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Christoffer Pettersson GDI MA2. Handledare är Hans Cogne. Extern handledare är Leif Broberg. 

Examensarbetets titel: Goddag gli. Adjö tant. En berättelse i kronologisk ordning om min mormor 
Gerd Pettersson, vars vedermödor och livsvärv porträtteras i en serie om åtta bilder. 
 
Min mormor är en dam som vanligtvis hellre pratar om väder och dyligt än om vad hon känner 
för det hon har företagit sig här i livet. Om man nu frågar henne. Om folk frågar. När man hälsar 
på henne tillsammans med barn så blir hon själaglad och hela hennes person lyser upp. Likaså 
när man ringer eller sänder henne ett brev. Glädjen för de små gesterna märks mycket väl och 
kan ibland får man en hundralapp i ett kuvert för besväret. Det är märkligt, men man måste ta 
emot. Man diskuterar olika dagsaktuella händelser; mest vad som är dumt och oförståndigt.  
 
Vidare så talar vi om hennes olika sjukdomar hon dras med och hur hon mår i allmänhet, vad hon 
skall plantera till våren i sina rabatter och vad som händer i bygdegården under veckan. Ibland så 
talar vi om Stockholm, Kungsträdgårdens uteserveringar och hur Klarakvarteren egentligen ser 
ut nuförtiden där hon var femtiofem år tidigare och hälsade på moster Gerda och för att roa sig 
på någon av stadens dansrestauranger. Hon frågar och lyssnar, för att sedan mitt i berätta någon 
anekdot som hände för en sisådär tjugo år sedan. Hon pratar på och jag lyssnar. Hon upprepar 
sig, men det gör inget. 
Det är så att minnet och klarheten börjar svikta, som det ofta gör för folk i den åldern. Hon har 
ordinerats tabletter 'för minnet'. Ett förebyggande hjälpmedel som ska hindra förestående 
sjukdom, Alzheimers. 
 
Jag hade redan tidigt bestämt mig för att ägna detta slutprojekt åt att göra något typ av 
personporträtt. Och någon typ av tidslinje. Eller en historia som spann över ett antal år. När jag 
bestämde mig för att det skulle bli just min mormor så var det klart att det skulle sträcka sig från 
barndom till idag.  
Dels för att jag är intresserad av vad hon gjort och gör här i livet och dels för att tanken var att 
göra någon slags berättelse som hade en början och ett slut, eller iallafall en början och en 
vidsträckt fortsättning och där man kanske kunde skönja slutet. Det låter inte så bra, men det är 
den krassa sanningen. 
 
Vi satte oss ner och talade igenom något av det som försigått de senaste 78 åren. 
Trettiotalet handlande för Gerd om barndomen och uppväxten. Hennes äldre syster och yngre 
bror. Det lilla men trevliga huset. Lekar och 1‐öreskarameller. Och det årtiondets största 
händelse: När äldre syster Iris får nya skridskor och hon en porslinstomte som plåsterlapp. En 
tomte hon inte tålt sen dess. Den står dock nu på linneskåpet.  
När vi kom till fyrtiotalet så blev tonen med ens mer allvarsam. Det var kriget och allt det obehag 
och lidande det orsakade. Men också om vardagslivet som kriget till trots, alltjämt gick i långsamt 
trav. Flytten till ett nytt hus. Elspis och gatlampor. 
Femtiotalets glada dagar eller rättare sagt, de få arbetsfria dagar som fanns handlade framförallt 
om dans. Dansbanor och folkparker i bygden eller de gånger man åkte upp till Stockholms Nalen, 
eller Skansen och Gröna Lund. Arbetet där hemma påfordrade mycket slit och möda och det var 
inte sällan som man slet ut sig i förtid. Barnen kom också under detta årtionde, något som för 
tillfället var välkommet avbrott från arbetet som hembiträde. 
Sextiotalet hade i sitt antågande med sig arbete på olika konservfabriker, och samtidigt en 
önskan om ett annat slags arbete. Hon hade varit duktig i skolan som yngre men slutade som 
många gjorde efter sex års skola. Fadern dog i slutet av detta årtionde och förorsakade stor sorg 
och saknad hos den då trettiofemåriga Gerd. 
Under sjuttiotalet skulle hon redan bli pensionär, träffa en ny man, vinka adjö till de egna barnen 
som flyttade hemifrån och bli mormor vid 45 års ålder. Sjukdom och krämpor hade nu tagit vid, 
vilket också följt henne till idag. Hon gjorde ett försök att läsa in gymnasiet, men var tvungen att 
avstå sista året på doktorns inrådan. 
Årtiondet efter så finns en glädje trots de sjukdomsbesvär hon upplever i livet. Hon reser med 
buss runtom i Europa tillsammans med sin syster och svåger. När Olof Palme dog i februar 1986 
var hon bedrövad och ledsen 'ända in i själen', socialdemokrat som hon var och förstås av sorg 
över i hennes tycke en stor statsman. 



