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Inledning

På de följande åtta sidorna finns min essä att läsa, ganska spretig och fragmentariskt skriv-
en. Texten innehåller mina tankar kring måleri och utgår från personliga betraktelser där jag 
försöker förstå mig själv och mitt arbete. Faktum är att det har varit ganska svårt att få något 
skrivet överhuvudtaget, och min strategi har varit att vara nöjd med att skriva lite i taget. På ett 
sätt är det en självklarhet men det har ändå varit överraskande och märkligt att det är två vitt 
skilda saker att utöva måleri och att skriva om det. Upplevelsen är att skillnaden är milsvid. 

Till varje sida har jag ritat illustrationer eller rättare sagt ett slags skisser. De ser lite olika ut 
men alla visar på sitt sätt hur mina målningar byggs upp, några illustrerar olika sorters pers-
pektiv, andra visar på komposition eller något annat som rör en bilds konstruktion. Jag själv 
tycker det är roligare att titta på bilder än att läsa, kanske är det någon mer som tycker det. 





Måleriet som jag ser det när jag gör det

Att börja en målning innebär i någon bemärkelse att skapa ett problem som under arbetets 
gång ska försöka finna en lösning. Det kan handla om de formella problem som uppstår när en 
målning byggs upp och olika ytor möter varandra, hur hela målningen går att sätta samman för 
att sedan rivas och falla isär. Kompositionella beslut visar sig ofta vara helt fel, och detaljerna är 
då tungan på vågen. Det påminner om att umgås med ett korthusbygge, en sårbar situation där 
målningens olika delar vägs mot varandra och måste fungera som en helhet. 

Genom manövrera målningen i den riktning man för tillfället vill ta den, överväga nästa steg och 
föreställa sig möjliga scenarier, gäller det att försöka få rätsida på den. Det gäller att söka efter 
var i målningen handlingsutrymmet finns – att hela tiden välja och välja bort något.

Med det ständiga väljande visar sig det problematiska i måleriet inte bara vara en fråga om form 
och komposition. Ofta framträder det också som ett mer personligt, psykologiskt bekymmer, i 
mitt fall som en bävan inför det scenario som majoriteten av mina målningar slutar i – en remi. 
Målningen blir till som en kamp mellan mig och den, alltså som ett schackspel där den måste 
överlistas och jag måste kunna tänka i flera steg för att hantera nya svårförutsedda motattacker. 
Det gäller heller inte att låta sig förblindas av hur bra något blev eller låta sig nedslås av att det 
inte blev som det var tänkt. Och under tiden som det sker, som målningen blir till, finns alltid 
oron i bakhuvudet för den kritiska punkt då ingenting mer finns att göra, då görandet fastnar 
i en fastlåsning som jag så lätt upplever som ett misslyckande. Inget handlingsutrymme finns 
kvar och elementen i målningen tycks ta ut varandra. 

Om det sedan egentligen är ett misslyckande är inte lätt att veta. För att ingenting mer finns 
att göra är inte bara av ondo. I ögonblicket när görandet visar sig fastlåst och upphör, vittnar 
målningen om vägen dit och pekar framåt mot att det finns ytterligare en målning att göra. I 
likhet med många andra saker i vardagen består måleriet av en förutsättningslös fortsättning, 
det gäller att fortsätta, precis som det gäller att fortsätta gå upp ur sängen och vara trevlig mot 
sin omgivning. Man vet att i längden så lönar det sig nog ändå.



Måleri är till stor del en sysselsättning som kräver intensiv koncentration. En förtätning mellan 
seendet, handen och hjärnan. Tillsammans ska de agera som en helhet och hitta det fokus som 
krävs. De sammanflätas och kanaliseras genom penseln ut på duken. Denna typ av koncentra-
tion är grundförutsättningen för bilden. De bilder som finns inne i mitt huvud får en kanal ge-
nom vilken de kan komma ut, handen utför de rörelser som den inre bilden fodrar. Men så fort 
bilden finns på duken tar ögat och seendet över. Då börjar måleriets riktiga arbete – att se. 

Att försöka beskriva vad som händer man ser är som att försöka förklara hur man andas. Det är 
liksom bara att göra det. Lita på att ögat kan mer än att bara passivt titta. Seendet är något an-
nat än det, det är i högsta grad aktivt, synen kalibrerar och är i ständig rörelse. Ögat är det or-
gan genom vilket vi samlar synintryck som blir till information för att uppfatta världen omkring 
oss. Att se är en kombination av den informationen plus all tidigare information och kunskap 
som synen lärt oss om vad världen innehåller och hur den kan betraktas. Det betyder att även 
om jag bara kan se en liten del av en viss sak kan jag trots det uppfatta eller föreställa mig hur 
helheten ser ut. Till exempel behöver jag inte se alla benen på en stol för att fatta att det är en 
stol eftersom jag förmodligen har sett en stol tidigare. Kunskapen om vad det är jag ser finns 
oftast redan i mitt huvud. 

