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I de fl esta böcker lyser första personens pronomen, Jag, med sin frånvaro; här 
kommer det att bibehållas; det är ungefär hela skillnaden mellan mig och andra 
egoister. Vi glömmer allt som oftast att det, när allt kommer omkring, alltid är 
första personen som talar. Jag skulle inte tala så mycket om mig själv, ifall det 
fanns någon annan som jag var lika förtrogen med.

Henry David Thoreau 1 

1 Henry David Thoreau 1854, Skogsliv vid Walden, 1964, s. 42.
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Förord

Genom Bo Göranzons förslag att jag skulle skriva en avhandling och 
genom att konkret och positivt stöda mina första trevande försök har det 
varit möjligt att genomföra något som jag inte kunnat föreställa mig för en 
handfull år sedan. Men utan min handledare Tore Nordenstams varsamma 
och uppriktiga intresse för vad jag velat göra och hans djupa kunskaper 
om och intresse för humaniora och konst hade detta arbete överhuvud-
taget inte blivit genomfört. Tore har genom sin speciella förmåga att se 
det väsentliga styrt mig in på rätt spår när jag varit ute och virrat runt i 
omgivningar som jag inte överhuvudtaget skulle vistas i. Och betydelsen 
av alla våra inspirerande samtal vi haft om konst, forskning, resor och 
livet överhuvud på någon restaurang efter våra genomgångar kan inte 
överskattas. Maria Hammarén har genom sina kurser i skrivande och 
som bihandledare och i slutfasen som huvudhandledare gett mig stöd och 
värdefulla kommentarer. Mina samtal med Albert Danielsson har under 
arbetets gång gett mig insikt i områden som tidigare varit mig okända och 
Alberts kritiska kommentarer och synpunkter på manus har i slutskedet 
betytt mycket.

Mina möten och samtal under seminarier och resor med Allan Janik och 
Kjell S. Johannessen har också gett mig betydelsefulla insikter och uppslag. 
Kollegorna på forskarskolan har genom sin djupa förtrogenhet inom en 
rad skilda yrkesområden och vårt prestigelösa umgänge har varit en viktig 
inspirationskälla. Alla de diskussioner, synpunkter och samtal som vi haft 
under seminarier men också vid sidan om har varit ett stöd i utvecklingen 
av detta arbete.

Min sambo Emma Göransson  har tålmodigt följt detta arbete och alla 



de samtal och diskussioner som vi har haft under arbetets gång och hennes 
knivskarpa frågor har fått mig att ta mig i kragen och att tänka efter inte 
bara en gång. Våra projektresor och det gemensamma arbete som vi haft 
inför utställningen på Medelhavsmuseet har varit en betydelsefull del av 
detta arbete. Att mina barn, Hannes och Nelly har stått ut med mig under 
den här processen är ett under men de är tålmodiga, förvisso till en viss 
gräns.

Kurt Tärnlund och Gunnar Bergendal har korrekturläst och lämnat 
synpunkter till ett par av kapitlen. Alla mina konstnärsvänner som jag 
språkat och samarbetet med under åren har gett mig ovärderliga erfaren-
heter och insikter och alla samtal och samarbeten med studenter, kollegor 
och personal på Konstfack har fördjupat mitt perspektiv och mina kunska-
per på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Och slutligen har Konstfacks förre rektor Lars Lallerstedt och vår nuva-
rande rektor Ivar Björkman genom sitt direkta stöd och sin uppmuntran 
bidragit till att detta arbete har kunnat genomföras, trots mitt engage-
mang som prefekt.

Avhandlingen har möjliggjorts ekonomiskt genom bidrag från Veten-
skaps rådet (Konstnärlig FoU) till Kollegiet Kungliga Tekniska högskolan, 
Konstfack och Kungliga Musikhögskolan. Konstfacks Nämnd för konst-
närligt utvecklingsarbete har fi nansierat den sista delen av arbetet med 
studien. Och Kungliga Tekniska högskolan och Konstfack har bidragit till 
fi nansiering av tryckningen.

Och som vanligt har jag svårt att lämna saker ifred när något är klart, så 
alla förekommande korrektur- och sakfel vilar helt på mitt ansvar.

Jag vill härmed avsluta med att tacka alla som på ett eller annat sätt varit 
involverade i detta arbete. Ja – utan er alla hade det inte blivit något!
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1. Konst, konstnärskap och yrkeskunnande

Det är tidigt en söndagsmorgon; jag sitter vid matrumsfönstret och skriver; det är 
i början av november. Det snöar ute. Den första snön. Isen på sjön har ännu inte 
lagt sig. Träden avtecknar sig som en grå massa mot horisonten. Huset ligger nära 
stranden på en äng, nu helt vit med bara tunna bruna och ockrafärgade strån som 
sticker upp. Vattnet har den där stålgrå färgen som sandblästrat stål har en stund 
innan fukten griper in. Himlens gråblå massa tonar ut och fl yter samman med 
vattnet. Vattnet och snön; det är något märkligt.

Jag ser ut – men jag ser inte landskapet. Jag ser en målning och inte bara en utan 
fl era, av Gustaf Fjæstad 1, Bruno Liljefors 2, Staffan Hallström3 . Landskapet tecknar 
sig genom målningarna.

Inledning

Som ung lockade mig konsten som en plats där jag tycke mig se att in-
dividen kunde få ett utrymme för sina strävanden. Jag visste inte då vad 
det innebar att vara konstnär men konstens ordlösa sida trängde in i mig. 
Övertygelsen om att konsten hade ett djupare värde ledde till något som 
formade mitt liv både som individ och yrkesverksam. Förutsättningar och 

1 Fjæstad, Gustaf, f. 22 december 1868, d. 17 juli 1948, målare, grafi ker, konsthantverkare. 
F. målade framför allt vintermotiv från Värmland med snö, rimfrost, rinnande vatten eller 
isbelagda sjöar.

2 Liljefors , Bruno, f. 14 maj 1860, d. 18 december 1939, målare. Under 1880-talet fulländade 
han ett dagsljusmåleri efter naturalismens principer, med tät täckande färg och motiven 
gärna sedda på nära distans.

3 Hallström , Staffan, 1914–76, målare, tecknare, grafi ker, son till Gustaf Hallström . H. stude-
rade 1935–41 vid Konsthögskolan och kom att räknas till Saltsjö-Duvnäsgruppen. 
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omständigheter har under åren förändrats för mig men övertygelsen fi nns 
kvar. Det här arbetet handlar om den.

Jag har arbetat med konst och utställningar i drygt trettio år och med 
bildkonstnärlig utbildning på olika nivåer i tjugofem år. De erfarenheterna 
har gett mig en djup förtrogenhet med bildkonstnärligt gestaltande och 
konstutbildning på olika nivåer. Detta är en studie av den professionella 
förtrogenhet som jag skaffat mig genom att vara yrkesverksam bildkonst-
när. Den är skriven utifrån att vara aktiv i en verksamhet och därmed ha 
tillgång till erfarenheten att veta hur något görs.4

Titeln En resa från det ordlösa, en kartläggning av ett personligt yrkeskun-
nande anger helt enkelt hur detta arbete är uppbyggt. Det är en studie 
av ett i många fall ordlöst förankrat kunnande. Delar av detta kunnande 
kan återformuleras och beskrivas medan andra delar bara kan antydas 
genom berättelser där analogier har en central roll. Genom att genomföra 
»en resa från det ordlösa« försöker jag problematisera mina konstnärliga 
processer. Mina bildidéer utgår oftast från generella formuleringar i form 
av texter och bilder. Min konstnärliga arbetsprocess innebär att bryta ner 
den inledande impulsen till en individuell bild. En bild som är ett exempel 
på en situation. Den visuella, icke verbala sidan är här central. Metoden 
i studien är i grova drag att vända riktningen på processen – från den i 
många fall ordlösa iscensättningen av konstverket till beskrivningar och 
berättelser om konstverk, tillverkning och utbildning i form av exempel. 
Min uppfattning är att beskrivningar av konstnärligt kunnande för att 
vara meningsfullt behöver göras i form av exempel och inte i form av 
generaliseringar.5 Användning av exempel är en central metod inom forsk-
ningsområdet Yrkeskunnande och teknologi.

Studien är också ett inlägg i den pågående diskussionen om forskning 
på det konstnärliga området.6 Det är emellertid inget renodlat exempel 
på s. k. konstnärlig forskning. Konstnärlig forskning idag består oftast av 
ett konstprojekt med en tillhörande refl ekterande text. Mitt arbete är mer 
komplext där det i den här studien ingående konstprojektet sätts in i ett 
brett sammanhang där både utbildning och yrkeserfarenheter är centrala 
delar. Studien är placerad både inom den vetenskapliga traditionen yr-

4 Gilbert Ryle , The Concept of Mind, 1949. Ryle  gör en distinktion mellan »know how« och 
»know that«.

5 Janik  Allan, Kunskapsbegreppet I praktisk fi losofi , 1996, s. 38 ff. (ref. Janik A. 1996) och 
Nordenstam  Tore, Exemplets makt, 2005, s. 85 ff. (ref. Nordenstam T. 2005).

6 Jag kommer inte att redogöra för den debatten då den redan är väldokumenterad bl. a. 
 genom Vetenskapsrådets skriftserier Konstnärlig FoU, SISTERS dokumentationer, 
Konstfacks publikation Gränssnitt, forskning och utveckling på det konstnärliga området, en 
rad kulturtidskrifter, dagspress, etc.
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keskunnande och i den konstnärliga forskningstradition som utvecklats 
under senare år. Härmed bli studien mer gränsöverskridande än om den 
enbart placerats i något av forskningsfälten.

Det kan tyckas märkligt att jag som konstnär vill skriva en vetenskaplig 
avhandling. Konstnärligt arbete och konstverk kan i sig anses vara kun-
skapsproducerande.7 Bildkonst och övriga konstnärliga uttrycksformer 
är självständiga verksamheter som egentligen inte behöver motiveras 
eller förklaras utöver sina egna iscensättningar. Om man hårdrar är det 
själva framträdelseformen, där konstverket betraktas som meningsbä-
rande, som är det faktiska, inte vad som avsetts rent teoretiskt.8 Med detta 
inte sagt att teoretiska och refl ekterande moment inte ingår i konstnärlig 
verksamhet eller gestaltningar.

Jag skulle också kunnat ha nöjt mig med att skriva en självbiografi  eller 
något i form av en konstnärs refl ektioner och minnen av ett konstnärskap.9 
Men det är i mitt perspektiv en alltför excentrisk hållning, utan det kritiska 
perspektiv som avhandlingsformen har. Det är det i mångas ögon omöj-
liga mötet mellan bildkonst från konstnärens perspektiv med vetenskaplig 
forskning som har inspirerat mig att utföra detta arbete. Men jag vill också 
betrakta detta avhandlingsprojekt som sprunget ur en personlig problema-
tik. Avhandlingsämnet har en stark angelägenhetsgrad för mig.10 Skälet är 
att mitt konstnärskap befi nner sig på en punkt där jag upplever ett starkt 
behov av att refl ektera över mina erfarenheter. Vad är det jag kan? Och vad 
är det som motiverar det omfattande och krävande arbete som det innebär 
att yrkesmässigt arbeta med bildkonst och att göra utställningar? Vilka är 
drivkrafterna? Handlar det om ett självförverkligande, eller ett behov av 
att kommunicera eller ytterligare annat?

Min övertygelse är att konstnärliga handlingar, som till sin art alltid är 
riktade, skapar förutsättningar för möten med andra människor i form av 
en dialog. Det är en dialog som ger gemensamma erfarenheter och person-
liga upplevelser en plats genom att konstverket har form av ett personligt 
exempel.11

7 För en redogörelse av kunskapsbegreppets olika innebörder i konst se exempelvis artikeln 
Art and Knowledge av Berys Gaut i The Oxford Handbook of Aesthetics, 2003.

8 Nordenstam  T. 2005, s. 73 »Man bör skilja mellan konstnärens deklarerade avsikter och 
idéerna i hans medvetande, på de ena sidan, och de avsikter som faktiskt kommer till uttryck 
i det föreliggande verket, på den andra sidan. Låt oss kalla detta för de verbaliserade avsik-
terna respektive de inbäddade avsikterna.«

9 Den konstnärliga självbiografi n diskuteras längre fram i avsnittet Perspektiv på yrkeskunnande.

10 Refl ektion över praktisk kunskap betraktas ofta som driven av dilemman i vissa forsknings-
traditioner. 

11 Johannessen  Kjell, Praxis och tyst kunnande, 1999, s. 61 (ref. Johannessen K. 1999). »Vi kan 
därför säga att vi koncentrerar oss på konstverket som ett speciellt fall. Vårt intresse riktas 
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År 2001 etablerades ett samarbete mellan KTH, Kungliga Musik  hög-
skolan och Konstfack genom ett forskningsbidrag från Vetenskapsrådet.12 
Bo Göranzon  och Maria Hammarén  på Kungliga tekniska högskolans 
avdelning för Yrkeskunnande och teknologi var huvudsökande då de redan 
bedrev en etablerad forskarutbildning om yrkeskunnande med konstnär-
liga kontaktytor. Mötet med forskningsområdet ledde mig in på före-
ställningen att det kunde vara fruktbart att problematisera professionell 
bildkonstnärlig förtrogenhet genom att betrakta den som yrkeskunnande. 
Detta innebar en möjlighet att se på konstnärlig verksamhet på ett annat 
vis än vad traditionella föreställningar om konstnärlig produktion ger 
möjlighet till. Avhandlingen blev utifrån detta en undersökning av, uti-
från forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi, hur en kvalifi cerad 
bildkonstnärlig förtrogenhet etableras, hur den manifesteras och utvecklas 
över tid.

Parallellt med kollegiesamarbetet initierade jag och forskaren och konst-
nären Emma Göransson  ett projekt ,  med syftet att utveckla metoder för 
konstnärlig forskning på Konstfack.13 Deltagare i projektet var förutom 
jag och Emma Göransson,  konstnären och läraren Luigi Inganni , och 
konstnären Katarina  Filannino. Projektet genomfördes vid institutionens 
muralstudio och redovisades i en utställning på Medelhavsmuseet 2006, 
med titeln; »Pompeji tid och rum, ett möte mellan samtidskonst och 
kulturhistoria«.14 »Pompeji tid och rum« syftade till att utveckla konst-
närliga forskningsinriktade arbetsformer i relation till traditionella mate-
rial samt hitta nya sätt att i mötet med en publik utveckla det gemensamma 
samtalet om hur vi förhåller oss till vår historia. Utvecklingen av metoder, 
genom konstnärlig forskning och konstnärligt arbete, var ett försök att 
systematisera, fördjupa och gestalta en kunskapsbildningsprocess. Arbetet 
i projektgruppen var inriktat på att utveckla samarbetsformer, där mötet 

mot verkets individualitet i sig, inte som ett exempel på något universellt existerande över 
och bortom konstverket självt.«

12 Vetenskapsrådets uppdrag att stödja utvecklingen av forskning på det konstnärliga området 
fastställdes i prop. 2000/01:3 om forskning och förnyelse.

13 Projektbeskrivning 16 juni 2002: »Studierna bedrivs som projektstudier med inriktning 
mot konstnärlig forskning/utvecklingsarbete. Målet med studierna är att söka former för 
högre konstnärliga studier med inriktning mot konstnärlig forskning/utvecklingsarbete 
samt att utforska genom studier i traditionella tekniker, i detta fall murala tekniker, möjlig-
heter till gestaltning inom samtida konstnärlig verksamhet.

  Studierna bedrivs parallellt både i form av praktiska konstnärliga/hantverks och teoretiskt 
refl ekterande studier. Projektet avslutas med presentation i form av en konstnärlig gestalt-
ning och en textdel. En utvärdering av formerna och möjligheterna med arbetsmetoden 
kommer att genomföras.«

14 Den ursprungliga titeln »Kronotopen« byttes inför utställningen ut mot »Pompeji tid och 
rum« då denna ansågs mer publik. 
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mellan olika erfarenheter skulle skapa nya perspektiv på konstnärligt ar-
bete och forskning.15

Eftersom avhandlingen som förutsättning har mina erfarenheter vill 
jag ge en kort introduktion till min bakgrund: 1970 började jag mina 
konstnärliga studier vid Gerlesborgsskolan  i Stockholm som då hade rykte 
om sig att vara en gränsöverskridande utbildning med infl uenser från lyrik 
och musik. Efter några år med grundläggande konstnärliga studier blev 
jag 1974 antagen till Konsthögskolan i Stockholm och avslutade där mina 
studier fem år senare. Under delar av studietiden var jag utbytesstudent på 
Valands konstskola i Göteborg och Konstakademin i Köpenhamn. Jag har 
varit yrkesverksam som konstnär med ett stort antal utställningar sedan 
1979. 1983 fi ck jag min första anställning som lärare på konstskolan Basis 
i Stockholm och 1988 blev jag anställd som högskolelärare i måleri på 
institutionen Färg och form på Konstfack.16 Jag blev erbjuden ett prefekt-
uppdrag på institutionen 1998, vilket jag fortfarande innehar.

Forskningsområdet praktisk kunskap

I vår europeiska tradition har de teoretiska kunskaperna stått i centrum 
i mer än 2000 år. Från Platon  och Aristoteles  utvecklades idéer om en 
säker kunskap som vilar på nödvändigt sanna utsagor av matematisk och 
logisk form. Det klassiska vetenskapsidealet med dess inriktning på säker 
kunskap blev under 1800-talet avlöst av det moderna vetenskapsbegrep-
pet som vilar på föreställningen om empirisk prövbarhet. Detta skifte har 
sin historiska förutsättning som en utveckling av Galileis  matematiska 
naturvetenskap och Descartes  dualistiska fi losofi  där yttervärlden ses som 
styrd av matematiska naturlagar. Under 1700-talet ledde den brittiska em-
pirismen till föreställningen om att all kunskap om världen skall återföras 
till sinnesintryck. Begreppet empirisk vetenskap breddar området för ve-
tenskapen. På 1800-talet etablerar sig humaniora som empirisk forskning 
baserad på historisk källkritik. Det blev vanligt att indela vetenskapsvärl-
den i natur- och humanvetenskaper.

Den praktiska kunskapen blev fortsättningsvis betraktad som en min-
dre värd form av kunskap. I praktiken, i högskolevärlden, fanns det inte 
någon skarp gräns mellan grundforskning och tillämpad forskning på 

15 Emma Göransson  och Roland Ljungberg har sammanställt forskningsprojektet 
»Kronotopen« i Rapport Kronotopen, 2008.

16 Institutionen Färg och Form bytte 2005 namn till Interdisciplinära studier. Institutionen 
Interdisciplinära studier har bl. a. som utbildningsmål att utveckla möten mellan det prak-
tiska och det teoretiska. Institutionens utbildningsmål och kursplaner fi nns tillgängliga på 
http://www.konstfack.se
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det humanvetenskapliga området. Humanistisk forskning har alltid varit 
sammanfl ätad med praktiska sammanhang av olika slag. Den systematiska 
utvecklingen av olika former för teoretisk kunskap har en lång historia. 
Systematisk utveckling på det praktiska området har en kortare historia. 
Forskningen sägs ta fart vid sekelskiftet 1800/1900 med att William James  
idéer utvecklas av C. S. Pierce . Den amerikanska pragmatismen har sin 
början här. Pierce  hade åsikten att begrepp som inte hade några praktiska 
konsekvenser var tomma. Detta formulerade han 1878 i artikeln How to 
Make Our Ideas Clear. Tyngdpunkten i detta arbete låg på analys av teore-
tiska föreställningar (begrepp).

Med amerikanen Friedrich Winston Taylor  kom den moderna arbets-
livsforskningen att grundläggas. I The Principels of Scientifi c Management 
(1911) systematiseras forskning omkring tungt fysiskt arbete. Han bidrog 
till att visa att arbetslivet kan studeras vetenskapligt. 

Den amerikanska pragmatismen är påverkad av Immanuel Kants  fi lo-
sofi ska försök att analysera den teoretiska kunskapen som en egen praxis. 
Kants  transcendentala fi losofi  kan sägas återaktualisera att kunskap är 
dygd, duglighet, som var ett motiv i den grekiska fi losofi n. Detta innebär 
att vi inte bara mottar kunskap utan vi måste bearbeta kunskap både från 
ett erfarenhetsperspektiv och från ett begreppsmässigt håll – en språklig 
praxis skulle vi säga idag.

Under 1900-talets senare hälft började synen på kunskapens natur att 
förändras. Oxfordfi losofen Gilbert Ryle  skiljer mellan att veta att och att 
veta hur (Knowing that/ knowing how) 1949 i The Concept of Mind. Ludwig 
Wittgensteins  tankar om språk och handling på 30-talet, och som han for-
mulerar i Filosofi ska undersökningar som publiceras 1953, förändrar synen på 
hur begrepp förstås och används.17 Michael Polanyis  arbeten om Personal 
knowledge och Tacit knowing publiceras 1958 och 1966.

Den amerikanska fi losofen Hubert Dreyfus  publicerade 1972 What Com-
puters Can’t Do. Med utgångspunkt både i Wittgensteins  språkfi losofi , och 
i europeisk fenomenologi visade Dreyfus  på ett avgörande sätt skillnaden 
mellan människa och dator. Människans erfarenheter är strukturerade i 
rum och tid på ett annat sätt än den information som kan lagras i datorn. 
Datorns regelföljande är uppbyggt av regler medan människan har ett 
regellöst regelföljande.18

Etikens roll under 1970-talet i den medicinska utvecklingen var av bety-

17 Johannessen  K. 1999, s. 67 »Praxis har således ersatt logiken som förbindelselänk mellan 
språk och värld. Praxis sägs i själva verket ge orden dess mening.«

18 Wittgenstein  Ludwig, 1981, Om visshet, § 139 »Regler föreslår inte till att fastställa en praxis, 
utan man behöver också exempel. Våra regler lämnar bakdörrar öppna, och praxis måste tala 
för sig själv.«
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delse för utvecklingen av praktisk kunskap. Samarbetet mellan analytiskt 
skolade fi losofer och traditionell yrkeskunskap visade sig snart fruktbart. 
En pionjär på området, Stephen Toulmin,  beskrev situationen i en artikel 
från 1973 How Medicine Saved the Life of Ethics.

Andra områden som spelade en viktig roll för utvecklingen av etiken 
var Vietnamkriget som påverkade en hel generation unga människor på 
1960- och 70-talet. Miljödebatten från 1980-talet och den feministiska 
debatten under senare decennier, framför allt de vetenskapliga inslagen i 
diskussionen är ytterligare områden som haft betydelse.

Praktisk kunskap som forskningsområde etablerades i början av 1970-ta-
let i Sverige. Det som bidrog till utvecklingen av forskning kring praktisk 
kunskap var olika fackliga aktiviteter i Norden. Forskning om vad datori-
sering av etablerad yrkeskunskap innebar, av Bo Göranzon  i Stockholm, 
var en central del. Frågor ställdes om hur etablerat yrkeskunnande påver-
kas när man började använda datorer med syftet att lösa mer eller mindre 
rutinmässiga arbetsuppgifter på ett effektivare sätt. Bo Göranzon  grund-
lade ett nätverk av fi losofer, teaterfolk, författare, konstnärer, hantverkare 
och andra yrkesutövare för forskning inom området.

Bo Göranzon  instiftade 1985 det s. k. Dialogseminariet. Dialogseminariet 
är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Dra-
matiska teatern i Stock holm. Seminarierna tar plats på någon av Dra-
matens scener. Dialogseminariet fungerar som ett laboratorium för att 
prova nya perspektiv på yrkeskunskap och annan tyst kunskap, och har 
under senare år etablerat sig som en mötesplats för akademiska forskare, 
författare, konstnärer, musiker, skådespelare m. fl . Verksamheten doku-
menteras fortlöpande i tidskriften Dialoger.19

Avdelningen Yrkeskunnande och teknologi driver en forskarskola på 
KTH under namnet KTH Advanced Program in Refl ective Practice. Ett tju-
gotal doktorander har deltagit i detta forskarutbildningsprogram under 
den tid jag var knuten dit. Forskarutbildningsmiljön är en mångdiscipli-
när mötesplats. Alla doktorander har en gedigen och lång yrkeskarriär 
bakom sig vilket leder till att olika kvalifi cerade erfarenheter kan mötas. 
Bidragsgivare till denna mötesplats är bl. a. en projektledare, en kvalitets-
revisor, konsulter inom organisation och ledarskap, civilekonomer, civilin-
genjörer, en vinprovare, en högskolepedagog, en koreograf, två lärare från 
Musikhögskolan i Stockholm m. fl . Doktorandseminarierna kompletteras 
ofta med någon eller några personer från forskningsområdets kontaktnät 
vilka leder seminarier och aktivt deltar i doktorandgruppens diskussioner. 
Dessa personer har en stor erfarenhet av yrkesverksamhet och gedigna 

19 http://www.dialoger.se
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forskarkarriärer och ofta ledande positioner inom högskola och forskning. 
Den breda blandningen av erfarenheter och åldrar ger miljön en multi-
disciplinär prägel där själva mötena med de olika bakgrunderna skapar 
möjlighet till nya och innovativa tänkesätt. Det som doktoranderna har 
som gemensam plattform är inriktningen av avhandlingsprojekten mot 
det egna eller andras yrkeskunnande. Ytterligare en viktig faktor för att 
hålla ihop doktorandgruppen och få en gemensam förståelse för varan-
dras projekt och erfarenheter är de kontinuerliga dialogseminarierna.20 
Dialogseminarierna har formen av refl ekterande skrivande där alla dokto-
rander presenterar texter som läses och diskuteras på seminarierna.

Forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi på KTH har produ-
cerat ett antal doktorsavhandlingar under de senaste åren, bl. a. Bo Göran-
zons  Det praktiska intellektet (1990), Maja-Lisa Perby,  Konsten att bemäs-
tra en process. Om att förvalta ett yrkeskunnande (1995), Maria Hammarén,  
Ledtråd i förvandling, om att skapa en refl ekterande praxis (1999), Inger Orre,  
Reporterskap (2001), Gunilla Andersson Gustavsson , Den inre teatern i lä-
randet (2002), Adrian Ratkic´ , Dialogseminariets forskningsmiljö (2006), 
Lars Mouwitz , Matematik och bildning (2006), Karin Havemose , Konsten 
att upp fi nna hjulet två gånger (2006), Göran Backlund  Om ungefärligheten i 
ingenjörsarbete (2006), Khalid el Gaidi , Lärarens yrkeskunnande (2007), Jan 
Sjunnesson , Erfarenhet och processer (2007), Lotta Victor Tillberg , Vård som 
konst (2007).

På Centrum för praktisk kunskap, som startades vid Södertörns högskola 
våren 2000, bedrivs också forskning om praktisk kunskap men med fokus på 
forskning om arbetslivets kunskapsmässiga förändring. Ingela Josefson  var 
drivande i verksamheten, innan hon blev rektor för högskolan. Forskning 
och utbildning vid centret är inriktat mot spänningen mellan teori och 
praktik i högre utbildning. En utgångspunkt för bägge verksamheterna är 
den forskning om tyst kunskap och artifi ciell intelligens som utvecklades 
vid Arbetslivscentrum i Stockholm från slutet av 1970-talet.

De fi losofi ska miljöerna i Bergen, Tromsö och Bodö har spelat en pådri-
vande roll i framväxten av studiet av praktisk kunskap i Norge. I Bergen 
inledde fi losoferna Tore Nordenstam  och Kjell S. Johannessen  ett samar-
bete med konst- och teaterhistoriker på 1970-talet. De analyserade hur 
forskare inom det estetiska området faktiskt gör. Det första exemplet var 
boken Den estetiska praksis (1979). I en förlängning av detta arbete utveck-
lades ett intresse för humanvetenskapernas vetenskapsfi losofi  som annars 
fått en styvmoderlig behandling i modern vetenskapsteori.

20 Dialogseminariemetoden har vidareutvecklats av Maria Hammarén i Ledtråd i förvandling, 
1999 (ref. Hammarén M. 1999) och metoden och dess omgivning beskrivs av Adrian 
Ratkic’ i Dialogseminariets forskningsmiljö, 2006.
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I Tromsö har Jacob Melø  spelat en nyckelroll i mer än trettio år. Efter 
några år i Bergen och i Århus kom han i början av 1970-talet till det ny-
startade universitetet i Tromsö. Där har han praktiserat sin personliga 
form för praxisstudier med fi losofi ska analyser och begreppsstudier på 
verksamheter och kulturlandskap. Nordnorge har varit hans arbetsfält 
med fältarbete bl. a. på Lofoten och i en sjösamisk kustbygd i Furmark. 
Meløs eget bidrag till praxisfi losofi n har haft stor betydelse som inspira-
tion till den praxisforskning som vuxit fram i Norge.

Senter for praktisk kunnskap (SPK), i Bodö, tidigare Senter for Profe-
sjonsstudier, bildades 1997 med syftet att etablera en utbildnings- och 
forskningsmiljö i praktisk kunskap. Genom det upprättade magisterpro-
grammet Praktisk Kunskap är centret i färd med att bli en nationell knut-
punkt för området.21

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet blev förhållandet mellan 
teori och praktik i utbildning, forskning och i en generell samhällsut-
veckling föremål för omfattande diskussioner i Danmark. I Roskilde och 
Ålborg upprättades universitetscentra med uppgiften att utveckla en mer 
praxisnära forskning än den som fanns i Köpenhamn och Århus. Man 
utvecklade en mer problemorienterad och projektorganiserad utbildning 
och forskning i motsats till traditionella discipliner. Det bildades också 
en rörelse med delar av fackföreningsrörelsen där frågor kring hälsa och 
arbetsförhållanden betonades, vilka ansågs försummade av den forsk-
ning som universiteten bedrev. Det tidiga intresset för praktisk kunskap 
i Danmark var nära knutet till en strävan att förstå sambandet mellan 
kunskapsproduktion och politik. Detta ledde till att vissa universitet ut-
vecklade aktionsforskning, en forskning som riktar sig mot problem hos 
speciellt utsatta individer och sådana gruppers liv.22

Mitt första möte med forskningstraditionen Yrkeskunnande och tek-
nologi var när institutionen Färg och form på Konstfack arbetade med att 
utveckla sitt utbildningsprogram 1999 bland annat genom att skapa kur-
sen Refl ekterande synsätt. Kursen syftade till att Konstfacksstudenterna 
i tredje årskursen skulle utveckla mer refl ekterande och mer teoretiskt 
medvetna arbetssätt. Bo Göranzon  och Maria Hammarén  kontaktades för 
att hjälpa lärargruppen med att utveckla de teoretiska delarna i kursen. 
Det visade sig att deras erfarenheter från dialogseminarier och forskning 
om praktisk kunskap var direkt användbara för utbildning. Kursen ge-
nomfördes som ett förenklat dialogseminarium där studenterna först fi ck 

21 http://www.hibo.no

22 Sammanfattningen av forskningsområdet och dess teoriutveckling utgår från ett dokument 
från Högskolan i Bodö, Praktisk kunnskap – som erfaring og som forskningsfelt. HBO-rapport 
10/2005.
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läsa en impulstext som de reagerade på genom att skriva en essä vilken i sin 
tur blev utgångspunkt för en konstnärlig gestaltning. De första kurserna 
introducerades av Bo Göranzon  och Maria Hammarén  där en dialog mel-
lan Ludvig Wittgenstein  och Allan Turing, skriven av Bo Göranzon  och 
Anders Karlqvist, var utgångspunkten för arbetet.23 Kurserna visade sig 
vara mycket framgångsrika och de texter och gestaltningar som studen-
terna presterade var genomgående av hög kvalitet. Hösten 2001 besökte, 
genom Bo Göranzons  försorg, Malcolm Bowie , professor i fransk litteratur 
vid universitetet i Oxford, Konstfack. Malcolm Bowie  föreläste om Proust 
och ett avsnitt ur På spaning efter den tid som fl ytt av Proust utgjorde den 
impulstext som studenterna hade att arbeta med. Malcolm Bowie  gjorde 
följande refl ektion efter kursen:

Något märkligt inträffade när jag i höstas ombads att träffa ett antal elever på 
Konstfack i ett projekt på institutionen för Färg och form. För inte visste jag när 
jag accepterade denna vänliga inbjudan från Bo Göranzon , Maria Hammarén  
och Roland Ljungberg att jag skulle få uppleva ett skolboksexempel på ett kusligt 
sammanträffande och att livet just stod i färd med att imitera konsten /…/ Under 
mitt andra besök fi ck jag se resultat av experimentet och hade förmånen att i tur 
och ordning få tala med konstnärerna. Jag stod med författaren till varje arbete 
framför själva arbetet /…/ Vid det här laget hade jag kunnat se en komplex serie 
av transformationer, nästan som de inträffat. Jag har sett arbete i ett medium fl yt-
tas in i ett annat. Jag har rört mig från tre dimensioner till fyra alltefter att tiden 
för förklaring och förståelse lades till den omedvetna »därvaron« i varje verk /…/ 
så fann jag mig själv i konstnärens verkliga värld bestående av ateljé och utställ-
ningsrum och påmindes i varje vändning om det verkliga, icke metaforiska arbete 
som arbetet att framställa ett konstverk kräver. Om inte kusligt, så dock ett märk-
ligt sammanträffande. Tack vare eleverna på Konstfack hade den förvandlande 
kraften i en stor roman frigjorts in i ett verkligt tid och rum hos dessa speciella 
Proustläsares liv.24

Mötet med Bo Göranzon  och Maria Hammarén  och de kurser som de 
arbetade fram tillsammans med institutionens lärare blev en ingång och 
en möjlighet att komma vidare med en problematik som jag tyckte insti-
tutionen och Konstfack då satt fast i. Nämligen svårigheten att hitta rätt 
verktyg för att refl ektera över ett gestaltande arbete på ett för en praktiker 
fruktbart sätt. För mig personligen blev mötet en möjlighet att utveckla 
mina tankar om hur en konstnärlig praktik byggs upp utifrån ett samspel 
mellan det praktiska och det teoretiska vilket slutligen har lett vidare till 
detta arbete. Jag skrev i förordet till Spelplats 2:2002:

23 Konstfack producerade två nummer av Spelplats där de tre första årens kurser sammanfat-
tades: Spelplats, Konstfack 1.2001 och Spelplats, Konstfack 2.2002.

24 Malcolm Bowie beskrev sina erfarenheter av mötet med Konstfacksstudenterna i Spelplats, 
Konstfack 2.2002 (Översättning Maria Hammarén).
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Detta nummer av Spelplats är avsett att användas som stöd och exempel för att 
utveckla en fördjupad kunskap och medvetenhet om processer vid konstnärlig 
gestaltning. Vi talar här om hur vi kan refl ektera över och medvetandegöra den 
kreativa, konstnärliga processen och dess resultat. I dialogens form kan vi i mötet 
med fi losofer, konstnärer och författare för en stund kliva ur en kanske alltför 
närliggande verksamhet och ställa både den och egna erfarenheter i relation till 
annorlunda perspektiv och blickpunkter. Genom att utveckla mer inträngande 
uppfattningar om hur konstnärliga uttryck och formuleringar är relaterade till vår 
samtid och vår historia fördjupar och utvecklar vi samtidigt förhållningssättet till 
det egna arbetet.25

Samarbetet utvecklades när Kungliga Tekniska Högskolan, Konstfack och 
Kungliga Musikhögskolan 2001 fi ck medel från Vetenskapsrådet i det 
prioriterade forskningsområdet Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete 
(Konstnärlig FoU) som ett av sju kollegier. Syftet med att ge medel till 
kollegier var att dels utveckla forskning på de konstnärliga högskolorna i 
ett nära samarbete med forskande högskolor och dels att skapa förutsätt-
ningar för att konstnärliga arbetssätt skulle kunna införlivas i de traditio-
nella vetenskapliga forskarmiljöerna.26 Det var ett dubbelriktat möte där 
det inte var frågan om att lägga en traditionell forskningsapparat över de 
konstnärliga högskolornas utveckling av forskning utan snarare genom en 
vilja att mötas kunna generera nya forskningsmetoder och projekt.

Konstnärlig forskning

Professionellt bildkonstnärligt arbete kan anses bestå av ett stort mått 
forskande processer. Det handlar här om de familjer av arbetssätt och 
metoder som konstnärligt arbete utvecklat under lång tid. Utforskande av 
detta slag ingår som en central del i ett konstverks tillblivelseprocess. I grova 
drag är emellertid det väsentliga i konstnärlig produktion slutresultatet.27 
Min uppfattning är att konstnärligt arbete i allmänhet inte kan anses vara 
vare sig vetenskaplig eller konstnärlig forskning. Karakteristiskt för forsk-
ningsprocesser är att det handlar om systematiska studier. Resultaten är 
avhängiga den föreställningsram som valts. Bildkonstnärliga gestaltningar 

25 Spelplats 2.2002.

26 I prop. 2000/01:3 om forskning och förnyelse framhåller regeringen att forskning inom det 
konstnärliga området och forskning inom andra områden med konstnärliga inslag bör ut-
vecklas. Regeringen har vidare framhållit att samarbetet mellan de konstnärliga högskolorna 
och andra universitet och högskolor som utför forskning och anordnar forskarutbildning 
bör förstärkas. Det gäller även samverkan mellan konstnärliga områden och andra disci-
pliner inom universitet och högskolor där forskning och forskarutbildning bedrivs (http://
www.vr.se/huvudmeny/sokabidrag/utlysningsarkiv).

27 I konceptkonst, performance, relationell estetik och liknade konstformer är emellertid pro-
cessen det centrala och slutresultatet oftast bara en dokumentation av processen.



en resa från det ordlösa22

behöver oftast inte att dessa ramverk beskrivs för att uppfattas och inte 
heller för att genomföras. Man kan säga att här ligger teoribildningar och 
metoder implicit i den konstnärliga artefakten och dess process. Emellertid 
kan gestaltningar eller aktioner vara uppbyggt på annat vis: med en synlig-
gjord teoretisk referensram och systematiskt arbetssätt. I diskussionen om 
forskning på det konstnärliga området får det inte heller glömmas bort att 
konstnärligt arbete måste tillåtas utveckla sin egenart utan de formkrav som 
det vetenskapliga ställer. Med detta inte sagt att bildkonstnärligt arbete och 
bildkonstnärliga artefakter är fria från bestämda begrepp och ramar.28

Benämningen konstnärlig forskning är i sig problematisk. Risken är att 
beteckningen leder fel och ställer konst i opposition mot vetenskap. Om 
man ska vara strikt bedrivs konstnärlig forskning endast vid de universitet 
som har konstnärlig forskarutbildning, och som alltså examinerar dokto-
rer i konst. Föreställningen om konstnärlig forskning är här nära knuten 
till de konstnärliga högskolornas utbildningar som enligt högskolelagen 
ska vila på konstnärlig grund. Idag omfattar det konstnärliga området 
emellertid inte bara bildkonst utan även design, konsthantverk, musik, 
dans, pedagogik etc. Här blir begreppet konstnärlig forskning förvirrande 
och kan påverka utvecklingen av området negativt. En mer konstruktiv 
hållning är att betrakta forskning knuten till de konstnärliga högskolorna 
som praktikbaserad forskning utvecklad i olika riktningar beroende på de 
olika utbildningsområdenas erfarenheter.

Internationellt har utvecklingen av området kommit betydligt längre 
än i Sverige och frågeställningarna om vad forskning på det konstnärliga 
området omfattar är bredare och djupare. De idag internationellt pågående 
eller nyligen avslutade projekt visar på möjligheten att betrakta konst som 
forskning utifrån en konstnärlig praktik. Det verkar också som om be-
nämningsdiskussionen29 har avslutats och den väg som man slagit in på är 
att betrakta konstnärligt forskningsarbete som praktikbaserad forskning 
(practice-based research). Christopher Frayling30  anser emellertid att termen  
återskapar motsättningen mellan teori och praktik.31 Min uppfattning 
är emellertid att praktikbaserad forskning är ett forskningsområde som 

28 Högskolelagen 2007/2008 kap 1 § 2 och högskoleförordningen kap 3 § 1 anger inte explicit 
att konstnärlig forskning är ett vetenskapsområde. HL kap 1 § 2 kan tolkas som att forsk-
ning inom det konstnärliga området är möjlig. HL stipulerar emellertid att de konstnärliga 
högskolorna ska bedriva konstnärligt utvecklingsarbete. Idag räknas forskning inom det 
konstnärliga området till det humanistiska vetenskapsområdet (http://www.vr.se).

29 Karlsson  Henrik, »Handslag, famntag, klapp eller kyss?«, 2002, s. 34.

30 Sir Christopher, Frayling  är rektor på Royal College of art och ordförande i The Arts 
Council of Great Britain. Han har skrivit en stor mängd publikationer på området konst 
och kultur och har deltagit i ett stort antal televisions- och radioprogram.

31 Kemp Sandra (red.), Research rca, 2007, s. 10.
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direkt utgår från de handlingar som genereras i en praktik i ett dynamiskt 
samspel med forskningsaktiviteter och som i sin tur avsätter ytterligare 
handlingar. Den praktiskt inriktade verksamheten kan teoretiseras på 
olika sätt och på olika nivåer och nya eller etablerade metoder kan til-
lämpas men det är genom att prövas praktiskt som teori och metod får sin 
mening.32

Det var Frayling  som först benade upp begreppet konstnärlig forsk-
ning/designforskning i den anglosaxiska diskussionen om utveckling av 
forskning inom konst och design. Han har en ofta refererad uppdelning 
mellan olika former av design/konstnärlig forskning. Frayling  har här 
inspirerats av Herbert Read’s 33 distinktion mellan att undervisa om konst 
och att undervisa genom konst. Han överförde distinktionen till områ-
det design/konstnärlig forskning där han skiljer på »forskning i (into) 
konst och design« (historiskt, perceptuellt, kulturellt, ikonografi skt etc.), 
»forskning genom (through) konst och design« (material, teknologi etc.) 
och »forskning som (for) konst och design«.34 Med termen »forskning 
som (for)« menar Frayling  att: »Where the end product is an artefact 
– where the thinking is, so to speak, embodied in the artefact, where the 
goal is not communicable knowledge in the sense of verbal communica-
tion, but in the sense of iconic or imagistic communication.«35 Här är 
själva den konstnärliga processen och dess artefakt mål och uttryck för 
forskningen.

År 2000 införde Katy Macleod 36 termen »konst som forskning« (art as 
research). Hon urskiljer tre typer av praktikbaserad forskning: en forskning 
som positionerar en praktik (historiskt, kulturellt etc.), en forskning som 
teoretiserar en praktik (utgår från en specifi k teori, som t. ex. narration) 

32 Se även Nordiska sommaruniversitetet studiekrets 7, 2007–2009, Practice-Based Research 
in the Performing Arts (http://www.nsuweb.net/wb/studiekretsar) » We advocate that 
Practice Based Research (PRB) can be understood as a thoroughly integrated approach and 
set of strategies. This implies a constant, mutual, and reciprocal infl uence between the artis-
tic practice and the research activities involved. It requires a different point of departure in 
terms of attitude and motivation for all involved – whether primarily as artists, researcher or 
as refl ective-practitioners…«

33 Read, Sir Herbert, 1893–1968, brittisk poet, konstkritiker och konstteoretiker. R. var under 
åren före andra världskriget den främste förespråkaren i Storbritannien för modernismen 
i konsten och verkade för en bred publik genom talrika publikationer och ett mångårigt 
radioprogram.

34 Macloed Katy, Holdrige Lin (red.) 2006, Thinking Through Art, refl ections on art as research, s. 
4. (ref. Macloed K., Holdrige L. (red.) 2006).

35 Frayling  C. Research in Art and Design, 1993, s. 5.

36 Katy Macleod  är lector i Fine Art and Research på universitetet i Plymouth. Hon har forskat 
och publicerat sig på området fi ne art doctoral practice sedan 1996.
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och forskning som visar en praktik (det vill säga, metodiskt).37 Alla tre 
typerna har texter knutna till gestaltningarna, men texterna har här olika 
syfte och funktion.

En annan fråga som rör konstnärlig forskning är om forskningstesen 
ska vara skriven text eller om tesen är direkt relaterad till gestaltningen 
eller uttryckt genom densamma. Idag har de fl esta konstnärliga forsk-
ningsprojekt en skriven del av olika dignitet och roll. Hur textmaterialen 
kommer att utveckla sig i förhållande till det gestaltande arbetet måste 
områdets utveckling visa på men Macleods  konstaterande att: »art is a 
theorising practice; it can produce the research thesis; it cannot be said to 
be simply an illustration of it.« kan ge en ledtråd.38

Materialutvecklingsprojekt och forskning om konstnärliga företeelser 
var tidigt det dominerande området för konstnärligt utvecklingsarbete. 
Sådana undersökningar kommer antagligen att fortsättningsvis få en min-
dre plats och kan med fördel bedrivas som samarbeten med beprövade 
forskningsområden med dess väl utvecklade teoriramar och metoder.

I Sverige har ett par universitet idag utvecklat konstnärlig forskar-
utbildning:39 Konsthögskolan i Malmö, knuten till Lunds universitet och 
den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.40 Andra former för 
utveckling av forskning inom det konstnärliga området har som nämnts 
också uppstått som en följd av de av Vetenskapsrådet stöttade Kollegierna. 
Här är det en fråga om att knyta konstnärliga utövare och deras pro-
jekt till traditionellt etablerade forskarmiljöer. Mitt projekt är ett sådant. 
Det fi nns enligt Vetenskapsrådet idag (2007) ett sjuttiotal doktorander 
i Sverige inom det konstnärliga området, de fl esta knutna till etablerade 
akademiska forskningsområden.

Kollegierna var ett resultat av den nationella satsningen som riksdagen 
beslutat om för att utveckla och stödja forskning inom det konstnärliga om-
rådet. Vetenskapsrådet fi ck uppdraget och såg det angeläget att, i stället för 
att ge resurser direkt till de konstnärliga högskolorna, bygga upp samarbeten 
mellan minst en konstnärlig högskola och en forskande högskola eller uni-

37 Macleod, K. The function of the Written Text in Practice-based PhD submission, 2000. (ref. 
Macleod, K. 2000), s. 6.

38 Macleod, K. 2000, s. 4.

39 http://www.konst.gu.se/forskarutbildning/forskarskola/forskarutbildningsamnen/ och 
http://www.khm.lu.se/forskar/forskar2.html

40 Malmö konsthögskola har 2006 examinerat sina tre första konstnärliga doktorer: Matts 
Leiderstam, See and Seen, 2006, Miya Yoshida Iwasaki, The Invisible Landscapes, 2006 och 
Sopowan Boonimitra, Lak-ka-pid-lak-ka-perd, 2006. På Göteborgs konstnärliga fakultet har 
två doktorer examinerats: en inom musikpedagogik, Monica Lindgren, Att skapa ordning 
för det estetiska i skolan, 2006 och en inom konsthantverk Jeoung-Ah Kim, Paper-Composite 
Porcelain, 2006.
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versitet. Avsikten var att säkerställa den vetenskapliga kvalitén i utveckling 
av konstnärlig forskning och att de erfarenheter som kom fram skulle kunna 
bli ett fundament för utvecklingen av konstnärlig forskning i Sverige.41

I Norden är det Finland som kommit längst med sedan fl era år etable-
rade forskarutbildningar på Konstindustriella högskolan, Sibelius-Aka  de-
min och Teater högskolan. Vilka producerat ett fl ertal avhandlingar. Bild-
konstakademin i Helsingfors har hittills examinerat fyra doktorer.42 I Norge 
har en avhandling inom konst lagts fram men då på Arkitekthögskolan.43 
Internationellt har bl. a. Storbritannien, Australien och USA utvecklat for-
mer för konstnärlig forskning som leder till traditionella doktorsexamina 
men även i form av speciella examina med benämningar som »doktor i 
konst«.44

Tyvärr är resultaten av den internationella forskningen som gjorts svår-
åtkomliga vilket medför att jag har svårt att hitta jämförbara studier.45 
Den forskning som tidigare gjorts om bildkonstnärers kunnande är oftast 
forskning om där biografi ska perspektiv och explicit formaliserad bild-
konstnärlig skicklighet utgör det som studeras. Denna typ av forskning är 
ett slags efterarbete, utifrån de färdigställda artefakterna, från arkivmate-
rial eller intervjuer. Mitt arbete lägger ett annat perspektiv nämligen att 
utgå från mina beskrivningar och mina berättelser av de erfarenheter av 
bildkonstnärligt arbete som jag har. Här är den speciella förtrogenhet som 
jag har med bildkonstnärligt arbete utgångspunkten och som innebär att 
ett kunnande framträder i alla sina komplikationer. Det måste påpekas att 
det inte handlar om att konstnärens beskrivning av sina intentioner är det 
som bestämmer tolkningens giltighet utan att i personliga beskrivningar 
fi nns erfarenheter och förmågor lagrade som annars är svårnåbara.46

Om man ska försöka relatera min studie till någon av Macleods  ka-
tegorier så är det »forskning som visar en praktik« som ligger närmast 

41 Om diskussioner och exempel se Vetenskapsrådets skrifter: Konstnärlig FoU Årsbok 2004-2007.

42 Jyrki Siukonens forskning (2001) behandlar drömmen om att fl yga i bildkonsten, Jan Kaila 
(2002) har undersökt fotografi litet och presentation i samtida konst, Teemu Mäki (2005) 
utforskar konst som fi losofi  och politik och Jan Kenneth Weckman (2005) betydelser skapas 
i måleri. Se även Pekka Kantonen, The Artist as Producer of Knowledge: Artistic Research at the 
Finnish Academy of Fine Arts, 2006.

43 Refsum G. Genuine Christian Modern Art. Present Roman Catholic Directives on Visual Art Seen 
from an Artist´s Perspectiv, 2000.

44 Macloed K., Holdrige L. (red.) 2006, s. 87 ff. är en sammanfattning av ett antal aktuella 
forskningsprojekt inom området konstnärlig forskning i Storbritannien.

45 Detta påpekas också i Macloed K., Holdrige L. (red.) 2006, s. 233.

46 Janik  A. Theatre and knowledge, 2005, s. 19 (ref. Janik A. 2005) »De s. k. tysta delarna av 
yrkeskunnande är »lokal kunskap« och bundna till speciella händelser eller snarare situatio-
ner som inte kan generaliseras.«
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till hands. Men även forskning som »teoretiserar en praktik« kan delvis 
passa då jag teoretiserar den utifrån forskningsområdet yrkeskunnande. 
Jag har emellertid undvikit att positionera mig som konstnär i relation 
till historiska och samtida konstriktningar då jag inte anser att en sådan 
positionering har någon större vikt för denna studie. Däremot kan jag se 
en sådan positionering värdefull för en yngre konstnär som håller på att 
forma sitt konstnärskap.

Perspektiv på yrkeskunnande

Det är inte helt okomplicerat att betrakta bildkonstnärlig förtrogenhet 
som yrkeskunnande. Jag skulle kunna anklagas för att anse att bildkonst-
närlig verksamhet är något skråartat där det existerar exakta formaliser-
bara föreställningar av vad man måste kunna för att vara bildkonstnär.47 
Det är långt ifrån mitt syfte och jag anser inte heller att det är möjligt att 
göra en sådan arbetsbeskrivning. Att idag anta att det fi nns ett enhet-
ligt yrkeskunnande inom det bildkonstnärliga området vore enfaldigt. 
Området är stort och mångförgrenat där arbetsformerna förändras och 
utvecklas snabbt. Området är också omgivet av stereotyper där kunnande 
och det angelägna faller i bakgrunden och mytologiserade föreställningar 
om konst och konstnärlig verksamhet framställs som det verkliga.

Utifrån forskarskolan KTH Advanced Programme in Refl ective Practice 
perspektiv på yrkeskunnande, använder jag yrkeskunnande som en mo-
dell för professionell bildkonstnärlig förtrogenhet. Jag försöker jämställa 
bildkonstnärligt arbete med annat yrkeskunnande för att inte falla in i 
schabloner kring konstnärskap och konst. Trots de yrkesspecifi ka egenska-
per som området har, är delar, visserligen generellt beskrivna, likartade 
med andra yrkesverksamheter. Det är bl. a. det vardagliga rutinarbetet, 
nödvändigheten av att besitta skicklighet och betydelsen av kvalifi cerad 
förtrogenhet med området, förmågor för problemlösande etc. som delas 
trots olikheter i verksamhetsformerna. Det handlar också om hur konst-
närskapet är infl ätat i ett samhällsbygge likt alla andra yrkesverksamheter. 
Men det handlar också om att de personliga incitament för val av yrke 
eller bana som individen gjort är en viktig förutsättning för hur relatio-
nen till arbetet utvecklas, speciellt utifrån ett etiskt perspektiv. Vidare 
är utbildningen en viktig del i införlivandet av en yrkeskultur. Och där 
det ges möjlighet till personliga möten, fås också existentiella inblickar i 

47 Den vardagliga föreställningen om yrkeskunnande, men även inom vissa forskningsområ-
den, är att det omfattar en beskrivbar mängd tillräckliga faktakunskaper som erfordras och 
en väl defi nierbar beskrivning på nödvändig skicklighet.
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yrket.48 Föreställningen om ett yrkeskunnande kan också uppfattas som 
en problematisk föreställning, utifrån individen, om arbetets gränser. 
Föreställningen kan låsa fast en uppfattning om den egna förmågan.

Bildkonstnärligt kunnande går inte att reducera vare sig till tekniska 
färdigheter eller betraktas som en fråga om intuition. Utan det är frågan 
om en långt mer mångfacetterad erfarenhet och kunnande. Hur kommer 
vi då åt relevanta frågeställningar om yrkeskunnande? Maja Lisa Perby  
klarlägger i sin avhandling Konsten att bemästra en process, om att förvalta 
yrkeskunnande (1995) skillnaden mellan informationsöverförande och kun-
skapsöverförande.49 Hon visar här att vi inte kan beskriva ett yrkeskun-
nande genom att bara redogöra för vad vi ser eller enbart förlita oss på de 
beskrivningar som den yrkeskunnige förmedlar i en given situation. Vad 
som är det intressanta är totaliteten av de erfarenheter som fi nns bakom 
den fasad som en betraktare möter. Det är denna totalitet av erfarenheter 
som jag har som jag här ska försöka ge exempel på. Jag gör nedslag som 
speglar mina erfarenheter och mitt kunnande från olika perspektiv. Och 
sammanställningen av nedslag och refl ektioner blir till en kalejdoskopisk 
vy över mitt bildkonstnärliga utövande.

Beskrivningarna av mitt kunnande kommer också med nödvändighet 
att skilja sig från om någon annan gör en undersökning av mitt konstnär-
skap. Jag ser emellertid inte detta som något problem då det handlar om 
olika sidor av samma »mynt«. Det är inte frågan om att värdera s. k. sub-
jektiva eller objektiva undersökningar utan att dessa två olika perspektiv 
ställer olika typer av frågor och således kommer att leverera olika typer av 
svar.

Forskarskolans utveckling och teman utgår till stora delar från profes-
sor Bo Göranzons  idéer, som behandlas i hans doktorsavhandling Det 
praktiska intellektet.50 Huvudtemat för avhandlingen är utvecklingen av 
s. k. expertsystem som syftar till att ersätta kvalifi cerade yrkesutövare med 
datorer. Frågor väcks här om vad som konstituerar den yrkeskunniges 
bedömningsförmåga, vad det innebär att behärska sina begrepp och hur 
yrkeskunnande traderas.51 Jag försöker i min studie förstå hur begrepp 
och yrkeskultur etableras genom konstnärlig utbildning och hur dessa 
strukturer konstituerar ett konstnärskap. Bildkonstnärer har skilda för-
mågor när det gäller produktion av konst. Dessa förmågor varierar med 
inriktningen på konstnärens arbetssätt samt utbildningsgången, men även 

48 Nielsen Klaus och Kvale Steinar (red.), 2000, Mästarlära, Lärande som socialpraxis, s. 244. (ref. 
Nielsen K., Kvale S. (red.) 2000)

49 Perby Maja-Lisa, Konsten att bemästra en process, 1995, s. 73. (ref. Perby M-L, 1995).

50 Göranzon Bo, Det praktiska intellektet, 1990. (ref. Göranzon B. 1990).

51 Göranzon B. 1990, s. 9.
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utifrån begreppsmedvetenhet. Begreppsbehärskning har en framträdande 
roll i bildkonstnärlig utbildning, som i all yrkesutbildning, där det handlar 
om att skapa en förtrogenhet med områdets begrepp. I all kvalifi cerad 
yrkesverksamhet har begrepp och begreppsbildning en annan funktion. 
Det handlar här inte om att omge sig med generella begrepp utan om 
att behärska ett stort antal fall eller varianter av exempel som underlag 
för handlingar. Man utvecklar en förtrogenhet med områdets varierande 
förutsättningar.

Docent Maria Hammarén ger en mer utvecklad syn på forskningsområ-
det yrkeskunnande i en redaktionell kommentar i Dialoger 81–82 (2007).

Vårt forskningsämne är ett studium över mänskligt handlande inom arbetslivets 
ramar, det vill säga den plats där de ojämnförligt största resurserna samordnas och 
ingriper i världens fortsatta utveckling/…/ Vi brukar säga att yrkeskunnande har 
sitt fokus i alla frågor som rör kvaliteter i arbetets utförande. Yrkeskunnande är 
personligt och det är kollektivt, det är kultur och det är värdebaserat. Det bygger 
på kunskaper som inte kan avgränsas till en enskild arbetsplats eller enskilda med-
arbetare. Det ställer frågan om vad mänsklig kunskap är i detta praktiska, livsfor-
mande sammanhang. Det ställer frågan hur denna mångfasetterade kunskap bildas 
– och därmed vad som överförs. Ämnet yrkeskunnande måste vara gränsöverskri-
dande, ty förebilder står inte att fi nna inom någon enskild ämnestradition.52

Här fi nns en stark betoning på det pedagogiska; hur kunskap bildas och 
hur den överförs. Men det ställs också frågor om vad som konstituerar den 
yrkesverksammes bedömningsförmåga, vad det innebär att behärska sina 
begrepp och om praxis. Mitt perspektiv är att hävda att bildkonstnärlig 
förtrogenhet kan ses som ett personligt yrkeskunnande. Personligt därför 
individen väljer och tar ställning trots att hon är nedsänkt i en praxis. 
Yrkeskunnande därför att erfarenheter är kollektiva och kan verbalt kom-
municeras till vissa delar, men också bedömas.

I Det praktiska intellektet ger Bo Göranzon förslag om vad som konstitu-
erar yrkeskunnande. Han börjar med att utgå från Perbys iakttagelse att 
meteorologer beskriver sin förmåga att göra prognoser genom att utveckla 
en inre väderbild. Han utnyttjar denna metafor för att komma åt det prak-
tiska intellektet – vad yrkeskunnande är.53 Den inre bilden är en metafor 
för yrkeskunnandet i en speciell mening: hur den yrkeskunnige hanterar 
en enskild situation utifrån sin fond av kunnande«.54 Metaforen den inre 
bilden är också analog till beskrivning av problemlösning i konstnärlig 
verksamhet. Jag har ofta en inre bild men inte i meningen av en klar fö-

52 Dialoger 81–82, 2007, s. 9–10.

53 Göranzon Bo, Josefson Ingela (red.) Knowledge, skill and artifi cial intelligence.1988. 

54 Göranzon B. 1990, s. 131.



291. Konst, konstnärskap och yrkeskunnande

reställning som ska formuleras. Det fi nns konstnärer som arbetar på detta 
sätt. Men för mig är föreställningen sammansatt på ett annat sätt. Och det 
är genom själva processen att visualisera den inre bilden som jag gör mina 
preciseringar. Metaforen lyfter enligt Göranzon  fram det som är kärnan i 
en yrkesgrupps bedömningsförmåga trots att varje yrkesgrupp och situa-
tion är unik.55

Min studie har sin epistemologiska grund i Wittgensteins senfi losofi  
där praxis kan ses som en språk- och handlingsgemenskap där begrepps 
användning ger dem deras innebörder. Det handlar inte här om att vi 
genom regler defi nierar begrepp utan det är själva regelföljandet i praxis 
som ger begreppen dess innebörd. Yrkeskunnande kan betraktas som att 
vara verksam i en praxis där regelföljande är en central del. Göranzon  
poängterar detta genom ett citat från Wittgenstein »Om erfarenheterna 
är grunden för denna vår visshet är det naturligtvis den föregångna erfa-
renheten. Och det är inte bara genom min erfarenhet, utan genom andra, 
som jag får kunskap.«56

Forskningsområdets epistemologi grundar sig förutom på Wittgenstein  
också på Kjell S, Johannessens  tredelning av kunskap.57 Indelningen av 
kunskap i tre delar i en praxis innebär att utövandet innehåller ett moment 
som kan kallas färdighetskunskap, alltså det som är erfarenheter av att vara 
verksam inom en praxis alltså att utöva. Samtidigt fi nns det vi kallar för 
förtrogenhetskunskap, den kunskap som vi får av andra och av egen erfa-
renhet inom yrket genom att ta del av exempel. Det är genom att ta del av 
traditionens exempel som den kunskapsformen byggs upp. Och slutligen 
utifrån att studera en verksamhet teoretiskt och praktiskt kan vi artikulera 
allmänna principer, teorier, metoder, föreskrifter i form av påståendekun-
skap. Göranzon  påpekar traderingens betydelse i överföring av kunnande 
och yrkesetiska ställningstaganden. Jag använder kunnande som ett över-
ordnat begrepp för förtrogenhetskunskap, färdighetskunskap och påstå-
endekunskap. Ingen av kunskapsformerna är oavhängig av de andra utan 
infl ätade. Förtrogenhetskunskapen är för mig central och intimt beroende 
av både tekniska färdigheter och formaliserbara kunskaper.

Jag har genom Göranzon  inspirerats att använda metaforen sediment. 

55 A.a. s. 133.

56 Wittgenstein L. Filosofi ska undersökningar, 1982 s. 43.

57 Johannessen K. 1999, s. 39 ff.
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Metaforen58 kommer ursprungligen från Albert Danielsson .59 Den be-
skriver hur företag skapar nya avdelningar, rutiner och metoder då det 
behövts genomföras förändringar. Dessa lösningar har sedan blivit kvar i 
företagen som en sorts avlagringar. För att förstå ett företags organisation 
behövs det en studie av verksamhetens historia. En sådan redogörelse 
kommer att teckna en komplex bild av ett händelseförlopp som inte följer 
rationalitetsprincipen.60 Metaforen sediment fi ck mig att anta att konstnär-
lig utbildning och verksamhet inte alltid bedrivs utifrån rationella prin-
ciper utan att den också består av komplexa strukturer.61 Delar av dessa 
strukturer kan vara resultat av utveckling och lösningar på problem som 
ligger långt tillbaka i tiden. Följder av förändringar lever kvar långt efter 
det att omständigheten krävde en förändring. Med tiden tillförs också nya 
förklaringar och meningar till befi ntliga strukturer.