Vi talade sedan sammanhängande om nittiotalet fram till idag. Lite så att tiden flöt ihop på de 
senare åren. Framförallt pratade vi nu om kärleken till sina barn och barnbarn som kommit allt 
bli allt mer betydelsefullt i hennes liv, även om det även innan varit så.  
Hon tänker också tillbaka på livet på ett försynt och blygsamt sätt, är inte sen att erkänna 
eventuella misstag eller felsteg. Men också något förtegen om de omständigheter som vållat 
henne mest förtvivlan. 
 
Jag har aldrig haft svårt för att samtala med min mormor i olika spörsmål som rör hennes person 
som jag vet andra haft. Kanske för att jag är yngre och ofarlig och inte kan hota hennes karaktär. 
Man har ofta fått höra att denna person varit så bestämd i sitt handlande och att hennes 
uppfostran av sina barn varit kärleksfullt om än något kärv.  
Lite klander och lite lovordande. Vad hade förväntats av henne och framförallt, vad hade hon 
känt? Och kanske också innan det var försent? Det fanns egentligen hur mycket information som 
helst att tillgå och det jag tagit upp är bara en bråkdel av det vi faktiskt pratade om, som i sin tur 
är en bråkdel av hennes liv. 
 
Jag skissade nu på en berättelse och bakgrunder samtidigt som jag försökte finna figurer i 
tidigare arbeten som jag kunde återanvända för att på så sätt spara avsevärt med tid. Jag hittade 
en hel del och ritade några nya. Jag hade till slut en hel låda av klippt och ritat material. Jag var 
noggrann med att försöka hitta likheter mellan folk jag tyckte kunde representera min 
huvudkaraktär.  
Allt hade jag förutom någonting som hade att göra med min mormor.  
Och det var så sent som vid mitterminspresentationen som jag tror för andra gången Hans Cogne 
föreslog att jag borde använda mig av just det bildmaterial jag hade som faktiskt var på Gerd. Och 
det var ju förstås sant. Det var bara att börja om och rita nytt samt de attiraljer som skulle följa de 
nya klippen. 
 
Jag hade inför och efter min intervju med Gerd förberett mig på det viset att jag läst 'Seder och 
bruk i Sverige' från pärm till pärm ett par gånger för att som jag tänkte vara förvissad om gängse 
norm samt de förordningar som präglade hennes uppväxt. Det som stod skrivet i dessa böcker 
stämde till en viss del men kunde som regel inte tillämpas på en enkel arbetarfamilj.  
Också Gerd Ribbings 'Sätt och vett' skulle hjälpa mig på vägen för att till fullo förstå hennes 
förfarande i livet, men det var ett tafatt och alltför enkelt försök som hamnade i teserveringar och 
bestickfrågor. 
Berättelsen fick iallafall ackompanjeras av en tilläggstext som skulle lyfta fram ett slags 
allmänrådande tillstånd för tiden vi talade om.  
Mer som samfällda riktlinjer på hur man antingen beter sig, hur samhället är beskaffat eller 
vägledning på ett högst gammalmodigt språk. Det är roligt att tänka på hur man ska formulera 
sig, vad man ska säga och hur det ska uppfattas. Vanligtvis stannar tanken vid det första. En del 
är taget, annat är omskrivet och resten av mig, anammad skrivstil/skrivsätt.  
 
Jag vet inte om detta är viktigt eller inte, men jag tycker ändå man får en slags känsla för hur 
tidens stämning är. Eller under de premisser en äldre person väljer eller rättar sig efter. Hur jag 
tänker att det är ställt med saker och ting förblir ju någonstans bara mina gissningar och 
antaganden snarare än en grundsanning. Men en viss riktighet ligger väl i mina antaganden om 
hur det är ställt med görande och låtande. Om än på lekmannanivå. 
 
