
Konst som Passion
Människan har sedan urminnes tid samlat. Från början var det maten som var 
nödvändig för överlevnad.
De flesta av oss har samlat något under vår levnad, från barndomstid och även under 
vuxen ålder. Det kan ha varit leksaker, frimärken, mynt, ja i princip vad som helst som 
har kommit i vår väg.
 
Det finns olika sorters samlare. Från dem som, nästan maniskt, vill uppnå en komplett 
samling av det man håller på med.
Den mest märkliga samlare jag stött på var den man som varje semester rest runt i 
landet och samlade damm från kyrkor, som han sen sparade i kuvert. Hans mål var att 
samlingen skulle omfatta alla Sveriges kyrkor.

Vi är inte den typen av samlare. Vi har under livet, över tiden, haft olika intresse 
områden. Från litteratur och böcker som intresserad mig (Bertil) sedan ungdomen, och 
som fortfarande är ett av mina stora intressen.
Jag har under hela mitt liv varit en läsande person.

På 60-talet började vi åka på auktioner. Då var böcker och allmoge föremål och även 
konst som gällde. 
När vi flyttade in i eget hus, med som vi tyckte enorma ytor, började vi intressera oss 
mera för konst och konstföremål. Det intresset har fortsatt och utvecklats.

Gun, som är en stor kattvän, började samla föremål med anknytning till katter.
Katten i konsten av kända konstnärer, skulpturer, böcker m.m. Den samlingen är nu så 
omfattande att den måste magasineras.

Det vi har tillfört bygger på det vi själva har gillat vad gäller färg och form och estetik. 
Vi har aldrig skaffat några föremål utifrån ekonomiska aspekter utan bara vad vi själva 
tyckt om.

Boksamlingen, konstsamlingen, glas och antikviteter har med tiden blivit omfattande.

Den konst som vi visar här är till största delen av våra småländska konstnärer, Carl Ryd, 
Carl Andersson, Gustaf Sjöö, Sven Joann, Calle Johansson, Karin Hartvig, Ulf Aschan 
med flera, men även några Skånekonstnärer.
Det vi visar på denna utställning är ett axplock av vår miljö och vårt fritidsintresse.
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