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 Innehåll: The aim of the study has been to examine the duality that I seemed to find in Karin 

Broos works, primarily on the basis of her renditions of nature. The objective is to study the 

duality on various plans and to examine which traces of Intertextuality that may exist.  

In the study of the duality I have taken note of how nature is presented in terms of style and 

form, as well as that I have seeked cultural references pictorial and symbolic. I have also 

examined the images with reference to Intertextuality.   

The following questions has been applied during the work: 

How is nature produced in the paintings?  

What place occupies nature in relation to the people, in the works?  

What is being communicated by nature's participation in the works? 

As a method, and as a tool for analysis and interpretation of selected works, I have chosen to 

use Panofskys iconological interpretative method. As a guide to seek relations of 

intertextuality the theories of  Julia Kristeva has been useful, which  includes thoughts  that 

new images are created or re-created in relation to other images all the time and in new 

contexts. 

As a result of the study I have found some kind of expression of balance, though it did not 

seemed to look that way from the beginning. It could be an expression of a desire for man and 

nature in harmony, not separated but acting in symbiosis. Perhaps it is also an expression and 

a longing for what is natural but not culture, a hope or a reminder of the fragile relationship 

between man and nature, an expression of reflection on the balance and harmony in our 

culture and contemporary world. The double has in away been a language to communicate 

this issue, to open our eyes in front of it.  
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1. INLEDNING 

Upptakten till studien grundar sig på mitt första möte med Karin Broos verk, i samband med 

en utställning i hennes ateljé på museet Alma Löv i Östra Ämtervik, Värmland, 2009.  

Mitt första intryck var den fotorealistiska återgivningen av människorna, men det bestående 

intrycket och det som kom att fånga mig allra mest var naturen och mystiken i Broos 

målningar. Naturen finns ofta med som ett element i bakgrunden i hennes målningar, och 

beroende på vems blick det gäller kan den upplevas på olika sätt. Den kan exempelvis 

upplevas som idyllisk eller hotfull. Den kan också vara idyllisk och hotfull på samma gång, 

en form av dubbelhet som är återkommande i Broos bildvärld och som jag har valt att studera 

lite närmare.   

Dubbelheten finns med på flera plan i hennes målningar, dels på det formmässiga planet som 

en mix av foto och måleri, dels på och dels på det stilmässiga planet som en mix av olika 

konsthistoriska referenser, liksom på det symboliska planet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka den dubbelhet som jag tycker mig finna i Karin Broos 

verk främst med utgångspunkt i hennes återgivningar av naturen. Målet är att studera 

dubbelheten på olika plan samt att undersöka vilka spår av intertextualitet som kan finnas.  

I studien av dubbelheten kommer jag att ta fasta på hur naturen framställs när det gäller stil 

och form samt att söka kulturella referenser bildmässigt och symboliskt. Jag kommer 

dessutom att undersöka bilderna med hänsyn till intertextualitet.  

Följande frågeställningar kommer att gälla under arbetets gång: 

 

Hur framställs naturen i målningarna?  

Vilken plats intar naturen i förhållande till människorna? 

Vad kommuniceras genom naturens medverkan i verken?  
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1.2 Avgränsning 

Med hänsyn till syftet har jag valt att studera Karin Broos verk där naturen och dubbelheten 

tycks ha en framträdande roll. Från pågående utställning Speglingar på Borås Konstmuseum, 

har jag valt ut fem verk att tolka och analysera. Jag kommer även att göra jämförelser mellan 

vad som tidigare skrivits om Broos verk, dels i förhållande till naturen, men också med 

intertextualitet som utgångspunkt.   

 

1.3 Metod  

Som en metod, och som redskap för analys och tolkning av utvalda verk, har jag valt att 

använda mig av Panofskys ikonologiska tolkningsmetod.  

Enligt Panofskys metod sker tolkningen av en bild på tre nivåer. På den första nivån, även 

kallad pre-ikonografiska nivån, tar man i tolkningen hänsyn till färg och form samt uttryck 

som är kända för uttolkaren, och man återger vad man ser. På den andra ikonografiska nivån 

tar man hänsyn till kulturhistoriska begrepp, teman eller traditioner, en form av koder eller 

konventioner som används i samband med en traditionell händelse eller ett begrepp, bilden av 

något. Den tredje ikonologiska nivån söker förklara meningen eller innehållet via tolkning av 

ovanstående nivåer, att tolka symboliken i det analyserade eller att förklara kulturella 

symtom.
1
   

Som underlag till att spåra drag av intertextualitet har jag tolkat och analyserat fem verk av 

Karin Broos pågående utställning Speglingar på Borås Konstmuseum. Av dessa har jag gjort 

jämförelser med tidigare skrivna artiklar och konstrecensioner samt böcker och 

utställningskataloger om Karin Broos och hennes verk.  