Att måla följer samma princip, bara att det är väldigt mycket mer specifikt. Trots att jag bara 
ser en väldigt ofärdig och skissartad målning framför mig på duken, kan jag simultant förestäl-
la mig hur den ser ut som färdig och kanske vad som ska göras för att den ska bli det. Det är 
nästan som om jag måste kunna se in i framtiden för att förstå vad som är lösningen för målnin-
gen. Så långt allt gott, men den spännande delen är såklart att det finns en enorm felmarginal, 
det blir sällan exakt så som seendet förutsåg, vilket i sin tur betyder att min kunskap om olika 
scenarier utvidgades, vilket i sin tur gör det ännu svårare att förutse vad som ska göras. 







Att se innebär en oupphörlig kompromiss mellan att ge och ta, ett samarbete mellan ögat och 
tanken. Olika värden i bilden mäts och vägs mot varandra. Seendet utvärderar och styr över 
handen, förmår den att arbeta på olika sätt. 

Tanken finns där i bakgrunden och försöker på sitt logiska vis överväga och kontrollera bildens 
förhållande till världen och försöker få den att passa in i dess tilltänka kontext. De försöker 
tänka ut om och hur målningen ska visas och om det i så fall måste tas hänsyn till. Men det kan 
också handla om att försöka väja för olika saker, till exempel uppenbara trender i måleriet, 
något som kan vara svårt för att inte säga omöjligt.  

Mina målningar befinner sig ofta i upplösningen mellan flera dimensioner. Detta sker inte bara 
i en och samma målning utan äger också rum dem sinsemellan. Förhållandena mellan dimen-
sionerna osäkras. Rummet i bilden förstärks samtidigt som det vrängs ut och in av kompositio-
nella och perceptuella motsägelser. Målningen kan presentera flera sanningar simultant, lagren 
i målningen pekar åt olika håll. Läsningen kan delas. Något kan utge sig för att vara både ett hål-
rum och en utbuktning, taket kan samtidigt vara golvet. En känsla av desorientering i bildrum-
met kan inträda samtidigt som definierade och igenkännbara beståndsdelar urskiljer sig. Bilden 
följer inte fysikens lagar, och det gör det möjligt att i samma målning se en solid vägg framifrån 
och på samma gång väggar och rum i genomskärning. 

En av bildens och därför också en av måleriets mest fantastiska egenskaper är att djup kan 
skapas på en platt yta. Trots att man vet att bilden bara utspelar sig över ett papper eller en 
duks yta tycks det ändå vara fråga om en rymd eller ett sorts utrymme. Dubbelheten och spän-
ningen i det faktum att det finns något där som ögat uppfattar men som ändå inte finns, är 



ibland det mest väsentliga med måleriet. I det utrymmet går det att bygga en annan verklighet. 
Bilden och strukturen kan växa, både inåt i bildplanet men också fysiskt på ytan. Det finns en 
potential att skapa något som inte har existerat mer än i någons hjärna – något som inte gick 
att förställa sig. Bilden går från att inte ha funnits till att finnas, från en icke-materiell bild till en 
materiel bild. 

Utrymmet i målningarna uppträder mer eller mindre. Ibland är djupet bara någon decimeter 
innanför duken och ibland längre bort än jag kan kasta en tennisboll. Jag finner en sorts tillfred-
ställelse i att skapa djup, hur grunt det än må vara. Det är som att göra någonting som egent-
ligen inte går, ett försök att ta sig an det omöjlig – glappet som uppstår när hjärnan vet något 
som inte ögat vet. 

En effektiv metod för skapa illusoriska rum på en platt yta är att använda sig av perspektiv. De 
fungerar som en formelsamling för att skapa olika värden i bilden. Perspektivet har olika up-
pgifter, till exempel att aktivera bildens djupdimension. Det tycks skapa en dragningskraft inåt i 
bilden, som ger en ren optisk verkan som driver in blicken i bilden. Perspektivet utgör en struk-
tur inom vilken målningen kan byggas om och till och hur som helst. Att följa strukturen är att 
följa en logik. Centralperspektiv eller andra typer av djupskapande perspektiv fungerar genom 
att alla horisontella linjer utgår från en eller flera punkter, så kallade flyktpunkter.

