
Ester Almqvist fick sitt genombrott som 
nationalromantiker, men var senare en av dem 
som banade väg för modernismens genombrott i 
Sverige. Hon föddes i Småland och växte upp i en 
prästfamilj med sin syster och modern som tidigt 
blev änka. Ester föddes med en deformerad rygg 
som begränsade hennes rörlighet och liv.
Efter moderns bortgång bröt hon med sitt tidigare 
liv och flyttade till Skåne där hon kom att ingå i en 
grupp kvinnliga konstnärer bestående av bland 
andra Tora Vega och Agnes Wieslander.

Ester studerade på Valands Konstskola i 
Göteborg för Carl Larsson och senare på 
Konstnärsförbundets skola med handledare Bruno 
Liljefors.

Ester Almqvist har målat 
tavlan med fontänen som blivit 
affischbild för denna utställning

Birgit Rausing har skrivit boken 
Ester Almqvist och hennes 
krets utgiven 1998.

Ester Almqvist (1869-1934)

Det som främst format Gösta Werners måleri 
är hans egna upplevelser som sjöman och 
meteorolog, upplevelser som i första hand
manifesterade sig som två mäktiga 
inspirationskällor. Den ena var det både hotande 
och lockande havet, vilket var ett med Gösta 
Werner sedan hans tid på sjön. Den andra var 
atmosfären, ljuset och vädersituationenerna som 
han fick en fördjupad känsla för under sin tid som 
meteorolog.

Gösta Werners målningar är ofta uppbyggda 
av sjömanslivets symboler såsom tatueringar, 
barskyltar, flaggor och namnbrädor. Han 
använde sig flitigt av texter och bokstäver. Det 
kan vara fragment av dagboksanteckningar som 
kommenterar bilden eller helt enkelt namn på 
fartyg som gått till historien eller fallit i glömska. 
Många målningar är gjorda på gamla segel och 
presenningar.

Han var redan 35 år då han började på Isaac 
Grünevalds målarskola i mitten av 1940-talet och 
fann inte sin slutgiltiga stil förrän vid 60 års ålder.

Det riktiga genombrottet lät vänta på sig ännu 
längre, först vid 70 års ålder blev hans namn 
välkänt i större kretsar.
Gösta Werner föddes den 30 maj 1909 och gick 
ur tiden den 13 november 1989. Tre veckor efter 
hans bortgång invigdes Konstmuseet Gösta 
Werner och Havet i Simrishamn.

Gösta WernerVatten, en förutsättning för liv på jorden.
Vatten, ett av de fyra elementen.

Civilisationen har historiskt sett blomstrat runt 
floder och större vattensamlingar; Mesopotamien, 
som kallats ”civilisationens vagga”, låg mellan de 
två större floderna Tigris och Eufrat. Det egyptiska 
antika samhället var helt beroende av Nilen.

Poeter har i alla tider skrivit och besjungit vatten, 
såväl källor, bäckar, sjöar och hav som regn, dimma, 
moln och regnbågar; konstnärer har målat vatten; 
musiker har komponerat med vatten som inspiration.
 
Vatten anses vara en renare i de flesta religioner. 
Större religioner som innehåller rituell tvagning 
är bland andra kristendom, hinduism, rastafari, 
islam, shinto, daoism och judendom. Nedsänkning 
av en person i vatten är ett centralt sakrament i 
kristendomen - dopet.

Många av de stora katastroferna på jorden innefattar 
vatten i någon form. Översvämningar, torka eller 
till exempel laviner. Forskare varnar för vattenbrist. 
Frågan om huruvida det är försvarbart att vattna 
med dricksvatten är högaktuell och likaså begrepp 
som att skörda regnvatten.

”Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift”
enl. boken ”En hvar sin egen professor”
Falstaff Fakir (Axel Wallengren)

Många av Samlingens verk ankyter till vatten och 
många konstnärer är representerade.
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1922 bestämde sig två färgstarka 
Tomelillaprofiler för att försöka väcka intresse 
och köplust för konst hos en större allmänhet. 
Det var riddarna utan fruktan och tadel, 
konstkännaren och järnhandlaren Yngve 
Andrén med sin ständige vapendragare 
skalden och folkhögskoleläraren Theodor 
Tufvesson. Deras ärende var ädelt: De ville 
inviga ”de många” i den ” livsmakt” som 
upplevelsen av konstens särskilda 
värden kan utgöra. 

De var barn av sin tid. Den ekonomiska 
återhämtningen efter krigsslutet 1918 födde 
framtidstro och strävan att skapa och sprida 
både materiella och konstnärliga värden. 
Tillsammans med konstnärerna Anders 
Olsson och Bror Ljunggren anordnades en 
samlingsutställning med lokala konstnärer 
1922 och ytterligare en 1924. De drog stor 
publik, över 5 000 besökare enligt samtida 
källor, och försäljningssiffrorna blev goda. 
Framgångarna gav herrarna modet att gå 
vidare med sin gärning och man beslöt att 
bilda Konstsamlingen medan den andra 
utställningen pågick.

Tomelilla Konstsamling, som idag verkar 
i stiftelseform, äger och förvaltar cirka 
sexhundra konstverk, huvudsakligen måleri 
men också teckningar, skulpturer, textil och 
grafik. Den löpande verksamheten består 
av temautställningar som syftar till att 
främja skånsk konst och konstutveckling och 
skapa möjligheter för en bred publik att få 
kvalificerade konstupplevelser. Ambitionerna 
är således fortsatt höga. De ekonomiska 
resurserna begränsar dock verksamhetens 
omfång. Stiftelsen är beroende av ideella 
arbetsinsatser och bidrag från privatpersponer, 
företag och det allmänna.

Stiftelsen förvaltar även två stipendiefonder; 
Yngve Andréns Minnesfond samt Bror 
Ljunggrens Minnesfond. 

Vi tar gärna emot stora donationer, men är 
även mycket tacksamma för små bidrag och 
gåvor.

Swisha till:  123 348 85 41
1925 hyrde man annexet till Prästgården 
på Rosencrantzgatan för permanent 
utställning och visning av konst. 

I Tomelilla fanns nu Sveriges första 
konstmuseum på landsbygden. 
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Utställningsansvariga: Sten Bjerketun och
Bertil Arkrans
Katalog: Gunilla Blomberg
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