Föreställningen om hur sediment uppstår och påverkar organisationer 
blir en metod för att gräva mig ner genom de olika avlagringar som min 
historia avsatt. Metoden kräver en annan strategi än dialogseminarieme-
toden, den i forskarskolan gängse metoden som används med syftet att 
förändra praxis genom en begreppsbildningsprocess. Begreppsbildning och 
förändring av begrepps innebörder är inte mitt syfte utan snarare se på hur 
begrepp och föreställningar implementeras i handlingar, på gott och ont.

Göranzon  använder yrkeskunnande analogt med metaforen det praktiska 
intellektet för att påvisa att de för hantverket specifi ka förutsättningarna 
kan appliceras på andra typer av yrkeskunnande. Det praktiska intellek-
tet antas här stå i opposition till ett teoretiskt intellekt. Konstsnickaren 
Thomas Tempte  inför termen det praktiska intellektet i en undersökning 
av kärnan i hantverkets yrkesutövning.62 Han använder termen för att 
uppmärksamma en annan sida av intellektuell verksamhet än det rent 
abstrakta tänkandet, nämligen den refl ektion som är tätt sammanvävd 
med praktiskt arbete.63 Termen det praktiska intellektet har enligt Tempte  en 
nära anknytning till ett gestaltande arbete som fordrar föreställnings- och 
abstraktionsförmåga.64

58 Asplund Johan, 2002, s. 109. Asplund påpekar att metaforer också kan ha ett kognitivt 
innehåll »metaforer kan frambringa förståelse /…/ Karakteristiskt för en metafor är vidare 
att den, åtminstone när den är ny, medför någon grad av överraskning. Med överraskning 
menar jag kognitiv överraskning. En ny metafor bekräftar inte ett invant tankesätt utan 
åsidosätter detta och föreslår ett nytt.«

59 Danielsson Albert, Företagsekonomi, en översikt, 1983, s. 24–26.

60 Göranzon B. 1990, s. 35.

61 Toulmin Stephen, Return to Reason, 2001.

62 Tempte Thomas, Arbetets ära, 1982, s. 3. (ref. Tempte T. 1982).

63 A.a. 1982, s. 77, även Göranzon, 1990, s. 69.

64 A.a. 1982, s. 76–77.
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Temptes exempel utgår från ett hantverkskunnande förankrat i traditio-
nella material och metoder. Det handlar inte bara om att använda tradi-
tionella metoder utan också om kontinuerlig utveckling och förädling av 
yrkets hantverksmetoder. Det är inte frågan om produktion på innovativa 
sätt eller att utveckla nya material och tekniker utan att utnyttja de materi-
al och det hantverkskunnande som fi nns, på bästa sätt. Här handlar det om 
en verksamhet som vilar tryggt i sin omgivning, en småskalig tillverkning 
av unika produkter vars användning är väl känd. Förutsättningarna för att 
behålla och utveckla den typen av hantverkskunnande är goda så länge det 
fi nns personer beredda att lära sig hantverksyrket från grunden. Tempte  
påpekar att allt hantverk utvecklas men inte för att det måste av opposi-
tion mot tradition utan för att det måste på grund av material och verktygs 
förändring och utveckling. Tempte  benämner en sådan utvecklingsprocess 
ett förbiväxande.65

Att det fi nns ett tätt samband mellan ett kroppsligt förankrat kunnande 
och det praktiska intellektet beror på att all förståelse är praxisberoende. 
Det är en totalitet av språkliga och kroppsliga samspel som utgör grunden 
för kunskapsbildning och förståelse. Värdet med Temptes beskrivning är 
att han visar på att det praktiska arbetet är beroende av både de materiella 
förutsättningarna och den arbetsprocess som innehåller kroppslig och in-
tellektuell aktivitet.

För att sammanfatta Göranzon  anser han att yrkeskunnande är en 
praxisberoende verksamhet där de ingående kunskapsformerna inte hel-
täckande kan beskrivas i form av påståendesatser. I stället förekommer be-
tydande inslag av kunskaper både i form av färdigheter av skicklighetsart 
och i förtrogenhet med de för yrket typiska exemplen eller situationerna. 
Det är i växelverkan mellan fakta, andras erfarenheter, tradition och per-
sonliga erfarenheter som yrkeskunnandet byggs upp. Försöket att fånga 
yrkeskunnande utvecklas ytterligare genom metaforen den inre bilden där 
bedömningsförmågan konstitueras av en föreställningsförmåga grundad 
på formella beskrivningar och erfarenheter av liknande fall. Säkerheten i 
handlande inom en yrkesverksamhet är beroende av att förbindelsen till 
praxis bibehålls. Emellertid kan ny praxis tillkomma som står i konfl ikt 
med etablerad. Resultatet av sådana kollisioner kan leda till mänskliga 
konfl ikter som ytterst handlar om olika verklighetsuppfattningar. Om 
osäkerhet i handlandet uppstår måste frågan om vad som händer med 
yrkeskunskaperna tas på allvar.66 Yrkeskultur och därtill knuten etik över-

65 A.a. 1982, s. 77.

66 Göranzon B. 1990, s. 138.
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förs genom tradering.67 Forskning om yrkeskunnande har alltså en nära 
knytning till estetiska frågeställningar.

Maria Hammaréns  avhandling Ledtråd i förvandling – om att skapa en refl ek-
terande praxis utkom 1999.68 Här utvecklas en ansats där gestaltande genom 
skrivandet och språk fi ck en mer strukturerad form. Avhandlingen beskri-
ver hur en metodutveckling för erfarenhetsöverföring, inom kvalifi cerad 
användning av yrkeserfarenhet gjorts genom språkligt arbete. Hammarén  
utvecklar här en metod för refl ektion inspirerad av Bo Göranzons  arbete 
med litterära klassiker och teater och Kjell S. Johannessens kunskapsteore-
tiska erfarenheter, som kom att kallas dialogseminariemetoden.

Enligt Hammarén  har all skapande aktivitet ett allmängiltigt kriterium, 
nämligen det av att ställa frågor. De skapande inslagen i en aktivitet blir 
synliga när invanda mönster bryts, handlingar förändras eller får nya 
innebörder. Det är då frågorna ställs som leder vidare. Dessa tillstånd av 
förändring föregås av ett arbete där ibland nya begrepp bildas och befi nt-
liga får utökad eller förändrad betydelse. Förutsättningar för skapande 
aktivitet förstås bättre om vi bättre kan förstå begreppsbildningens förlopp 
i de förändringssituationer som studeras.69

Språket utgör ett nödvändigt verktyg för förståelse och det är det skrivna 
och i viss mån det talade språket som menas.70 Vår språkliga användning 
visar samtidigt på spännvidden mellan den verbalspråkliga förklaringens 
tillräcklighet och samtidigt dess otillräcklighet. Föreställningen om språ-
ket inkluderar här utövandet, gesten och handlingen.

Forskarskolan har producerat ett antal avhandlingar utifrån ett för-
trogenhetsperspektiv, likt mitt arbete, dvs. forskaren har egna yrkeserfa-
renheter av det område som undersöks.71 Flertalet av dessa avhandlingar 
använder sig av dialogseminariemetoden, vilket jag inte gör. Jag utgår från 
den personliga berättelsen, berättad av mig.72 Det är en typ av livshistoria 
som är skriven utifrån att befi nna sig i en intersubjektiv kontext.73

67 Göranzon B. 1990 s. 140.

68 Hammarén Maria, Ledtråd i förvandling – om att skapa en refl ekterande praxis, 1999. (ref. 
Hammarén M. 1999).

69 A.a. s. 13.

70 A.a. s. 23.

71 Jonsson Seth, Wiberg Rune, »Praktikdriven teori« – Ny interaktiv forskningsstrategi, 2007, s. 2. 
(ref. Jonsson S. Wiberg R. 2007) Förtrogenhetsforskare är »Personer med handlingsbaserad 
och/eller långvarig intellektuell och refl ekterad erfarenhet från en specifi k domän, och som 
avser studera en specifi k företeelse inom denna domän, kommer /…/ att här benämnas 
förtrogenhetsforskare.« 

72 Metoden förekommer också inom pedagogisk forskning se exempelvis Life history and narra-
tive, Hatch, J. A. och Wisniewski, R. (red.) 1995.

73 »Intersubjektivitet (av inter- och subjekt), egenskapen hos något att vara vetbart eller till-
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 Den litterära genre som ligger närmast den metod jag använder är den 
konstnärliga självbiografi n.74 De fl esta av dessa självbiografi er är upp-
byggda kronologiskt som mitt arbete, men består till stor del av berättelser 
i form av anekdoter eller udda personmöten utan en självkritisk relation 
till författarens eget konstnärskap. Jag försöker att undvika anekdoterna 
då dessa oftast behandlar konstnären som en excentriker. Jag är mer in-
tresserad av hur utbildningsmiljöer och verksamhetsområden påverkar 
kunskapsbildning hos individer. Självbiografi n självförhärligar ofta den 
egna hållningen trots att det ibland förekommer en viss självkritik. Mitt 
perspektiv utgår visserligen från mina egna upplevelser men jag försöker 
se dem utifrån ett kritiskt refl ekterande perspektiv. 

Det fi nns en form av »självbiografi « som bygger på att en författare 
intervjuat konstnären och texten presenteras sedan som om det var konst-
nären själv som skrivit. Denna typ av text tappar det mervärde som skriv-
processen för med sig då det personliga skrivandet tar fram och värderar 
upplevelser och erfarenheter på ett annat sätt än en muntlig berättelse.75

Det fi nns också en annan typ av litteratur; det är sammanställda brev 
och anteckningar av konstnärer som exempelvis Ragnar Sandberg 76, Ola 
Billgren 77, Henri Matisse 78, Alberto Giacometti 79, Vincent Van Gogh 80 och 
Piet Mondrian. 81 Här behandlas frågor om existens, utbildning, måleri, 
skulptur och vardagshändelser mer utifrån ett verksamhetsperspektiv än 
från ett individuellt perspektiv. Det är som om vissa konstnärer har behövt 
skriva ner sina tankar och genom den refl ektion som skrivandet inneburit 
försökt få fatt på konstens och det konstnärliga arbetets meningsfullhet. 
Det är oftast personliga anteckningar som kan läsas med behållning av 
yrkesutövande konstnärer då de består av refl ektioner gjorda av etablerade 
och välkända konstnärer som berör gemensamma värden.

gängligt för fl era subjekt. Motsats: egenskapen att vara privat. Termen används i fi losofi  och 
samhällsvetenskap i fl era besläktade betydelser…« (2007-12-19 Nationalencyklopedin.)

74 Olle Bonniér, Självljus, 1995, Peter Dahl, Konstnären som magister, 1980, Lars Börjesson, Jord. 
Luft. Eld. Vatten. 1988. 

75 Strangos Nikos (red.) That’s the way i see it, David Hockney 1993.

76 Sandberg Ragnar, 2002, Dagboksanteckningar 1945–1972. Vetenskapsrådet använder Ragnar 
Sandbergs Dagboksanteckningar som ett exempel på en möjlig metod för processbeskrivning.

77 Billgren Ola, 2006, Måleriets liv och död.

78 Fourcade Dominique (red.) Henri Matisse Om kons, 1997. (ref. Fourcade D. 1997). 

79 Chaussende Francois (red.) Alberto Giacometti skriver, 1993.

80 Rohde H.P. (red.) Van Goghs värld, 1967.

81 Holtzman Harry, James Martin (red.) The new art-the new life, the collected writings of Piet 
Mondrian, 1993.
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Ansatser och uppläggning

För att undersöka mitt kunnande har jag utgått från beskrivningar av 
min erfarenhet av bildkonstnärligt arbete och utbildning. De är beskriv-
ningar jag själv har gjort. Jag tar upp frågeställningar om utveckling av 
bildkonstnärligt kunnande, överföring av kunskaper och erfarenheter, 
förhållandet mellan tradition och förändring, och hur personligt erövrade 
erfarenheter och kunskaper har en kroppslig förankring.82 Jag betraktar 
mitt kunnande som yrkeskunnande. Där yrkeskunnande får bli en ledtråd 
till den förtrogenhet som jag besitter. Föreställningen om ett personligt 
yrkeskunnande blir en modell för den kompetens jag har. Studien avser 
också att undersöka hur bildkonstnärliga forskningsprocesser kan bidra till 
kunskapsutveckling och därmed ses som ett inlägg i det pågående samtalet 
om bildkonstnärligt kunnande och forskning på det konstnärliga området 
och förhoppningsvis utgöra en utgångspunkt för andra studier. 

De exempel som jag tar upp antas ha förbindelser med något allmänt.83 
Jag har valt ut och bearbetat sådana exempel som jag anser visa på erfa-
renheter som angår fl er än mig trots att de är personligt upplevda. Jag har 
alltså inte sökt efter subjektiva förklaringar då sådana typer av förklaringar 
inte har något allmänt intresse eller förklarar något gemensamt. 

Nordenstam  gör antagandet att det fi nns en koppling mellan exempel 
och regler och att exempel alltid antyder en regel av något slag. Reglerna 
kan vara mer eller mindre synliga och tydliga, men de fi nns där. Av detta 
följer att begrepp alltid har ett samband med exempel men det bör obser-
veras att deras relation inte är av entydig art utan varierar.84 Nordenstams 
slutsats är att all förståelse är exempelbaserad. Detta antagande utgör 
grunden för detta arbete. 

Genom Janik  införs metaforen drama och utnyttjas av mig för att ge ett 
speciellt perspektiv på utbildning.85 I kapitlet Drömmen om något annat vi-
sar jag på hur denna typ av mekanismer fanns i min utbildning. Utbildning 
handlar inte om att passivt få kunskap utan om att kunskapsbildning är 
en dynamisk process genom mänskligt samspel. Det dramatiskas tysta 
dimensioner fordrar ett möte mellan människor som agerar tillsammans.86 
En utbildningssituation i en konstnärlig utbildning innebär att möta nå-
gons erfarenheter. De personer som deltar i mötet formar tillsammans ett 

82 Janik A. 1996, s. 54. »Praktiskt resonemang går inte före handling; det är handling. Det är 
med andra ord ett slags kroppsligt tänkande.«

83 Nordenstam T. 2005, s. 88.

84 Nordenstam T. 2005, visar här hur olika begrepp relaterar till exempel. s. 89 ff. 

85 Janik A. 2005, s. 29 ff.

86 A.a. s. 74.
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kunskapsrum genom att anta olika roller alltefter situation och mål. Det 
är inte frågan om att inta en roll i form av en retorisk lek utan det är något 
som har en direkt anknytning till våra liv och som innefattar etiska ställ-
ningstaganden.87 Att lära sig är en fråga om att tillägna sig en förmåga att 
kunna hantera både välkända och okända situationer genom att applicera 
kunskaper som inte är våra egna på olika situationer. Praktiskt kunnande 
innebär att följa en regel där ingen formell regel fi nns, utan endast exempel 
på handlingar fi nns att imitera.88

Omdömen som handlar om praktisk kunskap är alltid knutna till hand-
lingar.89 Därför måste resultat av bedömningar och ställningstaganden 
prövas som konkreta handlingar för att vara meningsfulla. Detta är egentli-
gen en central punkt i praktikbaserad forskning då denna typ av forskning 
inte strävar efter att empiriska erfarenhetsdata är grunden för all kunskap 
eller att forskarens empatiska förhållningssätt ger empiriska underlag för 
kunskap.90 Praktiska omdömen är omdömen av förståelseart som vilar 
på beprövad erfarenhet. Jag använder här beprövad erfarenhet analogt 
med praktisk klokhet, fronesis.91 Det ingår alltså etiska ställningstaganden. 
Det etiska i yrkesutövande är också ett tema som löper implicit i Perbys 
avhandling Att bemästra en process. Det ansvarstagande som ingår i ett yr-
kesutövande är något som genomsyrar den mänskliga verksamheten att 
utöva ett yrke, skriver Perby .92

Frågan om hur kunskap bildas är central för detta arbete. Det är sådana 
kunskaper som fås genom utbildning och som även utvecklas över tid i en 
refl ekterande konstnärlig yrkesverksamhet. Det är här inte frågan om en 
syn på kunskap som något abstrakt och absolut sant utan att kunskap är 
något som vi skapar i en praxis och som är knuten därtill och får sin me-
ning där. Jag kommer inte heller betrakta den konstnärliga förtrogenheten 
som en specifi k kunskapsform, utan som en del av det mångfasetterade 
praktikbaserade kunskapsfältet. Skälet är att det inte bara fi nns en konst-
närlig kunskap utan en mångfald sådana.

Konstnärlig verksamhet är inte lämplig att bearbeta med kvantita-
tiva forskningsmetoder därför att dessa verktyg egentligen inte kommer 

87 A.a. 2005, s. 42. Janik vänder sig här emot att vissa tolkar Wittgensteins användning av 
»språkspel« som att det skulle vara något tillfällig, slumpartat att använda ett språk.

88 A.a. 2005, s. 22.

89 Pragmatismen hävdar att ett påståendes mening är dess »praktiska konsekvenser«, dvs. den 
handlingsdisposition och de förväntningar en person har om han tror på påståendet i fråga. 
(2008-03-05 Nationalencyklopedin.)

90 Jonsson S. Wigblad R. 2007, s. 7.

91 Gustavsson Bernt, Kunskaps fi losofi , Tre kunskapsformer i historisk belysning, 2000, s. 32 ff.

92 Perby M-L, 1995, s. 184.
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att säga något om de kvalitativa värden som bildkonstnärlig verksamhet 
utgörs av. Refl ektion över processer och erfarenheter i en praxis är emel-
lertid en möjlig väg att medvetandegöra och skapa förståelse av erfaren-
heter. Refl ektion har i det här arbetet en dubbel funktion. Den ena är i 
form av ett metaperspektiv och rör förutsättningarna för forskning. Enligt 
Alvesson  och Sköldberg  kan den typen av refl ektion beskrivas som:

Refl ektion i vetenskaplig forskning handlar om att fundera kring förutsättningar 
för sin aktivitet, att undersöka hur personlig och intellektuell involvering påverkar 
interaktionen med vad som beforskas. När man refl ekterar söker man tänka kring 
premisser för sitt eget tänkande, observerande och språkanvändande.93

Den andra formen av refl ektion är direkt knuten till utveckling av mina ex-
empel.94 Hammarén  uttrycker i Skriva hop sig att de minnen som spontant 
kommer vid skrivande är märkta av starka reaktioner.95 Och i Skriva – en 
metod för refl ektion påpekar Hammarén  att »berättelsen är erfarenhetens 
form« och att genom att skriva kan erfarenhetsbaserad kunskap synlig-
göras.96 Det är genom att fortsatt spåra de reaktionerna som det uppstår 
nya förbindelser som lyfter materialet från det individuella. Och genom att 
skriva om och om, bearbetas och fördjupas förståelsen ytterligare genom 
att nya förbindelser hittas. 

Jag skriver och försöker återerinra, minnas och refl ektera.97 Själva skri-
vandet är här den process som väcker och utvecklar minnen och poängterar 
erfarenheter. Genom de skrivuppgifter vi genomfört på forskarutbildning-
en har jag fått möjlighet att utveckla ett associativt skrivande där använd-
ning av analogier och metaforer uppmuntrats. Det personliga har fått en 
plats. Där min upplevelse av en process, en handling, ett rum – kan beskri-
vas. Den refl ektion som kopplas ihop med dessa berättelser och beskriv-
ningar försöker klarlägga varför de ser ut som de gör. Vad beskrivningar 
och berättelser leder till och vad är det jag inte ser eller upplever. Texter 
kopplas till andra texter och bilder, bilder till texter och ytterligare bilder. 
Det liknar något som Gadamer  kallar den hermeneutiska spiralen. Det 
tolkande arbetet vrider sig i tiden och rummet utan slutpunkt. Emellertid 
handlar den hermeneutiska ståndpunkten om tolkning av texter och inte 
handlingar. Refl ektionen måste manifesteras i och bygga på handlingar för 
att, enligt mig, vara meningsfull i ett yrkeskunnande perspektiv.

93 Alvesson Mats, Sköldberg Kaj, Tolkning och refl ektion, 1994, s. 321.

94 Janik A. 1996, s. 120 »Refl ektion har form av en dialog därför att erfarenheter är kollek-
tiva.«

95 Hammarén Maria, Skriva hop sig, 2006, s. 4. (ref. Hammarén M. 2006).

96 Hammarén Maria, Skriva en metod för refl ektion, 1995, s. 17 ff. (ref. Hammarén M. 1995).

97 Hammarén M. 1995, s. 18.
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Den här undersökningen har formen av en fallstudie.98 Fallstudien ger 
tillgång till strategier att studera komplexa händelser sammanställda av 
exempel.99 Exempel som anses typiska i en verksamhet sammanfattar spe-
cifi ka erfarenheter, frågeställningar och kunskaper.100 Fallstudien behöver 
emellertid inte utgöra en grund för generaliseringar utan kan vara det som 
vi lär oss något av, alltså en form av kunskapsprocess.101 Beroende på hur 
fallstudien struktureras kan den genom sin struktur visa på hur kunskaps-
processer byggs upp och hur beslut tas och vilka avvägningar som ingått. 
Den här fallstudien innebär att vissa händelser och fakta fått ta större plats 
och andra fått mer perifer betydelse. Det är mina tolkningar och refl ektio-
ner som visar för mig viktiga företeelser.

Jag har valt att strukturera mitt material kronologiskt med en inledande 
områdes- och teoriöversikt. Avsikten med strukturen är att läsaren ska 
kunna följa ett tidsskeende. Inte så att det handlar om en linjär utveckling 
eller förädling av förtrogenhet utan om en förtrogenhet som förändras 
över tid. Avsikten är att strukturen ska återspegla att förändring av konst-
närlig verksamhet sker i huvudsak genom brott och inte som en linjär 
utveckling.

Undersökningen av det konstnärliga kunnandet är sammansatt av tre 
studier av utbildning och arbete. Dessa är inte renodlade utan innehål-
ler ett fl ertal exempel som består av olika nivåer och infallsvinklar. Den 
inledande studien är en kartläggning av min utbildning och de fundament 
som jag formats i. Den andra studien är en genomgång av mitt konstnär-

98 Fallstudie, datainsamlingsmetod inom samhälls- och beteendevetenskaplig samt medicinsk 
forskning. En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen – t. ex. en 
individ eller en grupp – i ett större forskningssammanhang och används för att nyan-
sera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka 
hypoteser. Termen åsyftar oftast studier av individer och mindre grupper men används 
också för särskilda studier av t. ex. en organisation eller ett samhälle. (2008-02-02 Källa 
Nationalencyklopedin.)

99 Flyberg  Bent, Five Misunderstandings About Case-Study Research, 2006, (ref. Flyberg B. 2006) 
s. 221 »/…/ case study produces the type of context-dependent knowledge that research 
on learning shows to be necessary to allow people to develop from rule-based beginners to 
virtuoso experts./…/ in the study of human affairs, there appears to exist only contex-de-
pendent knowledge, which, thus, presently rules out the possibility of epistemic theoretical 
constructions.«

100 Janik  A. 1996, s. 122.

101 Flyberg  B. 2006, s. 228 »One can often generalize on the basis of a single case, and the case 
study may be central to scientifi c development via generalization as supplement or alterna-
tive to other methods. But formal generalization is overvalued as a source of scientifi c devel-
opment, whereas ’the force of example’ is underestimated.« 

 Janik  A. 1996, s. 122 »…/ med fallstudiemetoden /…/ man varken behöver generalisera 
sina resultat eller har någon önskan att göra det, utan enbart är ute efter att skildra de pro-
blem som uppstått i ett visst yrke på ett relevant och verkningsfullt sätt som hjälper bekym-
rade yrkesutövare att förstå sin situation och återfå orienteringen.«
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skap som visar ett specifi kt bildkonstnärligt kunnande och hur det utveck-
las. Den sista studien är uppbyggt kring ett utställningsprojekt som avses 
ha ett forskningsperspektiv. Syftet med studiernas olika exempel är att visa 
olika perspektiv på ett specifi kt kunnande.

Vinjetterna som inleder de olika avsnitten är en form av minnesbilder 
och har haft en central roll i det rekonstruktionsarbete som gjorts i form 
av återerinringar. Minnesbilderna har hjälpt till att utveckla beskrivningar 
av erfarenheter och kunnande. Själva arbetet med att välja ut vad som ska 
beskrivas och kommenteras kan uppfattas som problematiskt då det är 
min egen röst som blir hörd. Det fi nns emellertid en fördel med detta när-
gångna betraktande av den egna utvecklingen och egna bevekelsegrunder. 
Närheten ger tillgång till detaljer som annars inte skulle vara för handen 
och samtidigt beskrivs de i termer av meningsfullhet eller motstånd som 
arbetet inneburit. Samtidigt kan tidsavståndet skapa svårigheter att min-
nas, förskjuta perspektiv och förändra värden.

Den första studien består av beskrivningar och refl ektioner av den 
konstutbildning jag fi ck mellan 1970 och 1979. Studien inleds med en 
refl ektion över hur min utbildning påverkat mitt kunnande samt hur kun-
skapsbildning är knutet till en typ av dramatiseringar. Därefter följer en 
kort resumé av mina personligt upplevda skäl till val av yrke. Det avsnittet 
följs sedan av beskrivningar av mina konststudier på Gerlesborgsskolan , 
hos konstnären Staffan Hallström  och på Konsthögskolan. Här visar jag 
hur olika möten påverkat mitt konstnärskap. Studien innehåller två in-
tervjuer och en essä. Intervjuerna är invävda som helheter i den löpande 
texten. Det utgör bakgrund till de resonemang och refl ektioner jag gör. 
Intervjuerna har som syfte att styra upp mina personligt vinklade be-
skrivningar och låta några av mina lärare framträda med sina egna röster. 
Avsnittet avslutas med en essä om ett möte med en målning av Dick 
Bengtsson102  fi nns med istället för en intervju då han inte lever idag. Essän 
är ett exempel på hur jag kan närma mig ett konstverk som berör mig. 

Den andra studien är en beskrivning av mitt konstnärskap mellan åren 
1979 och 2003. Studien inleds med en refl ektion över mitt konstnärskap. 
Och följs av en redogörelse av ett antal utställningar, offentliga gestalt-
ningar och grafi sk produktion. De gestaltningar som beskrivs är de som 
jag anser vara nyckelhändelser i mitt yrkesliv. Redogörelsen för mitt konst-
närskap bygger på ett urval av de viktigaste utställningarna, de viktigaste 

102 Bengtsson , Dick, 1936–89, målare och skulptör. B. fi ck sitt konstnärliga genombrott på 
1960-talet. I likhet med fl era av nyrealisterna trodde han inte på originaliteten utan använde 
i stället klichémättade motiv – ofta från massproducerade förlagor – och symboler, t. ex. hak-
korset. Hans speciella slutbehandling av målningarna med olja eller lack gör att de ofta ger 
intryck av att vara »skadade«. Hans skulpturer är ofta gjorda av papp och trä.
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offentliga uppdragen och ett urval grafi ska blad. Jag har valt att beskriva 
ett eller ett par konstverk per utställning De är de konstverk som jag kallar 
för personliga mönsterexempel.103 

Beskrivningar och refl ektioner av utställningar, målningar, recensioner, 
offentliga gestaltningar, grafi k och bildkonstnärliga rum avser också att ge 
en föreställning av hur en konstnärlig yrkesverksamhet kan se ut i olika 
kontexter och hur ett konstnärskap förändras över tid. Kapitlet avser att 
beskriva hur de förmågor som fås genom utbildning används och föränd-
ras i ett aktivt konstnärskap.

Avsnitten om mina offentliga arbeten och grafi k är relativt tekniskt 
beskrivande. Skälet är att mina konstnärliga gestaltningar oftast görs i 
ateljén i form av måleri som visas på gallerier. Det är oftast dessa resultat 
som används som grund för de offentliga arbetena. Offentliga arbeten och 
grafi k är mycket hantverksintensiva verksamheter. Många gånger uppstår 
behov av att hitta nya tekniska lösningar. Det uppstår också ofta handha-
vandeproblem av teknisk art under arbetets gång som måste hanteras på 
ett eller annat sätt. Jag vill i dessa avsnitt visa på hur nära det rent tekniska 
genomförandet med alla dess olika valmöjligheter hänger samman med 
gestaltningens utformning och uttryck.

Den tredje studien är sammanställd av ett antal beskrivningar och 
essäer av ett konstnärligt forskningsprojekt – »Pompeji tid och rum«. 
Forskningsprojektet syftade till att utveckla metoder för konstnärlig forsk-
ning utifrån ett möte mellan samtidskonst och den historiska artefakten 
Pompeji. Frågor om hur vi utvecklar föreställningen om vår historia och 
vår identitet var centrala. Forskningsprojektet var ett grupparbete med 
fyra deltagare, där alla också bedrev varsitt delprojekt som förhöll sig på 
olika sätt till ett övergripande tema. Att skriva var en central del i pro-
jektet redan från start.104 Det handlade inte i första hand om tekniska 
beskrivningar (även om sådana förekommer) eller referat av litteratur, 
utan om refl ektioner och personliga berättelser som aktiverats av mötet 
med platsen, gestaltningsarbetet, våra seminarier och den litteratur vi 
använde. Inledningen är skriven som en kort essä som följs av en inledande 
refl ektion och presentation av projektet samt en diskussion av studiens 
metod. Därefter följer tre essäer som utgör sammanställningar av dag-
boksanteckningar från de tre resor som gruppen gjort gemensamt. Utifrån 
anteckningarnas karaktär och innehåll har essäernas teman spetsats till 
och förvandlats till metaforer – Turisten, Sökande och Konsten. Titlarna 
kan ses som ett tidsförlopp där mitt perspektiv förändras, smalnar av 

103 Se diskussion i kapitlet Ett personligt yrkeskunnande.

104 Göransson  Emma, Kroppar, minnen och hus, 2005. (ref. Göransson  E. 2005).



och fördjupas. Turisten kanske kan beskriva det virriga ofokuserade som 
en turistande (även jag) ofta uppvisar i en ny miljö – ett hit och dit. Man 
har svårt att förstå det som omger en, vi ser vissa delar men inte andra, 
man erbjuds upplevelser men har svårt att förhålla sig kritiskt till dem. 
Sökande består av en noggrant i rum och tid planerad resa. Den innehåller 
planerade nedslag som vi ansåg skulle kunna tillföra något till projektet, 
men i dessa möten uppstod emellertid även oförutsedda impulser. Frågor 
om projektet fanns under hela den resan i förgrunden som ett slags fi lter 
där alla intryck passerar och bearbetas. Projektet förändrades hela tiden 
genom de idéer och frågor som uppstod under besöket. Konsten indikerar 
ett annat sätt att närma sig staden och de frågor som vi har. Vad händer 
om vi för in främmande artefakter eller betraktar oss själva som aktiva 
agenter i den arkeologiska miljön? Vad gör föremål eller andra ingrepp åt 
en föreställning av ett rum och av en kultur?

Projektet presenterades i form av en utställning på Medelhavsmuseet 
i Stockholm. Mitt delprojekt bestod av fotografi er och objekt i form av 
väskor. Avsnitten om fotografi  inleds med refl ektioner och beskrivningar av 
det fotografi ska arbetet. Det handlar här om ett fl ertal perspektiv som har 
form av allmänna diskussioner, essäer, refl ektioner, processbeskrivningar, 
hantverk, teknik etc. Frågor ställs på ett fl ertal olika sätt om vad jag gör när 
jag fotograferar, hur mitt seende och min förståelse påverkas och påverkar 
vad jag gör. 

Väskorna har fått ett eget avsnitt. Det blev så att väsktemat fi ck en större 
plats i utställningen än det var tänkt från början. De knyter också an till ett 
tema som jag länge haft i mitt konstnärskap – Upptäcktsresor. Jag har valt 
att göra en relativt utförlig beskrivning av formtagning och gjutning utifrån 
mina erfarenheter, med alla dess tekniska komplikationer. Avsikten är att 
visa hur ett praktiskt arbete skapar och möjliggör förändring och utveckling 
genom de svårigheter och de infall som uppstår under arbetsprocessen. 
Utställningen sammanfattas i The show must go on. Avsnittet avslutas med en 
kritisk betraktelse över mina egna insatser i utställningen. Kritisk refl ektion 
är en mycket viktig del i en konstnärlig arbetsprocess, för att få möjlighet 
att förändra och förbättra arbetssätt till nästa utställning eller projekt. Det 
handlar här om att både se det som är bra och det som inte fungerar.

Avhandlingen avslutas med en diskussion om yrkeskunnande och konst-
närlig forskning och därtill knuten kunskapsbildning utifrån de exempel 
som utvecklats och behandlats i fallstudien, samt en refl ektion över den 
använda metoden och teorin.
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2. Drömmen om något annat

Inledning

Utbildning formar individer och antagligen påverkar grundläggande konst-
utbildning individens utveckling och identitet. I denna typ av utbildning 
får eleven ofta möta kvalifi cerade yrkesverksamma personer som delger 
dem sina erfarenheter och ställningstaganden. 

Jag har upplevt ett starkt behov av att förstå hur min grundläggande 
utbildning påverkar mina ställningstaganden idag. Genom att kartlägga 
den konstutbildning jag fi ck mellan 1970 och 1979 har jag fått möjlighet 
att refl ektera och återerinra och rekonstruera de samtal och möten som jag 
haft som elev och student. Meningen är att förstå hur ett bildkonstnärligt 
kunnande etableras genom utbildning och personliga möten.

För att få syn på vilket sätt min utbildning påverkat mina värderingar 
har jag haft att par samtal med lärare från min utbildningstid på Gerles-
borgsskolan . Samtalen med Olle Ängkvist1  och Arne Isacsson 2  syftar till att 
ge en bild av den värdegrund som Gerlesborgskolan hade. Jag ville också 
försöka förstå fundamenten för deras egen konstnärliga verksamhet och 
vilken pedagogik som de själva tillämpade som lärare. Intervjuerna har 
fått dubbla funktioner, dels lyfta fram ett ramverk och dels ge en historisk 

1 Ängkvist , Olle, 1922–2006, konstnär. Efter studier vid Konsthögskolan arbetade Ä. abstrakt 
expressionistiskt och prövade tidigt assemblaget, vars reliefkaraktär inspirerade till skulpte-
rade former. Hans starkt experimentella konst avlöstes av ett mer storformigt, harmoniskt 
måleri. Ä. utförde även monumentalutsmyckningar.

2 Isacsson , Arne, f. 1917, målare och pedagog. I. studerade teckning för Otte Sköld . År 1944 
grundade han Gerlesborgsskolan  och har under många år bedrivit en viktig pedagogisk 
verksamhet där. I. har främst gjort sig känd som skicklig akvarellist. 
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tillbakablick. Den personliga kontakten med Olle och Arne medförde också 
att andra mer personliga minnen av min utbildningstid kom i dagern. 

En essä om ett möte med en målning av Dick Bengtsson, idag avliden, 
avser att ge en bild hur ett möte med konstverk kan beröra mig personligt 
och att ge en föreställning av hur jag möter konkreta konstverk.

Min konstutbildning handlade om att lära sig genom att göra och att 
få ta del av mönsterbildande exempel. Arne Isacsson ,  rektor, lärare och 
grundare av Gerlesborgskolan, ansvarade för skolans konstnärliga ram-
verk. Han gjorde det genom att engagera lärare med rätt bakgrund och 
rätta kunskaper och som hade förmågan att förmedla sina erfarenheter. 
Arne Isacsson  har en stark övertygelse om att konstutbildning går att 
bedriva rationellt och att konst har ett kunskapsinnehåll. Han anser även 
att konstnärligt kunnande är användbart i andra än konstnärliga sam-
manhang. Arne Isacssons syn på konstutbildning utgår från en analytisk 
formalistisk syn. Den konstnärliga bildens byggnadselement är analy-
serbara och dess olika funktioner och mekanismer kan göras begripliga 
och läras ut. Det är en grammatik där kombinationer av bildens olika 
element skapar mer eller mindre lyckade uttryck och som är analyserbara 
och möjliga att förklara. Vissa kombinationer och sammanställningar lå-
ter sig inte göras beroende på bildens inre logik. Estetiska bedömningar 
görs utifrån formella grunder. Uppslag och argument hämtas från fysik, 
kemi och perceptionspsykologi. Arne har en stark tro på vetenskaplighet 
i undersökandet av den konstnärliga bildens grundstrukturer. Det är här 
frågan om en konstsyn som tangerar och är inspirerad av den naturveten-
skapliga positivismen. 

Pedagogiken på Gerlesborgskolan hade också en annan sida, den där 
kända och etablerade konstnärer bedrev undervisning utifrån sitt eget 
konstnärskap och förmedlade sina egna värderingar och erfarenheter. Här 
handlade det om att lära genom att ta del av exempel och att lära sig se, 
genom någon annan. Man kan säga att Gerlesborgskolan genom dels 
Arne Isacssons konstsyn och dels de lärare som engagerades vid skolan 
förmedlade en specifi k uppfattning av ett konstbegrepp. Det var emel-
lertid en viktig del av utbildningen att förmedla insikten att studenten 
själv måste ta hand om och förvalta de kunskaper som hon har fått till sig. 
Det är slutligen elevens ansvar att själv utveckla sitt personliga språk. Vi 
lär oss behärska de olika verktygen som behövs och vi tränas in i rollen 
som konstnär och utvecklar föreställningar om vår egen identitet och vår 
framtid.
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Olle Ängkvists möte som student med Ragnar Sandberg 3  och X-et4 
visar att en teoretiskt inriktad konstnär och en genuint uppmuntrande 
praktiker samtidigt kan utgöra infl uenser. Ragnar Sandbergs  analyserande 
och stränga inställning till konstskapande kontrasterade mot X-ets öppna, 
generösa och kamratliga sätt. Jag ser att dessa två sidor hela tiden fi nns i 
Olle: det analytiskt/teoretiska ifrågasättandet och det intuitiva glädjefyllda 
görandet. Det är möjligt att jag också har de sidorna i mig.

Olle berättade om hur han blev inbjuden till Ragnar Sandberg  i hans 
hem under sin studietid och där deltog i samtal om konst i en vid bemär-
kelse.5 Ragnar Sandberg  var känd som en djupt kunnig och refl ekterande 
konstnär. Vad jag förstår var dessa tillfällen där professorn mötte studen-
terna utanför skolan viktiga informella tillfällen där en äldre konstnärskol-
lega kunde redogöra för och överföra sina erfarenheter och kunskaper till 
studenten på ett personligt plan. Jag antar att det fi nns ett elitistiskt drag i 
den här typen av pedagogik. Läraren väljer ut vilka elever som förtjänar att 
få ta del av hans kunnande och andra ställs utanför. Jag uppfattar det som 
om Olle försökte tillämpa denna socialt grundade kunskapsöverförings-
form i vår elevgrupp. Jag umgicks en hel del med Olle privat under min 
studietid och även efter. Vi gick på utställningar och samtalade mycket 
om konst. Jag tror att detta umgänge påverkade mina värderingar och min 
konstsyn i hög grad, men samtidigt var jag angelägen om min integritet 
och umgänget med studiekamraterna innebar att vi hela tiden förhöll oss 
kritiska gentemot våra lärare.

Samtalet med Olle visar på två faser i hans utbildning som konstnär. 
Det är först inskolningen som konstnär genom Olles möte med Ragnar 
Sandberg  och X-et och sedan formandet av en konstnärlig identitet genom 
de studieresor han gör som slår in kilar i det nationella konventionella 
ramverket han befann sig i. Det var mötena med annan konst och andra 
konstnärer som var det viktiga. Olle pläderade ofta under min studietid 
om att resa utanför Sverige och att se på utställningar. Sverige ligger 
fortfarande vid sidan om det internationella konstlivet och för att få im-
pulser måste vi ut och se på utställningar. Hans uppfattning av resandets 
betydelse berodde antagligen på hans egna positiva erfarenheter från sina 

3 Sandberg , Ragnar, 1902–72, konstnär, professor i teckning vid Konsthögskolan i Stockholm 
1947–49, i måleri 1949–58. S. var den mest intellektuelle och samtidsorienterade av 
Göteborgskoloristerna.

4 Erixson, Sven (»X-et«), f. 23 november 1899, d. 17 maj 1970, konstnär, professor vid 
Konsthögskolan 1943–53. År 1932 var han med och grundade Färg och Form. Redan i slutet 
av 1920-talet framstod E. som en mogen och självständig konstnär med de karakteristika 
som kom att prägla hans skapande livet ut: spontaniteten, livsbejakelsen, expressiviteten, 
den fl ödande berättarglädjen och fantasibegåvningen och den koloristiska rikedomen.

5 Sandberg , Ragnar Dagboksanteckningar 1945–1972, 2002.
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resor och erfarenheterna av den slutenhet som Sverige hade befunnit sig i 
under och efter kriget.

1973 blev jag elev hos Staffan Hallström . Det året som jag tillbringade 
i hans elevateljé fi ck mig att snabbt utvecklas. Jag fi ck där det personliga 
utrymme som jag längtat efter under min tid på Gerlesborgskolan. Han 
var inte speciellt personlig i umgänget med oss elever, utan distanserad 
men ändå närvarande. Jag tror att mötet och umgänget med oss unga 
för honom var ett sätt att lyfta sig ut ur en oproduktiv period. Det var 
en märklig form av symbios. Den utbildning som Staffan Hallström  fått 
skilde sig från Olle Ängkvists. Staffan var äldre än Olle och avslutade sina 
studier vid Konstakademin 1941. För Staffan var den franska konsten från 
Delacroix 6och framåt och den klassiska konsten med bl. a. Rembrandt7 de 
stora inspirationskällorna.8 Olle Ängkvist  hade renässanskonsten, de in-
formella konstriktningarna med början på 50-talet och delar av den ameri-
kanska popkonsten som sina inspirationskällor. Staffan kanske kan kallas 
en expressionistiskt inriktad konstnär med starkt humanistiskt och mora-
liskt patos.9 Olle var målare i ordets speciella konstnärliga betydelse men 
han var också en bildbyggare, med mer rationella strävanden än Staffan. 
Deras konstnärskap skilde sig också åt genom valet av konstnärsmaterial. 
Staffan arbetade med oljefärg och akrylfärger på duk och Olle med vinyl-
binder och pigment på träskivor. Olle utnyttjade också i hög grad andra 
material och utvecklade under en tid ett slags collage- och reliefteknik.

När jag blev antagen på Konsthögskolan 1974 var det ett erkännande 
som konstnär. Det går att göra konst och att leva på den utan att ha gått 
någon utbildning överhuvudtaget. Utbildning ger emellertid status, kon-
takter och nycklar till vad som anses som kvalitetskonst. För att verka i en 
etablerad struktur krävs nätverk. Om man inte får tillträde till den struk-
turen genom en konstnärlig högskoleutbildning krävs andra nätverk som 
kan ge tillgång till de kontakter som behövs. Konsthögskolan arbetade 
inte, under min tid, aktivt med att medvetet utveckla externa kontakter. 
Det var något som man fi ck lista ut själv.

Jag upplevde att det Staffan Hallström  och Gerlesborgskolan stod för 
inte var speciellt gångbart på Konsthögskolan i Stockholm. Där fanns en 
kritik mot dels den typ av skolaktig formalism med modellstudier, stilleben 

6 Delacroix  , Eugène, f. 26 april 1798, d. 13 augusti 1863, fransk konstnär, det romantiska må-
leriets främste företrädare och en av de viktigaste utgångspunkterna för det sena 1800-talets 
orientering mot en ren färgkonst.

7 Rembrandt van Rijn, f. 15 juli 1606 i Leiden, d. 4 oktober 1669 i Amsterdam, nederländsk 
målare, tecknare och grafi ker, en av konsthistoriens centralgestalter.

8 Reuterswärd, Oscar, Staffan Hallström 1962. (ref. Reuterswärd O. 1962), s. 8.

9 A.a. s. 30.



452. Drömmen om något annat

och landskapsmåleri som Gerlesborgsskolan  representerade och dels den 
svenska expressionism som både Staffan Hallström  och Evert Lundqvist 10 
var del i. Ulrik Samuelson11  och Rune Jansson 12  på Konsthögskolan hade 
en mer distanserad hållning än Staffan Hallström  till sina konstnärskap 
och de intresserade sig för andra konstriktningar. Ulrik Samuelson  hade 
Edvard Munch  som sin betydelsefulla impuls men utifrån en problema-
tiserad syn där frågor om miljöförstöring, vårt förhållande till naturen 
och tradition och existentiella frågor där död och sexualitet var centrala. 
Rune Jansson  hade sin förankring i det informella måleriet trots sin starka 
anknytning till Stockholms skärgård. 

Konsthögskolan var en mötesplats för en mångfald olika konstsyner. De 
personer som sågs som de mest begåvade, från hela Sverige, samlade på 
en plats. Att lära känna den nya studiesituationen blev inte lätt. Eftersom 
det inte fanns någon organiserad uppläggning av studierna blev den första 
tiden ett försök att lära känna studiekamraterna och lärarna och att posi-
tionera sig. Det var ett rätt hårt klimat. Jag försökte arbeta på med mitt, 
med förhoppningen att arbetet skulle lösa mina problem.

Vi som arbetade tillsammans under min grundutbildning hade en ge-
mensam värdegrund och en slags tillit till varandra. Det var en värde-
grund som vi tillsammans hade byggt upp genom de utställningsbesök, 
konstdiskussioner och egna konstnärliga ansatser. På Konsthögskolan ex-
isterade inget sådant, det var helt nya förutsättningar. Min konst var dock 
inte ifrågasatt. Utan det handlade om en personlig upplevelse av att den 
grundval som jag stod på inte var utvecklingsbar. Det var inte så att de 
grundläggande värderingar som jag utvecklat i mina tidigare studier var 
värdelösa. Trots allt hade jag en förmåga och ett kunnande som jag själv 
och även andra respekterade. Utan det handlade snarare om att ta ytter-
ligare ett steg på en okänd väg. Mitt arbete på Konsthögskolan kom att 
präglas av ett omprövande och sökande efter nya arbetsformer. Lusten till 
färg och nyfi kenheten att pröva olika sätt och material i den bildvärld som 
jag hade byggt upp försvann till en början. I stället kom en dämpad färg-
skala i ett mer klassiskt maner där det föreställande och symboltyngda var 
det som dominerade. Författare som påverkade mig var Louis-Ferdinand 

10 Lundquist, Evert, 1904–94, målare och grafi ker, professor vid Konsthögskolan 1960–70.

11 Samuelson, Ulrik, f. 1935, konstnär. Efter studier vid Konsthögskolan debuterade S. 1963. 
Sedan dess har han arbetat med måleri och skulpturala objekt i raffi nerade rumsliga sce-
nerier. Inspirerad såväl av nordisk naturromantik som av experimentell modernism. S. har 
utfört fl era offentliga verk.

12 Jansson , Rune, f. 1918, målare, författare, professor vid Konsthögskolan 1968–75. J:s 
till synes icke-föreställande måleri har inspirerats bl. a. av havslandskapet kring Blidö i 
Stockholms skärgård.
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Céline 13, William Burroughs 14 och Gunnar Ekelöf .15 Filmer av Andrej 
Tarkovskij 16 och Werner Herzog, 17 med deras symbolmättade stämningar 
fi ck infl ytande på mitt bildspråk. Det var andra världar som fördes in av 
kamraterna på Konsthögskolan. Vissa av dem tilltalade mig och andra 
inte alls.

Föreställningen om konst som en estetisk och självuttryckande verk-
samhet har alltid varit främmande för mig, det handlade om försök att 
hitta språk och verktyg som var användbara. Användbara till att visa på 
att livet trots allt är meningsfullt. Att konsten kan visa på möjliga vägar 
ur ett dilemma. Semiotiken kom in genom Dick Bengtssons  hänvisningar 
till Roland Barthes 18 och Umberto Eco .19 Semiotisk teori om tecken och 
teckens samspel som bärare av mening uppfattades av mig som en möjlig 
väg både ut ur det objektiva avbildandet och sökandet i jagets gränslösa ex-
istentiella djup. Bilders betydelse som sociala och politiska markörer blev 
uppenbar. Det handlade om att frilägga vissa samhällsskeenden utifrån ett 
personligt perspektiv. Frågor ställdes om kunskapsbildning, om utsatthet 
och delaktighet, om symbolhandlingar, om naturvärlden och om varat, 

13 Céline , Louis-Ferdinand, pseudonym för Louis Ferdinand Destouches, 1894–1961, fransk 
författare. Resa till nattens ände (1932) åtföljd av Död på krita (1936) gav omedelbart C. erkän-
nande som en av samtidens djärvaste, mest nyskapande författare.

14 Burroughs , William Seward, 1914–97, amerikansk författare, större delen av sitt liv bosatt 
utomlands. B. blev först känd för sina skildringar av narkotikaberoende och våldsinriktad 
homosexualitet: Tjacket (1953) och Den nakna lunchen (1959). 

15 Ekelöf , Gunnar, f. 15 september 1907, d. 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska 
Akademien från 1958, fi l. hedersdoktor i Uppsala 1958.

16 Tarkovskij , Andrej, 1932–86, sovjetisk fi lmregissör. Hans fi lmer karakteriseras av en fritt 
associerande minnesstruktur och ett långsamt berättartempo kombinerat med hypnotiskt 
långa tagningar, vilket ger utrymme för ett fl erskiktat bildrum och poetisk mångtydighet. 
Långfi lmsdebuten Ivans barndom (1962). År 1966 gjorde han Den yttersta domen – livsdramat 
Andrej Rubljov och science fi ctionberättelsen Solaris (1972), den självbiografi skt färgade 
Spegeln (1974) och Stalker (1979).

17 Herzog  Werner, f. 1942, tysk fi lmregissör. H. har en uttalad förkärlek för udda och ofta alie-
nerade existenser i samhällets marginal. Till hans mest kända fi lmer hör Aguirre – Guds vrede 
(1972), Kaspar Hauser – var och en för sig och Gud mot alla (1974), Hjärta av glas (1976), Stroszek 
– balladen om Bruno S. (1977), Nosferatu – nattens vampyr (1978), Cobra Verde (1988).

18 Barthes , Roland, f. 12 november 1915, d. 26 mars 1980, fransk kritiker, professur i littera-
tursemiologi vid Collège de France (1976). B:s strukturalistiska och semiotiska arbeten, 
Litteraturens nollpunkt (1953), Mytologier (1957), Sur Racine (1963) och Éléments de sémiologie 
(1965), behandlar skilda kulturella fenomen som system av tecken.

19 Eco , Umberto, f. 1932, italiensk författare och kulturfi losof, professor i semiotik i Bologna 
sedan 1971. Han har författat ett stort antal skrifter om medeltidens estetik och kultur-
historia och om uttrycksformerna i litteratur, konst och fi lm, inte minst inom masskultur 
och masskommunikation. Essäsamlingen Opera aperta (1962) kom att få stor betydelse för 
diskussionen kring »det öppna konstverket« på 1960-talet, och Den frånvarande strukturen 
(1964) är ett grundläggande arbete inom semiotiken.
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varför är vi till, och hur ser vår tillvaro ut? De impulser som jag fi ck var 
från Dick Bengtsson , och i viss mån Ulrik Samuelson  och så klart av många 
av de studiekamrater som jag umgicks med. Förhållandet till auktoriteter 
var nu mer lättsamt och mina beslut grundade sig mer på övervägningar 
än på övertalning.

Hur det började 1969

Den annars grå skolgården ligger vit med plogade gångar diagonalt mot och paral-
lellt med skolbyggnaden så att en pyramid inskriven i rektangel bildas. En skulp-
tur av Arne Jones står snett framför huvudentrén mittemot matsalsfönstren. Jag 
har alltid noterat den men inte förstått. Skulpturen är som en parodi på modern 
konst. Den har ett språk där meningen är förborgad och bortglömd. Skulpturen är 
tillverkad av brons och står på en kvadratisk granitsockel. Den är cirka två meter 
hög och en halv meter bred. Gestalten den formar är genombruten och består av 
bågar och trappstegsformer. Ytan är kladdig som efter arbete med en halvbrunnen 
gips. Bronsgips.

Det är julavslutning med alla elever i aulan. Aulans golv sluttar ner mot den upp-
höjda scenen. När man går nerför gångarna infi nner sig en lätt svindelkänsla, som att 
vara i Lustiga huset. Fasta stolsrader med uppfällbara bänkskivor som vi använder 
vid större prov – allt i ett ljust träslag. Jag tror att det är björk. Höger sidovägg är 
tegellagd och den rödbruna färgen står i kontrast till den i övrigt ljusa inredningen. 
Motstående vägg består till större delen av fönster och utanför, den för området 
typiska naturen med björkar och några tallar.

Rektor håller ett av sina, ofta pinsamma, tal. Skolans kör sjunger ackompanjerade 
av piano trakterat av vår musiklärare. Nu är det så att jag skall tilldelas ett kemisti-
pendium. Jag är nämligen väldigt intresserad av det naturvetenskapliga området och 
stipendiet avses vara en uppmuntran.

– Får jag be Roland Ljungberg komma fram för att motta ett stipendium från 
Ångpanneföreningen, säger vår rektor.

Jag stövlar upp, och dagen till ära bär jag gummistövlar. Jag lyckas snubbla i trap-
pan av nervositet. Får diplomet och går ner och sätter mig, överlycklig att det är 
över.20

Minnet sviker kanske. Jag undrar om det stämmer att det var snö. Varför 
har jag gummistövlar om det var snö?

När jag valde att utbilda mig till konstnär visste jag inte vad det inne-
bar. Ett skäl till att jag ville bli konstnär kan vara en protest mot världens 
tillstånd där ekonomiska orättvisor och maktförtryck tycktes mig uppen-
bara. Det blev således ett försök att fi nna en praktisk väg ut ur ett dilemma, 
där jag var delaktig i något jag svårligen kunde acceptera som värdigt eller 

20 Minnesbild från mitt sista år på Kärrtorps gymnasium vintern 1969. Händelsen inledde en 
vändpunkt som resulterade i min nuvarande yrkesbana.
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moraliskt acceptabelt. Konst, litteratur och musik kom allt mer att framstå 
som en alternativ väg och ett stöd. Att konst och musik hade värden var 
det inget tvivel om. Den nya popmusiken och ungdomsrevolten 1968 gav 
oss unga inspiration till andra val än tidigare generationer. Jag lyssnade på 
den musik som förknippas med den då förhärskande ungdomskulturen. 
Jag hade också börjat intressera mig för klassisk musik och jag och en 
klasskamrat skaffade abonnemang på Konserthuset. Trots musiken kände 
jag en främlingskänsla. De ordnade, hierarkiska högtidliga sammanhang 
som fi nns där och annorstädes har aldrig tilltalat mig.

Jag har ett starkt bildminne från min tonårstid. En dag såg jag ett 
vardagsföremål på ett sätt som jag inte tidigare gjort. Det var en Japp-
förpackning som låg på mitt golv. En sådan där godisbit med en krämig 
massa som är överdragen av choklad och som fortfarande fi nns att köpa. 
Av någon anledning betraktar jag den under en lång stund och plötsligt ser 
jag hur den ser ut. Den röda texten står fram med sitt tydliga teckensnitt 
emot det svarta omslagspappret. Det var en chockerande upplevelse att ha 
umgåtts med något under en så lång tid och samtidigt inte ha sett hur det 
såg ut.

Jag har som vuxen haft en föreställning av att jag i min ungdom inte 
varit intresserad av bildskapandet. Det verkar vara en överdrift, när jag 
nu rotat igenom mina block och kartonger med bilder slår det mig att 
jag under min ungdom ritat och målat en hel del. Den miljö där jag växte 
upp var däremot ointresserad av kulturella företeelser. Jag antar att mitt 
bildskapande sprang fram ur ett behov att uttrycka och gestalta. Mina 
bilder var omogna och taffl igt gjorda, men visar ändå på en förmåga till 
inlevelse och en önskan att berätta. Vad var det då som gjorde att jag valde 
att måla och teckna, och inte något annat? Kanske var det den skenbara 
lättillgänglighet, som bilder har, som tilltalade mig och kanske också den 
mer meditativa ordlösa sidan. Bilden som väntar på betraktaren och låter 
blicken sjunka in i bilden. Den efemära känslan som väcks och försvinner.

Min dåvarande teckningslärare som jag fortfarande umgås med, Kurt 
Tärnlund , förde in något annat på sina lektioner än att »rita av«. Han 
talade ofta om sitt personliga möte med konst och fi lm. Jag vill inte påstå 
att jag förstod allt men hans berättelser och djupa engagemang i konst 
grep tag i mig. Han förde in fi lmskapande på lektionerna och en fi lmgrupp 
startades. På fi lmgruppens kvällar satt jag ofta och ritade mina teckningar 
med former, toningar och linjer. Bilderna fi ck utveckla sig ur det vita papp-
rets yta, en fl äck eller en skugga gestaltade sig till något. Jag minns inte i 
detalj vad jag gjorde, men minns tillfredsställelsen med blyertsens mjuka 
toningar och den svepande linjens rytm. Jag betraktade dem då visserligen 
inte som något av större värde, men de öppnade något i mig. Något som 
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slår mig idag när jag tittar på dem är den noggrannhet och omsorg som jag 
lade ner på bilderna och den öppenhet som jag då hade. Genom en kurs 
1969 på Kommunala konstskolans grafi kverkstad på Åsö gymnasium fi ck 
jag insikt i de materialbaserade processerna och hur olika material och 
tekniker kunde öppna för kreativitet. Birger Forsberg 21 var lärare där och 
han utstrålade en lite tokig lekfullhet och entusiasm som smittade av sig, 
åtminstone på mig.

Hur jag började med grafi k är en speciell historia. Det var så att jag 
frågade min teckningslärare vad grafi k var. Kurt svarade först inte på 
min fråga. Efter några månader gav han mig en folder om Kommunala 
konstskolans grafi kverkstad där jag sedan började. Varför frågan – om 
vad grafi k är för något – uppstod är fördold. Kanske var det en bild eller 
en nyfi kenhet inför något som jag inte visste vad det var. Jag tyckte då att 
Kurts ovilja att svara på min fråga var oförståelig. En alltför komplicerad 
sak att förklara, var hans svar. I dag förstår jag att det inte är lätt, man 
måste pröva för att förstå. Grafi k omfattar ett fl ertal olika tekniker och 
förhållningssätt, var för sig alltför komplicerade för att förklara enkelt 
för en oinsatt. Lära genom att göra var nog det enklaste sättet att förstå 
innebörden och möjligheterna i alla de olika konstgrafi ska metoder som 
används.22 Hela den hantverksmässiga delen med preparering av mate-
rialet, de oåterkalleliga valen som kräver planering och handlaget som 
tar fram bilden kräver förtrogenhet och färdighet. Arbetet med händer 
och kropp, som kräver en speciell kunnighet, ger även idag en känsla av 
meningsfullhet under stunder av tvivel i det konstnärliga arbetet. Det är 
som själva det hantverksmässiga arbetet ibland för mig vidare över de av-
grunder jag upplever mig stå inför. Det fi nns en tillfredsställelse att med 
hela kroppen få forma konstnärliga artefakter, som relaterar kropp och 
tanke till världen.

Ungdomen innebär för många en besvärlig process. Frigörelsen från 
de värderingar och livsformer som föräldrar och familj står för ska ge-
nomföras. Familjens trygghet eller brist på trygghet ersätts av samhälles 
förväntningar och krav. Vad ska jag bli? Vad ska jag göra? Hur ska jag 
försörja mig? Konst kan ge en mening åt individen när glappet i tillvaron 
blir för stort. Jag menar inte att umgänget med konst ger kunskap i me-
ningen av de färdigheter som visas upp och beundras, eller att innehavet 
av vissa konstverk ger individen vissa värdefulla ekonomiska och kultu-

21 Forsberg , Birger, f. 1922, konstnär. F. arbetar i många tekniker: måleri, grafi k, skulptur, 
vävning. Han var lärare i grafi k vid Konstfackskolan i Stockholm 1956–86 och startade 
Hedesundavävarna 1965.

22 En grundlig redogörelse av de fl esta traditionella konstgrafi ska metoderna fi nns i Om Grafi k, 
Jörgen von Konow, 1956.
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rella förmågor. Själva mötet med konsten kan vara den intellektuella och 
emotionella process som ger förutsättningar för vårt arbete med livet. Det 
har varit så för mig.

I början av 1970 bands alla dessa lösa trådar samman genom en serie 
händelser som innebar att jag valde att ändra eller åtminstone ta beslutet 
att för ett tag göra något annat än det jag planerat. Min ursprungliga 
avsikt var att söka till någon teknisk högskoleutbildning inom områdena 
kemi eller biokemi. Vad som hände var att utanförskapet blev så starkt att 
jag fi ck för mig att söka till en konstskola. Vad en konstskola var visste jag 
inget om. Stödet hemifrån var obefi ntligt.

Gerlesborgsskolan  1970

Det är vår. Solen skiner och grus ligger ännu kvar i gatstenen när jag långsamt går 
från Slussen upp på Hornsgatan och vidare upp på Puckeln. Husen är gamla och 
i dåligt skick, små butiker och några enkla kaféer ligger där. Utanför en av por-
tarna, i ett brunkalkat hus nästan vid krönet av backen, står på en skylt – Gerles-
borgsskolan  3 tr. ög. Jag går in genom porten och snett över en asfaltsbelagd gård 
till trapphuset som leder till skolan. 

Jag har bokat möte med Georg Suttner  för att visa mina arbetsprover för honom. 
Jag vill väldigt gärna bli antagen som elev. Väl uppe vid dörren till lokalerna knackar 
jag på men ingen öppnar. Efter ett tag öppnar jag själv dörren och går in. Jag kom-
mer rakt in i kapprummet där några elever tvättar penslarna i en gammaldags 
emaljerad ho, det är nära lunch. Rakt fram från entrédörren i hörnet, är dörren till 
ateljéerna och till höger om den ingången till kontoret. Det står så på en skylt. På 
motsatta sidan av det långsmala rummet är det ett fönster med utsikt över Söders 
takåsar och på den motsatta väggen mot kontor och ateljéer fi nns det toaletter och 
klädhängare med ytterkläder och målarrockar i en enda röra.

Jag är nervös och känner mig inte som en blivande konstelev. Rita och måla – 
varför då? Motvilligt går jag in på kontoret och presenterar mig för sekreteraren 
som sitter vid ett skrivbord vid ett av fönstren. Georg är inte inne just nu, så jag 
får vänta och blir anvisad att gå och sätta mig i en soffgrupp längre in i rummet. 
Soffgruppen står trångt under en brant vindstrappa och angränsar till en dörr som 
är stängd. Efter ett tag kommer Georg in från ateljén och hälsar vänligt. Han är 
välklädd med skägg och har ett vågkammat hår och utstrålar en slags trygghet och 
lugn. Han tittar på mina teckningar och min grafi k och säger plötsligt att vi börjar 
i september, så du kan fylla i din ansökan. Jag förstår inte riktigt? När jag går ut 
och vänder mig om ser jag snett ut genom ett av fönstren att man också ser en del 
av Gamla Stan. Jag förstår inte riktigt vad det var som fi ck honom att anta mig.23

Konstskolan som jag gick på, Gerlesborgsskolan , byggde på en svensk 
konsttradition, och i sin tur stark påverkad av fransk konst och icke akade-

23 Minnesbild från mitt sista år på Kärrtorps gymnasium våren 1970.
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misk konstutbildning. Egentligen var det en form av ateljéstudier likt de 
som Fernand Léger 24, Henri Matisse 25 och Isaac Grünewald 26 bedrev. Det 
fi nns också en parallell till äldre skråanknuten utbildning med en ändå 
starkare mästarlärare tradition. Mina lärare på Gerlesborgskolan var Arne 
Isacsson , Olle Ängkvist , Georg Suttner 27 och Lennart Lindqvist . 