När jag gjorde detta arbete så tänkte jag också att det skulle kunna ses av min mormor, utan att 
vara direkt stötande. Om hon skulle känna sig uppskattad och varm så skulle jag ha lyckats. Det 
var ju också någon slags grundtanke.En senare grundtanke än i initiala skedet. Men det är på ett 
sätt utlämnande, enligt hennes mått mätt.  
Jag skrev att bilderna, var och en för sig visar på en situation eller händelse vid en viss period av 
livet som varit emotiellt påtaglig, dock utan att förstora de vardagliga händelserna, utan att 
överdriva och förvrida för att göra minsta bagatell till sensation. Hoppas att jag har varit den 
tanken uppriktig, och inte gjort mig mer märkvärdig än brukligt. 
 
Någonstans i detta så vill jag ge en eloge till en människa som för mig och andra haft stor 
betydelse. Inte för alla,  för så kan det heller inte vara. Men för den som orkar lyssna till en äldre 
persons strapatser genom livet finns det goda råd att få.  



Det finns alltid ett värde i de händelser som formar ett liv, vilket liv det än må vara. Även om det 
inte hänt något som andra tycker är anmärkningsvärt, så är det livet självt för den personen. Och 
även om det liknar andras liv på många sätt, så är det ensamt i sitt slag. Man förundras hur 
mycket man egentligen hinner med under en livstid, hur många glädjeämnen som kommer ens 
väg och hur olyckan kan drabba en när man minst anar det. Som för alla.  
En sällsamt sorgsen känsla infinner sig när man behandlar upplevelser i denna mormors historia. 
Men i detta arbete så märkte jag av en livslust och klarhet som jag inte trodde fanns när livet 
hade förargats av åkommor och krämpor, mer än något annat. Och när man med åren skaffar sig 
en egen livsåskådning, så kan ett sådant här samtal säkerligen vara till mycken hjälp.  
Hur denna blir, beror ju på de erfarenheter och möten man samlat under sitt liv eller bristen på 
just detta. Man har vanligen en helt annan föreställning om sig själv, ibland mera smickrande och 
ibland mindre . En livsåskådning kan vara mycket enkel, och ju enklare den är, desto större 
inflytande har den i vanliga fall över både den egna personen och omgivningen.  
Man brukar också tala om att en människa har vissa principer. I själva verket är det alldeles 
samma sak som ens etiska grundsyn. Man skaffar sig med åren vissa normer, efter vilka man själv 
lever och efter vilka man vanligen också bedömer andra människors på. Den kan vara mer eller 
mindre medvetet utformad. Hos somliga är den kanske bara en viss instinkt, en allmän inriktning 
som verkar som ett roder i de avgörande ögonblicken, då man är oviss om vilken kurs man ska 
följa.  
Sen är det också så att det uppväxande släktets moral alltid, inom alla kulturer och inom alla 
epoker, blivit utsatt för skarp kritik från den äldre generation, som också ytterst är ansvarig för 
ungdomsmoralens nivå. Men som allt som oftast klankar ner på de yngre. Mer eller mindre.  
Men det är ju så, man växer upp under en annan tid och med nya regelverk av förmaningar på 
hur man förväntas leva och uppföra sig än den föregående generationen. Jag antar att devisen 
'takt och ton' gör sig gällande genom alla tider. Men jag kanske säger eller visar mer än vad en 
mormor kan tycka vara lagom och tillräckligt.  
Vad vi gör i livet är högst varierande. Men vad vi känner är vanligtvis det samma. Är man försedd 
med ett någorlunda välvilligt sinnelag, som att se medmänniskors goda sidor och den naturliga 
inställningen är sympati och inte antipati, då lär man sig kanske att vara ödmjuk och respektfull 
gentemot sin nästa. 
* 
Vad gäller studier i ämnet så har jag förutom vårat samtal, talat med de båda döttrarna, alltså 
mor och moster om framförallt relationen till deras fäder som båda tog slut inom loppet av några 
månader i femtiotalets mitt och som inte sett ljuset förrän härom året. Och förstås hur de 
upplevde tiden med sin mor i barndomshemmet. Deras syn har dock inte påverkat berättelsen 
eller förberedandet av bilderna. Utan mest för att få lite djup där jag har varit för grund. 
 
Jag har i efterhand insett att jag kanske borde läst något som liknande denna historia, istället för 
att förstrött lyssna igenom ett antal ovidkommande böcker som jag utan vidare tanke trodde 
skulle vara mig till gagn. Mer var det nog så att jag i efterhand försökte hitta paralleller och 
likheter i de böcker jag hade valt, som egentligen endast fungerade som förnöjelse under 
monotona ritövningar. Men visst hittade jag en och annan analogi, men det är nog tyvärr inte ens 
värt att nämnas. Något som opponent Andreas Berg klarsynt nog påpekade. 
 
