
Beskrivning av marken

I denna text försöker jag beskriva vad jag tänker kring mitt måleri och hur jag använder mig av 

mina synintryck. I bearbetningen av intrycken upplever jag att det inte finns några barriärer mellan 

det ena och det andra, så när det fungerar bra är en målning en uppvisare av vad perceptionen håller 

på med. Den spelar fritt. Den far runt hur den vill. Målningen kan hamna nära min visuella 

uppmärksamhet.

På tåget mellan Göteborg och Stockholm ser jag en sjö från fönstret och förvånas över att isen ser ut

som en betongyta på en parkering. Den ser tung ut, som att sjön är gjuten. Precis som att jag har 

målat en tunn vit lasyr över ett kompakt svart fält i en målning. Sjöarna på våren innan de är på väg 

att brista är i omvandling, de har gått över till att vara svarta eller så är de på väg att svartna. Den 

sjön som jag ser är fortfarande täckt med en tunn lasyr av vit frost men den kommer snart att bäddas

in i isens massa. När jag sitter där tänker jag på vart den svarta färgen kommer ifrån. Den kommer 

från mörkret under isen. Det är avsaknaden av ljus som brister genom ytan.

I en intervju med konstnären Jan Håfström läser jag det här: ”Jordmålningarna från 70-talets början 

och det bekanta porträttet av farmodern karakteriserar han nu mer som gammalmodiga.” ”[Ä]ndå 

var det kanske i jordmålningarna, de senare av dem som det började... Marken, den mörka jorden 

transformerades på något sätt under arbetet. En egendomlig glidning ägde rum... Hur ska jag 

säga...jorden blev färg! Eller tvärt om... målandet blir efter det en direkt handling, inte en 

översättning längre...”1

Jag känner igen den logiska följden från målning till målning... och transformationen.

1 Werner Aspenström, Paletten (2/1979) 



Det var själarnas underliga gruva.

Likt tysta silvermalmer gick de

som ådror genom dess mörker. Mellan rötter

rann blodet upp som fortsätter till människorna,

och tungt, porfyrlikt såg det ut i mörkret.

Annars fanns ej något rött.

Orfeus. Eurydike. Hermes

Rainer Maria Rilke

”But I do have a faith that it is possible to make a living thing, not a diagram of what I have been 

thinking: to posit with paint something living, something that changes each day.”2

Har färgen plötsligt fått ett eget liv: ett svagt hjärta tycks slå där inne, i en papperstallrik i min 

hand? Att använda sig av det lilla fostret som färgen har blivit är att göra våld på det, det gör 

motstånd. Jag mår illa till och med, när jag ska försöka beskriva det. Petar jag med penseln i det där 

så är det som att peta någon i sidan av magen, det rycker till. Som i filmen Terminator 2 där 

kroppen helar sig som att den är gjort av kvicksilver: Så fort jag får av en bit med penseln som jag 

ska försöka få på duken. Jag fortsätter peta.

Att uppehålla sig i ett område på duken, att sedan se hur ett område får en agens och inte ett annat, 

att kunna se när en del av en målning plötsligt har innehåll. Charline von Heyl gör en beskrivning i 

en intervju av Isabele Graw.

”Isabelle Graw: ...I am thinking here of some moments I witnessed between Christopher Wool and 

you in his studio. You stood in front of two paintings that looked very similar, and you both agreed 

immediately that one was better than the other, something that couldn´t be explained or rendered 

plausible, but seemed self-evident. This is how connoisseurship operates to my mind—it is the 

place where artists, or other insiders, insists on a knowledge that is nonaccessible to others and 

nondiscursive. Is this secret knowledge, Geheimwissen, which is especially tied to painting, to be 
2 Philip Guston, “Faith, hope and impossibility”, ARTnews, Annual XXXI, 1996, baserad på anteckningar av 

konstnären för en föreläsning på New York Studio School, maj 1965.



defended nowdays? And wouldn´t one have to admit that this knowledge is also imaginary to a 

certain degree?

Charline von Heyl: I don’t think it´s a secret knowledge; it is a kind of visual intelligence. It is not 

imaginary and it is not arbitrary. Some people have it and choose their profession accordingly; they 

become artists, or art historians, or something else that allows them to put it to use. It evolves the 

more you use it.”3

Hon beskriver det som en visuell intelligens att kunna bedöma något, som hon antar att vissa har 

med sig, att de väljer yrke efter det och att det är en kunskap som man sedan utvecklar och 

förfärdigar.