Perspektiv är bundna till ett sammanhang och det konsensus som råder där kring läsningen av 
bilder. Vi har lärt oss att läsa bilder på ett visst sätt och perspektivet är en konstruktion som 
hjälper oss i denna läsning av bilden. Att förstå hur ett perspektiv fungerar kan därför fungera 
som ett medel för att analysera bild och ifrågasätta hur vi läser bilder. 







Västerlandets bildproduktion lutar sig för det mesta tillbaka på centralperspektivet. Det up-
pfanns på 1400 talet av Alberti och har sedan dess legat till grund för en rad andra djupver-
kande perspektiv (Erwin Panofsky, Perspektivet som symbolisk form, 1927). Centralperspek-
tivet har en stark koppling till kyrkan genom att det genast fick genomslag i kyrkomåleriet och 
sedan dess verkat i dess tjänst. Även om jag tror att kopplingen är försvagad och inte lika tydlig 
nuförtiden eftersom det förekommer så många fler bilder som använder centralperspektivet 
men inte har kyrkan som kund, jag tänker framförallt på kommersiellt fotografi. Kopplingen 
mellan perspektivet och dess användningsområde är starkt men inte fixerat, perspektivet är 
alltid underställt bilden och vad bildens syfte är.

Vad som också är kännetecknade för alla perspektiv är den märkliga konsekvensen att när vår 
perception väl har ”köpt” konceptet blir det en självklarhet. Vi upplever att det inte längre finns 
något annat val än att se konstruktionen som en sanning; synen kan inte ställas om och se det 
som fanns innan perspektivet. Eftersom perspektiv är ett hjälpmedel för att producera och läsa 
bild var det kanske bara ett annat perspektiv som blev utbytt mot ett nytt. 



Till synes i kontrast till perspektivet finner vi symbolen. Den refererar till något annat än sig 
själv och framträder på målningens yta mer som en platt form än som ett djup. Den släpper inte 
in betraktaren i bildens djup bortom ytan, utan sträcker sig istället utåt, in i omkringliggande 
sammanhang som laddar bilden med betydelser. 

I likhet med perspektivet är det svårt att tvätta bort en symbols självklarhet ur medvetandet 
om man en gång har lärt sig dess betydelse. Denna självklarhet i tolkningen fastlåser betraktar-
en, såsom ofta målningen och jag låser fast varandra. 

Perspektivet och symbolen är två sidor av samma mynt. De samlar ihop något, och drar in 
omgivningen i sig själva, de fokuserar tanken och blicken till en bestämd plats respektive till ett 
bestämt symboliserande. Att formen upphör att vara en form och istället blir en symbol sker 
automatiskt. Likaså blir centralperspektivet till ett rum helt automatiskt. Man kan se denna 
automatik när två streck blir ett kors eller när två streck blir en motorväg på väg mot horisont-
en. Målningen blir härigenom ett tecken för bilden själv. Därför kan en målning aldrig vara tom 
eller meningslös, den existerar fortfarande som ett tecken, för dess vara eller icke-vara.   

Lika mycket som en målning riktar blicken inåt i bilden, expanderar den synen utåt i rummet 
hos den som ser den. Upplevelsen blir att målningen och det fysiska rummet sammanflätas och 
skapar en inbördes hierarki. De mäts mot varandra. Målningen finns i rummet såsom rummet 
finns i målningen, och det krävs av målningen att den på något sätt tvingar sig på utrymmet för 
att inte bli uppäten av väggen och bli en tavla. 

Bilden måste förmå skapa sin egen verklighet och presentera den som lika påtaglig som den 
fysiska verklighet rummet påvisar.  Duken måste kräva uppmärksamhet och seende av betrak-







taren, en känsla av att inte kunna värja sig mot den och avfärda den som dekoration. Man skulle 
kunna se det som att öka målningens handlingsutrymme i förhållande till rummet och kanske 
till och med att maktbalansen mellan bilden och arkitekturen planas ut. 

För att nå den punkt när rummet och målningen tangerar varandra måste ett samspel av flera 
parametrar vägas in, till exempel kolorit, motiv, installation, format, verktext osv. För mig har 
formatet varit avgörande och handlat om att göra målningen bokstavligen lika fysik och påtaglig 
som rummet. Att arbeta med stor skala för dock med sig risken för effektsökeri. Att blåsa upp 
formatet för att något ska bli mer synligt i det offentliga rummet är en självklar del i till exem-
pel reklambranschens verktygslåda. Då blir det bara ett billigt (dyrt) trick och ett försök att 
visa upp sig. Faktum är att det finns något både dumt och komiskt i tillvägagångssättet, oavsett 
i vilket sammanhang det sker. Typ, om det inte är bra kan det åtminstone vara stort. Kanske är 
ändå inte problemet skalan i sig utan från vilken position och med vilken agenda bilden fram-
träder. Problemet som skalan belyser är snarare de hierarkier som styr vad och vem som får ta 
plats i det gemensamma och i andra, mer begränsade rum. Stora bilder är något vi är vana vid 
från det offentliga rummet, bilderna kämpar mot sin omgivning och varandra för att bli sedda, 
för att påverka oss. 