Jag har också blivit förvissad om att man ska ta all den hjälp man kan få och nyttja de resurser 
som står att få, för arbetets fortskridande. När man nu gjort ändringar i precis allt man företagit 
sig så ser man också hur inbilsk man varit. 
Både från min handledare Hans Cogne samt Nina Beckman har vinkar och råd till en början inte 
haft någon inverkan utan verkat mera stressande och påfrestande. Men nu när man inte blir 
mörkrädd för sitt eget sällskap av slöhet eller tidsbrist så är man mer mottaglig för dialog och 
stöd. Och man kanske lär sig med tiden att goda råd inte är detsamma som kritik. 
Säkert som för många får ens ambitösa planer stå tillbaka när man efter några veckor blir klar 
över hur lite tid man egentligen har på sig. I mitt fall så har jag varit hjälplöst efter men tog till 
slut ikapp. Men ändå förstått att vissa reduktioner är nödvändiga för att hinna med det arbete 
som ska ställas fram, synas och kommenteras. 
* 
Examinationen var trots den låga publiksiffran, ett i mitt tycke nervigt spektakel. Som trots tvivel 
och frustration äntligen blev genomfört. Inte med bravur, men med något stärkt självförtroende 
och en lättnad sällan skådat. 



Presentationen i sig var inte märkvärdig på något sätt utan visade förhoppningsvis på hur jag 
tänkt och vilka tillvägagångssätt jag valt. Efter en inledning där jag kort beskrev hur förfarandet 
gått till i inledningsskedet så gick jag över till läsa upp och visa de åtta bilder som är just mitt 
slutprojekt. Såvitt jag vet så tog hela presentationen cirka 35 minuter.  
Den enda besvikelsen som jag kan komma så här i efterhand var att jag borde dragit ner 
ljusstyrkan på projektorn då bilderna jag visade inte alls överensstämde med originalen. Men just 
att presentationen genomfördes är jag mycket nöjd med. Det är också för mig klart att den hade 
sina brister på både fokus och utförande, men på det hela taget så kände jag att jag fick fram mina 
tankar om projektets intentioner.  
 
Efter att ha sett en sorglig åderlåtning av en klasskamrat dagen innan så antog jag att jag skulle 
gå samma öde till mötes. Om man som opponenten i det här fallet har sin känsla för att kritisera 
alltför kraftigt utvecklad, blir det allt som oftast en övervägande negativ inställning, kritisera allt 
och finna ingenting att uppskatta. Om opponenten märkte att respondenten var nervös och 
ängslig, verkar det ha utlöst en drift att hunsa och förlöjliga vederbörande för sitt eget 
välmående.  
Opponent Andreas Berg var bättre än så, kanske på grund av min redan inför presentationen 
nervösa och oroliga person. Han påpekade de oklarheter och eventuella brister som skulle kunna 
föreligga i mitt arbete. Jag höll med om det mesta, men blev också förvånad att någon kunde se 
sidor av projektet jag inte dittills sett.  
Vi samtalade om hur jag tänkt och så här i efterhand så är det tyvärr ett töcken, men kanske 
insikten att det faktiskt kanske handlade om något annat och annan än just min mormor som 
person fick mig att undra över mina intentioner. Jag hade ju för avsikt att göra den enklaste raka 
väg mot slutmålet som bara var möjligt. Men det verkar som att man inte alltid säger det man 
menar och inte heller menar allt man säger. Jag har ännu inte bestämt mig om vilket. På det hela 
taget så är jag glad och lättad, framförallt för allt stöd jag fick i samband med denna presentation 
och så för den ton på samtalet som följde. 
Jag var vid presentationen nästan klar med projektet och väntade med eventuella korrigeringar 
till det att jag träffat min externa handledare och att slutkritiken av bilderna givits. 
Veckan därpå slutförde jag projektet, med den vägledning och de råd jag tillhandahållit under 
vägen.  
* 
Här följer den berättelse som varit till grund för mitt arbete. Av undertecknad skriven i jag‐form. 
Det är den berättelse jag presenterade på presentationen och på vårutställningen. 
 
