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Abstrakt
Med utgångspunkt från fyra olika verk av den amerikanske konstnären Edward Hopper diskuteras

och analyseras tecken för vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet. Edward Hoppers verk

jämförs med verk av fyra olika superrealister. Syftet med detta arbete är att undersöka hur Edward

Hoppers konst kom att påverka superreaalisterna. Ett annat syfte är att försöka ge ord åt

konstupplevelsen och enligt Howard Gardners metod att gå djupare in på ett område och på så sätt

lära sig en metod som gör det möjligt att fördjupa sig i andra ämnen. 

Frågeställningar som diskuteras i min fördjupning är:

Hur kan vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet gestaltas i konst? 

I arbetets gestaltande del ger jag, med två- och tredimentionell konst utgående från självupplevda

motiv inspirerat av Hopper och superrealister, uttryck för begreppen vardaglighet, övergivenhet och

meningslöshet. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det första möte med tolkning av konst som jag minns är inledningen av Lille prinsen av Antoine de

Saint-Exupéry. Jag citerar ur boken:

“När jag var sex år, såg jag en gång en underbar bild i en bok som handlade om Urskogen. 

Den hette “Sanna berättelser”  och bilden föreställde en boaorm i färd med att sluka ett vilddjur. 

Så här såg bilden ut.

I boken stod det: “Boaormarna slukar sitt byte helt och tuggar det inte. Sedan kan de inte

 längre röra sig utan  sover ett halvår i sträck, medan de smälter maten.”

Jag funderade mycket över allt spännande som hände i djungeln och lyckades själv med

 en färgkrita göra min första teckning. Min teckning nummer 1. Den såg ut så här:

Jag visade mitt mästerverk för de stora och frågade, om de blev rädda för min teckning.

- En hatt är väl inget att vara rädd för! Svarade de. 

Min teckning föreställde inte en hatt. Den föreställde en boaorm, som höll på att smälta 

en elefant. Då ritade jag boaormen som den såg ut invändigt, så att de stora skulle förstå 

vad det var. Man måste förklara allting för dem. Min teckning nummer 2 såg ut så här:1

1 de Saint-Exupéry, Antoine (1979) Lille prinsen, Stockholm: Rabén & Sjögren. 
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Bilder föreställer inte alltid det man tror. För att tolka bilder gäller det att plocka fram det

oförstörda barnet i sig men samtidigt försöka använda all den samlade kunskap man har. 

  Över min säng finns en affisch med Edward Hoppers målning Second Story Sunligts. Jag

har dragits till denna målning med dess vardagsnära utstrålning. Varför har ett sådant konstverk

fångat mitt intresse? Det är ju bara en målning föreställande två hus och två människor i sin

hopplöshet. I den här uppsatsen vill jag komma fram till vad som talar till mig i Hoppers bildkonst.

Att inte skapa ur fantasin utan att ha motivet framför ögonen är något jag ser gemensamt för Hopper

och de övriga konstnärer jag kommer gå närmare in på. Även jag själv har intresse för sådant

skapande. Motiven förvandlas sedan efter vars och ens personlighet. Det är vardagen, det jag möter

varje dag , som inte är något särskilt och som först kan tyckas helt betydelselöst, det är det som

tydliggörs och får ett djupare innehåll. Vi kan se att det är i vardagen det mesta av våra liv är, våra

värderingar visar sig, det som är heligt för oss finns. När jag vandrar omkring i min förort, åker

gång på gång samma vägar, upptäcker jag nya saker hela tiden. Att se en kemtvätt inbakad i en

mexitegelbyggnad kan tyckas trivialt men bakom den vardagliga ytan kan jag se livets

meningslöshet och hoppfullhet.

Edward Hopper har förstås påverkat flera senare konstnärer som superrealisterna Alex

Colville, Richard Estes, John Salt och John Baeder. Denna stil härstammar från Amerika och därför

kommer också de flesta superrealistiska konstnärer därifrån.

Stämningen i Hoppers målningar är ofta pessimistisk. Denna pessimism finns också hos

superrealisterna. Deras verk visar ofta sådana miljöer som vi ignorerar trots att de hela tiden finns

där och påverkar oss. Dessa konstnärer har inspirerat mig i min gestaltning. 

1.2 Didaktisk bakgrund
För att få  ideér om hur man kan gå till väga har jag studerat Den bildade människan  av Howard

Gardner. Gardner talar om hur viktigt det är att gå djupt in i några få ämnen istället för att få ytlig

kunskap i mycket. Han vill utforma en pedagogik för förståelse. 

Genom att göra denna undersökning och själv lära mig att “använda mig av centrala

begrepp, principer och perspektiv, att tillämpa källkritiska metoder och att välja lämpliga metoder

för att pröva en hypotes och tolka ett konstverk”2 hoppas jag bli skickligare i “den svåra konsten att

lära någon annan något”. Howard Gardner skriver om det viktiga i att få ett ordförråd för att kunna

uttrycka sina personliga upplevelser av konst. I detta avseende säger han, spelar konstspråket en roll

som i stort sett motsvarar matematikens språk inom naturvetenskapen. Men det finns en risk att

2 Lindström, Lars (2008) “Den svåra konsten att lära någon annan något” Pedagogiska magasinet 2008/1
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språket skiljer tankarna från själva bildupplevelsen. Språket kan inte beskriva bildupplevelsen fullt

ut. Det är begränsande. Vi kan bara sätta ord på delar av upplevelsen. Något går förlorat. Men

genom at ta del av andras skapande i t. ex. konst kan vi få ett annat sätt att kommunicera än genom

det verbala språket.3  Samtidigt måste vi ändå försöka ge ord åt konstupplevelsen. 

Min uppsats är ett exempel på hur man skulle kunna arbeta enligt Gardners teorier med mitt

konstprojekt. John Deweys teori med “learning by doing” kan ses som en utgångspunkt. Även den

med Dewey samtida Lev Vygotsky är en av Howard Gardners inspirationskällor. Deweys och

Vygotskys tankar har utvecklats vidare av Gardner. Han har varit engagerad i konkreta

skolutvecklingprojekt med Harvard Graduate School of Education med Boston som bas. I sin bok

Den bildade människan talar han om att man ska arbeta för en fördjupad förståelse hos eleverna.

Han förespråkar att eleverna får undersöka ett litet antal teman så att de kan förstå hur en forskare,

konstnär, historiker tänker och handlar. Det syftar inte till att eleverna ska bli specialister på ett

område utan de ska få en metod som gör det möjligt att fördjupa sig i något ämne man väljer i

framtiden. När man väl har förstått ett sätt att arbeta bör man också kunna tillämpa det i nya

situationer. Gardner vill inrikta utbildningen mot “Det sanna, det vackra och det goda” 4 .

Grundläggande  mänskliga kunskaper kring min uppsats kan ses som ett exempel på “det vackra”.

Genom att gå djupare in på detta område och ge det ett språk  får man ett angreppssätt hur man kan

tänka och förstå världen även i andra sammanhang. 

Som ett exempel på hur Gardner anser att man förverkligar hans ideér beskriver han

förskolorna i Reggio Emilia i Italien. I samtliga klasser där  ägnar sig barnen åt att utforska

intressanta teman. Barnen närmar sig dessa olika teman från många olika håll. De funderar över

frågor och fenomen medan de håller på att utforska och skapa konstrika föremål. I en  utställning

ställs deras skapelser ut så att andra barn, föräldrar och andra samhällsmedborgare kan se och lära

av det. Reggio Emilia förskolorna skiljer sig ifrån våra förskolor genom att de förutom pedagogisk

personal också har konstnärligt utbildad personal. En av personalens viktigaste uppgifter är att

dokumentera de diskussioner, skisser och skapelser som kommer fram under lektionerna. Detta

arbetssätt är anpassat till förskolebarn. Det skulle vara intressant att försöka anpassa denna

pedagogik till högre åldrar som på grundskola och i gymnasium. 

  

1.3 Syfte och frågeställning
I det här arbetet vill jag undersöka  hur Edward Hopper, som gjorde sina verk från tidigt 1900-tal

fram till sin död 1967, kom att påverka speciellt superrealisterna i Amerika under 1960-talet. Ord

3 Stern, Daniel N  (1991) Spädbarnets interpersonella värld,  Stockholm: Natur och Kultur 
4 Gardner, Howard  (2000) Den bildade människan, Jönköping: Brain Books
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som ofta förknippas med Edward Hopper är “alienation”, “tidlöshet” och “tystnad”5  jag upplever att

dessa ord också går att förknippa med verk av t ex Alex Colville, Richard Estes, John Salt och John

Baeder. Jag däremot har valt att förknippa dessa konstnärer med orden: vardaglighet,övergivenhet

och meningslöshet.

Min frågeställning blir alltså: 

Hur kan vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet gestaltas i konst?

Hur kan man se tecken på vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet i några verk

av E. Hopper?

Hur kan man se påverkan från Hopper i några verk av J. Salt, A Colville, J Baeder

och R Estes i fråga om vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet?