Att måla följer, i alla fall i mitt fall, viljan att målningen ska bli sedd, att den ska få en betraktare. 
Men det är inte något helt oskyldigt, för det går inte att bortse från att målningen får en kropp 
som tar plats i rummet. Via sättet som målningen intar rummet – via dess format –, får målnin-
gen ett slags auktoritet eller makt. Med den utgångspunkten kan den måleriska bilden öppna en 
dörr till en plats där jag annars inte hade fått chansen att vara.  



Måleri kan vara väldigt tillfredställande, när man lyckas är det en seger som inte kan mätas 
med någon annan. Det är de tillfällen då lösningen träder fram ur tomma intet som om det 
aldrig hade funnits något annat. Då ser ögonen bara på när handen ändrar förutsättningar-
na. Målningens lager byggs upp och nya led rätar upp sig. Plötsligt känns det som man förstår 
målningen, ekvationen är löst. Spelet mellan mig och målningen är över, och insikten om segern 
är ljuv. 

Spelplanen är fylld av kvarlämnade spår, avryck som vittnar om den fysiska aktivitet som 
pågått. I färgen finns fortfarande rörelser, ytan visar till viss del de rörelser som har utförts.  
Den säger också något om vilken relationen mellan tid och arbete varit, om det skett långsamt 
och noggrant eller snabbt och impulsivt. Målningens tillblivelse och dess beståndsdelar är 
förankrade genom mig och den fysiska verkligheten men samtidigt bildar den en egen gestalt, 
ett eget vara. 

Under tiden som målningen målas är det sällan så enkelt och klart att målningens yta är en sak 
och tanken på dess möjligheter en annan. Som jag redan påpekat är arbetet med en målning en 
utdragen konflikt, och ett penseldrag leder till nästa, som leder till nästa och så vidare. Problem 
skapas hela tiden, och lösningen på ett är början på ett annat. Det är smärtsamt att tänka på 
hur många tusen sätt man kan förstöra en målning på. Det finns så många olika vägar att gå och 
ofta tas fel beslut som gör att mycket av arbetstiden går åt till att reparera skador. Målningen 
som nyss hade en storartad framtid hänger där storflinandes, nästan som den sa ”trodde du 
verkligen att jag skulle ge mig så lätt?” Det finns alltid ett glapp mellan hur det var tänkt och 
hur det blev, och det glappet kräver en oerhörd, på gränsen till omöjlig kunskap – kunskapen 
att se klart. 







Motiven tar sin början genom min varseblivning, de har borrat in sig i mig, genom mina ögon 
och in i min skalle. Där har de blivit kvar och oftast glömts bort. I bästa fall finns några kvar som 
minnen. De ligger inbäddade tillsammans, och bildar nya platser och nya bilder. De matas stän-
digt och förökar sig. Det har blivit till ett råmaterial till de skisser som sätter igång målningen. 

Ett sätt att se på måleri är att se linjerna och mellanrummet mellan linjerna som intervaller. 
Det är utrymmet som finns mellan en sak från en annan. I musiken är intervallen tiden mellan 
tonerna. I måleriet är det mellanrummet mellan linjer. I mina målningar förhåller sig linjerna 
oftast vertikalt eller horisontellt i förhållande till kanten på målningen. För att uppfatta ett per-
spektiv måste linjerna befinna sig i ett sorts regelverk, beroende på vad man vill kan utrymmet 
mellan linjerna antingen underminera eller förstärka djupverkan i bilden. Intervallerna kan 
också vara ett färgfält eller ett element som skapar en repetition. Strukturen bildar en rytm i 
målningen och kan kontrollera exakt hur mycket djup som får existera. 

Detta fokus på olika intervaller och deras rytmer gör att intresset för det rent hantverksmässi-
ga, hur jag får något att se ut och verka, alltid varit utgångspunkten. Banaliteten i att lägga en 
kletig smet ovanpå en platt yta. Något föreställer något, något utger sig för att vara något annat 
än det verkar. Egentligen döljer den ingenting, är allt blottat. Det är tanken om vad en målning 
kan göra som tar mig bortom ytan.