Det är en sak att bedöma, en annan att skapa något. Men när det sker, kanske har det då uppstått en 

resonans mellan det som jag samlat genom mina synintryck och det jag gör på duken?

Konstnären Mike Bouchet säger till mig i ett ateljésamtal, (under mitt andra år på Mejan 2015) då 

jag försöker formulera att jag är intresserad av närvaron i en målning, ”när jag är ute och joggar är 

jag närvarande och det är väldigt intressant för mig men hur kan det vara överförbart till någon 

annan?” Det som blivit klart för mig senare är just det, att det är exakt vad en målning kan göra, 

bevara närvaro, och överföra den genom ytan på målningen till en betraktare.

Jag tittar rakt ner där jag går för att söka information, då något får mig att stanna upp. Jag börjar 

titta för att förstå vad som händer på marken. Jag tittar som när man tittar för att göra en skiss, 

registrerar i exakthet vad som ligger där, mäter mellanrumsformer med ögonen: Ganska torrt, vad 

ligger vart. Ligger det svart under det gråa, är mossan lite blöt och får den sitt djup i färgen av 

glansen i vattendropparna? Ibland går jag tillbaka för att försöka hitta en bit mossa som jag inte 

förstod helt och hållet.

Jag samlar på sådana här situationer, som den blöta mossan. Förvillar mig i djupet av olika ytor, en 

limegrön lav på klippan där vi ska bada. Jag låter blicken se igenom ytan på stenen. Bakom varje 

grön yta ligger det en svart yta, Under det ligger stenen som varierar mellan rosagrått och blått. Men

jag tar inte med mig bara de där partierna av mossa utan jag samlar på mig massor med liknande 

situationer. Det har med möjligheterna i perceptionen att göra, i vad jag tar in. När jag fotograferar 

för att spara på en plats har mitt fotografi knappt något att göra med mitt intryck, eftersom att det 
3 Isabelle Graw, “Our Love for Painting: a Conversation between Charline von Heyl and Isabelle Graw,” Dusseldorf: 

Paintings from the early 90’s. Exh. Cat., (New York: Petzel Gallery, 2015), 18-44.



inte värderar eller sållar i bildrummet. Här kan måleriet förhålla sig helt fritt i sin tur och ta lite här 

och där ur synfältet. Fokusera helt och hållet på en liten punkt och låta det ta utrymmet av en hel 

duk. En målning fungerar som jag tänker att hjärnan fungerar, allt oväsentligt får sorteras bort om 

det ska fungera.

En upplöst yta men med något massivt fast i karaktären, som ett stim med sill sett underifrån. Det är

torr jord ömsom gräs som har en viss grönska kvar, helheten börjar bli fadd, det är många olika 

gröna toner. Fokuspunkterna är schatterade, de är rörliga och på det störiga sättet får de ytan att 

vibrera, ytan är föränderlig och uppbyggd av lager. Det jag ser kan vara lätt som en kvist men när 

jag målar det får det tyngden av betong. Sammantaget kan ett gäng löv med damm på och några

kvistar i sin helhet väga mer än det väger på målningen. Det tar mer energi än dess verkliga vikt. 

Håller jag det i handen är det ingenting, men den fiktiva vikten är enorm om det får ta det utrymmet

på duken eller i medvetandet.

Den gröna målningen här nedan: tjock med ett djup. Den är påtagligt fet och är ganska oren i färgen

– vilket jag gillar. Ungefär som en vajande gräsmatta med vattenkonsistens eller ett hav gjutet i 

betong gjort av gräsmatta. Det finns inget lismande och nostalgiskt måleri i den, det är bara rått. Om

målning ska bli intressant för en betraktare får den paradoxalt nog inte bry sig om vem som ska se 

den.

