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FÖRORD

Med utställningen Drömmen om samlingen har vi skapat 

förutsättningar att på ett förnyat sätt göra Kalmar konstför-

enings konstsamling till en referenspunkt för ett gemensamt 

samtal över en längre tid. Utställningen har inget slutdatum 

och inbjuder därför till att förhålla sig på ett mer ”rituellt” sätt 

till kvaliteter. Man kan återkomma många gånger till ett och 

samma verk för att skapa nya relationer och ställa andra frå-

gor. Det finns en viss välkommen stabilitet i detta men det 

ställer också högre krav på de enskilda verk som visas. Vi kan 

glädjande nog dessutom presentera flera nya donationer som 

vi hoppas ska tillföra samlingen en ökad giltighet. Fortfaran-

de handlar det i första hand om att spegla den konst som på 

olika sätt relaterar till Småland och Öland men där periodvisa 

ambitioner och slumpens spel också gjort att samlingen rym-



mer enskildheter med hög kvalitet, från helt andra geografiska 

tillhörigheter. Rummet på plan 4 har byggts om för att skapa 

olika och dynamiska rumsligheter vars innehåll är tänkt att 

sakta förändras över tid. I samtal med konsthistoriker Fred Jo-

hanson om urvalsprinciper för utställningen har vi landat i en 

tanke om kvalitet, balanserat med möjligheter att berätta en 

mer sammanhängande lokal konsthistoria. I ärlighetens namn 

blir det, i brist på de verk som kanske borde ingå, snarare en 

historia om samlingen själv än den egentliga konsthistoria som 

skulle kunna berättas.

I denna permanenta visning av samlingen har vi också skapat 

ett rum i rummet där mer tillfälliga utställningar med konst-

historisk vinkel kommer att äga rum. Först ut är Luftens råttor 

en utställning med Tyra Lundgrens skisser från Designarkivets 

samlingar, curaterad av intendent Eva Wängelin.

Jag vill särskilt uppmärksamma Fred Johanson som stått för 

merparten av urvalet och sakkunskapen i utställningen. Han är 

den person i världen som vet mest om denna konstsamling. Vi 

är oerhört tacksamma för att han, trots avslutad tjänst på Kal-

mar konstmuseum, fortsatt vill bidra både i sina konsthistoriska 

föreläsningsserier och som curator för Drömmen om samlingen.

Bengt Olof Johansson, museichef
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DRÖMMEN OM SAMLINGEN

Kalmar konstförenings konstsamling skiljer sig i grunden inte 

från de flesta andra konstsamlingar i svenska konstmuseer. En 

förening bildas för att ta emot donationer i början av förra se-

klet. I detta fall var det flera viktiga personer som Nils Kreuger, 

John Jeansson och Bessie Kreuger som möjliggjorde detta. Då, 

1917, var idén stark om att konsten skulle göras tillgänglig för 

allmänheten, åtminstone den bildade. Med arbetarrörelsen 

kom denna idé att omfatta alla klasser och förstärkte givetvis 

den demokratiska ambitionen att konst också ska göras tillgäng-

lig för alla. Det idealet gäller i högsta grad än, även om museets 

roll som i huvudsak offentligt finansierad scen förändrats. Vi 

talar idag om ”en självständig plattform för det demokratiska 

samtalet”. Konsten är alltså en viktig del av det som utvecklas 

här och nu vad gäller värderingar, inte bara om konst, utan alla 

aspekter av samhället och existensen. För att förstå detta ”här 

och nu” behövs referenspunkter i det som varit. I sin enkelhet 

är det precis meningen med att skapa och utveckla en samling. 

Detta är vad vi vill att den ska göra – hjälpa oss se oss själva.



När jag började arbeta på Kalmar konstmuseum 2009 var en 

viktig del att utveckla samlingen. Min ambition har varit att 

försöka omformulera dess betydelse och roll i förhållande till 

ett nytt samtida uppdrag, ett uppdrag museet fått av Konstför-

eningens styrelse genom det måldokumentet som låg till grund 

för nysatsningen på både Kalmar konstmuseum och Designar-

kivet i Pukeberg. Först ut var utställningen Mellan dig och mig 

där konstnärerna Bryndis Snæbjørnsdottir och Mark Wilson 

ställde sitt eget arbete kring människans relation till djuren i 

ett förhållande till de bilder av djur vi hittade i samlingen. Det 

visade sig vara väldigt många och gav en intressant blixtbelys-

ning av hur viktiga djuren är och har varit i våra liv samt hur 

denna relation förändras med nya etiska normer i samhället i 

stort. Utställningen var den första i raden med ambitionen att 

utforska samlingens potential, utöver det givna konsthistoriska 

intresset. Sedan följde Ocean med bilder relaterade till det ma-

rina med en installation av Daniel Hoflund som utgångspunkt, 

där han grundade sig på den personliga upplevelsen av att som 

barn besökt Kalmar konstmuseum. År 2011 genomfördes den 

tredelade utställningen Upprätthållandet av tingens ordning 

curaterad av Martin Schibli och Per Larson där en samling 

med konst från DDR-tiden från Kunsthalle Rostock och skisser 

och gåvor från Orrefors arkiv mötte konstföreningens samling. 