Hur kan man se påverkan från ovanstående konstnärer i mitt sätt att gestalta 

vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet?

1.4 Teoretiskt perspektiv

1.4.1 Konsthistoria
Jag gör nedan en kort redogörelse för de begrepp som är bärande i min undersökning via en

konsthistorisk tillbakablick. Efter första världskriget blev de amerikanska konstnärerna medvetna

om att de var beroende av Europa. De ville frigöra sig. Den amerikanska nationella identiteten växte

fram och konstnärerna föjde med och fick ett större självförtroende. Den stora ekonomiska

depressionen kom att påverka även konstnärerna. De började skapa socialkritiska konstverk. The

American Way of Life blev ett tema för konsten. Man skapade verk om människor i vardagen, de

svarta och de som förlorat hus och hem och förmögenhet under depressionen. Konsten uttryckte det

tomma och meningslösa Amerika. Detta ledde till precisionism och regionalism. I detta

sammanhang kom Edward Hopper att spela stor roll. Han hade först varit i Paris och tagit intryck av

det europeiska sättet att måla. Redan före första världskriget hade Hopper besökt Paris och tagit

intryck av impressionismen med konstnärer som Manet, Monet, Degas, van Gogh och Cézanne. När

Hopper sedan återvände till Amerika använde han sina erfarenheter när han målade bilder

inspirerade av den amerikanska landsbygden och övergivenheten och ensamheten i stora och små

amerikanska städer. Redan före andra världskriget utvecklades den amerikanska realistiska konsten

med Hopper i spetsen. Hopper kom samtidigt som de stora amerikanska författarna som Sinclair

Lewis, William Faulkner och Ernest Hemmingway. Hopper uttryckte i bildkonst det författarna

skrev om i sina romaner: övergivenhet, ensamhet, meningslöshet, alienation och vardaglighet ibland

5 Gillen, Jean Edward (1972) Hoppers tidlösa rum i Sjölin, Jan-Gunnar (1993) Att tolka bilder, Lund: Studentlitteratur
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lindrat av livets små glädjeämnen.6

Superrealism var en konststil som utvecklades i USA under 1960-talet och spred sig sedan

till Storbritannien och Frankrike. Superrealismen kan ses som både en logisk utvidgning av vad den

amerikanska modernismen uppnått efter andra världskriget och en övertänkt motrörerelse mot den.

Det som föregick superrealismen var popkonsten. Banden till popkonsten ser man i motiven som

ofta var vardagliga saker som bilar och fasader. Superrealisterna använde sig av kamera för att

komma närmare sina motiv. Bilderna som kameran tog snabbt och lätt målades långsamnt,

mödosamnt och exakt.

Precionismen som växte fram i Amerika under 1920-talet var en slags föregångare till

superrealisterna. Deras motiv var ofta modernt industriellt landskap med skyskrapor och stora broar.

Det var en optimistisk tid. De superrealistiska konstnärerna däremot var pessimistiska. Mellan dessa

skolor fanns Edward Hopper. Han var inte perfektionistisk som precisionisterna och

superrealisterna. Han hittade sina motiv precis som precisionisterna och superrealisterna på platser i

Amerika. Den superrealistiska stilen var inte bunden till Amerika även om den har sitt ursprung där.

Återvändandet till realismen kom att bli internationellt och superrealismen spridde sig till Europa.

Superrealismen kan ses som oakademisk med dess tillsynes meningslösa motiv. Den är ofta

pessimistisk och ignorerar affekter och känslor. Istället ägnar den sig åt det moderna livets

meningslöshet, hårdhet och kyla. Superrealismen har iallafall visat fram viktiga vardagliga aspekter

i vårt samhälle som aldrig tidigare förekommit i konsten. 

1.4.2 Semiotik     

Förutom mitt konsthistoriska har jag också ett semiotiskt perspektiv. Semiotik betyder teckenlära.

Man studerar förhållandet mellan tecken och betydelse. Bildsemiotiken utvecklades under 1960-

talet av Roland Barthes. I semiotisk bildanalys studerar man bildens uppbyggnad. Där sätts

kommunikationen mellan betraktare och bild i centrum. För att få fram en tolkning av en bilds

tecken kan man följa en kod. Koderna kan tolkas på två olika plan: denotativ och konnotativ nivå.

Denotation innebär att man beskriver ett teckens egentliga betydelse, det man ser, uppfattar och kan

peka ut.

Konnotation innebär att man beskriver bibetydelser och associationer till bilden.7

När jag tolkar målningarna i uppsatsen ser jag dem inte bara som avbildningar av verkligheten utan

också som tecken som betecknar ett ytterligare innehåll. Min analys av bilderna består i att se vilka

tecken som kan stå för begreppen vardaglighet, meningslöshet och övergivenhet. 

6 Rurhberg, Karl m. fl. (2005), ART of the 20th century Painting . Sculpture . New Media . Photography  volume I,
Köln, Tyskland: TASCHEN

7 Cornell, Peter m. fl. (1999), Bildanalys, Värnamo, Gidlunds Bokförlag
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2. Undersökning

2.1 Empiri
För att få inspiration till mitt eget skapande i temat vardaglighet, meningslöshet och övergivenhet

har jag valt att titta närmare på några av Hoppers verk samt några utvalda verk av olika

superrealister. Jag vill se påverkan från Hopper till superrealisterna ifråga om vardaglighet,

övergivenhet och meningslöshet. Jag har valt verk som jag tycker stämmer överens med min

frågeställning. 

Jag har med stor nogrannhet valt ut följande verk:

Edward Hopper, Solitude #56 - John Salt, White Chevy – Red Trailer

Dessa båda målningarna visar vardagliga människoboningar som vid första anblicken verkar

övergivna. Därmed kan de också tyckas meningslösa.

Edward Hopper, Gas - Alex Colville, Truckstopp 

Båda målningarna visar vardagliga arbetsplatser: bensinmackar. På båda bilderna finns män som

trots allt strävar för att mackarna inte ska överges. Är detta meningslösa motiv?

Edward Hopper, Rooms for Tourists - John Baeder, Clarkville Diner 

Båda bilderna visar resandets vardag. Båda bilderna saknar människor. Är det någon mening att

avbilda dessa ställen vid vägen?

Edward Hopper, Manhattan Bridge Loop -  Richard Estes, Downtown 

Båda bilderna föreställer vardagliga platser i staden som håller på att överges av människor. Gör

detta dem meningslösa att avbilda?

2.2 Metod
För att  få svar på mina frågor om hur man i konst kan gestalta vardaglighet, meningslöshet och

övergivenhet tänker jag noggrant titta på och genom semiotisk analys tolka de bilder jag valt ut av

Edward Hopper, John Baeder, Alex Colville, Richard Estes och John Salt. Jag kommer först att

beskriva varje bild noggrant och få fram bildens grundbetydelse, det man direkt ser i bilden

(denotation). I  denotationen ingår hur bilden är konstruerad vad gäller perspektiv, bildvinkel och

gestalt. Ljuset i bilden, färgernas mättnad, värde och ton ingår också i beskrivningen8. Jag övergår
8 Rose, Gillian (2007) VISUAL METHODOLOGIES – An Introduction to the Interpretation of Visual Materials

London: SAGE Publications Ltd, kap 3
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sedan till att tolka bilden. Jag börjar med mina egna direkta associationer. Dessa kan förstås vara

personliga men gränsen till allmänna associationer som är gemensamma för många s.k.

konnotationer är flytande. Jag kommer leta efter ikonografiska tecken, index och symboler i

bilderna. Så kommer jag gå tillväga med samtliga bilder. 

Jag börjar alltid med att beskriva och tolka Hoppers verk, eftersom de historiskt är tillkomna

före de superrealistiska verken. Sedan beskriver jag och tolkar det superrealistiska verket. Därefter

följer en jämförelse där jag försöker finna gemensamma drag och skiljaktigheter, gemensamma

tecken och uttryck för meningslöshet, vardaglighet och övergivenhet. Kan man hitta någon påverkan

från Hopper till respektive superrealist? På detta sätt går jag tillväga med alla fyra bildparen. Genom

att hela tiden  ha dessa verk flytande i mitt inre samtidigt som jag arbetar med min egen gestaltning

av  vardaglighet, meningslöshet och övergivenhet låter jag mig påverkas i mitt eget sätt att gestalta.

    

2.3 Bearbetning och Analys

2.3.1 Solitude #56 Edward Hopper, 1944, olja på duk, 81,5 x 127 cm

Edward Hoppers verk Solitude #56 föreställer en väg som svänger höger nedåt vid horisonten.