Bild nummer ett visar mormodern som barn på trettiotalet under siffrorna 1‐6 där hon under 
tvåan gestaltas i form av den porslinstomte som nämns i nedanstående bildtext. Också hållandes 
den spade som hon tillfogade en jämngammal pojke ett slag. Riset som var upphov till  kiv ligger 
på marken framför henne. (Bild 1) 
 
Bildtext 1: Jag föddes som nummer två i en syskonskara om sex. Vi var fyra familjer i ett hus, med 
ett rum och kök var. Man hade inte så mycket pengar då, men var heller inte fattig då ingen hade 
någonting.  Håret mitt var sidkammat och det var puffärmar på min klänning. Skorna knäppte 
man med knäppekrok. Vid berget där jag växte upp; låg en liten stad som vi åkte till några gånger 
om året. En godisstrut eller en bakelse kunde man få för några ören, om man varit sparsam nog. 
En gång fick min syster där nya skridskor. Jag fick en porslinstomte.  
 Jag kommer ihåg att det fanns en pojke i huset som en gång slog till mig med ett ris. Jag slog 
tillbaka med min spade som var gjort av plåt. Hans mamma blev arg, men pojken blev nog snäll. 
Och en gång höll jag på att bränna ner hela huset. Jag höll en liten kam ovanför ett ljus. Kammen 
brann med ett lysande sken, men det droppade av plast ner på min hand och jag fick ett brännsår 
som jag fick lov att gömma för mamma och pappa. Jag kunde inte berätta vad jag gjort. När vi 
skulle gå lägga oss om kvällen; så sov jag och min syster i kökssoffan. Det var trångt, men också 
varmt när vedspisen slocknat för natten.  
 
Text i underkant: Familjen är samhällets trängsta enhet. Den är en kopia av staten men i starkt 
förminskad skala. Som i livets alla förhållanden gäller regeln: Lagom är bäst, och för litet och för 
mycket skämmer allt. 
* 



Denna bild visar fadern rökandes på sin pipa. Arbetarbostäder i Sandtorp vid Kinnekulle och 
skolan där man varje morgon sjunger ' Din klara sol går åter opp'. En skylt visar åt staden.  
(Bild 2) 
 
Bildtext 2: I skolan sjöng vi varje morgon samma sång. Jag kunde inte sjunga, eller så kunde jag 
kanske det. Lärarinnan var så snäll och sa ofta att jag var duktig som gjorde mina läxor så väl. Min 
pappa fick ett nytt arbete och vi flyttade till ett lite större hus. Utanför fanns då gatlyktor och inne 
fanns vattenklosett och elektrisk spis. Maten var ransonerad, så man fick vara sparsam med det 
man hade. Far rökade på sin pipa, men bara i sällskap. Redan som ung flyttade jag hemifrån och 
började arbeta som servitris på ett Kafé Svea i staden. Jag gick ut med kaffekorgar till arbetarna 
och gjorde mina sysslor i köket. Benen värkte ont av allt spring. Och när andra världskriget var 
slut så dog min mormor. Och strax efter det även morfar. Jag antar att saknaden blev för stor för 
honom. Eller så var han bara trött. 
 
Text i underkant: När döden knackar på vår port och sorgen hårt tynger oss, då äro vi väl minst 
av allt benägna att ta hänsyn till etikettens alla krav och fordringar. Men förlora dig icke. 
*  
Nalen och Seymour Österwalls orkester. Kulörta lyktor och dans. Det strös kaffe på golvet så att 
dansens steg underlättas. Mormodern på maskerad med manlig bekant. (Bild 3) 
 
Bildtext 3: Jag arbetade nu hemma hos grevinnan på Blomberg som hembiträde. Och på min 
lediga tid så dansade jag för allt vad tygen höll. När kvällen kom i antågande så var man trött, 
men i folkparken så glömde man bort det. Vi var till och med i Stockholm med handväska och 
Bouclékappa och dansade. På Nalen, Skansen och på Gröna Lund. Vi lyssnade på Seymour 
Österwalls orkester. Jag träffade en stilig man i kavaj och hatt, och vi fick en dotter. Men med 
honom var det nog inte ment att bli. Jag fick ytterligare ett barn, men var ensam. Vi bodde i ett 
hus inte långt ifrån där jag själv hade vuxit upp. Runt om så det växte vilda körbärsträd och i vårt 
land odlade vi potatis och rabarber. Jag sydde kläder åt barnen och förkläden åt mig själv. Om 
kvällen hörde man, om man lyssnade riktigt noga; fjärran musik från folkparken. 
 