 

1.4 Teori 

Jag har valt att studera de utvalda verken utifrån ett perspektiv av intertextualitet med 

anledning av de referenser inom konsthistorien som jag tycker mig finna i Karin Broos verk, 

stilhistoriska såväl som kulturhistoriska. Intertextualitet som begrepp har sin grund i den 

poststrukturalistiska traditionen och återfinns inom semiotikens teorier med bl.a. lingvisten 

och semiotikern Julia Kristeva som förgrundsfigur. 

                                                           
1
 Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts. 3 uppl.( Middlesex: 1993) s. 51-67  
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Intertextualitetsbegreppet innefattar tankar om att en text eller ett konstverk inte kan skapas 

som en ”isolerad” företeelse utan att vara påverkad av andra texter eller bilder, utan att nya 

bilder skapas alternativt återskapas i relation till andra bilder och i nya sammanhang.
2
  

 

1.5 Litteratur & forskning   

Tyngdpunkten i valet av material, i samband med min studie, utgörs av fem verk av Karin 

Broos ur pågående utställning Speglingar på Borås Konstmuseum, 2011.16.4 – 2011.12.6 : 

På balkongen 1 (2006),  Fönstret (2010), Resan (2008), Efter badet 2 (2008), Flickan på bron 

1 (2008). 

Studien grundar sig också på litteraturstudier av källor och material som jag finner relevanta i 

samband med mina frågeställningar. Som grund för metoder och teoretiska sammanhang har 

jag använt mig av Erwin Panofskys konsthistoriska studie Meaning in the Visual Arts
3
 samt 

Julia Kristevas semiotiska studie Desire in Language
4
.  

I sökandet efter intertextuella relationer har jag använt mig av tidningsartiklar, 

konstrecensioner och utställningsböcker
5,6

 om Karin Broos och hennes verk samt 

konsthistorisk litteratur
7,8,9

 och uppslagsverk
10

 . 

 

1.6 Om konstnären 

Karin Broos är född 1950, och uppvuxen i Uppsala. Under 60-talet bodde hon en tid i Malmö 

för att sedan tillbringa en femårsperiod i Holland. Där sökte hon, 1970, till Kungliga 

Konsthögskolan s´Hertogenbosch och kom in, och där fanns även hennes pojkvän och 

sedermera också make, Marc Broos.
11

  

                                                           
2
 Julia Kristeva, Desire in Language – A Semiotic approach to Literature and Art (New York: 1980) s. 36, s. 64. 

3
 Erwin Panofsky,  Meaning in the Visual Arts. 3 uppl.( Middlesex: 1993) s. 51-67.  

4
 Kristeva, s. 36, s. 64. 

5
 Jessica Kempe, Karin Broos – Målningar (Östra Ämtervik: 2008) s. 5-8, s. 14-19, s. 42-45,  s. 69, s. 74-75,  

6
 Ingela Lind, Karin Broos – Speglingar (Malmö: 2011) s. 65, s. 77, s. 81,  

7
 Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse – Svensk arkitektur 1890-1920 (Stockholm: 1998) s. 33-36 

8
 Marilyn Stokstad,  Art: A Brief History. 3rd ed. (New Jersey: 2007) s. 471-478 

9
 Lena  Johannesson  m.fl., Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000 (Stockholm: 2007)s. 74-76, s. 82-89,   

10
Ian  Chilvers, Concise Dictionary of Art & Artists. Third Edition (Oxford University Press:2003) s. 221-222,  s. 

601-603 
11

 Simone Jacobi, ”Samtal med Karin Broos”, Värmländsk kultur, nr 2 (Karlstad:1980) s.17-19 
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I en intervju med Karin Broos, 1980, återger Simone Jacobi Broos berättelse om parets 

längtan att bosätta sig på landet, någonstans i Sverige. Hur de sålde allt de ägde, åkte till 