Gräsmålning, akryl på duk, 45x50cm, Ivar Lövheim, 2019



På väg till ateljén har jag en tydlig bild av vad jag vill göra. Väl framme vid en duk är det ofta som 

bortblåst. Jag tänker att jag vill bygga en struktur av grått och mörkgrön: göra ett påstående som jag

senare kan reagera på. Jag blandar till färg, häller i lite lila och ser hur färgen får en annan ton än 

den jag tänkte på. Trots att det inte blir den färgen jag planerat använder jag den, slumpen spelar en 

viktig roll.

Jag har dålig impulskontroll. Men jag jobbar aktivt för att den ska bli ännu sämre. När jag står i 

ateljén med en duk är avsaknaden av impulskontroll en egenskap som gör att jag kan skapa något 

som jag själv inte har förväntat mig. Jag tillåter mig att handla snabbare än att jag kan behålla 

kontrollen. Det svåra blir att sedan hinna stanna upp om något intressant uppstår.

Att jobba på och komma vidare, ungefär som att böja en ståltråd. Jag vickar den fram och tillbaka 

tills den går av. Jag lägger inte tid på att hitta en tång i en sådan situation, för lat eller för stressad. 

Försöker att inte gå handlingarna i förväg, det måste tydligen ta den tid det tar. Det är materialet 

som bestämmer när förändringen kommer. När jag vickar på järntråden kan den plötsligt börja röra 

sig på en annan punkt än där jag tänkte att den skulle gå av. Det är som att själva vickandet, den 

böjen som skapats, gör att det området blir stabilt och att vickningspunkten flyttas.

Vad är en svag punkt i en kreativ process?

”Where do you put a form? It will move all around, bellow out and chrink, and sometimes it winds 

up where it was in the first place. But at the end it feels different, and it had to make the voyage. I 

am a moralist and cannot accept what has been paid for, or a form that has not been lived through.

Frustration is one of the great things in art; satisfaction is nothing.”4

Jag känner för att gräva ned mig. Jag samlar på fler situationer, fler färger, hur de ligger och ser ut. 

Svart mossa som en oljefläck på en grårosa sten. Gul mossa mellan tegelstenar, grå av putsen 

underifrån, med ett lager av svart mögelsvamp, och ett tunt skikt av damm. Den gröna gräsmattan är

lager av jord, svart och brunt. Grässtrån som tillsammans bildar ett grönt skikt över jorden. Små öar

av blommor med utstickande kulörer och ibland högre gräs och stenar som sticker upp. Allt det här 

ser jag varje dag. Men jag kan se det på ett nytt mer uppmärksamt sätt nu. Nu borrar jag in blicken i 

4 Philip Guston (1965/1996)



stället för att se på ytan.

Med akrylfärg kan jag måla på en förmiddag, sammanhang som skulle ta flera år att växa fram i 

naturen.

Marguerite Duras skriver:

”När man kom ut ur skogen körde man in i ett mycket tort landskap, en stor slätt som vinden ven 

över, naken, en mager ängsmark avskalad så långt ögat kunde se. Amerika, sa vi. Skogen täcker 

slättens sydsida, men på själva slätten finns det mycket få träd. Byarna är små, tomma, ett kafé med

tobaksaffär för tre bondgårdar, ett kommunalt mejeri och kyrkan, den är hög och kraftig som en 

fästning. Runtomkring, kyrkogården, tre sekler av döda, bara den upptar ensam hälften av byn. Det 

finns inga träd, utom små förkrympta päronträd i hörnen av fälten. Det växer dåligt, på grund av den

krithaltiga jorden. Ängsmarken är torftig, fälten också. Det är kritan. Den håller inte kvar vattnet.”5

Jag tänker att varje möte mellan till exempel en gammal plastpåse och en ansamling sand på marken

är en situation. Alla miljontals situationer kan skapa en närvaro i mig, ett medvetande. Kanske kan 

man kalla det en kunskap. All kunskap kan jag använda mig av när jag gör mina målningar. Om jag 

målar en enda plats, en mur som exempel, eller en sten på ett ställe på duken, så betyder det bara att 

målningen kan existera på fler platser samtidigt. Både i direkt avbildade situationer, men mest i nya 

situationer på duken. När en plats på målningen är klar glömmer jag den oftast, sedan läggs en 

annan situation till helheten.