Betraktarens position är på ett visst avstånd från motivet. Detta är typiskt för Hopper. Vägen är

grågrön asfalt. På asfalten syns sand inblåst från dikesrenen. På vänster sida finns ett stort fält täckt

av gräs i bleka höstfärger, gul, ockra, brun, rosa med gröna strimmor. På höger sida om vägen syns

tydligt två gröna fläckar på den i övrigt gul ockra bruna och rosa gräsytan. På denna sida om vägen

står fyra tallar med mörkgröna kronor, stammarna har en grågrön färg lite betäckt av lav. Dessa

tallstammar är placerade framför ett vitt hus. Huset är ett vitrappat trähus med sadeltak, förmodligen

av tjärpapp eller skiffer. Takets färg är skiftande i en ljusgrågrön ton. Husets skorsten är smal och

hög i en rödbrun färg. På husets långsida finns tre fönster. Fönstret längst åt höger har helt stängda

fönsterluckor i grönt. De två övriga fönstren på långsidan har halvöppna fönsterluckor. Man kan

skymta en helt mörk interiör. På gavelns högra sida finns en ljusgrå igenbommad dörr. Till vänster

om dörren finns ett grönt igenbommat fönster. Även fönstret på vindsvåningen är väl stängt med

gröna fönsterluckor. Ingen väg leder från den stora asfaltsvägen fram till huset. Bakom huset breder

en tät och mörk lövskog ut sig. Den mörka gröna färgen skiftar mot topparna något över i ljusgrön

till en brun färg. Under trädkronorna är det en mycket mörk grön nästan svart färg. Längst bort mot

horisonten finns en gön rand något ljus med en mörkare botten. Himlen skiftar i gråblå och lila med

en ljusare horisontella strimmor i mitten. I  mitten av den ljusa delen finns en strimma av klarblå

himmelsfärg likt en tidig kväll.

Detta hus ger associationer till de övergivna, tomma och meningslösa hus jag åkt förbi och

stannat vid på den svenska landsbyggden. Vägarna går genom granskog ibland stora hyggen med
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nyplanterad skog med mängder av blommande ljung som en flygbild över en gredelin skog.

Hallonsnåren brer ut sig när tall och granskogen sågats ner och körts undan med Sigge Johansson

skogsmaskiner. En gömd göl med sin vass och ängsullstuvor skapar sitt eget landskap. Det

övergivna huset på Hoppers målning har många motsvarigheter i den trakt jag tillbringat min

barndoms sommrar på småländsk glesbygd. Där finns rester av hela samhällen kvar omkring

nedlagda glasbruk. Hus som byggdes i tron att man hade sin framtid säkrad med arbete på

glasbruket står kvar övergivna, tomma och meningslösa med igenvuxna trädgårdar. Liksom på

Hoppers målning växer gräset vilt omkring husen. Ingen uppfartsväg finns kvar. Betongtrappan som

leder in till huset är övervuxen av mossa och spricker sönder. Fönsterrutorna är sönderslagna,

takplattor fattas. Sakta tar naturen tillbaka sitt område.

Huset har en placering i bilden som ger konnotationer till övergivenhet. Den mörka delen i

bilden där naturen dominerar och bildvinkeln som är en människas förstärker övergivenhetskänslan.

Tallarna som står framför huset är början på den mörka delen av huset. Detta ger också

associationer till att huset är övergivet och håller på att slukas av naturen. Att tallen längst till

vänster, trots dess  vacklande form, har fått stå kvar ger känslan av att ingen varit där och

överhuvudtaget tänkt tanken att fälla den. Huset känns övergivet. Färgerna i bilden är alla dova

alltifrån asfalt till träd. Det förstärker meningslösheten i bilden. Särskilt när man ger en blick över

ängen finns där bara ängen inget annat än bara en tom äng. Ängen har inget slut. Huset präglas av

meningslöshet och ensamhet på ett “enkelt” sätt där det står övergivet vid en tom väg. Denna

enkelhet präglar  hela bilden som är upp byggd med endast några få enkla tecken: Ett hus som står

vid en väg medängen till vänster och skogen bakom till höger. Denna väg fortsätter utan slut.

Känslan av att få reser på vägen är tydlig när man kan se den så långt in i bilden utan att något

fordon eller någon människa syns. Människorna som trodde på ett liv där har flyttat.

White Chevy – Red Trailer John Salt, 1975, olja på duk, 44 ½  x 67” 

Bilden är tydligt somrig och föreställer en övergiven vit Chevrolet Impala Sedan från tidigt 1960-

tal, drygt tio år gammal när målningen skapades, med en motorhuv som inte är riktigt stängd.

Kromet blänker fortfarande eftersom rosten ännu inte klarat av att bryta ner det. Höger framdäck

lyser med sin frånvaro och på samma sida av bilen finns en ensam vindrutetorkare. Solskyddet

hänger ner inne i kupén. Bilen verkar ha kört in i ett falurött staket som ligger ner likt en tågräls vid

sidan  av bilen. Det enda som står kvar av staketet är en solblekt fyrkantig påle vars vänstra sida är

skuggad. Det syns att solen skiner, skuggorna är skarpa.  I skuggan av bilen som sträcker sig fram

till staketet ligger en tom kartong. Omkring hela bilen har det vuxit upp diverse buskar och örter:

björksly, rallarros, aspsly osv. Bakom bilen ligger en ostrukturerad sandplan med sly som sticker
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upp här och var. Sanden, mättad av soljus, en väldigt ljus och blek ockra ligger som ett underlag för

ekipagen och fram till ett staket med tre breda vågräta plankor i samma faluröda färg som skärmar

av mot en mörk skog. På sandplanen står en trailer. Den ger ett väldigt långt intryck, man ser  inte

slutet på trailern. Trailern är färgad högst upp i en röd och en vit vågrät linje. Nedanför dessa finns

ett kubistiskt chikanmönster i rött och vitt. Längst fram på den skuggiga kortsidan finns en gråaktig

fyrkantig låda som ser ut som någon slags värme- och ventilationsanläggning. På trailerns långsida

finns två kvadratiska fönster anslutna till varandra med både gardiner och persienner. Ungefär mitt

på trailern finns två öppna vädringsfönster det ena över det andra. Lite längre bak högst upp finns en

ventilationslucka och i skuggan av ett träd skymtar ännu ett fönster. Ett staket har byggts ut från

trailern. Bakom trailern och det horisontella staketet finns en tät mörkgrön lövskog. Över trailern

kan man i lövverket skymta en klarblå himmel. 

Mina privata associationer går till övergivenhet och utanförskap. Den stora chevan verkar

övergiven men trailern är vid liv. Den kan representera ett eget samhälle med människor som inte

inordnar sig i det övriga samhället. Kanske människor som är tvungna att bosätta sig enkelt och

billigt för att använda sina förtjänade pengar till sin överlevnad. Man kan behöva gömma sig på ett

avskärmat område, som invandrare utan arbetstillstånd. Man kan vara vräkt från sin bostad om man

inte klarat av att betala sin hyra. Jag gick förbi ett sådant område häromdagen. Då såg jag en

brevlåda med namnet Belarus skrivet med stora vita tydliga bokstäver. Kanske bor där en vitrysk

arbetare eller entreprenör som handlar med begagnade bilar till Vitryssland. Redan på 1950-talet

fanns i samma område en man som kallades Tumba-Tarzan. Han levde i skogarna mellan Tumba

och Grödinge. Där fanns på den tiden små sommarstugor där Stockholmarna tillbringade semestern.

Stugorna var obebodda resten av året så där kunde Tumba-Tarzan och hans gelikar husera. 

 Att tavlan verkligen ser ut som ett fotografi gör att man får ett intryck av dokumentär

verklighet. Bilen, en stor Chevrolet, är bildens främsta och största ikonografiska tecken.

Betraktarens position på knä inför den stora bilen vilket gör bilen dominant. Den kromade fronten

upptar mer än halva tavlans bredd. Bilen är verkligen huvudobjektet bå bilden. Att bilden inte

innefattar några människor alls förstärker det övergivna och meningslösa. Bildens andra ikon är

trailern. Den är utrustad med värmeanläggning och ventilation. Den är kanske inte helt övergiven.

Staketet omkring trailern ser ut att vara i hyfsat skick och fyller sin funktion som gräns mot

vildmarken. Allt detta är  tecken på att här i den här till synes meningslösa vardagen finns det liv.

Det inger ett hopp. Här vill någon leva. Färgen på trailern, den klart röda, gör att man lägger märke

till den och visar att även den är en viktig ikon. Men trailerns placering i bakgrunden och att inte

hela trailern är med på bilden visar ändå att den kommer i andra hand. Den är en bisak. All denna

sly som tagit över och vuxit sig stort vid bilen förstärker övergivenhetskänslan. Den har besegrat ett
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staket och håller på att växa in i bilen. Det finns en paradox i bilden. Den vita Chevroleten är så gott

som besegrad av naturen medan trailern i bakgrunden står för ett hopp. Segrar meningslösheten över

hoppet? Är ett vardagligt liv trots allt möjligt?

