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1. INLEDNING
1.1 Syfte och frågeställning
Passande nog är det i år 20 år sedan konstnären Anders Lönn fick sitt konstverk ”Vridning ”
placerad i Karlsrorondellen i Kalmar. Som ständigt passerande konstverket har författaren till
föreliggande arbete kommit att allt mer uppskatta den enkla, vridna formen, som ett
landmärke i trygg förvissning om att vara på rätt väg, kanske att känna sig hemmastadd och
att ha allt under kontroll.
Syftet med analysen är att härleda verkets idé till de djupare lagren av vår gemensamma
kultur. Kan konstverket ”Vridning” berätta något om vårt lokala kulturarv? Vilka spår sätter
Kalmar i våra hjärtan och våra hjärnor som sedan manifesteras i konstnärers verk? Kan
främlingen som kommer utmed vägen avläsa vad som format människorna i den stad han
besöker? Finns det traditionella sociala mötet nedärvt och förmedlat genom konstverket?

1.2 Avgränsning
På den ikonografiska nivån kommer materialet att jämföras med lokala byggnadsverk, vars
typ kan ha inspirerat konstnären, medvetet eller omedvetet. Förvisso är konstnärens
referensram mycket större än så, men eftersom konstverket är av trä och referenserna till detta
material finns både i konstnärens koppling till sjölivet och till sin omedelbara omgivning, har
inte möjliga inspirationkällor sökts utanför konstnärens erfarenhet och
lokala/regionala/nationella kultur. Formen jämförs med andra konstverk, vars linjer och
kurvor konstnären kan ha fascinerats av, medvetet eller omedvetet. Författaren förutsätter att
det finns en skillnad avseende inspirationsmöjligheter mellan materialet och formen. Den
förra är geografiskt begränsad genom sina taktila möjligheter, medan den senare är behäftad
med universell fascination genom sin möjlighet till koppling till vilket som helst material.

1.3 Metod
Analysen genomförs i tre steg enligt Panofskys ikonologiska metod.1 Det första steget, det
pre-ikonografiska innebär att konstverket beskrivs till sitt yttre, d v s det ögat omedelbart
registrerar. Den andra nivån, den ikonografiska, djupnar analysen och sätter konstverket i
relation till typhistoriska sammanhang, som kan beskrivas som de kulturbärande objekt i
omgivningen som är synliga för ögat. Den som t ex cyklar genom staden och byarna,
ängsmarkerna och skogarna kring Kalmar kan se och uppleva de referenser som anges i den
ikonografiska analysen. Den tredje nivån slutligen, den ikonologiska, analyserar med
kännedom om den kulturhistoriska kontexten, men på ett abstrakt plan, kopplat till
mellanmänskliga aktiviteter bundna till kommunikation och möten, till klass och genus och
som på ett sammanflätat och komplext sätt följer med i kulturen utan att vi många gånger är
medvetna om det. Uppsatsens ambition är att lyfta upp dessa aspekter i kulturen till den
medvetna nivån.

1

Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin (Karlstad: Karlstad University Press, 2004), s.12.
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1.4 Konstnären
Anders Lönn föddes 1947 i Örebro. Som liten tecknade han och målade, tidigt fanns tecken på
kommande yrkesval. Som sjuttonåring flyttade han till Stockholm och studerade ett år på
Gerlesborgskolan, vidare tre år på Konstfack och ytterligare fem år på Akademien. Hans
referens framför andra var skulptören och läraren Birger Boman. Intresset för sjölivet tar sig
uttryck i skonaren Helene som seglades till Kalmar och blev säte för Byteatern som Anders
Lönn startade. Han återvände dock till det fria konstnärsskapet 1975 och var med och bildar
kollektivverkstaden på Lindö i Kalmar 1987. Utställningarna avlöste varandra, konstnären
anlitades för många offentliga uppdrag, fick verk presenterade på museer, landsting och
kommuner i landet.
Så här säger museichefen Klas Börjesson på Kalmar Konstmuseum om Anders Lönn inför en
utställning 2003. Texten är ett citat från Anders Lönns webbsite:
Utifrån en skisserad eller fotograferad verklighet bygger Anders Lönn sina
bilders utgångspunkt, ett stadigt skelett, en klar konstruktion, vilken sen
dekonstrueras, skrapas bort och åter målas upp, ofta om och om igen, i
sökandet efter tillfälligheters undermedvetna fästpunkter. Drivkraften är
lusten till det ögonblick då papper och färg förvandlas till syn och känsla. 2

Anders Lönn är en mångfacetterad konstnär, han är inte främmande för vare sig skulptur eller
måleri. En annan inriktning är objekt för trädgården, krukor i spännande former och plattor
för dekoration ingår i verksamheten. I dagsläget (2007-05-31) är Anders Lönn engagerad i
flera projekt, individuella och tillsammans med andra konstnärer.

1.5 Konstverkets uppkomst
En konstintresserad avdelningschef på Vägverket initierade idén om ett konstverk i
Karlsrorondellen.3 Tillsammans med Kalmar Kommun gjordes en förfrågan till Anders Lönn
utifrån den fastslagna summan av 50 000 kronor.

2
3

www.anderslonn.se/
Telefonintervju med Anders Lönn 2007-05-16
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Bild 1: Konstverket ”Vridning”, fotograferat från söder (Foto: Carina Agrell)

Bild 2: Karlsrorondellen från ovan (Källa: Eniro)
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2. PRE-IKONOGRAFISK NIVÅ
2.1 Material & Mått
Skulpturen är skapad av granvirke i limträkonstruktion, ytan är koltjärad. Benen är fästade vid
mittpelaren med försänkta metallbultar (vagnsbult) vilkas hål täckts med träpluggar Den är 17
meter hög, mittpelaren med sina stöd upptar ca 5 meter i kvadrat. Mittpelarens bas är ca 65 x
70 cm, ”fötterna” är järnskodda och bultade till betongfundamenten under respektive fot.
Även mittpelaren vilar på ett betongfundament, skulpturens trä skyddas i denna del av
tjärpapp.