Sverige på vinst och förlust för att hitta sitt drömhus i Värmland. Enligt Jacobi, beskriver 

Broos livet på landet, med förhållandet till naturen och till själva livet, som att ingå i ett 

logiskt och meningsfullt sammanhang och som hon upplever vara en viktig förutsättning för 

hennes bilder i form av distans till det hon vill uttrycka.
12

 

Om uttrycket i bilderna återberättar Jacobi Broos tankar om hur uppväxten i storstaden och 

känslan av meningslöshet under skolåren kan ha haft inverkan på det konfliktfyllda uttrycket 

eller uttryck av hopplöshet och undergångtendenser i hennes bilder. Det gäller också uttrycket 

i återgivningen av människorna, som verkar isolerade, kyliga och utestängda. Jacobi återger 

vidare Broos känslor av maktlöshet och vanmakt i samband med inträffade händelser och 

personliga tragedier genom åren, som kan antas vara en annan aspekt att ta hänsyn till i 

bildernas uttryck. Broos säger sig också ha en dragning åt det dystra, mörka och trista samt en 

inneboende rädsla för människan som varelse och det liv som de flesta lever, enligt Jacobi. 

Hon är kritisk till hur det ekonomiska tänkandet styr i vårt samhälle, med betoning på att 

bevara och höja vår levnadsstandard.
13

  

Jacobi fortsätter med Broos ifrågasättande av värderingar som ständigt legitimerar skövling 

och förgiftning av jorden och därmed också av djur och människor. Broos säger sig leva i ett 

samhälle som hon inte tror på såvida det inte sker en kursändring med uppfostring i andra 

värderingar och hon upplever att samhället består av människor som lever sammanhangslösa 

och tomma liv, liv som fylls ut med pengar och prylar och som matas med TV. Broos menar 

att det är just dessa människor och deras liv som engagerar henne och som hon försöker 

närma sig, enligt Jacobi.
14

  

Karin Broos debuterade som konstnär i Sverige 1975, med fyra teckningar antagna på 

Höstsalongen i Karlstad, vilket gjorde henne omtalad i Värmland. Hennes stora nationella 

genombrott kom dock långt senare, i samband med en utställning på Kristinehamns 

konstmuseum, 2007, och sedan dess har hon haft uppmärksammade utställningar på Galleri 

Christian Larsen i Stockholm, åren 2009 och 2011.
15

 

                                                           
12

 Simone Jacobi, ”Samtal med Karin Broos”, Värmländsk kultur, nr 2 (Karlstad:1980) s.17-19. 
13

 Jacobi, s.17-19. 
14

 Jacobi, s. 17-19. 
15

 Ingela Lind, Karin Broos – Speglingar (Malmö: 2011) s. 56-58. 
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2. IKONOLOGISK ANALYS 

I nedanstående verk av Karin Broos har jag koncentrerat mig på vissa frågor och satt fokus på 

det som är mest relevant med hänsyn till syfte och frågeställningar i denna studie.  Fokus 

ligger därför på naturens roll och utrymme i bilderna samt dess relation till människorna. 

I den pre-ikonografiska beskrivningen av verken har jag speciellt studerat hur naturen och 

människorna framställs i form och uttryck; vad man ser. Vidare när det gäller den 

ikonografiska analysen har jag sökt tendenser av kulturhistoriska slag som begrepp, 

traditioner eller konventioner. Slutligen, i den ikonologiska tolkningen har jag sökt samband 

mellan symbolik och eventuella kulturella symtom. 

 

2.1 På balkongen 1, 2006 

En flicka, med ryggen mot betraktaren, 

står på en balkong och tittar ut mot ett 

grönt, diffust lövverk. Det är stark motljus 

och något tycks dölja sig i ljuset och i 

lövverket, men vad?  Det lämnas åt 

betraktaren att avgöra. Något tycks 

”pocka” på flickans uppmärksamhet.  

Färgerna för tankarna till impressionismen 

med klara oblandade färger och med 

skuggor i blå eller lila toner. Räcket bildar 

en gräns mellan bak- & förgrund, där 

bakgrunden är suggestivt förmedlad. 