 

Jämförelse mellan Edward Hoppers Solitude #56 och John Salts White Chevy – Red

Trailer. 
Nu vill jag ta fram vad som är vardagligt, meningslöst och övergivet i en jämförelse mellan dessa

två bilder. Motiven är vardagliga:hus, vägar, bilar och trailers. Dessa finns i vår omgivning helt

vardagligt. Motiven har ingen status. De är betydelselösa för de flesta av oss. De båda

huvudikonerna: huset i Solitude #56 och bilen i White Chevy – Red Trailer är omgivna av en natur

som äter sig in och vill ta tillbaka sitt område. De är övergivna av människor. När människan

överger något tar naturen tillbaka det. Både gräset och slyn i White Chevy – Red Trailer och skogen

och ängen i Solitude #56 är tecken på naturens kraft att ta tillbaka det människan övergivit. 

Men på Salts målning finns en känsla av liv. Där finns ytterligare en ikon, nämligen en röd

trailer. När man ser närmare på den röda trailern bakom bilen känns det som om någon har slagit sig

ner här. Ett index på att någon varit där är att ventilerna är öppna. Det känns som om någon nyss

gått därifrån för att  uträtta ett ärende. Någon har slagit sig ner och gjort  trailern beboelig. Men det

är utanför den “vanliga” samhälleliga gemenskapen. Utanför bilden kan man tänka sig fler trailers

och husvagnar där människor bor. På Hoppers bild däremot finns inga tecken på att någon varit där.

Man ser en horisont och en vidsträckt äng. Huset ligger med säkerhet helt ensamt. Ingen har trampat

i gräset, ingen väg eller stig går fram till huset. Känslan av övergivenhet  är därför mycket större på

Hoppers bild trots att man kanske inte tycker det från början. Var kan man då hitta

meningslösheten? Chevroleten är totalt meningslös trots att den dominerar bilden. Den bara står där.

Dess enda existensberättigande är väl att den är vacker för någon. Hela Solitude #56 betecknar

meningslöshet. Om ingen kommer till huset och ser det kommer det att försvinna.

Färgerna på de båda bilderna skiljer sig markant. Hoppers bild är målad i dova, matta färger.

Känslan av dovhet förstärks av att det är mulet väder och årstiden känns som höst. På Salts bild

däremot skiner solen och ger skarpa långa eftermiddagsskuggor. Bilden ger intryck av högsommar

juli, augusti.  

2.3.2 Gas Edward Hopper, 1940, olja på duk, 66,7 x 102,2 cm

En man står vid en av sina tre bensinpumpar sedd ifrån ett halvhögt fågelperspektiv. Betraktaren

befinner sig en bit ifrån mannen och bensinpumparna liksom på Solitude #56. Pumparna är

placerade på en betongplatta. Alla pumpar har en klarröd färg. Den i mitten är ett undantag med en
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vit mellandel. Alla tre har en cirkelformad vit del med röd kant. I den vita cirkeln skymtar Mobilgas

röda pegasus. Mellan de två främsta pumparna finns en ställning med gråa oljekannor. Den

ensamme mannen står bredvid den främsta pumpen och verkar ordna till något med den. Han verkar

vara  föreståndare. Han är klädd i blåa byxor, vit skjorta och mörk väst med en slips under. Mannen

har en kutig rygg och ser ut att vara i 60-70-års åldern. Till höger om pumparna finns ett vitt

bensinstationshus av trä. Taket är rött. Mitt uppe på taket finns en skorssten för ventilation. Även

den har ett rött spetsigt tak. Det lyser väldigt ljust ut på marken från fönstren. Hela huset står på en

betongplatta. Bortom huset och pumparna står en stolpe. Närmast marken är den röd, resten är

metallfärgad. Längst upp likt en flagga finns Mobilgas-logotypen med sin röda pegasus. Planen där

bensinpumparna och huset står är täckt av sand. Närmast bakom huset står ett par upplysta höga

gröna lövträd. Tvärs över hela bilden går en grå väg.. Mellan vägen och pumparna finns en remsa

med högt höstlikt gräs i en gul, brun och röd färgton. På andra sidan vägen finns ett dike fyllt med

ljus sand. Bredvid sanddiket finns en grön gräsremsa. Sedan följer en tätvuxen mörk skog med unga

barrträd. Stammarna går ner i ett vildvuxet höstbrunt gräs. Ju längre bort i bilden desto mörkare blir

färgtonerna i vägen, sanden, gröngräset, brungräset och skogen. Vägen försvinner in i det mörka.

Hela bensinstationen ligger “vid skogens slut”. Tvärs över hela bilden finns en blågrå himmel.

Närmast den mörka skogskanten är himlen ljusare. Det är skymning solen har just gått ner.

Mina personliga associationer går till mannen som påminner mig om min farfar, som efter

min farmors död, bodde helt ensam i ett hus längs en tyst och tom väg. Mannen sköter om sin

bensinstation likt farfar skötte sitt hus. Han håller på med en kvällsceremoni och ska sedan gå in i

byggnaden och släcka ljuset för dagen. Ungefär som min farfar mätte hur mycket det regnat under

dagen, tog in verktyg han använt och låste alla dörrar till bodarna. De gör samma procedur varje dag

och varje kväll. Mannen ser till att bensinstationen fungerar perfekt och finner en glädje och

meningsfullhet i det. Hela denna procedur som återkommer varje dag tycker jag uttrycker en sann

vardaglighet. Frågan är hur länge bensinstationen får vara kvar. Den ser inte ut att vara ekonomiskt

lönsam. Om tjugo år är nog mannen död och macken borta. Är då macken meningslös? 

Bildens ikonografiska tecken är bensinpumparna, mannen, vägen och skogen. Dessa tecken

är enkla och utan mycket detaljer. Tavlan representerar en gränssituation. Tidpunkten är gränsen

mellan dag och natt. Platsen är gränsen mellan civilisation och natur. Bilden föreställer en vardaglig

situation för mannen. Han utför en för honom vardaglig ritual. Denna ritual gör macken levande.

Samtidigt står macken som en sista utpost för civilisationen mot den omgivande skogen. Mackens

överlevnad  i kanten mot skogen är beroende av att mannen inte överger sin mack. Vägen som går

diagonalt över bilden är helt tom på fordon. Den leder bara in i den mörka skogen. Man ser inte

något slut. Det känns som bensinstationen ligger ensamt ute på en tom väg. Pumparna i bilden är
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röda som stopptecken och lyser ut starkast i bilden. Detta förstärker betydelsen av pumparna. Här

finns kanske en meningsfull ceremoni som mannen genomför. Vägen på bilden och det landskap

vägen går in i inger inget hopp med sitt slukande mörker. 

Truck Stop Alex Colville,1966, akryl på masonitpannå, 91,5x91,5 cm

Det som dominerar bilden är bakdelen av en truck och början på släpet till en långtradare.

Betraktaren ser bilden från ett ganska lågt perspektiv, ungefär som ett barn, som ser upp på trucken.

Man förstår att det är en stor långtradare som har parkerat här. Bildens vänstra parti börjar exakt

mitt på truckens främre däck. Den högra delen slutar mitt på truckens bakre däck. Mellan släpet och

chassit på trucken finns ett mellanrum där man ser längre in i bilden. Framför trucken står en

schäferhund och nosar på truckens bakre däck. Ekipaget tycks stå på  en stor grusplan. Solen har

just gått ner. Himlen är fortfarande ljus vid horisonten. Det vi ser av lastbilen är på skuggsidan.

Färgen på truckens kaross ger ett mörkblått intryck. Trucken är förmodligen kompakt byggd d.v.s.

utan motorhuv p.g.a. hjulhusets placering under förarhytten. På dörren står åkerifirmans namn. På

höger sida om dörren finns ett räcke för stöd när man ska kliva in i förarhytten. Lodrätt finns under

karossen en trappstege som gör det lättare att komma upp i trucken. Genom truckens vänster

sidoruta och vindrutan ser man en triangulär flik av naturen bakom bilen. Bakom karossen syns ett

lodrätt rör på höger sida som blir som en siluett mot aftonhimlen. Det är avgasröret. Mellan trucken

och släpet ligger truckens dieseltank i form av ett oljefat. Cylinderformen tyder på att man är på den

amerikanska kontinenten. Släpet ser ut att vara ett rätblock helt i metall. Metallen har en ljusgrå

kulör. Runt hela släpet finns smala ränder. Längst ner i hörnet finns någon typ av

registreringsnummer. Mellan truck och släp är kablar kopplade. Ovanför den cylinderformade

tanken syns en röd dieselpump och en man. Bakom dieselpumpen finns en gatlyckta. Den ser ut att

vara placerad så att den med sin stolpe delar bilden mitt itu. Gatlycktan ger ett ljuskimmer över

mellanrummet mellan truck och släp. Mannen är klädd i en brunaktig overall med uppkavlade

ärmar. Sin vänstra arm håller han vågrät över magen. Armen är gipsad. Den hålls uppe av ett svart

band. Höger hand vilar på pumpen. Mannens blick är riktad upp mot långtradarsläpet. Från pumpen

går en slang med bränsle till lastbilen. Bakom pumpen och mannen finns siluetter av barrskog. 

Bildens komposition ser väldigt genomtänkt ut med långtradaren som inramning och lampan som

lyser upp tavlans mitt. Tavlans motiv är helt vardagligt. Den föreställer en långtradare som stannat

för att tanka och sedan ska fortsätta sin färd. Detta är en ritual som ska upprepas gång på gång.

