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Konstförening firade 70 år
Konst lottades ut bland Vetlanda konstförenings medlemmar
VETLANDA En lång kö 
rör sig sakta framåt. 
Nyfikna blickar rik-
tas mot det som gör 
70-årsjubilerande Vet-
landa konstförening 
unik. 

Deltagarna strömmar in i 
Njudungsgymnasiets aula. 
Med över 800 medlemmar 
tillhör Vetlanda konstför-
ening de stora i landet. 
Uppe på scenen står konst 
för cirka 180 000 kronor 
som ska lottas ut.

– Vetlanda konstfören-
ing är unik genom att lot-
ta ut för lika mycket som 
medlemsavgiften, berättar 
Leif Bergman som välkom-
nar i entrén och delar ut 
lotter till närvarolotteriet.

I år har det dessutom 
blivit konst för mer än vad 
medlemsavgifterna gene-
rerat.

Lysande röd glassko
Foajén fylls av förvän-
tansfulla årsmötesdelta-
gare. Konsten lockar Anna 
Hammar.

– Jag tycker att förening-
en har har många utställ-
ningar, berättar hon.

– Sedan genomför man 
en konstresa varje år, till-
lägger Tomas Lönn.

Gunilla Wallin hör till 
dem som även köper några 
lotter i ett separat konst-
lotteri.

– Jag siktar in mig på den 
röda skon av Åsa Jungneli-
us, berättar hon och syftar 
på ett konstglas som lyser 
upp i dunklet.

– Den kan man ha exem-
pelvis i kapprummet när 
gästerna kommer, eller i 
sovrummet. Det är många 
som är sugna på den, av-
slöjar hon.

Många utställningar
I vimlet står Håkan Lars-
son som varit en del av 
konstföreningen under 
många år.

Hur länge har du varit 
ordförande?
– 35 om jag blir vald i dag, 
berättar han.

Innan dess var han vice 
ordförande i tio år, och 
medlem i styrelsen ytter-
ligare några år före dess.

Det var stadsarkitekt 
Birger Hammaren som tog 
initiativ till det som kom 
att bli Vetlanda konstför-
ening. De inledande årliga 
utställningarna har vuxit 
till åtta.

– Över 700 konstnärer 
har vi haft under de här 
åren och 400 utställningar. 
Under min tid som ordfö-
rande och vice ordförande 
har vi lottat ut konst för 
sex miljoner, berättar Hå-
kan Larsson.

Lärdom av idrotten
Med sin bakgrund inom 
idrotten tog han med idén 
med matchprogram. In-
täkterna från programbla-
det har gjort att medlems-
avgifterna oavkortat har 
gått till konstinköp.

Nu går medlemmar och 
tittar på konsten som står 
uppställd på aulans scen. 
Margaretha Rydén hör till 
dem som tittar.

– Det är kul med konst 
tycker jag. Vi har väldigt 
mycket konst hemma.

Vad betyder konst för 
dig?
– Det beror på vilket hu-
mör jag är på, vilken tavla 
jag tittar på, berättar Mar-
garetha Rydén.

Här i mångfalden av 
olika konstalster är det 
särskilt en tavla som hon 

blivit förtjust i, ett måleri 
i gult som gör henne glad. 
Samtidigt har ett mångår-
igt konstsamlande satt si-
na spår, vilket blev särskilt 
tydligt när hon och hen-
nes tillika konstsamlande 
man flyttade till lägenhet.

– Jag har nog 30 tavlor 
som står i källaren, säger 
hon och tillägger sedan 
att det kanske var en över-
drift, men många är det.

Vita väggar hos unga
Även om Vetlanda konst-
förening är stor så har den 

tappat medlemmar, och 
antalet konstföreningar 
i landet har minskat. Det 
fyller inte på med nya 
medlemmar i samma takt.

– Du ser när ungdomar-
na bygger i dag så är väg-

garna helt vita. Det är inte 
mycket konst på dem.

– Det går i cykler det här, 
så det kanske kommer till-
baka, säger Håkan Larsson.

Maria Ivarsson
maria.ivarsson@smt.se

Konstglas av Åsa Jungnelius lockar Gunilla Wallin till 
lottköp.

Nyfikenheten var stor när konst för 180 000 dukades upp för utlottning bland medlemmarna.  Foto: Maria ivarsson

Håkan Larsson har varit ordförande för Vetlanda konstför-
ening under dess halva existens, och har suttit i styrelsen 
längre än så. 

Konst lottas 
ut bland 
medlem-
marna, 
bland de 
som är 
närvarande, 
och så går 
det att köpa 
lotter av 
Lasse Dahl-
ström för att 
få en extra 
chans att 
få med sig 
konst hem.

”Jag siktar in mig på den röda skon av Åsa 
Jungnelius.”

Gunilla Wallin

Välkommen till 

3-kaffe
Fredag den 8 februari 

kl. 15.00 
i Nye församlingsgård 

Musik och kåseri 
Maja Ekenvärn 

Margaretha Eriksdotter 

Nye, Näshult och Stenberga 
församling  