Det kan vara farligt att leka med elden, och många flickor ha gripits av eftertankens kranka 
blekhet, då kurtisen är slut och kurtisören borta. 
* 
De barn som föregående bild berättar om porträtteras nu i de finaste klänningar mormoderns 
sömnadskonst har att erbjuda. Konservburkar i hyllan visar på var arbetet bedrivs. (Bild 4) 
 
Bildtext 4: Mina två flickor och jag hade ett litet men prydligt hem. På en konservfabrik  i staden 
hade jag mitt arbete. Allt man kunde tänkas äta, förpackades i konserver och skickades ut över 
landet. Jag kände ofta en önskan om ett annat slags arbete, ett som man inte fick så ont i benen 
av. Kanske hade jag kunnat bli lärarinna på en skola? Eller arbetat med sömnad som jag tyckte så 
mycket om. Då fick man i alla fall sitta ner. Ibland tänkte jag också på att flytta. Någonstans långt 
borta. Men det var kanske inte bättre på något annat ställe? Och när min pappa dog, så ville jag 
ingenting.  
 
Text i underkant: Hänsynen till andras bästa, det vill säga egoismens polära motsats, är målet för 
all uppfostran. Allt tal om att man måste armbåga sig fram här i livet och att man endast är 
skyldig sig själv hänsyn är att beteckna som villoläror! Självförtroende är också en god sak. 
Överdrivet självförtroende är något vämjeligt. Måttans väg är den gyllene vägen. 
*  
Sjuttiotalets början kantas av sjukdom och de tre allvarligaste nämns i bild. Studentmössan på 
sned representera den misslyckade skolgången. Piprökande sjömannen Hasse i bedagad uniform. 
(Bild 5) 
 
Bildtext 5: En trevlig gammal sjöman vid namn Hasse flyttade in hos mig samtidigt som mina 
flickor flyttade ut. Jag hade hoppats på att de skulle stanna lite längre och hjälpa till hemma. Men 
jag antar att det fanns annat som lockade unga damer än hushållsarbete. Jag var inte så gammal, 
men redan pensionär. Jag var alldeles för sjuk för att arbeta och gick tillbaka till skolan. Men 
doktorn sa att det var bäst att hålla sig hemma. Å det hjälpte föga att man var begåvad, om jag nu 



inte kunde göra begåvningen räntabel. Hemma satt Hasse i fåtöljen och rökte pipa, mitt första 
barnbarn var fött samtidigt som Lennart Hyland var på televisionen.   
 
Text i underkant: Sjukdom. Livet förbittras för oss mera av sjukdom än av någon annan 
livsföreteelse. På sätt och vis går allt mänskligt strävande ut på att undvika sjukdomen, 
åtminstone, om man tar detta ord i dess vidaste bemärkelse. En vacker dag räcker inte krafterna 
till, och så står man där som en utarbetad och utsliten varelse, som är oförmögen att njuta av 
livets godare gåvor.  
* 
Grälsjuk syster samt svåger på semester. Mormodern i nederkant tillsammans med utflyttande 
livskamrat. Ros på blusens slag. Rök som signalerar 'hej då' från pipa. (Bild 6) 
 
Bildtext 6: Mor min gick mig på nerverna. Hon hade flyttat in i huset intill och kom titt som tätt 
utan att knacka på. Till slut så blev det så besvärligt att jag var tvungen att flytta. Inte så långt, 
men tillräckligt långt för att vara ifred. Hasse och jag hade tagit farväl av varandra, men vi var 
vänner för livet. Min äldre syster och hennes man frågade mig om jag ville följa med dem på resa 
Ut i Europa.  Jag följde med. Min syster var en kverulant av rang, men vi hade ändå trevligt. Vi satt 
på ett kafé i Italien och min svåger Ivar berättade om när han tog silvermedalj i brottning. Det var 
under OS i London 1948. När vi kom hem så låg snön djup och vår statminister hade blivit 
skjuten. 
 
Text i underkant: Egentligen är det inte så stor skillnad mellan kärlek och vänskap. Det erotiska 
elementet är visserligen borta,men alla de andra momenten finns där, och de är långt viktigare. 
Blott när man är tillsammans med vänner kan man fälla upp visiret och visa sitt rätta anlete. Blott 
inför vännen kan man våga blotta sina svagheter, i vetskapen om, att han eller hon inte 
missbrukar sin kunskap därom. 
* 
Återblick  och skvalleraktiga bekanta. (Bild 7) 
 
Bildtext 7: Jag har inte många vänner nu, men en massa bekanta. När man är skraltig och dålig så 
ser man vilka som är kvar hos en. Hemma löser jag korsord och läser en del. Men jag ser så dåligt 
nu. De flesta bjuder till, men jag ids inte.  
Bekanta kallar mig ibland 'drottningen av gatan' och säger att jag har så fina kläder. Men det är 
bara att jag är rädd om dem. Minnet är inte som det varit. En del saker är borta och man kan 
kanske inte heller minnas allt när man tänker tillbaka. 
 