Bild 3: Mittpelare med ben, närbild. (Foto: C. Agrell)

Bild 4: Detaljbild ben och eker (Foto: C. Agrell)

2.2 Form & Tecken
Formen är kraftigt uppåtsträvande, de fyra benen utgör stöd för mittpelaren som är
avsmalnande mot toppen. Formen är inte liksidig, den förändras beroende från vilket
perspektiv betraktaren har. Mest rak ser skulpturen ut från de tre huvudvägarnas perspektiv,
medan den från en fjärde mindre vägs perspektiv är mycket vriden. På mittpelarens bas finns
också konstnärens signatur jämte årtal. Träpluggarna som täcker metallbultarna bildar också
en enkel dekoration. Bild 3 visar hur benen är sammansatta med mittpelaren, så att de bildar
stöd för den. (På samma bild syns även två av fyra starka spotlights, d v s den belysning som
efter mörkrets inbrott lyser upp skulpturen). Bild 4 visar hur konstnären tänkt sig ekrarna som
strålar ut i en kurvform på marken som en förlängning av benen. Syftet med detta är att öka
uppfattningen av rörelse i skulpturen.

6

Bild 5: Från väster och öster syns skulpturens vridning som mest. (Foto:C.Agrell)

Bild 6: Konstnärens signatur( Foto:C. Agrell)

Bild 7: Träpluggar (Foto:C. Agrell)

2.3 Platsen i Karlsrorondellen
Konstverket med dess ekrar befinner sig i en rondell med diametern 60 meter (ca). Utanför
ekrarna växer gräs, typ villagräsmatta (maskrosor inkluderade). Det var dock konstnärens
intention att området utanför ekrarna skulle vara bevuxet med ängsliknande gräs, som skulle
ge ett magert och kargt uttryck.4 Ekrarna slutar ca två meter från vägbanan. Närmast
vägbanan finns betongplattor med ingjutna småsten runt hela cirkeln. Rondellen är knutpunkt
för fyra vägar, varav tre är större. Väg E22 kommer både norrifrån och söderifrån, väg 25
kommer ifrån väster med Nybro som närmaste stad. Den fjärde vägen kommer ifrån samhället
Smedby och är en lokal väg som tidigare var en del av väg 25.
4

Telefonintervju med Anders Lönn, 2007-05-16
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2.4 Platsen i staden Kalmar
Kalmar är en kuststad belägen på östra sidan av Sverige, med Östersjön vid sina fötter. Efter
en brand i gamla staden, flyttades centrum till Kvarnholmen på 1600-talet. Med anledning av
brandrisken byggdes de flesta husen i stadens centrum av sten, men i dess dåvarande utkanter
på Kvarnholmen finns träbebyggelse bevarad, liksom i den gamla staden med
kullerstensgator. Mest kända byggnad i Kalmar är troligen Wasaslottet, ett
medeltids/renässansslott, tätt följd av barockkyrkan av Nicodemus Tessin d.ä. Vidare finns
regalskeppet Kronan på Kalmars Länsmuseum, ett vrak som hittades 1980 och kunde börja
hämtas upp redan 1981. Strax söder om Kalmar stad finns det relativt nyetablerade Kalmar
Dämme, ett våtmarksområde som återställt den ekologiska balansen som blivit störd av
tidigare ingrepp och utdikningar. Dämmet är beläget strax intill Karlsrorondellen där Anders
Lönns konstverk är situerat. Intill cirkulationsplatsen finns Törnebybäcken med dess
kringliggande äldre bostadsområde Törnebylund, där det också finns lämningar av en
stenåldersby. Konstnären berättar att han velat knyta an till platsen som tidigare utgjort
stranden till Littorinahavet och därför skapa ett sjömärke för trafikanterna som rör sig runt
rondellen, samt ett objekt för att märka ut det historiska landskapet i Törnebylund.5

5

Telefonintervju med Anders Lönn, 2007-05-16
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3. IKONOGRAFISK NIVÅ
3.1 Material & Dimensioner
Trä är ett viktigt nyttomaterialet i Sverige i allmänhet och i Småland i synnerhet. Trä har gjort
det möjligt att resa hus, bygga skepp och broar. Att hitta inspiration är inte svårt, i Kalmar
med omnejd finns många objekt som krävt kraftiga träkonstruktioner. Anders Lönn berättar
att hans liv till havs, t ex tjärade slussportar inspirerat honom att skapa i trä.6

Tv: Bild 8:Klockstapeln i Tveta, Hultsfred.
Ovan: Bild 9: Norra Långgatan på Kvarnholmen i Kalmar.

Bild 8 visar klockstapeln som finns i kyrkomiljön i Tveta, Hultsfreds kommun. Kyrkan är
byggd under medeltiden, klockstapeln är av nyare datum. Den uppfördes 1662 i Gotisk stil,
förmodligen en kopia av en tidigare från medeltiden.7 Bild 9 ger en vy av Norra Långgatan på
centrumområdet Kvarnholmen i Kalmar. Stortorget med sin barockkyrka av Nicodemus
Tessin d.ä. delar Kvarnholmen i två delar. Den västra är säte för handel medan den östra
domineras av bostäder. Mellan Landshövdingegatan och Östra Sjögatan löper Norra
Långgatan med sina fina bevarade 1800-talsbostäder. Extra intressant är den
sammanhängande serien av olika typer av hus. På samma gata kan flanören titta på både den
lilla envåningsstugan och tvåvåningshuset, båda typerna med gaveln mot gatan. Lite längre
bort syns det lite större borgarhuset, med långsidan mot gatan och brutet tak.8 Bild 10 och 11
visar de dimensioner som blir nödvändiga för trädetaljerna för att de ska bli proportionerliga
med slottet i sig. Bryggan och porten är exempel på den kraftiga konstruktionen. Ett stort
porthål för att kunna köra förnödenheter till slottet, en kraftig brygga för att orka bära stora
vikter. Funktionen var förstås också att kunna hålla inkräktare utanför slottet så länge som
möjligt.9
6