Jag målar en sten. Sedan målar jag ett rosa parti som bara är ett rosa parti, det är att ge en ingång i 

mitt abstrakta tänkande för betraktaren. Ett parti jag inte kan härleda, inte heller betraktaren. Det är 

tänker jag en överförd och gemensam icke-förståelse av målningen, en del av målningen. Ungefär 

som att vara överens om ett självklart konkret föremål, som en sko. En överenskommelse i språket 

som här är en överenskommelse i bilden.

Jag vill beskriva i texten ovan hur en person, utan förkunskaper, ser målningen och ändå går med på

vad jag målat som ”något”, trots att det inte är ”något”.

Målar hela duken. Det tar för lång tid, försöker skynda på. Försöker ha en process för att skapa ett 

innehåll som är så bra att det överraskar mig, men det blir bara en tom upprepning på min ide. Inte 

värt något. Jag ger upp. Provar något annat och nu överraskas jag. Direkt är jag där och försöker 

5 Marguerite Duras, Emily L, 1987, s35, Modernista 2018,  Översättning av Britt Arenander 1989/2007



förstå hur jag gjorde.

Konstnären Leon Golub, (1922-2004)

Han styckar och hugger fram med penseln så att det han målat ska finnas. När jag ska försöka 

skriva om Leon Golubs måleri vill jag gärna slå hårdare på tangenterna på tangentbordet. Han 

stönar och kryper omkring på målningen. Som att han jobbar med en skulptur fast han jobbar med 

måleri. Han verkar använda sådan kraft för att mana fram sina målningar. Befäster och befäster åter 

vad han har gjort, en dikt som upprepar och upprepar sig. Han målar en kontur med svart färg med 

en stubbig torr pensel, sen drar han bort det med en trasa men lite ligger kvar insuget i duken. Sen 

använder han en mörk blå, som tangerar den svarta men skiljer sig något och får dit konturen igen. 

Han hänger duken på väggen och tar en vit pensel och drar samma linje igen, och sen igen. På en 

resa till New York förra våren när jag äntligen står framför en målning av Golub har han fångat 

musklerna så att jag klart och tydligt känner i min egen arm hur musklerna är fästa och hur de 

spänns.

Leon Golub i ateljén, stillbild från filmen Golub, Kartempquin films, Inc. Gordon Quinn, Jerry Blumenthal, University 

of Chicago. Publicerades den 15 juli 2011.



Alf Lindberg är en annan målare som jag återkommer till. Oroligt greppar han efter ett föremål eller

en människa. Det är som att han säger, -Stanna... visa dig, så faller allt ihop. När Lindberg målar 

torn av wellpapp och mjölkkartonger är de kartonger tills han har nålat fast dem, då är det 

betongblock eller massivt trä. När det har ramlat räddar han det, igen och igen. Ibland blir det något.

Mossa, stenar, löv, grenar, missfärgningar på betong.

Jag har inte målat på flera veckor, det är sommar och jag är ledig. Jag får skärpa mig för att inte 

planera en målning. Jag ser olika saker i miljöerna här i Bohuslän som sätter igång alla processer. 

Jag försökte klargöra vad det är specifikt, vilka ytor, vilka områden, vilka material och vilka 

avstånd. Idag tänker jag på en dunge. Om jag tittar på den på avstånd blandas den samman med 

trädkronor. De bildas en grön och rörlig massa. Samma strukturer jag söker efter i mossan på 

stenarna.

Jag vill måla träden som om de var gjorda av betong. Träden likt en yta som kan spricka upp som 

en skorpa. Vad jag ser har med vad färgen i ateljén kan göra, det finns ett samband där. Tidigare har

jag nog velat tänka blicken och insamlandet som fria, men så är det inte. Materialet flyttar 



möjligheterna för vad jag ser, och det jag ser ändrar vad jag kan göra med materialet.

Kritfärgen verkar alltid vara öppen, alltså att den inte bränner som gips, den stelnar likt is men det 

ligger ett förlopp inbäddat i materialet. Om den fuktas så löser man upp ytan igen, därför ligger det 

inte lager på lager med färg utan de olika skikten smälter samman.

Idag tittar jag in i en spricka i en björk. Jag känner att jag kan uppleva den på ett annat sätt än förut. 

Det är för att jag målar yta och textur och har börjat se de underliggande skikten.

Det ligger brun jord under det gröna gräset och att tillsammans skapar det vad jag ser och upplever.