Fundamentet för utbildningen var teckning och målning. Bedömnings-
grunderna var formalistiska och traditionsbundna och det talades sällan 
om hur bilden kunde förstås som personliga uttryck eller om de olika 
konstkontexter som trots allt fanns. Det förekom ibland teorilektioner 
med diskussioner om vad som skiljer bildkonst från massmediebilden och 
den s. k. hötorgskonsten. Det var en diskussion om kvalitet. Konstskolans 
lärare hade något skilda inställningar till konst och konstskapande, vilket 
innebar att det förekom motsättningar mellan vad de olika lärarna sa. 
Detta var i början av sjuttiotalet. Mina lärare var utbildade under och 
efter andra världskriget. Vissa av dem i en nysaklig inriktning28 som var 
en reaktion mot den emotionella och självuttryckande expressionistiska 
konsten, andra hade sina värderingar grundade i franska 1900-tals måleri. 

Femtio- och sextiotalet var omvälvande på många sätt och påverkade 
även konsten. Amerikanska konstnärer uppmärksammades i Europa och 
förde in ett annat sätt att förhålla sig till konst och tradition. I Sverige 
påverkades och radikaliserades den nya konsten. Det var en revolt mot dels 

24 Léger, Fernand, 1881–1955, fransk konstnär. 1902 L. påbörjade 1903 sin konstnärliga ut-
bildning i Paris. Han blev ett av kubismens ledande namn med en egen karakteristisk stil, 
utmärkt av en förkärlek för cylindriska och kurvade former med tydliga konturer och starka 
färgkontraster.

25 Matisse , Henri, f. 31 december 1869, d. 3 november 1954, fransk målare, tecknare och skulp-
tör. Åren 1908–11 drev M. i Paris en konstskola, Académie Matisse , som bland sina elever 
räknade fl era svenskar, bl. a. Isaac Grünewald , Sigrid Hjertén, Leander Engström och Einar 
Jolin.

26 Grünewald , Isaac, f. 2 september 1889, d. 22 maj 1946, konstnär, professor vid 
Konstakademien 1932–42. G. intog en ledande ställning i den första svenska moderniströ-
relsen på 1910-talet och blev modernismens främste företrädare i den samtida konstdebatten 
i Sverige.

27 Suttner,  Georg, f. 1927, målare och pedagog. I 50 år har S. varit knuten till 
Gerlesborgsskolan , bland annat som huvudlärare och rektor, varit huvudlärare i målning på 
bland annat Kunstakademiet i Trondheim och Konsthögskolan Valand och varit professor 
vid Konsthögskolan i Stockholm och Umeå.

28 Benämningen nya sakligheten slog igenom efter en utställning av tysk samtidskonst som 
under titeln »Neue Sachlichkeit« visades i Mannheim 1925. Man avsåg därmed den rikt-
ning inom 1920-talets konst som i reaktion mot det föregående decenniets experimentella 
modernism anknöt till klassiska ideal: realistisk rumsgestaltning och fi gurteckning, en lineär 
och plastisk stil med noggrant redovisade detaljer och klara, skarpt avgränsade färger /…/. 
(2008 -03-03 Nationalencyklopedin.)
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en expressionistisk självuttryckande tradition29 och dels en formalistisk 
tradition.30 Politiska ställningstaganden och solidaritet med utsatta och 
förtryckta blev drivkraften hos många konstnärer. På konstskolan åter-
speglades inte denna rörelse, även om Gerlesborgskolan beskrevs i alterna-
tiva termer, där musik och poesi var delar i verksamheten.

För att kunna bättre förstå och rekonstruera min utbildningsgång beslu-
tade jag att ta kontakt med Arne Isacsson  och Olle Ängkvist . Motivet till 
samtalet med Arne Isacsson  var att få en klarare uppfattning och tydligare 
bild av Gerlesborgskolans utveckling och pedagogiska och konstnärliga idé. 

Arne bor numera i Gerlesborg i Bohuslän. Jag träffar honom den 10 
 augusti 2005. Vi samtalar i Arnes vardagsrum, i huset som ligger alldeles 
vid konstskolan. Det Bohuslänska landskapet tränger in genom fönstren, 
både på nära håll och på distans och det regnar så smått. Arne Isacsson  visste 
att jag hade besökt Olle Ängkvist  och hade förberett sig genom att ta fram 
litteratur och bilder av Olle som är i hans ägo. Detta gjorde att samtalet 
fokuserades till en viss del kring Olles engagemang vid Gerlesborgsskolan . 
Vilket egentligen inte var till någon nackdel utan kopplade ihop de båda 
samtalen.

Gerlesborgskolan startades av Arne Isacsson  i början av fyrtiotalet som 
en konstutbildning i form av kursverksamhet. Arne hade utbildat sig till 
konstnär genom att självständigt studera konst, läsa, se på utställningar, 
resa och som elev ett kort tag på Otte Skölds  målarskola. En av de första 
eleverna var Torsten Renqvist 31 som kom till Gerlesborg vid 21 årsålder, 
och han var svåger med Arne.

– Jag startade konstskolan då jag såg att det fanns saker som kunde stu-
deras systematiskt och inte bara genom tycke och tro. Det är som att säga; 
det här ser begåvat ut och genom att ge uppmuntran. Det var på detta sätt 
som några av våra mest berömda målare som Vera Nilsson 32 och Evert 

29 Begreppet har utnyttjats för att betona motsatsställningen gentemot impressionismen. I 
stället för dennas intrycks-konst är det här fråga om en uttrycks-konst, som låter konstnären 
mera direkt uttrycka känslor och tankar, utan omvägen över realistisk återgivning av den 
yttre verkligheten. Detta innebär ett betonande av subjektivitet och spontanitet i skapelse-
akten. (2008-03-03 Nationalencyklopedin.)

30 Inom bildkonsten är formalism uppfattningen att formen i ett konstverk ensam eller huvud-
sakligen är bärare av det estetiska uttrycket (motivet uppfattas då som sekundärt eller rent 
av som negativt för förståelsen).

31 Renqvist, Torsten, 1924–2007, konstnär. R. utbildade sig vid Kunstakademiet i Köpenhamn 
1946–47 och vid Konsthögskolan i Stockholm 1948. Redan när han debuterade 1950 uppfat-
tades han som inledare av en ny tradition efter konkretisterna och kallades nyexpressionist.

32 Vera Nilsson , född 1888 i Jönköping, död 1979, målare. Vera Nilsson  tillhör tillsammans 
med Sigrid Hjertén Sveriges kvinnliga konstnärspionjärer. N.s måleri kännetecknas av en 
tung och robust teknik; hon har målat landskap, särskilt då från Öland, men också kärleks-
fulla barnporträtt. 
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Lundqvist  bedrev sin undervisning – ett icke analytiskt undervisningssätt. 
Men mycket går att lägga ut för de ovana och ge verktygen och instrumen-
ten.

Arne beskriver sitt arbete med att utveckla och undersöka hur akvarell-
pigmenten uppträder i stora vattenfl öden. Det var den viljan att systema-
tisera som var pådrivande vid skolans uppbyggnad. Lärare som Torsten 
Renqvist , Lennart Rodhe  och Palle Pernevi 33 började arbeta tidigt vid 
skolan. Vitala kontakter med bra konstnärer, som var pedagogiskt intres-
serade var grundläggande för skolan. Renqvist  var dock inte speciellt 
pedagogiskt intresserad men det var däremot Lennart Rodhe  och Georg 
Suttner . Torsten Renqvists betydelse för eleven var inte mindre, då de in-
fl uenser eleven får från betydande konstnärer genom den påverkan av det 
man ser och upplever utgör en outtalad pedagogik. Denna typ av outtalad 
pedagogik lämpar sig för de kloka och begåvade studenterna, menar Arne. 
De behöver inte alltid höra eller anteckna utan det räcker med att förstå 
vad de ser genom det intuitiva kunnandet.

– Olle Ängkvist  är intressant som lärare och konstnär då han arbetar 
med ett tydligt formspråk som beskriver sig självt om man vet något om 
ljus och belysning, färg och form, rytm, rörelse och dynamik. Om man vet 
något om detta eller har intuitivt sinne för det så är han en väldigt tydlig 
handledare. De runda former han använder och leker med och blandar 
olika tekniker ger exempel på bredden hos de konstnärliga uttryckssätten.

– De lärare som inspirerade genom att vara stora begåvningar och pre-
stera stort måleri betyder mycket som injektioner. Det är som skillnaden 
mellan psykologen och operatören där psykologen botar utan piller och 
redskap vilket operatören använder. Lärare som Olle Ängkvist , Georg 
Suttner , Peter Dahl34  och Lennart Rodhe  som lär bort saker, och kan 
svara på varför det blir som de blir och hur man åstadkommer det man vill. 
Det är en stor del hantverk i det här, och omfattar kunskapsområden som 
fysik, kemi, psykologi och detta gör att den konststuderande kan förstå sin 
uppfattning av verklighet. Det gäller att ha handledare som lyssnar och 
kan ta till sig detta. Olle Ängkvist  är inte intresserad av ljuset i sig utan han 
ser det som belysning, inte olikt hur scenografen ser ljuset. Det är inte som 
hos impressionisterna som såg att ljuset kommer ur färgen när de skildrade 
landskapet; färgen kom emot dem och övertog materiens roll utsatt för ett 

33 Pernevi , Paul (Palle), 1917–97, skulptör. Efter studier vid Konstakademien för Eric Grate 
gjorde P. uppbrott från den fi gurativa traditionen mot fri form och nya material. P. var också 
verksam som lärare vid Valands konstskola och Konstfackskolan. 

34 Dahl , Peter, f. 1934, konstnär och författare. Han fi ck sin utbildning vid Konsthögskolan 
1958–63 under Lennart Rodhe . D. var själv lärare vid Gerlesborgsskolan  1960–70, huvudlä-
rare i måleri vid Valand i Göteborg 1971–73 och professor vid Konsthögskolan 1975–79.
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ljus. Det är en väldig skillnad mellan det scenografi ska ljuset och ljuset som 
kommer ur färgen.

Arne visar ett exempel med en modell, som Olle målat, där gult och 
blått ligger bredvid varandra på ett lår.

– Detta fenomen, som kommer från verkligheten, kan inte uppfattas då 
man står nära modellen, det behövs mycket mer kvantum ljus för att spelet 
mellan varmt och kallt skall fungera. Det syns i målningarna att Olle har 
studerat landskapet. Den här historien är gjord av en landskapsstuderande 
målare, och inte en modellstuderande målare, som ser atmosfären i ljuset 
och som ser hur en form som står i motljus avsmalnar. Detta fenomen kan 
bara ses i landskapet och inte hos modellen inomhus. Detta överför Olle 
till modellmålningen och så skapar han konst.

– Gerlesborgskolan expanderade till Stockholm 1953 och övergick från 
att bedriva kursverksamhet, vilka vi var först med i Sverige, till att bedriva 
konstnärlig yrkesutbildning. Skillnaden mellan att nosa på kurser och att 
gå på konstutbildning upplagd årsvis, ibland under fl era år, är uppenbar 
för de fl esta. Olle Ängkvist  lämpar sig väl för att handleda studenter på 
längre utbildningar då han har det personliga engagemanget, lyssnar på 
vad han ser, genomskådar bristerna och försöker förstå vad som skall 
kunna komma. Pedagogiken förändrades när det blev årsundervisning. De 
lärare som knöts var mer allvarligt sinnade personer, som Olle Ängkvist  
och Lennart Lindqvist . Lärarna hade fullt ansvar att lägga upp utbild-
ningen efter sina egna idéer. Lennart Lindqvist  ställde en gång frågan till 
mig, som ansvarig för utbildningen, om han tillsammans med modellen 
fi ck pröva ett nytt sätt att bedriva undervisning. Det gick ut på att med 
modellens hjälp skulle eleven undersöka form, rörelse och rytm på ett 
liknade sätt som en kirurg lär sig. Förhållandet mellan läraren och eleven 
varierade, ibland kom det klagomål då en elev inte tyckte om det läraren 
sa. Min kommentar var: så länge som du har den här läraren kan du an-
vända dig av det som läraren säger, använd honom som en skurtrasa som 
du vrider ut och gå sedan vidare i texten. Även om man är skeptisk till vad 
man får höra så är möten med oliktänkande personer bra. Annars skulle 
det bli inavel i konstnärsutbildningen om man bara valde att lära ut det 
som man själv fått till sig i början.

Gerlesborgskolan var tidigt ute med att prova nya pedagogiska grepp. 
Torsten Bergmark35  och Torsten Renqvist  hade 1955 en kurs som hette 

35 Bergmark , Torsten, 1920–96, konstnär och konstkritiker, professor i den moderna konstens 
teori och idéhistoria vid Konsthögskolan 1974–84, medarbetare i bl. a. Dagens Nyheter 
(1947–74). B. profi lerade sig genom en marxistiskt färgad konstkritik som var nära sam-
manlänkad med hans eget måleri. Hans målningar skildrar ofta politiska situationer med ett 
ideologiskt innehåll.
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konst och litteratur. De diskuterade om en bok som var bra skriven var 
betjänt av att illustreras – således hur bild och text hängde ihop. Det var en 
allmänkonstnärlig verksamhet, som även fanns innan skolan fl yttade till 
Stockholm, som hade en inriktning mot ett slags forskning. Detta byggde 
på att det fanns yngre konstnärer, som var villiga att debattera och det 
smittade även av sig på nästkommande generation lärare, som Peter Dahl  
och Lauris Strunke 36.

Gerlesborgskolan var en mötesplats för konstnärer från fl era generatio-
ner som Arne Cassel ,37 Frans Timén 38 och fl er ur den generationen tyckte 
att det var intressant att arbeta på Gerlesborg och de var intresserade av 
att möta den yngre generationen och diskutera på deras villkor. Det var en 
lycklig start i början av femtiotalet med ett kreativt klimat, menar Arne.

Arne utbildade sig till konstnär för som han säger att det för honom, 
som för många andra, var att det som man såg i landskapet var så vackert. 
När han så började studera impressionisterna insåg han att färgerna hade 
ett eget liv utöver det beskrivande, det motiviska och det berättande. Arne 
säger att han alltid varit skeptisk och ointresserad av det anekdotiska och 
berättande måleriet.

– Det intresserar mig inte vad det föreställer, säger han – bara vad det 
är. Georg Suttner  hävdar att man skall analysera måleri utifrån vad det 
är och inte vad det föreställer. Denna inställning kan även användas på 
föreställande bilder.

– Jag är instrumentalt intresserad av verktygen och arbetar de senaste 
tio femton åren med att analysera hur akvarellpigmenten arbetar med 
sig själva. Det fi nns ingen som har beskrivit denna värld tidigare, ingen 
litteratur och inga konstnärliga exempel på sådant arbete, annat än i ren 
skissform.

Jag frågade honom hur de förberedande konstskolorna hanterar den nya 
situationen med samtidskonstens motvilja mot klassiska studier?

– Arkitektutbildningen, anses av vissa att den under de senaste tio, fem-
ton åren har utbildat arkitekter som inte har kunskaperna utan utbildats 
i idéerna och inte i användandet av verktygen. Arkitekten kan inte längre 
när han ritar ett hus själv göra beräkningar på hållfasthet och liknande, 
det blir härigenom språkligt fattigare och instrumentalt snålare. Han är 
beroende av att hitta saker på nätet och blir inriktad på att hitta på saker 

36 Strunke , Laris, f. 1931. Från ett realistiskt måleri, som vid 1980-talets början kulminerade i 
monokroma interiörer, övergick S. till monumentala landskap i tusch på tygstycken.

37 Cassel , Arne, 1898–1965, målare och tecknare. Efter utbildning vid Konstakademien kom 
C. till Paris där han studerade måleri för bl. a. Ozenfant och Léger och skulptur för Despiau. 
Han verkade i huvudsak som porträttör och landskapsmålare.

38 Timén,  Frans, 1883–1968, konstnär verksam i Bohuslän.
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vilket är en enklare sak än att lära sig teckna modell. Så det är en negativ 
förändring men det är också som Claes Jurander 39 uttrycker det att varje 
tid har sin konst. Man får också acceptera att den nya tidens konst kräver 
nya sätt att bedriva utbildningen på men att man på lång sikt inte kan 
ifrånsäga sig nödvändigheten att skaffa sig en visuell utbildning. Vanan 
och förmågan att se kan inte bortses ifrån och kan inte ersättas med idéer 
och datasökningar. Man måste utifrån det man ser kunna fråga och förstå. 
Nackdelen är alltså att yrkestittandet utarmas i den grundutbildning vi har 
idag. Det är också bra om kunnandet kan överföras stegvis utan att under 
ett par generationer hoppas över. Traditionen innebär att man har något 
att relatera till och ta avstamp emot. Utan historia har man ingen framtid, 
man måste kunna se bakåt för att eventuellt kunna ana in i framtiden, 
avslutar Arne.

Utbildningen på Gerlesborgskolan handlade om frågor om färg och 
form i analytiska termer. Det kan fi nnas en fördel med att lägga ett analy-
tiskt perspektiv på grundläggande konstutbildning. Ett sådant perspektiv 
fl yttar fokus från viljan att uttrycka en individuell erfarenhet till for-
men. Formens visuella framträdande är central för konstnärligt arbete och 
eleven måste bli medveten om den. Det analytiska ger eleven en möjlighet 
att refl ektera över sin egen motivation och där separera känslan från verk-
tygen. För mig innebar det att medvetandegöra de kvalitetskriterier som 
konst ansågs skulle innehålla. Sedan är det så som Olle Ängkvist  sa att man 
måste lära sig allt och sedan glömma bort det. Citatet kommer ursprung-
ligen från Carl Milles 40 men Olle menade att Milles  hade glömt alldeles 
för mycket. Vad Olle syftade på är att ett alltför starkt fokus på verktyg och 
tekniker under arbetsprocessen hämmar ett kreativt fl öde. 

Studierna innebar mer konkret att vi noggrant fi ck observera motivet 
och avbilda sanningsenligt och försök att förstå verktygen. Vi började inte 
med att uttrycka oss utan att iaktta, och försöka att skildra ljuset, volymen, 
rummet, rytmen och karaktären. Inget uttryckande eller estetiserande, 
bara hårt och enträget iakttagande efterfrågades. Det var inte någon strä-
van efter en naturalistisk återgivning utan verktygen och ideologin var 
den som utvecklats under modernismen, från Paul Cézanne 41 till samtida 

39 Claes Jurander  är född 1948 och bosatt i Stockholm. Han är konstnär och var professor i 
måleri vid Konstfack 1992–97.

40 Milles , Carl, f. 23 juni 1875, d. 19 september 1955, skulptör, även verksam i USA, mest be-
kant för sina fontäner och andra verk i monumentalformat.

41 Cézanne  Paul, f. 19 januari 1839, d. 22 oktober 1906, fransk målare. C. var en av 1800-talets 
främsta konstnärer och den enskilde målare som anses ha haft störst betydelse för det mo-
derna måleriets utveckling. Man kan förenklat säga att han ersatte illusion med konstruktion. 
De överväganden som C. gjorde i sitt måleri var i allt väsentligt avhängiga målardukens 
faktiska begränsningar; det är på dukytan som konstverket fi nns, inte bakom den, menade C.
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svenska konstruktivister som Lennart Rodhe .42 Vad var det för verktyg? 
Genom att teckna undersöktes hur linjen bygger rum och hur linjen och 
valörerna har förmåga att skapa rytm och ljus. Genom att måla studerade 
vi färgers förmåga att skapa rum och representera eller till och med »vara« 
ljus. Vi undersökte färgens materiella egenskaper som pigmentens olika 
karaktär och dess förmåga att skapa olika påtagligheter.43 Därtill kom per-
spektivstudier, materialkunskap och färgteori. Det handlar också om att 
hitta en metod för att undersöka, hitta sina preferenser och vanor för att 
strukturera en process. Vi tränades i insikten att bildens egen inre logik gav 
friheter att experimentera med färger och former. Utbildningen innebar 
också introduktion i olika tekniker som akvarell, tempera och oljefärg.

Rent praktiskt var undervisningen det första året organiserad på så sätt 
att man började teckna, först kompositioner efter föremål (stilleben) i bly-
erts och kol och sedan teckna efter modell. Modellstudierna var en viktig 
del i utbildningen, som syftade till att lära sig behärska färg och form och 
samtidigt som det skapades en undervisningssituation, där man utifrån en 
samlad erfarenhet kunde extrahera form och gestaltningsprinciper utan att 
hamna i värderingar av smak och tyckande. Modellstudierna gjordes i stort 
format, i kol och med långa ställningar, ibland samma ställning under fl era 
dagar. Målet för studierna var att söka efter modellens karakteristiska pro-
portioner, beskriva volymen, hitta en rörelse och få en stabil kropp. Det 
handlade om linjeteckning; skuggning och en manierad teckningsstil upp-
muntrades inte. Beskriv vad du ser och så uppriktigt som det bara går, var 
mottot. Slapphet var ett skällsord. Beskrivningar av musklernas rumslighet 
fångades med en precis linje eller snarare som ett samspel av beskrivningar 
av muskelns gränser mot rummet.44 Spänst var motsatsen till slapphet. 
Spänst är inte bara en karaktäristik av en linjes egenskaper utan det hand-
lar lika mycket om ett förhållningssätt. Förhållningssättet omfattar en rast-
lös sökande attityd, ett ständigt ifrågasättande, en vilja att nå en sanning 
eller ett absolut påstående. Det handlar om ett moraliskt förhållningssätt 
gentemot den konstnärliga handlingen. Detta förhållningssätt innebar 
också en vilja till tydlighet, enkelhet och klarhet. Synsättet har varit värde-
fullt då det gett mig de formella verktygen för att bedöma och utveckla ett 

42 Rodhe,  Lennart, f. 15 november 1916, d. 17 januari 2005, konstnär, professor vid 
Konsthögskolan 1958–68. R. blev en av »1947 års män« och en av förgrundsgestalterna 
inom den svenska konkretismen.

43 Man kan grovt säga att färgmaterialet i måleri har två funktioner dels som ljusskildrare, som 
beskriver ett »rum« och dels som materia; färgen som materiell yta, det där som går att ta 
på.

44 Peter Dahl  har i sitt kompendium Modell teckningens grunder utförligt beskrivit synsättet och 
metoden.
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mer traditionellt måleri men samtidigt har det skapat en tvångströja som 
försvårat utveckling av nya arbetssätt. Att studera teckning innebär att 
färdigheter att hantera yta och rum kan utvecklas utan blanda in färgens 
förföriska förmåga.

Lärarna utgjorde ett slags referenser för oss, som olika uppfattningar 
och teorier prövades mot. Ett urval av de personer som man av någon 
anledning litade på gjordes. Jag vet inte riktigt vilka kriterier som vi hade i 
vår värdering. Jag tror att det grundade sig på det allvar som läraren visade 
upp i sin undervisning och genom kvalitén på deras konst. Det bildades 
en slags sträng moral som vi värderade vårt och andras arbete utifrån. Det 
krav på total hängivelse och uppriktighet i förhållningssätt och konstnärlig 
handling som vi ställde på oss själva och andra blev både en nödvändighet 
och en tvångströja.

Olle Ängkvist  var den lärare som kom att ha störst betydelse för mig 
på Gerlesborgsskolan . Han var lyhörd mot eleven samtidigt som han var 
sträng utifrån sin syn på disciplin i de konstnärliga studierna. Det han 
gjorde var att visa på ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt som innebar 
en uppriktighet mot det man arbetade med och inte försöka ta några 
genvägar. Olle hade en saklig inriktning på sitt konstnärskap som hade sin 
grund i Ragnar Sandbergs  klassiska ideal. Olle Ängkvist  var en bildbyggare 
med ett uppriktigt förhållande gentemot den målade bilden. Han accep-
terade inte några genvägar som estetisering eller banala uttryck, utan han 
hade en ständigt ifrågasättande attityd som kunde sträcka sig till ett tvivel 
på den egna förmågan.

Olle Ängkvist  undervisade i konsthistoria en eftermiddag i veckan. Det 
var ingen kronologisk konsthistoria utan nedslag i olika tider, konstnär-
skap och teman. Olle lärde ut genom exempel både historiska och utifrån 
sina egna möten med konstnärer och konstverk. Han la ner mycket tid 
och hade en lyhördhet, när han la upp sina bildvisningar. De speglade ofta 
företeelser eller problem som eleven arbetade med. Bildvisningarna försig-
gick inte i form av föreläsningar utan mer i form av samtal med oss elever, 
där analys och refl ektion var det som styrde samtalen. Begrepp som slappt, 
spänstigt, ytligt, sökande, rytm, inre logik etc. fi ck här sina förklaringar 
genom exempel och motexempel. 

Under detta första år deltog jag också i en kronologiskt upplagd konst-
historisk kurs, kurslitteraturen var H. W. Jansons Konsten. Det var Olle 
Ängkvist  som undervisade i den kursen och han hade ett konstnärligt 
perspektiv i motsats till ett konstteoretiskt perspektiv på det historiska 
materialet. Det konstteoretiska perspektivet innebär i stort att kategori-
sering av konstverk bygger på att bryta ner historien i stilkategorier, där 
exempelvis utförande av draperingar används till bestämningar av tid, per-
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son och plats. Den konstnärligt inriktade konsthistorien innebär istället 
att den betraktas utifrån den konstnärliga praktiken och utveckling av ett 
konstnärligt yrkeskunnande. För mig innebar det att det konsthistoriska 
infl ytandet under en tid blev en egen drivkraft. 

Besök på utställningar, både på gallerier och på museer, var en viktig del 
i utbildningen. Det var med studiekamraterna, som utställningsbesöken 
gjordes och med vilka diskussionerna fördes. Det var inte så att de ägde 
rum helt spontant utan vi uppmanades att gå och se så många utställ-
ningar vi kunde. Jag och mina närmaste kamrater gick i stort sett till alla 
gallerier i Stockholm. På det sättet fi ck vi en täckande inblick av det som 
ställdes ut då. Jag minns att fl ertalet utställningar inte hade den kvalitén 
som vi önskade. Slappt, oengagerat och konst-konstnärligt var negativa 
faktorer. Med konst-konstnärligt menade vi att konstnären hade lagt sig till 
med ett manér, ett ytlig konstutseende. Med tiden så föll en del gallerier 
bort då de aldrig hade intressanta utställningar. Museerna hade en annan 
roll. Visserligen visade de temporära utställningar, men då oftast av äldre 
konstnärer. De permanenta samlingarna kunde vi däremot gå tillbaka till 
många gånger och åter bekanta oss med de konstverk som vi intresserade 
oss för.

Konstnärer som Edvard Munch ,45 Emil Nolde ,46 Paul Klee 47 och Ludwig 
Kirchner 48 gjorde djupt intryck på mig. Edvard Munch  genom att visa 
fram baksidan av en gemytlig borgerlig värld och hans förmåga som må-
lare att använda färg, teckning, symboler och tecken. Emil Nolde  och 
Ludwig Kirchner  uppskattade jag mer genom deras vilda förhållande till 
färg, med sanslösa kombinationer och utspel. Konstnärer som stod mer 
för ett abstrakt konstnärskap var Lennart Rodhe , Lage Lindell 49 och Piet 

45 Munch,  Edvard, f. 12 december 1863, d. 23 januari 1944, norsk målare och grafi ker. M. fram-
står som den nordiska expressionismens främsta namn. Hans kvarlåtenskap fi nns i det 1963 
invigda Munchmuseet i Oslo.

46 Nolde,  Emil, 1867–1956, tysk målare och grafi ker, en av huvudföreträdarna för expressionis-
men i Tyskland, medlem i Die Brücke 1906–07.

47 Klee , Paul, 1879–1940, schweizisk-tysk konstnär. K anslöt sig 1912 till konstnärsgruppen 
Der Blaue Reiter. Åren 1921–31 var han lärare vid konstskolan Bauhaus i Weimar, senare i 
Dessau. Han undervisade där i bildskapande (formlära), måleri och elementär komposition.

48 Kirchner,  Ernst Ludwig, 1880–1938, tysk målare. Tillsammans med bl. a. Erich Heckel och 
Karl Schmidt-Rottluff grundade han 1905 i Dresden gruppen Die Brücke, vars medlemmar 
krävde att få leva och arbeta oberoende av, och i opposition mot gamla, etablerade krafter. I 
jakten på ett subjektivt och autentiskt uttryckssätt lät K. sig inspireras av folkkonst och s. k. 
primitiv konst. 

49 Lindell , Lage, 1920–80, målare, grafi ker. L. fi ck sin utbildning vid Konsthögskolan i 
Stockholm 1941–46. Året efter sin avgång därifrån hörde han till deltagarna i utställningen 
Ung konst, ur vilken konkretisterna, eller »1947 års män«, framträdde som gruppering.
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Mondrian ,50 jag uppskattade dem nog mer utifrån ett intellektuellt när-
mande än av en stark upplevelse.

Andraårseleverna hade en egen ateljé med takfönster en trappa upp. 
Det var modell på förmiddagarna och självständiga studier på eftermid-
dagen. Krokiteckningen var öppen för alla. Det som i stort skilde det första 
studieåret från det andra var att det fanns tid till mer självständiga studier 
och att lärarna var inte lika engagerade som under det första året. 

På våren spred sig en milt hysterisk stämning då de fl esta försökte att 
få ihop en bra kollektion av arbetsprover. Alla insåg att det är bara några 
som kan komma in på de konstnärliga högskoleutbildningarna och Konst-
högskolan var den som var mest eftertraktad. De högre konstnärliga ut-
bildningarna var Konst fack och Konst hög skolan i Stock holm och Valand i 
Göteborg. Detta var innan högskolereformen (1977), som även omfattade 
de konstnärliga utbildningarna, hade genomförts och Konst  högskolan hade 
Konstakademin som huvudman och Valand hade Göteborgs kommun. 
Konstfack var en statlig hantverksutbildning. Vad de högre utbildningarna 
efterfrågade (och antagligen efterfrågar) var att de personliga avtrycken 
skulle vara väl synliga, och att det fanns en strävan mot ett självständigt 
konstnärskap och att handlaget med de konstnärliga materialen var kva-
lifi cerat. Det kanske kan uttryckas så att de konstnärliga förskolornas ut-
bildning hade den formella och tekniska utvecklingen som utbildningsmål 
medan de högre konstnärliga utbildningarna mer sökte det personliga 
uttrycket. Urvalet av studenter skilde sig åt mellan Konsthögskolan och 
Valand. Den senare vilade mer på en lokal tradition.

Jag har tidvis umgåtts en del med Olle Ängkvist  och han hade som 
nämnts en fundamental påverkan på min utveckling som konstnär i bör-
jan av min utbildning. Jag ville därför gärna träffa honom igen och gör det 
den 9 augusti 2005 i hans hem i Ugglarp i Halland. Samtalet gav inte svar 
på de konkreta frågor om hans syn på konstutbildning som jag önskat mig 
utan samtalet pendlade mellan beskrivningar av Olles utbildning och hans 
lärargärning. Olle bodde i en röd stuga med ateljén bredvid, ett stenkast 
från havet. Det är lummigt, tyst och enskilt trots campingen en bit nedan-
för stugan.

Olle behövde pengar en sensommar då han kom till Stockholm i början 
av sjuttiotalet och kontaktade då Georg Suttner  som erbjöd honom ar-
bete som lärare på Gerlesborgskolan. Olle undervisade en förmiddag varje 

50 Mondrian , Piet, 1872–1944, nederländsk målare, en av de betydelsefullaste av 1900-talets 
konstnärer och banbrytande inom den abstrakta konsten. 1915 mötte han van Doesburg 
som övertalade honom att i essäform uttrycka sina teorier om ett »absolut« måleri. 
Tillsammans med några likasinnade bildade han konstnärsgruppen De Stijl och tidskriften 
med samma namn, som fi ck avgörande betydelse i tidens estetiska debatt.
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vecka och hade då också bild-
visningar den eftermiddagen 
där han talade i huvudsak om 
teckning. Det var i dessa bild-
visningar som han själv ansåg 
sig komma bäst till sin rätt.

Lärar  gärningen upphörde 
mel lan 1979 och 1981, då fl yt-
tade han till Guinea Bissau 
med sin fru Ulla, och vid 
hemkomsten efter två års ut-
landsvistelse, un  dervisade han 
endast en kort tid. 

– Jag slutade som lärare 
för att jag upplevde att det 
gått för mycket rutin i under-
visandet; för att undervisan-
det skall vara givande både 
för en själv och för eleven 
krävs en viss osäkerhet i un-
dervisandet. En osäkerhet som 
innebär att i mötet med eleven undviker man att ge »medicinen« för ti-
digt. Det hade också blivit en annan anda; studenterna hade svårt att passa 
tider och de kom och ställde upp sina arbeten som var på en »höft«. 

Olle ville ha disciplin i studierna både i form av arbetsmoral och i håll-
ningen till det konstnärliga undersökandet.

Bildvisningarna som Olle hade, innehöll teckningar av ett stort antal 
konstnärer, företrädesvis från renässansen men även från 1900-talet som 
Pablo Picasso .51 Picasso  hade klart för sig hur en kropp såg ut även om 
han företog kraftiga förvanskningar. Det var i den här undervisningssi-
tuationen som Olle upplevde att han hade något att lära ut. Han nämnde, 
under samtalet, ett exempel där Sandro Botticelli 52 gjort en skiss till en av 
fi gurerna i målningen Våren. Teckningens fi gur har uppenbart felaktiga 
proportioner. Armarna är som gorillaarmar, men upplevdes ändå som 
logiskt beskrivna beroende på att de i relation till den logiska helheten 
passade in. Syftet med exemplet var att visa att även en mästare som 

51 Picasso , Pablo, f. 25 oktober 1881, d. 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens 
mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafi k, 
keramik och teaterdekor.

52 Botticelli,  Sandro, 1445–1510, italiensk konstnär, verksam i Florens, från ca 1470 i furstehu-
set Medicis tjänst.

Modellteckning, 1972. Kol på papper, 70x70 
cm. Gerlesborgsskolan .
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Botticelli  kunde deformera precis som Picasso  och att också visa att det 
bildlika inte var det korrekta och inte det som man var ute efter.

Tecknandet var ett viktigt inslag i undervisningen på Gerlesborgskolan. 
I dag betraktas modelltecknandet med ett visst förakt, men enligt Olle 
kan eleven träna upp sin känsla för bildens och teckningens logik genom 
tecknandet. Olle funderar även över om han inte trots detta fokuserade 
för mycket kring modellteckning och modellmålning i sin undervisning. 
Risken fi nns att tecknandet akademiseras. Jag minns att Olle menade att 
samma färdigheter som fås genom modelltecknandet även kan uppnås i 
rent abstrakta formstudier.

Modellstudierna var en central del i utbildningen, som syftade till att 
lära sig behärska färg och form och samtidigt som det skapades en under-
visningssituation, där man utifrån en samlad erfarenhet kunde extrahera 
form och gestaltningsprinciper utan att hamna i värderingar av smak och 
tyckande, alltid kopplade till en kreativ process.

En gemensam erfarenhet var att vissa lärare upplevdes vara trista medan 
andra var spännande. Olika elever föredrog helt enkelt olika lärare. Vad vi 
i stort var överens om var att läraren måste kunna säga obekväma saker till 
eleven.

Vi kom nu in på Olles egen bildningsgång som börjar med studier på 
Otte Skölds  målarskola och följs av studier på Konstakademin i Stock-
holm.53

I Olles egen utbildning tecknades det mycket. På Otte Skölds  målarskola 
var modellmåleri det centrala, men det fanns även lokaler för stillebenmå-
leri. Otto Sköld  gick runt bland eleverna och kommenterade deras arbeten 
i en hög samtalston, så att de andra skulle kunna höra vad som sades och 
hans kommentarer var ofta av det sarkastiska slaget. Han sade att Olle hade 
det alltför lätt för sig, så han kunde måla med knäna och P. O. Ultvedt 54 
fi ck kommentaren att han målade som den elaka gossen Emil Ruda vilket 
gav honom öknamnet Ruda under akademitiden.

År 1943 blev Olle antagen på Konstakademin, men blev inkallad nästan 
direkt och fullbordade sina studier mellan 1945 och 1949. Undervisningen 
bedrevs med likartade värderingar som på Otte Skölds  målarskola. Eleverna 
skulle även göra en resa till Paris för att bilda sig under studietiden. Paris var 

53 Sköld , Otte, 1894–1958, bildkonstnär, professor i målning vid Konsthögskolan 1932–42, dess 
direktör 1941–50, överintendent och chef för Nationalmuseum från 1950. S. Åren 1919–28 
bodde han i Paris och blev företrädare för den nya sakligheten, bl. a. i fi gurmyllrande inte-
riörer, utsikter över parisiska hustak och helfi gursporträtt. Efter hemkomsten till Sverige 
öppnade han en konstskola som han drev till 1950.

54 Ultvedt,  Per Olof, 1927–2006, konstnär, född i Finland, professor vid Konsthögskolan i 
Stockholm 1968–78, prorektor där 1978–80. Efter måleristudier vid Konsthögskolan förlöste 
mötet med Jean Tinguelys rörliga skulpturer 1955 U:s intresse för mobiler.
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dock inte längre det konstcentrum som det en gång varit och gallerierna där 
visade enligt Olle mycket ointressant konst. När elevgruppen hade blivit 
antagen valde professorerna ut vilka de skulle ha hand om. Lärarna tillta-
lades »Professorn« och eleverna tilltalades med »Ni«. Det var således ett 
stort avstånd mellan professorn och eleven. Sven »X-et« Erixson  ändrade 
denna attityd. Han kunde säga »Kom så går vi och fi kar« och skapade 
ett avspänt och kamratligt klimat och man slapp bocka sig. Olle gick en 
tid som elev hos Fritiof Schüldt 55 som tillhörde Färg och Form -kretsen. 
Flertalet professorer kom då från Färg och Form, som under fyrtiotalet 
hade en central position i Stockholms konstliv.

– Fritiof Schüldt  var en öd  mjuk professor som respekterade eleven 
som individ men var opersonlig och inte som X-et eller Ragnar Sand berg . 
Ragnar Sandberg  och X-et var olika som lärare. Sandberg  var analytisk med-
an X-et bjöd mycket på sig själv. X-et fungerade också som in spirationsskälla 
genom att anordna tävlingar och upp drag. X-et såg också till att eleverna 
fi ck lära sig olika tekniker, som t. ex. kalk målningstekniker,56 vilka kunde 
komma till användning i offentliga arbeten.

När X-et hade blivit föreslagen som professor så hade han tackat nej 
med orden »Jag är ingen lärare«, (det var akademin som tillsatte professo-
rerna på den tiden). När eleverna fi ck höra detta bad de honom acceptera 
uppdraget. Han blev mycket smickrad av uppvaktningen och accepterade 
då anställningen som professor.

Elevernas stöd gjorde att han tyvärr upplevde sig stå i tacksamhets-
skuld till studenterna under hela sin professorsperiod. Som lärare var 
han inte någon teoretiker, men han hade en lust till måleriet som han 
frikostigt delade med sig. Hans elever höll till i Sergelhuset och Olle 
hade kontakt med honom trots att X-et inte var hans professor. Ett av 
skälen till denna kontakt var att X-et anordnade tävlingar i offentlig 
gestaltning.

X-et hade gjort en stor gobeläng i Göteborg och han instiftade en täv-
lan om en väggobeläng i en sal i Sergelhuset. Eleverna som deltog ville 
veta vad de behövde lära sig innan de började och X-et bjöd in Barbro 

55 Schüldt , Fritiof, 1891–1978, målare, professor i måleri vid Konsthögskolan i Stockholm 
1939–49. S. företrädde med sitt mycket kultiverade måleri en variant av den nya sakligheten 
på 1920-talet.

56 Kalkmålning, muralmålningsteknik som numera används företrädesvis för målning på 
torr murputs, al secco. Färgpigmentet är slammat i kalkvatten och anbringas på en i förväg 
vitkalkad eller ljustonad muryta. Till kalkmålning förs ibland också fresk eller freskomål-
ning, al fresco, som utförs på slät murputs innan den hunnit torka. Denna teknik är mer 
komplicerad men av högre beständighet genom att kalken i förening med luftens koldioxid 
omvandlas till kalciumkarbonat, vilket binder pigmentet fastare till murytan och gör denna 
mindre känslig för fukt och smuts. (2008-02-03 Nationalencyklopedin.)



en resa från det ordlösa64

Nilsson, 57  som ansvarat för vävningen av X-ets gobeläng. Hon sa att det 
var lika bra att inte veta något, men att de skulle vara uppmärksamma 
på linjers lutning. När förslagen skulle bedömas sa Barbro Nilsson  att de 
fl esta av förslagen inte gick att väva, även Olles Ängkvists, vilket gjorde ho-
nom härsken. Olle konstruerade då en vävstol och satte igång att göra en 
gobeläng av sitt förslag. Tillsammans med sin fru Ulla arbetade de och det 
tog cirka ett år att göra en väv på hundra gånger sjuttio centimeter. Han 
förstod nu varför skissen inte gick att förverkliga som att väv. Problemet 
var att skissens färgskiftningar inte gick fram i väven. Väven fordrar större 
kontraster för att bli distinkt.

Teckningsläraren på Akademin hette Arvid Fougstedt 58 och Olle bedöm-
de honom som en tråkig och okunnig lärare. Han efterträddes av Ragnar 
Sandberg  när Olle studerat i tre år. Under en kort tid gick Olle Ängkvist  
också och studerade skulptur för Stig Blomberg .59 Stig Blomberg  tog inte 
Olles studier på allvar utan bara kommenterade, »ungefär i proportionerna 
och ungefär i rörelsen«. Det är allt jag kan säga – sa han. Syftet för Olle 
var emellertid att få insikt i vad det var att skulptera och inte utbilda sig 
till skulptör.

Professorn styrde inte så mycket elevens arbete utan det organiserade 
eleven helt själv, men modellmåleriet och modelltecknandet hade en cen-
tral roll i utbildningen. De slapp teckna gipser som tidigare generationer 
tvingats göra, vilket upplevdes som en befrielse. Eleverna var trogna den 
professor som de tillhörde och hoppade inte omkring men det hindrade 
inte kontakter med de övriga lärarna. Ragnar Sandberg  var intresserad av 
renässansen och klassicismen och då främst Nicolas Poussin 60, men även 
lyrik av Mallarmé och andra ur den generationen lästes ivrigt av honom. 
Ragnar Sandberg  bjöd ofta hem studenterna till sitt hem för diskussioner 
om konst och konstverk.

Även efter kriget fortsatte Sverige att vara isolerat, i alla fall i kulturellt 
hänseende och mycket av den internationella konsten hade inget större 
infl ytande. Olle slutade efter fyra år på Akademin, då han tyckte att han 

57 Nilsson , Barbro, Textilkonstnär, 1899–1983. En av de stora svenska textilkonstnärerna un-
der 1900-talet. Utveck lade och förnyade det textila färg- och form språk et och levandegjorde 
naturens färger och växling ar i sina verk. Konst närlig ledare för Märta Måås-Fjetterströms 
vävverkstad 1942–70. Lärare vid nuvarande Konstfack 1947–57.

58 Fougstedt , Arvid, 1888–1949, målare, tecknare och grafi ker, professor vid Konsthögskolan 
1937–47, bror till Nils Fougstedt . F. var en representant för den nya sakligheten i Sverige.

59 Blomberg , Stig, 1901–70, konstnär, professor i skulptur vid Konsthögskolan i Stockholm 
1951–61. B. återgav ofta barn och ungdomar, karakteriserade av humor och glädje.

60 Poussin , Nicolas, 1594–1665, fransk målare. Med undantag för åren 1640–42 vistades P. i 
Rom. P. blev av stor betydelse för den franska konstakademins teori och pedagogik; senare 
skulle den logiska klarheten i hans verk beundras av Cézanne .
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hade lärt sig det som behövdes. Efter studierna fi ck han ett stipendium till 
USA och till en konstskola utanför Boston. Stipendiet var otydligt och det 
framgick inte att han skulle vara tvungen att gå på ytterligare en konst-
skola. Oskar Kokoschka 61 var lärare där och Olle upplevde det han och 
även det som de andra lärarna sa som kvalifi cerat struntprat. Det handlade 
mycket om att uppleva och se inifrån och inte det mer sakligt analyserande 
som Ragnar Sandberg  hade lärt ut. 

Efter resan till USA kom Olle till Florens i Italien på ett annat stipen-
dium och där bodde han på ett studenthem som inhyste en mångfald 
olika nationaliteter varav de fl esta hade erfarenheter från kriget. Politik 
och dagshändelser diskuterades fl itigt bland studenterna och på allas olika 
språk. Det var en slags multikulturell kittel.

Han reste återigen 1958–59 till Italien men då med familjen i Rom 
under åtta månader. De bodde centralt, inte så långt från Piazza Navona, 
i en ateljévåning. Konstlivet i Rom var under denna tid intensivt med 
utställare från hela världen trots stora svårigheter att sälja. De olika kon-
striktningarna hade sina barer där de möttes och diskuterade. Det fanns 
en bar för »realisti«, de realistiska konstnärerna och en för »astratisti«, 
de abstrakt inriktade. Olle hade svårigheter att placera in sig själv i ett av 
facken och blev genom att beskriva sina målningar för en konstnär place-
rad i »astratisti« facket. Efter arbetsdagen samlades ofta konstnärerna på 
sin respektive bar för att umgås. Utbytena dem emellan var livligt och ib-
land avslutades kvällen med ateljébesök där man visade varandra vad man 
arbetade med. Under denna tid lärde Olle känna Öyvind Fahlström 62, som 
en dag dök upp hos honom och visade sin portfölj. De fortsatte att utbyta 
kontakter med varandra lång tid efteråt och även efter att Fahlström  fl yttat 
till New York.

Olle avlider några månader efter att jag träffat honom i hans hus i 
Halland.

Staffan Hallströms  ateljé 1973
Konstskolan slutar klockan två efter modellteckningspasset, alltid utan lärare. Vi 
går ofta ut på något kafé och talar om utställningar, konstnärer och saker i all-
mänhet. Mitt arbete på Operan under de föreställningar, som jag arbetar på, bör-

61 Kokoschka  Oskar, 1886–1980, österrikisk konstnär, professor i Dresden 1919–24. K. stude-
rade bl. a. för Gustav Klimt i Wien, där han debuterade 1909 med en starkt subjektiv konst. 
I expressionistiska porträtt blottlade K. människans utsatthet och ångest.

62 Fahlström , Öyvind, f. 28 december 1928, d. 9 november 1976, bildkonstnär och poet, från 
1961 främst verksam i USA. Som poet framstod F. som pionjär för det tidiga 1960-talets 
konkretism. F. var en av de främsta svenska företrädarna för experimentell konkret konst, 
även uttryckt i tidstypiska provokativa happenings och fi lmer.
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jar vid sex tiden. Vandringarna i centrala delar av Stockholm och dess bokhandlar 
är en del i min vardag. Det blir inte mycket köpt för kassan är skral, men några 
små och billiga böcker hittar jag ibland. Bonniers små konstböcker med några av 
våra mer kända svenska konstnärer är sådana. När jag hittar en bok i serien på 
något antikvariat försätter de mig i ett tillstånd av högtidlighet. Jag vet inte var-
för, men böckerna tycks fungera som någon slags vägvisare i den förvirring som 
jag verkar befi nna mig i.

Snett emot Konstfrämjandet på Västerlånggatan går jag in i en bokhandel. Det är 
en välsorterad bokhandel. Vad som är speciellt är att längst in i lokalen fi nns en skylt 
över en dörr med texten Konstbibliofi len. När man går ner för spiraltrappan bakom 
dörren nertill källarlokalen kommer man ner i ett litet rum. Det är inte många kva-
dratmeter stort men med ett stort antal konstböcker både nya och gamla. Det luktar 
källarfukt. Jag börjar rota runt bland de begagnade konstböckerna och bland dem 
står en liten grå oansenlig bok med en kalligrafi sk namnteckning på framsidan. SH 
står det – Staffan Hallström . Jag bläddrar först förstrött men blir mer och mer tagen 
trots att fl ertalet av bilderna är i svartvitt. En frändskap, vilket kan förefalla över-
maga eller kanske bara en vägvisare. Jag måste bara ha den här boken.63

Ingens hundar var en av de få målningar av Staffan Hallström  som var 
tillgänglig i original under min studietid. Den hängde ofta framme på 
Moderna Museet. Det var antagligen en av de mest omtyckta målningarna 
av svenska konstnärer på museet. Mitt första egentliga möte med Staffan 
Hallströms  konst var emellertid genom reproduktioner i en liten mono-
grafi  om honom skriven av Oscar Reuterswärd.64 Att se målningar repro-
ducerade är något annat än att se målningarna i verkligheten. Staffans må-
leri är sådant som bygger på färgmaterialets speciella egenskaper och hur 
målningen är bearbetad och där spåren efter arbetsprocessen har en stark 
betydelse. Men även det bildliga har en betydelse som berör, ofta i form av 
metaforer och symbolik. Men det är i huvudsak genom arbetsprocessens 
avsatta spår som meningar och läsningar personifi eras och ger betraktaren 
en speciell möjlighet att relatera sig till konstverket. Troligtvis var det hans 
kamp med måleriet, för att fi nna det adekvata uttrycket som lockade mig. 
Det kan också bero på den starkt symboliska motivvärld som han arbetade 
med men även på det sätt som han målade. Han arbetade stundtals sönder 
målningar och hade ibland problem med att avsluta. Det var något som jag 
själv kände igen mig i. 

I slutet av mitt andra studieår på Gerlesborgskolan, och med en av-
slagen ansökan till Konsthögskolan och en övertygelse att det ändå är 
det rätta att hålla på med konst, får jag en ingivelse att söka upp Staffan 
Hallström . Jag lyckas få hans telefonnummer och ringer upp och frågar 
om jag får visa några målningar för honom. Till min glädje säger han 

63 Minnesbild från studietiden på Gerlesborgskolan 1972.

64 Reuterswärd O. 1962.
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att det går bra. En studiekamrat till mig, Hans Wilhelmsson,  gör mig 
sällskap till hans ateljé på Munkbrogatan i Gamla Stan. Jag vågar inte 
gå själv. Det är en stor ateljé med utsikt över Gamla Stans tunnelbanes-
tation och Riddarfjärden. Jag visar mina målningar och berättar att det 
är de arbetsprover jag sökt till Konsthögskolan med och inte kommit 
in på. Staffans kommentar är att han förstod det. Han försökte på sitt 
omständliga sätt förklara problemet med konstskolans konformitet. Det 
handlade helt enkelt om att min person inte syntes i måleriet. Det kan 
tyckas hårt att säga så, men jag tyckte mig förstå varför. Konstskolan 
underbygger inte det personliga, utan skapar en slags enhetlighet där an-
passning blir det som värderas. Det kanske är ett nödvändigt ont för att 
undvika det navelskåderi som alltid ligger nära tillhands i konstnärligt 
arbete. Besöket slutade med att vi fi ck se på några av hans målningar jag 
har ett svagt minne av att han visade en ryttarstrid i gråskala, en parafras 
efter Rafael. När vi skulle gå visade han oss en tom ateljé som han och 
konstnären Lasse Andréasson  tidigare haft elever i. Det var som om han 
ville pröva en tanke.

Nästa gång vi ses är på försommaren, på en utställning på Doktor Glas 
där Staffan och Lasse visar upp sina samarbetsprojekt. Alldeles innanför 
entrédörren sitter det en liten lapp med texten – Elever mottas. Jag och mina 
kamrater börjar tala om vi ska ringa och anmäla oss. Vi är slutligen tre 
stycken som gör det, Mats Lydén , Vivianne Björk  och jag. Jag går där ett år 
innan jag kommer in på Konsthögskolan.

Vad var det som var så speciellt med att arbeta där? Det förekom 
ingen regelrätt undervisning, utan det var en plats där vi studiekamrater 
arbetade tillsammans. Lasse Andréasson 65 kom in någon gång i veckan 
och kommenterade ibland vad vi gjorde, men ofta bara för att samtala. 
Hans kommentarer uppfattade vi som grundade på en mer konventio-
nell konstsyn än den Staffan hade. Lasse Andréasson  undervisade på 
Konstfack, en skola som vi då var helt ointresserade av. Jag vet inte 
riktigt varför, då vi inte kände till speciellt mycket om den. De gånger 
Staffan kom in blev rummet laddat. Det var inte bara det att han var en 
speciell person, utan hans sätt att närma sig det vi arbetade med var inte 
från ett skolaktigt formellt håll. Han dröjde kvar och tittade länge och de 
kommentarer som han gav handlade alltid om vad målningarna uttryckte 
och inte direkt om det formella. Ibland uttrycker han sig i kryptiska 
ordalag fi ck mig att fundera vidare. Kommentarerna var ofta analogiska 
och i form av jämförelser och exempel. Men även tekniska kommentarer 

65 Andréasson, Lasse föddes i Göteborg 1924. Han avled 2007. A. studerade på bildlärarut-
bildningen vid Konstfack i slutet av 40-talet. Bosatt i Stockholm. A. samarbetade länge med 
Staffan Hallström  och var lärare på Konstfack från 60-talet fram till pensionering.
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och råd om metoder förkom men alltid kopplat till hur det påverkade 
uttrycket. Detta var en annan undervisningsmetod än den konventionella 
konstskolan stod för.

Hos Staffan började jag med att måla en del stilleben och efter ett tag 
med egna kompositioner som oftast handlade om relationer mellan män-
niskor eller beskrev vardagliga situationer. Förhållandet till modellmåle-
riet började bli problematiskt och jag försökte gå vidare med målandet. 
Förändring av synen på modellen från att vara ett studieobjekt med krav 
på uppriktighet i återgivande och i iakttagelse, till att vara en utgångs-
punkt för ett uttryck av en personlig upplevelse, krävde ett helt nytt språk. 
Ett språk som var förståeligt för andra samtidigt som det var ett uttryck för 
mina erfarenheter. Det som fortfarande fordrades var att arbetet relaterade 
till den tradition och de värderingar som jag skolats in i och samtidigt 
att det i arbetet kom till ett uttryck och en vilja av att förnya. Jag var inte 
speciellt intresserad av rent formellt konstruktivt arbetande konstnärer 
som Piet Mondrian  och Olle Bærtling  66, även om jag kunde uppskatta så-
dan konst. Inte heller strävan efter en ren iakttagelse genom naturstudier 
upplevde jag som en utväg (Paul Cézanne , Karl Isakson 67, Ivan Aguéli 68 
m. fl .). Upptäckten av Staffan Hallströms  konst kom lägligt som en utväg. 
Innehållet i hans konst sammanföll också med den litterära värld som jag 
umgicks med, där August Strindberg  (Inferno), Pär Lagerkvist  (Dvärgen), 
Albert Camus  (Främlingen), Jean-Paul Sartre  (Äcklet) och Frans Kafkas  no-
veller och romansvit var betydelsefulla för mig. Mina politiska sympatier 
låg åt vänster och jag läste en del litteratur av Trotskij 69 och även några av 
konstkritikern Torsten Bergmarks  böcker.70

Jag gick det året parallellt på ABF: s konstskola på förmiddagarna. 

66 Bærtling , Olle, f. 6 december 1911, d. 2 maj 1981, målare och skulptör. Rymd och rörelse var 
de viktigaste kvaliteterna för B.; därför arbetade han främst med rörelseladdade diagonaler 
och öppna former som ger intryck av att fortsätta utanför bildens gränser, ut mot en oändlig 
rymd.

67 Isakson , Karl, f. 16 januari 1878, d. 19 februari 1922, målare. Efter studier vid 
Konstakademien i Stockholm 1897–1901 reste I. 1902 till Italien. Därifrån följde han 
den danske målaren Kristian Zahrtmann till Köpenhamn för att fortsätta studierna vid 
Zahrtmanns målarskola. Han förblev bosatt i Danmark till sin död.

68 Aguéli , Ivan, eg. John Agelii, f. 24 maj 1869, d. 1 oktober 1917, konstnär. A:s tidigaste 
målningar tillkom på Gotland 1889–90. Under en resa till Paris kom han i kontakt med 
symbolistkretsen kring Émile Bernard och med syntetismen som stilrörelse. A. lärde också 
känna teosofer, anarkister och kommunister. Han kombinerade sitt måleri med studier i 
främmande religioner och språk och for till Egypten, där han övergick till islam och inträdde 
i en sufi orden.

69 Trotskij , Lev, 1879–1940, rysk (sovjetisk) politiker och marxistisk teoretiker av judisk här-
komst.

70 Bergmark, Torsten, Konst, klass, kapital, 1969.
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Skolan var studiemedelsberättigad och undervisningen var uppbyggd på i 
stort sätt samma sätt som Gerlesborgskolan, men betydligt mindre vilket 
i detta sammanhang inte var någon fördel. Undervisningen var utvidgad 
med kurser i grafi k och skulptur. Jag deltog inte i någon av dem, då min 
önskan var att nysta vidare på den trådända jag ändå uppfattade att jag 
fått fatt i och som jag ville utveckla. Jag utnyttjade skolan till en början 
som en möjlighet att få måla modell och deltog inte i eftermiddagsun-
dervisningen, utan var då på ateljén på Munkbrogatan. Den kritik som 
jag fi ck på konstskolan upplevde jag inte som relevant för de problem jag 
arbetade med och lärarna lämnade mig ifred efter ett tag. Vad jag arbe-
tade med var en fråga som jag berört som hastigast; hur skulle ett måleri 
bedrivas som en fråga om existens. Problemet var inte ställt explicit utan 
fanns inbyggt i mina strävanden. Ett måleri som grovt sett inte är en form 
av genremåleri utan ett måleri där måleriets möjligheter drivs till sin spets 
och med en slags omvänd exakthet, som visar på sakers tillstånd. Där allt 
var tillåtet bara det understödjer arbetet i rätt riktning. Metoden blev att 
pröva och se, ändra, skrapa, måla över och pröva igen. Det var som om det 
fanns en bild som inte kunde ses men kunde målas fram genom ett hårt 
arbete. Jag utvecklade ett slags misslyckandets metod där summan av alla 
misslyckade försök slutligen blev att det uppstod något. Uppriktigheten 
mot det avbildade låg inte i att det skulle bli likt, utan det var en upprik-
tighet mot upplevelsen och i en precision i användningen av materialen. 
De uttrycksmöjligheter som går att utvinna i materialen och de interna 
relationer och förhållanden som färger, former, linjer ytor ger möjlighet 
till, blev viktiga. Det blev också mer och mer sällan som målningarna 
färdigställdes inför modellen, utan jag fortsatte att arbeta med dem efteråt 
i ateljén. Det är möjligt att de upplevelser som Staffan Hallström  hade 
och som beskrivs i biografi n om honom påverkade mig och gav mig stöd 
i mina svårigheter.71 Jag tror att det var själva upptäckten av Staffan 
Hallströms  måleri som öppnade möjligheten till ett annat arbetssätt 
som jag tidigare försökt utveckla, men inte funnit någon plattform för. 
Erfarenheterna från modellmåleriet gav mig också förutsättningar att 
utveckla ett fritt fi gurativt måleri.

Det som slår mig idag, när jag går igenom de bilder som fi nns kvar 
från tiden hos Staffan, är min besatthet av konst och konstnärligt arbete 
och den totala tilltron till konstens möjligheter som ett djupare kommu-

71 Reuterswärd O, 1962 s. 19. »Jag befi nner mig i en paradoxal och kaotisk belägenhet« // 
»Samtidigt som jag tycker att jag till slut behärskar och överblickar mitt måleri förefaller 
mig alla mina saker att dröja kvar i ett konturlöst och oavgjort tillstånd // Men är det en 
oförmåga så är det en oförmåga som blivit min styrka. Själva irrandet efter min sökta bild 
fi nns liksom kvar i målningen och med i bilden på ett sätt som känns viktigt för mig. //«
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nikationssätt mellan människor. Jag och kamraterna på Munkbrogatan 
provade alla traditionella arbetsformer. Vi målade och tecknade ute i 
landskapet, på kaféer, stillebenuppställningar av olika sort, modell och 
fria bilder, ibland som transformeringar av situationer och ibland som 
sammansmältningar av minnen. Den visuella och tekniska förmåga som 
vi tränat upp blev en trygghet utifrån vilken vi kunde forma våra bilder. 
Vi experimenterade eller snarare sökte vägar inom våra givna ramar så 
mycket det gick. Ordet experimentera har varit ett svårt begrepp för mig 
att använda då det betecknar ett distanserat förhållande till det man gör. 
Ett förhållande där det kan se ut si eller så, vilket för mig då var en omöj-
lighet. En upplevelse kunde bara formuleras adekvat på ett sätt och det 
gällde att hitta den formuleringen och då var alla medel tillåtna. Detta var 
kärnan i mitt förhållande till måleriet.

Sommaren 1974 arbetade jag som assistent till Olle Ängkvist  för att ut-
föra en offentlig gestaltning till Albys tunnelbanestation. Det var ett stort 
arbete, där omkring tusen löpmeter skulle bemålas. Det var ett tungt och 
smutsigt, men ett roligt och intressant arbete. Jag fi ck ta del av svårigheter-
na att visualisera en lösning på ett problem både för sig själv och för andra. 
Osäkerheten hur saker kommer att bli. Vad som händer när skisser ska 
förstoras och vilka korrigeringar som behöver göras. Olle ville också att jag 
skulle bidra med gestaltningsidéer. Men det var svårt att underordna mig 
hans speciella formspråk.

Samma sommar reste jag och några kamrater till Paris för att besöka en 
Cézanneutställning. Jag har ett starkt bildminne från den utställningen 
som var på Orangeriet. Paul Cézanne  hade varit en nydanare i sin tid och 
en konstnär med stor betydelse för modernismens utveckling. I Sverige 
fi ck han ett stort infl ytande på svensk konst och han har därigenom påver-
kat konstutbildningen från 40–50 tal och fram till idag. På utställningen 
ställde jag mig frågan om vad det var som var så märkvärdigt med detta 
konstnärskap. Det är inget konstnärskap som betytt speciellt mycket för 
mig. Men jag ställde ändå frågan om vilka hans problemställningar var 
och skälen till hans enträgna och frustrerade sökande i sitt skapande? Utan 
någon systematisk metod i gängse mening vandrade jag runt på utställ-
ningen och betraktade målningarna koncentrerat. Motivmässigt arbetar 
Cézanne  med landskap, porträtt och med badarna som ligger vid sidan 
om. Det sägs att hans studier av landskap, stilleben och människor var 
förberedelser för de stora badarkompositionerna. Länge stod jag framför 
målningarna, intensivt betraktande utan försök att beskriva, strukturera 
eller analysera. Jag återvände fl era dagar i rad. Helt plötsligt spricker en 
av målningarna upp i en annan erfarenhet. De i bilden återgivna tingen 
som är subtilt deformerade gör att föreställningen pendlar mellan bildytan 



och illusionen av rum. Det är som om det fi nns en moralisk förpliktelse 
att samtidigt som att berätta en historia beskriva hur historien är berättad. 
Det blev för mig en slags direkt insikt och förståelse om vad Cézanne  strä-
vade efter. Berättat så här låter det trivialt men en slags djupare förståelse 
uppenbarade sig, inte i form av en teoretisk överbyggnad utan som en 
direkt upplevelse av en avsikt.