Telefonintervju med Anders Lönn, 2007-05-16
Länsstyrelsen i Kalmar Län & Vägverket region Sydöst, Vägen som kulturarv (Oskarshamn: Qpress, 1999),
s.86.
Hultsfreds kommun: http://www.hultsfred.se/templates/Page.aspx?id=1302
8
Anders Johansson, Kalmar – från kattrumpan till slottet (KalmarSund Tryck AB: Kalmar, 2004), s.12.
9
Anders Johansson, Slottet vid Kalmarsund (Kalmar Slott, Barometern, KalmarSund Tryck: Kalmar, 1998),
s.14.
7
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Bild 10:Bryggan Kalmar slott

Bild 11:Slottsporten/bryggan inifrån slottet i Kalmar

3.2 Form & Idé
Den uppåtsträvande formen återfinns i t ex i fartygsmaster och klockstaplar. I båda fallen
finns en konkret funktion, d v s att hålla uppe ett segel respektive en klocka vars ljudande
skulle höras över nejden. Konstnären uppgav i samtal med författaren att just båtlivet
inspirerat till material och form, men uppgav också att sjömärket som markör för trafikanter
att känna igen sig på en plats hade inspirerat.10 Att känna igen sig, att på håll se en utmärkt
plats, det välbekanta är kanske lika mycket en psykologisk trygghet som en fysisk möjlighet
till orientering. Bild 12 visar en miljö med ett fisketorp från Drag i Ryssby socken. Livet för
människorna i timmertorpet var hårt och slitsamt, men livsglädjen var ändå stor berättar Inez
Berglund som fortfarande bor där.11 Att mötas av denna välbekanta syn efter förrättat värv på
sjön eller efter försäljningen som företogs meddelst cykel till befolkade platser ingav säkert
för fiskaren glädje och tacksamhet, d v s synen av nätgården är vetskapen om att han än en
gång tagit sig hem efter ett riskfullt arbete. Nätgårdens träkonstruktion, uppåtsträvande med
naturgivna former är en del av det lokala kulturarvet. En typ av sjömärke för platsen där livet
kunde fortsätta emellan fisketurerna. Bild 13 visar klockstapeln vid Vissefjärda kyrka. Denna
säregna träkonstruktion uppfördes 1774, medan klockorna Maria, Christina & Helena som
sitter i det är av äldre datum eftersom det är känt att de tidigare tjänstgjort i en klockstapel på
samma plats från 1625. Troligen finns ännu äldre referenser, tuppen i klocktornets topp går
tillbaka till hednisk tid.12 Har platsen utgjort en referenspunkt för bygdens folk, en
orienteringskompass för människor som kanske inte var så vana vid att röra sig längre
sträckor från hemmet? Är Anders Lönns konstverk ”Vridning” för Kalmar vad klockstapeln
är för dagens Vissefjärdabor, d v s ett objekt som skänker navigatören trygghet och
förvissning om att vara på rätt väg?

10

Telefonintervju med Anders Lönn 2007-05-16
Björn Gidstam, Det ljusa Småland – Strövtåg i Mörebygden (Stockholm: PA Norstedt & Söners förlag, 1979),
s.150.
12
Gidstam 1979, s.195.
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Bild 12: Fiskestuga (Teckning: Björn Gidstam)

Bild 13:Klockstapeln vid Vissefjärda kyrka (Teckning: Björn Gidstam)

Den vridna formen har fascinerat konstnärer genom tiderna. Det tycks vara den rörelse i en
kropp som skapande människor vill åt. Detsamma menade Anders Lönn, genom placera
verket så att det ser rakt ut från tre håll, men när trafikanter rör sig runt det följer det med i
rörelsen och liksom följer en med ”blicken”.13 Pelaren är placerad så att den, betraktad från de
tre större vägarna som sammanstrålar i rondellen, verkar helt rak. Det är först när man rör sig
runt, som pelaren ”följer med” i rörelsen, och vridningen i formen upptäcks. Ekrarna som
utgår från ”fötternas” bas ska förstärka känslan av rörelse, men konstnärens intentioner
respekterades tyvärr inte i alla avseenden. Den ursprungliga tanken var att strålarna skulle gå
ända ned till rondellens ytterlinje och bilda ytterligare rörelse genom olikfärgad sten, från
svart närmast skulpturen, sedan i allt ljusare nyanser ned till vitt närmast vägbanan. Av
”gräsklippningstekniska” skäl kom ekrarna att från början avslutas ca fem meter från
vägbanan och stenen blev homogent grå vilket konstnären anser inte blev tillräckligt bra. För
sex-sju år sedan kontaktades konstnären av Kalmar Kommun för att verket skulle utföras
enligt konstnärens ursprungliga intentioner. Ekrarna förlängdes, men tyvärr inte ända ut till
vägbanan, och stenarna förblev grå.
Som nämnts under rubriken ”avgränsning” utgår författaren ifrån att inspirationen till den
vridna formen kan vara universell. Konstnären Suzanne Metz har kallat sin målning (Bild 14)
för ”Turning Torso”, skulptören Viktor Malmberg (Bíld 15) skapar med sin skulptur
”Vattenbärerskan” en tydlig föreställning om en vriden kropp. Det 190 meter höga
bostadshyreshuset ”Turning Torso” i Malmö har ritats av den spanske arkitekten Santiago
Calatrava, och ”byggnadens form utgår från Calatravas skulptur "Twisting Torso", som
symboliserar en människokropp i en vändande rörelse”.14 Konstyttringarna har något
gemensamt, en vriden form genererar diagonala kurvor och linjer, inte en utan flera på
varandra följande ifall man skulle föra över dem i ett koordinatsystem. Linjernas och
kurvornas början skiljer sig koordinatiskt både på x- och y-axeln från hur de slutar, medan en
13

Telefonintervju med Anders Lönn 2007-05-16
2007-05-22 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=840327
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rät linjes koordinater bara förändras på en axel. Konstverken skiljer sig från dem som
beskriver en statisk positionering, deras uppgift är att fånga just denna rörelse som utgör en
skillnad i förhållande till det som är stilla.