Mannen sköter sitt tillsynes enahanda meningslösa arbete. Detaljrikedomen främst på långtradaren,

avgasröret, trappstegen, åkerifirmans namn, däckens exakta utseende etc. är också ett uttryck för

meningslösheten i bilden. Även skogen med sitt mörker bakom mannen konnoterar bildens
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meningslöshet. Den är svart och tom. Schäferhunden, som går omkring fritt på lastbilsparkeringen,

är ett index på att det är ett stilla ställe där inte många stannar. Är det någon mening att ha en mack

här? Den röda dieselpumpen ligger helt centralt i bilden. Dess röda färg gör att ögat borde dras till

den. Den är dessutom upplyst av en gatlykta. Allt annat i bilden är målat i mörka dova färger och är

utan belysning. Trots allt detta tycks dieselpumpen helt meningslös. Blicken dras mer till mannen

hunden och långtradaren. Perspektivet underifrån gör att långtradaren ser enormt stor och stark ut.

Även hunden ser därför extra kraftig ut. När jag ser bilden kan jag nästan känna och höra hur det är,

hundens stillsamma nosande på däcken, pumpens lugna sorl, bensinbubblorna i pumpens öga,

dofterna av bensin, diesel, avgaser, gummirester, olja och andra “gör-det-själv”- saker. Det milda

ljuset gör skuggorna mjuka vilket också ger ett lugn åt bilden. Det verkar vara ett väldigt stilla

ställe. Just det ögonblick som bilden visar råkar det vara en ljum kväll. Även om lasbilen står stilla

för närvarande så är dess uppgift att frakta omkring varor. Stillheten för lastbilen är endast tillfällig.

Hunden mannen och pumpen stannar kvar och möter förhoppningsvis om och om igen nya

långtradare. Det hela sker som på ett sakta löpande band utan mening.   

Jämförelse mellan Edward Hoppers Gas och Alex Colvilles Truck Stop.
Vardaglighetens klädsel har förändrats från Hoppers bild som visar en man propert klädd i vit

skjorta till Colvilles bild som visar en man i arbetsoverall. Hopper har valt ett vardagligt motiv: en

ensam man som jobbar på en bensinmack. Bensinmacken ligger vid en öde väg. Hans arbete verkar

meningslöst i sin upprepning. Colville har valt ett likartat motiv från sin tid. Man kan se att

vardagligheten förändrats från Hoppers tid till Colvilles: från vit skjorta till arbetsoverall. Bilderna

är målade från olika perspektiv: Hoppers bensinmack ser vi lite från ovan och mannen hukar sig

och vi ser honom nästan i profil. Man kan se att han är flintskallig vilket kan vara ett tecken på att

han är gammal. På Colvilles bild betraktar man  mannen lite underifrån. Han står rak i ryggen och

ser upp emot långtradarsläpet. Kan det vara ett uttryck för att tiden har förändrats? Mannen i

Hoppers bild betjänade de besökande på ett mer underdånigt sätt. På Colvilles bild känns det mer

som mannen är på en jämlik nivå.

Meningslösheten känns större i Hoppers bild. Ingen besöker den stora fina macken. Mannen är helt

ensam och övergiven. På Colvilles bild har det kommit besök en stor långtradare. Mannen har också

sällskap av sin schäferhund (Men hur kommer det sig att mannen har brutit armen?). Skillnaden i

detaljrikedom är stor mellan bilderna. Hoppers bild är förenklad medan Colville har en stor

detaljrikedom med fotografisk skärpa. Alla dessa små detaljer förstärker meningslösheten i bilden.

Båda bilderna berättar om vardaglighet som kan ses som meningslös. Men ändå känns ritualen att

sköta om sin bensinstation kanske sitt livsverk i bilderna meningsfull för individen. Båda verken

16



lyser upp individen - den ensamme mannen och hans verk. 

2.3.3 Rooms for Tourists Edward Hopper, 1945, Olja på duk, 76,8 x 107 cm 

En gata går längst fram tvärs över bilden. Bilden är sedd ur en mänsklig betraktares perspektiv. Som

vanligt på Hoppers bilder befinner sig betraktaren på ett visst avstånd från motivet.  Det är mörkt.

Det finns inget dagsljus i bilden. Man kan ana en skymt av hur vägen ser ut på dagen. Det är svårt

att förstå att allt ljus kommer ifrån. En trolig gatlykta sprider sitt ljus längst ner i bildens högra hörn.

Vägen har där en ljus ockrafärg, likt fin sand. Bakom vägen finns en häck i mörker. Det går två

entrévägar genom den mörkgröna häcken. En längst till vänster samt en vid den högra delen. Vid

den högra är det lite upplyst och man kan se häckens färg i ljus. Den är upplyst av hotellets skylt.

Hotellet har en fasad som är märkligt upplyst, något spöklikt. Hotellet är byggt med liggande

vitmålade plankor. Fönsterluckorna, ramen runt huvudingången och pelaren vid verandan är

blågröna. Alla fönster har markiser som har mörk mossgrön färg. På den vita väggen vid entrén

hänger en lampa i samma färg som dörrinramningen. Interiören är upplyst på entréplanet. Genom de

stora fönstren kan man se ett runt bord och ett skåp med stängda dörrar. På skåpet lutar sig en spegel

mot väggen. Resten av fönstren är täckt av gardiner. På andra våningen finns tre fönster där ett är

upplyst lite svagt. På loftet är det mörkt. Några rum i den bakre delen av hotellet är svagt upplysta. I

övrigt är där väldigt dunkelt. Man anar en altandörr på den vänstra sidan av huset. Till höger om

hotellet står  några ljust målade villor. Himlen är mörkblå, men hustaken är ännu mörkare.

Det ikonografiska tecknet på denna bild är ett hotell. Perspektivet som är från en människas

nivå gör att hotellet ser väldigt stort ut och helt dominerar bilden. Ett hotell spelar en vardaglig roll i

småstaden. Hit kommer människor som är på genomresa för att tillbringa en natt. Sedan lämnar man

hotellet och det är inget mer med det. Det blir övergivet och meningslöst. Trots att hotellet är

upplyst så att man ser detaljer i rummen ser man inte en enda människa där. Trots ljuset som

kontrasterar väldigt mot den mörka omgivningen ger det ett tomt och övergivet intryck. Men det är

ett index på att det finns människor där.Väggen reser sig spöklikt som en borg i natten men

samtidigt ger hotellet ett välkomnande intryck med sitt upplysta entréplan. Ändå vet vi inte vad som

händer därinne. Är Rooms for Tourists en fin fasad men med tomt och meningslöst innehåll? Eller

är det ett hem i en hemsk omgivning.

Jag associerar till ett hotell i en tätort på landet. Huset ser fint ut och är byggt under en tid då

man trodde att tätorter på landet skulle behöva hotell. Under de sista 25 åren har väldigt få

människor övernattat där. Det är en fin fasad men med ett meningslöst innehåll. Att innehavarna

kunnat ha det kvar beror på att de anlitats för bygdens begravningsbjudningar.           
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Clarksville Diner John Baeder, 1978 olja på duk, 76,2 x 121,9 cm

Bilden är likt ett foto från en människas perspektiv. Det är vårvinter. Solen lyser över bilden. Det

känns ljust. I centrum är en vägkrog med en fasad i någon metall. Solen speglar sig i fasaden. Hela

byggnaden ser ut som en svälld husvagn. Speciellt vid kortsidorna där taket buktar sig ner.

Fönsterraden ser ut som bussfönster. Varje fönster har en vågrät slå mitt på. Hela byggnaden har

olika slags fartränder. Längst upp på långsidorna går två ränder längs med hela byggnaden. De

övriga fyra går runt om hela byggnaden. Intrycket av husvagn eller buss förstärks av de olika

ränderna. Entréutbyggnaden passar inte riktigt in i formen pga sin kantighet. Över själva huset står

en stor neonskylt “AIR CONDITIONED DINER ALL TRUCKS WELCOME”. På taket finns

ventilation och skorsstenar. Bakom vägkrogen verkar det finnas ruckliga byggnader, vad är oklart.

Namnet Clarkville Diner står med röda stora bokstäver på långsidan av själva byggnaden. På

entreutbyggnaden finns tre skyltar. “Parking for trucks”, “CLOSED FOR HOLIDAY” och

“CLOSED”. På själva entrédörren finns ett godmodigt jultomteansikte i en grön krans. Framför

huset är en stor asfaltsplan som inte är plogad. Man ser däckspår i snön där bilar kört kanske vänt

om på grund av att det inte är öppet. Framför byggnaden finns en evigt grön häck och ett litet

märkligt palmliknande träd även detta evigt grönt. Bredvid och bakom finns buskage och träd som

är “naturligt” för årstiden avlövade. Himlen är klart blå med  “vackertvädermoln”.