Relationen mellan yta och bildrum har alltid varit en central fråga för 
mig men från ett annat perspektiv än Cézannes. Nu arbetar jag inte med 
en direkt relation till naturen eller modellen som Cézanne  oftast gjorde 
utan mina bilder byggs upp på andra sätt och med andra syften.

På kaféet, 1974. Oljefärg, tempera på duk. Med i ansökan till 
Konsthögskolan 1974.



en resa från det ordlösa72

Konsthögskolan 1974
In som ett lejon och ut som ett svin, sa en Valandsstudent som besökte oss på 
Fredsgatan. Trappan i Konstakademins byggnad när man kommit in genom de 
tunga ytterdörrarna fl ankeras på var sida av ett lejon och ett vildsvin. Trapphuset 
är mörkbrunt och väggarna beklädda med en brunfärgad marmor. Listan med 
dem som antagits, anslås på en anslagstavla, infälld i marmorväggen alldeles till 
höger om insidan av entrédörren. Anslagstavlan har en glasdörr med listverk av 
trä. På vänster sida fi nns en liten dörr med överskriften Vaktmästare. Fortsätter 
man uppför trappan och genom de glasade svängdörrarna står en gipskopia av 
Nike, som fl ankeras av andra kopior av grekiska skulpturer. Hallen med trappor 
som leder upp i huset är mörk och får endast dagsljusljus från skulpturhallens tak-
fönster och ett par mindre fönster längre in i korridoren. Det som dominerar är de 
mörka panelerna, kopiorna som blir som karikatyrer, det ljusa marmorgolvet och 
så själva vaktmästarkuren som ett främmande föremål i denna gravlika miljö. Det 
är som om inget riktigt kan förändra eller skapa nya upplevelser av rummen, trots 
alla människor och trots alla installationer så skakar rummen av sig allt och åter-
upprättar sin ursprungliga stolta gestalt.72

Jag kan inte påstå att jag trivdes bra på Konsthögskolan. Den högtravande 
miljön, det konservativa arvet och konkurrensen mellan oss studenter och 
mellan professorerna var på ett sätt förödande. Bristen på organiserade 
samtal, diskussioner och systematisk refl ektion kring konstnärligt arbete 
var uppenbar. Undervisningen byggde på mötet mellan professorn och 
studenten, om nu detta möte överhuvud tog plats. Det förväntades att stu-
denten skulle stå för det personliga konstnärliga innehållet och att lärarens 
roll var mer att följa upp, samtala med studenten om konst i allmänhet och 
ibland ge kommentarer kring det pågående arbetet.

Då de förberedande skolorna var inriktade på att eleven skulle få en 
grundläggande introduktion i bildkonst var högskoleutbildningen inrik-
tad på att förbereda för yrkeskarriär. Det borde i alla fall ha varit så. Man 
kan ha åsikten att de förberedande skolorna för mycket var inriktade på att 
få in elever vid de konstnärliga högskolorna och att producera arbetspro-
ver med det syftet. På Konsthögskolorna gick däremot undervisningen ut 
på att sålla ut de som dög till konstnärer, enligt de värderingar som de för 
tillfället anställda professorerna hade.

I princip bedrevs ingen kvalifi cerad organiserad undervisning, med nå-
got undantag, de åren som jag gick där. Konsthögskolan i Stockholm skil-
de sig inte i detta fall i någon högre grad från Valand och Konstakademin 
i Köpenhamn. De få kurser, som förekom första året och som sades vara 
obligatoriska fastän ingen, mig veterligen, underkänts eller inte accepte-

72 Texten bygger på ett bildminne från min utbildningstid.



Modell i fåtölj, 1974, oljefärg och tempera på duk, 90 cm x 71 cm. Med i ansökan till 
Konsthögskolan 1974.
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rats som student på grund av brist på deltagande, var: materialkunskap, 
perspektiv och projektion, och anatomi. Kurslängden var en vecka, för 
de fl esta kurserna. Kurser i annan materialhantering gavs inte om vi inte 
krävde sådana. Först skulle studenten ha en idé som skulle utföras i något 
material eller teknik och därefter få hjälp av respektive verkstadsansvarig 
lärare. I praktiken fungerade det inte, då viljan att hjälpa dem som inte till-
hörde respektive avdelning var minimal eller så fordrades det en personlig 
kontakt med någon student på avdelningen. Vissa projekt inom arkitektur 
och konst bedrevs visserligen men var inte regelbundet återkommande. 
Vi hade också kontinuerligt varje vecka, undervisning i konsthistoria som 
vi upplevde som undermålig. Den var till största delen en kronologisk 
konstvetenskapligt inriktad undervisning på grundnivå. Ibland inbjöds 
dock föreläsare som hade andra perspektiv på initiativ av oss studenter 
eller någon professor.

Vi vände denna brist till att istället se på utbildningen som ett »femårigt 
stipendium« utan att behöva tänka på försörjning. Det passade vissa stu-
denter väldigt bra medan andra hade svårigheter att klara av den frihet som 
gavs. För min del hade jag inga problem med att uppbringa den arbetsmoral 
som behövdes utan det var snarare så att jag var i behov av en mer kvalifi -
cerad undervisning än den som erbjöds. Med kvalifi cerad menar jag en mer 
genomtänkt utbildning där det ställdes tydliga krav på oss studenter att 
formulera och kritiskt refl ektera över våra ställningstaganden. Som utbild-
ningen nu såg ut förberedde den oss inte för ett yrkesliv som konstnär.

När man blivit antagen placerades man hos en professor, men det var 
också möjligt att byta. Urvalet av studenter gjordes gemensamt av en 
antagningsgrupp bestående av professorerna, student- och lärarrepresen-
tanter. Studenterna fördelades sedan mellan de olika professorerna. Det 
var inte så att en professor kunde ta in en student mot de andras vilja 
men de enskilda professorernas viljor vägde ändå starkt. Jag blev antagen 
för dåvarande professorerna Ulrik Samuelson  och Rune Jansson ; de hade 
gemensamt ansvar för alla studenter som gick i Konstakademins lokaler på 
Fredsgatan.73 Skolan hade även lokaler på Skeppsholmen där ungefär två 
tredjedelar av studenterna gick och där de var inhysta i marinens gamla 
kaserner. Verkstäderna låg också där. Ett förhållande som jag inte kunde 
undgå att notera var den höga andel av studenter som hade föräldrar som 
var konstnärer. Det är nog först senare som jag insett varför de hade lättare 
att komma in, reellt fanns det ingen skillnad i förmåga mellan oss andra 
och dem. De hade trots allt en annan förtrogenhet med konstnärskapets 
förutsättningar.

73 Ulrik Samuelson  och Rune Jansson  var närvarande endast en kort tid under min utbildning.
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Alla förstaårselever fi ck enligt tradition dela på några stora ateljéer där 
platserna lottades ut. En ateljé var reserverad för modellmåleri, fastän 
intresset var litet. Av någon anledning blev ett antal mindre ateljéer, som 
i första hand var avsedda för andraårselever lediga, i något som vi kallade 
»sumpen«. Sumpen var ett stort rum med takfönster där mellanväggar 
byggts upp halvvägs. Rummen var små och ljuset glåmigt, trots detta valde 
jag att gå ifrån de gemensamma ateljéerna med rymd och ljus till sumpen. 
Jag började arbeta med att måla av föremål: fl askor, burkar, förpackningar 
och andra kvarlämnade vardagsföremål. Jag viste inte riktigt vad jag skulle 
ta tag i så jag prövade lösningen med att återgå till att avbilda naturen. 
Det jag fortfarande har kvar är några enkla stilleben av vardagsföremål, 
en slags diskbänksrealism helt utan åthävor. Jag gjorde också ett par mo-
dellmålningar som egentligen var misslyckade studier, men genom att jag 
fortsatte måla på dem efteråt kom jag att driva dem åt ett håll som satte 
fi ngret på en problematik. Målningarna hade en återhållen färgskala och 
jag tycker mig idag se ett uttryck av utsatthet. Modellen har varit ett tema 
under 1800 och 1900-talet och modellmåleriet var något som jag skolats in 
i och som jag behövde reda ut betydelsen av. Den strategi som jag försökte 
ta till hade redan använts av andra konstnärer som Staffan Hallström , Olle 
Ängkvist  och Evert Lundqvist . Visserligen hade de angripit problemet 
på olika sätt, men de höll sig ändå inom den tradition där modellen sågs 
som representation av det kvinnliga. Det kanske kan uttryckas som Evert 
Lundqvist  sa till mig under ett besök i vår modellsal; » under min tid som 
professor fanns det alltid i modellsalen en modell fastän ingen målade, 
ingen konstnär har mått dåligt av att ha en kvinnlig modell nära sig«.74 
Min lösning för att komma runt problemet blev att försöka se målningen 
som ett existentiellt uttryck. Det blev en temporär lösning som också 
var en återvändsgränd. Modellmålandet blev en fas i min utbildning och 
slutade i och med att arbets- och undervisningssituationen blev en tvångs-
tröja som inte ledde någon vart. Någon allmän kritisk teoretisk syn på 
eller problematisering av modellmåleriet fanns inte då. En romantisk och 
klassicistisk syn på modellen genomsyrade de värderingar som ändå om-
slöt det etablerade konstnärskapet. Vi var många studenter som tyckte att 
modellmåleriet visade på en stereotyp syn på konstnären och hans objekt.

Vi hade två assistenter som hade hand om fi gurteckningsundervis-
ningen. Tjänsterna innehades av två studenter som precis avslutat sin 
utbildning. Det bedrevs öppen teckningsundervisning varje sen eftermid-
dag under terminstid och även under lördagar då den också var öppen 

74 Ett personligt samtal med Evert Lundqvist  någon gång under läsåret 1974–75. Lundqvist  
hade som vana under fl era år efter han slutat som professor att någon gång per månad 
komma och besöka studenter på Konsthögskolan.
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för allmänheten. Mitt tecknande utvecklades på ungefär samma sätt som 
modellmåleriet, återvändsgränden blev uppenbar. Teckningarna utveck-
lades under de två första åren mot ett fullständigt kaos, från att ha varit 
en förhållandevis »duktig« modelltecknare till att göra hål på pappret. 
Frustrationen över att inte kunna förstå eller att passera den gräns som tra-
ditionen satte upp och att det expressionistiska alternativet inte längre var 
ett alternativ, var överväldigande. Det hela ledde till att jag slutade teckna 
modell och också slutligen gav upp modellmålandet. Visserligen brukade 
jag senare som lärare på den förberedande konstskolan Basis teckna med 
eleverna. När jag hade sådana övningar där modell var involverad behövde 
jag analysera kroppshållning, karaktär eller komposition för att kunna 
hjälpa eleverna på bästa sätt. Det fi nns trots min kritik en fördel att kunna 
arbeta med undersökande modellstudier på grundläggande nivå.

Efter två år av studier gavs modelltecknandet en högre dignitet genom 
att de två halvtids teckningsassistent tjänsterna byttes ut mot en professur 
i teckning. Jag hade trivts bra med teckningsassistenterna och de fung-
erade också som ett slags faddrar åt oss nya studenter. Att återigen inrätta 
en professur i teckning uppfattades av mig som ett steg tillbaka. Fördelen 
med assistenterna som nyligen avslutade sina studier var deras förtrogen-
het med det vardagliga arbetet i ateljéerna och närheten till de samtal om 
konst som förekom på studentnivå.

Under min tredje termin var jag utbytesstudent på Valand där Alvar 
Jansson 75 var huvudlärare i måleri, Torsten Billman 76 i teckning och Birgitta 
Liljebladh 77 i grafi k. Skolan var liten och låg på Lindholmen i en gammal 
skolbyggnad omgiven av tomma trähus och nedlagda varv. De studenter 
som dominerade skolan var en grupp från SKP78 som tagit över, när nästan 
alla sympatisörer för KFMLr79 slutat. Stämningen var loj och oengagerad. 
Det arbetades knappt. Alvar Jansson  kallade skolan för Dvalans konstskola 
och hotade med att sluta vilket han gjorde allvar av något år senare. 

Jag var tidigt på mornarna på skolan, åkte hem sent och arbetade 
mycket. Det fanns inte så mycket annat att göra i Göteborg. Den öde mil-
jön som omgav skolan och den uppgivna stämningen innebar att skolan 

75 Jansson,  Alvar, 1922–91, konstnär, professor vid Konsthögskolan 1978–84. J:s måleri kän-
netecknas av en kraftfull realism, valörrikt utförd och gärna med gråskalan som dominant.

76 Billman , Torsten, 1909–89, målare, tecknare och grafi ker. B. studerade vid Valands konst-
skola i Göteborg 1933–34. I unga år gick han till sjöss och erfarenheterna därifrån präglar 
hans uttrycksfulla realism. 

77 Liljebladh , Birgitta, f. 1924, målare, grafi ker. Efter studier vid bl. a. Konsthögskolan 1946–51 
debuterade L. 1954 med uppmärksammade porträtt och stilleben med våldsam uttryckskraft.

78 Sveriges kommunistiska parti.

79 Kommunistiska förbundet Marxist-leninisterna (revolutionärerna).



tycktes fl yta i tomma intet. Mina målningar blev mindre och mindre och 
gråare och gråare. Det var helt enkelt tråkigt. I detta skede erbjöds det en 
kurs i grafi k som jag hoppade på. Jag hade tidigare gjort lite grafi k men 
inte fortsatt då jag fått problem med lösningsmedlet toulen, idag belagt 
med stränga handhavanderestriktioner. Det var Birgitta Liljebladh  och en 
verkstadsansvarig lärare, Erik Holgersson, som genomförde kursen. Mitt 
möte med Birgitta Liljebladh  var betydelsefullt. Inte på samma vis som 
mötet med Olle Ängkvist  och Staffan Hallström  utan på så sätt att Birgitta 
visade på en annan möjlighet att arbeta med grafi k, och inte på det där 
plottrigt gnetiga viset utan med enkelhet och kraftfullhet. Hon stod för 

Kafka med väska, 1975. Oljefärg på duk. 



en resa från det ordlösa78

något annat än det som jag mött tidigare, en känslighet och försiktighet, 
värnade om det enkla och kraftfulla. Det jag lärde mig var att se på ar-
betsresultaten med andra ögon och försöka acceptera de olika kvaliteter 
som ett verk kunde ha, både avsiktliga och oavsiktliga. Jag arbetade med 
porträtt och friare bilder i etsning och litografi  och med illustrationer till 
Kafkas  Processen utförda i träsnitt.

Jag återvände till Stockholm utan saknad av Valand och Göteborg och 
hade ett tag en del kontakt med Birgitta Liljebladh  brevledes. När jag 
åter etablerat mig i Stockholm hade Peter Dahl  börjat som professor efter 
Rune Jansson  och börjat forma en egen studentgrupp kring sig och Ulrik 
Samuelson  var tjänstledig långa tider. Ulrik tog då in en del vikarier bl. a. 
Alvar Jansson , Curt Asker 80 och Dick Bengtsson  under den tid han inte var 
där. Jag upplevde att de konstnärliga mötena ändå släppte in en del frisk 
luft utan att alla för den skull var betydelsefulla. Dick Bengtsson  var en 
person som för mig och även andra kom in med nya perspektiv. Han var 
lärare på Fredsgatan våren 1977. Som autodidakt och före detta brevbärare 
hade han en helt annan bakgrund än de fl esta andra lärare och studenter 
och med sina erfarenheter från arbete med installationer och konceptuellt 
inriktad konst var han en främmande fågel. Flera av de andra professorerna 
hade inte någon större förståelse eller respekt för hans konstnärskap. Han 
betraktades snarare som en obekväm person som rubbade cirklarna allt för 
mycket. Men för mig och ett fl ertal andra öppnade mötet med honom nya 
vägar. Första gången jag kom i kontakt med Dick Bengtssons  namn var när 
en ny professur på Konsthögskolan skulle tillsättas, hösten 1975. Till en av 
ansökningarna fanns som merit hänvisning endast ett tjänstgöringsintyg 
från posten, det var Dicks ansökan. Hans ansökan gav upphov till diverse 
kommentarer. Nästa gång jag kom i kontakt med honom var när vi såg 
hans Domburgersvit81 utställd på Kulturhuset i Stockholm också det 1975. 
Jag minns även idag det totala oförstående och den upprördhet som fl era 
av professorerna och studenterna visade. Hos mig väcktes det emellertid en 
nyfi kenhet på ett konstnärskap som jag inte mött tidigare.

Dicks konst bygger på ett egenutvecklat arbetssätt, både när det gäller 
teknik och processen fram till den färdiga artefakten. Hans målningar kan 
ibland locka till frågor om bestämda tolkningar; vad tecken och symboler 
betyder. Vid ett besök hemma hos honom ställde jag en sådan fråga om 
vad ett bestämt tecken betydde i en målning. Dick svarade att det är allde-

80 Asker , Curt, f. 1930, målare och skulptör. A. studerade vid Konsthögskolan 1949–55 och var 
professor där 1977–78. A. målade ursprungligen landskap och fi gurer i fri och abstraherande 
stil.

81 En serie målningar som avbildar kyrktornet i Domburg. Sviten består av sju pannåer där 
kyrktornet stegvis förvandlas till ett hakkors. 



792. Drömmen om något annat

les för komplicerat att förklara. Samma svar hade jag fått under en visning 
av Christer von Rosen82 på hans utställning på Grafi ska sällskapets galleri, 
vid Rödbotorget. Att tydliga tecken som relaterar till målningens upp-
byggnad inte behövde ha en bestämd betydelse utan mer fungera som ett 
meningsbrott och ifrågasättande och därmed öppna för olika tolkningar, 
kom att få stor betydelse för mitt eget konstnärliga arbete.

Hans samtal med oss studenter var nog ett försök att visa på andra 
sätt att betrakta konstnärskap än de som vi blivit inskolade i. Han talade 
ibland om de skillnader mellan olika strategier som vi som gått på konst-
skolor hade och de som han hade som självlärd. De traditionella konstut-
bildningskunskaperna var inget som han ville åt, även om jag tror att han 
var väl insatt i de konventionerna. Inte heller tror jag han lockades av de 
kooperativa idéerna om konstnären som samhällsarbetare, som exempel-
vis Konstnärernas Riksorganisation då drev. Däremot är jag övertygad 
om att Dick betraktade sig som konstnär och yrkesverksam sådan, men 
utifrån sina villkor. Det är nu så att förutsättningarna för att bedriva bild-
konstnärlig verksamhet inte med nödvändighet behöver innebära att vissa 
traditionella kriterier är uppfyllda. Att till exempel ha en ateljé är inget 
nödvändigt kriterium, det är snarare så att ateljén ingår i den traditionella 
föreställning, den kontext, som konstnärskapet för med sig. Och i den 
kontexten ingår ateljén som en del i en tillägnad yrkesidentitet. Det som är 
märkligt är att idag med dess disparata konstuttryck har fortfarande atel-
jén en så laddad betydelse. Det är antagligen så, som Douglas Feuk  skriver, 
att ha en ateljé är ett tecken för professionell kompetens.83

Samtalen med Dick var oftast inte av den karaktären att de handlade 
direkt om våra arbeten utan mer om omständigheter och erfarenheter från 
närliggande områden. Dessa exempel och analogier knöt ofta an till vad 
vi höll på med. Samtalen kunde handla om musik, skönlitteratur, fi losofi , 
utställningar, enskilda konstverk och konstnärskap. I ett samtal beskrev 
Dick Den frånvarande strukturen84 som en betydelsefull inspirationskälla. 
Vid min läsning av boken fördes jag in på det strukturalistiska/semiotiska 
spåret. Jag läste en uppsjö av litteratur om strukturalism och semiotisk 
språkteori. Litteraturen gav uppslag i olika riktningar om alternativa sätt 
att se på bilder och gav därmed möjligheter för mig att lösa ett dilemma. 
Ett dilemma som bestod i ett missnöje med den avbildande och expressio-
nistiska konstens möjligheter. Det blev ett slags egenhändigt hoppsnickrad 

82 von Rosen Christer, målare och grafi ker, (f. 1928) bosatt i Östergötland. Han har gett ut 
konstböcker som ???

83 Feuk  Douglas, Dick Bengtsson , 2005, s. 14.

84 Eco  Umberto, Den frånvarande strukturen, 1971. (ref. Eco U. 1971).
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teckenteori där konstverket sågs som en egen språklig kategori.85 Det 
kan tyckas märkligt att inte den äldre konsthistorien i första hand var 
vägledande. Jag hittade egentligen inte någon konstnär som satt inne med 
lösningen på de problem jag arbetade med, nämligen en väg till hur vi på 
bästa sätt gestaltar och uttrycker dilemman i vår tid. Att fortsätta vara en 
del i en konstnärsmyt var ingen lösning. Dicks måleri påverkade mig, men 
inte direkt då det var så tekniskt säreget och innehållsligt så nära knutet 
till hans erfarenheter. Det var snarare hans egendomligt omvända för-
hållningssätt till bildkonstnärligt arbete som väckte mitt intresse och hur 
andra ickekonstnärliga områden infl uerade eller knöt an till konstnärliga 
formuleringar. Vi kom att ha sporadisk kontakt med varandra under hela 
tiden fram tills hans död. Det spelade aldrig någon roll hur eländigt eller 
utsatt hans liv var när man träffade honom, samtal om konst väckte alltid 
hans engagemang och intresse. Det där andra var inte värt att tala om.

Det slår mig under skrivandet att de personer som betytt mycket för 
mig har på ett eller annat sätt varit kompromisslösa i sin konstnärliga håll-
ning och upplevt att konstnärlig verksamhet varit en livsviktig aktivitet 
för dem både som utövare och betraktare.

Det fjärde studieåret tillbringade jag som utbytesstudent i Köpenhamn 
på Konstakademin, som ligger på Kongens Nytorv alldeles vid Nyhavn. 
Om nu Konsthögskolan i Stockholm var en ärevördig institution så var 
Konstakademin i Köpenhamn det i ändå högre grad. Här var professors-
systemet upplagt så att man valde en professor efter en tvåårig förutbild-
ning. Det som föreföll märkligt för mig var att ett fl ertal av studenterna 
arbetade på i samma manér som sina professorer, som vissa studenter hos 
Richard Mortensen 86 och Wilhelm Freddie 87.

Agaard Andersen  som var min professor hade en öppnare hållning trots 
sitt ytterst smala konstnärskap.88 Hos honom fanns studenter med ett 
brett konstnärligt uttryck. Tiden i Köpenhamn blev betydelsefull, inte så 

85 Eco  U. 1971, s. 281 »Om semiotiken inte bara är vetenskapen om teckensystemen som såda-
na, utan vetenskapen som studerar alla kulturfenomen som om de vore teckensystem – med 
stöd av hypotesen att alla kulturfenomen i verkligheten är teckensystem och att kulturen till 
sin grund är kommunikation…«

86 Mortense, Richard, 1910–93, dansk konstnär, professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn 
1964–80. M. är en av förgrundsgestalterna inom den nonfi gurativa konsten i Skandinavien.

87 Freddie  Wilhelm, 1909–95, dansk bildkonstnär. F. Deltog1935 i den första internatio-
nella surrealistutställningen i Norden, »kubisme-surrealisme« på Den frie Udstilling i 
Köpenhamn.

88 Andersen  Gunnar Aagaard, 1919–82, dansk målare och skulptör. A. arbetade i en konkre-
tistisk tradition och gjorde under 1950-talet strikta, lagbundna målningar. Hans måleri 
blev senare friare, med mer upplösta kompositioner. Han experimenterade vid mitten av 
1960-talet med möbler i expanderad skumplast, bl. a. soffor och fåtöljer



Svanen, 1977. Oljefärg och objekt på pannå, ca 100 x 77 cm. Målad i Köpenhamn.
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att Agaard Andersens åsikter hade någon större betydelse för min utveck-
ling. Han hade problem med att förstå inriktningen av mitt arbete, men 
respekterade det genom den konsekvens som jag arbetade med. Det var en 
tid då jag hade möjligheter till koncentration i arbetet och det överfl öd av 
utställningar och museer, som staden gav var viktigt. Kvällarna tillbringa-
de jag ofta med att läsa och skissa. Jag dök ännu djupare in i strukturalism 
och semiotik med litteratur av Barthes , Inngarden  och Aspelin . En resa 
till Grekland och Turkiet, sommaren innan, levde starkt kvar. Den äldre 
bysantinska konsten och moskéerna påverkade mig mycket. Människors 
utsatta liv i östra Turkiet drabbade mig och förändrade mitt perspektiv 
på europeisk välfärd. Österlandets värderingar och levnadsvanor, som 
de syntes mig, skapade också ett nyttigt perspektiv på den västerländska 
kulturen och våra värderingsramar. Tiden i Köpenhamn blev en bra tid 
och denna gång var det i för sig inte ett personmöte som var katalysatorn 
utan den tråd jag fått fatt i genom resor, läsande, utställningar, fi lmer och 
så utanförskapet i den danska omgivningen som gav mig tid att arbeta och 
möjligheter till refl ektion. Konstnärligt sett fortsatte jag med att under-
söka hur sammanställningar av språkliga tecken och bilder av bilder kunde 
utvecklas. Temat för mina arbeten handlade fortfarande om bilder som 
representationer av konventionella föreställningar. (Svan i solnedgång, 
tam pelikan på turistort, bil med avfotograferade turister osv.).

Anledningen till att jag för en tid fl yttade till Köpenhamn var helt en-
kelt att möjligheten till utbyte uppstod och en önskan att studera någon 
annanstans ett tag. De nya professorerna, Peter Dahl , Alvar Jansson  och 
Tommy Östmar 89 hade etablerat sig på Fredsgatan med en tydlig traditio-
nell fi gurativ inriktning. Där fanns ingen plats för något samtal om alter-
nativa konstnärliga uttryckssätt. Dessa samtal fi ck vi själva hantera mel-
lan oss studenter som inte ingick i någon av professorskonstellationerna. 
Professorernas besök i min ateljé, i den mån de förekom, handlade snarare 
om »artighetsbesök« än om en vilja att sätta sig in i vad jag arbetade med. 
Som exempel var Peter Dahls inställning till undervisning att endast tala 
om studier gjorda efter verkligheten, detta för att en jämförelse mellan det 
avbildade och målningen då kunde göras. Detta deklarerade han för mig 
under ett av sina sällsynta ateljébesök.90 Egentligen betydde detta att han 
inte hade något att säga om mina arbeten då jag överhuvudtaget inte arbe-
tade efter naturen. Det handlar här om olika verklighetsuppfattningar. Jag 
var då inne på ett helt annat spår. Utgångsmaterialet för mina arbeten var 

89 Östmar , Tommy, f. 1934 d. 2007, målare, tecknare, skulptör, professor i teckning vid 
Konsthögskolan i Stockholm 1976–86, där han själv utbildats. Ö:s konst kan beskrivas som 
modernt primitivistisk.

90 Peter Dahl förklarar sin inställning i boken Konstnären som magister, 1980, s. 117 ff.



ofta fotografi  som knöt an till personligt förankrade erfarenheter. Bilderna 
innehöll ofta ett politiskt ställningstagande och avsågs verka som media-
kommentarer.

Ett möte med Dick Bengtssons  målning Barnen 

Det är möjligt att det var på Galleri Svenska Bilder 1977 som jag första 
gången såg målningen Barnen. Vid närmare eftertanke kan jag ha sett den 
hemma hos Dick när jag och några andra studenter från Konsthögskolan 
besökte hans hem i Solna våren 1977.

Målningen är uppdelad i två halvor och det är ett tema som kommer 
igen i fl era av hans målningar. Det fi nns fem barn i målningen. Barnen 
hänger över en barriär, som kan vara en mur och ser ut i ett mörker. Det 

Midsommarstång med oljepump, 1979. Oljefärg, enkaustik (bindemedlet 
är vax), slagmetall och objekt, 170x2x64.
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är ett mörker som är både tecken och yta, en yta som tränger in i barnens 
kroppar och som ett tecken som lever i sitt eget majestät, glänsande och 
överdragen med en seg patina.91 Det svartas teckenkaraktär understryks av 
en grön kvadrat i det övre vänstra hörnet. Den fl yter inte omkring som en 
självständig form utan får en dubbelgestalt genom att dels vara ett fönster 
och dels stå fram som ett påtagligt fysiskt påstående nästan med en textil 
prägel, kanske som en fl agga. Ett intensivt platt ljus faller över barnen 
och nästan inga skuggor kastas. Barnen tillhör barriären. Vita högdagrar 
refl ekterar ljuset som om det kom från en spotlight, hela scenen är belyst av 
konstljus, som på en teater men utan skuggor. Dagrarna är pastost pålagda 
med vitt som hos Rembrandt.

Själva upplevelsen av att barnen är del i en föreställning där den gröna 
kvadraten försöker marknadsföra mörkret drabbar mig. De är utsatta i sin 
roll som nyfi kna, som barn oftast är. De ska skolas in i vuxenlivets irrgångar. 
Den här är en läsning som jag inte har gjort tidigare. Jag bara dras in i den. 
Jag har inte tidigare sett målningen på detta sätt utan då i mer allmänna ter-
mer och som en konstkommentar. Det är något med reproduktionen som 
jag betraktar, som gör att färgerna tonas ner och berättelsen förstärks.

Jag har några halvdana papperskopior på målningarna från fotografi er 
som en kamrat tog på Svenska Bilder utställningen och som följt med mig 
under åren där bland annat Barnen fi nns med. Målningen gör fortfarande 
ett starkt intryck på mig och jag ser framemot att åter se den i verklighe-
ten; med sina ytor, förslitningar och genomskinligheter i stället för re-
produktionens matta utjämnande yta. Målningen visas på en retrospektiv 
utställning på Moderna museet i Stockholm vårvintern 2006. Jag går dit 
för att få se målningen i original igen. Det första som slår mig är att min 
tolkning ovan inte upplevs som så självklar. Målningens färger slår mig 
direkt. De är intensiva, avvägda och betydelsemättade och upplevelsen är 
av en lyckligare art. Något annat som slår mig är hur skrivandet påverkar 
och förändrar min förståelse av målningen. Det tomma seendet, som inte 
är tomt, som jag ofta har tillgripit i mina möten med konst där ögat får 
svepa över bilden och där närheten till mitt eget pågående arbete fått 
styra vad som blir intressant. Mitt egna konstnärliga arbete verkar som ett 
slags fi lter. Skrivandet innebär att en annan process kan ta plats. Texten 
kan lämnas i vila och bearbetas senare där olika processer kan prövas. Jag 
försöker ge mina upplevelser en språklig dräkt.

Målningens grundering är pålagd med pensel och har en strukture-

91 Torkel Rasmusson skriver i en artikel om Dick Bengtssons  konst i Konstrevyn 1967, s. 71 
»Patinan är här ett fi lter genom vilket vi ser bilden, en defi nitiv osäkerhetsfaktor som 
effektivt saboterar alla defi nitiva avläsningar. Den ger en frihet att laborera med ganska 
bestämda fi gurer utan att slutligen defi niera deras roller.«
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rad yta som syns mer eller mindre igenom den ovanpåliggande färgen. 
Målningens yta är högblank, det syns tydligast i det svarta partiet som 
är ogripbart schatterat i svart och brunt. Knottror som skrapats bort här 
och där frigör den vita grunden som lyser likt stjärnor på en nattsvart 
stjärnhimmel. Färgen är omväxlande pålagd pastos och tunt laserande. 
Barriären har fått en tonförskjutning där den högra halvan är varmare och 
den vänstra kallare. Flickan längst till vänster är i det kalla ljuset eller ljus-
skuggan som fi nns i vänster hörn. Det fi nns något ogripbart som sträcker 
sig utanför bildytan men mer nedtonat än det ogripbara i det svarta, dit 
barnens blickar är riktade. Det står en trehjulig cykel mellan benen på den 
mittersta pojken. Cykeln väcker frågor hos mig. Varför är den överhuvud-
taget där och varför är den målad som den är? Målningen skulle mycket 
väl kunna vara utan den och ändå vara intressant. Det måste ha funnits 
någon anledning till att placera den där. Dick styrdes inte av slumpen på 
ett sådant sätt att det var likgiltigt om något var med eller inte var med. 
Cykeln är hanterad på ett speciellt sätt. Den är inte ditmålad rakt upp och 
ner utan bearbetad. Höger stag som håller upp sadeln är borttaget, vilket 
innebär att den inte går att sitta eller att cykla på. Vänster bakhjul ligger 
innanför staget och är då helt icke-funktionellt, det går inte att rulla hjulet. 
Däremot bildas ett tecken av hjul, hjulaxel och stag, ett snarlikt sådant 
fi nns i målningen Badhus i trampolinens skyddsräck. Jag har inget svar vad 
cykeln entydigt betyder men i den fi nns ett brott mellan tecknet och det 
föreställande som ofta kommer igen i Dicks måleri.

Jag återvänder tillbaka en sista gång till målningen efter ett besök i 
museets övriga utställningar. Innan jag ser målningen igen bestämmer jag 
mig för att försöka fånga den som i ett första intryck. Jag försöker inta en 
roll att vara någon annan som inte vet det jag vet. Även om jag vet att det 
är omöjligt. Det blir som att smygtitta på någon precis innan denna någon 
känner sig iakttagen och vänder sin blick. Personen förvandlas till något an-
nat än ett objekt för blicken, förvandlas till någon som svarar. Vad jag nu ser 
är färgen, det starka nästan ornamentala färgutspelet och barnen oskyldigt 
sökande efter vad som fi nns bakom eller i det svarta. Blicken fastnar i en 
föreställning och jag backar bakåt för att se om målningen ändrar sig. Det 
som händer är att den närmar sig reproduktionens blekhet med ett ökat 
avstånd. Hur nära ska man se på den? Dick arbetade i sin lägenhet, den var 
liten och fylld med prylar och han målade sittande vid målningen, det ger en 
fi ngervisning av hur det är lämpligt att se målningen. Jag går närmare och 
färgverkan tonar fram igen men inte som tidigare utan den första läsningen 
börjar tränga fram. Det är enklare med skrivandet, orden driver iväg och 
liksom spikar fast meningar, åtminstone för en stund. Seendet fl uktuerar 
snabbare, växlar mellan olika visuella intressepunkter och upplevelser.



Ur röran steg tecknet fram, 2002. Oljefärg på duk, 112x100 cm.
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3. Konst, kunnande och erfarenheter

Inledning

Det här avsnittet är en beskrivning och analys av min konstnärliga verk-
samhet mellan 1979 och 2003. Jag redogör för ett antal viktiga utställ-
ningar som kompletteras med fördjupade beskrivningar och refl ektioner 
av en eller ett par målningar per utställning. Det ges ett urval av offent-
liga arbeten som jag genomfört och några exempel på grafi ska arbeten. 
Avsnittet avser att visa på hur ett konstnärskap kan se ut och hur ett sådant 
utvecklas över tid. 

En egendomlighet som jag slagits av under arbetet med att kartlägga 
mitt konstnärskap är att i början fanns inte färgen med som en aktiv del 
i beskrivningarna utan de beskrivningarna har vuxit fram under fördjup-
ningsarbetet. Vid genomläsning av de recensioner som jag fått under åren 
leddes jag snabbt tillbaka till betydelsen av färgen som centralt medium i 
mitt konstnärskap. Att skrivandet har varit en viktig sätt för att hitta mina 
mönster och de brytpunkter som jag genomgått. Refl ekterande skriva om 
konst och konstnärliga processer kan ge tillgång till de inre bilder som 
fi nns mellan världen och upplevelsen. 

Jag har inte försökt att placera mig i relation till några samtida konst-
närliga genrer. Det här arbetet visar mitt konstnärliga kunnande i förhål-
lande till den praxis som jag verkar i. Att vara verksam i en praxis är inte 
samma sak som att vara knuten till en gruppering eller se sig tillhöra en 
konstkategori. Praxis har för mig en bredare och djupare betydelse. Praxis 
är språklig gemenskap och är något som vi införlivas i och inte kliver ut 
och in i hur som helst. 

Men vilka uttryck vill en konstgemenskap ha? Frågan är för mig helt fel 
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ställd. Ur mitt perspektiv är trendsökande oftast ett ytligt sätt att förhålla 
sig till konstnärlig verksamhet. Det är en annan sak att utveckla uttryck 
och arbetsformer i relation till den tid vi lever i. Ibland sammanfaller de 
med eller skapar dessa arbetsformer trender men inte alltid. Det existerar 
emellertid alltid en dialog mellan det som görs och hur det bemötts på 
olika nivåer. Emellertid är det inte så att en grupp eller ett fack behöver 
utgöra en enhetlig praxis eller att alla som omfattar en viss praxis tillhör en 
viss gruppering.

Min konstnärliga övertygelse eller snarare den kontext som jag verkat i 
har i olika skeenden behövt omprövas. I grova drag var första gången när 
jag började på Konsthögskolan och andra gången när jag slutade där och 
skulle bli verksam som konstnär och nu i och med det här arbetet. Det har 
också skett i mindre format ett fl ertal gånger under min karriär. Det som 
följt mig under åren är en nedsänkthet i den tradition som jag utbildats i. 
Denna nedsänkthet består av levda erfarenheter och ofta dramatiskt lad-
dade vilka man inte frigör sig ifrån i första taget. Måleri är i hög grad en 
kroppsligt förankrad verksamhet och förtrogenheten med färger och må-
leriets verktyg blir likt en förlängning av kroppen. Kroppsligt förankrade 
erfarenheter och kunskaper är svåra eller kanske till och med omöjliga att 
drastiskt förändra. Det vi kan göra är att medvetengöra dem och se i vilka 
situationer de kommer till uttryck och utifrån det hantera dem på bästa 
sätt. Erfarenheterna fi nns där som kroppsliga minnen och kommer alltid 
att fi nnas där i en eller annan form. Det är en begränsning som jag har och 
samtidigt den förutsättning som fi nns för mitt konstnärskap.

Vilka var då brytpunkterna under mina år som konstnär? Grovt sett 
var den första ett försök att bryta mig ur den utbildningstradition som 
jag upplevde mig fast i. Jag gjorde det genom att försöka se på bildkonst 
som ett språk. Strukturalismen och semiotiken som teori kom tidigt in, 
redan under min tid på Konsthögskolan. Det handlade om att föra in nya 
begrepp och tolka innebörden av andra. Begreppen har här en funktion 
som verktyg. Verktyg för att gripa världen. Semiotiken ledde mig in på att 
se på bildkonst som en speciell språklig företeelse uppbyggd av tecken. Där 
tecknet och det betecknade hade en speciell relation som gav »läsaren« 
möjlighet att tolka utifrån sina erfarenheter.

Efter ett tag började jag med en undersökning av bilders uppbyggnad 
utifrån matematiska principer. Tecknen fi ck här en direkt relation till bild-
ytans indelning. Ett intresse för materialhantering och hantverkstekniker 
följde i det arbetet. Det var en önskan om att uppnå en större kontroll eller 
kanske snarare en förhoppning att hantverket och formen skulle ge mig ett 
fundament som jag tyckte mig sakna. Här har säkert min naturvetenskap-
liga bakgrund satt sina spår och underlättat fokusskiftet. Det fanns här en 
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tro på en överensstämmelse mellan konstverkets språkliga beståndsdelar 
och världens sammansättning.1 Det är en positivistiskt färgad syn men 
det fi nns också inblandat ett tvivel. Ett tvivel som kommer till uttryck i 
erfarenheten av symbolernas och tecknens språkliga obeständighet.

I min första utställning på Galleri Argo 1985 börjar detta tvivel sippra 
in i högre grad än tidigare och strukturen blir inte det stöd det varit utan 
hjälper nu till att slå sönder det föreställande. Färgen börjar också få en 
mer påtaglig materiell gestalt. Mellan 1987 och 1988 genomförde jag 
ett antal utställningar där jag går upp i format blandar olika uttryck och 
lämnar den hårt styrande strukturalistiska överbyggnaden. Tecknen fi nns 
kvar men inte i någon avsedd kontrollerad form som styr läsningen åt ett 
bestämt håll. Här förs hela tiden in nya element av föreställande och mer 
»abstrakt« natur. Det populärvetenskapliga som tidsbilder är det som jag 
utgår ifrån, formulerad som en slags indirekt samtidskritik.

Nästa steg genomfördes 1991 på Galleri Argo. Där försökte jag arbeta 
i ett mer sofi stikerat metaperspektiv, det kan ses som en återgång till ett 
mer kontrollerat arbetssätt. En önskan var att kunna arbeta i en annan 
tradition än den gängse, men fortfarande med konventionella målningar. 
En annan tradition var installationens. Jag hade under min akademitid 
genomfört ett par sådana försök tillsammans med ett par studiekamrater.2 
Installationen som konstart skapar nya rum och nya sammanhang där 
föremål och rums mening och användning förändras och där relationen 
mellan objekt och rum skapar nya betydelser. De abstrakta icke förestäl-
lande bilderna används här för första gången på ett mer genomtänkt sätt. 
De abstrakta målningarna ställs mot föreställande målningar. 

Installationstemat fortsätter att utvecklas på nästa utställning 1994 
med en mer medvetet skapad motsättning mellan två bildtyper kanske att 
betraktas som två motivvärldar. Tanken var den att det skulle uppstå en 
dialog och ett uttryck mellan dem men det blev inte som jag tänkt. Jag har 
svårt att idag se varför det försöket inte fungerade men det kan bero på den 
nivelerande kraft som ett galleri trots allt besitter. Risken är att det blir en 
»tavelutställning« hur man än beter sig. Där varje tavla betraktas för sig. 
Det upplevda misslyckandet ledde till att jag som nästa steg avgränsade 
mitt tema till fönster i form av rutor. 1997 fi ck jag återvända till början; 

1 Eco  U. 1971, s. 126 »Även om det fastställda tecknet inte direkt denoterar de verkliga före-
målen, presenterar sig ändå omständigheterna som den totala verkligheten, vilket betingar 
valet av koder och underkoder och gör dekoderingen beroende av sin egen närvaro. På detta 
sätt tycks kommunikationsprocessen, även om den inte hänvisar till referenter, alltid för-
siggå i referenten.«

2 V.I.P. Galleri Mejan 1977, utställning gjord gemensamt med Henrik Allgén  och Håkan 
Rehnberg.
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det grundläggande problemet med föreställningen att bilder är represen-
tationer av något verkligt. Det kritiska ställningstagandet fi nns inbyggt i 
själva uppvisandet av bilden som en materiell företeelse. Möjligen något 
för subtilt för att uppfattas.

Utställningen på Argo 2002 genomförs som en sammanfattning av det 
jag hittills arbetat med: återanvändning av gamla teman, anknytningar till 
populärkultur och färgen som fl äskas på.

En central plats för min verksamhet har varit ateljén.3 Ateljén kan 
egentligen likställas med en verkstad. En verkstad för framställning av ar-
tefakter. Och således inrättad efter de behov som konstnären anser sig ha. 
Jag har haft fyra olika ateljéer efter min studietid, alla med sina specifi ka 
förutsättningar som också påverkat mitt arbetssätt. Den första ateljén låg 
på Drottninggatan i ett rivningshus helt nära Konstakademin. Jag var där 
ett par år tills huset skulle renoveras. Ateljén låg längst ned med utsikt mot 
en bakgård. Det var en dyster och ljusfattig miljö. När vi sedan fl yttade till 
Fjällgatan var jag sist att få välja rum och det enda som fanns kvar var ett 
vindsutrymme. Jag rev ner en vägg, målade och ställde i ordning. Rummet 
var på ca 20 kvadratmeter och med ett takfönster och med ingen utsikt 
mer än himlen. Trots detta var det är en av de bästa som jag haft, det var 
en mycket koncentrerad arbetsplats. När en större ateljé, ca 50 kvadrat-
meter, blev ledig i huset efter ungefär tio år bytte jag till den. Ateljén hade 
utsikt över Skeppsholmen och infarten till Stockholm. Storleken gjorde 
att det var möjligt att arbeta med större målningar och att samtidig kunna 
betrakta ett stort antal bilder samtidigt. Utrymmet medförde att jag gick 
upp i format och skrotade de mindre storlekarna. Djurgårdsfärjorna gick 
ständigt fram och tillbaka utanför mitt fönster, som en klocka utan tids-
angivelse. För ett par år sedan bytte jag åter igen till en mindre lokal på ca 
35 kvadratmeter. Skälet var att jag behövde tillgång till vatten och avlopp 
för att installera en våtbänk för fotografi . Ett annat skäl var att jag insåg att 
mitt behov av att göra större målningar hade försvunnit. Det går alltid att 
hyra in sig på en lämplig lokal om sådant behov uppstår. Den nya lokalen 
är möblerad och iordningställd för en bredare konstnärlig verksamhet än 
de tidigare. Bytet kan också ses som en strategi för att bli påverkad, att få 
något förändrat.

Ateljén är för mig en arbetsplats där verktyg förvaras och används. En 
målare har sina verktyg, en skulptör eller grafi ker har ytterligare verktyg. 
Konstnärer som arbetar med nya media har andra verktyg. Verktygen är 
viktiga. Det är också viktigt hur verktygen är organiserade, det gäller även 

3 I Kairos 11, Ateljéns funktion, 2006, s.135 ff. problematiserar Daniel Buren föreställningen om 
ateljén. 
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digitala medier. Men ateljén är också en fysisk plats där idéer och tankar 
bollas, bearbetas och relateras till det som tidigare producerats. En kun-
skap om den allmänna konstens historia är viktig, men så även den egna 
personliga historien och dess utveckling, och den behöver också sitt rum 
att relatera till. I ateljén är det möjligt att ha tillgång till det material som 
tidigare producerats som referenser.4

Ateljén behöver inte vara en ateljé i en vedertagen uppfattning utan 
kan vara vilket rum som helst, beroende på vilka verktyg och processer 
som konstnären använder. Det viktiga är att platsen kan ge en konti-
nuitet under en arbetsprocess. Ateljén har också funktionen av att vara en 
motpol eller en pendang till galleriet. Det går att skapa sig en ungefärlig 
föreställning om hur verkan av gestaltningar kommer att te sig genom att 
arrangera dem i ateljén. Det som är väsentligt för mig är att ateljén kan ge 
en rumslig kontinuitet under en längre tid, för att tiden ska kunna sakta 
ner och att världens brus temporärt kan stängas ute. Processer kan startas, 
och får tillfälle att utvecklas till en punkt där de antingen bryter samman 
eller formas till något användbart. Det är som det givna rummet utgör den 
stabila faktorn som tillåter att andra former löses upp. Det fi nns andra de-
lar i en process som inte arbetet i ateljén kan tillfredställa som exempelvis 
social interaktion och de gemensamma rummens dynamiska påverkan.

Ateljén kan också betraktas som tidigare nämnts som ett tecken på 
yrkeskompetens. Det är en plats där man kan presentera vad man arbetar 
med för gallerister, uppdragsgivare och köpare. Lokalen visar också på 
hur man arbetar och visar samtidigt på mer generella drag i konstnärens 
yrkesverksamhet.

Konstnärskapet är i långa stunder en ensam verksamhet som i bästa fall 
avbryts av publika möten. Dessa möten är i form av att ställa sig utanför 
sina invanda visuella mönster, eller som att vränga dem ut och in, men 
det handlar också om rent konkreta möten med en publik, gallerist och 
media. Genom att visa sina arbeten i ett annat sammanhang och under 
andra former än ateljén får jag ett perspektiv eller avstånd som visar om 
de gemensamma element som konstverket avses ha, fi nns där. Det räcker 
ibland med att en betraktare kommer in på utställningen, det gäller även 
besökare i ateljén, och ser sig omkring för att en föreställning uppstår hos 
mig om kommunikation är möjlig eller inte.

Det är antagligen en form av intersubjektiv förståelse: – Vad är det jag 
har gjort? Jaså, kan det se ut på det här sättet?

Det är genom att föreställa sig en annan persons upplevelser av utställ-
ningen jag kan se egna tillkortakommanden eller styrkor. Det är som om 

4 Se diskussion om personliga mönsterexempel i kapitlet Ett personligt yrkeskunnande.
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konstverket avmaterialiseras i denna process och antar formen av något 
mänskligt som det är möjligt att ha en dialog med.

1979–1982

Vi äter lunch på Civildepartementets personalmatsal, som ligger snett bakom 
Konstakademins byggnad. Väggarna är putsade och polerade i stuccolustro teknik 
och de glänser i en varmröd ton. Jag är arg och besviken. På Konsthögskolan 
och på hela konstvärlden i den ankdamm Stockholm utgör. Konst står mig upp 
i halsen. Jag vill bara resa bort så långt som möjligt från Sverige. Italien verkar 
tillräckligt långt borta. Olle Ängkvist  har berättat om sina resor dit och mina egna 
minnen från Florensresan med Valand lever fortfarande kvar.

Vi som sitter vid lunchbordet är några studenter och Torsten Bergmark  som inne-
har professuren i konsthistoria efter Ulf Linde .5

– Torsten, vet du hur man kan hyra hus i Italien?
– Jag har ett hus där som ni skulle kunna få låna. Det ligger några mil söder om 

Ancona vid Adriatiska havet, säger han.
En euforisk känsla börjar gro som ett litet frö. Det växer alltmer upp och missnöje 

och frustration börjar balanseras mot en tacksamhet. Det fi nns trots allt en utväg.6

Jag lånade Torstens hus tillsammans med min dåvarande sambo och bodde 
där vintern 1979 och våren 1980. Huset låg alldeles vid havet i ett litet 
samhälle. När det stormade slog vågorna upp över häcken och in i trädgår-
den. Jag arbetade mycket men det gick trögt. Skrev också en hel del. Det 
mesta från den tiden är tyvärr förstört. Vi reste runt och bekantade oss 
med konsten, arkitektur och det italienska samhället och dess liv. Det gav 
en inblick i ett liv utanför de stora städerna och hela tiden med den poli-
tiska verkligheten utanför fönstret. Brigade Rosso var fortfarande aktiv. 
De mördade, sprängde och kidnappade människor.

Resan kanske inte förde mig in i det Italienska samhället men utgjorde 
ett brott, något annat fi ck infi ltrera mig. Resan gav mig också tid till att 
refl ektera och tänka över min situation. När jag kom hem till Stockholm 
var jag tillbaka på en nollpunkt. Det tog ett halvår innan jag fi ck en ateljé 
som låg på Drottninggatan. Efter något år fl yttade ateljéföreningen till 
Fjällgatan, där jag fortfarande arbetar. Jag började också läsa teoretisk 

5 Linde, Ulf,  f. 1929, konstkritiker och museiman, professor i konstteori vid Konsthögskolan 
1968–74, intendent vid Moderna museet 1973–76, chef för Thielska galleriet 1977–97, sedan 
1977 ledamot av Svenska Akademien. L. var 1956–68 en lyhörd och uppslagsrik utställnings-
kritiker i Dagens Nyheter. Han introducerade där i en serie artiklar om den öppna konstens 
estetik, som innebär att konstverket får mening först när konstbetraktaren med sin upple-
velse tilldelar det mening.

6 Minnesbild från Konsthögskolan en lunch senvåren 1979.
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fi losofi  på Stockholms universitet på halvfart. Skälet var att jag upplevde 
att mina teoretiska kunskaper behövde förstärkas. Jag vill inte påstå att 
det gav mig några svar på de frågor som jag sökte. En nyttig inblick i det 
akademiska livet och en hel del kunskaper i fi losofi  fi ck jag dock. Jag slu-
tade universitetsstudierna när det konstnärliga arbetet började ta fart och 
krävde all min tid. Det handlade helt enkelt om ett val, att vara klar över 
att jag ville arbeta med konsten med all kraft.

Wadköpingshallen i Örebro 1983

Min första separata utställning ägde rum i Wadköpingshallen i Örebro 
1983.7 Ut  ställn ings lokalen låg i ett kulturreservat och var inrymd i en 
äldre byggnad. Lokal en var relativt stor och hade kulturhusprägel. I den 
här utställningen kunde jag samla ihop mina arbeten gjorda efter Konst-
högskolan. Jag bodde i en lägenhet i anknytning till utställningen då jag 
själv fi ck vakta den. Det gav mig tid till att fundera hur jag skulle gå vidare 
med mitt måleri. Mina analyser rörde sig inte så mycket om förändringar 
utifrån formella frågor som färgskalor och komposition. Det som drev mig 
var en önskan att utveckla motiven och säkerställa den kommunikations-
akt som jag såg som central.

Utställningen var också betydelsefull för att kunna se hur målning-
arna samverkade i en utställning, och på vilket sätt de var uttryck för 
mina bildspråkliga strävanden.8 I dag tycker jag att utställningen var 
präglad av den anspänning som studieåren medfört. Bilderna var över-
arbetade, stela och mörka. De representerade en syn på konst som jag 
hade då. Synen på konst som kommunikation och meningsskapande och 
kryddad med besvikelse genomsyrade enligt min mening utställningen. 
Men den innehöll också mycket av det som jag senare skulle komma att 
arbeta med i form av materialbehandling, existentiella frågor och sinn-

7 Nilsson , Stefan (Närkes Allehanda 5/2 1983) »Roland Ljungberg skrapar sig ned genom de 
ursprungligt pålagda färgskikten och låter dem bryta igenom varandra. På så sätt accentu-
eras rytmen i hans bilder samtidigt som det skapar en spänning i själva texturen. I några 
bilder kan man verkligen tala om hur han pinar sig igenom färghudens alla nervtrådar. I 
vissa avsnitt blir fårorna tydliga, nakna, men på andra ställen planas färgytorna ut så att de 
med ytfernissan nästan ser ut som emaljerade.«

8 Eco  U.1971, s.295 » Liksom varje konstverk framstår som nytt och informativt därför att 
det ger artikulationer av element som motsvarar dess idiolekt och inte svarar mot föregå-
ende koder utan kommunicerar denna kod implicit i sig självt, just genom att teckna den på 
basis av föregående koder som åberopas eller förnekas, så kan ett föremål, som vill befrämja 
en ny funktion, i sig självt och i sin form innehålla anvisningar för dekoderingen av den nya 
funktionen endast om det stöder sig på element ur föregående koder och alltså endast om 
det progressivt deformerar redan kända funktioner och former som är konventionellt möj-
liga att hänföra till dessa.«
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lighet i färg och tecken. Det fanns också en tendens i de senaste målning-
arna till en lättare färgskala än den anspända som jag drivits mot under 
Konsthögskoletiden.

Målningen Thunderbird 1982 är den slutliga varianten på en bildidé 
om turism och materiella objekt. Ursprunget till idén var ett möte under 
en resa till Turkiet några år innan. Vivianne och jag bodde på ett hotell 
någonstans på den turkiska sydkusten. En morgon erbjöd sig några av 
traktens yngre män att skjutsa oss till en fästning som låg en bit bort. De 
hade en fi n Thunderbird, som de var mycket stolta över. Sejouren avslu-
tades med att jag skulle fotografera dem, fl ickvännen och bilen uppställda 
vid havet. Vilket jag gjorde. Tyvärr var kamerans exponeringsmätare trasig 
och alla bilder blev överexponerade, helt utfrätta. Det var något i situatio-
nen i form av en symbolik – en nyfi kenhet på oss nordeuropéer, stoltheten 
över den amerikanska bilen och fästningen – som gjorde att jag ville göra 
en målning av det hela. Under en tid har situationer som denna gett mig 
bildidéer eller snarare väckt frågor som jag bearbetat som måleri. Den här 
typen av impuls ledde mig till en övergång från ett avbildande måleri till 
en mediekommenterande konst. Det är en process som jag ser som central 
i mitt konstnärskap.

Trots den dåliga förlagan försökte jag göra en realistisk återgivning. 
Havet, klipporna och en del av fästningen var med. Personerna och bilen 
blev små i förhållande till allt det andra. Landskapet tog överhand och jag 
hamnade i ett landskapsmåleri som utifrån konventioner och föreställ-
ningar låste fast mig vid ett utseende som inte var bärkraftigt. Det var 
bilen som var den egentliga bäraren av en symbolisk mening. Bilen bar 
inte bara den symboliska meningen utan också en metaforisk sådan. En 
önskan att vara delaktig samtidigt som den fungerar som en särskiljare – vi 
är också en del men ser på oss själva som särskilda, tycks den uttrycka.

För att lösa problemet med målningen sökte jag efter infall och slutligen 
hittade jag en biltidning med en röd Thunderbird på baksidan. Jag kapade 
bilen och målade in en sittande man som blickar framåt/utåt. Ett mönster 
får fylla undre halvan. Mönstret bygger på en triangelform som kan bilda 
kvadrater, rektanglar och andra mer sammansatta geometriska former. De 
olika formerna målas i en varm skala: gult, orange och rött. Om mönstret 
har en grundstruktur så har färgsättningen det inte. Val av färg och utseen-
de på den geometriska formen får växa fram som ett spel mellan formernas 
rörelse och färgernas samspel. Mönstret blev för stelt och låst, både ur en 
estetisk synpunkt och kanske ändå viktigare ur en meningssynpunkt. Vad 
jag ville åt var inte ett mönster och en bil, utan den mening som uppstod 
mellan den realistiskt målade bilen och mönstret. Det fanns ingen önskan 
till en defi nitiv mening, utan ursprungssituationen skapade en väv av be-



tydelser, där roller och förutfattade uppfattningar bröt samman. Mönstret 
utsätts för en attack – vitt, svart, blått och smutsigt grönt löser upp och 
fräter ut mönstret. Den svarta bakgrunden anger en avgrund.

Det fi nns i den här målningen en föraning om den färgskala som kom 
att dominera mitt måleri under nittiotalet: användning av rena grund-
klanger. Även rummets upplösning, bilen mot den svarta bakgrunden som 

Thunderbird, 1982. Oljefärg och enkaustik på duk, 138x117.
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inte har något ljus och ingen distans, visar hän mot en upplösning av rum-
met som jag senare kommer att arbeta med.

Mitt sätt att måla upplevde jag som ett bekymmer. Jag målade över 
och över, skrapade bort färgen med palettkniv eller en vanlig kniv. Lager-
följderna frilades och målades åter över, ibland med tunna skikt. Jag be-
skrev någon gång senare min metod som en summa av misslyckanden. 
Lägger på, tar bort, lägger på igen och skrapar, lägger på och torkar i 
oändlighet, tills det inte går rent tekniskt längre eller till målningen blir 
»mätt«. Så som Ulrik Samuelson  en gång så träffsäkert formulerade till-
ståndet att vara färdig med något. 

Den skrapteknik som jag förfi nat har troligen sitt ursprung i studierna 
på Gerlesborgskolan. Där arbetade vi alltid med en målning och långa 
uppställningar. Arbetet innebar att vi sökte oss fram till en tillfredstäl-
lande form genom att pröva. Eftersom färgen inte hann torka mellan de 
korrigeringar som studiesituationen obönhörligen krävde skrapade vi bort 
de felaktiga partierna. Vi uppmanades att använda palettkniven så att ny 
färg kunde appliceras på ytan. Det är också möjligt att skrapande antydde 
alla de vägar som jag prövat att gå och genom att visualisera dessa åter-
skapa valmöjligheter under arbetsprocessen.

Jag upplevde emellertid en stor otillfredsställelse med min teknik vilket 
ledde till att jag tog kontakt med Konsthögskolans materialinstitut. Jag 
hade ett par år tidigare börjat med en grundläggande undersökning av må-
leriets material, från spännramen till fernissan. Genom en kontakt hösten 
1983 med Björn Hallström 9 och Dorrit von Arronet 10 på Konsthögskolans 
materialinstitut började jag att undersöka torkande oljor utifrån ett recept 
av T. de Mayerne .11 Jag kokade oljor och medier som jag använde i mitt 
måleri. Tyvärr kunde jag inte fullfölja projektet då det inte fanns resurser 
att arbeta mer systematiskt. Några år efter avslutat arbete skickade jag 
mina anteckningar till en konstnär och färgtillverkare i Skåne. Han an-
vände min torkande pasta som tillsats i sina oljefärger.

En orsak till mitt intresse för material och måleritekniker var en önskan 
att få ordning på mitt bakvända sätt att måla. Det är möjligt att jag också 
vill känna en trygghet i teknik och få hållbara målningar. En trygghet som 
egentligen inte fi nns då allt förr eller senare bryts ned av tiden. Men det 
kan också bero på en akut svårighet med att sätta in mitt konstnärskap i ett 
sammanhang. Hitta en plats i konstvärlden. Främlingskänslan kan ha varit 

9 Björn Hallström  tidigare lärare och professorer, Institutet för materialkunskap vid Kungl. 
Konsthögskolan (KKH)

10 Dorrit von Arronet , Institutet för materialkunskap vid Kungl. Konsthögskolan, lektor i ma-
terialkunskap, målerikonservator

11 T. de Mayerne  1620.



973. Konst, kunnande och erfarenheter

det som drev mig in i något så konkret som materialhantering och kompo-
sition.12 Så här i backspegeln kan jag se att de kunskaper och färdigheter 
som jag tillägnade mig har gett mig ett friare förhållningssätt till material 
och tekniker.

Det är också möjligt att genom en kurs i serigrafi  på Konstnärernas 
kollektivverkstad på Rosenlundsgatan i Stockholm som jag gick på efter 
utställningen kan ha sitt ursprung i en önskan om ett mer handfast för-
hållningssätt till den konstnärliga processen. Som jag nämnt uppstod mitt 
första möte med konst genom grafi ken. Under min studietid arbetade jag 
inte med grafi k förutom en period på Valand. På Valand var det i huvudsak 
koppargrafi k, litografi  och träsnitt som jag studerade. Birgitta Liljebladh  
var professor i grafi k och hade lyft den insomnade grafi kverkstaden ur 
dess Törnrosasömn. I Stockholm hindrade Konsthögskolans skråtänkande 
mig från att fortsätta med grafi kstudierna. Det var helt enkelt omöjligt 
för mig att få hjälp på Konsthögskolans grafi kverkstad. Det var först när 
jag fi ck möjlighet genom Kulturarbetarförmedlingen att gå på introduk-
tionskursen i serigrafi  som jag åter började med grafi k. Under de närmast 
kommande åren arbetar jag med att utveckla och lära känna mediet. Jag 
använde ofta målningar som utgångspunkt för de grafi ska bladen.