Bild 15: Viktor Malmberg (1867-1936)
Vattenbärerskan, 1923.
Skatuddsparken, Hälsingfors

Bild 16:Santiago Calatrava
”Turning Torso” 2001-2005

Bild 14: Suzanne Metz, "Turning Torso"
30 x 40 d´cm, blandteknik på duk

Under 1600-talet förändrades måleriet från statiska motiv till ögonblicksbilder som om de
avbildade personerna var på väg, men att konstnären fångade dem i en rörelse mellan två
punkter, som en skillnad mellan två punkters positionering. Den triangulära uppställningen
under renässansen löstes upp och diagonalen som skär igenom motivet skapar denna effekt av
rörelse. 15 Peter Paul Rubens triptyk ”The Raising of the Cross” 1609-1610 är en bild där
rörelsen i kropparna blir tydliga genom sina vridningar.16 Rörelse kan förstås uttryckas på
många sätt, en kropps vridning är bara en av dem. Konstnären uppger förstås inte själv att han
inspirerats av t ex Malmbergs Vattenbärerska eller Rubens 1600-talsmålning. Men frågan är
kanske om han kunnat undvika att bli påverkad av kraften och dynamiken i dem eller andra
som utgår från samma grundidé, genom sin närvaro i det kulturella. Varken byggnaden
”Turning Torso” (Bild 16) eller målningen med samma namn (Bild 14) fanns vid tiden för
skapandet av Anders Lönns konstverk ”Vridning”. Vad som förtrollat Santiago Calatrava och
Suzanne Metz, måste vi låta vara osagt. Med anledning av konstnärers fascination av den
krökta kurvan och den diagonala linjen är det kanske relevant att ställa frågan om vilket som
helst konstverk, vilken som helst kulturyttring kan ha påverkat konstnärernas val att arbeta
med den vridna formen, medvetet eller omedvetet. Tanken får sin bekräftelse i studiet av en
15
16

Heinrich Wölfflin, Principles of Art History (Utskrift från kurshemsidan, 1915), s.6.
Marilyn Stokstad, Art - A brief history (New Jersey: Pearson Education, 2004), s.366.
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beskrivning av HSB-projektet ”Turning Torso”, där det berättas att Antoni Gaudis ej ännu
ofullbordade La Sagrada Familia (bild 18) anses som byggnaden framför alla andra:
”Santiago Calatrava har sett Sagrada Familia. Det är en plikt och oskriven lag att alla spanska
arkitekter måste ha öppnat sina sinnen för katedralen. Det är inte oriktigt att påstå att Turning
Torso bär åtminstone ett korn som hämtats från den berömda byggnaden i Barcelona”.17
Som skapande konstnär eller upplevande människa har man således inte full kontroll över vad
man inspireras och påverkas av. Att fullständigt förstå sig själv och sitt jag är inte möjligt, de
stimuli som väljs ut för medvetandet är bara en bråkdel av det vi sammanlagt tar in. Som
Panofsky förklarar så kan en utomstående analytiker berätta mer om ett konstverk än
konstnären själv.18 Ur perspektivet medvetande/omedvetande blir detta mer förståeligt. SvenEric Liedman uttrycker det så här:
Hon är en del av samhället, samhället är en del av henne. Ändå kan hon
distansera sig från det och uppfatta det som något på samma gång fullständigt
främmande och ytterst välbekant. Konsten är en mänsklig skapelse, men den
lyder ändå sina egna lagar. Man brukar tala om konstens formproblem, men
dessa formproblem hänger alltid samman med dess materialproblem: vad är
det som kan formas?
Inte ens det allra närmaste, det egna jaget, är som en byggnad där man fritt
kan röra sig från rum till rum. Man är hemma där och ändå inte. Man har
tillgång till allt, men så mycket förblir obegripligt.19
Bild 17: Peter Paul Rubens,
Triptyk, ”The Raising of the Cross”
1609-1610, olja på duk.
Vår Fru katedralen, Antwerpen

Ytterligare en arkitekt som ratat de raka linjerna är Österrikaren Friedensreich Hundertwasser.
Hans mycket uppmärksammade arkitektur med sociala och ekologiska förtecken har
uppmärksammats av hela världen.20 Med rötter i österrikisk jugend skapade han en färgstarka
bildvärld, med spiralen, lökkupolen, ögonslitsar och fönster som kännetecken. Hans första
hyreshus byggdes i Wien 1986 och är stadens största turistattraktion (bild 19).

17

Björn Ranelid, Turning Torso (Malmö: HSB, 2005), s. 34.
Boström, 2004 s.42.
19
Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen (Falun: Albert Bonniers Förlag), s.565.
20
2007-06-03 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=206240
18
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Bild 18: Antonio Gaudi(1852-199x) Den ännu ofullbordade katedralen La Sagrada Familia i Barcelona

Bild 19: Friedensreich Hundertwasser (1928-200) Hyreshus i Wien 1986
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4. IKONOLOGISK NIVÅ
Nu djupnar analysen och författaren söker kulturbärande element i den abstrakta samhälleliga
kontexten. Denna nivå har ambitionen att uttrycka det Panofsky ansåg uppkommet ur den så
kallade syntetiska intuitionen.21
Boströms tolkning av Panofskys ikonologi, föranleder författaren att tolka uppsatsens sista
nivådjup som att den ska övergå från analytisk sönderdelning till syntetisk sammansättning,
och för detta ändamål ska föreställningar om samhällets inverkan på skapandet av konsten,
men också konstverkets samhälleliga påverkan beskrivas genom den tvärvetenskapliga
kunskap som författaren har tillgänglig. Dessa föreställningar, uppkomna genom känsla
och/eller logik är inte så lättillgängliga som de referenser vi kan se med blotta ögat. Det vi
väver in i konstverket är inte bara av medveten art. Medvetandets storleksrelation till det
omedvetna är inte till det medvetnas fördel, medvetandets minimala bandbredd orsakar att det
mesta av det vi tar emot med våra fem sinnen är mycket begränsat.22 Att fiska i de vatten som
normalt inte sätts i samband med konstvetenskap är ett sätt att hämta upp osynliga samband.
Författarens kunskaper och associationsbanor blir det som väljs ut för syntesen, men genom
den konstruktivistiska teorin är förstås författaren också skapad av samhället liksom att hon
skapar det.23 Detta förhållningssätt genererar således ändå en kollektiv referensram, som kan
sägas vara mer eller mindre giltig för människor i allmänhet.