Förgrunden däremot, är starkt 

fotorealistiskt återgiven.                                                                  

 Bild 1: På balkongen 1 (2006), akryl på pannå 110x160cm 

Förgrunden tycks inge en känsla av trygghet och vardaglighet i motsats till bakgrundens 

hotande eller lockande och suggestiva natur. Flickans gestalt utstrålar förundran och 

nyfikenhet vilket, tillsammans med det starka ljuset, för tankarna till något bortom ”den 

uppfattbara verkligheten”. Människan och naturen tycks dock inta lika stor plats i bilden. 
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2.2 Fönstret, 2010 

Centralt i bilden finns ett fönster som kan 

upplevas som att det tar stor plats i bilden. 

Framför fönstret i ett skuggigt rum syns en 

flicka sittande i en säng med ett täcke 

halvtäckande över sig. Vid sidan syns något 

som liknar en väska med ett vitt papper som 

sticker upp och vid sidan av väskan något 

som liknar en filofax.  I fönstrets högra hörn 

syns ett blått tygstycke som verkar vara 

fråndraget från fönstret. Det silar in ljus i 

rummet genom fönstret. Färgerna inomhus 

är klara och rena som exempelvis kudden i 

rödorange mot en grön vägg eller ett blått 

tyg mot en gul vägg, med skuggor i 

blågrönaktiga samt lila toner.  

                                                                                            Bild 2: Fönstret (2010), akryl på duk, 80x110 cm 

På andra sidan fönstret, på utsidan, och närmast fönstret syns några fruktträd, nakna utan löv. 

I bakgrunden och bort mot horisonten tar skogen och toppar av granar vid, för att slutligen 

övergå i en hyperljus himmel. Färgskalan på utsidan går i brunt, grönt och ockra vilket bildar 

kontrast till färgskalan innanför fönstret. 

Fönstret tycks bilda en gräns mellan inne och ute, mellan förgrund och bakgrund och kanske 

också mellan dunkelt och ljust. Bilden ger intrycket av att förmedla två motiv, där insidan 

med sin färgskala och realistiska återgivning av vardagliga ting såsom en filofax för tankarna 

till nutid. Utanför fönstret känns återgivningen som om den vore från en annan tid, i likhet 

med värmländskt landskapsmåleri från 1800- till 1900 talets sekelskifte. Totalt sett känns det 

ändå som om människan och naturen tar lika mycket plats i anspråk. 

På båda sidorna om fönstret vilar en känsla av återhämtning där flickan med filofaxen, 

kanhända, är hänvisad till sängen för att återhämta sig från sjukdom eller vardagens 

vedermödor. Naturen med sina nakna träd tycks även den förmedla något av återhämtning och 

stillhet.    
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2.3 Resan, 2008 

Två flickor sitter i baksätet på 

en bil samt en hund längst 

bak, förmodligen i 

bagageutrymmet. Hunden och 

flickan till vänster på bilden 

tittar rakt fram, medan 

flickans blick, till höger, tycks 

sugas ut genom bilrutan till 

höger i bilden. Ett starkt, vitt 

solljus strömmar in genom 

rutan och belyser delvis  

Bild 3: Resan (2008), akryl på duk, 150x80 cm 

hunden och flickan till vänster, men främst den högra flickans ansikte. Flickans ögonvitor blir 

framträdande då hon tittar snett uppåt och ut mot en diffust återgiven granskog med himmel 

ovanför. Bilden känns starkt fotorealistisk innanför bilrutan medan utsidan förmedlar ett 

intryck av naturmystik.  

Flickorna och hunden verkar befinna sig mitt i vardagen. Samtidigt ger ljuset och den 

förbipasserande skogen, den starkt solbelysta flickan och hennes, till synes, onaturliga blick 

intrycket av en annan värld utanför bilrutan, som om de befann sig i en bubbla. Bilrutan 

verkar bilda en gräns mellan två världar eller tillstånd, kanske mellan det verkliga och 

gudomliga, eller tillståndet mellan dröm och verklighet. Det inströmmande ljuset, som tycks 

inge en känsla av något bortom verkligheten eller till något gudomligt, för tankarna till en 

sciencefictionbetonad TV-serie från 1990-talet, Twin Peaks, författad och regisserad av Mark 

Frost och David Lynch
16

. Jag upplever mystiken vara påtaglig.  

 

 

 

 

                                                           
16

 http://www.lynchnet.com/tp/ 
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2.4 Efter badet 2, 2008 

Tre flickor befinner 

sig på en brygga vid 

en sjö. Två av 

flickorna sitter på en 

bänk och ser ut att 

studera något på den 

ena flickans knä. 