Känslan av samlingens eftersläpande romantisk syn på omvärl-

den var iögonfallande. Därefter gjorde Ola Carlsson år 2013 In 

Fidem, ett försök att i samlingens urkunder och donationsdo-

kument hitta de olika ambitioner som legat till grund för dess 

tillblivelse och fortsatta inriktning. Verken valdes utifrån dess 
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representativitet för samlingen som helhet och inte med en 

idé om kvalitet, just för att få syn på vad för slags samling det 

egentligen är. I någon mån motsades Upprätthållandet av ting-

ens ordning av In Fidem då det politiska sjuttiotalet visade sig 

utgöra en viktig del av samlingens innehåll. De två senaste åren 

har museets konsthistoriker Fred Johanson gjort två tematiska 

utställningar, dels Gilla med porträtt ur samlingen och dels 

förra årets utställning Landskap. Båda teman är rikligt repre-

senterade i samlingen men genom att välja just dessa kunde vi 

också lyfta fram en hel del intressanta verk som mycket sällan 

eller aldrig förr visats. 

Ytterligare två utställningar som på senare tid gjorts med 

samlingen som en viktig del bör nämnas. Här II, en utställ-

ning där externa curatorer bjöds in för att para ihop tre 

samtida konstnärer med en vald aspekt eller specifik konst-

när från samlingen. Ingela Johansson arbetade med idén om 

arbetarkultur och folkbildning, Mats Brate lyfte bland annat 

fram skisser och teckningar för relatera sitt eget intresse för 

berättande med bild och text och Conny Karlsson gjorde ett 

helt nytt verk med utgångspunkt från Lotte Lasersteins liv 

och arbete. Den senaste utställningen där samlingen haft en 

särskild betydelse var vårens utställning Donor Portraits, ett 

samarbete mellan konstnärerna Nils Agdler och Timo Menke. 

Deras trekanaliga film Gifted Men (begåvade/utrustade män) 

var en undersökning av den kommersiella spermadonationen 

i Danmark utifrån donatorns perspektiv. Till denna film lades 

verk ur samlingen med specifik betydelse för just donationer 

till samlingen. En rad intressanta kopplingar uppstod genom 
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denna till synes långsökta parallell. Donor Portraits satte fing-

ret på den avgörande frågan för konstföreningens samling: hur 

ska den kunna utvecklas med sin tid, utan tillräckliga resurser 

från det offentliga? Kan ett intresse från privatpersoner åter bli 

en faktor att räkna med? Hur ska privatpersoner, eller för den 

delen privata initiativ i stort till exempel företag, motiveras att 

bidra utan att ställa motkrav grundade i egenintresse? Typiskt 

nog är de flesta donationer som lagts till samlingen på senare 

tid gjorda av konstnärer själva. Utan deras engagemang skulle 

konstsamlingens utveckling stagnera.

Samlingens relation till konstmarknaden blir allt mer an-

strängd på grund av konstens enorma ekonomiska värdeökning 

de senaste decennierna. Det gör möjligheterna att komplettera 

en befintlig samling genom köp nästintill omöjliga. Konstin-

stitutionerna funktion i den ekologi som konstscenen utgör, 

blir dessvärre allt mer att bekräfta de värden som redan är 

etablerade eller värden som privata aktörer vill ha bekräftade. 

Det är därför av fortsatt stor betydelse att museerna drivs av 

sakkunskap och med integritet. Kan vi med självklarhet peka 

på denna konstsamling inför våra barn och barnbarn och säga: 

detta är det bästa av de viktigaste konstnärerna och därför bör 

den vara en del av våra referensramar och vår kunskap? Jag 

menar att det borde vara så och jag menar att det borde vara 

konstföreningens uppdrag att se till att det blir så i större ut-

sträckning än varit fallet hittills. 

Med Drömmen om samlingen skapar vi nu en större och 

mer långvarig utställning som syftar till att exponera, utveckla 

och diskutera framtiden för Kalmar konstförening samling. Det 



finns mycket i den som har kvalitet och som kan göras me-

ningsfullt både för vana och nya besökare. Med noggranna och 

omsorgsfulla val och en långsiktig och konsekvent hållning kan 

samlingen som helhet bli till den nödvändiga referenspunkt den 

borde vara. Att utvidga en samling kan inte fortgå i det oändliga, 

av kostnadsskäl måste man också välja bort. Att förvara, vårda 

och visa kulturarvet är inget självändamål då värderingar om vad 

som tillhör detta arv förändras. Drömmen om samlingen är och 

måste förbli en dröm. Energin i drömmandet är hela poängen.

Bengt Olof Johansson, museichef
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