4.1 Material & Form
Långt innan ”livet på landet” började framhållas som det sunda och goda bland
etablissemanget, fanns några av produkterna av vanliga fattiga människors levnadsvillkor, d v
s stugorna, utspridda över landsbygden.24 Kulturpersonligheter kring förra sekelskiftet som t
ex Ellen Key och Verner von Heidenstam vurmade lantlivet, och uppförde sina villor efter
ideal som förpliktigade.25 Stenhusen har varit förbehållna de besuttna, vilka också är de som
haft anledning att tro att kommande generationer har förmågan att förvalta kapitalet, och
därmed orsak att reproducera boendeambitionerna, vilka avspeglade den makt och den rätt till
överflöd som man ansågs ha fått genom sina betydligt bättre kontakter med Gudarna.26 På så
sätt har trämaterialet varit de fattiga människornas material, och på samma sätt blir det
klassbundet. Långt bortom funderingarna på om husen skulle byggas i sandsten eller marmor,
fanns de enkla trästugorna, som möjligen panelerades men knappast kostades på för övrigt.
Trästadens panelarkitektur kontaminerade landsbygden, den röda trästugan blev en vanlig
syn.27 Dessförinnan låg det handbilade timret i dagen, för människor från enkla
omständigheter fanns inget utrymme för dekorerande i onödan. I trämaterialet finns ett löfte
om förgängliget, eller en förbannelse om man så vill. Jämfört med stenmaterialet eller järnet,
har trä betydligt kortare livslängd.
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26
Sven-Erik Liedman, Från Platon till Kommunismens fall (Falun: Albert Bonniers Förlag, 2002), s.15.
27
Sten Rentzhog, Hyvlat, sågat, snidat – trästadens panelarkitektur (Stockholm: Sveriges Radios förlag , ?),
s.92.
22

15

I förgänglighetens idé finns också en inbyggd föreställning om förnyelse, just att spår
försvinner genererar möjligheter att nya kan skapas kanske lite vid sidan om. I telefonsamtalet
med Anders Lönn, påtalades just detta faktum.28 Underhållet är förstås viktigt på ett konstverk
av trä, det är en förutsättning för att det ska kunna överleva på sikt. Samtidigt är trä ett
material som åldras vackert, som man kanske kan påstå sakta men säkert, liksom tackar för
sig. Bild 20 föreställer ett gammalt torp i Kalmar Län, dess förgänglighet är påtaglig, naturen
har börjat återta det, färgen har bleknat.
Konstnärens egna upplevelser av sjölivet har präglat konstverkets material och form, menar
Anders Lönn vid samma tillfälle. Knarrande båtar, master som träcker sig mot himlen har
inspirerat till de kraftiga dimensionerna och den uppåtsträvande formen. Mittpelaren har med
sin bas på ca 65 x 70 cm likheter med virkesdimensionerna avseende regalskeppen Wasa och
Kronan, som båda tillverkades och sjönk på 1600-talet. En rekonstruktion av Wasa ses på bild
22, en bild av en dykare vid Kronans akterparti ses på bild 23. Den uppåtriktade formen finns
inte bara i master, även vid skeppsbyggande används uppåtsträvande stöd i den sk
skeppsgården. Bild 21 visar en illustration av hur stöden placerades.

Överst tv: Bild 20: Torp i Kalmar Län. (Foto: Magdalena Johnsson
)
Ovan tv: Bild 21: Skeppsbyggande i skeppsgård (Illustration: Åke
Classon Rålamb)
28
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Överst th: Bild 22: Regalskeppet Wasa (Foto: Anders
Franzén)
Ovan th: Bild 23: Akterpartiet av regalskeppet Kronan
(Foto: )

Att ”sticka ut” är en nödvändighet för den s k imagen ifall man vill betraktas som någon som
är lite annorlunda, inte precis som alla andra. Det avantgardistiska 1900-talet har regerats av
just sådana föreställningar, att göra det nya är att göra det rätta. Både Picasso och Braque med
sin kubism, liksom Jonas Bolin med sin betongstol Concrete Chair 1980 har gjort just det, d v
s skapat något alldeles nytt.29 De har genom sina verk kommit att ”sticka ut”, de är några
viktiga personer för sin genre. Att ”sticka upp” är en möjlighet till att ”sticka ut”, att blicka
ned på trafikanterna ”med näsan i vädret” skapar associationer till makt via överblickande
positionering. Att titta ned på har varit de härskandes medel att upprätthålla sin dominerande
ställning. Det förekommer i etniska sammanhang, i klassproblematiken och i
genusdiskussionen. Rousseaus uppdelning av manligt och kvinnligt som enkom
hemmahörande i den offentliga respektive den privata sfären, kom att genomsyra samhällets
moralsyn.30 Bildkonsten visar historiskt på en mängd objekt som manifesterar värderingarna.
Kvinnliga konstnärer hade bara tillgång till den privata sfären för sina motivval, ett
återkommande motiv är kvinnor i sedesam klädsel som blickar ned på sitt handarbete. Den
underordning som motivet synliggör, blir en negativ spiral, kvinnorna själva internaliserar det
samhällsmoralen förespråkade, då de egentligen istället borde haft möjlighet att utvidga sin
motivkrets.31
En feministisk konstteoretiker beskriver problemet med att se kvinnan som avsaknad något,
vilket är resultatet av Freuds psykoanalytiska teori.32 Det blir därför mannen som betraktas
som ”normal”, d v s den som har (det som kvinnan saknar). Fallosfiktionen är kanske så
innött i kulturen att kopplingen mellan konstverket och manlighet görs automatiskt, vilket i så
fall skulle förära Kalmar en föreställning som en potent och handlingskraftig stad?
Det finns förstås inget försök av konstnären att skapa en uppfattning om konstverket som
varande symbolen för översitteri och förtryck. Men höjdskillnaden jämförande mittpelaren
och trafikanterna är förstås stor. De modernistiska städernas strävan efter att uppnå allt högre
höjder på sina skyskrapor som ett bevis på framsteg, ekonomisk utveckling och status kanske
ändå kan anas i konstverkets överseende ”blick” över nejden. En sociolog menar att alla
platser kan beskrivas som antingen centrum eller periferi i relativ mening.33 Kalmar är då en
periferi i relation till t ex Stockholm, medan det är ett centrum i relation till mindre orter som
Nybro eller Mönsterås. Kalmar är således potent som ekonomisk faktor i jämförelse med
andra orter, ett konstverk som ”Vridning” kan sägas utgöra en symbolisk koppling till
strävanden efter högre status och befästande av positionen som ”centrum”, även om det inte
var konstnärens intention.