Text i underkant: Man bör lyssna mer än man talar, oavsett om man anser sig själv ha mer att tala 
om än den andra parten. Det finns personer som tala mycket och länge för nöjet att få höra sin 
egen röst, som de tro, att andra älska lika varmt som de själv. Sippa mamseller som själva så föga 
deltagit i livets olika naturliga företeelser, att de kunna inte nöja sig med det vardagliga livet utan 
måste ha starka kryddor till. De hålla sig alltid framme, där de tro, att det finns något märkvärdigt 
att spåra upp.  
* 
Bild nummer åtta visar mormodern ståendes med den plåsterlapp till porslinstomte hon fick som 
barn. Och det är väl förmodligen här som man kanske inser att det är just figurinen hon nämner i 
bild ett. (Bild 8) 
 
Bildtext 8: Det är ett livligt litet samhälle jag bor i och jag tar en dag i sänder och är glad om det 
kommer någon ibland. Jag vet att jag är gammal,men känner mig inte så. Det är bara att jag tar fel 
ibland. Jag är inte heller så ädel, jag kommer ihåg orättvisorna. Och vi har ju levt. 
 
Text i underkant: Folk kan ha svårt för de trötta och utschasade. Livlig och vital förväntas man 
vara, även om man känner sig aldrig så kraftlös. Det är inte alltid lätt att visa upp en munter yta, 
när det bakom densamma finns leda och trötthet.  
En person som lärt mycket av livet, är alltid en angenäm bekanskap att göra.Nog tycker man 
dock, att en person som lärt sig att vara tolerant, att se saker och ting från mer än ur en synpunkt, 
som är vänlig och lugn i alla livets skiften, som förmår att ta motgångar med jämnmod och 
framgångar utan att förhäva sig, som vet med sig, att ingen kan veta allt om allt utan att man får 
nöja sig med att veta något om något, som förmår visa fasthet och tapperhet på rätt ställe och 