Galleri Engström 1984

Året därpå gjorde jag en utställning på Galleri Engström (1984) till-
sammans med Henrik Allgén,  en studiekamrat från konsthögskolan. 
Utställningen bestod av helt nya målningar och kan betraktas som den 
egentliga debut en.13 Grundtemat i min del av utställningen var land-
skapsbilder inspirerade av bilder från böcker och bearbetade geometriskt. 
Urvalet av motiven gjordes utifrån dess funktion som ett slags nyckelplat-
ser. Platser som representerar en viss natur, en upplevelse, en process och 
en tid. Temats syfte var att se dessa platser, som vi har valt eller fått oss 
utvalda, som ett raster som vi tolkar livet genom.

Vid denna tid hade jag dykt ner i en undersökning av komposition som 
ett möjligt sätt att strukturera och bryta upp bilder. Utgångspunkten var 
en bok av Jay Hambidge , The Elements of Dynamic Symmetry.14 Den hand-

12 Thinking Through Art, refl ections on art as research, 2006 s. 134 /…(traditional painters) they 
are trapped by their failed work on mourning, which, in turn, initiates an interminable dia-
logue in which matters of praxis become endlessly complicated and importantly…/. 

13 Anna Olsson  (Svenska Dagbladet 2/2 1984) » I Roland Ljungbergs måleri lagras udda motiv 
och stilar fyllda med inomkonstnärliga referenser på varandra. Citat från Malevich, Osslund 
och Amelin vävs samman av ett personligt nordiskt måleri.«

14 Hambidge , Jay, The Elements of Dynamic Symmetry, 1967.
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lade om hur ytor kan delas upp geometriskt utifrån vissa dynamiska geo-
metriska principer. En dynamisk yta är antingen en kvadrat eller någon 
kvadratrotsrektangel, där gyllene snittet är ett specialfall. 

Målningarnas geometriska grundindelningar ger upphov till geome-
triska former som bryts fram ur landskapen som ett slags förfrämligande, 
för att travestera Brecht. Det var viktigt för mig att visa på att det inte var 
landskapet som var intressant utan landskapet/landskapsmålningens bety-
delsemässiga sammanbrott i relation till tecknet och ytan.

I den här utställningen utvecklas en annan typ av impuls än tidigare el-
ler snarare att ett tema renodlas här. Impulsen kommer från en speciell typ 
av böcker. Det är en typ av antikvarielitteratur som representerar passerad 
kunskap. Metoden innebär ett tydligt brott mot den modernistiska konst-
syn som jag utbildats i. Den representerades av stillebenuppställningar, 
landskap och möten mellan människor som blev utgångspunkt för en 
tolkningsakt. I den här utställningen och de efterföljande är det som jag 
vill kommentera mer språkliga ansatser som visar på en syn på språket och 
världen. Det är ideologiska ställningstaganden som börjar infi ltrera mina 
målningar. Men inte på ett direkt utpekande sätt, som vissa av mina mål-
ningar från Konsthögskolan, utan mer invävt som bildkommentarer.

Fotografi et med landskap och fyr visade på hur buskar binder upp sanden, som 
annars blåser bort, eroderar. Hur blev bilden? Fyr med kors eller kryss – kan teck-
net vara en transformation av buskarnas funktion att ge stadga åt världen. Vad 
står fyren då för – som ett ledljus i mörkret, fast placerad? Vilken är då relationen 
mellan fyren och tecknet och vad skapar de för associationer?15 

I målningen Fyren fi nns en stark motsättning mellan rum och yta. Där ytan 
har en teckenfunktion och rummet en atmosfär, en stämning. Både yta och 
rum kan självständigt vara bärare av stämningar. Det fi nns en undertext 
till den fotografi ska förlagan: Dunes at Ispwich Light, Massachusetts. Note the 
effect of bushes in arresting the movement of the wind-blown sand. Kampen mel-
lan naturen och människans försök att skapa systematik och kontroll är ett 
tema i bilden och i hela utställningen för den delen.

Bildstrukturen är uppbyggd utifrån dynamiska symmetriprinciper.16 
Skälet till att jag använde detta system var inte en strävan efter den per-
fekta  strukturen, utan bara att ha en struktur eller ett system för val av 
bildproportioner och strukturering av bildytan. Det går att se det som ett 
led i ett arbete med att undersöka möjliga bildspråkliga strukturer, där 

15 Anteckning 1/9 1983.

16 Målningen är inspirerad av Dick Bengtssons sätt att föra in tecken i bilder. Men mitt syfte 
är ett att annat nämligen att bildrummet bryter upp ytmässiga tecken. Dicks arbetssätt kan 
sägas var det motsatta.



sammanställningen av element i bilden tillsammans relaterar till påståen-
den om världen.17 Jag hade inte någon tro på ett absolut språkligt system 
utan att systemet kunde vara slumpmässigt valt men ändå beroende av 
konventioner och att bilden fi ck en inre logik som på något sätt kan fås 
att överensstämma med världens.18 Genom att ha en systematiserad yt-
struktur som gick att dela in i oändlighet kunde former, riktningar, ytor, 
färger och tecken placeras och bearbetas på sådant sätt att de relaterade till 
varandra som en måleriets grammatik. Inte så att den slutgiltiga bilden 
gav sig på en gång, utan den utgjorde platsen för ett sökande arbete där 
vana, förväntningar (både egna och föreställda andras) och föreställningar 
konfronterades. Ytan målades, skrapades, målades om igen och skrapades. 
Den underliggande strukturen trädde fram som en räddare i nöden och 
ackompanjerade det föreställande. Kvadraten blev ett kors som kastar en 
skugga i sanddynerna. Korset är brunt och den ursprungliga kvadraten 
tränger fram förminskad som en kompakt ockrafärgad dynamisk kvadrat 
i övre hörnet.

17 Eco  U. 1971, s. 30 »Semiotiken studerar alla kulturprocesser som kommunikationsproces-
ser. Den vill visa hur det under kulturprocessernas yta fi nns system. Dialektiken mellan 
system och process bekräftar diskursen mellan kod och meddelande.«

18 A.a. s. 251 »Verket är uppställande av ännu outtalade regler, på vilka det stöder sig, men 
omvänt kan det inte heller kommunicera med något annan än den som känner dessa regler. 
Det är orsaken till det övermått av preliminära förklaringar, som konstnären tvingas att ge 
sitt verk …«

Fyren, 1984. Oljefärg på duk, 62x79 cm.
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Tankar om objekt i bilderna som ett slags metaforer – betydelseöverförare. Ej i 
någon slags enkel symbolisk mening utan snarare som dynamiska tecken som 
öppnar en världsbild.19

Efter utställningen på Galleri Engström blev jag erbjuden att ställa ut på 
Galleri Argo, som då var ett nystartat galleri. Galleri Engström tillhörde 
de mest välsedda och etablerade gallerierna i Stockholm. Varför gick jag 
då ifrån detta galleri till ett då oetablerat galleri? När jag tänker tillbaka 
så blev jag övertygad av den entusiasm och det intresse för min konst som 
Elisabeth Malmberg  visade. Jag behövde någon som trodde på det som 
jag gjorde och var villig att lägga ner energi att marknadsföra min konst. 
Det är klart att etablerade gallerister är försiktigare i lansering av okända 
förmågor, de har mer att förlora om de gör felaktiga satsningar.

Galleri Argo 1985

Nästa utställning ägde alltså rum på Galleri Argo (1985). Utställningen 
bestod av målningar med inslag av möbler, fåglar och landskap.20

Fåglar och rum, centrala begrepp?21

Geometriseringen började nu ta andra former och inte ha karaktären som 
avskilda, rätt isolerade tecken. De integreras mer och mer i det förestäl-
lande och hjälper till att bryta ner det organiserade rummet. Möbelmotiven 
var en utveckling av en bildidé jag fått under Italien resan 1979–80 som 
handlade om hur vi ofta önskar omskapa våra hem till något representativt. 
Hemmet som en symbol för önskan att det ska likna eller ge associationer 

19 Anteckning 26/9 1983.

20 Birgitta Rubin  (Dagens Nyheter den 23/11 1985), »Det bor en naturromantiker i Roland 
Ljungberg som ställer ut på Galleri Argo. Visserligen målar han naturen alltmer abstrakt 
för varje år men den är ändå högst närvarande. Han kan med varsam hand måla en svan 
eller ett fågelbo, medan naturen i andra bilder bara fi nns med som en klangbotten. I en rad 
målningar har han också skildrat stolar, bord och lampor som de prosaiska titlarna anger. 
Här närmar sig Roland Ljungberg det rena måleriet, där färg och ljus är viktigare än vad 
målningarna föreställer... Han lägger omsorgsfullt på färgerna i lager på lager, så att de av-
bildade får en mjuk patina och tycks ruva på urgamla stämningar och känslor«. 

 Stig Johansson  (Svenska Dagbladet 23/11 1985) »Roland Ljungberg gör intryck av att vara 
en hängiven målare. Vid några och trettio tillhör han den generation som återupptäckte 
måleriet – målandets glädje helt enkelt. Han arbetar i det halvt igenkännliga. Diverse mö-
belformer är bevars tydliga, men tjänstgör mest som rena formelement. Abstraktionsnivån 
höjs ytterligare där korsformen, eller de horisontella skiktade planen dominerar. Här är det 
fråga om ett systematiskt byggande i ljus och färg- ytans rytmiska uppdelning och avväg-
ning. Färgen är omsorgsfullt pålagd, skrapad, ristad, strukturerad till något mycket levande 
och hudvarmt. Formerna kan tyckas vara dagens, men jag tror inte att Ljungberg är den som 
tänker i sorter.«

21 Anteckning 6/9 1983.



till något vida mer än det är. Fotografi erna på möblerna hittade jag i en 
sopcontainer, vilket ytterligare förstärkte temat, av något använt och 
förbrukat. Jag gjorde en serie målningar med skåp, stolar och en lampa. 
Möblerna bryts formmässigt ner, delar saknas, formen förvrängs av den 
underliggande geometriska strukturen. Färg rummet planas ut, skuggor tas 
bort eller minimeras, ytorna schat teras och färgen ligger som en fysisk påtaglig 
matta. Parallellt med möbelmotiven gör jag en serie naturbilder där förlagorna 
hämtats ur äldre litteratur, som man hittar för tio–tjugo kronor liggande i en 
låda utanför ett antikvariat. Denna litteratur representerade för mig en sam-
manställning av kunskap som blivit förlegad och oanvändbar. Bilden av 
den värld som en gång var.

Varför fåglarna kom in som motiv är lite otydligt. Men jag skrev föl-
jande:

En betraktelse över människan i naturen, där utförandet är en kommentar till det 
föreställande.22 

Fågel- och naturdelen representerar en längtan till ett ursprung, en samhörighet 
med naturen.23 

Fågeln har återkommit som motiv ett fl ertal gånger under åren, i mer och 
mer stiliserad form. Fågeln kan sägas representera en frihet och en längtan 
till något obundet, där alla möjligheter fi nns. Bruno Liljefors  och andra 
har genom fåglar och natur gestaltat en bild av den svenska ur-naturen. 

22 Anteckning 7/11 1983.

23 Anteckning 21/1 1985.

Storlom, 1985. Oljefärg på duk, 62x79 cm.
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Det är högst troligt att jag ville försöka göra ett naturmåleri med fåglar, på 
ett annat sätt, utan den nationalromantiska belastningen. Mötet med na-
turen var och är viktigt för mig. Samtidigt som jag försökte omformulera 
den upplevelsen i form av en utställning, försökte jag visa på schabloner 
och myter kring representation av natur. En romantisk naturdyrkan är 
väl idag omöjlig mot bakgrund av vårt kritiska förhållande till naturen. 
Det fi nns inte längre en symbios mellan människa och natur. Människan 
lever på gränsen till sin egen undergång. Det är en springande punkt i få-
gelbilderna. Jag ville inte genom skrämselpropaganda påvisa vårt öde, utan 
snarare visa att naturen är en mångfasetterad uppenbarelse som kan ge oss 
bestämda upplevelser och en aning om vårt förfl utna.

Det som händer i de här nya målningarna och är tydligt är att förhål-
landet mellan tecken och det föreställande vänds. Tecknet blir det som fö-
reställer, och det föreställande förvandlas till ett tecken. Målningen Storlom 
har fått en struktur som är inspirerad av Torsten Anderssons  Källan som 
fi nns på Moderna museet i Stockholm. Målningen Källan har en rektangu-
lär svart målad planka hängande nedanför sig.24 Jag har lyft in plankan i 
min bild, dubblerat den och fört in fågeln. Det resterande blir ett ramverk 
som materialiseras genom Neapel gult över terra di Siena. Ramverket får 
en påtaglighet som något verkligt. Jag minns att det centrala horisontella 
bandet som täcker fågelns huvud löste problemet med en alltför realistisk 
återgivning av Storlommen. Fågeln blir ett tecken för natur.

Jordfärgsskalan som jag använder mig av är en viktig del av motivet. 
Jorden som gestaltar. Det fi nns också några målningar med fåglar som 
går i blått, där det blå har en analogi till himmelens färg. Men i Storlom 
är denna färgverkan underkastad relationen mellan ljus och mörker, det 
konstlade nästan gyllene ljusa mot det mörka levande.

Möbeldelen handlar om valet mellan meningslösheter och omöjligheter och ting-
en som dröm, en representant för myter om framtiden som materia.25 

I målningen Stolar har den dynamiska strukturen brutit igenom ytan och 
styrt föremålens form. Nu är det inte längre så att den är ett underliggande 
fundament utan tränger upp och deformerar tingen. Perspektiv och blick-
punkt slås sönder och ytan tar över. Vilka geometriska element framhävs 
av den geometriska indelningen? Som grundelement fi nns ramen och en 
dubbel korsform. Korsformen är ett starkt tecken och en betydelseladdad 

24 Andersson, Torsten, f. 1926, målare och tecknare. A. är utbildad vid Kunstakademiet i 
Köpenhamn samt vid Konsthögskolan i Stockholm, där han blev professor 1960. Efter ge-
nombrottet 1954 blev han alltmer intresserad av bildens dubbla egenskap som självständigt 
föremål och betydelsebärande tecken.

25 Anteckning 21/1 1985.
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symbol och ramen blir en dubbel inramning av bilden. Här verka korsen 
och ramarna som fragment där endast mötet med stolarnas placering och 
utformning antyder att dess existens. Den här målningen har en liknande 
uppbyggnad som Thunderbird (1979), med bildens tudelning och motsätt-
ningen mellan de föreställande objekten och den geometriska formen. 
Sabotaget fi nns även här, men i en mer förenklad form. En smutsig kladdig 
gråsvart färg spacklas över något stad-
gat. Den övre bakgrundsfärgen har ett 
bestämt ljus som beskriver ett obestämt 
rum, samtidigt som det sätt som färgen 
är pålagd på understryker ytan. Färgen 
är delvis egentillverkad, en rödorange 
som är en färg av blymönja riven i min 
torkande olja.

Ett måleri bortom det meningsfulla. 
Ett måleri bortom, vid sidan om det smak-
fulla – smaklösa. 
Ett meningslöst måleri – som en telefon-
stolpe i öknen.26 

Det fi nns en djup motsättning mel-
lan min önskan vad mina bilder skulle 
kommunicera och hur jag trodde att de 
verkade i en konstvärld. Min önskan 
var att nå fram till en konst som talade 
till människor i den vardag de lever i, 
och inte som en bricka i en konstvärld 
som jag egentligen hade aversioner in-
för. Konstvärlden representerade den 
del av samhället som jag tagit avstånd 
från och ville hålla mig borta från.

Det är också som om mina försök 
att precisera, bryta ner, skapa menings-
brott kommer i skymundan för hur 
målningen är gjord genom färgens och 
materialets förföriska förmåga till es-
tetisk upplevelse. För mig går det nu 
inte att skilja mellan innehåll och form. 
Motivens grundmeningar som jag ser 

26 Anteckning 11/10 1984.

Stolar, 1985. Oljefärg på duk, 79x62 cm
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dem, är som igångsättare oerhört viktiga i min arbetsprocess. Arbetet inne-
bär ett meningsuttömmande av det direkt utläsbara, av att ta bort orden, 
för att istället föra in en annan sorts mening som går att tolka på olika vis. 
En mening som inte direkt påstår utan är en koppling mellan det visuella 
och refl ektion och där betraktarens erfarenheter och kunskaper blir det 
centrala.27 En mening som grundar sig i den kritiska upplevelsen. Färg som 
materialitet är här en viktig ingrediens i det meningsskapande arbetet som 
ingår i den konstnärliga processen. Färgens materialitet är inte ett separat 
gestaltande element utan är tätt knutet till den grundmening som varit 
utgångspunkten.

Det är som om något hela tiden fastnar i den rörelse på näthinnan som 
målningarna ger upphov till. Jag har idag svårt att bedöma om det verkli-
gen är så att ytan och färgen är det som är pådrivande i mitt arbete och inte 
min mer eller mindre medvetna avsikt att gestalta ett dilemma. En förmå-
ga jag inte hade var den att arbeta med färg och material ur ett medvetet 
estetiskt perspektiv. Detta faktum att jag inte kunde överföra min förmåga 
att bearbeta och kombinera färger och ytor till andra områden än till bil-
den kan vara ett argument mot att det estetiskt sköna var pådrivande.

»Det vackra« har för mig aldrig varit något som jag eftersträvat. En 
konstnär kommenterade en gång mina arbeten på Galleri Engström 1984 
med att det problematiska för mig var att målningarna var så vackra. Jag 
förstod att det kunde upplevas så, men avsikten var inte att göra en vacker 
målning. En vacker målning indikerar en slags estetik, där en tilltalande 
yta är det väsentliga. Det begreppet fanns inte i min föreställning om mina 
arbeten.

Men vad är det som styr valen av kulör och form om inte estetisk val? 
På ett sätt fi nns det antagligen estetiska konventioner som jag tvingas ta 
hänsyn till. Det är i första hand de konventioner som jag fått till mig ge-
nom att se på annan konst. Men även kommentarer från lärare, gallerister 
och vänner fi nns antagligen där i bakgrunden. Men för mig är det motivet 
och den föreställning om vad jag vill få fram som driver mina val. Det 
handlar om en viss kombination av kulörer men i högre grad hur färgen är 
bearbetad som ger den gestalt som jag vill åt.

27 Eco  U. 1971, s. 151 »Under det att det estetiska meddelandet struktureras fl ertydigt med 
avseende på koden och kontinuerligt förvandlar sina denotationer till konnotationer, 
tvingar de oss att på detsamma pröva ständigt olika lexika och koder. I den mening låter vi 
ständigt nya innebörder fl yta samman i dess tomma form, innebörder som kontrolleras av 
symbolernas logik som underhåller dialektiken mellan tolkningsfriheten och troheten mot 
den kontext som strukturerats av meddelandet.«



Galleri Argo 1987

I den följande utställningen 1987, på Galleri Argo, har det börjat komma 
in bilder av kroppar och relationer mellan människor som i Tankens has-
tighet. Här är det själva relationen mellan titeln och bilden som är det 
centrala.28 Den här utställningens tema utvecklas i de utställningar som 
följer 1987–1988 på Borås museum, Norrköpings museum och Värnamo 
konsthall. Jag börjar känna mig mer och mer förankrad i mina arbeten 
och börjar gå upp i format. De skrapade, ibland nästan polerade ytorna får 
umgås med ytor där färgen växer till strukturer. Det blanka genomskinligt 
hudlika omges av rent fysiskt påtagliga färgytor. Rött ställs mot eller med 
gult, blått och grönt. Färgerna får verka både som kulörer och materialitet. 
Jag prövar olika fabrikat och väljer de som har rätt egenskaper för mitt 

28 Bengt Olvång  (Aftonbladet mars 1987) »Ljungberg är däremot en ung konstnär som brottas 
med problemet hur han ska kunna kombinera skrämmande upplevelser av en sårig, mot-
sägelsefull värld med en hejdlös, vital och uppsluppen formglädje./.../ Det fi nns ett drag av 
vitsighet både i motiven (Tankens hastighet och Några andra) och i den vildsint krängande 
fabuleringen, men under den häftiga starka färgen känner man ett stort allvar. De bok-
stavligen tilltrasslade färghärvorna motsvarar uppenbarligen en vånda inför en knuten och 
tilltrasslad situation«.

Tankens hastighet, 1987. Oljefärg på duk, 62x79 cm
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syfte och blandar sällan färgerna. De rena kulörerna får möta varandra och 
läggs ibland i skikt där den underliggande färgen styr den kulör som ligger 
över.

Förebilderna hämtas fortfarande från antikvariatslitteratur, som Dit 
vetenskapen hunnit, Populär astronomi osv. Jag bläddrar ofta i den samling 
av billiga skräpböcker som jag inhandlat. Innehållet rör sig kring naturve-
tenskap, reseskildringar, upptäcktsresor, läkarböcker och naturskildringar. 
Argoutställningen är en början på utveckling av ett »Universum«-tema 
genom målningen Månen i jordens skugga och som senare sammanställdes i 
en grafi kportfölj. Här fi nns också början till upptäcktsresande temat med 
Upptäcktsresandes läger och parallellt gör jag rent abstrakta bilder där for-
merna vrider sig som maskar som ska på kroken. 

Ett begreppspar som återkommer i mina spridda anteckningar från 
denna tid är ordning och kaos. Det balanserade, ordnade som spelas ut 
mot det kaotiska, kampen mellan livet och döden. Det kan tyckas patetiskt 
att tillskriva ett konstverk egenskapen att vara liv och död och inte bara 
representera föreställningarna. Men ibland tycks konst ha förmågan att 
tränga in i individen som något verkligt.

I de nya målningar som kommer till efter utställningen 1985 upphör 
den geometriska struktureringen helt. Det jag upptäckte var att saker och 
ting hamnade på »rätt« plats ändå och behovet att bryta ut de väldigt 
strikta geometriska formerna var borta. Vad rätt plats betyder är svårt att 
säga. Jag gjorde en del uppmätningar av bilder utan den underliggande 
kompositionsstrukturen som jag tidigare använt och fann att jag trots 
detta strukturerat bilden på ett liknande vis. Jag uppfattade det då som 
onödigt att låsa fast mig vid en så formell uppdelning av bildytan. Det är 
också möjligt att vissa strukturer upplevs som mer naturliga än andra. Om 
det är fallet så borde en geometrisk indelning av en yta kunna ge möjlighet 
till att förändra den naturliga vanan genom att bryta upp strukturer.

I målningen Några andra kommer det till ett nytt element eller snarare 
att ett befi ntligt element tillåts utvecklas. Det är som om sabotaget från 
Thunderbird här släppts lös och tillåts invadera hela bilden. En uppslup-
penhet eller på gränsen till vansinne tar över. Seriefi gurer, masker och 
»vansinniga« former blandas med mer allvarliga tecken. I färgsamman-
ställningen använder jag också här grundkulörer som får spela mot de 
olika färgernas materialitet. Och bildens olika element drar åt alla håll.
Målningen handlar helt enkelt om främlingskap och kan ses som en kom-
mentar till vårt förhållande till andra kulturer, till etnicitet och till vår 
egen fi nkultur. Det vill säga hur ser vi på våra egna kulturyttringar i rela-
tion till de utomeuropeiska?

Frågeställningen för mig var hur en existentiell erfarenhet kan förenas 



med och förmedlas genom den målade bilden. Färgernas och ytornas för-
föriska skönhet som ställs kontra de våndor som människor i världen 
genomlider. En önskan om att berätta rivs sönder av frustrationen att inte 
komma åt det väsentliga.

Utställningen på Argo var den egentliga ansatsen inför utställning på 
Borås konstmuseum 1987 och senare på Norrköpings konstmuseum som jag 
deltar i tillsammans med Henrik Allgén , Eva Maria Eriksson , Rolf Hansson  
och Rolf Pechinoff .29 Vi var alla studiekamrater från Konsthögskolan i 

29 Bo Borg  (Norrköpings Tidningar 14/04 1988) och inleds med rubriken »Individualismen i 
högsätet. Individualismen står högt i vårt åttiotal, i samhället och alltså också i konsten. I 
konsten värderas så de mest subjektiva språken mycket. Tidens bilder är oftast abstrakta och 
expressionistiska. Kanske är individualistisk expressionism en användbar beteckning./…/ 

Några andra, 1987. Oljefärg på duk, 127x127 cm.
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Stockholm och har länge talat om att göra något tillsammans. Genom 
Rolf Hanssons kontakt med Borås konstmuseum och dess chef Tomas 
Lind fi ck vi möjlighet att presentera ett utställningsförslag som godtogs. 
Utställningen blev också ett samarbete med Norrköpings konstmuseum 
och Smålands konstarkiv. Grunden för utställningen var vår kamratskap 
och de värderingar vi delade. Det fanns inget annat gemensamt tema och 
utställningen blev egentligen en uppvisning av fem olika konstnärskap. 
Materialet var rätt så omfattande och ett fl ertal målningar var stora för 
att inte säga mycket stora. Mina målningar hängde i ett inre rum som pas-
sade mig väldigt bra och jag var nöjd med hängningen. Målningarna drog 
iväg mot ett häftigt utspel, där färgen drevs högre och högre, formspråket 
bokstavligen exploderade. Jag menar inte att jag stod på vansinnets gräns 
utan att bildens innehåll balanserade på meningssammanbrottets tunna 
linje. Det är som om ett dystert öde glimtar fram bakom de mer sansade 
formerna och fl inar mot oss – hit men inte längre. Det är misslyckandets 
frustration – varför når jag inte fram? Det är som när man är på väg att 
drunkna men överlever genom att man hittar ytterligare drivved som håller 
en fl ytande ett tag. I en intervju i Norrköpings Tidningar uttrycker jag det så 
här: »Jag har arbetat med att se var gränserna går. Jag har alltid en bildidé, 
men slutresultatet blir alltid en kompromiss. Jag når aldrig så långt som 
jag tänkt. – Det är därför Roland Ljungberg fortsätter måla, vore han nöjd 
skulle han kanske sluta.« är reporterns slutsats.

I Norrköpings konstmuseum hänger utställningen i entréhallen och i 
ett par rum i anknytning till den. Rummen passar illa till våra stora och 
kraftfulla bilder. Jag blir inte riktigt nöjd med hängningen. Målningarna 
får svårt att samspela där målet med hängningen är att de tillsammans ska 
bygga upp en helhetsupplevelse. 
Med en helhetsupplevelse menar jag hur målningarna samverkar i ett 
rum. Det kan handla om så enkla grepp som hur bilderna placeras i höjd 
eller avstånd mellan dem. Hängning kan också omfatta mer estetiska val 
där hänsyn ta till hur de enskilda verken från ett färg och form perspektiv 

Roland Ljungberg målar säreget på fl era sätt. Ofta är kompositionerna uppbyggda av långa 
serpentinvägar i olika färger. Han har en högt uppdriven, varför inte häftig, färgskala. 
Ibland dyker stiliserade fi gurer, en ansiktslös boxare eller en fi cktjuv upp. Hans bilder är 
komplicerade till sin uppbyggnad och innehåll. Några av bilderna, de som bygger på de 
slingrande färgormarna känns för mig slappa och likgiltiga. Andra som ett slags landskap 
i märkliga färger och den förbryllande Före/Efter fångar med en tankeväckande gåtfullhet 
man vill åt och in i. Men den vägen är problematisk. Den här typen av symbolmättade bil-
der väcker en klassisk fråga om kommunikation. Om konstnärens avsikt är att kommunicera 
blir skrift och tecken menigslösa tills man som betraktare knäcker koden. Men vill en konst-
när att tecknens och symbolerna tystnad skall vara talande får man fi nna sig att inte alla kan 
höra.«



understödjer läsbarheten. Det viktiga för mig är inte att underordna mig 
dessa faktorer utan att arrangera bilderna på ett sådant sätt att de hakar i 
varandra utifrån ett meningsperspektiv.

Arbeta med den obestämda bestämdheten, det obalanserade, och osymmetriska30

Utgångspunkten för bilden Före/Efter är en idé inspirerad av en medicinsk 
bok där bilder visas av en råtta som lider av ålderdomssvaghet och föryng-
ras genom att få en ny könskörtel från ett yngre djur. 

Följande bildtexter fanns under bilderna i boken:

a. Föryngring av en råtta med tecken på ålderdomssvaghet. Med hjälp av opera-
tion, som eggar interstitiella körteln, eller genom transplantation av könskörteln 
från yngre djur föryngrade Steinach djuren.

b. Samma råtta efter föryngring.

Bilderna och undertexterna i boken intresserade mig. Men vad var det för 
något som väcktes? Det blir arbetet med målningen som utgör det verk-
tyg som driver och gestaltar denna undersökningsprocess. Jag har aldrig 
kunnat se målandet eller bildskapandet som ett experimenterande där 
olika utseendens gångbarhet görs utifrån en estetisk bedömning. Det som 
driver arbetet framåt är viljan att undersöka en fråga utifrån ett deltagande 

30 Odaterad anteckning från 1986–87.

Före/Efter, 1987. Oljefärg på duk, 
79x62 cm.

Före/Efter, slutlig version
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och med målet att genom ett kvalifi cerat måleri visa andra på den förund-
ran som jag haft.

Den första fråga som uppstår är hur bilden ska struktureras. Ursprungs-
illustrat ionen består av två bilder: a. Föryngring av råtta och b. Samma 
råtta efter föryngring, som placerats under den andra. Målningen delas i två 
delar, en övre och en undre och jag spegelvänder den övre råttan.

Jag är inte nöjd med målningen. Relationen mellan den övre och undre 
världen, mellan Före och Efter är inte tillfredställande. Den är tudelad sam-
tidigt som den är en helhet och fokus hamnar för mycket på delningen. Jag 
vill ha ett tydligare samspel mellan de två faserna och upphäva dikotomin i 
bilden och bara låta den vara kvar i titeln. Målningen rensas upp och den blå 
kulören får växa in i och över delningen. Det kaotiska och kalejdoskopiska 
färgutspelet i formerna städas upp och skärps till. Målningen framstår som 
mer harmonisk trots sitt svårtolkade innehåll, som drar iväg åt skilda håll.

Hösten 1988 får jag anställning som adjunkt på Konstfack Anställningen 
är en tjänst med 50 procents omfattning i måleri. Mellan 1982 och 1988 
hade jag arbetat som lärare på konstskolan Basis, en eller två dagar per 
vecka. Eleverna där var ofta nybörjare. Steget till att nu arbeta på en 
konstnärlig högskola, där fl ertalet av studenterna var inriktade mot att bli 
formgivare av olika slag, var stort.

Arbetet med serigrafi  intensifi eras och jag gör ett större antal grafi ska 
blad. Jag får också en beställning av Konstfrämjandet på en grafi kupplaga.

Efter screentryckskursen 1983 beslutade jag mig för att bygga en egen 
verkstad då jag ansåg att den på Konstnärernas kollektivverkstad inte upp-
fyllde mina behov. En screentrycksverkstad är en sammansatt verksamhet 
med ljusbord för att kunna arbeta med original, vakuumbord för tryckning, 
torkställ för att torka trycken, uv-ljus för exponering, rambeskiktning för 
att sensibilisera tryckramen, framkallning av den exponerade ramen, ram-
tvätt för att rengöra ramar från färg och schablon, färgblandning etc.

Screentryck31 är både en konstgrafi sk metod och en vanligt förekom-
mande kommersiell använd teknik. Tekniken gör att det går att trycka på 
ett stort antal material och även tredimensionella former. I princip an-
vänds en tryckram belagd med en fi nmaskig väv belagd med en tryckscha-
blon som är tät där färgen inte kan passera och öppen där färgen ska 
igenom. Färgen dras ut över ramen med en gummirakel och färgen förs 
över till papperet som hålls på plats med hjälp av vakuum. Konstnärligt 
har tekniken fördelar då den har stora likheter med att måla. Det går hela 
tiden att trycka över det som tidigare gjorts. Färgen kan läggas pastost eller 
laserande. Färger kan blandas fysiskt eller optiskt. Det går att arbeta direkt 

31 Den konstgrafi ska sidan av screentryck brukar benämnas serigrafi .
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på väven med feta kritor eller på fi lm som sedan exponeras på ramen. Eller 
på matterad transparent fi lm där överföring av fotografi , digitala bearbet-
ningar och ett stort antal varierande teckningsförfarande kan användas. 
Tekniskt och uttrycksmässigt är det en mycket rik metod.

Planeringen av ett tryck brukar gå till på det sättet att jag bestämmer 
ett motiv eller tema och börjar skissa på en utformning. Skissarbetet syftar 
till att pröva möjliga utformningar av bilden och samtidigt undersöka hur 
hållbar idén är. Det är möjligt med en situation där bildens utformning är 
tillfredställande men idén visar sig vara usel. När idén anses hållbar, görs ett 
provtryck. Utifrån den slutliga skissen planeras ett antal schabloner, i mitt 
fall oftast mellan tretton och sexton, en eller två för varje färg. Original till 
varje tryck framställs på en semitransparent ritfi lm som sedan exponeras som 
ett negativ på tryckramen. Schablonerna trycks i den ordning som plane-
rats men där olika nyanser och tätheter provas för varje färgtryck. När 
den lämpligaste varianten hittats trycks ett tjugotal provtryck som i sin tur 
 används för ytterligare provtryck för nästa  schablon. I slutändan kanske 
det återstår ett par tryck som kan användas som underlag för upp lagan. Alla 
schabloner planeras från början men jag gör dem i omgångar av fyra fem 
stycken i taget, ifall det uppstår 
behov av förändringar under 
arbetets gång. När jag kommit 
så långt och är färdig att trycka 
en upplaga gås alla schablonerna 
igenom för att se om eventu-
ella korrigeringar behöver gö-
ras genom att antingen öppna 
vissa ställen i schablonen eller 
täcka över andra. Själva tryck-
ordningen mellan schablonerna 
kan också behöva förändras och 
färgers nyans eller transparens 
behöver fi njusteras.

Månen var det första grafi ska 
bladet av mig som beställdes av 
Konst främjandet. Den fi ck en 
upplaga på tvåhundra exemplar. 
Den har upptäcktsresan som 
ett underliggande tema med ett 
schematiskt tält i ett månbelyst 
landskap. Här experimenterade 
jag med olika transparenta och Månen, 1989. Serigrafi , 70x50 cm.
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pastosa färgskikt. Till slut var jag uppe i sexton färger vilket är relativt 
många för en serigrafi . Skälet till att antalet färger är så stort är min strä-
van att spela de olika materiella egenskaper som olika tryckfärger har mot 
varandra. Jag arbetade ofta med både täckande och laserande färger men 
även med matta, halv- och högblanka färgytor.

Ett tema i bilden är de rytmiska vertikala vågformerna som har en 
likhet med hur ljus och grönska speglas i vatten. Tältets ljusgula triangel 
och den pastosa grå som tycks rinna ner från tältöppningen var de sista 
färgerna som trycktes. De poängterar och håller samman. Månen har en 
stark naturanknytning med en organisk dynamisk uppbyggnad där inget 
annat än tältet och månen vilar tryggt.

Konstfrämjandet 1990

Jag arbetade mellan 1988 och 1991 med ett skissförslag till ett äldrebo-
ende i Tyresö, samtidigt som jag hade en utställning med grafi k 1990 på 
Konstfrämjandet tillsammans med Mats Lydén .32 Undervisningen på 
Konst fack tog också sin beskärda del. Det var ett mer omfattande och krävan-
de arbete än på den förberedande nivån, med fl er möten och mer planering.

Inför utställningen på Konstfrämjandet började jag med ett större grafi k-
projekt. En text från ett av mina antikvariatfynd fi ck utgöra utgångspunkt 
för en serie bilder. Bilderna sammanställdes till en portfölj. Portföljen fi ck 
namnet Det oändliga världsrummet innehållande följande blad: Jorden, Månen, 
Solen, Planeterna, Kometerna och Vintergatan. I det följande beskriver jag och 
kommenterar fyra av bladen.

Solen har en varm färgskala med en ockrafärgad grundton som både är 
transparant och pastos. Det är möjligt att trycka både transparent och pas-
tost med en färg blandad med transparentmassa till en styv konsistens och 
tryckt med en grovvävd screenväv. I det här fallet en screenväv för textiltryck 
som tryckts med ett större släpp än vanligt.33 Utformningen av bladet med 
dess schematiska sol och organiska former för tanken till något naivt. De 
gula organiska formerna är något som jag haft med mig sedan tiden på 
Gerlesborgsskolan . De uppstod i ett försök att bryta mig ur en avbildande 
tradition i början av min utbildning och återvände efter tjugo år. Formerna 
avses att spela ut rytmiskt mot varandra men med motrörelser. Färgskalan är 
återhållen med några gula kulörer och något rött samt en transparent grå.

32 Månen, se bild och beskrivning i avsnittet Grafi k.

33 Släpp är beteckningen på det avstånd mellan papper och duk som behövs för att förhindrar 
att färgen smetas ut på pappret av tryckduken. Släppets storlek beror på faktorer som färg-
konsistens, vävtäthet och tryckschablonens öppningsgrad. Textilier absorberar färg på annat 
sätt än papper så problemet uppstår inte där.
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Månen har inget att göra med serigrafi n för Konstfrämjandet med sam-
ma namn. I det här blad fi nns månen med som ett tecken snarare än som 
en aktiv del i bilden. Bilden är sammansatt av ett antal tecken och former, 
både abstrakta och föreställande. Jag strävade efter något kroppsligt och 
stabilt, både i den halvslutna formen och i de böljande rörelserna. Stolen 
ställs mot de mer abstrakta formelementen. Det fi nns en motsättning 
mellan stolen, tecknen och det levande organiska i form av rörelser och 
strukturer.

Färgstrukturen är av stor betydelse i detta tryck. Alla ytor är här tryckta 
med ett fl ertal schabloner som har olika strukturer genom att schablonen 
är slipade eller bearbetade på olika sätt. Den orangea bakgrundsfärgen är 
tryckt i ett fl ertal täckande och transparenta skikt. Det svarta är tryckt med 
en fet blank färg.

Planeterna är formmässigt den minst komplicerade av portföljens blad. 
Den består av ett antal orange-röda organiska former liknande de i Solen. 
Formerna är omgivna av ett antal vågformade linjer. Formerna är inte 
statiska utan rör sig visuellt i förhållande till varandra. Schablonerna är 
gjorda med tusch och fetkritor och slipade, gnuggade och skrapade för att 
texturer ska bildas. Screentrycksfärgen har en heltäckande relativt »död« 
karaktär som yta. När man arbetar på det sätt som jag gör måste ytorna 
bli levande och skapa rumslighet. Det går att göra på andra sätt men det 
här är den metoden som jag valt och den liknar mitt sätt att måla. Det som 
är väsentligt i detta tryck är färg och ljus förhållandet mellan den ljusblå 
bakgrunden och de orange-röda formerna och det något knöliga rytmiska 
spelet mellan formerna. Strävan var att skapa en rörlighet och något luf-
tigt. Linjerna är spår av något som hastigt passerat.

Vintergatan var den mest komplicerade gestaltningen av alla bladen då 
titeln först inte gav mig något uppslag till utformning. Osäkerheten ledde 
till att jag provade några olika formutspel. Jag började arbeta med ett antal 
former som löper vertikalt över bildytan. Resultatet blev inte som jag tänkt 
mig så jag skissade in ett par ben som svävar/står på något immateriellt. 
De tecknade benen och de böljande formerna gav tillsammans ett rörigt 
uttryck. Jag beslutar att trycka en laserande blå ton över hela bilden utom 
över benen. På vissa ställen spricker den laserade ytan upp och de underlig-
gande färgskikten lyser fram. Det laserande färgskiktet är enhetligt, trots 
de öppningar som fi nns på vissa ställen. Det laserande färgskiktet håller 
ihop bakgrunden samtidigt som de vertikala formerna framträder men 
nedtonade. Benen fylls med ett par vita toner som har en anknytning till 
titeln samtidigt som det vita skapar en upplevelse av ljus. Benens konturer 
förstärks med rött. Känslan av att sväva eftersträvas.
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Galleri Argo 1991

Det kom att dröja till 1991 innan nästa utställning ägde rum på Galleri 
Argo.34 En anledning till det stora glappet i tid var att någon tyckte jag 
ställde ut för tätt. Det var antagligen ett uttryck för en av myterna om 
konstnärskapet. Hur ofta är det relevant för en konstnär att ställa ut? Var 
det uttryck för en syn på att man inte bör visa sig för ofta? Slits bilderna ut 
då eller var det en fråga om att en utvecklingsprocess tar en viss absolut tid 
i anspråk eller var det så simpelt att en äldre kollega kände sig hotad av den 
yngre generationen? Det är klart att mina utställningar hade lett fram till 
en vändpunkt eller återvändsgränd. Jag såg det väl inte riktig på det sättet 
då. Men frågan var om det var en fruktbar metod att vänta.

Jag började dock planera för en ny utställning på Galleri Argo som 
bytt lokal från Skeppargatan till Sturegatan. Det nya galleriet var större 
och hade stora fönster mot Humlegården, så det var en lokal som krävde 
mycket av utställaren. Jag hade en tanke om att utställningen skulle byg-
gas upp utifrån två grupper av bilder som kontrasterar mot varandra. 
Motiven bestod dels av abstrakta bilder med slingor och band, dels av mer 
föreställande bilder. Huvudtemat för de mer abstrakta bilderna är mot-
satsparet ordning/kaos och de föreställande rör sig kring ett kroppstema. 
Inspirationskällorna eller snarare bilderna, som jag kommenterar, utgår 
från så skilda områden som den drunknade Ofelia, riter hos aboriginerna, 
sjukdomsbeskrivningar etc. I en del målningar fi nns det spår av föremål 
eller avtryck av en del konsthistoriska referenser. Man kan kanske tolka 
min strategi med banden som ett försök att hålla det vildsinta på plats; 
ordningen i det vertikala som tyglat det vilda omkringkastandet eller tvärt 
om som början på ordningens sammanbrott.

Trots att dessa två olika teman får var sitt format 100x100 cm och 

34 Stig Johansson  (Svenska Dagbladet mars 1991) »Nog är det tydligt att i dessa tider av mass-
media brus fi nns plats för måleri i mer traditionell bemärkelse med tonvikt på just färg./…/ 
Utställningen blir ett enda färggnistrande smycke – en glödande kolorism i mättat rött, 
grönt, gult. Målningarna i sina kombinationer av abstraktioner och fi gurationer är helt en-
kelt förföriskt vackra att se på/../. Jag upplever hans målningar som en slags ikoner, uråldrig, 
magisk heraldik i en ny, expressiv form, ytterligare förtätad genom färgens intensitet/…/.«

 Delar av utställningen går vidare till Umeå och visas på Galleri Brage. Leenah Malmi  skrev 
(Västerbottens-Kuriren 26/2 1992) /…/ Kanske berör Roland Ljungbergs målningar därför 
att han, mitt i det kunnande han besitter, gör bruk av de nya koderna, de övertydliga tingen 
som tältet och det stiliserade helgonet med korset etc. och gör dem till delar i ett historiskt 
sammanhang. Han målar med en kontinuitet utan att göra ett bildspråkligt brott och han 
sammanfogar och brukar varsamt och kunnigt uttrycken som fi nns i dag med gårdagens.

 Frågan är om det som Ljungberg representerar i sina bilder är en av möjliga vägar inom 
konsten idag? För i mångfalden av uttryck och bildkonstnärliga språk så fullgör hans bilder 
trots allt en av konstens viktigaste uppgifter att beröra.



Månen, 1990. Serigrafi , 70x50 cm.

Planeterna, 1990. Serigrafi , 70x50 cm. Vintergatan, 1990. Serigrafi , 70x50 cm.

Solen, 1990. Serigrafi , 70x50 cm.
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100x112 cm separeras bilderna inte tillräckligt från varandra, som det var 
tänkt, utan bilderna blandas upp med varandra och varje målning indivi-
dualiseras. Att målningarna har olika storlek framgår inte tillräckligt, det 
är de kraftiga färgutspelen som tar över den tänkta utställningsstruktu-
ren.

Det vertikala skapar betydelser och det horisontala skapar skillnader. Det 
bestämda i det obestämda; vad är det som skapar bestämdhet? Är bestämning en 
strukturering av problemet, av ytan, av rummet eller av handlingen? Konst som 
handling och konst som konst.35 

Jag hade några enstaka icke föreställande målningar i utställningen på 
Argo 1987. De var inte helt abstrakta, utan natur och landskap låg under 
som en ton. Det jag ville göra var en serie målningar där en undersök-
ning av motsättningen mellan det formella/abstrakta och det expressiva/
kroppsliga drev fram målningens slutgiltiga utseende. Bilderna fi ck en 
vertikal geometrisk form bestående av tre ytor där den mittersta delades 
in i fem band som i målningen Utan titel (1990). De vertikala rektanglarna 
liknar boksidor som läses från vänster till höger. Det är en fl ik uppe i 
vänstra hörnet, det blå viks upp och det glödande röda anas. Valet av den 
blå/gröna kulören var ett desperat tilltag i ett försök att lyfta målningen ur 
tråkigheten. Turkosblått var inte en färg som jag förknippade med en färg-
skala som var användbar. Men det var som om något behövde lyftas fram 
och ställas i relief mot det andra. Jag använde oftast rena tubfärger och 
blandade ytterst sällan. Om jag blandade var det för att få fram särskilda 
kulörer och då främst blå kulörer eller att lyfta fram ljuset i någon enskild 
kulör. Efter att slingrorna hamnat på plats, förtydligade och förändrade jag 
dem utan att ta bort den vitalitet som de ursprungligen hade.

Varför jag bara använde i stort sett oblandade färger från tub kan bero på 
att jag ville ha en så kraftigt och ren fysiskfärgverkan som möjligt. Picasso  
lär ha sagt ungefär följande: har jag inte blått så tar jag rött. Kulören är 
således inte i sig intressant, utan dess relation till intilliggande kulörer 
och pigmentens och bindemedlens fysiska egenskaper. Vid färgblandning 
tenderar färgmaterialet att förlora sina specifi ka pigmentegenskaper och 
jämnas ut. Om Otte Sköld  har sagts att han målade tills målningen blev klar 
och med det menas att han passerat gränsen där färgen som materia nötts 
ner till intet och fortsatt bortom denna gräns för att åter ge den form som 
atmosfär. Detta som ett exempel på att det trots allt går att göra tvärt om.

En kommentar till mina målningar på utställningen av en kollega var 
att jag tydligt arbetade med komplementfärgsmotsättningar. Färgers fram-

35 Odaterad anteckning från 1990.



trädandeform kan förstärkas genom att utnyttja det som kallas simultan-
kontrast.36 Kulör som verktyg är viktigt, men inte på det sättet. Det grova 
verktyg som begreppet komplementfärger är, framstår som svåranvändbart 
för mig. Till råga på allt är begreppet komplementfärg vagt då det har olika 
betydelser och består då av olika färgpar.37 Det är också svårt att säga att 
en yta i mina målningar har en viss bestämd kulör då den består av ett 
fl ertal kulörer lagda i skikt och som bitvis bryter igenom varandra. Min 

36 Simultankontrast, färginduktion, inom färgläran ett fenomen där exakt samma ljusstrålning 
från en yta kan ge upphov till olika färgperceptioner beroende på omfältets färg. Induktion 
har ibland klassats som en synvilla men tolkas i dag som en anpassning av ögat till vad som 
gagnar människans överlevnad. Induktion förstärker nämligen skillnaden mellan omfält 
och infält och gör gränsen dem emellan tydligare. Alla färgegenskaper kan påverkas, och 
speciellt kan en neutralgrå färg genom omfältets inverkan få en kulörton som tenderar åt 
omfältets komplementfärg. ( 2008-05-02, Nationalencyklopedin.) 

37 Komplementfärger kan exempelvis anses vara två kulörer som vid blandning ger en neutral 
grå, färgpar som vid ljusblandning ger vitt ljus, den efterbild som uppstår som visuell sen-
sation vid fi xering av en kulör yta, motstående färger i visualiseringar av olika färgsystem 
(färgcirklar, färgkroppar) etc.

Utan titel, 1990. Oljefärg på duk, 100x100 cm.
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användning av färg är påverkad av något som jag har haft med mig sedan 
Gerlesborgsskolan : färgens fysiska och materiella egenskaper och då speci-
ellt oljefärgens förmåga att refl ektera ljus från skilda djup i färgskiktet. Andra 
färgmaterial som akryl, vinyl, tempera refl ekterar ljuset från ytan och tar då 
inte fram pigmentens olika egenskaper på samma sätt som oljefärg, vilket 
innebär att det då i huvudsak blir kulören som uttrycker och gestaltar.

Instucket i målningen fi nns det ett tecken i detta fall i form av ett stryk-
järn. Det är inte i första hand Dick Bengtssons  användning av strykjärnet i 
sitt patineringsarbete som alluderas utan Jasper Johns  målning Corpse and 
mirror (1974) där det fi nns ett avtryck av ett strykjärn. Det är som taget ur 
en tecknad fi lm eller serie; det kvarglömda strykjärnet som bränt fast sin 
bild eller till och med bränt bort den.

Den fi gurativa serien har måttet 100x112 cm. Alla bilderna har en i 
målningen målad »ram«, som ger upphov till en bild i bilden. »Ramen« 
tjänar det dubbla syftet att visa på att målningen är en bild och samtidigt 
har ramen funktionen av att hålla tecknen fast på bild ytan. När jag ser 
målningarna igen och i relation till de senaste utställningarna slår det 
mig att »ramarna« och banden också tjänar ytterligare ett annat syfte, 
nämligen att tygla det vilda kringelkrängandet.38 De här målningarna är, 
i högre grad än de abstrakta, skrapade och skiktade för att inte säga bitvis 
genomsiktliga, men ibland ligger färgen i relief likt blaffor och »tand-
kräms« teckningar. Kroppsformer som ben, armar, torson, huvuden och 
även hela kroppar befolkar bilderna, som är bearbetade motiv från böcker 
om medicin, idrott, konst och antropologi. Idén om ett kroppstema upp-
stod genom bilder jag hittat i de böcker jag köpt. Bilder som föreställde 
gymnaster, beskriver olika sjukdomar eller kroppsskador. Kropparna är 
avmaskade med exemplariskt vita vikta textilier. Allt individuellt är borta. 
Kroppen är begreppet kropp smittat med begreppen vattenkoppor eller 
mässling. Bilderna är statiska och abstrakta. På något sätt knyter de an till 
min barndoms upplevelser. Barnsjukdomen som något kollektivt där min 
sjukdom inte var det som fanns.

Jag vill inte påstå att kroppstemat var medvetet valt utifrån en idé utan 
uppstod ur en dragning till det material jag valde bilder från. Det slår mig 
också att det kan fi nnas anknytningar till mina tidigare försök att utveckla 
ett personligt samtida fi gurativt måleri.

Ett par år efter utställningen började jag träna traditionell karate och 

38 Eco  U. 1971. s. 251 »Verket strävar på denna punkt mot sin egen autonomi i förhållande till 
de gällande konventionerna, en autonomi som skapar ett eget kommunikationssystem. Men 
en fullständig autonomi kan inte uppnås om verket inte stödjer sig på den lingvistiska kom-
munikationens kompletterande system och begagnar dessa som meta språk i förhållande till 
dens språkkod som återupprättats i verket.«
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började arbetet med att förena den kroppsliga medvetenheten med den intel-
lektuella. Jag har här införlivat en annan föreställning där kroppen förenas 
med rummet. Det fi nns också en annan motsatt bild av vårt sätt att betrakta 
oss och världen nämligen den som skiljer själen och kroppen.39 Det är som 
om kroppens förmåga att bära kunskap och erfarenheter har hunnit ifatt 
tanken och övertygelsen. Världen frigör sig inte enbart genom prat, öga och 
tanke utan också genom vår plats i rummet.

Utan ram expanderar bilden i en tomhet. Med ram låses skeendet till en 
 metaform.40

I målningen Ceremoni fi nns det i den dubbla ramen en torso och två fi gu-
rer. Tor son är hämtad eller extraherad ur en bok, som behandlar olika 
sjukdomar som vattkoppor, mässling osv. De två fi gurerna är från en 
populärvetenskap lig an  tropologisk beskrivning av en aboriginsk be grav-
ningsrit. Denna folkgrupp »be  gravde« sina döda i träd. Den dubbla 
inramningen, den svarta rymden som bakgrund, den jordfärgade torson, 
den kosmiska cirkeln, snitten, spåren och de nakna människorna samverkar 
till ett komplext uttryck. Färgskalan i dessa föreställande bilder är återhållen 

39 Descartes  dualism: kropp och själ är väsensskilda substanser; en kropp är ett i tre dimen-
sioner utsträckt ting (res extensa) som inte kan tänka, och en själ är ett tänkande ting (res 
cogitans) som saknar utsträckning och läge i rummet.

40 Odaterad anteckning 1990.

Ceremoni, 1991, Oljefärg på duk, 100x112 cm.
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jämfört med tidigare målningar. Är det så att vi uppmärksammar vår kropp, 
som en del av vår erfarenhet först när vi blir sjuka?

Färgen fortsätter att vara något som hamnar i förgrunden. Kritiker och 
besökare verkar oftast fastna direkt i den upplevelsen. Det är den erfa-
renhet jag har, att människor först upplever färgverkan och sedan börjar 
de leta efter andra meningar. Det kan vara två olika skäl till att färgen 
dominerar läsningen. Den ena är att det verkligen är färgen som framträ-
der och är bärare av uttrycket, eller så kan det vara så att det vi kallar för 
bildens representation inte är den som betraktaren förväntar sig, och då 
tar till sig färgupplevelsen i första hand. Det fi nns här också en konfl ikt 
mellan metoden att använda metakommentarer, och metoden att använda 
den personliga erfarenheten som en form av en expressionistisk längtan 
eller till och med ett tvång.41 Det kan kanske tyckas att »ramarna« i bil-
derna var onödiga. Att de var ett moment som komplicerade bilden alltför 
mycket och tog bort en del av styrkan från måleriet. Jag håller med om att 
målningarna skulle klara av att vara utan den inmålade »ramen«, men för 
mig var »ramarna« ett sätt att hålla ihop en utställningsidé. De var också 
en nödvändig del i arbetsprocessen som en metod att fl ytta fokus från må-
landet till målningen som medium.

Ön (1992) blev nästa grafi ska blad som Konstfrämjandet beställde. Den 
är i ett liggande format och utgår från ett sjömärke belyst i månljus.

Det här bladet har en annan karaktär än Månen. Den geometriska 
grundstrukturen är en annan. Bilden bärs upp av en statisk horisontell 
gestalt, med grundformer som triangeln, rektangeln och cirkeln. Den 
slingrande gröna speglingen och de blå, gula och orangea vågformerna 
hålls på plats av respektive grundform. Molnet och månen är som fästa 
vid det ljusblå horisontala bandet. Här är motivet tryckt ända ut mot pap-
perskanten. Tekniskt har jag arbetat på ett likartat sätt som i Månen med 
laserande och pastosa färgskikt. Men här är både färgskala och formspråk 
enhetligare. Det är den blå tonen som dominerar hela bilden och är det 
som håller samman. I Månen har de färger som spelas ut mot varandra ett 
likartat värde, de balanserar varandra. I Ön är det blå som ställs mot övriga 
färg- och formutspel. Det blå utgör scenen som dramat utspelas på.

41 Eco  U. 1971, s. 251 »Om det karakteristiska för nästan alla nutida konstverk är att de 
baseras på verkets individuella kod (som emellertid inte fi nns före verket och inte utgör en 
yttre referens till detsamma utan är verkstes innehåll), så är denna kod emellertid oftast inte 
möjlig att ange utan yttre hjälp och utan ett uttalande som hör hemma i poetiken.«



Tomtebo 1992–93

Konst framställd för att visas på traditionella gallerier, anpassas efter 
den kontexten, vilket påverkar både form och utseende på det utställda. 
Offentlig konst framställs för en annan kontext och miljö och påverkar och 
påverkas också av de olika rum som den verkar i. Konstnärer som arbetar 
i ett sådant sammanhang måste ha en förståelse av den omgivande miljöns 
betydelse för gestaltningen och kunna samarbeta med skilda yrkesgrupper 
allt från konsulter och arkitekter till vaktmästare och byggnadsarbetare. 
Men också vara medveten om på vilket sätt konsten används. All offentlig 
konst har maktanspråk av något slag.

1992 tillfrågades jag om att ge förslag till en offentlig gestaltning i ett 
bostadsområde med fyra fasader runt ett torg i Tomtebo, Umeå. Gestaltn-
ingen kom slutligen att bestå av tre fasader och utfördes under olika faser 
1992–1994. Två av fasaderna har gestaltningar utförda i glasmosaik och 
den tredje består av emaljmålningar. Mosaikerna blev färdigställda i min 
ateljé på betongplattor och monterade på plats under byggnationen. De 
stora mosaikerna är en meter i diameter och emaljerna ca 90 x 210 cm. 
Emaljmålningarna är gjorda på Gustavsbergs emaljfabrik som hade en 
avdelning där konstnärer kunde hyra in sig.

Jag ville spela ut de olika fasaderna mot varandra genom att ge dem 
olika karaktärer. De fyra elementen: eld, vatten, luft och jord utgjorde 
ett lämpligt tema för mitt syfte. Emellertid blev endast tre genomförda 
nämligen, Luft, Eld och Vatten. Det fjärde planerade huset blev aldrig byggt. 
Jag började arbetet med att bygga en skalenlig modell av de fyra husen 

Ön, 1992. Serigrafi , 50x70 cm.
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och torget som de var placerade kring. Fasaderna fi ck olika utformade 
gestaltningar beroende dels på byggnadens karaktär och dels på de olika 
temana. En modell i skala 1:20 gjordes av varje fasad. Denna skiss hade 
exakt kulör på väggbeklädnad och detaljerad utformning av konstverken. 
Ytterligare en skiss i skala 1:5 gjordes med ett utsnitt av den centrala delen 
av gestaltningen. Till detta kom materialprov i skala 1:1. Modellen är inte 
bara till för att presentera förslaget utan jag arbetar i modellen med olika 
gestaltningsuppslag. Här kan jag direkt pröva hur relationer och storlekar 
samspelar. I de andra skalenliga skisserna arbetas färgrelationerna fram.

Luft var den första gestaltningen som genomfördes och den består av 
två cirkulära mosaiker över en gångtunnel in i byggnaden.

Den andra Eld består av fem olika emaljmålningar som placerats i nischer 
i gatuplanet. Skälet till gestaltningens plats och utformning var en önskan 
att lösa ett problem som arkitekterna fått med dessa blindnischer. Jag 
misstänker att nischerna uppstod när det blev förändringar i lokalutnytt-
jandet på gatuplanet. Placering och de intilliggande fönstren och dörren 
skapade svårigheter att integrera insatserna i arkitekturen. Jag valde då att 
se gestaltningarna som autonomt konstverk. Jag gjorde skisser i skala 1:1 
vilket egentligen är helt vansinnigt men skälet var mitt beslut att se dem 
som enskilda konstverk. Skisserna transporterades till Gustavsberg och 
stod i samma rum som jag arbetade i med mina emaljarbeten. Jag kunde 
inget om emalj när jag kom till verkstaden, utan fi ck instruktioner av den 
avdelningsansvarige. Utifrån de kulörer jag valt började jag med att göra 
färg- och blandningsprover och andra materialprover, som brändes under 
olika långa tider. Jag prövade hur tjock emaljen gick att bränna och vad som 
hände med färgytor som slipats och bränts på nytt. Slutligen efter en vecka 
hade jag tillräckliga kunskaper om hantering och hade då ett referensmate-
rial som jag kunde använda. Jag gjorde prover under hela arbetsprocessen 
för att testa nya idéer om hur jag kunde använda materialet.

Emaljmålningarna har en gul-orange huvudton med inslag av rött, 
blått och något grönt. Motiven är hämtade från natur, friluftsliv och är rit 
betonat. De är från vänster sett: fl od med måne och månspegling, fågelbo, 
midsommarstång med tält, eldstad, och till sist människa och båt på vat-
ten. Alla bilderna har en gemensam geometrisk understruktur i form av 
vertikala band, som i sin tur bygger på en av de geometriska strukturer 
som arkitekten valt att arbeta med. Oftast använder arkitekter bara en 
geometrisk grundstruktur med vissa talförhållanden och proportioner, 
men här fi nns fl era olika system lagda över varandra vilket ger arkitektu-
ren ett splittrat uttryck. De andra husen som jag arbetade med hade alla en 
enhetlig geometrisk struktur.



Galleri Argo 1994

Välj material som: 1. Faller utanför. 2. Representerar tomheten.42 

Som det tycks framgå av anteckningen fanns det ett tvivel på möjlighe-
ten till kommunikation och deltagande. Den ska nog inte i första hand 
förstås som ett pessimistiskt tvivel, utan snarare som ett metodologiskt 
ställningstagande. Det blir då ett tema som kommer att genomsyra arbetet 
med utställningen. Vi kommunicerar genom vårt vardagsspråk som vi 
oftast betraktar som uttömmande. Andra uttrycksformer som dans, mu-
sik, teater och måleri ses ofta som underhållning. Vid närmare eftertanke 
verkar en stor del av människans förehavanden mycket orationellt. Man 
förundras över den innerlighet och outtröttliga kraft som människan läg-
ger ner i sina gestaltande aktiviteter. Så även jag. Jag förundras över min 
egen verksamhet som konstnär. 

Utställningen på Galleri Argo 1994 utvecklas utifrån erfarenheter från 

42 Odaterad anteckning 1993–94.

Eld. 2004. Kv. Nornan Tomtebo Umeå, emalj på stålplåt, 250x100 cm
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upplevelsen av ett slags misslyckande med det tvådelade temat på ut-
ställningen 1991.43 Visserligen tänkte jag fortfarande i två motivgrupper, 
men tänkte separera dem i högre grad än tidigare, både till form och till 
innehåll. Den ena gruppen skulle bestå av målningar med utgångspunkt 
i porslinsfi guriner i ett stående smalt format. Bilderna är tolkningar av 
porslinsfi gurer återgivna i The Color Traesury of 18th Century Porcelain.44 
Detta tema ger en slags burlesk, romantisk bild av kärleksmöten gestaltat 
i kraftigt kolorerade fi guriner. Uppsluppna skildringar av en idealiserad 
herderomantik i ett material som egentligen för tankarna till oanvändbara 
husgeråd, lockade mig. Men det handlar också om hur representation av 
kroppen i förhållande till ett begrepp framställs. Även det sätt som fi guri-
nerna presenterades på i boken, mot kraftigt kolorerade bakgrunder som 
violett, rött, och grönt, väckte mitt intresse. Samtidigt innebar motivets 
historia att det är nästan omöjligt att använda – fi nns det något så utslitet 
och belastat som beskrivningar av förälskelse? Trots detta var jag tvungen 
att våga mig in i frågeställningen och göra ett försök.

Den andra motivgruppen planerades bestå av blommålningar, vilket 
var något som tidigare helt befunnit sig utanför mina preferenser. Blom-
bilderna hade delvis en liknande utgångspunkt som porslinsfi gurinerna. 
Det var min fascination för frågor kring representationen av växter, åter-
givna i en trädgårdsbok, som startade hela arbetet. Under perioder har 
jag hållit på med trädgård och odling. Trädgårdens årscykel med födelse, 
liv, död och vila har fascinerat mig. Det är de individuella förändringarna 
som fångat mitt intresse med dess nedbrytning och återfödelse. Jag har 
bearbetat temat som fotografi  under många år men inte kunnat ta med 
mig det till ateljén.