29

Stokestad 2004, s.475-477.
Bernd Polster, Design Directory Scandinavia (Bonn: Howard Buch Production, 1999), s.140-142.
30
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31
Whitney Chadwick, Woman, Art and Society (New York: Thames & Hudson, 1990), s.120ff.
32
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1993), s.159ff.
33
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2001) s. .
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4.2 Plats & Idé
Om det finns människor, så finns det färdvägar, och vägskäl är av tradition viktiga
mötesplatser.34 Milstolpar fanns utplacerade för vägfararnas skull, för att de skulle kunna
lokalisera sig och för att de skulle kunna bedöma den vägsträcka som var kvar till resmålet.
Dessa orienteringsobjekt utmed vägarna försåg trafikanterna med information. Bild 25 kan
kanske sägas beskriva det fenomen som delvis skulle ersätta det personliga mötet. Istället för
att möta människor, möter vi betydelsebärande tecken skapade av människan som berättar vad
som är på gång. Genom att affischer som blivit inaktuella, kan man läsa om händelser i det
förflutna, men framför allt pekar annonspelaren mot framtiden, det som kommer att hända
Men även vägskälen markerades med objekt, även om de inte innehöll någon konkret
information. Snarare utmärkte de en viktig plats, som var lätt att känna igen för de som reste
förbi, och lätt att mötas kring för de bofasta. Bild 24 visar på just ett sådant objekt. I bild 26
finns en kombination, en vägskylt som ger information och ett självsått träd som markerar
vägskälet. Vid stenen i vägskälet kunde lokalbefolkningen mötas upp och diskutera livets
händelser och fenomen.
Samhällsutvecklingen har skapat allt mer avancerade trafiklösningar, våra möjligheter att
spara tid genom att ha tillgång till effektiva vägsystem är centrala i vår pressade tillvaro.
Rondellerna har blivit en vanlig trafikåtgärd för att få de allt fler motorfordonen utmed
vägarna att flyta effektivt. Anders Lönns ”Vridning” är en modern syntes mellan milstenens
idé och vägskälsobjektets idé. Även om inte informationen finns så som på en milsten har
ändå verket numera en stark identitet som just situerat i Kalmar.

Bild 24: En trevägskorsning i Rugstorp, Kalmar Län. (Foto: )
34

Länsstyrelsen i Kalmar län, Vägverket region Sydöst 1999, s.50.
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Även för Anders Lönn fanns idéer om identitetskapande för staden och dess människor och
konstnären berättar hur han känt sig trygg i sin plats i världen när han åkte med föräldrarna till
mormor och morfar i Karlskrona. Genom det stora ankaret som passerades på vägen kunde
platsen kännas igen, även av ett barn.35
Individens identitetsskapande har förändrats mycket över tid. Från att ha varit hårt knutet till
familjen och det lokala samhället under jordbrukssamhällets dagar, till att i industrisamhället
snarare vara kopplat till arbetet och den materiella tryggheten.36 Från att ”vara” till att ”göra”
således. Lokalsamhällets möten ansikte mot ansikte byttes ut mot telefonen, människor kunde
hålla kontakten fastän de flyttade till arbeten långt från ursprungsfamiljen. De nya
postmodernistiska generationerna har istället en uppsättning identiteter som är
situationsbundna, de betraktar sig som mer komplexa och mångfacetterade än tidigare
generationer.37 Med denna utveckling förändras förstås också relationen till de objekt som
finns i den omgivande miljön. Man har inte längre någon fysisk koppling till vägskälen, man
träffas inte där. Man träffas på kaféer med sina vänner, de ekonomiska förutsättningarna
tillåter ett vidlyftigt socialt umgänge där det kostar pengar att befinna sig.38 Det duger inte
längre med en enkel sten i ett vägskäl för att vi ska kunna identifiera oss med en plats, att
känna oss som hemma, för vad är egentligen hemma nuförtiden?
Men vi behöver kanske en kulturell symbol som genom att tiden går flyttar in i vår själ, som
gör att vi alla i lokalsamhället ser samma bild framför oss när någon säger
”Karlsrorondellen”? Den globala identiteten söker sin motvikt i lokalsamhällets tecken och
symboler, den postmoderna människan är ”glokal”. På ett abstrakt sätt blir kanske Anders
Lönns ”vridning” än mer identitetsbärande för Kalmar som plats, just med anledning av att
lokalsamhället inte längre finns på samma sociala villkor som förr, kommunikationen via
internet har tagit över både samtalet ansikte mot ansikte, och samtalet per telefon där
människor i alla fall kunde höra tonfallet i rösten. Har ”vridning” blivit den
”kommunikationsmast” som förmedlar människors lokalkulturella identitet till varandra?