eftergivenhet, då denna egenskap påfordras, den personen har en stor fond av levnadsvishet. Den 
personen vill man gärna ha som vän.  
*  
Vårutställningen och vernissaget var en trevlig tillställning. Jag antar att man kunde haft en något 
mer aktiv roll och presentera arbetet för de besökare som eventuellt skulle visa sitt intresse, men 
det ligger helt enkelt inte för mig. En miss från min sida var att inte ha några vernissagekort med 
bildinformation, namn och adress. Det hade jag inte haft en tanke på.  
Så här i efterhand så tror jag det är svårt för en besökare med så mycket att titta igenom som det 
är i sådana här sammanhang, att läsa sig igenom det arbete som jag presenterade. Till en början 
så tyckte jag att den plats jag blivit tilldelad var bra för de som tog sig tid att läsa, men tyvärr 
fungerade min plats nog mest som en bakom liggande mellankorridor för de som skulle in till 
nästa rum. Många såg inte ens att det hängde något där. Men för de som gjorde det, var platsen 
godkänd. Det är väl också lite så att man har så höga förväntningar på vad som skall ske just den 
där första dagen, att man lätt blir besviken över att inte alla stannar upp och häpnar. Men så kan 
det inte heller vara. Och bör inte vara. 
Nu när det är över så är det i slutändan endast en sak som verkligen var av betydelse, och det var 
att min mormor kom upp för att titta. Den ärliga glädje och uppskattning hon visade för att någon 
tagit sig tid för hennes person var något jag alltid kommer att minnas som det goda av detta 
arbete. Enligt min mening så hade detta, liksom föregående arbete; en mottagare. 
Så i den övertygelsen så var det en lyckad utställning. 
* 
Det finns mycket jag skulle gjort annorlunda. Låst vid det som känns igen och är säkert, så har jag 
på ett sätt misslyckats med det som var min avsikt. Det som skulle kännas nytt och aktuellt inte 
bara för mig, blev något invant och uttryckslöst. Kanske inte innehållslöst, men fast i den form 
som så förargligt upprepar ännu en gång. Av de åtta bilder jag gjorde för detta projekt så finns 
det endast två som jag är någorlunda nöjd med. Och det kanske hade räckt med dem. Vad 
bildberättelsen beträffar så är det kanske sant som opponent Berg sa, att det hade räckt gott och 
tillräckligt med en enskild händelse i denna långa livshistoria. Och kanske var det oklart vems 
orden i nederkant på bilderna var. Det senare gjorde mig i och för sig inget, då jag ansåg att det 
utgjorde en del av den trepart jag tycker är viktig när man gör illustrationer. Alltså en del 
berättande, en del bild som illustrerar historien och en del som kommenterar texten eller bilden. 
Och den kommentaren tycker jag inte man behöver en avsändare på.  
En viktig läxa eller snarare näsbränna jag nu fått när jag betraktar det jag gjort är att det 
oundvikligen måste till något mer stimulerande obegagnat för att jag inte ska lessna på det 
arbete jag en gång minns som roligt. Det jag fått med mig från min skoltid är att jag nog måste 
betänka hur jag utför det som jag ämnar göra på ett grundligare plan än tidigare. Och framförallt 
att det finns andra metoder än mina egna. Att hasta fram något har inte fungerat och kommer 
inte heller i framtiden fungera. Att försöka arbeta metodiskt med en tidsplan kan vara svårt, men 
det har också sina fördelar. Jag tycker att jag tydliggjort det mesta av mina föresatser, men allt 
som oftast endast i text och tyvärr inte på det området som rör just bild. Texten har varit det 
primära och bilden har bara varit direkt föreställande. Allt som oftast. 
Det kanske är just det att man nu känner en mättnad eller en trötthet att skriva om eller se på det 
man just åstadkommit. Och det kanske är därför man tänker att man borde gjort allt annorlunda. 
Det är väl också där man säger att man tar chansen att göra något obeprövat, när det allt som 
oftast bara är litet nytt inom det lilla område du kallar ditt eget. Det är svårt att vara djärv. 
Men någonstans är jag också nöjd med det jag gjort. Jag tror att det fått mig att avsluta det 
vanemässiga mönster jag följt utan att reflektera över något annat än självändamålet att arbeta 
hela ytan. Som om det skulle vara bra i sig. När jag nu sätter mig ner och tittar på mina bilder så 
tycker jag om dem, men vi har distanserat oss från varandra. Ett avslutat kapitel. Jag vill inte 
längre rita och teckna på det viset jag innan gjort, jag vill inte skriva sönder mina bilder. Jag vill 
inte att de ska behandla de saker som jag innan tagit upp eller på det underliga sätt dividera med 
mig själv hur en bild ska vara. Och här har jag blivit något fri från det ok som jag ser som mina 
seder och bruk i den lilla område jag kallar mitt eget. 
Som ovanstående text beskriver, min syn på det arbete jag nu utfört, så blir det svårt för mig att 
sätta in det i ett större sammanhang.. Jag tycker faktiskt inte att det är det viktigaste verket av vår 
tid. Inte heller att det engagerar folk i allmänhet. Men det kanske ändå skulle kunna göra det. Om 
man varit något mer tydlig. Om man istället lagt ner hjärta och själ i det man kanske är litet bra 
på, nämligen att illustrera i bild. 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Detta är en bild av Gerd Petterssons barn som jag ritade till bild nummer fyra. Fotografiet 
kommer från det lilla arkiv av foton som sträckte sig från tidigt trettiotal till idag, och som 
förlänats av min mormor. Bilden är tagen tidigt sextiotal. I texten nämns också att hon syr kläder 
åt sina barn. Något som här också kan ses. 
 
 
 

      
Också dessa tre fotografier låg till grund för den bild som har nummer fem, och som tog upp 
ämnet sjukdom. Tidigt sjuttiotal. 
 
 



 
 

 
Dessa två stämningsbilder från tidigt femtiotal utgjorde grunden för bild nummer tre som 
handlade om Stockholmsäventyr på Nalen, Gröna Lund och Skansen. Bilderna ovan är dock från 
en lokal tillställning. 
 



 
Åtta bilder som jag gjorde efter en intervju med min mormor Gerd Pettersson. En berättelse som 
utspelar sig under åtta decennier. Från 1932 till dags dato. Format 40 x 50 cm. Blyerts och tusch. 



 
Närbild av bild nummer ett.  
 
 
 

 
Närbild av bild nummer två. 



 
Närbild av bild nummer 3. 
 
 
 

 
Närbild av bild nummer fyra. 
 



 
Bild nummer fem och sex. 
 
 
 

 
Bild nummer sju och åtta. 



 
Och här 5 minuter innan vårutställningen öppnar i den korridor jag blivit tilldelad. 
 