Det här motivet är verkligen vardagligt: En vägkrog utslängd på landsbyggden. Liknande

ställen finns ju längs alla vägar där människor åker med sina bilar. Varje vägkrog har ändå sitt

speciella utseende.Denna ser ut som en buss eller trailer som stannat för evigt. Det ger ett

amerikanskt nybyggarintryck. Någon har slagit sig ner och gjort det till sitt. Bilden uttrycker

övergivenhet. Inga människor eller bilar syns i närheten. Parkeringen är inte skottad. Man kan se att

någon bil vänt där av spåren i snön. Men det är mörkt i alla fönster. På dörren ler en tomte fast

våren verkar vara på väg. Bilden uttrycker meningslöshet. På långt håll kan man se skylten DINER

ALL TRUCKS WELCOME. Men ju närmre man kommer desto tydligare blir det att vägkrogen är

stängd. När man kommer riktigt nära kan man se skyltarna CLOSED FOR HOLIDAY och

CLOSED. Hela vägkrogen ser meningslös ut som en kuliss. Man får inte veta vad som döljer sig

bakom förutom att det finns några trädtoppar som (till skillnad från den gröna häcken framför

vägkrogen) ser ut som de bör vid denna årstid. Bilden är på många sätt motsägelsefull:

välkomnande – stängt, tomten – våren , rörlighet (husets form av buss)– stillaståendet. 

Genom att någon sett och målat detta vardagliga, meningslösa och övergivna motiv har det ändå på

något vis blivit betydelsefullt. Bildens fotoliknande, verklighetsnära uttryck likt ett snap-shot fångar

det ögonblick när man stannar för att ta en paus. Spelar det någon roll att bilden är tagen här? Kunde

det ha varit på nästa hak? Det finns en paradox mellan betydelselösheten och betydelsefullheten  i
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bilden. Baeder har gjort denna åsidosatta vardagliga meningslösa plats betydelsefull.          

Jämförelse mellan Edward Hoppers Rooms for Tourists och John Baeders

Clarkvilles Diner.
Båda bilderna har ett huvudikonografiskt tecken som står i centrum. Hopper har sitt hotell och

Baeder sin vägkrog. För mig känns Baeders bild nästan nutida. Man skulle kunna möta den

någonstans här och nu. Däremot är Hoppers hotell mer ovanligt i vår tid. Därför känner jag en större

vardaglighet i Baeders bild. Också övergivenhetskänslan uppfattar jag som större i Baeders bild.

Vid Baeders vägkrog är det igenbommat och det är släckt därinne. Gardinerna är fördragna.

Asfaltplanen är inte skottad och tomten på huset hänger kvar på dörren sedan i julas. Fönstrena

framträder inte så mycket eftersom det är dagsljus. Inga människor syns till. Bara spåren i snön efter

fordon som kommit och vänt. I Hoppers bild däremot lyser det i fönsterna och känslan av

övergivenhet förstärks genom kontrasten mellan mörkret därute och det varma ljuset därinne.

Häcken vid vägen är välklippt. Det hela ger ett mer ordnat intryck. Det finns inga människor på

Hoppers bild heller men man kan tänka sig några sovande bakom gardinerna. Båda bilderna är

angelägna om att visa en fasad. Vi kan inte veta vad som finns bakom. Kanske är det meningslöst

och bara en kuliss. Eller är Baeders vägkrog en plats för tillfälligt uppehåll och Hoppers hotell ett

tillfälligt skydd och möjlighet till vila. Hoppers hus ger ett mer varaktigt intryck medans Baeders

ger ett tillfälligt intryck. Även detta ger större meningslöshet i Baeders målning. Detaljrikedomen på

de båda bilderna skiljer sig åt. Hoppers bild är förenklad och reducerad medan Baeders fotografiska

målning är fylld av meningslösa detaljer. 

2.3.4 Manhattan Bridge Loop Edward Hopper, 1928, olja på duk, 88,9 x 152,7 cm

Färgerna i bilden är kontrastrika. Allt ifrån siluetterna mot den ljusa himlen och de skarpa

skuggorna på marken. Färgskalan är mörk med jordfärger. De solbelysta delarna får en större skärpa

i bilden. Verket är gjort med geometriskt perspektiv. Bildens horisont och därmed betraktarens

ögonnivå ligger två femtedelar upp sett nerifrån bilden.Tavlan har en lång horisontal linje. Man får

en känsla av att den fortsätter långt åt bägge hållen. Det är eftermiddag. Längst fram i bilden går en

man på stenbeläggningen. Det ser ut som en stor öppen plats. Mannen går med solen i nacken men

övriga kroppen är skuggad av en mur som sträcker sig horisontelt tvärs över hela bilden. Han är på

väg ut ur bilden.  Till höger närmast åskådaren står en en gatlykta ensam, ställningen är svart med

vit glob. Till vänster i bilden står en hög lyftkran i två betongfundament. Själva ställningen verkar

rostig och rost har runnit ner på betongen. Denna detalj ligger relativt långt in i bilden. Trots detta
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ser man tydligt hur rosten runnit ner i betongen. Detta skiljer sig från den övriga bilden som inte alls

är så detaljrik. Längre bort från betraktaren finns fler ställningar. I bildens vänstra kant ser man

början på någon slags bro. Bakom alla lyftkranar och ställningar finns början på en stadsdel. Husens

långsida är i skugga medan fasaderna är upplysta av eftermiddagssolen. Huset längst till vänster har

en brunorange färg. Men man ser bara skuggan på.det. Huset bredvid har en skuggad beige sida med

en ljusbrun gavel. Nästa hus är grönaktigt. Bredvid står ett högre hus med samma gröna färg. Alla

hus utom det högsta har en eller flera skorstenar synliga. På fasaden till det högsta huset finns

brandtrappor. Bredvid höghuset finns några starkt röda lägre byggnader. En av dem har en

fabriksliknande form. Bägge är starkt solbelysta. Framför de röda byggnaderna ser man en silluett

av ett lager eller liknande. Längre bak i bilden ser man stadssiluetten breda ut sig mot en blå himmel

med lätta vita moln. Hela bilden har en form av ett vykort.

Detta motiv med ett industriområde en eftermiddag utgör en högst vardaglig bild.

Betraktaren står långt ifrån byggnaderna. Vi ser därmed hur övergivet det är på det stora

industriområdet. Det mest framträdande tecken jag lägger märke till är den stora lyftkranen på

tavlans vänstra mitt. Den stora rostiga lyftkranen ger verkligen intryck av att ha sett sina bästa

dagar. Vajrar verkar saknas. De tydliga rostfläckarna på kranens betongblock, de som ska hålla den

stadigt på plats, kan ses som ett index på att platsen är på dekis. Förebådar bilden kanske den stora

depressionen? Den starka lyftkranen står på bräcklig grund. Allt detta förstärker känslan av

meningslöshet och övergivenhet. Det påminner om tidens flykt och naturens vilja att ta tillbaka det

människan en gång byggt. När människan inte längre lägger ner tid på att sköta om sina verk blir

dom övergivna och går förlorade. Hela bilden är nästan folktom och verkar ha förlorat sin mening.

Det enda mänkliga liv som finns är en liten man som är på väg ut ur bilden med solen i nacken.

Detta tyder på eftermiddag och att mannen är på väg hem. Fabriksklockan har slagit och

arbetsdagen är slut. Mannen ser ut att gå lungt. Han går framåtböjd. Mannen ser ut att ha arbetat

länge och ansträngt sig i hela sitt vardagliga liv. Kanske känner han att trots ett helt liv i arbete har

han inte kunnat förhindra förfallet. Har hans ansträngningar varit meningslösa? Är han den siste

som ska lämna och överge industriområdet? Eller döljer fasaden något? Kan det finnas ett

småskräpigt småindustriområde bakom som lever sitt eget liv och ur vilket något nytt kan spira.  

En liknande känsla av övergivenhet och meningslöshet som Hoppers bild inger känner jag

när jag går omkring i Högdalens industriområde på lördagar och söndagar när ingen verksamhet

pågår. Inga människor verkar vara närvarande.

Downtown Richard Estes, 1978, olja på duk, 122 x 152 cm

Den här bilden skiljer sig från de övriga på en punkt - den detaljrika stadskärnan. Betraktaren står på
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trottoaren och ser in i stadslandsskapet. Bilden är inte avskalad  som Hoppers stadsbilder. Alla

detaljer är med. Alla människor är borta så långt ögat kan se. Det enda som tycks röra på sig är en

allmän service bil som åker på den stora gatan. En stor del av den närmsta delen består av asfalttäckt

gata och en trottoar täckt av betongplattor. På den högra trottoaren finns en vattenpost med en

avloppsbrunn bredvid. Vägen verkar enkelriktad. På vardera sidan av gatan står en bil med baken

riktad mot betraktaren. Bilarna var moderna när tavlan målades. På trottoaren finns en

tunnelbanenedgång. Längst till höger i bild och närmast betraktaren finns flera skyltfönster som

speglar gatan. En stor fläkt sitter i den övre delen av skyltfönstret. Skyltfönstrerna är täckta av ett

svart tak. Ett troligt affärsnamn finns skrivet på en metallisk blank yta över skyltfönstret. Vid gatans

slut där den möter en gata som går horisontellt i bilden finns ett tiovånings lamellhus av tegel.