Den tredje flickan 

står rakryggad upp 

till höger i bilden 

och ser ut att krama 

ur sin våta hårtofs. 

Förmodligen har de 

nyss badat.                        Bild 4: Efter badet (2008), akryl på duk, 165x110 cm 

Ett starkt kvällsljus lyser på flickorna, från höger i bilden, och bildar därmed långa skuggor på 

bryggan, från deras kroppar.  I det nedre högra hörnet visar sig ytterligare en skugga. Varifrån 

den kommer kan betraktaren inte se. Flickorna och bryggan som befinner sig i förgrunden är 

fotorealistiskt återgivna med klara färger i sommarklänningarna och den ena flickans skor. I 

bakgrunden är horisonten hög, och skogsbeklädda höjder eller bergskammar kastar 

spegelbilder på en till synes stilla vattenyta. Bergen är blågröna och diffusa, och vattnet är 

gråblått med gröna och blålila speglingar och skuggor. Påtagligt och synligt för ögat är att 

färgen är pålagd i lager på lager med tunna penseldrag.  Människorna och naturen intar lika 

stor plats i bilden. 

Bakgrunden tycks bära drag av nationalromantiskt landskapsmåleri, likt de värmländska 

Rackstadsmålarna, medan bryggan och flickorna i förgrunden är fotorealistiskt återgivna. 

Detta inger en känsla av att bakgrunden verkar som en kuliss och man får en känsla av en 

idyll och en förtrollning som kommer att brytas när kulissen tas bort.  
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2.5 Flickan på bron 1, 2008 

En flicka står på något 

som verkar vara en bro. 

Hon lutar sig emot räcket 

och har lagt armarna på 

det. Räcket är grönt med 

roströda inslag. Flickans 

hår är ännu rödare än 

räcket, närmare 

kopparrött, och centralt i 

bilden står hon med 

ryggen emot betraktaren. 

Hon tittar snett bakåt över 

Bild 5: Flickan på bron 1(2008), akryl på duk, 165x110 cm   

sin högra axel, som om någon eller något skulle närma sig henne. En skugga faller på hennes 

ansikte men i övrigt är hon solbelyst. Skuggan förmedlar en känsla av obehag eller något dolt. 

Av hennes ögon kan betraktaren mest skönja ögonvitan, vilket ger blicken ett onaturligt eller 

suggestivt intryck.  Hennes kläder är återgivna i ljust pastellblått och rosa vilket utgör en 

kontrast till det kopparröda håret. 

Nedanför och på andra sidan av räcket strömmar ett vattendrag förbi, ömsom spegelblankt 

och ömsom virvlande. I bildens högra del återspeglas sommarhimlen i vattnet medan mörka 

skuggor dominerar till vänster, framförallt i gränslandet mellan vattnet och lövverket närmast 

flickan. Bakgrunden domineras av en tät och lummig växtlighet i form av lövträd, återgivna i 

grön-vita, grön-gula och grön-svarta färgblandningar med en rödfärgad himmel ovanför 

trädtopparna. Människan och naturen tycks inta lika stor plats i bilden. 

Räcket, en kvarleva från 40-talet och järnbrukens storhetstid i Värmland, och vattnet med de 

täta lövverken hängande över sig, ger associationer till flottningen på Klarälven och inger 

därmed en känsla av nostalgi.
17

 Flickans gestalt däremot förmedlar en känsla av disharmoni 

och obehag. Det väcker tankar och frågor om vad hon gör där? Eller vad som eventuellt 

uppehåller henne? Räcket tycks bilda en gräns av något slag, exempelvis mellan det mörka i 

skuggorna och ljuset på hennes gestalt, en gestalt som för tankarna till en liknande rödhårig 

                                                           
17

 http://www.varmlandsmuseum.se/1/1.0.1.0/238/1/ 
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gestalt i Edvard Munchs expressionistiska verk Vampyren (1893). Flickan på bron har något 

onaturligt och själlöst över sig. Andra verk av Munch, som exempelvis Flickor på bron 

(1905), bär också på jämförbara drag med Broos Flickan på bron 1, främst när det gäller 

själva motivet och till viss del i det expressionistiska uttrycket.  