Jag skissade parallellt med porslinstemat på en serie blommålningar 
som en andra bildserie. Under skissarbetet visade det sig att jag inte kunde 
komma fram till en användbar form av det jag sökte efter, eller snarare 
så att jag inte kunde se någon möjlig utvecklingsväg i blommaterialet. 
Blomskisserna hade lösts upp i en form som inte var användbar för mig. 
Jag försökte lösa det hela med att addera tecken som lungor, hjärtan och 
annat, vilket egentligen inte hade varit avsikten. Det som hände var att 
hela projektet havererade på skisstadiet. Det är möjligt att jag skulle för-

43 Stig Johansson  skriver i Svenska Dagbladet (datum okänt): /…/ Ljungberg – återigen en av 
dessa målare, helt försvuren till färgen. Den tar mer och mer överhand, inte så att motivet, 
för det fi nns, skulle vara oväsentligt Men det är färgen som styr. Den emotionella bas där 
allt får underordna sig. Det är med andra ord en genuin kolorist man har framför sig. Inte av 
det där utmanande, oberäkneliga slaget, utan varje element i målningen beräknas, avvägs, 
innan det slutligen sätts på plats/…/. 

44 Siegfried Ducret, The Color Traesury of 18th Century Porcelain, 1971.
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sökt angripa ämnet från ett annat håll. Men det är i grund och botten en 
fråga om balans mellan kraften hos den inre bilden och den energi och tid 
man anser sig kunna lägga ner i projektet. Är idén så pass hållbar att jag 
tror mig kunna nå fram till något användbart eller har jag råd att riskera 
att kasta bort ett halvår till? Ibland kan man ta risken men jag valde att 
inte göra det denna gång. Jag har en uppsjö av havererade projekt och inte 
genomförda idéer.

Figurintemat fi ck dock leva kvar i en förändrad form, blombilderna 
skrinlades och ersattes av ett upptäcktsresande tema. Det är möjligt att 
kroppens intrång i blomskisserna ledde vidare till upptäcktsresandeste-
mats ena del, nämligen till representation av kroppen.

Fick en ide till utställningen, det var en tanke om upptäcktsresande. En, som jag 
kan förstå, otålighet med det alldagliga livet, och en vilja att nå bortom det kända. 
En längtan till att förverkliga drömmen, fantasin om kartans vita fl äckar. Det 
skulle handla om möte mellan tanken, drömmen och världen, i form av bilder.45

Det här upptäcktsresande temat kom att vidareutvecklas och bli ett centralt 
tema i utställningen. Bildformatet är kvadratiskt. Ett kvadratiskt format 
är neutralt, stadigt som en karta där väderstrecken är lika värda. Bildens 
format påverkar dynamik både i bilden och hur den samverkar med andra 
bilder och rum. Problematiken kring Ordning och Kaos är borta och istället 
fördjupas här en undersökning av en fi ktiv resa. Borta är också förlagorna, 
bilderna växer fram spontant. Upp täckts resandet som tema har funnits 
med sedan 1987 men kulminerar i stort med denna ut  ställning. Upp-
täcktsresan som projekt kan ses i dubbel betydelse, dels som en egen inre 
upptäcktsresa i ett okänt landskap med både Freudianska bråddjup och 
lättsam underhållning och dels som en kunskapsresa med syfte att frilägga 
människans längtan efter att kartlägga världen – behovet att förstå och få 
ledning. Och idag, vad fi nns det för vita fl äckar att fylla i? Det är nog det 
som är den springande punkten; vad fi nns att upptäcka och vad fi nns att 
uppfi nna.

Målningarna är inte relaterade till varandra i den meningen att de utgör 
en serie som kan läsas i en ordning som ger en rörelse i tid och rum, utan 
är nedslag i mentala tillstånd som representerar ett pendlande mellan 
desperationen över att inte ha funnit något med mening och förväntan att 
resan ska föra till nya viktiga upptäckter. Det fi nns här en analogi till konst 
och existens, konstens autonomi och individens öde.

Färgerna drev jag, till deras maximala förmåga, de glöder nästan. Den 
huvudsakliga färgskalan på utställningen rör sig mellan rött – orange – gult 

45 Odaterad anteckning våren 1993.
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med inslag av svart, vitt, violett, blått och en dov grön. Färgskalan i de en-
skilda målningarna är kort och består av ett urval grundfärger. Valör- eller 
ljuskontrasten mellan de olika kulörerna är liten. Starka kulörkontraster 
fordrar ofta att spannet mellan ljus och mörker blir kort då två kraftiga 
motsättningar riskerar att slå sönder bildytan.

Porslinsfi gur, hjärta och fågelbo är en i serien av porslinsfi gurmålningar. 
Nedanstående anteckning ligger något senare i tid än utställningen och är 
en fundering kring ett motiv i ett digitalt konstprojekt jag bedrev då. Trots 
det speglar anteckningen en stor del av skälen till det som lockade mig att 
använda bilderna av porslinsfi gurinerna som förlaga.

Varför detta val av bild:

Den färgade bakgrunden som används för att frilägga porslinsfi gurerna, orsakad 
av trycktekniska och visuella skäl.
Formens slutenhet; fi gurerna samlar sina extremiteter till en struktur, men även 
fi gurgruppens komposition skapar en slutenhet, en egen värld – ingen kan tränga in, 
utanförskap.
Figurinernas kläder traditionella – traditionen
Skillnaden i språkliga uttryck på 1700-talet och idag 250 år senare
Materialet framhäver det isolerade
Färgvalen: Vit, svart, gult, blått, röd, violett, grönt.46

Jag arbetade med ett stort antal skisser innan jag tog itu med målningarna. 
Skissarbetet handlade om att hitta en form för gestaltning av idén med 
porslinsfi gurer och jag arbetade med ett fl ertal olika skissmaterial, för det 
mesta i obeständiga material. Över bilderna lägger jag en halvgenomskin-
lig (matterad) arkitektfi lm eller bakplåtspapper. Figurinbilderna kalkeras 
av med overhead-pennor i olika kulörer. Skisserna bearbetas och strävan 
är att bryta ner ursprungsbilden till en användbar form. Bilderna får ka-
raktären av skisser till teater eller operaföreställning. De är som scenöpp-
ningar. Idag ser jag möjligheter i skisserna som jag inte gjorde då. Det är 
möjligt att om jag sett dem på detta sätt då, skulle en alternativ väg till den 
jag tog vara möjlig. Skisserna är i ett kvadratiskt format där fi lmens semi-
transparens är det som håller samman bilden. Det ligger nära tillhands att 
ha förstorat upp dem på matterat plexiglas. Ursprungsidén hade då blivit 
något helt annat; något lättare, luftigare, mer humoristiskt och kanske 
mer måleriskt än den gestaltning jag slutligen valde. I stället för att, som 
det var tänkt, ge porslinstemat en lösare gestaltning så får bilderna således 
ett helt annat format och en emblematisk form. Återigen gör sig min tanke 
påmind om bilder som en sammanställning av visuella språkliga tecken.

Det jag ville pröva i den här utställningen var det som misslyckades i 

46 Anteckning 21/11 1994.
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utställningen 1991. Jag ville pröva att skilja de två temana från varandra 
så mycket att bildarna inte fl ätas samman som i utställningen 1991. Jag 
tog också bort ramarna och lät motivet fl yta ut till kanterna och även runt 
över dem. Det är en början till att antyda målningen som ett objekt, där 
den målade kanten visar på målningens tjocklek och därmed ger färgen en 
rumslig utsträckning.

Slutresultatet blev inte heller denna 
gång som jag tänkt utan fi gurintemat 
skiljer sig alltför mycket från upptäckts-
resandestemat för att ett samspel/sam-
tal ska uppstå. Tanken var att det skul-
le vara två betydelsevärldar som skulle 
mötas. I detta möte avsågs att olika 
synsätt skulle konfronteras och i kon-
frontationen förväntades ett tillstånd 
av eftertanke, refl ektion. Själva tanken 
med att två världar möts i ett rum var 
ett försök att skapa ett slutet system, 
stänga ute en konstvärldsrelation eller 
i alla fall försöka minimera den och 
låta människors erfarenheter och upp-
levelser stå blottade. Det skulle upp-
stå ett heterogent slutet system, med 
oförutsägbara reaktioner. Systemets 
jämvikt är inte statisk utan förändras 
beroende på vilka komponenter som 
reagerar med varandra och vilka rest-
produkter som uppstår.47

Konstvärlden å andra sidan fung-
erar ungefär som en buffertlösning, 
den neutraliserar reaktioner. Referenser som smak, stil och genre trycks 
över betraktaren. Konstverket fi nns visserligen i en konstvärld och är 
beroende av hur vi använder, omger oss med, och talar om konst. Den del 
av konstvärlden som jag talar om är den av individer och kollektiv samlade 
makt som utövas i en konstgemenskap och hur den påverkar vad som visas 
och uppmärksammas.

När vi hängde utställningen kom hängningen att koncentreras till upp-
täcktsresandestemat och porslinsfi gurinmålningarnas plats i utställningen 

47 Under min gymnasietid skrev jag ett specialarbete i kemi om reaktionskinetik i homogena 
system som här på ett märkligt sätt återkommer som en analogi. 

Porslinsfi gur, hjärta och fågelbo, 1994. 
Oljefärg på duk, 127x79 cm.
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marginaliserades. Tanken om att skapa den självgenererande utställningen 
var ett misstag, men jag var tvungen att pröva.48 

Känslor eller förutbestämdheter kopplade till händelser eller myter i världen. 
Jagets slutenhet öppnar sig, duplicerar en del av sig på verkligheten.

Använder upptäcktsresandes läger lögner? Insomnandet, jaget stänger dörren mot 
världen. Det handlar om försvaret av den egna världen, ej upptäckarglädjen.49

I målningen Figur, lamm och rektangel fi nns en gestalt, ett lamm och ett 
altare. Mannen i målningen är på väg från solnedgången och kvadraten. 
Inuti honom fi nns ett lamm, ett blått lamm som tronar på en piedestal 
eller ett altare. Ska lammet offras eller är det en följeslagare på vägen? 
Grundkulören är en mörk kall röd som nästan sjunker inåt. Lammet är 
lysande blått, koboltblå. Piedestalen/altaret är uppbyggt av två halva sfä-
rer. Det påminner om en sockel till en Brancusiskulptur .50 När jag gjorde 
målningen började jag med fi guren/kroppen. Lammet/sockeln kom in 
senare. Sådana här sammanställningar kommer ibland bara till genom 
intuition. Så var det här och det samma gäller valet av kulören, vilket inte 
heller gav sig direkt. Det är som om måleriet inte bara färdigställer något 
utan innebär att det är en akt av att leva sig in i en ordlös berättelse som 
iscensätter sig själv. Det är när en hel dag är på väg att utmynna i trötthet 
och misslyckanden, och i det ögonblicket uppstår det där: javisst så här 
ska det vara. Det är ett märkligt tillstånd, både otillfredsställande och 
befriande. Otillfredsställande i samma mening som »summan av alla miss-
lyckanden«, nämligen den förlorade kontrollen. Bilden av den rationella 
människan som krackelerar. Det är tillfredsställandet av att arbetet trots 
allt leder någon vart och att det trots allt fi nns glipor där tillvarons vara 
kan sippra in. Det konstnärliga arbetet handlar här om en besatthet att 
förstå världen genom konsten. 

Intuition är som jag ser det en förmåga att leva sig in i en tillblivelse-
process. Det är en förmåga som tränats upp  genom att ha genomgått ett 
stort antal konstnärliga processer. Det handlar både om att kunna tillåta 
sig att släppa på en rationell föreställning om den mänskliga naturen och 

48 Nordenstam . T. Från konst till vetenskap, jfr s. 207 f. »Den enda väg man kan gå för att befria 
sig från ohållbara traditionella tänkesätt är att arbeta sig genom dem så att man så små-
ningom kritisk distans till det traditionella tänkandet. Och har man kommit så långt är man 
också obönhörligen märkt av traditionen.«

49 Odaterad anteckning 1993–94.

50 Brâncusi, Constantin, 1876–1957, rumänsk skulptör, verksam i Paris. B. var en av banbry-
tarna inom den moderna, abstrakta skulpturen, och han har infl uerat kubistisk och surrea-
listisk bildkonst. Han tog avstånd från den klassiska fi gurmodelleringen och ersatte den med 
direkt bearbetning i träet eller stenen. Med B. uppnådde själva det skulpterade föremålet en 
ny art av självständighet.



världens ordning och ha en tillit till det som växer fram ur det ordlösa 
handlandet och fi nna värdet i det. Be greppet instinkt som ofta används 
analogt med intuition har för mig en något annan innebörd. Instinkten 
består av medfödda refl exer eller djupt införlivade sådana som vi hanterar 
på olika sätt utifrån vår kulturella träning. Intuitionen är som jag ser det 
mer kulturellt grundade refl exer som kan appliceras på olika kulturella 
förhållanden och händelser.

Jag skrev tidigare att upptäcktsresan utgör en metafor både för en mental 
resa och en rumslig resa – fantasi och turism. Den kan ses som två olika 
perspektiv på ett tillstånd av sökande. Vad är det vi ser eller väljer att se 
och hur förstår vi det vi ser? Vad består vår identitet av och hur förändras 
den genom att konfronteras med andra. Vi tar med oss våra föreställningar, 
ibland passar den andre in men då den inte gör det skapar vi konstruktioner 
för att förhålla oss. Förhålla oss måste vi men inte bara genom påståenden 
utan också genom att ställa frågor. När konstnärskap som är svårkategori-
serade beskrivs, talas det ofta om att det här är en konstnär som mer ställer 

Figur, lamm och rektangel, 1994. Oljefärg på duk, 100x100 cm.
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frågor än ger svar. Konst som påstår ,vad är det då? Det intressanta är vilka 
frågor som ställs och hur de ställs. I meningsfulla frågor fi nns embryon till 
nya frågor och nya svar.

Tomtebo Nornan 1996

Vatten var den sista gestaltningen som genomfördes i Tomtebo. Här hade 
jag en hel del erfarenheter av de tidigare arbetena och Vatten är den delen 
som bäst interagerar med arkitekturen. Utformningen har en likhet med 
Luft men består den övre delen av två diagonalt ställda kvadrater i glasmo-
saik med en gul grundton och den nedre av fyra mindre kvadrater ställda 
diagonalt. Över de två medaljongerna är en båge med ett vågmönster pla-
cerad. Valet av den gula färgen för att gestalta vatten kan tyckas märkligt 
men vattnet representeras av det blå och vågrörelserna i utformningen av 
de båda övre medaljongerna och även bågen. De nedre kvadraterna har 
en blå bottenfärg och består av cirklar och andra geometriska former som 
avses ha en anknytning till vatten och vattenrörelser.

Vatten kv. Nornan Tomtebo Umeå, 1996, glasmosaik 
på betong, ca 2x4 m.
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Galleri Argo 1997

1997 har jag åter en utställning på Galleri Argo och det blir den sista för 
mig på galleriet på Sturegatan. Förföljd av att förra utställningen blev för 
splittrad, mångfacetterad och att färgutspelet tycktes få för stor plats, strä-
vade jag under planeringen att hålla ihop utställningen både i form och i 
innehåll. Efter bland annat Stig Johanssons recension51 och de reaktioner 
som jag uppfattat på den utställningen, där färguttrycket blev det centrala, 
önskade jag smala av det övergripande temat – göra det tydligt. »Ram« 
temat kommer tillbaka men nu i form av fönster. Fönster inramade av 
målningen som öppningar in i ett rum ditt man inte kan nå. Vi fastnar hela 
tiden på ytan, som fl ugan på fl ugpappret.

När jag arbetade med skisserna till utställningen hade jag inte en tanke 
på att detta varit ett tema tidigare, nämligen på utställningen på Galleri 
Argo 1991. Det är som om vissa strukturer, begrepp och uppfattningar 
biter sig fast och återkommer som ett cirkulerande, om och om igen. Jag 
blir fångad av begreppens dolda gravitationskraft i en oändligt pågående 
cirkulär rörelse. Den här utställningen blir en undersökning av färgens 
förmåga att bara vara färg, det som tar hand om betraktaren och lotsar 
henne genom en visuell upplevelse – en undersökning av färgen som 
materia och mål. Det är inte någon ny tanke att betrakta färg som fysisk 
materialitet, skilt från dess användning som illusionsskapare eller kulör. 
Kulören har en viktig funktion i att skapa illusion av rum och ljus. Det är 
också så att vår visuella apparat strävar efter att fi nna rum och tolka me-
ning i bilder. Färgen i sig, betraktad både som material och kulör, har en 
förmåga att bygga en egen värld. Det är inte så att kulören behöver knyta 
an till verkliga förhållanden som den avbildar. De i målningen inbördes 
förhållandena mellan olika kulörer, transparanta och täckande materialiter 
kan bygga en analog värld som inte direkt hänför sig till något avbildat. 
Målningen blir ett självständigt objekt. Ett objekt som minnen, tankar och 
känslor kan häfta vid.

Målningarna får två format: ett kvadratiskt och ett stående. I det stå-
ende utgör hela bilden ett fönster med båge och ibland med spröjs. I de 
kvadratiska målningarna fl yter fönstret ibland i centrum av målningen och 
i andra är det förankrat i över och underkant. I några enstaka målningar 

51 Galleri Argo 1994. Stig Johansson  skriver i Svenska Dagbladet (datum okänt): /…/ 
Ljungberg – återigen en av dessa målare, helt försvuren till färgen. Den tar mer och mer 
överhand, inte så att motivet, för det fi nns, skulle vara oväsentligt Men det är färgen som 
styr. Den emotionella bas där allt får underordna sig. Det är med andra ord en genuin kolo-
rist man har framför sig. Inte av det där utmanande, oberäkneliga slaget, utan varje element 
i målningen beräknas, avvägs, innan det slutligen sätts på plats/…/.
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kommer några tecken in som en hand, en pyramid och en hink. Ytorna 
bearbetas, målas över, och kulörer byts tills den rätta tonen nås. Varje mål-
ning har en grundkulör. Andra vidareutvecklas ur grundstrukturen och tar 
egna vägar med andra färgkombinationer.

Det är en sammanhållen utställning, men blicken studsar på färgytan. 
Det går inte att se in genom fönstret, man ser »på«. Det är inte ett abstrakt 
konkretistiskt måleri och inte heller ett abstrakt expressionistiskt måleri, 
utan något mitt emellan olika kontexter. Det krävs en del av betraktaren, 
analogierna och fönstermetaforen är svårtillgänglig.

Fönster som öppningar mot, titta ut – titta in, membran, inne – ute, skiktat, 
vädra, stänga ute.
En rörelse på näthinnan, stimuli utan avsikt. Syftet löses upp till inget. Fönstret mot 
ingenting. Parallella händelser som ger upphov till vad?52

Titeln Rutor mot rött är en neutral beskrivning av bildens utseende, som 
en visuell igenkänningsbeskrivning. När vi betraktar målningar behöver 
vi antagligen kategorisera dem för att kunna förstå hur vi ska närma oss 
dem. Titelns form utgör en sådan kategori, målningens material, mani-
festa utseende, och kontexten där den visas är andra kategorier. Rutor mot 
rött har en neutral form som säger oss att denna målning tillhör kategorin 
icke föreställande måleri. En del andra målningar har titlar som Fönster mot 
gult, och här handlar det om att ge en ledtråd till en läsning eller förståelse. 
Fönstertemat berör en frågeställning kring problemet att betrakta mål-
ningen som något vi tittar in i. Målningen är en öppning eller ett fönster 
som visar en annan värld: en representation av något verkligt. Egentligen 
är det inte något nytt ifrågasättande, men det fi nns en uttrycksdimension 
parallellt med frågeställningen om måleriets roll som representation idag, 
som inte är överspelad. Jag ville utveckla ett måleri där inte representatio-
nen är det huvudsakliga utan att materialet får vara bärare av uttrycket, det 
som ska gestaltas. Men det fanns också en frågeställning, en epistemolo-
gisk, om bildens status som kunskapsform. Där glappet mellan avsikt och 
allmän diskussion är av avgörande betydelse.

Det obändiga råa färgutspelet från utställningen 1994 stramas åt. Borta 
är slingrorna, och till stor del är tecken, symboler och rum också borta. 
Kvar är ytorna: ibland angränsade mot varandra och ibland inneslutna 
av en karm/ram. Färgen drivs här mot det materiella. Det är visserligen 
rött, men som något som går att ta på i kraft av ytan. Varje ruta blir ett 
mikrokosmos, där rutorna existerar bredvid varandra inte åtskilda och inte 
i harmoni, utan småbråkande. Den mening och den berättelse som tecknen, 

52 Odaterad anteckning 1996–97.



tingen och rummen skapat i de tidigare målningar (som Ceremoni 1991) 
fi nns inte här utan det är arbetet och tiden som skapar mening. Detta är ett 
annat förhållande som kommer tillbaka nämligen arbetet med ytorna som 
redan fi nns i Thunderbird (1979) och utvecklas ytterligare i målningen Fyren 
(1984). Ytorna som skiktar sig och lagerföljderna som går att återskapa.53 
Den stora skillnaden mot de tidigare målningarna är att nu skrapar jag inte, 
utan färgytorna byggs upp så att de underliggande strukturerna fi nns kvar 
i sin helhet, ibland synliga och ibland knappt skönjbara.

Jag är på något sätt nöjd med utställningen. Flertalet målningar håller 
den kvalitet som jag eftersträvat och sammantaget är helhetsintrycket 

53 Det fi nns en analogi till arkeologiskt friläggande.

Rutor mot rött, 1997. Oljefärg på duk, 100x100 cm.
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sammanhållet. Frågan är om jag inte skulle ha varit mer samlad i formen 
och inte haft så många fönstervarianter. Jag urskiljer fyra eller fem olika 
teman: rutor på kvadratisk yta, rutor på rektangulär yta, rutor med band 
på rektangulär yta, mindre fönster på kvadratisk yta, större fönster på 
kvadratisk yta. Det kanske hade räckt med två varianter. Men samtidigt 
var idén och gestaltningen inte fult utvecklad från början utan arbetet 
ledde fram till det här resultatet. Det går inte alltid att veta hur ett utställ-
ningsprojekt kommer att utveckla sig. Ibland står man där till slut med 
något annat eller med ett splittrat material som måste användas på något 
sätt. Det är en nödvändig öppenhet som att ha utrymme i ett konstnärligt 
arbete. Det krävs också en öppenhet från galleristen att ha en insikt i att ett 
konstnärligt arbete inte alltid leder fram till det som planerats.

Efterföljare till fönstren, dörrar?54

Anteckningen kan betraktas både som ett skämt och en önskan om att 
arbeta vidare med en gestaltningsproblematik. Fönstertemat handlade 
mycket om ytan eller hinnan som ligger mellan oss och världen. Samtidigt 
som målningarna bitvis är mycket vackra och uttrycksfulla framtonar 
återigen en pessimism i möjligheten för konsten att kommunicera. Konst 
knyter an till underhållning, placeras i kategorier och estetiseras. Var fi nns 
möjligheten till en oegennyttig konst, en konst som berör gemensamma 
livsvärlden. Är vi helt dömda att vandra i vår inneslutenhet och bara det. Å 
andra sidan på vilket sätt fi nns dörren. Går det att hitta en utgång både för 
individen och för det kollektiva?

Efter att ha blivit tillfrågad 1998 började jag som prefekt på Konstfack. 
Det fi nns fl era skäl till att jag antog erbjudandet, ett var den besvärliga 
situation som institutionen befann sig i och möjligheten att vara mer del-
aktig att utveckla vårt uppdrag, ett annan var min önskan att utveckla mitt 
kunnande inom nya områden. Det fanns också en tanke om att pröva om 
mitt val av bana som konstnär har varit den rätta. Jag tror inte att beslutet 
att ta detta krävande arbete var så medvetet formulerat då, men dessa delar 
fanns som en del i mitt beslut. Mitt arbete som prefekt har en omfattning 
på 75 procent och innebär personalansvar för ca 30 personer, för arbets-
miljö och ekonomi.

54 Anteckning 1/4 1998.



Stockholm, Södersjukhuset 1998

1998 fi ck jag i uppdrag att föreslå en gestaltning av en ramp ner till ett 
bergrum på Södersjukhuset. Konstverket är placerat i en del som benämns 
DEMEC under Södersjukhuset. Det är ett modernt krissjukhus som är 
avsett att användas under krig och andra krissituationer.

Gestaltningen består av tre delar: Ormens väg, Hjälpande händer och 
Fönster mot. Materialen är italiensk glasmosaik och glaserad terrakotta. 
Mosaiken och terrakotta plattorna är infällda i väggen och placerade på tre 
skilda ställen. Tanken var att när besökaren går ner eller uppför rampen 
möter de Hjälpande händer som sträcker sig från golv till tak, och är fyra 
meter hög. De i varandra infl ätade händerna symboliserar medmänsklig-
het. Det är nog första gången som jag haft en så tydlig symbolisk mening 

Fönster mot landskap, 1997. Oljefärg på duk, 100x100 cm.



inbyggd i ett konstverk. Vanligtvis undviker jag sådana tydliga tolknings-
ramar men här fungerar det och speciellt då de två andra delarna är av mer 
svårtolkad art. När jag arbetade med Hjälpande händer så kom det både 
sjukvårds- och tekniskpersonal, som uttryckte glädje över motivets etiska 
innebörd. Hjälpande händer är i form av en »teckning« av färgad glasmo-
saik. Händerna tecknades upp på plats med kol och spåren där mosaiken 
monterades i frästes ut med vinkelslip.

Fönster mot var från början tänkt vara en abstrakt bild bestående av or-
ganiska former som spelade mot varandra. De är placerade på en sidovägg 
och ses inte förrän man kommer nära den. Jag gjorde först en skiss i liten 
skala och för att sedan förstora den till skala 1:1. Jag hade aldrig arbetat med 
keramik och glasyr tidigare och det visade sig att färgerna uppförde sig på 
ett annat sätt än de akrylfärger som jag använt till skissen. Formerna fi ck 
inte den ytkaraktären och den precision som jag eftersträvade och tillråga 
på allt sprack stora delar av terrakottaplattorna under bränningen. Det var 
ungefär en tredjedel som gick sönder och blev oanvändbara. Jag började 
experimentera med glasyrfärgerna genom att lägga olika lager över varan-

Hjälpande händer och Fönster mot, 1998, 
Glasmosaik och bränd terrakotta, Södersjukhuset Stockholm.
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dra, en del brända i omgångar och andra brändes med fl era olika färgskikt 
lagda över varandra. Genom en viss systematik fi ck jag en tillräcklig kon-
troll över processen där glasyrer blandas och reagerar med varandra. Vissa 
färger vandrade upp igenom det överliggande färgskiktet och blandade sig 
delvis med det färgskiktet vilket gav upphov till organiska utblomningar. 
Resultatet blev ett mikroperspektiv, varje platta för sig, intressant med 
dynamiska färg- och formkonstellationer. Slumpen styrde visserligen över 
processen, men var kontrollerad av mig. I och med att plattorna sprack och 
trots att jag försökte alla sätt att undvika detta genom förlängd torkning, 
långsam uppvärmning och nedkylning etc. blev jag tvungen att tänka om. 
Ursprungsidén blev inte som jag tänkt så det var egentligen inte ett större 
problem att förändra gestaltningen. Visserligen fanns skissförslaget men 
det fi nns en tyst överenskommelse att förändringar under arbetsprocessen 
kan uppstå och i detta fall var det inte frågan om någon större sådan. Följden 
blev att jag började plocka om plattorna. Jag fl yttade runt dem och försökte 
hitta konstellationer som samverkade rytmiskt och visuellt. Från att ha varit 
avsett att vara en målning blev gestaltningen mer likt ett gotiskt glasfönster 
– som en öppning i skyddsrumsväggen, belyst bakifrån.

Min avsikt vara att plattor och mosaik skulle ligga i liv med väggen. 
För detta krävdes att jag fräste och högg fram en nedsänkt yta där kera-
mik och mosaik kunde appliceras. När jag började fräsa ut visade det sig 
att betongen var en typ av bunkerbetong, procentad med granit i olika 
storlekar och även med armeringsjärn, och således fruktansvärt hård och 
svårarbetad. Mosaiken fogades slutligen med en svart fog för att förstärka 
»fönster« verkan.

Jag blev tvungen att arbeta på kvällar och nätter då det pågick verk-
samhet under dagtid och jag bullrade och dammade med maskinerna. I 
sådant här arbete där jag gör allt själv, det fi nns inte ekonomiskt utrymme 
i budgeten för att anlita någon för sådant arbete, behövs kunskaper om 
material, tekniker och också en hel del praktiskt hantverkskunnande.

Ormens väg består av mosaik och är placerad i en nisch och möter be-
sökaren när hon går upp för rampen, storlek 1x1m. Motivet utgår från 
en målning men har tillägg i form av en stiliserad orm samt en annan 
färgskala. Bilden är inte integrerad i arkitekturen på samma sätt som de 
andra två delarna utan har formen av ett »konstverk« som hänger på en 
vägg i ett vitt rum, kvadraten är här ställd diagonalt. Mosaikbilden är gjord 
i min ateljé och glasmosaik bitarna satt indirekt på modell lera och plattan 
göts sedan över mosaiken. Plattan monterades på plats med bultar genom 
betongplattan som sedan doldes med glasmosaik.



Stockholm, Tyresö 2000

Förutsättningarna för gestaltningsuppdraget på äldreboende i Tyresö 2000 
var att det behövdes en målning i entréplanets vilrum. Beställaren önskade 
inte en permanent installation utan en fl yttbar sådan, och den förutsätt-
ningen styrde valet av utformning och material. Det är här inte frågan om 
att göra något spektakulärt eller ifrågasättande utan om en konstnärlig 
insats som väcker tankar och minnen. Och som fungerar i vardagen för de 
människor som lever och arbetar där. Här handlar det om en balansgång 
mellan föreställningen om en gemensam smak eller minsta gemensamma 
nämnare och det egna konstnärskapets egenart. Alltför personligt drivna 
gestaltningar kan skapa ett alltför stort brott i rum och upplevelse och en 
för stor anpassning reducerar människors möjligheter till upplevelser och 
refl ektion. Utifrån miljön och begränsningen i uppdraget valde jag ett par 
teman som jag tidigare arbetet med: fönster och midsommarstång. Jag 

Diptyk med fönster och midsommarstång, 2000. Oljefärg på duk, Tyresö, Stockholm.
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försökte ge midsommarstången teckenkaraktär som breddar förståelsen 
mer än låser den till en given upplevelse som en mer naturalistisk återgiven 
miljö gör. »Fönster« delen kan ge association till ett lapptäcke.

Målningens format och delning utgår från rummets geometriska struk-
tur. Mittstycket är förgyllt med bladguld och utgör en delning mellan 
det gula och det blå. Rent tekniskt är det inte så komplicerat att ge-
nomföra en gestaltning av detta slag. Målningarna är gjorda på träskivor 
som grunderats och stadgats upp och målade med oljefärg. Skivorna är 
monterade i en ram med sluttande kanter mot utsidan. Ramen skapar en 
övergång från väggen som ändå ger verket ett intryck av att vara perma-
nent. Upphängningsanordningen är så gjord att den pressar »tavlan« mot 
väggen.

Galleri Argo 2002

Jag arbetar, trots mitt åtagande på Konstfack, en hel del med min konst-
närliga verksamhet. Detta leder fram till en utställning på Galleri Argo 
2002, i den nya lokalen på Östermalmsgatan och på Ahlbergshallen i 
Östersund 2003.55 De här utställningarna är inte tematiskt sammanhållna 
som de tidigare, utan består av nedslag kring bildteman som jag återan-
vänder. Jag provar åter hållbarheten i några enskilda bildidéer. En målning 
Tillägnad någon jag glömt namnet på utgörs av en stol, som här har en annan 
betydelse än de stolar som fanns i målningarna på åttiotalet. Här fi nns en 
målning med en resväska och en annan med ett tält som kommentarer och 
återanknytningar till det under fl era år återkommande upptäcktsresan-
destemat. Kroppen som föreställning återkommer i form av fragment: en 
torso, ett ben, två ben, en hand och huvudformer. Måleriet kan betecknas 
som laddat med betydelser, påträngande och grovt. Men det fi nns också 
ett mer avspänt förhållande till måleriet och i användningen av tecken och 
symboler. Målningarna har inslag av humor och provokation. 

Jag har också svårt att formulera mig kring tankar om någon helhetsav-
sikt med utförandet av utställningen. På min utställning smackar färgen 
och formerna besökaren rakt i ansiktet. Referensramarna faller bort; vad 
är det här för sorts konst? Men är det då inget som håller ihop, ger nyans, 
öppnar sig? Jag tror att det är själva arbetet, den osäkerhet som kommer 

55 Utställning Ahlbergshallen 2003 (målningarna i stort identiska med dem som visades på 
Galleri Argo 2002). I Länstidningen Östersund (1/4 2003) skriver Christer B Jarlås  om utställ-
ningen »… Roland Ljungberg från Stockholm öser på med starka klara färger. Färgerna är 
både mål och medel och färgprakten är enorm. /…/ Roland Ljungbergs användning av färg 
är till synes helt utan hämningar. Det är en uppfriskande vistelse i galleriet. Kanske blir det 
till sist lite väl mycket av det goda även här.«
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till uttryck genom arbetsprocessens spår, som skapar en trovärdighet. Vi 
vill som betraktare av konst bli indragna i ett samtal, få en upplevelse som 
grundar sig på uppriktigheten av de erfarenheter som ligger till grund för 
gestaltningen.

Målningarna grupperade sig utifrån sina format i några teman. Ett 
tema som består av tre större målningar: Tiden fångar rummet, Ur röran 
steg tecknet fram och Tillägnad någon jag glömt namnet på. Ett annat tema rör 
kroppen och resandet i ett mindre kvadratiskt format. Tre målningar faller 
helt utanför där den ena är en återanvändning av det antropologiska temat 
och två andra ett försök att skruva till en kommentar av ett animerat tv-
program och tillika ett dataspel – Sonic. Jag betraktar utställningen som 
en process där jag låtit olika teman utvecklas från infall, återanknytningar, 
kommentarer. Färgen har här i vissa målningar fått löpa amok och all färg 
får sitta kvar där den hamnat, inget eller väldigt lite skrapande utan färgås-
arna får växa. Det är inte det fi nstämda, genomsiktliga, och utsökta utan 
det grova, råa och omtumlande som kommer fram.

I målningen Tiden fångar rummet fi nns ett spel mellan tecken, ytor, färger 
och linjer. Målningen har en blå grund som genomskärs av en rödorange 
blaffa. Det fi nns några föreställande tecken: ett ben, en knäckt käpp, 
två bollar. Bollarna refererar till Jasper Johns 56 målning Panting with two 
balls (1960) och utgör samtidigt en tolkning. Jag har haft ett vykort med 
målningen liggande i min ateljé under fl era år och ofta tittat på den. Den 
målningen består av tre segment staplade på varandra. Mellan det mittersta 
och det översta segmentet är två bollar instoppade. Bollarnas volym gör att 
dukarnas ramar pressas inåt och en elliptisk springa bildas. Målningen är 
målad med enkaustik (vaxteknik) i blått, rött, gult, vitt med inslag av grönt 
och svart. Det fi nns också inklistrade sidor av dagstidningar samt metall-
bleck i kanterna som sammanfogar de tre segmenten. Målningens målade 
yta liknar mer en yta som man torkar av penslar på än en målning med 
konstnärliga ambitioner, trots detta fi nns det en slags estetik i penselföring 
och val av kulör på färgklutarna. Längst ner på målningen är det textat 
PAINTING WITH TWO BALLS 1960 J JOHNS. Målningen kan läsas på ett fl ertal 
sätt men jag kan inte annat än se målningen som ett starkt uttryck av en 
personlig erfarenhet utförd i en speciell konstkontext. Just denna kombi-
nation av ett kritiskt förhållande till konst och omvärld (en metahållning) 
kopplat till frågan om identitet har betytt mycket för mig.

56 Johns , Jasper, f. 1930, amerikansk konstnär, en av portalfi gurerna inom övergången från den 
abstrakta expressionismen till popkonsten och ett postmodernt uttryck. J. reagerade mot 
den abstrakta expressionismen och införde verkliga föremål och banala motiv i konsten i 
dadaismens efterföljd. Hans konst utmanade genom att vara fi gurativ och amerikansk.



Tiden fångar rummet, 2002. Oljefärg på duk, 100x112 cm.
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4. Pompeji tid och rum – ett möte 
mellan samtidskonst och kulturhistoria

Bakgrund och metod

När jag träder in i det pompejanska huset och går in genom entrén, öppnar sig atri-
et, och jag ser genom familjefaderns mottagningsrum ut i den grönskande trädgår-
den. (En annan värld öppnar sig. Det romerska samhällets sociala strukturer, riter 
och relationer, styrde utformningen av arkitekturen så att dessa kunde manifesteras 
genom byggnaden.) Trädgården är stor och vacker, omgiven av pelare. Där fi nns 
växter: buskar, gräs och blommor. Pelarna är osymmetriskt placerade för att inte 
störa siktlinjen från de omgivande rummen ut i trädgården. Man ser det inte först, 
pelarnas placering i förhållande till varandra och rummen tycks ha en slags dold 
symmetrisk relation. Muren som omgärdar trädgården är en dryg halvmeter hög 
och bemålad med växter och djur. Eroderingen och tiden har gått hårt åt freskerna, 
nya reparationer med puts har läckt alkali och frätt ur färgen. Det ser ut som om 
målningarna sakta rinner bort som ögonskuggan hos en sörjande. Luften står stilla 
mättad med tiden, turisterna skymtar till genom den gallerförsedda ingången utan-
för atriet. Huset upplöser sig självt sakta till damm i dess långsamma utandning.

Intryck vävs samman, tankestrukturerna och organiserandet bryts ner. Människor-
na som var – det hårda livet, barnen, slavarna, kvinnorna – är på något sätt närvarande. 
De öppna rummen är vackert bemålade. Trädgårdsmuren har svart botten på ena sidan 
och vit på den andra, som en metafor för livet eller är det tidens gång som spelar mig 
ett spratt?

Härskarnas perspektiv är oändligt vackert på gränsen till oanständigt och slavar-
nas antagligen ofta ett helvete. Ett livsprojekt att dyka ner i för att försöka förstå. 
Vilka var de, hur tänkte och kände de och vad styrde deras val, eller hade de några? 
Hur lika eller olika var de oss? Och vad gör jag här?

Symmetri, ordning och regler, (de dyrkade de antika myterna, och så altarna till 
Larernas ära).1 Idag är allt under nedbrytning men ljuset detsamma som då, solru-

1 Larer romerska gudaväsen, hushållsgudar, oftast uppträdande i par. Lararium liten helgedom 
ämnad åt larerna, knutna till ett hus, eller ett kvarter.
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torna som vandrar, färgerna som refl ekteras i varandra; det ockravarma blandas med 
skuggans mörker. Ljuset ville de stänga ute men det smyger sig ändå in genom de små 
öppningar som fi nns och refl ekteras i de blanka väggarna, till ställen som inte vill synas.

Jag har på något sätt misslyckats med mina föresatser att undersöka den konstnär-
liga processen i mötet med staden och av arbetet med utkasten till utställningen. Det 
verkar inte fi nnas någon process, inget före och inget efter, orsaken har ingen verkan 
eller utryckt på ett annat sätt; verkan är också orsaken. (Introspektionen – att ställa 
sig utanför – är den överhuvudtaget möjligt? Utanförställande fordrar teori och en 
modell för relationen utanför – innanför. Så är vi där igen och trampar omkring i bil-
den av det objektiva och det subjektiva, i mina ögon en meningslös bild. Kan konst 
vara ett redskap för refl ektion eller till och med utforskande och i så fall hur? Och 
hur förhåller sig refl ektion som sammanvävs med påståenden och beskrivningar till 
ett konstnärligt arbete? Och beskrivs i så fall det konstnärliga arbetet meningsfullt?)

Jag har snart arbetat intensivt i fyra timmar – hade fatt på något som försvann i 
utmattningen. Allt är borta, det är bara kvar som grus och damm i ögonen, benen 
stumma som trästockar: ser inget, hör inget, känner inget! Jag sätter mig en stund i 
atriet med vattenfl askan och en bit mosad choklad som legat i min fi cka; ljuset och 
grönskan den samma som då. Oktobersolen har värmt upp stenen jag sitter på. Ett 
ockravarmt ljus omsluter mig.2

Det här avsnittet beskriver ett konstnärligt forskningsprojekt genomfört 
med tre andra konstnärer.3 Redogörelsen bygger på det delprojekt som 
jag genomförde. Gruppen bestod av mig, Luigi Inganni  som är lärare 
på Konstfack i murala tekniker och konstnärerna Emma Göransson  och 
Katarina Filannino . Projektet avslutades med en utställning på Medel-
havsmuseet december 2006–mars 2007 under namnet »Pompeji tid och 
rum – ett möte mellan samtidskonst och kulturhistoria«. 

Det var på initiativ av mig och Emma Göransson  som projektet startade 
2002. En av utgångspunkterna var de doktorandstudier jag bedrev hos 
Bo Göranzon på KTH och en annan var Emma Göranssons förankring i 
arkeologi och konst. Forskningsprojektet var ett projekt där konstnärlig 
gestaltning och arkeologi skulle mötas och förvandla varandra i en un-
dersökning av tidsuppfattning och rumslighet. Projektet skulle utveckla 
konstnärliga forskningsmetoder i dialog med arkeologisk forskning och 
den konstnärliga forskning som började gro på de svenska konstnärliga 
högskolorna. Projektet fi ck arbetsnamnet »Kronotopen« som föreslogs av 
Emma Göransson  och är ett begrepp använt av den ryske litteraturvetaren 
Michael Bachtin . Kronotopen betyder tidsrum och är ett begrepp som han 
använder i sin analys av tids- och rumsuppfattning i historiska litterära 
verk. Han utgår från Einsteins relativitetsteori, rummets och tidens oav-
hängighet och intima beroende av varandra.

2 Texten bygger på anteckningar gjord i huvudsak från Menanders villa.

3 Utställningsprojektets forskningsperspektiv är till en stor utvecklat genom ett nära samar-
bete mellan Emma Göransson  och mig. 
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Till att börja med administrerade jag endast projektet då jag var fullt 
upptagen med att avsluta arbetet inför utställningen på Galleri Argo 2002. 
När vi våren 2003 ville utveckla projektet till ett mer omfattande forsk-
ningsprojekt genom en projektansökan till Vetenskapsrådet blev jag direkt 
involverad i det praktiska arbetet.

Initialt bedrevs arbetet i projektet i form av seminarier där det in-
gick speciella teman med läs- och skrivuppgifter. Under seminarierna 
planerades också resorna till Pompeji. Vi diskuterade här vilka hus vi 
ansåg oss behöva besöka, vilka personer som vi skulle försöka träffa eller 
vilka företeelser som behövde belysas etc. Projektet var alltså ett försök 
att i ett hantverksförankrat projekt, alltså en praktik, föra in refl ektion 
och samtida teori för att utveckla ett mer forskningsinriktat arbetssätt. 
Här behövdes att analys och refl ektion interagerade med det handfasta 
praktiska arbetet. Att skriva och refl ektera var en central aktivitet un-
der arbetsprocessen. Förutom skrivandet till de inledande seminarierna 
förde jag dagboksanteckningar under resorna, där iakttagelser, idéer 
och refl ektioner tecknades. De processanteckningar som gjordes under 
arbetet, var också en viktig del i arbetsmetoden. Anteckningarna fi ck en 
betydelsefull roll i utvecklingen av mitt delprojekt. Förståelsen och ut-
veckling av gestaltningar och artefakter har påverkats av de preciserade 
iakttagelser och utveckling av tankegångar som uppstått i skrivproces-
sen.

Då vi tyvärr inte fi ck någon fi nansiering av projektet blev en kontakt med 
Medelhavsmuseet en viktig länk. Ett tidigare muntligt avtal om en utställ-
ning med Medelhavsmuseet fanns innan min delaktighet i projektet och 
öppnade nu för en alternativ presentationsform. Kontakten med museet 
grundade sig på specialstudier genomförda på institutionens muralstudio i 
murala tekniker läsåret 2001–2002 med Luigi Inganni , Emma Göransson  
och Katarina Filannino . Utställningen på Medelhavsmuseet utgick från 
ett konstnärligt möte med romersk bildkonst och arkitektur från Pompeji 
århundradet f. Kr. till 79 e. Kr. Utställningens huvudsakliga syfte var att 
lyfta fram frågor om konst, arkitektur, historia, kultur och museer. Den 
övergripande utformningen av utställningen har gjorts gemensamt av 
gruppen. Det bör påpekas att var och en av utställningsdeltagarna hade 
ansvar för ett eget delprojekt i utställningen. Luigi Inganni  och Katarina 
Filannino  arbetade med två hantverksinriktade projekt som behandlade 
antika murala hantverkstekniker respektive mosaikarbete från romersk tid. 
Emma Göransson  arbetade med frågor kring kropp och rums lighet och jag 
med resor och kulturturism.

Forskningsprojektet ledde alltså till att skrivande, refl ektion och bak-
grundslitteratur fördes in i det konstnärliga arbetet på ett systematiskt 
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sätt. Varför behövdes det föras in seminarier, läsuppgifter, teoretiska 
studier i ett konstnärligt projekt som ursprungligen handlade om hant-
verk? En konstutställning behöver som sagt egentligen inte motiveras på 
något annat sätt än av sin egen iscensättning. Det är den kontext som 
den skapats och presenteras i som ger förklaringar och bedömningsgrun-
der. Det är en utställning med samtidskonst i ett museum som har till 
uppdrag att förmedla vår historia och som är ett försök att förändra en 
kontext. Här krävs en annan medvetenhet än att göra en mer traditio-
nell konstutställning. Det krävs en förmåga att kunna beskriva vad man 
avser att göra då kontexten är en annan än den brukar vara. Kontexten 
måste också synliggöras i dialog med de katalogtexter som brukar följa 
en utställning.

Men hur relaterade denna bokstavliga och även bildliga resa till utveck-
ling av mitt konstnärskap? Ett konstnärskap är fundamentalt förankrat i 
personliga erfarenheter men består också av en delaktighet i en konstvärld 
med dess föreställningar och konventioner. Att göra utställningar är som 
jag ser det att skapa ett möte mellan något offentligt och något personligt. 
Utställningsarbetet innehåller en stor del osäkerhet och innebär ofta om-
formulerade förutsättningar, både interna och externa. Avsikter och för-
utsättningar klarnar under arbetets gång och ofta som en följd av arbetet. 
Utställningen »Pompeji tid och rum« har växt fram från en relativt öppen 
idé som sedan utvecklats genom ett gestaltande och refl ekterande arbete. 
Det handlar om hur praktik, teori och refl ektion interagerar i ett konst-
närligt arbete och för det framåt. Mitt deltagande i projektet »Pompeji 
tid och rum« handlade för mig om ett försök att bryta en föreställning 
om den egna förmågan.4 Nya omständigheter tvingade fram förändrade 
arbetsformer. Med förändringsarbete följer ofta utveckling av innovativa 
arbetsformer, alltså förändring eller utveckling av nya metoder, uttryck 
och tekniker.5 Det är här frågan om utveckling av en öppen metod som 
tillåter att teorier och metoder från andra områden kan infi ltrera ett 
konstnärligt arbete. Inte på så sätt att de läggs över och får utgöra normen 
men att de förvandlas och förändras utifrån det praktiska konstnärliga 
arbetet i ett dynamiskt samspel.

Vilka var då mina bevekelsegrunder för att delta i ett projekt utifrån 
ett möte med Pompeji, som behandlar något så avlägset, sönderexploa-
terat och synbart endast angeläget för arkeologer, konsthistoriker och 

4 Molander  Bengt, Kunskap i handling, 1996, s. 44 »Intränad kunskap blir en del av kroppen.«

5 Egentligen fi nns det i all kvalifi cerad konstnärlig verksamhet innovativa arbetsformer. 
Konstnärligt arbete måste vara utsatt för utmaningar och prövningar för att fortsätta ut-
vecklas. Se diskussion i slutkapitlet Ett personligt yrkeskunnande. 
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upplevelseturism?6 Vad jag hoppades på var att de förändrade arbets-
metoder som mötet med staden kunde provocera fram och att valet av 
konstnärliga uttryck genom skulptur, foto, video och text skulle hjälpa mig 
bryta ett mönster eller möjliggöra en förståelse av min belägenhet.7 Det 
fanns också något tilltalande i att välja något som låg utanför den samtida 
konstens ämnesområde. Mer teoretiskt har Pompeji lockat mig som en 
historisk artefakt och som en del i en upplevelseindustri. Där det ställs 
frågor om hur vi skapar vår historia och hur den presenteras för oss.8

Jag har tidigare inte varit speciellt intresserad av romersk konst. Mina 
konstnärliga intresseområden har tidsmässigt placerats från mitten av 
artonhundratalet och fram till idag. Nyttan av att föra in något helt an-
nat som ligger utanför mina tidigare intressen är påtaglig. Det som jag 
tidigare bara betraktat fl yktigt, tvingas jag nu att betrakta noggrannare. 
Detta påverkar mig och mitt sätt att arbeta, jag tvingas hela tiden för-
hålla mig till fakta, upplevelser, refl ektioner, insikter och förändrade för-
utsättningar.

Forskningsperspektivet och de därtill knutna problematiseringarna gav 
möjlighet till att förändra mitt beteende. Det är också så att de konstnär-
liga handlingarna i de antika rummen blev viktiga verktyg i en förståel-
seprocess. Konsten och den aktiva närvaron skapade nya meningar och 
etablerade föreställningar bryts upp och infi ltreras med andra bilder. Det 
behöver inte betyda att man måste genomföra fullbordade gestaltningar 
utan att konstnärliga grepp och metoder kan användas för att skapa andra 
nivåer av förståelse.

Projektet öppnade alltså andra arbetsformer för mig. Det arbetet har 
inneburit är att det fått mig att fl ytta mig lite vid sidan av min bana och 

6 Butterworth A. Laurence  R. Pompeii the living city, 2005, s. 4 »Goethe, the greatest poet of 
the age, visited and watched the excavation of the house that named in his honour /…/ 
Mozart visited the newly uncovered Temple of Isis in 1769 and the memories of its mysterious 
precinct remained with him vividly enough to aspirate the composition of The Magic Flute 
almost twenty years later. In the nineteenth century, the novelist, Stendhal was inspired 
to write, ‘The strangest thing I saw on my travels was Pompeii, where you feel as you have 
been transported back into the ancient world; even if you believe only on proven facts, here 
you feels as if, just by being there, you know more about the place than any scholar’.«

7 Hammarén  M. 1995, s. 30. »Dessutom kan skrivande motverka handlingarnas skisskaraktär. 
Vi kan lära oss att bättre urskilja vad som är ett dilemma. Vi kan lära oss att känna igen 
mönster.«

8 Theorizing Museums, Macdonald Sharon, Fyfe Gordon, red. 1996 s. 48 »Thus while the 
present is viewed as real, the past and the future are ideational or what we would now say 
representational. The past is endlessly constructed in and through the present. And we thus 
add in parenthesis, that all representations of the past involve remaking in and through the 
present; and this is not true only of the so-called heritage industry«.
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därmed kunnat använda andra arbetssätt.9 Dessa andra arbetssätt innebar 
att skrivandet, texter och gestaltandet har integrerats i det konstnärliga 
arbetet och inte som tidigare varit separerade arbetsformer.10 Det har 
också visat upp konst som ett medium för förståelse och som en kritisk 
upplevelse och inte bara som en form av underhållning.

Pompeji framställs oftast som en stereotyp: staden som förstördes 79 
e. Kr. Men bakom stereotypen fi nns en rikedom av berättelser.11 Dessa 
berättelser är delvis möjliga att upplevas av oss och säger samtidigt något 
om vår egen samtid.12 Alla dessa människor och deras uttryck, som en gång 
levde och verkade, och på gator och väggar avsatt spår i form av ristningar, 
målningar, dekorationer och förslitningar. Hur var det leva dessa rum?

Det första mötet med Pompeji (2003) var inte riktat i den meningen att 
jag hade ett bestämt mål med besöket. När jag vandrade runt försökte jag 
se vad jag såg.13 Det visade sig inte vara så lätt. Komplexiteten och gene-

9 Ett mönster är en trygghet samtidigt som den utgör en tvångströja. Mitt mönster grundar 
sig på de konstkonventioner och kunskapsföreställningar som jag har implementerat i mitt 
tänkande och inkorporerat i min kropp. Jag behövde bli påmind om mönstret om och om 
igen då värderingar och föreställningar ligger djupt och de tycks också verka på ett under-
medvetet plan. Även Benjamin  W. 1982, s. 655 »Vanor är erfarenhetens armering. Denna 
armering angrips av upplevelserna.«

10 Flusser V.  1988, s.14 »Texters uppgifter är att förklara bilder, att omkoda bildelement och 
idéer till begrepp. Texter är bilders metakoder.«

11 Wallace-Hadrill A. Houses and society in Pompeii and Heculaneum, 1994, s. 3 “/…/the modern 
visitor to Pompeii or Herculaneum who on entering the house sense that he can discern 
the personality of the owners is experiencing something that the ancient visitors both did 
and was meant to experience, though indeed we are impeded by the absence of many of the 
crucial signs and above all by uncertainty as to how read the sign that do survive, coded in 
language foreign to our self.«

12 Laurence  R. Roman Pompeii, space and society, 1994, (ref. Laurence R. 1994) s. 1 “As visitors 
walk down the streets, the scale and nature of the remains make it easy for them to create 
their own idea of an urban society in the fi rst century AD. This experience of the Roman 
city draws upon the physical reality of the past as it has been preserved/…/ Frequently, 
these reconstructions are distinctly idealised. Some of these utopias fi nd their way into liter-
ature. Other images and experiences of Pompeii are absorbed into modern architecture and 
town planning, and are directly experienced by those living in modern twentieth-century 
cities of Western Europe. Pompeii exists not only in the past but also in the present. The 
visitors to this ancient city fi nd it so like their own urban experience in the modern world 
that the interpretation what they see in the light of their knowledge of the modern city. 
Everything appears to be easily understood and laid out by the heritage industry.«

13 Benjamin , Walter, Paris 1800-talets huvudstad, 1982, s. 647 » »Upplevelsen« får en ny di-
mension av »spåret«. Den är inte längre hänvisad till att vänta på »äventyret«; men den 
som upplever något kan följa spåret som leder dit. Den som följer spår behöver inte endast 
vara uppmärksam, han måste framför allt uppmärksammat många saker. /…/ I den formen 
kommer den egendomliga variant till uttryck, i vars gestalt erfarenheten tycks översatt till 
upplevelsens språk. Erfarenheter kan verkligen vara ovärderliga för den som följer ett spår; 
men det är ett särskilt slags erfarenheter. /…/ Erfarenheterna har ingen ordningsföljd och 
inget system. De är produkter av slumpen och har samma oavslutade karaktär som dagdri-



raliseringarna låg som en blöt fi lt över mig. Jag ville att mötet skulle vara 
så att jag blev konfronterad med ett arkeologiskt material och mina egna 
upplevelser av staden. Att i detalj försöka förklara hur mötet med staden 
var är svårt då mötet innehåller allt från månglarstånden med turistprylar, 
de mest subtila artefakterna, teoretiska och historiska texter och de upple-
velser jag har som individ och kulturvarelse. Som besökare rör vi oss i ett 
fl ertal meningsskikt beroende på vilken kontext vi befi nner oss i. Turisten 
som kanske bara först ser stenhögar och genom guider och broschyrer 
får en förenklad berättelse, den påläste som letar upp sina vattenhål för 
att fördjupa sig, forskare och experter av olika slag som dyker ner i sina 
specialiteter, och konstnären som försöker se och leva sig in i då och nutid 
eller bara inspireras. Det är en grov exempelsamling av attityder som kan 
intas, och det fi nns glidningar och överlappningar mellan de olika rollerna. 

varens mest omhuldade göromål. Varje studium utgör prototypen för den principiellt oänd-
liga mängden av saker värda att veta, vilkas användbarhet är beroende av slumpen.«

Menanders hus, blickfång från faucses (entrén till romerskt hus), in mot atriet (Atrium, 
rum i romerskt hus efter entrén med regnvattenbassäng i mitten och taköppning 
över) genom tablinum (mottagningsrum avsett för salutates) ut i peristylen (Peristyl, 
inbyggd trädgård ofta omgiven av pelargångar), 2005.
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Vad var jag då? Kanske var jag konstnären eller turisten eller den påläste 
entusiasten eller alltihop på en gång. 

Som konstnär har jag friheten att förhålla mig gränslöst. Det är inte 
i betydelsen gränslöst hur som helst utan jag kan inta olika roller utan 
att behöva argumentera för det. Som konstnär har jag tillåtelsen att röra 
mig friare än många andra och utan att egentligen behöva uttrycka mina 
föresatser. Det är en frihet på gott och ont. Friheten kan också innebära en 
ansvarslös position, en maskerad roll där jag som individ inte behöver ta 
ansvar. 

Konstnärer talar ofta om resor som en betydelsefull aktivitet i deras 
konstnärskap. Jag ser dock inte besöken i Pompeji som inspirationsresor 
där jag skulle bli inspirerad. Besöken var mer ett arbete där betraktelser av 
min egen position som besökare och bildkonstnär var det centrala. 

Inför utställningen på Medelhavsmuseet arbetade jag med för mig andra 
material och tekniker än vanligt. Det var tredimensionella objekt, foto-
grafi  och text. Valet av medier var beroende på ett fl ertal omständigheter: 
utställningens karaktär och innehåll, materialets egenskaper (eg. Pompeji 
som artefakt), det forskningsinriktade i projektet och slutligen mina per-
sonliga avsikter och min roll i framväxten av utställningen. Det var för mig 
en möjlighet att pröva en annan arbetsmetod, en metod som också knöt 
an till en mer vetenskaplig tradition men även till konstnärlig forskning. 
Det handlade också om att som grupp utveckla en idé till en konkret mani-
festation. Arbetsprocessen innebar att ta del av aktuell forskning, speciellt 
inriktat på romersk kultur första århundradet e. Kr. Jag bedrev också ett 
omfattande arbete med materialinsamling, både i form av text och i form 
av visuella gestaltningar (fi lm, foto, teckningar). Mina grundläggande 
frågeställningar som tidigare manifesterat sig i mina konstnärliga arbeten 
levde kvar i det här mötet. Mötet med Pompeji tillförde egentligen inte så 
mycket nytt när det gäller de teoretiska teman som tidigare varit aktuella 
för mig, utan det var det specifi ka materialet, fördjupningen och det sätt på 
vilket jag försökte att arbeta som blev det nya. De grundläggande frågorna 
om konst och kultur som representation av makt och skapande av minnen 
och identitet genom konst har funnits med som väsentliga frågeställningar 
för mig sedan lång tid.14

Arbetsmetoden kan betraktas som att tolka de reaktioner jag fi ck i 
mötet med Pompeji. Jag tolkade utan att ha en hypotes. Delar av dessa 
tolkningar resulterade i gestaltningar som kan betraktas som exempel, 
exempel i form av bilder och texter. Bilder och texter som sammanfattar 
upplevelser. Metoden innehåller också möte med ett fl ertal perspektiv 

14 Se kapitlet Konst, kunnande och erfarenheter.
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förmedlat genom den forskning och den litteratur som vi har tagit del av.15 
Växelverkan mellan teori och praktik innebar ett pendlade mellan närhet 
och distans. Närheten i sin mest extrema form är de personliga upplevelser 
som jag hade och det distanserade är de abstraktioner, teorier och genera-
liseringar som fördes in. 

Det var viktigt att inte vränga en hypotes eller teori över materialet 
utan avsikten var att på plats pröva olika strategier. Det var egentligen 
inte något problem utan varje besök, möte och efterarbete ifrågasatte och 
utvecklade metoden, som alltså har tillåtits förändras under hela projektet. 
Varje resa tillförde något nytt och förändrade mitt gestaltande arbete. 
Återbesöken, vandringarna, besök i nya hus och de slumpartade upptäck-
terna gav nya speglingar av staden. 

Den grundläggande utgångspunkten har varit att på plats uppleva och 
se. Det handlade här om att våga tränga in i sina upplevelser. Nu är ingen 
närvaro eller deltagande teorifri eller objektiv utan vi bär med oss våra 
föreställningar och uppfattningar som färgar vår blick. Det handlar snarare 
om den bakvända ordningen att utifrån det jag ser och de upplevelser jag 
har, problematisera varför jag ser och upplever på det sättet. Att försöka se 
bakom de föreställningar som jag har av vana. Men det handlar inte heller 
om att vara kritisk på ett sådant sätt att själva lusten försvinner. Det visu-
ella och det sinnliga är det primära vilket måste påpekas: det visuella och 
det sinnliga i relation till handlingar – handlingar med bildkonstnärliga 
förtecken. I metoden fi nns alltså en pragmatisk ansats.

En viktig metodförändring, eller snarare ett metodtillskott, som upp-
stod efter min andra resa var de försök med konstnärliga ingrepp i de 
antika rummen. Att konst i form av artefakter och aktioner kan användas 
som en forskningsmetod i en miljö kan skapa mening och ställa frågor, var 
något som jag upptäckte som användbart i Pompeji. Jag gjorde visserligen 
inte speciellt avancerade ingrepp utan de var sätt att pröva om konstnärli-
ga insatser överhuvudtaget tillförde något – ett slags fullskaligt skissarbete. 
Utifrån de praktiska omständigheterna som var för handen var större eller 
mer omfattande ingrepp inte möjliga. Dels hade vi inte tillstånd och dels 
svårigheter med det praktiska som att förvara och transportera gjorde att 
de jag bara hade med mig var ett antal färgade tyger och en resväska. Det 
var mitt material. Tyvärr medgav inte tiden att jag kunde refl ektera över 
insatserna på plats utan det gjordes senare och utifrån fotografi sk doku-
mentation, anteckningar och minnesbilder.

Jag har lagt upp kapitlet så att det efter den här inledningen presenteras 
en sammanställning av dagboksanteckningar från tre resor 2003–2005. 

15 Se referens och litteraturlista.
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Anteckningarna avser att ge en bild av vad jag såg och hur mitt förhållande 
till Pompeji förändrades över tid. Avsnittet följs av refl ektioner hur jag 
förhållit mig till mitt fotograferande och mina fotografi er. Fotografi erna 
var en central del i mitt delprojekt. Den andra delen bestod av tredimen-
sionella objekt i form av betong- och mosaikväskor. Väskorna har fått 
ett eget avsnitt där jag redogör för tillblivelse- och tillverkningsproces-
sen. Kapitlet avslutas med en beskrivning och analys av utställningen på 
Medelhavsmuseet.