35
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Överst tv: Bild 25:Annonspelare i Flygsfors, Kalmar
län (Foto: )
Ovan tv: Bild 26: Vägskäl iBarnebo, Kalmar län.
(Foto: )

Överst th: Bild 27: Milstolpe Broddebo, Kalmar lön.
(Foto: )
Ovan th: Bild 28: Milsten vid Värnanäs, söder om
Kalmar. (Foto: )
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I kommunikativa sammanhang återfinns begreppet redundans och entropi.39Att
kommunikationen är redundant kännetecknas av att den är förutsägbar, d v s att den följer de
överenskommelser som vi har med varandra i en kultur, med andra ord konventioner. Den
kommunikation som inte är redundant är entropisk, d v s oförutsägbar.
Ett exempel på hur begreppet redundans gör det möjligt för oss att
knyta samman socialt beteende och meddelandens form kan ses i det
vanliga mottagandet av avantgardistisk, okonventionell konst och
entropisk konst. Publiken blir ofta förnärmad eller upprörs av en
konstnär som bryter mot konstnärliga konventioner, på precis samma
sätt som de skulle bli om han var socialt ohövlig mot dem. Det första
mottagandet av impressionistterna eller de tidiga uppförandena av I
väntan på Godot är uppenbara exempel på detta.40

Intressant att notera är att Anders Lönns konstverk ”Vridning” blev utsatt för ett attentat då det
var nytt. Någon/några personer gjorde sig besväret att släpa bildäck till Karlsrorondellen, vilka
användes för att konstverket skulle antändas lättare. Verket fick vissa skador, men kom ändå
relativt lindrigt undan. I samtal med konstnären per telefon berättade han att först blivit ledsen
och förtvivlad över att människor inte gillade hans konstverk, men att han sedan ändrat sig och
omtolkat situationen och att han kom att se attentatet som ett tecken på att människor i alla fall
brydde sig om sin närmiljö.41 Likgiltiga människor hade förstås inte gjort sig detta besvär.
”Vridning” var således provokativ för någon/några Kalmarbor (om vi utgår ifrån att det var
personer ur lokalbefolkningen som var skyldiga), konstverket följde inte de konventioner som
finns implicit uttryckta i lokalkulturen.
Det finns fog för att sätta ett frågetecken kring hur mycket denna händelse har med själva
analysen av konstverket att göra, och på den pre-ikonografiska och ikonografiska nivån skulle
den förstås inte tillhöra objektet. Det som dock inte malplacerar den i den ikonologiska
analysen är att händelsen i sig skapar en myt runt konstverket som objekt för människors ilska
eller irritation. Det är fullt möjligt att lokalt beskriva konstverket som ”den där pinnen som
någon försökte elda upp”. Själva attentatet kan sägas ha blivit en del av konstverkets identitet,
en negativ händelse som ändå kan knytas till meningsskapandet för lokalbefolkningen.
Vad som är meningsskapande för individen har diskuterats via olika teorier. Betydelsebärande
element i vår omgivning ger förstås ingen direkt mening för individen, dock kan objekt skapa
föreställningar om att tillhöra, d v s vara en del av en kultur. Logoterapin beskriver mening
som åtkomlig via tre vägar; Genom skapande, genom upplevelse och genom inställning till
livet.42 Som konstnären själv berättade ovan har han erfarenheten av att just koppla ett objekt i
kulturen till meningsbyggande, skapande verksamhet. I detta fall genom byggandet och
stärkandet av de relationer som kontakterna med mormor och morfar innebar. Som
samhällsvarelser tycks vi behöva våra landmärken, för att känna igen oss, för att kunna
orientera oss på platser som vi inte självklart kan urskilja som omedelbart igenkänningsbara.
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Neurofysiologisk forskning har genererat en teori om multipla intelligenser.43 Två av dem
beskriver individens förmåga att förstå sig själv (intrapersonell intelligens) och omvärlden
(interpersonell intelligens). Tillsammans kallas de för den personliga intelligensen.
Upphovsmannen menar att orsaken till att han valt att behandla dem tillsammans är att de är
beroende av varandra. En av de två personliga intelligenserna kan aldrig utvecklas utan stöd av
den andra. Således är individens förståelse för sig själv, sammanflätad med förståelsen för andra.
De länkar som finns mellan individ och kollektiv skapar förutsättning för utveckling av båda
intelligenserna. Konstnärens intrapersonella och interpersonella intelligens avspeglas i hans
arbete, vars tankar och idéer förmedlas genom de verk som manifesteras i samhället. De överförs
till betraktaren (och förstås andra konstnärer) som medvetet eller omedvetet tar in konstverket,
medvetet eller omedvetet påverkas av det, vilket får en synlig eller osynlig effekt på
medmänniskornas respektive intelligenser och därmed verksamhet.