I motsats till andra bilder av Broos tycks människan och naturen vara mera återgivna i 

symbios, stilmässigt, när det gäller  Flickan på bron 1.  

  

2.6 Sammanfattning av ikonologisk analys 

I en intervju med Karin Broos, gjord av tidigare nämnda Simone Jacobi, menar hon att det är 

människorna och deras liv som hon vill skildra i sin bildvärld. I de verk av Broos som har 

ingått i min analys har jag funnit att naturen utgör en stor del i människornas liv. Beroende på 

betraktare kan intrycket vara olika, där somliga ser människorna i första hand medan andra tar 

intryck av naturen. I ovanstående analyser tycks de dock inta förhållandevis lika stor plats i 

bilden.  

Det sätt på vilket naturen framställs tycks påverka intrycken eller upplevelserna av verken, på 

ett sätt som inger känslor av dubbla budskap. Dubbelheten i sig förmedlar en känsla av 

osäkerhet eller en känsla av något dolt ”under ytan”. I analysen finner jag att dubbelheten i de 

flesta av verken tycks utgöras av motsatser eller olikheter. Däremellan finns också oftast 

något som tycks utgöra en gräns mellan dessa motsatser och olikheter. Det kan exempelvis 

röra sig om en gräns, i form av ett räcke eller en bilruta, mellan det suggestiva och det 

vardagliga, eller en gräns mellan nutid och dåtid i form av en brygga eller ett fönster. 

Naturens medverkan i bilderna tycks i de flesta fall också utgöra en motvikt eller kontrast i 

verken, som kommunicerar något som skulle kunna symbolisera ”den andra sidan” eller 

någon form av andlighet. Det bildar då en kontrast till den realistiska, ”mänskliga världen”.  I 

analyserna tycker jag mig finna relationen mellan människorna och naturen utgöra en central 

del i Broos bildvärld.  

Flera av Broos verk har något av en ödesmättad stämning över sig, som inger en känsla av att 

något har hänt eller kommer att hända, en känsla av att idyllen ska spricka eller en känsla av 

undergång.      
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3. INTERTEXTUALITET 

Intertextualitet innefattar idéer om att en bild inte helt och fullt kan ”stå för sig själv”, utan 

påverkan av det som utförts tidigare genom historien. Bilder skapas och omskapas hela tiden i 

nya sammanhang och med nya innebörder. 

Jag tycker mig finna sådana samband i mina tolkningar av Karin Broos verk, vilka jag 

kommer att undersöka lite närmare i nedanstående avsnitt. Det kommer att handla om 

jämförelser av mina tolkningar med vad som tidigare skrivits om Broos verk samt historiska 

jämförelser av vissa tankegångar. 

 

3.1 Den andra sidan 

Det som tidigare har skrivits om Karin Broos verk har framför allt handlat om den bildsvit 

som blev något av hennes konstnärliga genombrott, i alla fall för den bredare publiken, 

nämligen bilder av kvinnor i- och vid vatten. Vissa konstkritiker och skribenter, som 

exempelvis konstkritikerna Dan Jönsson
18

 och Ingela Lind
19

, refererar till föregångare inom 

fotorealismen såsom bl.a. den från USA härstammande Edward Hopper, samtidigt som 

Jönsson också drar paralleller till nationalromantikens Anders Zorn. Andra konstkritiker, som 

exempelvis Jessica Kempe
20

, tycker sig se vissa kopplingar till symbolismen hos 1900-talets 

sekelskifteskonstnärer som Bruno Liljefors och Gustaf Fjaestad.  

I samband med en utställning på Kristinehamns konstmuseum, 2008, där Karin Broos 

målningar med fokus på kvinnor och vatten visades, gjorde skribenten Adina Magnusson en 

recension av verken samt en intervju med konstnären.
21

   

Magnusson kommenterar vattnet i bilderna som ”underbart och hemskt på samma gång” och 

hon vill mena att det är en känslomässig kluvenhet som griper tag i betraktaren av Broos 

målningar. Dubbelheten är en utmärkande känsla hos Broos, och hon berättar i intervjun att 

hon både kan vara glad och samtidigt ha en stark katastrofkänsla inom sig. I Magnussons 

intervju beskriver hon det som att den andra sidan alltid finns med.  