Det är spåren som drabbar mig; spåren från då som utbrottet konserverade. Och 
solen som fortsätter sin gång – då som nu, ljuset då och nu.16 Spåren efter män-
niskorna som försöker befästa och skapa positioner genom vardagen, kultur och 
konst. Viljan att gestalta förefaller att vara en grundläggande mänsklig aktivitet 
som följt oss genom historien, kanske att betraktas som en livsform.17 18

Pompejanska resor 
Redigerade dagboksanteckningar 2003–2005

Turisten. Den första resan i september 2003 

Efter ett dygn i Rom kommer vi med tåg till Neapel. Det är eftermid-
dag, fullt med folk, bullrigt och kaotiskt. Vi ska vidare med lokaltåget till 
Pompeji. Min väska, en sådan där genialisk med hjul som gick sönder un-
der fl ygresan, släpar jag med mig till lokaltågsperrongen. Pompeji har två 
lokaltågstationer med olika linjer, den ena har hållplats i centrum och den 
andra utanför Mysterievillan. Tar vi fel linje blir det ett par kilometers slä-
pande med min trasiga väska. Som tur är hjälper en biljettkontrollant till 
att visa oss rätt. När tåget lämnar Neapel börjar det mörkna. Tåget är inte 
ett sådant där modernt som det mellan Rom och Neapel utan ett enkelt 
som bullrar och skakar och har en sliten träinredning. De fl esta av medpas-
sagerarna ser trötta ut, de är antagligen på väg hem från sina arbeten. En 
äldre kvinna dricker ur en fl aska insvept i en brun påse. Det är nu så mörkt 
att man inte kan se något av landskapet. Längs järnvägen lyser det i några 
av de omgivande bostadshusens fönster. Efter en dryg halvtimme anländer 

16 Laurence  R. 1994, s. 123 »The Roman concept of time was dominated by measurements of 
daylight and darkness. The primary division was between day and night. Each day and each 
night were divided into twelve hours. The length of an hour varied seasonally.« 

17 Rappaport , Leon, Determinantan, 1962, s. 10. Rappaport  skriver att människan tycks besitta 
två invarianter »den ena är hennes skapande förmåga /…/ den andra hennes mellanindivi-
duella aktiviteter.«

18 Utdrag ur reseanteckningar.
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vi till det moderna Pompeji, staden som byggdes utanför den gamla sta-
den som förstördes 79 e. Kr. Av någon anledning byggdes den nya staden 
inte ovanpå utan en bit utanför den gamla. Kanske berodde det på att det 
dröjde innan ett samhälle uppstod eller att landhöjningen eller vulkanisk 
aktivitet gjorde att bebyggelsen fl yttade närmare havet.

Laurence 19 gör i Roman Pompeii, Space and society en beskrivning av hur 
en dåtida besökare innan och efter 80 f. Kr. kan ha uppfattat staden: 

Besökaren som närmade sig Pompejis hamn på fl oden Sarno såg först det doriska 
templet som låg vid det Triangulära forum resa sig över stadsmuren. Väl framme 
vid Porta Marina visade sig Apollotemplet innanför stadsmuren. När besökaren 
gått upp för den stenbelagda vägen genom stadsporten och kommit fram till cen-
trala Forum skulle han ha sett den nyligen färdigställda Basilikan och marknaden 
(Macellum) och affärernas öppningar på forumets östra sida. Från Forum skulle 
besökarna ha sett Stabianska baden på Överfl ödsgatan. Slutligen fanns det en 
teater, nära Triangulära forum där festivalspel uppfördes. Allt detta sammanta-
get kunde ge besökarna en upplevelse av en hellenistisk stad med vissa romerska 
inslag, som Basilikan. Denna bild förändrades efter 80 f. Kr. då den romerska 
kolonin hade etablerat sig. Nu var det inte längre det doriska templet som väckte 
uppmärksamhet när man närmade sig staden på fl oden, utan det nyuppförda 
Venustemplet nära Porta Marina. När besökarna kom in på Forum så dominera-
des detta av Jupitertemplet på den norra sidan. Besökaren möttes nu av en större 
mångfald; det fanns tre bad att välja mellan, ytterligare en teater hade byggts och 
en amfi teater hade tillkommit. Staden hade nu fått status av en romersk koloni 
och meningen var att den skulle upplevas så.20

Det är drygt tjugo år sedan jag senast besökte Pompeji. Alla tidigare gånger 
har det varit dagsturer. Nu ska jag stanna fyra dagar och reser med tre andra 
konstnärer. De har varit här tidigare och vi kommer att se olika saker. Vi 
ska besöka Svenska Institutets utgrävning och har tillstånd att fi lma och 
fotografera. På vägen mot den antika staden står salustånden tätt packade. 
Allt säljs: religiösa bilder och föremål, leksaker, musik och fi lmer, kläder 
och böcker. Det gäller att snabba på förbi dem annars blir man fast. När jag 
passerat under ett par dagar så inser de att det inte är någon idé att försöka 
sälja något till mig och lämnar mig utan notis i fortsättningen. Jag måste 
tillstå att det känns lite vemodigt. Nästa anhalt är ingången till ruinstaden 
och väl inne får man traska uppför den brant stenlagda backen, och in 
genom den gamla hamnporten, Porta Marina. Helt plötsligt blir det stopp, 
det är gruppvisningar vid Apollotemplet. Jag tvingas hoppa från den höga 
trottoarkanten ner på vägbanan som är ärrad av kärrornas hjul. Snart står 

19 Ray Laurence  har studerat både arkeologi och antik historia. Han har skrivit ett stort antal 
artiklar om den urbana Romerska miljön. Laurence  undervisar på The Department of 
Classics at the University of Reading.

20 Laurence  R. 1994, s. 20. Min översättning.
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jag på Forum och känner mig vilsen. Jag känner inte igen mig, jag har inget 
minne av denna plats. Fornminnen består oftast av stenhögar, förstörda 
monument, obegripliga fragment och i bästa fall en och annan arkitrav som 
vingligt balanserar på ett par kolonner. Så är det här också. Som besökare 
idag är det omöjligt att förstå djupet i den betydelse som dessa manifesta-
tioner av makt hade för dåtidens invånare och besökare.

Dagen därpå är vi uppe tidigt och passerar de arkeologiska förråden 
vid Forum. Ett fåtal besökare är inne på området. Det är något som 
får mig att stanna till. Förråden med sina amforor, arkitekturfragment, 
oidentifi erbara föremål och avgjutna kroppar träder plötsligt fram. Det 
är något med ljuset och luftfuktigheten vid den här tidpunkten på dagen 
som gör att allt framträder på ett speciellt sätt. Jag fotograferar med färg 
och planerar att återvända dagen efter för att ta ytterligare bilder men då i 
svartvitt. Efter lunch går jag ner mot det triangulära forumet. Kamraterna 
har annat att göra. Jag går från Överfl ödsgatan fram på Teatergatan mot 
det triangulära forumet och stora teatern. Den lilla gatans stenläggning 
är utförd med en precision som är beundransvärd. Gatan är svagt välvd 
mot mitten, varje sten är inpassad och sättningen skapar ett vackert men 
oregelbundet mönster. På det triangulära forumet fi nns det en hel del träd 
som skänker svalka, genom de skuggor som grönskan ger. Pompeji i öv-

Teatergatan, 2006. Piezography (Piezography är en digitalreproduceringsteknik där 
bläckstråleskrivarens färger ersätts med gråtoner ) på Hanehmuhle koppartrycks-
papper.
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rigt är till stor del som en stenöken, inte olikt vissa moderna storstäder.
Jag sätter mig ner under ett träd vid en ruin nära teatern. Det är varmt. 

Jag är trött efter förmiddagens långa promenad i ruinstaden. Ligger på ett 
stenblock i halvskuggan, bladverket kastar sitt skuggspel över mig, nästan 
så att det kittlar. Ruinen är rester från ett doriskt tempel som var ruin re-
dan innan jordbävningen 62 e. Kr. Templet som förpassades ut i glömskan 
som en ruin utträngd av modernare arkitektur för att de nya gudarna som 
Herkules, Venus och Isis skulle få sina platser.21 Bredvid, ner mot stads-
muren står något slags vaktkur. Numera används den inte som sådan utan 
turisterna har den som skydd när de uträttar sina behov därbakom.

Tanken är att jag skall fi lma i eftermiddag, som en dokumentation i 
det gemensamma projektet. Jag skissar och skriver men kommer ingen 
vart, tar upp boken Roman Pompeii, Space and society av Ray Laurence ; som 
jag haft med mig från Stockholm. Bläddrar lite förstrött i den och börjar 
läsa. Det är ett försök att förstå Pompeji från ett kombinerat historiskt och 
arkeologiskt perspektiv med metoder från arkitektur, geografi  och sociala 
vetenskaper.22 Laurence påstår att det som fi nns mest lättillgängligt när 
man skall studera staden är dess arkitektur och väggmåleri.23 

Helt plötsligt kommer idéerna, jag börjar se staden när jag vandrar på 
gatorna genom författarens beskrivningar. Gator som har dörrar och gator 
som inte har dörrar, gator med klotter, som en rörelse.24 En typ av vänd-
ningar som uppstår ur att göra något. När jag själv vandrar omkring ser jag 
dörrar som jag inte tidigare noterat, dörrar till atriumhus och butiksöpp-
ningar som tecken på olika aktiviteter, platser där människor rört sig med 
olika avsikter.25 Klottret fi nns där men är svårare att hitta, det som var må-
lat har oftast eroderat och ristningarna är svåra att se om man inte vet var 
de fi nns. Staden visar sig som den ruin den är. Ruiner har dock en förmåga 
att se likadana ut för ett okunnigt öga. Vi fyller i med de berättelser som 
vi får oss givna som oftast är förenklade och idealiserade. Människorna går 
omkring med kartor, guideböcker och kameror, en del av dem djupt in-
tresserade och pålästa och andra som bara fl anerar omkring och ytterligare 
andra som är här av ett måste. Eller som den chevalereska yngre mannen 
klädd i moderiktiga kläder, solglasögon och med ett brett leende visar runt 
en yngre dam i Ceis hus, Casa dei Cei. Grupperna med turister med olika 
nationaliteter avlöser varandra, de kommer in i Ceis atrium, stannar till, 

21 Kring det förfallna templet skapades redan under antiken en rekreationsplats med ruinen 
som en del i en iscensättning.

22 Laurence  R. 1994 s. ix.

23 A.a. s. 3. 

24 A.a. s. 88. 

25 A.a. s. 100.
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får en berättelse och går ut och snabbt vidare till nästa sevärdhet. Solrutan 
som sakta förfl yttar sig runt på atriumgolvet för att slutligen klättra upp 
på väggen lyser så starkt att det som den fångar in löses upp för att sakta 
återfödas, om och om igen. 

Efter ett par dagar i staden med alla dessa människor som ständigt 
avlöser varandra, börjar jag känna igen hundarna. Hundarna rör sig runt i 
långsamt mak: tigger mat, ligger på någon skuggig plats, vandrar åter runt 
och uppvaktar turister och varandra. Under det att turistgrupperna passe-
rar likt vindpustar som drar upp det svarta pimpstensdammet i luften, och 
virvlar upp och tonar bort.

Vi har gått runt och runt i värmen. Värmen för in mig in i ett tillstånd av 
att »staden gör var den vill med mig«. Staden erbjuder mig rum där jag 
kan få vila och få skugga. Tempot blir långsamt och oförståeliga ögonblick 
fastnar i minnet. Långsamheten visar fram saker som jag annars inte skulle 
se och samtidigt sorterar den bort annat.

I mina vandringar börjar spåren efter de forna invånarna framträda. 
Spåren som de har skapat med sina kroppar. Jag menar inte hur män-
niskan manifesteras genom monumenten utan hur hon syns i det indivi-
duella och kollektiva slitaget i vardagen, där både kroppslig och språklig 
aktivitet har avsatts. Det fi nns där i spåren i stenläggningarna efter kär-
rors hjul, i klotter – både politiskt, privat och obscent – i repor efter 
morgontrötta och kanske fyllesjuka hantverkare, i de oavslutade arbetena 
i husen – där väggar höll på att putsas, målas och dekoreras. Det fi nns 
där i skillnaden mellan gatorna, de breda huvudstråken med butiker och 
inrättningar som leder till Forum och stadsportarna, de smala, slingrande 
i nöjeskvarteren och gator utan dörröppningar som visar upp baksidan 

Hund som sover mid-
dag bakom Forum, 
2006. Piezography på 
Hanehmuhle koppar-
tryckspapper.
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av ett kvarter. Alla dessa gator som visar på hur livet befolkade staden.26

Det har hänt något med mig under de här dagarna. En fascination 
där turistens blick har börjat ersättas med en annan blick. Jag hade också 
en liten uppgift under den här resan. Den var att ta bilder av eventu-
ella verktygsspår som blivit kvar på muralmålningarnas ytor. Detta för 
att försöka förstå hur verktygen såg ut som hantverkarna använde. Det 
fi nns inga verktyg upphittade som har kunnat knytas till poleringen av 
muralmålningarnas ytor. Under tiden jag väntar på att ta dessa bilder går 
jag runt i husen och ser genom kameran. Det är mer som en antagen roll 
än att bokstavligen se genom kameran. De vanliga turistbilderna tar jag 
också men mer av plikt än intresse. Men genom att söka, stanna upp och 
se med en blick som söker mening uppstår frågor. Frågor som ibland kan 
besvaras med ett därför, men också genom att visa fram något som ger en 
upplevelse. Det som lockar fram det där ordlösa som sitter i kroppen och 
konfrontera det med vårt vetande. 

Och igen; spåren i gatans stenläggning efter kärrornas hjul och över-
gångsstenarnas slitna kanter eller vattenhämtningsställena, i form av brun-
nar eller tappställen med akveduktens vatten, ger oss möjlighet till en 
inlevelse som kan tolka det vardagsliv som en gång var och samtidigt ge ett 
perspektiv på vår samtid.27

Sökandet. Den andra resan i september 2004 

Den här resan har för mig ett annat syfte än den förra. Utställningen 
på Medelhavsmuseet har börjat ta form som ett resultat av det tidigare 
besöket och vi är här för att samla material till utställningen. Emma och 
jag har rest i förväg och Katarina kommer senare. Vi börjar dagen med 
den sedvanliga proceduren med tillstånd och passerkort i administra-
tionsbyggnaden vid Forum. Efter att fått detta avklarat avser vi att besöka 
Guldarmbandets hus.

Det dammar av det gråsvarta vulkangruset när vi går iväg med vak-
terna. Gruset ligger på gatorna och mals ner av turisternas travande till 
ett fi nt damm. Dammet sätter sig mellan tårna, i kläderna och i håret. De 
två vakterna går före oss, och skramlar med nycklarna. Ibland konverserar 
vakterna med oss och ibland är de buttra och tysta. Vi går genom en av-
spärrning, några besökare försöker följa med men blir avvisade av den ena 
vakten.

26 Laurence  R. 1994, s. 11 »In effect, people are born into a spatial world, in which the indi-
vidual has only a limited choice about the location of activities. However, individuals can 
fundamentally alter the fabric of urban space.«

27 Avsnittet är uppbyggt av redigerade anteckningar från resan 2003.
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De visar oss huset och släpper in oss – inte genom huvudingången 
utan genom huset bredvid. Guldarmbandets hus har två våningar och är 
byggt i form av ett etagehus på en brant slänt. Det visar sig att väldigt lite 
fi nns kvar av huset. Byggnaden är helt urblåst med endast fragment av 
målningar kvar. Golven har rest sig och sjunkit undan, förorsakat av en 
jordbävning. De fresker vi söker fi nns inte här. De är välkända målningar 
med trädgårdsmotiv. Det dammar också här, småsten överallt och allt är 
grått, grått. Trots allt är det något med platsen. Jag vet ännu inte bara vad. 
Jag försöker strukturera arbetet – börjar fotografera först i färg och sedan 
i svartvitt. Färgfotografi erna är mer dokumentära som ett utvidgat minne, 
hjälper mig att återerinra. De svartvita bilderna tas med en annan attityd. 
Det är ljusbeskrivningar, där ljuset berör den tid som var då. Två tusen år 
är inget i solens åldrande.

Efter ett tag tröttnar jag på Guldarmbandets hus och börjar undersöka 
huset bredvid. Det är fullt med bråte, i ett hörn ligger en gjutform i glasfi ber 
efter ett av Vesuvius offer och bredvid i gruset ligger ett antal plattor med 
avgjutningar av fotavtryck. Avtrycken skapar plötsligt en öppning mot det 
förfl utna och människan då. En grupp japaner, som hälsar artigt, kommer 
förbi. Jag står kvar bredvid fotavtrycken. På andra sidan, dit japanerna är på 
väg, ligger det ytterligare ett hus. Jag ser vitklädda personer genom en pelar-
försedd peristyl, konservatorer förmodar jag, och en byggnadsställning. På 
den ligger föremål som liknar den gjutform i glasfi ber som jag nyss hittat. 
En tanke slår mig; kan detta vara konservatorsateljén där de arbetar med 
kroppsavgjutningarna?28 Avgjutningar av avgjutningar efter de människor 
och djur som inte hann undan utan begravdes i aska och pimpsten; kroppar-
na förmultnade och efterlämnade hålrum, en negativ form.29 Vi har i över 
ett års tid försökt att få reda på var de arbetar med dessa, utan framgång. 
Och nu, helt plötsligt, har vi kanske hittat dem av en slump. Slumpen som 
uppenbarar det oförutsedda genom långsamheten.30 Det krävs tid att se och 
upptäcka. Det krävs också något annat: en mottaglighet och en vilja. 

Jag hämtar Emma som talar lite italienska och vi går bort till de vit-
klädda. Vi får kontakt med en konservator som heter Stefania, och hon 
berättar vad de arbetar med. Det här är platsen där avgjutningarna kopieras 
och tas om hand, precis som jag trodde. Hunden, hålrummet efter den 
första kroppen som hittades och göts av, ligger på ett bord i en av konser-

28 Tekniken med att hälla gips i de hålrum som de förmultnade kropparna efterlämnade ut-
vecklades av arkeologen Fiorelli.

29 Originalavgjutningarna är för känsliga för att transporteras och samtidigt är den avlidnes 
kvarlevor kvar i gipset vilket skapar etiska problem.

30 Ett alltför rationellt och planerat arbete medför att oförutsedda händelser inte kan komma 
till uttryck.
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vatorsateljéerna. Ett fönster är öppet och jag tar några bilder. Vi visas en 
familj, med två barn som hittades i Guldarmbandets hus i trappan mellan 
två våningsplan, de ligger på golvet i ett mörkt förrådsrum. En känsla av 
respekt för de omkomna infi nner sig då vi ställs inför så tydliga spår av en 
tragedi som skulle kunna ha utspelats idag. De vuxnas krampaktiga försök 

att skydda livet, det ena barnet ligger på marken och det andra i sin moders 
famn – långsamt övertäckta av fi n pimpsten och kvävda av giftiga gaser. Ett 
fruset ögonblick av en tragedi som vi står framför och betraktar. 

I en större ateljé står målningarna med trädgårdsmotiv helt plötsligt 
framför oss; nedtagna och återmonterade på sandwichskivor av epoxi och 
lutade mot en vägg. Så enkelt det är ibland. På ett bord i ateljén ligger också 
fresker och freskfragment. Några är stulna och återbördade, andra i småbi-
tar; borthackade av invånarna när de blev omoderna och skulle ersättas av 
något nyare och mer tidsenligt. Resultatet av det tålmodiga pusslandet blir 
en fresk i klara färger, utsökta detaljer, smått och precist. Det stulna och 
det återfunna, det upphittade som var utkastat av romarna och återrekon-
struerat av konservatorerna. Samtidigt fi nns det något tilltalande i denna 
hållning. Ett dynamiskt förhållande till konst och utsmyckning, något för 
oss i vår tid att tänka på?

Avgjutning av hund, 2004. Piezography på Hanehmuhle koppartryckspapper.
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Jag har fortfarande svårt att sätta fi ngret på vad jag vill med mitt delta-
gande i projektet. Jag vill hitta andra arbetsformer och återvända till det 
som en gång var min motivation. När det gäller den fotografi ska repre-
sentationen såväl som andra fotografi ska konventioner och uppfattningar, 
så stör de mig. Jag organiserar, strukturerar och dokumenterar varje sak. 
Ordentligt fotograferade – raka kanter, linjers möten, ljuset och föremålens 
placering – som ett skruvskåp, varje skruvslag på sin plats. Men vad säger 
det, lägger det något till det sönderfotograferade Pompeji? Bildernas syfte 
är dels att vara dagboksanteckningar, dels visa det som väcker förundran, 
lyfta fram analoga eller symboliska utsnitt. 

Hur förhåller jag mig till allt detta? Hur bryts diskurserna upp, som 
alla dessa synsätt skapats i?31 Vi försöker krypa under skinnet på Pompeji; 
letar spår, betraktar ljusets förändringar och resterna av det som en gång 
var vardag. Hur mycket kan förstås, utan att kunna tala med dem som var 
där, utan att kunna se livet eller höra alla ljud, känna och få alla lukter och 
dofter i den totalitet som var för handen för 2000 år sedan. Är vi ohjälpligt 
utelämnade, kommer vi alltid att behöva stå utanför och se skuggspelet av 
det som var?32

Konsten. Den tredje resan oktober 2005 

Planet går som vanligt urtidigt – är trött och sliten. Väl i Rom försöker 
vi låsa in våra väskor på tågstationen men kön är oändligt lång. Vi släpar 
väskorna till en servering och äter lunch. Baren är klädd med mosaik, från 
golv till tak. Ytan är enorm och effekten hänförande. Jag har en väska i 
min väska. En väska blir ytterst påtaglig när man reser, det är som att släpa 
med sig hemmet. Men att ha en väska i väskan som egentligen inte fyller 
någon praktisk funktion känns overkligt.

Nästa dag i Pompeji börjar vi med att besöka Huset med kryptoporti-
ken med sitt berömda källarvalv och som jag halkar ner i och slår mig där 
halvt fördärvad. Tyvärr är det mesta förstört av tiden. Ljuset i valven från 
de små öppningarna mot peristylen ger dock en magisk stämning. Det 
är skitigt på marken och fuktigt efter förra veckans ihållande regnande. 
Amforor och lagerlådor med skärvor och vete gudarna vad, står staplade i 

31 Diskurs används här i meningen »att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom 
diskurser, och att diskursen så starkt styr vår verklighetsuppfattning att vi är fångade i den. 
Samtidigt fi nns det uppenbarligen många olika diskurser. Våra ords och därmed tankars 
innebörder styrs enligt detta föreställningssätt av i vilken diskurs vi befi nner oss, och miss-
förstånd eller oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra »inte är i samma 
diskurs«. (2007-12-30 Nationalencyklopedin.)

32 Avsnittet är uppbyggt av redigerade anteckningar från resan 2004.
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hörn. I ett låst rum på det övre planet står två dammiga montrar med av-
gjutningar av människor, ljuset sipprar in genom de med korrugerad plast 
täckta fönstren som skapar ett märkligt ljus. Fotograferar mest i färg under 
den timme vi har på oss innan vakten kommer och släpper ut oss.

Nästa anhalt blir Prästen Amandus hus. Ett litet hus med en speciell pe-
ristyl i vinkel mot atriet och med pelare på två sidor i vinkel, det fi nns inte 
plats för ett fyrasidors kolonn- arrangemang som var det ideala. Rummen 
är små, mycket små men i bra skick, fotograferar i färg och gör två arrang-
emang med min väska. Det svartvita fotograferandet ligger långt, långt 
borta – såret blöder och armen värker efter fallet i trappan och jag är trött. 
För kort tid och för mycket att genomföra, jag hoppas att vi får tid att 
komma tillbaka till det här huset och arbeta mer i lugn och ro. Vi avslutar 
förmiddagens arbete med lunch på den lokala restaurangen och en stunds 
vila tills turisterna väller in och det blir trångt och högljutt. 

Dagen därpå börjar vi med att besöka De förgyllda amorinernas hus. Det 
är ett stort hus med en stor grönskande peristyl. Jag försöker strukturera upp 
mitt arbete då vi bara har ett par timmar på oss. Jag hade inte förväntat mig 
att huset skulle innehålla så mycket. Börjar som vanligt att gå runt systema-
tiskt och dokumentera i färg på fri hand som ett slags minnesanteckningar. 
Jag fortsätter att fotografera med stativ och stannar vid det som jag vid den 
första rundan bestämt att fördjupa mig i. De konstnärliga ingreppen tar jag 
tag i efter fotograferandet, det fi nns där som en svagt medveten tanke under 
fotograferandet. I två av rummen provar jag att lägga ut mina tyger: de är 
svarta, gröna, röda och blå kvadrater om 50 x 50 cm. Slutligen väljer jag att 
fotografera och fi lma två av arrangemangen. Det svartvita fotograferandet 
blir det inte mycket av här heller, Pc-objektivet jag köpt för att kunna räta 
upp perspektivet är svårarbetat, helt manuellt och kräver total koncentra-
tion – vilket jag inte lyckas uppbringa.33 Det är som om omställningen mel-
lan att fotografera i färg och svartvitt är så total att min hjärna inte klarar av 
det just nu. Det är också så att tidspressen och alla olika projekt tar energi. 
Den här gången är det inte tal om någon långsamhet.

Lucretius Frontos hus som vi går till efter lunch är en av mina favoriter. 
Jag behöver komplettera en del bilder som inte blev bra sist och det är det 
huset som vi gett mest tid och som också behöver mycket tid. Jag tror att 
det är tredje gången som vi är här. Men idag är vi för många i huset och 
det är för många aktiviteter på gång samtidigt och jag har svårt att kon-
centrera mig och blir irriterad. Inte heller ljuset stämmer från året innan, 
solen måste stå på ett annat sätt – det blir inte de där perfekta ljusrutorna, 

33 Pc. står för perspective control och används för att korrigera perspektiv och störtande linjer vid 
arkitekturfotografering.
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som majestätiskt vandrar över väggen, som då. De var som öppningar, 
fönster mot dåtiden. Men nu som ett rätt ointressant följeljus som lång-
samt sveper runt på golvet. 

Efter ett tag lugnar det ner sig och aktiviteterna avtar. Jag börjar åter 
med mina tyger. I peristylen fi nns en muralmålning med jaktscener. Dessa 
är ovantill avgränsade av färgrutor, likt mina tyger. Jag har tänkt mig 
att använda tygerna som ett samtal eller kommentar till väggmålningen. 
Emma och jag börjar dock med ett gemensamt arbete med tygerna i ett 
annat rum som angränsar till trädgården, det är antagligen ett triclinium 
med öppning mot peristylen. Tröttheten gör att mitt fokus försvinner och 
arrangemangen får inte den laddning som jag eftersträvat.

Följande morgon börjar vi med kaffe på området och försöker planera 
dagen. Vi läser igenom vårt tillstånd och upptäcker att vi fått tillstånd att 
besöka magasinen. Vi tar kontakt med den som är ansvarig för förråden, 
Giuseppe, som visar sig vara en guldgruva. Han har arbetat i Pompeji 
sedan 1960-talet och är mycket tillmötesgående. Vi börjar med ett större 
förråd bakom Apollotemplet, där fi nns hyllor med amforor av alla de 
slag, hylla upp och hylla ner. Färgerna på dem varierar från grågul över 
guldockra till nästan röda färger. Amforornas öppning varierar beroende 
på vad som var i dem, får vi veta. Smal hals för vin och olja och bred hals 
för Garum.34 Föremål överallt, på marken ligger det några blykranar med 
kopplingar och tryckfördelare till springbrunnar, verktygsrester, tavlor 
med inskriptioner mm. Alla dessa saker som bara ligger. Efter ett tag över-
går samtalet från den allmänna uppsluppenheten över denna mångfald till 
att handla om verktyg och material för muralmåleri som är det egentliga 
skälet till vår önskan att få besöka förråden. Eftersom vi är intresserade av 
att få så mycket information som möjligt om hur hantverkarna arbetade 
frågar vi om det fi nns färgkoppar och verktyg. Det visar sig att det fi nns i 
ett annat förråd inhyst i den administrativa byggnaden på området.

Vi kommer in i ett kontorsutrymme med grå plåtkontorsmöbler och ett 
takfönster, arkivskåp längs väggarna fyllda med mappar och äldre liggare. 
Vi får följa med in i lagret; det är trångt med föremål, plastlådor och hyllor 
överallt. I ett angränsande rum arbetar två personer med att dokumentera 
föremålen och de är inte få, utan tusen och åter tusen av olika slag. Det är 
verktyg, skulpturer, nedtagna muralmålningar, mosaiker, inskriptioner, 
konstföremål etc. Tänk att få arbeta fritt med delar av detta material, vad 
skulle man inte kunna göra! Hur som helst blir vi presenterade ett antal 
plastlådor med måleriutensilier: färgkoppar, mortlar, slipstenar och pig-
ment. Vi får inte fotografera i förrådet men på kontoret går det bra. Med 

34 Garum, sås gjord av saltade och fermenterade inälvor av fi sk.
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stativ och det befi ntliga ljuset från takfönstret kan jag blända ner tillräck-
ligt för att få skärpa och att minska vinjetteringen. Ljuset är vackert från 
takfönstret och ger ett rätt mjukt ovanljus som modellerar fram föremålen. 
De grå metallbordet och de vita väggarna som refl ekterar ljuset hjälper till 
att ge en lugn inramning.

Jag arbetar metodiskt med föremålen i varje låda: tar försiktigt upp 
dem, arrangerar och vrider, justerar bildutsnitt, skärpa och exponering, 
och slutligen tar ett antal bilder från olika vinklar. Tyvärr måste vi arbeta 
snabbt, det fi nns inte tid till att arrangera eller fundera för mycket. Det 
som gäller är att kunna förlita sig på den rutin och de erfarenheter som jag 
trots allt har av föremålsfotografi . Att börja tveka eller tvivla fungerar inte 
utan då är det bara att låta bli.

När vi är klara har vi en kort stund kvar på vår tid och Giuseppe frågar 
oss om vi vill se skulpturer med originalfärgen kvar, skulptur var vanligtvis 
bemålad och inte marmorvita, som man länge trodde. Rundturen uppen-
barar en fantastisk samling av föremål från Pompeji som ligger i travar på 
lagerhyllor. Rundvandringen tar luften ur oss men vi lyckas ändå med att 
försöka se om det fi nns polerjärn som användes för att polera upp glansen 
på muralmålningar. Vi vet någorlunda hur de kan se ut då det fi nns pres-
spår i målningarna efter verktyg. Det existerar inga av oss eller forskning-
en kända exempel på sådana verktyg. Kanske det beror på att verktygen 
förväxlas med andra typer av verktyg. Det är svårt att förklara vad vi är 
ute efter och vi får mest se olika sminkverktyg. Vad vi skulle behöva är att 
själva få leta, men det är förstås omöjligt.

Den här sista resan har fört in något annat, nämligen konsten som ett 
verktyg att förstå eller skapa mening. De konstnärliga ansatsernas, trots att 
de misslyckats, har vänt blicken hos mig. Samtidigt fi ck en del av texterna 
som jag skrev en annan innebörd, i form av refl ektioner nära knutna till 
det konstnärliga arbetet.

Arbetet med fotografi erna. Refl ektioner och iakttagelser

Jag närmar mig Pompeji genom att fotografera och läsa. Det är mötet med 
arkitektur och konst som är den naturligaste vägen till att komma Pompeji 
inpå livet. Det visuella är också viktigt. Att teckna eller måla skulle ge 
ett annat möte; ett smalare beskrivande, och troligtvis ett mer kroppslig 
möte än fotograferandet. Fotograferandet ger en annan rörlighet och en 
annan yta. Fotografi erna är den dokumentationsform som turisten ofta 
använder och den används också frekvent inom vetenskaplig forskning. 
Fotograferandet är i första hand för mig inte ett sätt att dokumentera utan 
fotograferandet blir ett sätt att förhålla sig till det jag upplever genom att 
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jag lyfter ut och visar fram fragment av intrycken. Det är också ett sätt att 
minnas. Allt går inte att visa och inte heller att minnas. Fotograferandet är 
ett tolkande och översättande arbete och fotografi et ett medium fångat av 
konventioner.35

Ljus och material är något som fångar min blick. Det är som om rum-
mens ljus tränger in i kroppen och materialens hårda, mjuka, matta, blan-
ka, bearbetade eller naturliga former exponeras där som minnen. Foto-
graferandet kan uppfattas som ett utanförställande, där fotografen ska 
redogöra objektivt för vad saken gäller. Det blir problem med en sådan 
 föreställning, dels är jag i ett rum och dels skall jag få ner det sedda som 
bild. Det kan ses som att det är möjligt att ställa sig utanför sina upple-
velser. Svårigheten med inne – ute perspektivet blir tydlig när jag skall 
manipulera bilden; den fotografi ska bildens konventioner kolliderar med 
minnet av upplevelsen. Jag kan inte ställa mig utanför mina upplevelser.36

Vad är det då att se genom en kamera? Har jag sett något över huvud taget 
eller är det bara ett seende genom fotografi ets konventioner? Fotografi  har 
en märklig dubbelhet. Dels betraktas bilden som en saklig beskrivning och 
dels tycks den ha det där undfl yende subjektiva som hela tiden rinner ut 
mellan fi ngrarna. Det som fi nns där och samtidigt inte fi nns när man söker 
få fatt i det.37

Vilken attityd intar jag när jag går in i huset? Uppenbarligen har jag 
en attityd och en metod. Vad är det jag ser och upplever? Jag stannar upp 
en stund för att andas, känna lukten, temperaturen och luftfuktigheten. 
Är det en ny plats lägger jag min packning i ett hörn och vandrar först 
runt, ibland med kameran med och ibland utan. Jag går först runt med 
målet att få en helhetsbild, fånga en stämning och försöka förstå. Jag 
skaffar mig en överblick, samlar in detaljer och möjliga platser att ar-
beta på. Vad behöver jag till min dagbok och vad väcker min nyfi kenhet? 
Dagboksanteckningarna tar jag med negativ färgfi lm. Jag väljer en fi lm 
med bra färgegenskaper, klara mättade färger, och med relativt hög käns-
lighet – det är mörkt i husen. Negativ fi lm har bättre förmåga att återge 
kontrastrikt ljus och är samtidigt inte så exponeringskänslig som positiv 

35 Flusser  V. 1988, s. 39 »Det kan således inte fi nnas ett naivt, icke begreppsligt, fotografe-
rande. Ett fotografi  är en bild av begrepp.«

36 Merleau-Ponty  Maurice, Kroppens fenomenologi, (1945)1997, s. 18. »Vi måste återfi nna före-
målets ursprung i själva kärnan av vår upplevelse, vi måste beskriva varats framträdande och 
förstå hur det paradoxalt nog fi nns ett i-sig för oss.«

37 Flusser  V. 1988, s. 13 »Bilder är till för att göra världen tillgänglig för människan. Men i 
samma stund de gör det ställer de sig mellan människan och värld /…/ de sätter sig själva i 
världens ställe, så till den grad att människan lever som en funktion av de bilder hon produ-
cerar.«



1654. Pompeji tid och rum …

fi lm. Den svartvita fi lmen lyfter fram ljuset och rummet.38 Gråskalan 
skildrar materialen, texturerna och ljuset. Utan detta ljus skulle mörkret 
lägra sig över oss. Vi skulle då alla vara blinda. Känsel, lukter, ljud och 
smak skulle skapa bilden av vår värld. Hur skulle den se ut? Det är som om 
Pompejis utgrävda delar har lyfts fram ur mörkret för att visas för oss som 
bilder av ett synliggjort förfl utet.

Det tar tid att gestalta upplevelsen/föreställningen av ett hus. Tid är 
viktigt; tid att fundera, tid att vila och känna och framförallt se. Går ut 
och går in, ser samma sak igen från ett annat håll, tar några bilder. Att det 
tar tid är en del av proceduren, detaljer dyker upp som jag först inte sett. 
Man går omkring, ser helheter, sedan rummen och dess dekorationer och 
börjar sedan granska skrapmärken och leta efter klotter och sedan om från 
början. 

Det lustiga är när jag går omkring där och försöker se, och samtidigt 
erinra mig allt jag läst om livet och konsten i Pompeji, är hur föreställ-
ningar om hur det kunde ha varit långsamt smyger över mig. Det är som 
om skuggorna får liv och i rummens slutenhet kondenseras aningar av de 
människor som levt.

Lucretius Frontos hus har vi besökt några gånger. Det här är tredje 
gången. Jag har arbetat i drygt två timmar intensivt i atriet med spelet 
mellan ljus och skugga. Ljuset bryter igenom de sargade ruinerna som 
kastar skuggor på marken och på de väggar som fortfarande står upprätta. 
I skuggorna fi nns historien lagrad för att väckas till liv av ljuset. Det är som 
om ljuset talar med skuggan:

– Du skulle ha sett hur det såg ut här när de grävde. Det var en himla röra när 
det höll på. De till och med byggde ett nytt tak och satte in dörrar i mottagnings-
rummet mot trädgården. Så jag äntligen åter kunde söka mig ner igenom tak-
öppningen och de andra fönsteröppningarna, efter nästan 2000 år, och lysa upp 
vattenbassängen och långsamt skrida fram över den svarta väggen, ge musen och 
snigeln ledljus.39 Men jag saknar livet, barnens skratt och hundens gläfsande, ja 
hunden kommer visserligen hit även idag och nosar men det fi nns ju inget att äta 
här. Kommer han som jag för att minnas?40

Jag fotograferar i rummen, och i trädgården. Begriper mig fortfarande inte 
riktigt på muralmålningarna. De fl esta är så komplicerade, med ett inne-
håll som jag har svårt att ta till mig. Inomhus arbetar jag med vidvinkeln 
och får då med mera av rummet, som det upplevs och ändå inte. Problemet 
är de störtande linjerna som man får på köpet. Jag skulle behöva en annan 

38 Flusser  V. 1988, s. 46.

39 Det fi nns en miniatyrsnigel och en dito mus målade på den svarta väggen.

40 Skrivet utifrån dagboksanteckningar.
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kamera där perspektivet går att räta upp eller en panoramakamera, men 
det blir ändå något annat.

Jag har ett stort antal bilder, både färg och svartvitt. Vad är det som 
ska presenteras och hur? Jag inser att jag måste tematisera fotografi erna 
och beslutar mig för att arbeta med de svartvita fotografi erna. Men hur 
ska fotografi erna struktureras? Vilka ska jag välja ut? Jag beslutar mig 
för, efter att gått igenom materialet ett fl ertal gånger, att arbeta med fyra 
teman. Dessa blir: ljusfenomen, kroppar, kärl och vandringar i staden. En 
viktig del i processen med att välja teman var de korta fyrradiga texterna 
som skrevs till varje grupp. Det handlade inte om att skriva en text efter 
bilderna utan skrivandet var integrerat i processen att välja teman.

Jag går återigen igenom alla fotografi er jag har. Allt ligger i datorn. Jag 
väljer ut de som jag tror passar in i mina teman och skriver ut bilderna på 
min laserskrivare som ger användbara utkast. Varje grupp planeras bestå 
av sex bilder. När jag börjar ställa samman grupperna är det endast en 
grupp som fungerar fullt ut. Det är gruppen med ljusfenomen som känns 
övertygande. Övriga grupper haltar, bilder faller ut och temat verkar inte 
klara av att hålla ihop gruppen. Jag samlar ihop alla bilder igen i olika 
högar efter temana. Avgjutningstemat renodlas och får en mer enhetlig 
karaktär. Mot de avgjutna invånarna sammanställs en grupp med hundar 
och turister. Grupperna spelar ut mot varandra på ett intressant sätt. 
Den sista gruppen med artefakter reduceras till att enbart bestå av kärl. 
Problemet är att de enskilda bilderna kan ha kvaliteter men att de tillsam-
mans spretar både som innehåll och som form. Det är så mycket som jag 
skulle vilja visa.

Jag har valt att kopiera bilderna med en modifi erad bläckstråleskrivare 
och på ett koppartryckspapper. Skrivaren har fyra olika gråtoner och en 
skrivarprofi l har tagits fram för anpassning till pappret. Orsaken till valet 
av reproduceringsmetod är att jag vill ha en känsla av struktur, av grov-
het och nedbrytning. Papperet och den djupa skapar förhoppningsvis en 
analogi till en sådan upplevelse.

Jag får under arbetets gång problem med mina skrivarprofi ler som styr 
färgfördelningen till utskriften eller så är det skrivaren, skärmkalibrering 
eller något annat som ställer till problem. Problemet är att separationen i 
mellantonerna har minskat drastiskt. Jag tvingas anskaffa en ny skärmka-
libreringssensor och en densitometer för att mäta mättnaden i gråskalan. 
I ett diskussionsforum på nätet hittar jag en programvara, en s. k. Rip som 
jag kan använda.41 Genom att skriva ut en gråkil och mäta upp värdena 
som sedan plottas in i programvaran korrigeras felen i skrivaren så att grå-

41 Raster image processor. http://www.quadtonerip.com/html/QTRoverview.html



Lucretius Frontos hus, 2005, visar atriet med utsikt mot tablinium. Piezography på 
Hanehmuhle koppartryckspapper. 

Ceis hus, atriet, 2005. Piezography på Hanehmuhle koppartryckspapper.
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skalan får jämna steg.42 Det är dock inte numeriskt jämna steg utan de har 
en logaritmisk relation då ögats känslighet inte är linjär. Dessa tekniska 
problem får också en annan betydelse, en betydelse av att bildernas tonför-
delning uppmärksammas och förtydligas för mig på ett nytt sätt.

Ljuset och skuggan ger form åt rummen
Solens återkommande vandring
eller som idag, jordens rörelser
densamma då som nu

Ljusfenomen är en sammanställning av bilder där solljuset bryter in i arki-
tekturen. Ljuset modellerar rummet när det tränger in genom öppningar, 
både de ursprungliga rekonstruerade och de nya som inte fanns där tidi-
gare. Rummen är tidlösa på något sätt. En känsla av att man befi nner sig i 
en gravkammare och med vördnaden för de döda och samtidigt: förfallet, 
tidens gång, nedbrytningen, läckagen, förmultningen, skräp efter okända 
besökare, möglet och smutsen. Smutsen är intressant då den är odefi ni-
erbar; det är omöjligt att säga varifrån den kommer och vad den består 
av. Den bara fi nns där och täcker allt, ibland som en fi n hinna och ibland 
som ett ogenomträngligt lager. När besökaren rör sig i rummen rörs den 
upp och fastnar i näsans fi na hår, i kläder, i håret, på och i ens saker, under 
skorna. Ljusrutorna som rör sig genom rummen som ett slags jätteklocka, 
renar rummet från smutsen som genom en förvandling. Det grå, smutsiga 
byts för en kort stund ut mot något vackert värmande. Till och med be-
tong- och stenresterna blir vackra i ljuset. Smutsen trycks in i skuggorna 
där den lurar för att åter få tillfälle att visa sig. Ljusrutorna, en jätteklocka 
där inte bara solrutans placering och rörelse utan också dess intensitet och 
temperatur blir en tidsangivelse. En egendomlig tidsangivelse som inte 
handlar om dygn, timmar eller minuter utan om en annan skala som bara 
nästan är lik den som var året innan – cyklisk men ändå inte.

Kropparna är som negationer av oss 
Frusna ögonblick som visar då och nu
Trots att de är betonglika och deformerade
fi nns en bild av människan som levt

Bildserien med Kropparna består av fotografi er som visar några av de avgjut-
ningar av kroppar som är utplacerade på olika ställen i Pompeji. Kropparna 
är inte mumifi erade utan avgjutna i det tomrum som kroppar har lämnat 
i den stelnade askan efter utbrottet. Det är makabert samtidigt som vi be-
traktar oss som i en spegelbild. Kropparna möter våra blickar, de stirrar till-

42 En gråkil är en gråskala indelad i ett antal visuella jämna steg i detta fall i 24.



baka på oss.43 De är verkliga, verkliga på samma sätt som en dödsmask. Men 
de saknar den tillrättalagda representationen som masken har. Kroppen 
representerar tomheten. En tomhet vi fyller med oss själva. Originalen eller 
hålrummen, kroppen är sin egen kista, innehåller resterna av det som inte 
förmultnat: ben, smycken och annat. Det är som om vi har ett rum, ett rum 
vi tar med oss och som fortsätter att existera efter vår bortgång. 

Hitta hålet och ner med gipset; gräv fram och se hur det blev. Det är 
nog lite mer komplicerat än så. Vilket är den högsta punkten och var fi nns 
risk att luftfi ckor kan uppstå? Idiotiskt att gjuta in smycken eller så kanske 
hålrummet undersöktes noggrant. Hålrum, luftfi ckor, sprickor i marken 
som ger artefakter och retuscheras. Retuschera lite extra på ansiktet så 
blir kroppen lite mänskligare. Trots detta fi nns där uttrycket som krop-
pen utstrålar; armarna över huvudet som för att skydda sig mot jordens 
undergång.

Krukorna är som kroppar
De fi nns överallt i staden
Kvarlämnade och återfunna
Ständigt sökande efter sitt innehåll

43 Elkins James, The objects stares back, 1996, s. 51 »Every object sees us; there are eyes growing 
on everything.«

Huset med kryptoportiken, 2006. Piezography på Hanehmuhle koppartrycks-
papper.



Amforor i centralförrådet vid Forum, 2004. Piezography på Hanehmuhle koppar-
tryckspapper.

Forum termerna, 2004. Piezography på Hanehmuhle koppartryckspapper.
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Serien med Kärlen är ett tema som växt fram under arbetet. Krukorna har 
varit ett återkommande motiv i mitt fotograferande. Det fi nns oftast inga 
andra föremål kvar än enstaka marmormöbler och så krukorna; det står 
och ligger krukor överallt. I förråden står de på rader i hylla efter hylla: 
breda, smala, korta, långa, runda, ovala, med olika halsar och öppningar. 
De liknar kroppar. I husen är de kvarlämnade i något hörn; tillsammans 
eller ensamma. De är också fyllda med tomrum, men ett annat sådant än 
kropparna. Krukans gränser av terrakotta håller tomrummet på plats för 
att kunna fyllas med materiell mening. Viner, oljor, mat och annat fyllde 
deras magar för att tillfredställa människans hunger. Och samtidigt det där 
hemlighetsfulla; hur har de hamnat här, vad har de varit fyllda med och 
varför ser de ut som de gör? De har den spetsiga underdelen som under-
lättar transporten över haven men som måste ha gjort dem hopplösa att 
hantera i vardagen.44 Hur många gånger måste de inte ha mist balansen 
och ramlat i golvet och fått sitt innehåll utspritt över mosaikgolvet; mosa-
ikfågeln översköljd av stinkande garum. Idag kastar turisterna skräp i dem 
som om de var papperskorgar. De stinker på ett annat sätt.

Människan är en yta
en yta som vecklar ut 
sin tvådimensionella hud över staden
hunden ler i sömnen åt våra försök att förstå

Bildserien med Vandringar i staden handlar om det tillstånd som jag ham-
nar i som fl anör. Man vandrar omkring antingen ensam eller med ledning 
av en guide. Ensam är svårt att vara här, det fi nns alltid besökare eller vak-
ter som håller ett öga på en i omgivningen. Jag rör mig i staden utan mål. 
Intryck och omgivningens topografi  styr mina steg. En grupp människor i 
ett gathörn gör att jag väljer en mindre tvärgata som plötsligt lämnar mig 
helt ensam. Varför vill ingen gå här? Eller så får man syn på något innanför 
en port som glimmar till och jag följer en impuls att se vad det kan vara 
och oftast upptäcker jag också andra saker. Helt plötsligt känner jag igen 
mig; här har jag varit förut, men jag minns inte riktigt när. Kan det vara 
att jag varit här förut men inte noterat det eller är det minnet av en bild 
eller helt enkelt ett missförstånd? Ljuset, lukterna, formerna och färgerna 
styr mina steg men också de etablerade stigarna mellan de olika sevärdhe-
terna. Förundran inför sevärdheternas status som kultobjekt får mig att 
vända mig mot de småsaker som visar människornas vardag. Det konstiga 
är att den vardagen på något sätt sammanfaller med den nutida besökarens 

44 Den spetsiga nederdelen tjänade till att underlätta transporter till sjöss. Amfororna placera-
des stående på en bädd av sand.
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vardag här. Besöket innehåller mest promenader, kliv över trösklar, solens 
obarmhärtiga eftermiddagsstrålar. Historierna om det som var, fanns an-
tagligen då också men i en annan form.

Arbetet med väskorna. Gestaltande processer

Den resande har med sig sin resväska
fylld med föreställningar och förväntningar
som det andra och okända som möter henne 
under resans irrfärder värderas mot

Vi ville använda Medelhavsmuseets samlingar och sätta dem i relation till 
våra konstnärliga gestaltningar. Museets föremål skulle tillföra och tillfö-
ras andra meningar. Det fanns ett inslag av museikritik i upplägget. Men 
det fanns också en önskan att aktivera museiföremålen som historiska 
artefakter i relation till besökaren genom en kontextförändring. Syftet var 
dubbelt. Det var också så att våra gestaltningar var i behov av att relateras 
till museets förmål för att fullt ut förstås.

Jag funderade mycket över hur de konstnärliga gestaltningarna skul-
le kunna se ut för att få en maximal verkan. Från början arbetade jag 

Prästen Amandus hus, triclinium (matsal där måltiderna intogs i halvliggande 
ställning. Matsalen har ofta sin öppning mot trädgården) med resväska, 2006. 
Piezography på Hanehmuhle koppartryckspapper.
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med träkonstruktioner, bjälkar som jag tänkte mig svarta/förkolnade. 
Bjälkkonstruktionerna tycks dyka upp från tomma intet men det fi nns en 
analogi till fynd i Herkulaneum. I Herkulaneum har träkonstruktioner 
och annat organiskt material bevarats på grund av att de konserverats 
av den lerfl od som begravde staden. Mina konstruktioner var tänkta att 
anta olika geometriska former, former av byggnadselement som det inte 
är möjligt att härleda funktionen av. Det fanns också tankar på att ta in 
samtida designartefakter som skulle prepareras.

När vi på ett möte under våren 2005 presenterar vår utvecklade utställ-
nings idé ville museet att utställningen skall fokusera mer på människan 
bakom hantverket. Hantverket och människan ska vara det bärande temat. 
Men hur skildras den forntida människan? Vi vet inte så mycket om vilka 
de var och inte heller hur de upplevde sina omständigheter. Vi har ma-
terial, vi har artefakterna och en del texter; men att levandegöra? Är det 
överhuvudtaget möjligt eller handlar det bara om ett tillrättaläggande? Vi 
kan visa spåren som mänskliga aktiviteter avsatt, resultat av ett hantverks-
kunnande och teorier om hur de förmodas ha gjorts. Men människorna 
bakom är för alltid förlorade. Vi kunde bidra till med det temat var att 
utnyttja de material som användes då. Kommer vi härmed förbi problemet 
med avståndet mellan det antika och det samtida? »Levandegörandet« 
försöker vi här få fram genom material som kalk, sand, betong, mosaik och 
pigment, där våra gestaltningar med dessa material ska bära temat.

Tanken om väskan utvecklas som en följd av laborationerna med bjälkar 
och designobjekt och nödvändigheten av att använda ett mer traditionellt 
material. Jag arbetar med skisser och i modellen av utställningsrummet för 
att försöka föreställa mig verkan av mina uppslag. Jag har haft väskorna 
som en »ikon« sedan mitten av 1970-talet. Första gången den förekom 
var i en målning av Frans Kafka som resande jag gjorde 1975. Under den 
tiden läste jag mycket av Kafka och ville transformera något av de upple-
velser jag haft till bild. Utgångspunkten var en tidningsbild där Kafka står 
lutad mot en lyktstolpe. Jag minns inte riktigt hur, men en väska dök upp 
i målningen under arbetet, den fi ck karaktären av »modern konst« med 
en »dada touch«.45 Väskmotivet har funnits med sedan dess och åter-
kommit med olika tidsintervaller. Väskan dyker således upp igen och nu 
i en tredimensionell gestalt. Väskan har för mig en begreppslig funktion. 
Ett begrepp som förvandlas. Den är inte statisk utan sätter fantasin och 
föreställningsförmågan i rörelse. Väskan kan representera resor i tid och 

45 Dadaism (franska dadaïsme, av dada ’gunghäst’, kanske ett ord ur barnspråket som god-
tyckligt valdes vid namnbildningen 1916), sammanfattande benämning på tendenser 
i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget. (2007-12-30 
Nationalencyklopedin.)
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rum, ett tillägg om något annat, ett uppbrott, en förväntan, men uppträder 
också som en representant för det som vi har med oss på resan och som vi 
trots allt inte klarar oss utan. Samtidigt är den fylld med de fördomar och 
den förenklade förståelse som vi har med oss när vi möter andra kulturer. 

Från början tänkte jag använda en väska från min barndom och som 
följt med sedan dess. Men jag hittade den inte. Den var rätt stor i brun-
beige papp med bruna papphörn och handtag med förkromade beslag. Det 
som återstår är att leta i secondhandbutiker, men vid ett besök på en av 
stadens avfallsanläggningar stöter Emma på en man med en väska som ska 
kastas. Den tar vi hand om. Den är rätt liten och har legat ute i regnet så 
pappen har deformerats: – Måste tänka om. Det är inte den storleken som 
jag planerat att använda utan bra mycket mindre. Jag försöker föreställa 
mig hur det skulle se ut med denna mindre väska i relation till skulptu-
rerna. De blir något annat. Det kanske blir möjligt att göra fl er när väskan 
är mindre. Jag kan ta med väskan när vi åker till Pompeji …

Luigi Inganni  och Jens Tydén  på Konstfacks skulptur- och muralateljé 
hjälper mig att ta form på väskan. Jag får rådet att göra en styckform. 
Vi diskuterar tillsammans hur många delningar som behöver göras och 
kommer fram till sju stycken. Sidan med handtaget och låsen är den 
mest komplicerade. Jag sätter lera under handtaget så att gipsen håller. 
Nackdelen är att handtaget blir obrutet, vilket jag får ta ställning till 
senare. Men först en bottenplatta och sarger av lämplig höjd för formtag-
ningen, distanser av frigolit. Formdelens sidor vallas med lera som jämnas 
ut. Fyller springor och hål med vaselin och penslar till slut på släppmedel 
för att gjutningen lättare ska lossna. Gipsen blandas enligt instruktioner, 
jag har kunnat men glömt hur jag gjorde. Gipspulvret strös över vattnet 
tills mättade öar uppstår, det får sakta genomblötas. Hinken stöts mot 
golvet så att luftbubblorna släpper, och gipsen blandas för hand genom 
en rörelse underifrån och upp. Jag häller i gips och armerar med en slags 
fi berväv. Första formdelen är klar. Leran tas bort och distanserna fl yttas 
och gips hälls i. Till slut är alla delar färdigställda och den sista får en öpp-
ning så att gipsen skall kunna hällas i. Jag gör ett misstag som senare skall 
visa sig leda till problem. Väskan är inte riktigt stabil och jag använder 
tvingar för att hålla sidosargerna på plats vilket gör att de redan gjutna 
styckena rör sig i förhållande till den som skall gjutas vilket leder till att 
formen senare läcker.

Förbereder att gjuta i den tagna formen. Blötlägger först formdelarna i 
vatten tills det slutar att komma luftbubblor, penslar sedan på släppmedel 
och fogar ihop formen med ståltråd och tvingar. Formen läcker och det 
kladdar. Men avgjutningen blir bra så när som på att handtaget går av, 
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men det går att laga. Jag får retuschera handtaget i formen till nästa gjut-
ning. Nu återstår det tunga arbetet med att hugga bort det som inte skall 
vara kvar.

Arbetet med att hugga bort överfl ödig gips är tids- och tålamodskrävan-
de. Jag måste ta bort gipsen där mosaiken ska sättas då stenarna är 5–8 mm 
tjocka och det fordras 3–4 mm för fästmassan. Stenarna är tänkta att ligga 
i nivå med väskans beslag. Detta innebär att jag tvingas ta bort minst en 
centimeter runt om hela väskan. Jag kan inte fi nna någon större tillfreds-
ställelse i att mekaniskt hugga i gips. Arbetet fortskrider som det ska och 
det som nu återstår är att göra retuscher och att ta ytterligare en form så att 
jag kan gjuta upp ett antal i betong. Parallellt med detta arbete prövar jag 
olika sten och marmorsorter för att sätta mosaiken med. Jag gjuter upp ett 
antal provplattor, 15x15 cm i betong, för att göra provplattor och kunna se 
vilken storlek mosaikbitarna skall ha och hur de olika stensorterna verkar 
mot varandra.

När arbete med att gröpa ur och retuschera väskan är klart börjar arbe-
tet med att ytterligare en gång göra en gjutform. Syftet är att göra ett antal 
betongstommar av den preparerade väskan för att senare kunna beklä 
dem med mosaik. Denna gång gör jag ingen styckform, originalet är för 
sammansatt av negativa och positiva former för att få släpp och jag väljer 
istället att arbeta med en silikonkappa. Jag kan då göra formen i två delar 
och den blir också hållbarare. Arbetet med att lägga silikonet på en väsk-
halva är svårt då silikonet rinner och det blir för tunt lager på kanter, sidor 
och inte minst hörnens underdelar. När första skiktet stelnat spacklas 
tunna partier och negativa hålrum med ett mer tjockfl ytande silikon som 
också färgas in för att synas mot första skiktet. Jag gör en gipskappa för att 
stabilisera silikonkappan, en för varje väskhalva. En halva lossnar lätt från 
originalet, men den andra sitter som berg. Jag får bila sönder formen och 
ser då att gummikappan är för ojämn och har negativa ytor som hakar fast 
i gipset. Jag får göra om den ena gipskappehalvan och dela den i två delar 
för att den ska gå lättare att ta isär.

Väskan gjuts i en blandning av Portlandcement46, grov och fi n mar-
morkross. Denna blandning gör att betongen liknar vit som kalk eller vit 
marmor. Avsikten med att göra betongen vit är att knyta väskan närmare 
den vita marmorytan som skulpturerna har idag. De har dock en gång 
varit målade i starka färger. Jag hamnar i svårighet i valet av material, jag 
vill gärna använda glasmosaik men den är inte så vanligt förekommande i 

46 Portlandcement, den viktigaste typen av cement, utvecklad och patenterad 1824 av britten 
Joseph Aspelin  (1799–1855). Likheten mellan härdad betong tillverkad av portlandcement 
och den gulvita kalkstenen på Portlandhalvön gav namn åt cementtypen. (2007-12-30 
Nationalencyklopedin.)
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Pompeji men samtidigt besitter en färgverkan som jag vill åt. Pompejansk 
mosaik är oftast lagd i svart och vit sten. Visserligen dyker den första 
glasmosaiken upp under fyrahundratalet f. Kr och börjar användas mer 
regelbundet i bilder under det första århundradet e. kr. Guldmosaiken bör-
jar uppträda i Rom under 200-talet.47 Jag gjorde prover med att använda 
traditionella material som huggen marmor och svart sten. Resultatet blev 
katastrofalt där mosaikens huggna yta blev alldeles för ojämn i relation till 
väskformen. Däremot fungerar det bra med glasmosaiken som jag delar 
på för att få mindre stenar. Den ger en planare yta och refl ekterar ljuset på 
ett annat sätt. Jag tvingas besluta mig för att strunta i hur materialet exakt 
förhåller sig till det historiska speciellt då utställningsförutsättningarna 
förändrats och betydelsen av de konstnärliga insatserna förskjutits.48

Gjutningen blir halvbra; allt krånglar – vibratorn skakar så att gips-
formen ramlar i golvet, konsistensen på bruket blir fel, den delade undre 
formhalvan läcker och rör sig, betongen kommer inte upp i de övre hörnen 
trots luftkanaler. Arbetet är tungt och kladdigt, jag blir genomsvettig och 
har betong överallt.

Jag har ett problem; hur ska mosaikbilderna och muralmålningarna 
gestaltas? Själva väskans roll i relation till skulpturerna är jag rätt klar 
över, men utformningen av bilderna och mönstren börjar jag tvivla på. Jag 
funderar hur jag ska angripa det problemet, vilken tråd ska jag börja nysta 
i. Det som är väsentligt är att utformningen av väskorna understödjer 
väskornas roll i utställningen men gör det på en annan nivå. Jag vill att 
motiven och utformningen ska ha en dubbelhet: både ha en karaktär av 
dåtiden och samtidigt vara något som knyter an till samtiden.

Jag har från början tänkt göra fem väskor med följande karaktärer: en 
guldväska med händer, en väska i vit mosaik med fågelbild, en väska i vit 
mosaik med skelett och vinkrus, en väska i vit mosaik med hus och vulkan 
och slutligen en väska i mosaik med färger och mönster – en dada väska. 
Men det inträffar något efter ett möte med museet i april 2006. Tankar om 
att komplettera väskorna med några andra objekt börjar ta form. Krukor 
gjutna i betong som bearbetats och relaterar till väskorna är en tanke, en 
annan är att gjuta den hela väskan i betong och bearbeta den. Ta ut hål i 
form av cirklar eller kvadrater som bryter igenom väskformen. Kultiverade 
väskor och okultiverade väskor. Jag vill att de kompletterande objekten 
ska ha en anknytning till hålrummen efter kroppar som påträffas under 
utgrävningarna i Pompeji.

47 Farneti M. Glossario Technico-storico del Mosaico,1993, s. 67–69.

48 Under processens gång förändras utställningens inriktning från att våra gestaltningar ska 
vara i en dialog med Medelhavsmuseets samlingar till att bestå av solitära konstverk.



Mosaikväskor, 2007. Medelhavsmuseet.

Betongväskor, 2007.
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Efter ytterligare ett möte på Medelhavsmuseet under maj månad för-
ändras mina tankar om väskorna igen. Krukor och annat bråte försvinner 
ut i tangentens riktning och väskorna grupperas om. Det är nu elva väskor 
som ska tillverkas. Sex är belagda med mosaik: en vit med ett ansikte i svart 
teckning på ena sidan och ett skelett på andra sidan, en i guld med röda 
handavtryck på vardera sidan och en i blå mosaik med dada former på, en i 
svart mosaik med fotavtryck i guld och slutligen en i röd mosaik med rutor. 
Rutorna är en följd av installationerna som jag gjorde i Pompeji.

Ytterligare fem väskor gjuts upp i betong, de får karaktär av grovhet och 
nedbrytning, de ska placeras i den permanenta utställningen vid var sin 
skulptur och med citat från Vitruvius .49

The show must go on – Utställningen

Vad blev det av den ursprungliga intentionen, där vi försökte att i dialog 
med museets samlingar skapa ett annat möte än det som vanligtvis ges 
på museer och också göra något annat än en konstutställning? Dagens 
museer har i huvudsak till syfte att berätta vår historia och att vara en röst 
för det vetenskapliga även om visioner stipulerar andra åtaganden. Bilden 
av vår historia är emellertid alltid tillrättalagd och perspektiverad och den 
till museer knutna vetenskapligheten verkar inte se dessa komplikationer 
utan är oftast fast i detaljer som bevarande, kronologier, systematiseringar 
etc. Det handlar här både om en oförståelse för de övergripande mål som 
kulturhistoriska museer har idag, och likväl maktkamper som kommer till 
uttryck på olika nivåer i museivärlden. 