Gruppidentiteten är ett kitt och smörjmedel för samhällsbyggandet. Genom att identifiera oss
som tillhörande en grupp, kan vi lättare acceptera varandras förtjänster och
tillkortakommanden. Genom att tillhöra en grupp, ett litet eller stort kollektiv med
gemensamma referenser och preferenser kan vi uppnå något, vi kan särskilja oss från andra
grupper, på gott och ont benämna oss som ”vi” och de andra som ”dom”.44 De
betydelsebärande platser som omger oss som individer och samhällsmedborgare utgör således
en del av den gemensamma kulturen, som binder oss samman och kanske gör att vi i mer eller
mindre grad identifierar oss som ”Kalmariter”. Anders Lönns konstverk ”Vridning” formar
således oss tillsammans med allt annat vi tar in i vår omgivning, i naturen och i kulturen,
medvetet eller omedvetet.
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5. DISKUSSION
Det är som tidigare nämnts omöjligt att göra en objektiv ikonologisk tolkning, dels p g a att vi
alla har olika förförståelse, olika stort kunskapsstoff fördelat över ett oändligt antal variationer
av kurser inom alla möjliga vetenskapliga discipliner. En naturvetare eller teolog hade gjort
helt andra kopplingar till konstverket, det finns med andra ord en tolkning för varje människa
som gör den. Det är förstås också ett faktum att vi alla har en unik kärna, samtidigt som vi
också är vanliga, som alla andra. Detta innebär att vi till viss del har gemensamma referenser,
och därmed bär delar av kulturen som ett kollektiv.
Under arbetets gång har jag ifrågasatt min förförståelse att anse materialet vara
lokalt/regionalt/nationellt betingat, medan jag anser formen universell. Det taktila sinnet är en
av förklaringarna, d v s att det vi kan ta på i vår vardag skapar preferenser. Ett minne dök upp
från en dekorationsmålningskurs jag bevistade för många år sedan, där kursledaren bad oss att
inte misströsta över våra resultat. Ur vilken källa han hämtade kunskapen måste jag låta vara
osagt, men detta var hans ord: ”Om ni så övar till ni dör kommer ni aldrig att bli lika bra på att
marmorera som en Italienare, å andra sidan kan aldrig en Italienare bli lika bra som ni kan bli
vad det gäller träimitationsmålning”. Kursledaren menade alltså att vi bär en känsla för
materialet i oss, genom att vi delar en kultur. Ett marmorblock är en vanlig syn för en
Italienare, trämaterialet är vanligt för oss. Kanske suger vi i oss information om materialet när
vi berör det, liksom när vi ser det?
Vad är det som skiljer ut rondellkonst från den ”vanliga” konsten? Det som skiljer all
offentlig konst utomhus från andra genrer är förstås tillgängligheten. Galleriernas och
museernas konst har krävt en aktiv handling, d v s en individ som med berått mod besöker
utställningen. Utan att kunna redogöra för teorierna bakom, kan jag anta att dylika handlingar
är kopplade till människor i urskiljbara grupper. Personer ur en mer bildad medelklass är mer
troliga att möta på konstens specifika platser, troligen är också kvinnor vanligare. Även
medelåldern lär vara betydligt högre på en konstutställning en söndagseftermiddag än vad den
är på en ordinär familjebegivenhet?
När det gäller skulpturer förhåller det sig förstås annorlunda. ”Vridning” gör ingen skillnad på
folk och folk. Det kan reta gallfeber på vem som helst, och väcka inspiration hos vem som
helst. Konstverket visar lika glatt upp sig för den rostiga Skodan, som för den flotta Mercan,
det känner ingen blygsel för kvinnor (för nog måste det vara en man?). Inte heller
åldersdiskriminerar det vissa grupper och hänger på sig ett täckelse när ungdomar mellan 18
och 25 kör förbi. Lite fördomsfullt kan man kanske säga att det inte skulle gjort någon
skillnad, för vilken ungdom skulle orka slänga en blick på allas vår ”pinne”. För vem ser det
som alltid funnits? Vem ser det som inte lyckas relatera till en skillnad? För de som är födda
efter 1987 är konstverket fullständigt inlemmat i kulturen. Dessa personer känner inte platsen
utan konstverkets uppenbarelse, det har ju alltid funnits där? Kanske tror de att det vuxit upp,
som en numera nästan utdöd trädsort som i ett enda kvarvarande exemplar lyckats överleva
koldioxidutsläppen?
På 20 år har tiden frätt på konstverket. Det ena benet uppvisar rispor i skinnet. Det har förlorat
sitt skydd av tjära och ligger naket för världen. Köttet har börjat upplösas, musklerna förtvinat
en aning. När jag fotograferade konstverket klappade jag tröstande över såret och kände
tacksamhet för att konstverket fanns, och skulle finnas ännu ganska länge. Kanske inte för
evigt som materia, men kanske medvetet eller omedvetet, för evigt som en kulturbärande idé i
Kalmariternas själ och hjärta.
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6. SAMMANFATTNING
Uppsatsen beskriver konstverket ”Vridning” av Kalmarkonstnären Anders Lönn. På den preikonografiska nivån beskrivs verket i avseende på vad som är möjligt att konkret uppfatta med
ögat, både gällande material och form på den plats där det står. På samma nivå beskrivs också
vad som finns i konstverkets omedelbara närhet geografiskt, samt Kalmars lokalisering i
förhållande till konstverket och regionen. Verket är placerat i den så kallade Karlsrorondellen
strax söder om Kalmar. Rondellen är en punkt där tre huvudvägar och en lokal väg
sammanstrålar. Konstverket reser sig 17 meter över marken och har verkat provokativt på
vissa individer. ”Vridning” är välkänt i Kalmar och går i folkmun under beteckningen
”pinnen”. Materialet är trä och även marken i rondellen runt konstverket ingår i konstverkets
idé.
På den ikonografiska nivån går analysen djupare och avser att besvara frågor som: Vad i
Kalmar eller andra platser kan ha inspirerat konstnären. I generell mening; vad i traktens natur
och kultur kan verka inspirerande för vilken som helst konstnär. Vår perception orsakar att vi
drar till oss idéer i vår omgivning som sedan blandas och omtolkas. För en konstnär
manifesteras resultatet av denna process genom olika konstverk. Uppsatsens ambition för
denna nivå är således att knyta konstverket till konstnärens medvetna och omedvetna
inspirationskällor i den lokala/regionala kulturen, vilken har stora delar gemensam med den
nationella. Rubriken Material & Dimensioner relaterar till trämaterialet och de dimensioner
som är förknippade med lokala/regionala/nationella byggnadsverk och skepp. Rubriken Form
& Idé relaterar till formen i universell mening, d v s vilka andra konstverk runt om i världen
som inspirerat både tidigare och senare konstnärer. Detta knyts till idén om hur formen
påverkar betraktaren att uppfatta en rörelse i konstverket.
Den ikonologiska nivån ligger än djupare i den tidigare. Med hjälp av abstraktioner som
beskriver individuella, mellanmänskliga och kollektiva skeenden och föreställningar avseende
klass, genus, kommunikation, möten, kopplade till material, form, idé och plats föreslås olika
objekt som inspirationskällor. Förförståelsen jämförs med texter om t ex konstruktivism, den
betydelsebärande skillnaden, gruppdynamik osv. Rubriken Material & Form relaterar till
materialet som klassbärare och varaktighet, formen som genusbetydande och avantgardistiska
referenser. Rubriken Plats & Idé behandlar vägarnas och vägskälens betydelse för
människors möten och kommunikation, liksom hur en plats kan bära individers identitet och
meningsföreställningar.
Diskussionen landar i att ett konstverk som visar upp sig offentligt, utan att människor aktivt
behöver välja om de vill ta del av det inte, uppenbarligen kan verka mer provocerande än
institutionell konst. Det kan också sammanbinda en lokalbefolkning, utgöra en del av dess
identitet. En handfull skulle kanske fortfarande lättat andas ut om det plockades ned, men de
flesta skulle nog ändå sörja ett förlorat sjö- och landmärke som tillhör kollektivet.
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