Ytterliggare ett lamellhus fast två våningar högre finns längre till vänster. Mellan de båda husen

finns en lägre byggnad som sammanbinder dem. Denna låga byggnad har en portliknande anordning

mitt på. Tillsammans ger det intrycket av en borg. Små affärer av olika slag och restuaranger finns

utspridda utefter den större gatan längre in i bilden. Stadsbilden förstärks av att det hela tiden byggs

på byggnader av olika slag längre in i bilden. Solen skiner på de övre delarna av husen men själva

gatan ligger i skugga. Ljuset från tunnelbanan smyger sig upp som ur en ubåt. Två ensamma små

gatlyktor lyser till höger om den enkelriktade gatan.

Detta motiv är hämtat från kontorskomlexens och den kommersiella vardagen i storstaden.

Att det inte finns några människor på denna av människor skapade plats ger ett intryck av

meningslöshet och övergivenhet. Det enda som möjligen rör på sig är en transportbil som finns dold

långt in i bilden. Skräpet som ligger spritt vid trottoarer och på gatan är index på att människor

ganska nyss varit här ändå. Folktomheten kan vara ett tecken på att det är en tidig morgon.

Ytterligare tecken på morgon är att solen är uppe men lyser endast högt uppe på husen, gatuplanet

ligger helt i skugga och två gatlyktor är  tända trots att det är ljust. Både det naturliga och artificiella

ljuset reflekteras i byggnadernas fönster, fasader och speciellt i den centralt placerade blåa bilen.

Över hela bilden finns känslan av ett metalliskt ljus. Meningslösheten och övergivenheten förstärks

av att affärerna och restaurangerna är stängda. Hade det varit kväll hade restaurangerna varit öppna

och människor hade funnits på gatorna och trottoarerna. Mitt i bilden finns en tunnelbanenedgång.

Det lyser där nere. Kanske om någon eller några timmar kommer det att strömma upp människor

och helt förändra gatubilden. Bilden visar att även mitt i den vanligtvis så sprudlande folkrika

stadskärnan finns stunder av  övergivenhet och meningslöshet. Tavlan känns verkligen som ett

fotografi taget av vem som helst.
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Jämförelse mellan Edward Hoppers Manhattan Bridge Loop och Richard Estes

Downtown.
Hoppers bild Manhattan Bridge Loop visar ett industriområde i staden på 1920-talet. Estes bild

Downtown visar vardagen i staden på 1970-talet. Husen har blivit högre. På Hoppers bild finns inga

fordon men på Estes finns bilar som index för vardagen. Detaljtätheten skiljer de båda bilderna åt .

Hoppers bild är förenklad. Han gjorde skisser av motivet och arbetade sedan utifrån minnet. Estes

däremot har använt sig av fotografiet för skapandet av sin väldigt detaljrika bild. Estes bild är helt

folktom. Där finns endast index av människor i form av skräp som ligger utspritt på gator och

trottoarer. På Hoppers bild finns det endast en man. Han är på väg ut ur bilden. Båda platserna är

eller håller på att bli övergivna av människor. Meningslösheten visar sig i Hoppers bild i att det

föreställer ett industriområde där ingen har anledning att vistas eftersom inget arbete pågår. Finns

det någon mening med att göra en tavla som Estes Downtown. Skulle inte ett enkelt fotografi duga

lika bra? Att lägga ner så mycket arbete och möda på detta motiv kan tyckas helt meningslöst. Men

ändå blir det vackert i sin meningslöshet. 

3. Min gestaltning
När jag nu betraktat alla dessa verk och försökt hitta tecken på vardaglighet, meningslöshet och

övergivenhet vill jag beskriva hur min egen gestaltning av detta vuxit fram. Det har tagit lång tid

och pågått samtidigt med att jag studerat mina förebilder. Både tiden från idé till handling och

förverkligandet har grott inom mig i flera år. Under denna termin har arbetet accelererat i en lagom

jämnt stegrande takt. Jag har arbetat i stort sett varje dag. Mitt sätt att lägga upp strategin till

målningen har krävt mycket tid eftersom jag har behövt måla lager på lager och använt oljefärg som

kräver lång tid att torka.

Jag göt skelettet till mitt tredimentionella verk, ett hus, redan för ett och ett halvt år sedan.

Nu kom det att få sin plats i mina fortsatta tankar kring vardagliga värdelösa ting man passerar utan

att lägga märke till dem. Att hålla på med dessa verk länge är likt att resa samma väg gång på gång

och hela tiden göra nya upptäckter. Att det har tagit lång tid har gjort att det känns mer

betydelsefullt för mig. 

3.1 Dokumentation av min gestaltning
Att resa samma resa flera gånger ger alltid en ny blick på det man möter. Jag har rest till min fars

föräldrarhem i sydöstra Dalarna flera gånger om året i hela mitt liv. Under senare år har jag

dokumenterat många motiv från resan. Jag har upptäckt att själva resan har blivit allt mer intressant.
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Den återkommande anblicken av motiven har gjort att jag upptäckt nya detaljer. Jag har samlat på

mig många fotografier som föreställer meningslösa och vardagliga platser som jag “åkt förbi”.

Vägen till Dalarna går förbi Sala i Västmanland. Där finns det motiv jag valt ut. En helt vanlig

vardaglig vägkrog som man i allmänhet bara passerar utan att titta på eller ägna en tanke åt. Jag har

flera fotografier som föreställer detta motiv. Vägkrogen ligger vid järnvägen mot Västerås. Just där

går järnvägen parallellt med landsvägen. Det som dominerar hela bilden är det stora fältet av asfalt.

En stor asfaltsbelagd parkeringsplats som sett sina bästa dagar. Asfalten håller på att krakelera. Det

finns mängder av sprickor i den och man ser att den är gammal med sin ljusgrå färg.. Tidigare låg

här också en bensinmack. Den finns inte längre. Det finns speciella parkeringsplatser för bussar som

använder platsen som rastställe. Även långtradare stannar här. Platsen ger ett ganska meningslöst

intryck. I mitten finns en skylt som lyser upp det övriga. Denna skylt är trots den lysande gulgröna

färgen totalt meningslös. Dess form av reklamskylt känns väldigt vardaglig. Här serveras dagens

rätt. Det finns fel på skylten som felskrivningarna “Stek huset” och “Ala Carte”. Dessa fel gör

bilden vardagligare och mänskligare. Det finns många detaljer som tilltalar mig: kyrkan som ger ett

samband långt bak i tiden, järnvägen där människor har rest för att arbeta och varor har fraktats. Jag

kan se drag av de bilder jag har studerat och tolkat i denna min bild. I min bild från vägkrogen i Sala

kan man få liknande associationer till meningslöshet och övergivenhet som jag får när jag ser

Baeders motiv Clarksville Diner. En skillnad mellan min och Baeders bild är att på min finns det

människor och bilar (index på att det finns fler människor än de som syns på bilden). Båda dessa

bilder är vardagliga. På dessa ställen serveras mat varje dag. Meningslösheten kan man se i att det är

något man bara far förbi eller stannar vid utan djupare avsikt. Hoppers målning Gas har också känts

viktig för mig i gestaltningen. Den avbildar ju också en meningslös plats där man bara stannar till.   

På liknande sätt som till exempel Richard Estes använder jag fotografier som hjälpmedel.

Bilden som jag använt till min målning är utskuren ur ett fotografi. Måtten på förlagan är 26,33x20

cm. Jag har rutat in och sedan delat upp papperskopian i 3x3 cm stora bitar. Utifrån dessa har jag

rutat in min duk med 3 gånger så stora rutor alltså 9x9 cm. Min duk är 79x60 cm. I varje 9x9 cm

ruta har jag satt in motsvarande 3x3 cm ruta för få kompositionen så korrekt som möjligt. Det har

under skapandets gång gett möjlighet att hela tiden samtidigt gå in i detalj på varje del av bilden.

Varje del har för sig blivit en egen bild. Saker nära på bilden och långt ifrån har jag försökt att

avbilda med lika stor precision. Allt detta för att få fram en liknande meningslös detaljrikedom som

hos superrealisterna. Det har tagit ganska lång tid för mig att låta bilden växa fram. Den

meningslösa och vardagliga bilden har fått betydelse genom att jag på detta sätt gjort den

märkvärdig och betydelsefull. 

Mitt andra verk utgår från resan jag gör dagligen från mitt hem i Bandhagen till Konstfack.
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Jag passerar då Örby. Där finns det många villor. Även här har jag fotograferat många motiv och

hittat nya platser som för mig varit gömda. Med hjälp av dessa foton föreställande till synes

meningsfulla motiv har jag arbetat med ett tredimentionellt konstverk, ett hus.