Jag ser det som en bild och som ett verkligt material på duken. Sprickan finns där. Jag blir upprymd

av att det glapp som tidigare låg mellan upplevelsen och vad jag kunde uttrycka på duken har 

minskat. Eller försvunnit helt kanske? I stunden känns det så.

Om jag håller upp en mobiltelefon i luften, så har den sin tyngd, den påverkas av tyngdkraften. 

Släpper jag så faller den till marken. Om jag målar mobiltelefonen platt på en duk får den en fiktiv 

vikt. Samma vikt som jag känner i handen när jag håller upp den. Då upplevs vikten bara genom hur

den är målad på duken. När den målas pastost, i något som närmar sig skulptur, då kan det börja 

sväva där emellan, som att den har sin verkliga vikt men samtidigt också sin fiktiva.

Det är ytans skulptur, en fiktiv skulptur. Jag kan karva ur den del av verkligheten som jag behöver. 

Som att pilla i ett sår i målningen, det är äckligare än det måleri jag har gjort tidigare. Jag vill 

blanda in ett verkligt möte, vara på platsen. Tidigare behövde jag bara föreställa mig på duken. Det 

kryper in i kroppen, det är kritan och sanden i färgen som gör det möjligt. Jag tänker att jag kanske 

måste bryta upp barken för att se vad som finns där under, för att kunna måla det. Eller att jag 

kanske måste gräva ett hål i marken för att kunna förstå jorden och se hur det är uppbyggt. Först 

olika sorters lera, jord och sand. Sedan små och stora stenar, tillsammans med rötter, gräs och 

mossa. Nu i mitten av sommaren är gräsmattan så tjock att jag bara kan se gräsets gröna färger.

Jag fick en bok med konstnären Tal R i julklapp och sen har vi haft den hemma. Den har legat på 

vardagsrumsbordet, stått i bokhyllan och jag tänker att jag ska ta med den till ateljén för använda 

den till att komma igång. Titta i den när jag summerar vad jag gjort. På tåget har jag tid över och 

ibland kollar jag på dokumentärer. Jag har tittat på det mesta jag kunnat hitta med Tal R. I en film 

ser jag honom hälla något i sin akrylfärg.  Blir glad när jag inser att det är krita han häller i färgen. 

För jag gillar torrheten i hans färger. Jag vet att man kan använda det i en sugande grundering. Att 



det kanske var det som är en del av hans hemlighet med färgerna. Jag har en påse krita i ateljén, 

men det tog flera månader innan jag började använda den. En dag när jag målat med en pensel, men

absolut inte godkände mina penseldrag, hällde jag i lite krita i en kopp och blandade med min tunna

akrylfärg. Jag fick till en köttighet som var nog enkel att använda.

När jag började måla blev det en stenmur, i stället för en stad som tidigare. Ytan var en stenmur och

inte bara en bild av den, Samtidigt var det också en bild av en stenmur och inte en verklig.

Utan att egentligen bli klar fortsätter jag till nästa målning. Det blev ett slags myller av fläckar. Vill 

åt en stjärnhimmelskomposition. Ett allmäntillstånd med små noter som glimrar till över hela 

duken. Fokuspunkter och att uppmärksamheten småförflyttas runt, runt. Små bekräftelser som att 

titta på en stjärnhimmel. Eller ner i en grusgång där det ligger fimpar och småskräp.

Jag målar ett mellanparti i djupgrönt, för att jag bestämt att jag ska våga ta risker. Jag har bestämt 

att riskera målningarna. Det blir för bjärt, och för lätt, så jag målar mörkbrunt över samma yta. 

Kritan gör att det vitnar när det torkat, svart blir grått, men jag bryr mig inte så mycket om det nu. 

Ytan har verkligen blivit ett befäst område, det är en tydlig yta som har sina gränser men det är inte 

dit jag vill med den ändå. Vart vet jag inte. Jag målar grått och brunt och gult, allt i enskilda ytor 

över det lilla mittenpartiet. Jag rörde vid vad konstnären Robert Ryman gjort en gång tidigare 

måleriskt och upplever samma upptäckt som han gjort. Som en del av sönderplockandet, olika 

synvinklar som byggs upp från olika platser och idéer.

Ivar Lövheim 2018