Det var denna värld som vi mötte, där minsta försök att bryta ny mark 
innebar svårigheter. Svårigheter är till för att övervinnas, men när klyftan 
för kommunikation blir för stor och förändringar upplevs för dramatiska 
går det inte att komma framåt. 

Det första som försvann var stora delar av samlingarna som vi lovades få 
arbeta med. Det gällde fajumporträtten, romersk skulptur, etc.50 Vad som 
slutligen blev kvar var tre mosaiker varav en romersk och två som inte hade 
med Pompeji, vare sig i tid eller i rum, att göra. Ett vackert muralfragment, 
eventuellt från Pompeji, som lever en undanskymd plats i centralhallen, 
fi ck heller inte vara med trots överenskommelse. Romerska skulpturer fi ck 
hellre stå kvar i teknikerns förråd och samla damm än att visas upp. Det är 
ett pinsamt faktum att inga av museets utställda föremål i utställningen har 
med Pompeji att göra eller ens den tidsepok som vi arbetade med. Montrar 

49 Vitruvius, Om arkitektur. Tio böcker, 1989.

50 Egyptiska mumieporträtt ofta målade på trä antagligen med en typ av temperafärg



transporterades iväg utan hänsyn till våra önskemål om att få disponera 
tre luftiga montrar. Den enda som lämnades kvar var en säkerhetsmonter 
och en äldre horisontell monter. Det som slutligen höll på att stjälpa hela 
utställningen var att utställningskatalogen stoppades två veckor innan 
utställningen skulle öppna. Utställningen framstår som rätt svårbegriplig 
utan katalog då texten var den bakgrund som behövs för ett fördjupat möte 
med utställningen och projektet. Avsnittet ovan, Pompejanska resor, var 
avsett att vara mitt bidrag till katalogen. Motiveringen från museet var att 
katalogen inte var en katalog i den mening som museet uppfattade det och 
att det var ekonomiskt omotiverat att ge ut den. Detta trots att layouten 
och korrekturläsningen redan var gjord och det bara var tryckningen som 
återstod. Att vi ville göra en katalog av denna typ var helt klart och vi hade 
kommunicerat vår katalogidé och förslag mer än ett halvår tidigare.

Centrala delar av utställningen havererar. Mötet med samlingarna och 
texterna var viktiga delar av utställningsprojektet som förmedlare av cen-
trala meningsskapande processer. Vad blir kvar? Det blir en konstutställ-
ning. Det var inte det vi eller museet avsett. Vi försöker trots allt genom-
föra utställningen.

Utställningsarkitekturen ljussätts och ljussättningen medför att det trots 

Utställningen Pompeji tid och rum, Medelhavsmuseet, muralrum fl ankerat av 
fotografi  (Roland Ljungberg) och skulpturgrupp och muralmåleri 
(Emma Göransson ), 2007.
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allt blir en helhet.51 Det romerska muralrummet, Luigi Inganni , med 
sitt nygjorda mosaikgolv, Katarina  Filannino, ligger centrerat i linje med 
skulpturgruppen, Emma Göransson,  som är punktbelyst och har formen 
av relationen atrium – peristyl. Utställningstexterna är citat från Vitruvius  
som kompletteras med korta beskrivningar av föremålen.52 Alla texter är 
monterade på matterat plexiglas, distanserade från väggen. En video med 
scener från Pompeji projiceras på muralrummets långvägg – den vägg 
som besökaren först möter när hon kommer in i utställningsrummet.53 
Förrummet till utställningen tematiserar hantverkstekniker och består av 
fotografi er som ger exempel på olika antika utföranden och en monter med 
verktyg och material.

Min del av utställningen består av tjugofyra svartvita fotografi er, sex 
mosaikväskor, en bokinstallation samt en installation i centralhallen till-
sammans med Emma Göransson  bestående av fem betongväskor och fem 
citat av Vitruvius  på plexiglas.

Jag har även ett antal färgfotografi er i förrummet. Betongväskorna i 
centralhallen står diskret mellan de antika skulpturerna. Deras grå färg och 
materialitet interagerar med marmor- och kalkstensskulpturerna. Plexi-
glasskivorna med den pompejiröda texten på, svävar över väskorna. Inte 
olikt plexiglasskydden framför graffi tin i Pompeji. Vitruvius  texter väver 
det forntida in i vår samtid.54 Det fi nns en analogi mellan betongväskornas 
ljushet, den matta plexiglasskivan och den röda textens intensitet. Väskan 
står bredvid en skulptursockel, lika lösryckt som sockeln är, beaktad uti-
från skulpturernas ursprung. Väskan är både främmande och bekant. Den 
är det slutgiltiga sällskapet på en resa tillbaka från en annan tid, som be-
traktas genom vår samtid.

Betongväskornas gradvisa deformeringar genom gjutformens sönder-
fall, irriterade mig under arbetet. Det var en slags irritation över att hant-

51 Ljussättningen gjordes, i samarbete med oss utställare, av ljuskonsulterna Anders Winell 
knuten till Interdisciplinära studier vid Konstfack och Joel Ottosson.

52 Vitruvius  Om arkitektur. Tio böcker, 1989.

53 Videon klipptes av Mats Bergmark. Min kommentar är att placeringen av videoprojektionen 
förstör upplevelsen av utställningen. Jag försökte under uppbyggnad av utställningen fl ytta 
projektionen och i ställe spela upp fi lmen på en skärm som skulle kunde ha placerats mer 
diskret. 

54 Exempel på utställningstext: Vitruvius,  Om arkitektur. Tio böcker, 1989: De Architectura vii, 
vi:iii-iv. »Man överger den naturtrogna efterbildningen till följd av en depraverad smak och 
målar vanskapta monster på murarna. Istället för att avbilda varelser som existerar i verklig-
heten. Man ersätter till exempel kolonnerna med vassrör… eller med kandelabrar som bär 
upp små helgedomar varur det växer upp mängder av smala stjälkar som verkar ha slagit rot 
i dem: de bildar voluter där det mot allt förnuft sitter små fi gurer; ibland har dessa stjälkar 
blommor ur vilka det sticker upp gestalter med människohuvuden, andra med djurhuvuden. 
Sådana saker existerar inte och kan inte existera och har aldrig existerat …«



Väsk- och textinstallation i centralhallen på Medelhavsmuseet av Emma 
 Göransson  och Roland Ljungberg, 2007.

Medelhavsmuseet, 2007. Gruppen med mosaikväskor samt två av fotografi -
grupperna : Vandringar i staden och Ljusfenomen.
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verket inte fi ck den exakthet som jag ville eller föreställde mig. Jag plane-
rade att göra om formen med en exaktare och mer hållbar metod, men det 
blev aldrig genomfört. Det handlar kanske slutligen om en prioritering 
eller en undermedveten process där olika viljor eller bilder konkurrerar 
med varandra.

På plats i utställningen får den deformerade och sönderfallande karak-
tären en viktig funktion. Den precisa, exakta avgjutningen behövs inte 
här. Formdelarna som glidit iväg under gjutningen gör att väskformen 
förskjuts och delas upp. Gjutningarnas porighet penetrerar formen, det 
grova som löser upp. De får en funktion av att föra tillbaka museets ar-
tefakter till det ting, med en historia och en materialitet, som de en gång 
var, och att lyfta ut dem från museets upphöjda och idealiserande kontext. 
Och i relation till texternas precisa immaterialitet uppstår en kontrast. Det 
bör tilläggas att installationen med Vitruvius  texter och väskor är lågmäld, 
kanske för lågmäld.

Väskorna i mosaik är olika personligheter. De har ett färgutspel i ut-
ställningens annars återhållna färgskala: betongskulpturerna, de svart-vita 
fotografi erna, muralrummets vita ytterväggar. Mosaikväskorna fi ck ett 
annat uttryck i utställningen än jag tänkt, den inre bilden fallerar men 
inte i en negativ mening. Det uppstår något annat på plats. Rummet och 
omgivningen interagerar med konstobjekten. Avsedda meningar bryts 
sönder och nya skapas. Väskornas motiv som tillsammans med de olika 
grundfärgerna ger upphov till de olika personligheterna, är förhållandevis 
bra. En invändning jag har är att motiven på ett par av väskorna inte fram-
står som tillräckligt »självklara«. Det gäller bland annat ett »fotavtryck« 
på den svarta väskan. En lösning hade varit att låta den svarta väskan vara 
utan motiv, en annan att lösa upp den slutna formen som avtrycket skapar 
till en fragmentarisk gestalt.

Fotografi erna är uppdelade i fyra grupper. De olika grupperna är sam-
manhållna men behovet av att både vara konstnärliga gestaltningar och 
vara informativa skapar en del problem. Jag vill å ena sidan förtydliga 
utställningen genom olika bilder från staden och å andra sidan fi nns 
den konstnärliga strävan att fördjupa ett uttryck. Informationsbredden 
minskar i den rent konstnärliga processen. Motsättningarna skapar en 
osäkerhet om kontext. Det är kanske också den huvudinvändning som kan 
göras av utställningen som helhet. Jag anser dock inte att det är i huvudsak 
vårt fel, utan museets som hela tiden ändrat förutsättningar. Det uppstår 
för många sprickor och tomrum som måste fyllas i när vi inte fi ck den 
uppbackning som var tänkt från museet.

När det gäller fotografi erna var gruppen med Kärl problematisk att få 
ihop. Den skulle kunna hållas ihop bättre med en större formlikhet mellan 
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de enskilda bilderna. Bredden blir här ett estetiskt problem samtidigt som 
den befi ntliga variationen mellan bilderna blir mer informativ. 

Gruppen med temat Vandringar i staden är splittrad och det är möjligt 
att något tema kunde ha tagits bort. Turisterna är ett sådant, men å andra 
sidan utgör människorna i dagens Pompeji en kontrast till avgjutningarna. 
Antagligen kunde turisttemat ha utvecklats och helt få dominera gruppen. 
Tidspress gör att jag får lita på min intuition vilket kan vara problematiskt. 
Vid en djup förtrogenhet är intuitionen oftast en trygghet men vid arbete 
med andra områden kan den vara problematisk. Jag vill inte påstå att det 
alltid är så. Intuition i samband med djup förtrogenhet innebär inte per 
automatik att de bästa besluten fattas utan kan också vara grundat på 
fördomar. Vidare kan nya situationer och nya medier när de får möta ett 
professionellt kunnande ge upphov till oväntade konstellationer, kunska-
per och utseenden.

De två starkaste grupperna är Ljusrutor och Kroppar som är mer samman-
hållna både tematiskt och formmässigt än de andra grupperna. Gruppen 
Kroppar är direkt kopplad till Emma Göranssons  skulpturgrupp och det 
uppstår möjlighet för ett meningsskapande sammanhang. Konstnärlig 
kunskap är meningsskapande och inte förklarande.55 Mina fotografi er får 
en del tekniska kommentarer som berör gråskalan, svärtan i skuggor osv. 
En fotograf säger att mina bilder, som behöver hantera de antika rummens 
kontrastrika belysning56, inte skulle ha gått att återge med den gråskala som 
jag har med traditionellt silverbaserad kopieringsteknik. Min osäkerhet i 
valet av media för de fotografi ska bilderna blir belagd med övertygelsen att 
valet av teknik var den rätta. Ibland är det så förtvivlat svårt att veta och 
även att tro för den delen.

Slutligen hade jag, under en översiktskarta av Pompeji med de av oss 
besökta husen utmärkta, en installation som från början var avsedd att pla-
ceras i en monter tillsammans med objekt från Pompeji. Installationens hu-
vudsyfte var att visa på egenheter i den konstnärliga processen och bredden 
och variationerna i bilderna av Pompeji. Forskningsrapporter, populärbe-
skrivningar, romaner, äldre fotografi er, resebeskrivningar, vykort, material 
från Pompeji avsågs få bilda en kalejdoskopisk gestaltning. Nu blev det som 
beskrivits; jag blev utan monter och museet vägrade transportera eller söka 
efter någon annan. Min lösning blev att ta en lagerhylla och placera ut ett 
antal böcker i den. En slags interaktiv installation där besökaren får bläddra 
och ta del av delar av den litteratur som vi använt oss av. Längst ner i hyllan 

55 Sullivan G. 2005, Art practice as research s. 54

56 Vitruvius,  Om arkitektur. Tio böcker. 1989. Bok sex behandlar utformning av rum och arkitek-
tur.



ställde jag originalväskan. Den var fylld med förlagor till mosaikväskorna 
och avtryck och avgjutningar av händer och fötter.

En fråga som kan ställas är varför vi inte ställde in utställningen på 
Medelhavsmuseet när omständigheterna blev så kontraproduktiva.57 Det 
är inte helt lätt att svara på. Att efter mer än tre års arbete avbryta något 
som nästan är klart är ett svårt val. Speciellt mot bakgrund av att konstnä-
rer oftast inte befi nner sig i någon privilegierad situation gentemot upp-
dragsgivare utan är beroende av dessa för att kunna få ut sina arbeten. Det 
fi nns alternativ, men de har oftast för begränsade kontaktytor och är utan 
ekonomisk bärkraft. Att bryta ett avtal kan innebära en utfrysning från 
andra aktörer, en missad utställning, att stipendier och bidrag inte fås etc.

57 Det går inte riktigt att förstå museets agerande då de fl esta av våra önskemål inte skulle 
tillföra en merkostnad utan snarare skulle bidragit till en intressantare utställning och gett 
museet möjlighet visa sina föremål i en annan kontext.

Karta över Pompeji med de av oss besökta platserna utmärkta 
(Efter Clark J. 1991)
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5. Ett personligt yrkeskunnande

Slutsatser och resultat

Min bildkonstnärliga erfarenhet kan betraktas som ett personligt yrkeskun-
nande. Det är ett kunnande som bygger på de erfarenheter och kunskaper 
som jag tillgodogjort mig under min utbildning och utvecklat i min yrkes-
verksamhet. Det handlar om ett komplext sammansatt kunnande som är 
personligt tolkat. Det är kanske det som är det mest särskiljande mellan 
konstnärligt yrkeskunnande och annat yrkeskunnande, att de konstnärliga 
processerna är präglade av att i högre grad vara mer personligt tolkade.

Mot bakgrund av erfarenheterna av projektet »Pompeji tid och rum« 
är min uppfattning att det till stor del är genom problematisering och 
refl ektion av personligt införlivade erfarenheter prövade i handlingar som 
bildkonstnärlig verksamhet förändras. Det är först när en föreställning 
konkretiseras som handling som den kan tolkas och värderas och det 
handlar då om ställningstaganden och handlingar där bara jag själv kan ta 
ansvar. Det är ofta sådana typer av handlingar där metoder, uttryck och 
tekniker utvecklas och som innehåller innovativa moment. Det kan vara 
både en hisnande och ångestfylld situation att pröva gränser och kanske 
visa att man inte behärskar något.

Föreställningen om yrkeskunnande har en nära anknytning till utbild-
ning, som bl. a. samtalen med Arne Isacsson  och Olle Ängkvist  utrycker. 
En utbildning ska förbereda för ett yrkesliv genom att ge en tillräckligt 
bred bakgrund och insikt i den praxis som utbildningen och verksamheten 
verkar i. Och samtidigt ska den lära eleven/studenten att analysera och 
problematisera sina egna och andras ställningstaganden och resultat. I ka-
pitlet om Drömmen om något annat visar jag på vilka mekanismer jag anser 
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vara centrala i min bildkonstnärliga utbildning och hur dessa implemen-
terats i handling och seende, snarare än att visa på vad som lärts ut som 
formella kunskaper. Det väsentliga är de dramatiskt iscensatta mötena, där 
mönsterexempel visas fram och det praktiska kunnandet införlivas.

Fundamentet för mitt konstnärskap formades på Gerlesborgskolan, 
hos Staffan Hallström  och slutligen på Konsthögskolan i Stockholm. Det 
var genom de personers erfarenheter och kunskaper som jag mötte, både 
lärare och studiekamrater, som min föreställning om konstnärskap forma-
des. Jag skolades in i en tradition, en praxis. Det är en tradition som inte 
kan beskrivas entydigt. Som jag visat i Drömmen om något annat består bild-
konstnärlig utbildning av komplicerade och sammansatta processer. Det 
är här inte frågan om den linjära uppbyggnad av kunskaper som bröderna 
Dreyfus  beskriver i sin fem indelade stege – från nybörjare till expert.1 I 
bildkonstnärlig utbildning förekommer ett fl ertal »experter« med olika 
specialiteter och inriktningar som studenten/eleven möter och konfronte-
ras med. Det innebär i bästa fall ett fl ertal perspektiv som bryts mot varan-
dra. Eleven har i de fl esta tillfällen möjlighet att avbryta eller opponera sig 
mot lärarens infl ytande. Undervisningssituationen ska ses som en dubbel 
överenskommelse där elevens upplevelser och intentioner måste beaktas. 
På högskolenivå är det också så att studenten i ännu högre grad själv måste 
ansvara för och utveckla sina förmågor och utveckla ett kritiskt tänkande.2 
Denna insikt kräver en annan typ av pedagogik än teorin om mästarlära-
pedagogiken erbjuder.3

De möten med olika personer som jag hade som elev och student kan 
sägas bestå av en uppsättning roller som individualiserades i de speci-
fi ka undervisningssituationer som förkom. Undervisningen fi ck skilda 
uttryck utifrån lärarens personliga erfarenheter, vad som förmedlas och 
typ av lärsituation. Vissa fakta lärdes ut genom kollektiva undervisnings-
metoder: som historiskt grundade värderingar av konstverk (högkonst/
lågkonst), färglära, konsthistoria, materialteknik, konstteorier etc. Det är 
en typ av påståendekunskap. Andra undervisningssituationer som handlar 
om inskolning i yrkesrollen, visuella bedömningar, strategier för problem-
lösning, hur vi personligen förhåller oss till tradition och den personliga 
erfarenheten, bestod av dramatiskt iscensatta och personligt relaterade 
möten. Det är genom elevens/studentens egna konstnärliga processer som 
tolkning av instruktioner och information görs och det är här kunskaps-
processen blir införlivad bland annat som ett tyst kunnande, som konst-

1 Nielsen K., Kvale S. (red.) 2000, s. 67.

2 Högskolelagen 1 kap. § 8–9.

3 Nielsen K., Kvale S. (red.) 2000, s. 29 f.
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närskap till stor del vilar på. Det är också så att områdets begrepp införli-
vas och tolkas i denna lärprocess. Det är inte frågan om en mekanisk syn 
på bildkonstnärlig utbildning där begrepp defi nieras, utan det är genom 
att relateras till en praktik som de får sin mening.4 

Jag vill hävda att det var de dramatiska elementen, alltså möten och 
iscensatta reaktioner, i bildkonstnärlig utbildning som var de effektivaste 
kunskapsöverförande situationerna speciellt i den inledande fasen av min 
utbildning. Det är genom mänskliga möten iscensatta som handlingar och 
tolkningar av dessa, som kunskap bildas och bekräftas. Det är för konste-
leven betydelsefullt att mötet sker med den som kan något och att eleven 
får ett förtroende för läraren, för att kunna lära sig något nytt. Det handlar 
från elevens perspektiv att låta sig föras ut på ett gungfl y av osäkerhet och 
möjliga misslyckanden som kan leda till nya givande erfarenheter. Det 
är en fråga om att slå sönder fördomar och att eleven/studenten själv får 
bygga upp insikter under lärarens uppsikt. Bildkonstnärlig kunskap är 
personligt införlivade insikter och inte föreställningar som läggs på eleven 
som sanningar. Insikter handlar ytterst om erfarenheter och tolkning av 
dessa i relation till en praktik. Bildkonstnärlig utbildning kan ses som en 
personlig väg till kunskap. Det kan tyckas att denna uppfattning helt står i 
opposition till Arne Isacssons utbildningsidéer om det allmänna i konstut-
bildning. Konstutbildningars innehåll är till stora delar praxisberoende och 
därmed relaterade till användning. Den är oftast inte entydigt uppbyggd 
utan motsägelsefulla perspektiv samsas: så även på Gerlesborgsskolan . Det 
är väsentligt att det i ett samtida konstnärskap utvecklas ett kritiskt och re-
fl ekterande perspektiv. Vad är det för sanningar som vi får oss presenterade 
och hur kan jag förhålla mig till dessa? 

Till denna bild av att lära sig är också knuten en fara med den närhet 
som det dramatiska mötet ger. Kritiskt och självständigt tänkande hos 
eleven/studenten kan hindras och med lärare som har fel inställning kan 
stereotyper och förutfattade meningar ges alltför starkt fäste. Det djupa 
införlivande som föreligger gör också att försök att senare förändra bete-
enden bli svårt. Här kan refl ektion, analys och problematisering utgöra 
viktiga hjälpmedel för att få en balans mellan påverkan och egna ställ-
ningstaganden. När det gäller min egen utbildning skulle jag ha sett en 
större medvetenhet om betydelsen av de personliga mötena och högre 
ställda krav på de egna ställningstagandena.

4 Jag har fått berättat för mig att en professor vid Konstakademin i Oslo inte kunde teckna 
vilket upprörde allmänheten till den grad att han tvingades sluta. Jag vet inte om det är sant 
eller om det är en modern myt. Det spelar egentligen inte så stor roll utan visar mer på de 
mekanismer och föreställningar om vad konstnärligt yrkeskunnande innebär som gemen-
sam föreställning.
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Det är inte helt självklart att lägga ett yrkesepitet på konstnärligt ar-
bete. Det beror på som min studie visar att de speciella kunskaperna som 
konstnären har är svårbeskrivbara och oftast personligt tolkade och de 
fl uktuerar också i förhållande till den arbetssituation som är för handen. 
Yrkesepitetet kan medföra att stereotypa föreställningar om konstnärligt 
arbetet etableras. Till detta kommer att konst och konstnärlig verksamhet 
fortfarande är omgivna av romantiserande föreställningar. Konsten som 
ett kall eller en medfödd begåvning och konstnären som fri, genialisk 
och särartad är djupt rotad och kan innebära att felaktiga perspektiv tar 
överhanden. Med en sådan inställning kan det uppfattas som problematisk 
att beskriva konstnärskap som ett yrke. Och även om bildkonstnärlig verk-
samhet kan betraktas och ofta betraktas som ett enhetligt fält förekommer 
här ett stort antal diskurser som vilar på olika grundantaganden om syftet 
med bildkonstnärligt arbete. Konstnärer är inte heller en homogen grupp 
av individer utan de fl esta konstnärer har olika bakgrunder, erfarenheter, 
avsikter och förmågor, vilket manifesteras tydligare än inom andra yr-
kesområden.5 Det är också så att det konstnärliga kunnandet fl uktuerar 
mellan olika arbetsformer och material, arbete med utställningar av olika 
slag, offentliga utsmyckningar, andra typer av beställningar och utveckling 
av projekt utan beställare, antingen ensam eller i grupp etc. vilket påverkar 
metoder och strategier. Samtidigt fi nns det konstnärer som smalnar av 
sitt konstnärskap och kanske till och med väljer att ställa sig helt utanför 
den samtida konstvärlden. Tillråga på allt är begreppet konst, även om det 
begränsas till att bara omfatta bildkonst, ett mångtydigt och omtvistat 
begrepp.6 Det är också så att stora delar av bildkonstnärligt kunnande 
överhuvudtaget inte går att beskriva i form av påståenden utan kan bara 
visas genom den verksamhet och de gestaltningar som den producerar.7

5 Bildkonstnärlig verksamhet producerar inte på samma sätt som de fl esta kommersiella verksam-
heterna gör. Konstnärlig produktion tillåter och till och med kräver en tydlig personlig profi l.

6 Gallie  W. 1955–1956. Omstridda begrepp är en annan sida av oenighet. Uttrycket i grunden 
omstritt begrepp (essentially contested concepts) introducerades i mitten av 50-talet av den 
engelske fi losofen Walter B. Gallie . Det är inte enbart av ondo som konfl ikter uppstår utan 
de har en viktig funktion i förändring av verksamheter. Det fi nns emellertid ingen egennytta 
av förändringar utan förändringar av förutsättningar för mänsklig verksamhet sker ständigt 
i den komplexa värld som vi i idag lever i. Det är här inte så att oenighet behöver bero på att 
den ena parten har rätt eller fel utan oenighetens meningsskiljaktigheter beror på begrep-
pens karaktär. Det handlar här om begrepp som är värderande, komplexa och öppna. Om vi 
betraktar begreppsanvändning och begrepp som fasta och väldefi nierade så kommer oenig-
heter att framstå som absoluta men med föreställningen att begrepp och begreppsanvänd-
ning är praxisberoende så kan dessa konfl ikter lösas upp men inte defi nieras bort. Vi vet då 
vad vi meningsfullt kan tala om och vad vi aldrig kommer att vara överens om. Janik  A. har 
en utmärkt resumé av Gallies resonemang i Kunskapsbegreppet i praktisk fi losofi , 1996, s. 84 f.

7 Johannessen  K. 1999 s. 10 »Yrkeskunnandets primära yttring är nämligen utövandet av det 
yrke där den fi nns etablerad, inte i beskrivningen av det.«
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När det gäller förståelsen av konstnärligt arbete måste det beaktas att 
det är omgivet av ett fl ertal stereotyper både som en aktiv del i en yrkes-
verksamhet och som mer allmänna föreställningar om konstnärligt arbete. 
Bilden av den traditionellt arbetande bildkonstnären som ointellektuell, 
orefl ekterad och känslomässig är en sådan stereotyp.8 De fl esta profes-
sionellt arbetande konstnärer utvecklar ständigt sina arbetsformer och re-
fl ekterar över sin verksamhet, och har alltid gjort så. Bilden av att samtids-
konstnären är mer intellektuell än den traditionella konstnären är också 
en stereotyp. Det handlar här mer om skilda teoretiska utgångspunkter 
och om olika föreställningar. Det handlar om olika sätt att förhålla sig till 
tradition och hantverk utifrån olika verklighetsuppfattningar.9 Stereotypen 
om konstnären som outsider, geni eller åtminstone egenartad och konst 
som en spegling av själen, det sköna eller att konstverket endast består av 
logiskt sammanbundna interna relationer, leder oss också in på fel spår. 
När man befi nner sig i en verksamhet ser stereotyper ut på ett annat sätt 
än om man betraktar en verksamhet utifrån. De allmänna stereotyperna 
kan lösas upp med bättre kunskaper och genom en kritisk hållning. Det 
handlar här att lära sig förstå områdets gemensamma föreställningar och 
begrepp.

Det fi nns också stereotyper som införlivats genom en intern process, 
som egentligen inte har med yrkesutövande att göra, men delvis är att 
betrakta som en strategi att hantera en social situation. Det är stereoty-
per, som att konstnären betraktar sig som utanförstående, oförstådd eller 
utvald etc. vilket kan medföra oansvarigt beteende och orationella val. Det 
här är en typ av stereotyper som är knutna till den egna identiteten och är 
en kroppsligt förankrad föreställning.

Om vi utifrån dessa invändningar och svårigheter istället försöker se yr-
keskunnande som en ledtråd till bildkonstnärlig förtrogenhet. En ledtråd 
som tvingar oss bort från föreställningen att yrkeskunnande är en uppsätt-
ning defi nierbara färdigheter och kunskaper eller en färdig roll att kliva in 
i. Konstnärlig verksamhet kan om den tolkas genom den föreställning om 
yrkeskunnande som utvecklats i forskningsområdet Yrkeskunnande och 
teknologi utgöra en modell för en speciell kompetens.

Genom föreställningen om yrkeskunnande kan andra gränsöverskri-
dande begrepp utnyttjas. Jag har i min studie använt begrepp som se-
diment, förbiväxande, den inre bilden, det praktiska omdömet, drama 
etc. Det är begrepp som fångar in vissa fenomen på det bildkonstnärliga 

8 Här används begreppet traditionellt arbetande konstnär om en bildkonstnär som arbetar i hu-
vudsak med inomkonstnärliga frågeställningar, generaliserat uttryckt; frågeställningar om 
färg och form.

9 Göranzon B. 1990 s. 35.
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området. Begreppen kan betraktas som modeller. Att skapa en modell 
innebär att fokusera på vissa företeelser, det är en form av generalisering. 
Modeller är inte avbildningar av verkligheten därför får modellen mening 
först genom sin användning.10 Som exempel kan min användning av tecken 
och färg som materia ses som två olika modeller för bildkonstnärlig kom-
munikation. Där tecknet och dess sammanhang får bli den förmedlande 
länken mellan konstverket och betraktaren. Färgen utgör en annan kom-
munikationsform där materialet inte i första hand fungerar som ett tecken 
utan förvandlar bilden till ett ting. Det är inte så att förutsättningarna för 
bilden, dvs. dess plats på ytan förnekas utan att den förvandlas från något 
imaginärt till något högst konkret.

Nordenstam  benämner de exempel som är typiska för en verksamhet 
och som utgör basen för förståelsen av den för mönsterfall.11 Mönsterfall på 
det bildkonstnärliga området etableras i en praxis när konstnärskap eller 
konstverk blivit erkända och prövats som förebilder i ett fl ertal situationer. 
Utbildning och konstnärskap innebär att kunna förhålla sig både till tradi-
tion och till samtida uttryck. Mitt förhållande till andra konstnärers verk 
är inte helt okomplicerat att beskriva. Relationen är komplex där både på-
verkan och avståndstagande ingår. Jag blev inskolad genom att ta del av ett 
stort antal konstverk som ansågs centrala. Konstverken betraktades från ett 
speciellt perspektiv, nämligen från målarens. Mycket lite sades om den kon-
text som de producerats i eller om konstnärens status. Det handlade i stort 
om beskrivningar av formella kvaliteter men också om konstnärernas etiska 
hållning förmedlat genom verken. Vissa konstnärer berörde mig mer och 
de anknöt ofta till den utvecklingsfas som jag befann mig i. Som exempel 
var Karl Isakson  och Henri Matisse  intressanta när jag började måla modell 
och landskap. När jag senare försökte formulera fristående bilder som knöt 
an till min livssituation kom konstnärer in som Staffan Hallström , Paul 
Klee , Edvard Munch  och Ludwig Kirchner . På Konsthögskolan kom jag 
genom mina lärare och kamraterna i kontakt med andra konstnärer. Det var 
konstnärer som Jasper Johns , Robert Rauschenberg 12 och Josef Beuys.13 Det 
var konstnärer som bröt med den tradition som jag var utbildad i.

10 Mouwitz  Lars, Matematik och bildning, 2006, s. 255.

11 Nordenstam  T. 2005, s. 58–59.

12 Rauschenberg  Robert, 1925–2008, amerikansk konstnär. R. framträdde vid 50-talets mitt 
med s. k. combines, målningar vilka inkluderade tredimensionella föremål som en form av 
citerad verklighet.

13 Beuys Joseph, 1921–86, västtysk konstnär, utbildad vid akademin i Düsseldorf 1947–51, pro-
fessor där 1961–72. B. som under 1970- och 1980-talen var en av de ledande konstnärerna i 
Västtyskland, ville vidga konstbegreppet och slå en bro mellan livet och konsten. Han ville 
påverka det politiska, sociala och ekologiska tänkandet. Han var något av en schaman och 
magiker som hyllade det mytiska och irrationellt kreativa.
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Idag då jag varit verksam som konstnär sedan fl era år är situationen en 
annan. Konstnärliga möten slår inte in kilar i föreställningar utan konst-
närskap kan ses som uttryck som påverkar mig eller som exempel på hur 
en viss frågeställning eller upplevelser kan bearbetas. Det är det senare fal-
let som i huvudsak knyter an till utveckling av min yrkesverksamhet men 
påverkan är mildare idag än i min ungdom.

Men det fi nns en annan typ av »mönsterfall«, som jag skulle vilja kalla 
en uppsättning personliga mönsterexempel. Det är vissa handlingar som result-
erar i gestaltn ingar som kan betraktas som genombrott. Dessa genombrott 
eller lösningar på ett problem visar framåt. Det är ingen slutgiltig lösning 
på en frågeställning utan en början. Här kan ett nytt perspektiv införlivas i 
en arbetsprocess där också det konstnärliga arbetet får ny kraft. Ateljén har 
här en funktion som referenspunkt och utställningen som en verifi kations-
punkt.14 Vad jag menar är att i ateljén fi nns konstverk tillgängliga som jag 
producerat under en längre period. Jag kan gå tillbaka till äldre bilder för 
att relatera det jag gör idag. Det fi nns ett analogt förhållande till de person-
liga mönsterexemplen och traditionens exempel. Jag kan exempelvis inte 
börja göra kopior på mina egna målningar utan återanvändandet måste ta 
andra former.

De för mig mest typiska exemplen på konstnärliga genombrott är de bil-
der som redovisas i denna studie. De personliga mönsterfallen kan också 
betraktas som exempel på situationer där det praktiska omdömet kommer till 
sitt starkaste uttryck. Det är i de arbetena som gränsen för min egenföre-
ställda förmåga överskrids.

Som framgår av mina beskrivningar av bildkonstnärliga processer är 
yttre impulser centrala för mitt konstnärskap. Det är här inte fråga om 
andras konstverk utan en annan typ av impulser. Impulserna har ofta varit 
av generell art i form av olika föreställningar som exempelvis vetenskapens 
betydelse för vårt sätt att se på välden eller symboliska representationer 
av liv, upplevelseförmåga, existens etc. Det är inte här fråga om inre bilder 
som plötsligt framträder utan om en generell föreställning som bryts ner 
till en speciell situation genom det konstnärliga arbetet.15 Här handlar 
den konstnärliga processen i första hand inte om att ge form åt en känsla 
eller dylikt utan om att pröva hur idéer kan få materiell bärkraft, i mitt 
fall genom en speciell transformation till något ordlöst. Det ordlösa lad-

14 Referenspunkter kan även vara andra sammanhang.

15 Merleau-Ponty M.  1997, s. 117. »En roman en, en dikt, en tavla eller ett musik stycke är 
individer, det vill säga väsenden där man kan skilja mellan uttrycken och det uttryckta, 
vars mening bara är tillgänglig genom direkt kontakt, och som utstrålar sin betydelse utan 
att lämna sin plats i tid och rum. Det är på detta sätt som vår kropp kan jämföras med ett 
konstverk.«
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das med visuella meningar som relaterar till den speciella kontext som 
jag arbetar med. Det är också så att de yttre impulserna har en direkt 
innehållslig relation till det jag kallar personliga mönsterfall. Valet av nya 
impulser har en relation till de gestaltningar som redan genomförts. Det är 
en pågående dialog mellan mina personliga mönsterexempel och de texter 
och bilder som jag utnyttjar i arbetet.

Mönsterfallen har genom att de kopplas till kompetens en relation 
till utveckling av bildkonstnärliga färdigheter. De personliga mönster-
exemplen utgörs av de konstverk där jag passerat en gräns eller löst ett 
problem på ett oväntat sätt. De utgör ett kunskapstillskott. Denna typ 
av utveckling kan i en yrkesverksamhet betraktas som ett långsamt för-
biväxande.16 I denna långsamma utveckling som hela tiden mäts mot en 
beprövad erfarenhet har de personliga mönsterexemplen en central roll 
och är en grundförutsättning för att utveckla ett stabilt kunnande. Det är 
den trygghet som fi nns i det till rummet och kroppen knutna kunnandet 
som ger tilltro till min förmåga att genomföra det som planerats. När en 
praktik utvecklas är det denna personligt förankrade förmåga som är den 
grund som förändringsarbetet utgår från. 

Min uppfattning är att för att utvecklas behöver en kvalifi cerad konst-
närlig verksamhet utmaningar som leder till nytänkande. Här är de yttre 
impulserna av avgörande betydelse för mig. Det är genom att påverkas och 
utsättas för nya omständigheter som jag utvecklas och kan vidmakthålla 
den nyfi kenhet som var den ursprungliga drivkraften.

Men ibland handlar det om en nödvändighet att genomföra radikala 
förändringar. Det praktiska arbetet har gått i stå och tappat sin mening. 
Här måste mer drastiska metoder till både i form av teoretiska verktyg och 
i form av kvalifi cerad refl ektion och kanske genom att utnyttja forskande 
metoder. Processen får här inte bli så kritisk att den riskerar att avsluta 
det konstnärliga arbetet utan avsikten är att kunna hitta lösningar för ett 
konstnärskap i kris. Det fordras här en genomlysning av det fundament 
som man är nedsänkt i och hur det utvecklats över tid. Här kan det vara 
av vikt att betrakta utveckling inte som något linjärt utan som en process 
där riktningen hela tiden behöver korrigeras beroende på yttre eller inre 
faktorer. Sådana processer avsätter sediment vars form påverkar hur arbe-
tet senare läggs upp även om anledningen till förändringen glömts bort. 
Föreställningen om sediment kan hjälpa oss att hitta de situationer som 
skapat strukturer vilket idag påverkar vårt handlande.

De olika sediment som jag består av har bland annat sitt ursprung i de 

16 Tempte  T. 1982 s. 77, benämner den kontinuerliga utveckling som sker i ett yrke för förbi-
växande, som inte sker av opposition utan av behov att utveckla och förädla arbetsmetoder, 
verktyg och material.
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utbildningsfaser jag genomgått samt de konst- och utställningsprojekt jag 
genomfört. Utbildning, utställningar och andra gestaltningar består av 
situationer vilka resulterat i både besvikelser och goda erfarenheter. Dessa 
situationer har tvingat fram handlingar och ställningstaganden som lett 
det fortsatta arbetet i andra riktningar. Skälen till dessa korrigeringar och 
lösningar har sedan sjunkit undan och integrerats med mina arbetsproces-
ser.

Mitt möte med Gerlesborgskolan och Olle Ängkvist  satte djupa spår i 
min syn på konst. Hur mitt gestaltande skulle ha sett ut om jag tagit del 
av en annan utbildning eller haft andra personmöten är omöjligt att säga. 
Men jag tror inte att jag hade så stora möjligheter att välja när jag utbil-
dade mig. Alternativen få och Sverige ett litet land och konstutbildning 
var konform över landet. Konsthögskolan medförde andra möten och 
andra konfl ikter som gav upphov till ytterligare riktningsändringar. Ett 
par sådana exempel på riktningsändringar är min användning av färg och 
synen på mina målningar som ett metaspråk. Själva grunden för sådana val 
är hos individen ytterst komplext. Jag skulle vilja säga att det hela tiden är, 
åtminstone för mig, en kamp mellan den personliga vägen och en intersub-
jektiv gemensam föreställning om konstnärskap och kvalitet. Det handlar 
idag om att medvetandegöra förutsättningarna för mitt konstnärskap och 
lära mig hantera dem på ett konstruktivt sätt.

I kapitlet »Pompeji tid och rum« har jag redogjort för och diskuterat 
metodutveckling i ett praktikbaserat forskningsprojekt på det konstnärliga 
området. Metoden är här rörlig och tillåts förändras genom de resultat 
som uppstår under arbetet. Processen tillåts ha en stor betydelse.17 Här 
visar jag på hur ett kreativt och refl ekterande skrivande i dialog med ett 
material kan utveckla bilder, föreställningar och förståelse.18 Fastän mitt 
huvudsakliga medium inte är text har arbetet med skrivande och refl ek-
tion visat på de möjligheter som ett aktivt skrivande medför. Det handlar 
här om sätt att strukturera och hålla fast minnesbilder, infall och proces-
ser. Härigenom ges det en möjlighet att mer konkret ställa det man gör i 
relation till annan forskning och framförallt andra konstnärliga uttryck. 
Eftersom originalitet19 är ett särmärke för bildkonstnärligt arbete och 
bildar en gräns som inte får och inte kan överträdas är det genom forsk-

17 Ett av Thomas Kuhns, 1969,  bidrag var att visa på forskningsprocessens betydelse till skill-
nad från den positivistiska forskningens fokus på resultatet.

18 Göransson  E.  2005, har drivit användningen av kreativt skrivande längre i sin del av projek-
tet »Pompeji tid och rum«. Ett fl ertal texter fi nns redovisade i Minnen och hus, projektstudier 
med inriktning mot konstnärlig forskning.

19 Kopior och plagiat kan accepteras under vissa förutsättningar men inte under andra. En typ 
av kopierande kan göras i form av metakommentarer.
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ningsperspektivets särart möjligt att systematiskt sätta sitt arbete och sina 
idéer i relation till andra.20 

Erfarenheterna av utställningen på Medelhavsmuseet visade mig också 
på de olika möjligheter som mötet mellan bildkonst och museimiljö kan 
ge upphov till. Det handlar om de möjligheter bildkonsten har att skapa 
nya sammanhang och perspektiv på kulturhistoriska artefakter och miljöer 
för att utveckla museernas arbetsformer och presentationer. Emellertid 
kan konstverk inte bara kastas in i befi ntliga museer bara för att det är 
konst utan det är en fråga om att göra medvetna gestaltningar riktade mot 
specifi ka frågeställningar. Det är onekligen så att projektet har visat på 
museivärlden som ett område med intressanta möjligheter för bildkonst-
närliga insatser.21

Ytterligare ett bidrag är att bildkonstnärliga handlingar i forskningssam-
manhang genomförda i konkreta rum kan bryta upp befi ntliga strukturer 
och skapa nya meningar. Det är här inte frågan att se på konst som enbart 
ett verktyg, utan att den konstnärliga handlingen skapar mening i sin egen 
närvaro och där ges ett eget värde. Trots att det kan vara temporära konst-
närliga insatser påverkas vedertagna föreställningar, men inte som teori 
utan i form av upplevelser. Det är frågan om en speciell typ av upplevelser. 
Det är inte fråga om en individuell upplevelse utan en dubbelriktad, en slags 
dialog som uppmanar till refl ektion.

Jag har också visat hur ett systematiskt studium kan läggas upp för att 
bearbeta dilemman som uppstår i en yrkesverksamhet. Det viktiga här 
är att påpeka den personliga utgångspunkten. Det personliga ska här ses 
som en länk mellan det individuella och det gemensamma. Det personliga 
består till stora delar av intersubjektiva komponenter.

Mina konstnärliga processer är personligt uppbyggda och innebär att en 
frågeställning, en upplevelse eller en strävan bearbetas. Det handlar för mig 
om en undersökande aktivitet där olika alternativ och möjligheter prövas. 
Och där mina visuella och praktiska erfarenheter utgör basen för mina 
omdömen. När en konstnärlig process övergår till forskning innebär det att 
arbetet måste systematiseras genom att något slags metaperspektiv läggs 
på frågeställningen.22 Men det är också så att konst genom sin öppenhet 
och sina gränsöverskridande aktiviteter besitter en möjlighet att infi ltrera 

20 Göransson  E. 2005.

21 Konstnärliga insatser i museer utifrån olika syften har blivit en mer etablerad arbetsform 
under senare år. När projektet »Pompeji tid och rum« inleddes år 2002 fanns inte så många 
exempel med ett forskningsperspektiv.

22 Jonsson  S. Wigblad  R. 2007, s. 2 »Alla vetenskapliga studier har något olika tyngdpunkter, 
beroende på vilket grundläggande antagande som. Tyngdpunktsvalet ska efter bearbetning 
leda fram till valet av en egen föreställningsram.«
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etablerade föreställningar och vända på blickfång. Med utgångspunkt i en 
förståelse av hur min personliga yrkeskompetens är konstituerad, kan en 
sådan kompetens utnyttjas i forskningsprojekt både på bildkonstområdet 
och i närliggande områden. Det handlar här om att utnyttja en medveten-
gjord föreställningsram som bygger på en kvalifi cerad förtrogenhet med 
det bildkonstnärliga området. En föreställningsram som består både av en 
självförståelse och av en förståelse av mer generell art som kan växelverka 
med andra områden. Denna specifi ka föreställningsram kan i forsknings-
projekt brytas och infi ltreras mot någon annan föreställningsram och på det 
sättet kan ny kunskap bildas.

För att sammanfatta är bildkonstnärligt kunnande inte något andligt 
tillstånd men inte heller formellt reducerbart utan ett tillgodogörande av 
gemensamma erfarenheter och personligt tolkade och som kommer till ut-
tryck i en praxis och får där sin mening.23 Och långvarig yrkesverksamhet 
ger förtrogenhet med ett stort antal exempel i form av personligt upplevda 
situationer knutna till en ständig refl ektion av former och uttryck för ar-
betet. Jag måste som konstnär kunna förstå de olika kontexter jag agerar 
i och utveckla en visuell specialisering som relaterar till de olika kontex-
terna. Man skulle kunna kalla det en problematisering av den konstnärliga 
grunden.24 En professionell bildkonstnärlig förtrogenhet omfattar alltså 
en skicklighet och ett kunnande om vad som är möjligt att förmedla i en 
praxis, och hur man förmedlar detta. Men också en förmåga att kunna 
lösa problem och en vilja att utveckla det konstnärliga uttrycket och vidga 
bildkonstens område.

Diskussion om forskningsprocess och metod

För att förstå innebörden av mitt konstnärliga arbete har jag valt att be-
skriva hur min utbildning och utveckling av mitt personliga kunnande 
påverkar föreställningen av yrkeskunskaper över tid. Jag beslutade att inte 
göra en analys av olika variationer eller likheter av yrkeserfarenheter hos 
en större grupp konstnärer utan koncentrerade mig på en kartläggning av 
min egen utbildning och dess fundament, och genomförde en beskrivning 
och refl ektion av mina erfarenheter som konstnär.

Det har inte handlat om att ställa upp en hypotes eller att deducera fram 

23 Praxis och begreppsbildning se Johannessen  K. 1999, s. 95 ff.

24 Högskolelagen talar om att de konstnärliga högskolornas utbildningar ska vila på konst-
närlig grund. Konstnärlig grund ska som jag förmodar tolkas som att utgå från konstnärlig 
praxis. Emellanåt förstås konstnärliggrund som liktydigt med den konstnärliga grunden, 
vilket emellertid är något helt annat. Den konstnärliga grunden förstås oftast som en upp-
sättning beskrivbara kunskaper och färdigheter som studenten ska tillgodogöra sig. 
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generaliseringar ur ett empiriskt material utan studien har inneburit att en 
förståelseprocess av min egen verksamhet har tagit plats. De beskrivningar 
som den inledande refl ektionen gav upphov till utgör grunden för en för-
ståelseakt av mina erfarenheter. Dessa erfarenheter kan betraktas som en 
delmängd av en samlad bildkonstnärlig erfarenhet och därmed kan mina 
erfarenheter och processer vara av intresse för andra.

Refl ektion av den egna verksamheten har en central roll i det här arbetet. 
Föreställningen om vad det är att refl ektera skiljer sig åt. Refl ekterar gör 
vi alla dagligdags och yrkesverksamhet består till stor del av refl ekterande 
inslag. Som konstnär refl ekterar jag hela tiden under mina processer. Jag 
jämför mina pågående arbeten med varandra, med tidigare produktion, 
med ursprungsidéerna och med andras gestaltningar. Jag iakttar mina 
handlingar, hur jag lägger på färg, bearbetar, reducerar och lägger till. 
Handlingar, bilder, tankar och anteckningar vävs samman och för arbetet 
framåt. Jag lär mig något under arbetet. När mina arbeten visas försöker 
jag förstå vad jag gjort och hur publiken kan tänkas uppleva dem. Det är 
här frågan om den typ av refl ektion som är direkt knuten till ett rums- och 
personmöte. Mötet ger upphov till upplevelser av meningsfullhet. Efter 
utställningen tar en annan refl ektion vid: hur lyckades mina intentioner, 
vad behöver jag utveckla och vad var tillfredsställande?

Refl ektionen i det här arbetet avses att vara mer strukturerat och när-
mare knutet till analys och problematisering än den alldagliga refl ektio-
nen. Dels medför själva processen att skriva ner något att ta ställning och 
undersöka vad som hänt och hur det påverkat mig. Frågan är hur långt 
ifrån mig själv jag kan gå. Är det inte så att det mest personliga innehåller 
lika mycket »sanning« som en s. k. objektiv beskrivning?

Jag har försökt hitta de situationer som påverkat mig mest utan tanke 
på om de förmedlar generella färdigheter. Det har alltså varit viktigt att 
utgå från mina personliga erfarenheter när det handlar om att förstå mitt 
bildkonstnärliga kunnande. För att förstå var jag befi nner mig idag är det 
nödvändigt att ge exempel på hur mitt kunnande konstruerats genom min 
utbildningspraktiks personmöten. Mina exempel knyts till situationer i 
form av personliga berättelser som synliggör mina erfarenheter.25 Det är 
på en refl ekterad erfarenhet som mitt kunnande vilar. Kritisk refl ektion av 
beprövad erfarenhet visar både på något allmänt och på något personligt. 
Det allmänna är de värderingar och föreställningar som lärs ut i utbildning 
och fås i umgänget med en konstvärld. Det personliga är hur individen 
tolkar och lever det gemensamma i sin egen verksamhet.

25 Janik  A. 2005, s. 23. »The example, as opposed to the ‘proposition’, is the chief epistemo-
logical tool, the unit of learning … // The situation is the bearer of meaning, the unit of 
understanding.«
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Ett stort arbete har varit att hitta relevanta beskrivningar och begrepp 
för mina erfarenheter. Jag har genom att skriva och skriva om prövat att 
fånga vissa företeelser med olika varianter av ord för ett begrepp eller att 
i olika fall helt enkelt byta begrepp. Det preciseringsarbetet har varit vä-
sentligt och har inneburit att jag har varit tvungen att sätta mig in i olika 
verksamhetsfält.

 Forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi är delvis ett praktik-
baserat forskningsområde. Den teori och metod som området utvecklat 
kan utnyttjas på det konstnärliga området. Det som området tillfört det 
här arbetet är dess epistemologiska syn på praxis betydelse för förståelse 
av begrepp och varför yrkeskunnande är svårbeskrivbart i påståendeform. 
Här fi nns också intressanta erfarenheter av refl ekterande skrivande och av 
att använda impulslitteratur som en metod för att bryta med vedertagna 
föreställningar. Forskningsområdet använder sig ofta av analogier och me-
taforer till annan verksamhet, en slags bildliga jämförelser, för att öppna 
för andra förståelser. Det är emellertid av en stor betydelse för utveckling 
på det konstnärliga området att inte bara en teori och en metod får ha före-
träde i praktikbaserade forskningsprojekt. Projektens särart måste få styra 
valet av teori och metod, det är till och med så att projekten kan avse att 
utveckla egen teori eller metod. 

Den här undersökningen är upplagd som en fallstudie uppbyggd av 
exempel. Varför jag betraktar mitt material som en fallstudie bestående av 
exempel beror på den komplexitet som materialet har. Det handlar visser-
ligen om en ytterst begränsad population, en person, men tidsspannet och 
verksamhetens omfång ger materialet en mångfasetterad bredd både i tid, 
rum och som aktivitet. Fallstudiens exempel bör ses som delar i en helhet. 
Helhetsförståelsen är här central.

När jag först försökte rekonstruera vad jag gjort under dessa år, så var det 
inte mycket som kom fram i första omgången. Projektet med att beskriva 
mitt konstnärskap riskerade att bli väldigt tunt. Risken att det bara skulle 
bli en uppräkning av utställningar och endimensionella beskrivningar av 
målningar var överhängande. När jag började gå igenom skisser, målningar, 
anteckningar, recensioner, intervjuer och böcker jag läst och med hjälp av 
detta material började minnas och refl ektera, har jag lyckats hitta trådar 
som jag tidigare trott varit omöjliga att fi nna. Det har varit en resa bakåt i 
tiden som väckt många tankar och också synliggjort mönster som jag inte 
sett eller uppfattat fullt ut tidigare. Jag har försökt vara så uppriktig i mina 
beskrivningar som det bara går när man befi nner sig mitt i en verksamhet 
som ska beskrivas. Skrivandet som en metod att minnas och rotandet i 
och organiserandet av mitt material har varit en process där minnesbilder, 
dokumentation och anteckningar har fått korrigera varandra.
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Det första avsnittet berör min bildkonstnärliga utbildningsgång. Här 
har jag återerinrat genom att gå igenom det material som jag sparat från 
att jag började min utbildning. Allt är inte sparat, vilket skulle ha blivit 
oöverskådligt, utan jag har under åren sorterat ut det som jag ansåg ha en 
kvalitet och en riktning men även material där jag uppfattat att det funnits 
en osäkerhet har behållits. Det kan vara skisser som inte har någon högre 
konstnärlig kvalitet men innehållit utvecklingsbara idéer.

Det fi nns inte så mycket anteckningar från de första åren, lite mer från 
studierna på Konsthögskolan. De processer som jag arbetade med fi nns 
på något sätt lagrade i bildmaterialet som minnen, dels har det uppstått i 
arbetet med vissa bilder som jag betraktade som genombrott eller andra 
med vilka jag hade stora problem men även i mellanrummen i det tidsfl öde 
som materialet skapar.

Intervjuernas syfte är att skapa en förståelsebakgrund och även ha 
en normerande betydelse för mina beskrivningar av utbildning. Upp-
läggningen av intervjuerna var i form av öppna samtal. Jag hade vissa frågor 
om konstnärliga ställningstaganden och om min egen utbildning som jag 
vill diskutera. Samtalen fi ck emellertid följa de associationer som uppstod 
under samtalen. Eftersom jag och de intervjuade delade en hel del erfaren-
heter och hade det bildkonstnärliga arbetet gemensamt kan relationen be-
skrivas som en subjekt – subjekt relation till intervjupersonen.26 Samtalen 
bandades av mig och skrevs ner samt skickades till samtalspartnerna för 
kontroll. Samtalen uttrycker både explicita förutsättningar för utbildning 
och yrkesutövande som implicita förutsättningar som tas fram genom 
tolkningar av materialet. Intervjugruppen planerades från början att ha 
omfattat ett par personer till och då med anknytning till Konsthögskolan, 
men det har i den här fasen inte funnits utrymme för det. Samtidigt är två 
mycket centrala personer, Staffan Hallström  och Dick Bengtsson , avlidna 
sedan fl era år. Jag anser emellertid att fundamentet för mitt konstnärskap 
formades på Gerlesborgsskolan  utifrån den nära kontakt med de lärarna 
jag hade och därför har de samtalen störst relevans.

Det andra avsnittet är upplagd som en genomgång av ett urval av de 
utställningar jag betraktar som centrala. Urvalet täcker i grova drag min 
konstnärliga produktion. Jag har valt att beskriva en eller ett par bilder 
från varje utställning. Valet av bilder har gjorts utifrån målningarnas 
förmåga att vara representativa för hela utställningen och den utvecklings-
process som jag varit i. Beskrivningarna bygger dels på hur jag minns att 
jag arbetade med bilderna men har även gjort en nyläsning av dem när 

26 Jonsson R , Wigblad S.  2007, s. 11 »Subjekt – subjekt relationen är en ömsesidighet mellan 
parterna och en god möjlighet till en autentisk interaktion. Det skapar goda möjligheter att 
samla in förtroendebaserad information.«
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jag sammanställt bilderna och skrivit om dem. Noterna från litteratur 
utgår från de understrykningar och kommentarer som jag gjort under min 
studietid.

Det tredje avsnittet har formen av ett konstnärligt forskningsprojekt. 
Projektgruppen bestod av fyra personer med varsitt individuellt projekt. 

Mitt delprojekt var uppbyggt av dagboksanteckningar, litteraturstudier, 
essäer, dokumentation i form av text, fotografi  och video och så klart ge-
staltningsarbete. Det var inte så att visst material producerades först och 
fi ck bli utgångspunkt för nästa fas utan alla arbetssätten pågick parallellt 
under större delen av projektet sammanvävda med varandra. Då projektet 
skulle bli en utställning och samtidigt utveckla metoder för konstnärlig 
forskning uppstod en hel del anomalier i forskningsprocessen. Nu gjordes 
en del anteckningar på plats och andra i efterhand, ibland fl era dagar 
senare. Vissa essäer skrevs direkt för den planerade utställningskatalogen 
medan andra producerades inom forskarutbildningen på KTH.27 Texterna 
har inte heller begränsats till att endast vara dagboksanteckningar eller 
textdokumentation som stöd för gestaltningsprocessen utan de kan delvis 
också betraktas som självständiga gestaltningar som haft en dynamisk 
relation gentemot det bildkonstnärliga arbetet. Detta faktum har gett upp-
hov till förskjutningar i och osäkerhet av de olika texternas funktion.

Att utställningsarbetet delades upp i fyra delprojekt var en förutsätt-
ning för att jag skulle kunna använda min del som ett exempel. Det upp-
stod också problem med de olika nivåerna i projektarbetet. Först har vi 
»Kronotopens« försök att utveckla metoder för konstnärlig forskning 
som från början var ett gruppinriktat arbete. Och vi har utställningspro-
jektet »Pompeji tid och rum« som bestod av fl era delprojekt som behövde 
samordnas. Sedan har vi mitt eget delprojekt som dels var en integrerad 
del i »Pompeji tid och rum« och samtidigt var jag tvungen att inta en 
annan roll, när jag la det här avhandlingsarbetet som ett raster över utställ-
ningsprojektet. 

Det har här varit viktigt att särskilja de olika rollerna som jag haft i pro-
jektet. På grund av detta har jag varit tvungen att utelämna vissa processer 
då det inte gått att klargöra min roll i dem i för hållande till de andra 
i gruppen eller så handlar det om etiska och upphovsmannarättigheter 
som jag inte ansett mig kunna överträda. I några fall där jag och Emma 
Göransson  har utarbetat delar tillsammans eller när någon persons speci-
alkunskaper haft avgörande infl ytande på det här arbetet, är detta angett.

En möjlig kritik som kan riktas mot undersökningen är att det är en 
persons erfarenheter som är underlag för forskningen och att forskaren 

27 Forskarutbildningskurserna: Introduktion till skrivande och Ord som material.
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och objektet för forskningen är samma person. Att en person kan vara 
objekt för forskning är allmänt vedertaget inom forskarsamhället men 
att det är samma person som utför och analyseras är kontroversiellt. Det 
handlar om hur forskaren ska kunna kontrollera allmängiltigheten av sina 
beskrivningar och slutsatser, alltså vilken grad av normerande nivå som 
uppnås. Nu är inte detta en studie som bygger på normalvetenskaplig teori 
och metod, alltså deduktiva eller induktiva metoder eller blandformer där 
emellan. Jag försöker här utvidga forskningsområdet yrkeskunnande ge-
nom att utgå från min professionella förtrogenhet av det bildkonstnärliga 
området. Men problemet om hur distans och normering uppnås kvarstår. 
Donald Schön visar emellertid på en möjlighet; den förtrogenhet som 
fi nns av det området som utforskas och om förtrogenheten vilar på beprö-
vad erfarenhet, alltså erfarenhet som används och utvärderas i en praktik, 
ger upphov till säker kunskap om den är refl ekterad.28

Det är min professionella förtrogenhet med det undersökta området 
som är grundläggande, och som förankras genom att det är beprövad 
erfarenhet. En beprövad erfarenhet som har manifesterats genom att jag 
genomfört ett stort antal utställningar och gestaltningar, som blivit be-
dömda och värderade. Jag har också både som lärare, ledare av en konst-
närligt inriktad utbildning på en konstnärlig högskola och konstnär som 
möter en publik på olika arenor, blivit tvungen att refl ektera över mina 
erfarenheter som yrkesutövare i alla dess manifestationer. De erfarenheter, 
ställningstaganden och tankestrukturer som jag har tillägnat mig, genom-
syrar detta arbete. De framträder inte alltid explicit men fi nns där och 
manifesteras och bekräftas genom handling på olika nivåer.

Den här studien befi nner sig i gränslandet mot ett par områden som var 
för sig har utarbetade och fastställda begrepp och kontexter. Mötet med 
det vetenskapliga området handlar om hur det vetenskapliga med dess 
utvecklade begreppsapparat och metoder påverkar en konstnärlig praktik. 
Och det konstnärliga mötet handlar om hur det konstnärliga arbetssätten 
förvandlar och förändrar etablerade vetenskapliga arbetssätt. En grundför-
utsättning för det meningsfulla i att bedriva praktikbaserad forskning på 
det konstnärliga området är att det tillför mervärde till det konstnärliga 
utövandet. Det fi nns enligt mig en uppenbar risk att lägga för formali-
serade vetenskapliga forskningsmetoder och teorier över ett konstnärligt 
arbete då de fl esta konstnärliga verk och dess processer inte i huvudsak 
är uppbyggda på ett sådant sätt. Emellertid anser jag att det försök som 
jag visat fram i detta arbete är en framkomlig väg för att bygga upp en 
forskande miljö på det bildkonstnärliga området. Grunden för denna väg 

28 Jonsson S. Wiberg R. 2007, s. 3, även Schön D. 1983.



2015. Ett personligt yrkeskunnande

är för det första att en analys av den personliga kompetensen är nödvändig 
och för det andra att den medvetandegörs i relation till en kontext och att 
refl ektion av bildkonstnärlig verksamhet resulterar i handlingar.

Det fi nns ett perspektiv, som jag bara beskrivit ytligt, det är det som 
handlar om mitt pedagogiska arbete: jag har arbetat som konstlärare un-
der mer än 15 år och varit chef för en relativt stor utbildningsorganisation i 
tio år som jag lett genom fl era djupgående förändringar. Skälet till att välja 
bort det som skulle ha kunnat bli ett intressant perspektiv på utveckling av 
ett yrkeskunnande från utbildning via konstnärskap, lärare och slutligen 
till ledarskap är att det varit min personliga belägenhet som konstnär som 
i huvudsak drivit fram detta arbete.

Slutord

Jag drar den murkna träbåten på ängen vid sjön. Kölen glider lätt på det våta 
gräset. Det är en bild som förföljer mig. Sjön och båten har funnits där hela tiden 
men det är olika föremål som kommer och går: Moraklockor, spinrockar, stolar, 
jordglober och annat bråte. Det är som om jag vill genomföra en handling men 
inte kan; som i drömmen när nummerskivan hela tiden slinter när telefonnumret 
ska slås. Den drömmen kan snart inte drömmas.

En sak är säker: båten ska brinna. En brinnande båt på land! Men då – det eldas 

Digitalfotografi  från Järvnäset, Ångermanland. 2007.



båtar överallt. Murkna utrangerade långsamt byggda träbåtar som ersätts av plast. 
Här är det en resa som är till ände. En ofrivillig resa som måste sätta punkt.

Jag bär ner min betongresväska och placerar den i den svarttjärade båten. Väskan 
är nästan vit och urtung. Det är ett tungt arbete att skapa. Det var ett grymt jobb 
att bära den andra väskan upp på fjället. Letar upp den återfunna jordglobben som 
beskriver världen innan järnridåns fall. Den placeras också i båten. Nu återstår bara 
att tända på, vilket inte är så lätt. Båten brinner till slut, det är eftermiddag och det 
börjar skymma. Röken vrider sig långsamt i en spiral och glider ut över sjön. Det är 
stilla och tyst.

På morgonen ryker det fortfarande. Den vita askan är som fl uffi g frost. Enstaka 
bord och delar av kölen ligger som svarta tecken på den stumma marken, väskan 
svartbränd och av jordgloben återstår endast jordens fundament och navelsträngen 
som försåg den med ljus.
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