Jag började med att gjuta i betong. Detta krävde förarbete. Jag studerade det hus jag har som

förebild och dess former och proportioner. Jag byggde min husform av masonit med

hörnförstärkningar i vanligt trä. Sedan blandade jag till betong och hällde i formen. Efter några dygn

tog jag bort formen. När betongen var helt torr målade jag husskelettet. 

Huset har sedan fått många olika detaljer under arbetet. Husskelettet fick en citrongul färg på

utsidan och vit insida. Fönstren är gjorda i plexiglas och formade efter olika mått. Dörren gjordes i

trä och har försetts med detaljer i någorlunda skala. Fönsterramar och dörr har båda brun färg. Taket

fick en yta av tjärpapp. Vissa detaljer är gjorda i metall. Skorstenenen skapades av aluminium.

Skorstenens fyra sidor knackades i ett stycke med 90 gradiga vinklar. Locket består av en kvadrat

med fyra sidor som knackades ner jämnt. Hängrännorna gjordes av tunn aluminium och

formknackades så de fick formen av ett halvt rör. Stuprören är bockat stål. Där var det viktigt att

mäta ut vinkeln: exakt hur stor och exakt var böjen skulle finnas. Det var tre vinklar på varje rör.

Huset behövde en plats att stå på. Det blev en träskiva. På träskivan har jag lagt en asfaltsväg

formad och målad i slitet skick, för att beskriva vardagligheten. Jag har arbetat kontinuerligt och

strukturerat på ett vardagligt vis. 

Villan ger ett vardagligt intryck. Ett hus som sett sina bästa dagar stående vid en sliten väg

med många lagningar. Det finns bilar placerarde vid vägen och på tomten. De är inte av modernaste

modell varken lastbilen eller personbilen. En bil står gömd och ger en  känsla av övergivenhet.  

Jag tyckte det var spännande att arbeta tredimentionellt med ett vardagligt motiv. En villa i en förort

på sin plats vid vägen ser jag som ett meningslöst motiv. Motivet hus finns ju på flera av Hoppers

målningar och verkar ha en speciell betydelse för honom. Att försöka skapa en tredimentionell

gestaltning med superrealistiska detaljer av ett sådant motiv kändes utmanande för mig.

4. Resultat & tolkning
Jag har i denna uppsats studerat vardaglighet, meningslöshet och övergivenhet i konst. Detta har jag

gjort genom att betrakta och försöka beskriva fyra olika verk av Edward Hopper. Jag har också

studerat bilder av några superrealister nämligen John Salt, Alex Colville, John Baeder och Richard

Estes. Dessa är alla på ett eller annat sätt påverkade av Edward Hopper.9 Dessa konstnärer har länge

9 Ruhrbreg, Karl m. fl. (2005) ART of the 20th Century  Painting . Sculpture . New Media . Photography Volume I
Köln, Tyskland: TASCHEN

Lucie-Smith, Edward (1979) SUPER REALISM, New York, USA: Phaidon Press Limited
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inspirerat mig. Jag tycker om deras sätt att avbilda verkligheten som ofta är meningslös. Jag vill

måla som det är. Den som ser bilden ska förstå vad det föreställer. 

Min första delfråga löd “Hur kan man se tecken på vardaglighet, övergivenhet och

meningslöshet i några verk Edward Hopper?”. De verk jag studerade var Solitude #56, Gas, Rooms

for Tourists och Manhattan Bridge Loop.

 Alla dessa verk är vardagliga. Hopper hävdar att “ingen stämning är så vanlig att den inte

längre förtjänar att tolkas”10. Hopper lyfter i de verk jag studerat fram det vardagliga huset, en mans

vardagliga jobb på en bensinmack och en kväll när en ensam arbetare lämnar industriområdet. Som

betraktare står man en bit ifrån motiven och ser dem från mänskligt perspektiv. 

Övergivenheten kan man finna i vart och ett av dessa verk. Solitude #56 visar med sitt

övergivna hus där gången till huset vuxit igen och försvunnit, total mänsklig övergivenhet. Gas med

sin bensinmack i civilisationens gränstrakt kommer snart att överges. Den gamle mannen är

förmodligen den siste innehavaren. I Rooms for Tourists är det betraktaren, som på avstånd tittar in i

det upplysta hotellet där ingen människa syns till, som kan känna sig övergiven. På Manhattan

Bridge Loop finns också känslan av övergivenhet. En ensam man med ryggen mot betraktaren håller

på att lämna bilden.

Ett hus, Solitude #56, som står övergivet är meningslöst. Om det ska få tillbaka sin mening

krävs att någon flyttar in i det. Gas med bensinpumparna, mannen, vägen och skogen är meningslös.

Den verkar ligga så avsides att inga bilar kommer förbi. I och med att mannen i  Manhattan Bridge

Loop överger industriområdet blir det också meninglöst. Det blir tomt på människor. Snart blir det

mörkt.

Nästa delfråga är “Hur kan man se påverkan från E. Hopper i några verk av J. Salt, A.

Colville, J. Baeder och R. Estes ifråga om vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet?”. De verk

jag studerat är Salts White Chevy – Red Trailer, Colvilles Truck Stop, Baeders Clarksville Diner,

Estes Downtown. 

Alla dessa superrealistiska verk har likt Hoppers verk motiv från vardagen. Alla motiv har

anknytning till vardagliga motiv vid vägen. Baeder och Estes och i viss mån Colville har liknande

avstånd till motivet som Hopper. Men på Hoppers bilder är perspektivet något högre. Colville och

Salt har perspektiv från “hundnivå” medan Baeder och Estes har ett mänskligt perspektiv. De

Superrealistiska verken präglas inte av samma övergivenhetskänsla som Hoppers verk. Även om det

finns färre människor i de superrealistiska verken så finns det här fler tecken på liv. Den

meningslösa detaljrikedomen som finns hos superrealisterna saknas helt hos Hopper. Han har ett

Renner, R.G, (1991) Edward Hopper, Köln, Tyskland: TASCHEN 
10 Renner, R.G, (1991) Edward Hopper, Köln, Tyskland: TASCHEN s 89
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mer “förenklat” sätt att avbilda motiv. Hopper  gjorde skisser medan superrealisterna använde(r)

fotografi. 

Min tredje delfråga löd “Hur kan man se påverkan från ovanstående konstnärer i mitt sätt att

gestalta vardaglighet, övergivenhet och meningslöshet?

Jag har valt vardagliga motiv likt Hopper och Superrealisterna. I mitt arbetssätt är jag mest

påverkad av Superrealisterna med deras meningslösa detaljrikedom. Jag har även använt mig av

fotografi som de gör. Även i mitt tredimensionella verk har jag försökt vara noggrann med de

meningslösa detaljerna. Som betraktare av detta verk ser man det mer i fågelperspektiv. Det är gjort

i skala 1:25. Mina verk uttrycker inte så stor övergivenhet. Vägkrogen på min bild är igång och har

gäster.  

5. Slutdiskussion
I den här uppsatsen har jag arbetat med meningslösheten. Av en händelse hörde jag ett radioprogram

om en bensinmack utanför Skellefteå som fått ett psykiatripris. En bensinmack som kan tyckas

meningslös ansågs ha räddat livet på ett antal psykiskt sjuka genom att vara en öppen mötesplats där

det fanns människor under natten. Jag har också läst i tidningen om att flera bensinmackar i

glesbygden kommer att läggas ner inom en nära framtid. De är ekonomiskt olönsamma... 

I vårt rationella samhälle är det mycket som överges eftersom det inte anses värt att bevara. Det är

något jag vill motverka. Genom att avbilda hus och föremål som ingen bryr sig om får dessa ting sin

betydelse och sitt värde. Jag skapar mening av det vardagliga, det övergivna och det meninglösa.

Något jag har upptäckt när jag studerat dessa bilder är paradoxen: Det som är meningslöst för någon

kan ju vara fyllt av mening för någon annan. Det finns inget som är meningslöst för alla. Att som

konstnär skapa det meningslösa kanske är meningsfullt?  

 Jag hoppas att jag kommit en bit på väg mot ett sätt att arbeta för förståelse som Howard

Gardner skriver om i Den bildade människan. Jag har försökt att utveckla mitt språk för att beskriva

bildupplevelser. Det är svårt att beskriva bilder verbalt. Det går något förlorat då. Det är därför vi

måste använda bildspråket. Även högskoleverket erkänner bildspråkets betydelse för lärandet.

Marner citerar myndigheter för skolutveckling om “det vidgade språkbegreppet”. Med detta menar

man att: 
“meningsskapandet sker genom användandet av olika språk. I begreppet språk inordnas då 

både och icke verbala språk, till exempel talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk 

samt dansens och rörelsens språk.”11

11 Marner, Anders (2006) Proffesionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag, Umeå Universitet.
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Detta hindrar dock inte att man även måste kunna tala och skriva om bilder.  

När jag nu har genomfört denna studie hoppas jag att jag lärt mig mer om att se på och tolka bilder.

Jag hoppas att jag när jag i framtiden möter barn och ungdomar i skolan kommer att se elefanten i

boaormen istället för hatten, som Antoine de Saint-Exupéy berättar om i Lille prinsen.
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