                                                           
18

 Dan Jönsson, ”Karin Broos på Christian Larsen, Stockholm”,  Dagens Nyheter (DN) 3/3 2011. 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/karin-broos-pa-christian-larsen-stockholm 
19

 Ingela Lind, Karin Broos – Speglingar (Malmö: 2011) s. 58. 
20

 Jessica Kempe, Karin Broos – Målningar (Östra Ämtervik: 2008) s. 7. 
21

Adina Magnusson, ”Karin Broos många kvinnor i vatten”, Nya Wermlandstidningen (NWT), 14/11 2008. 

http://www.nwt.se/kultur/article72361.ece 
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I mina analyser av Broos verk, i denna studie, har jag funnit något som jag tycker förmedlar 

en känsla av ”den andra sidan”.  Det verkar finnas en gräns mellan den ena eller andra sidan, 

mellan människan och naturen, mellan natur och kultur. Människorna verkar ibland inåtvända 

medan naturen pockar på uppmärksamhet. En vardaglig realism tycks råda på ena sidan 

medan illusionen tar plats på andra sidan ”gränsen”. 

Inåtvänd, frånvänd och med ryggen emot 

betraktaren står Vandraren över dimhavet 

(1817-18), i verket med samma namn, av 

Caspar David Friedrich (1774-1840).
22

 

Människans litenhet inför den storslagna, och 

kanske lite skrämmande, naturen är påtaglig 

samtidigt som bilden tycks förmedla en känsla 

av andlighet. En viss  dubbelhet och  drag av 

melankoli kan spåras i bilden.  

Dessa spår från Romantiken tycker jag mig 

även finna i de bilder av Broos som jag har 

studerat, och även vissa drag av en 

”känslomässig kluvenhet” som Magnusson 

beskriver.                           Bild 6: Caspar David Friedrich, Vandraren över                                                                                                                                          

                                              dimhavet (1817-18) 

I Broos bildvärld har dock människan intagit en större plats, enligt min analys, men man kan 

fortfarande känna en förnimmelse av naturens påverkan på människorna, dels i form andlighet 

eller tillstånd av förundran inför naturen, men också i form av något mystiskt eller 

oroväckande.  Denna förundran eller otrygghet tycker jag mig finna spår av i Broos verk På 

balkongen 2. Med ”större plats” menar jag både formmässigt när det gäller utrymmet på 

bildytan och på det symboliska planet, när det gäller makt. Jag syftar då på den makt som är 

sammankopplad med människans åverkan på planeten Jorden, och som påverkar djuren och 

naturen såväl som människan.  

 

 

                                                           
22

 Ian Chilvers, Concise Dictionary of Art & Artists, (Oxford University Press, New York 2003) s. 221. 
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En känsla av något bortom verkligheten, till ”andra 

sidan”, för tankarna till en sciencefictionbetonad 

TV-serie från 1990-talet, Twin Peaks, författad och 

regisserad av Mark Frost och David Lynch
23

. I 

bildspråket är mystiken påtaglig och laddad med 

symbolik bl.a. i form av drömmar och andliga 

världar, och i den till synes idylliska småstaden 

Twin Peaks tycks en känsla av obehag vila hos 

byborna.  

Bild 7: ur TV-serien Twin Peaks                  

I min analys av Broos verk Resan, tycker jag mig finna samma typ av starka och till synes 

onaturliga ljus som strömmar in från höger i bilden, och som verkar pocka på 

uppmärksamhet.  

Uttryck för ”det dolda” och ”den andra sidan” 

tycker jag mig även finna i Broos verk Flickan 

på bron 1. Till viss mån stilmässigt men främst 

i uttrycket ser jag också en viss parallell till 

Edvard Munchs Vampyren från 1893. Den 

tycks referera till något på insidan och det 

undermedvetna, tankar som tidigare nämnts i 

Jacobis intervju, där Broos på något sätt räds 

människan som varelse och vad hon är kapabel 

till, som i det här fallet är orsak till smärta.
24

         Bild 8: Edvard Munch, Vampyren (1893) 

 

                  

 

 

                                                           
23

 http://www.lynchnet.com/tp/ 
24

 http://www.edvard-munch.com/gallery/love/vampire.htm 
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3.2 Natur & kultur  

Flera av Broos verk har något av en ödesmättad stämning över sig, som inger en känsla av att 

något har hänt eller kommer att hända, en känsla av att idyllen ska spricka eller en känsla av 

undergång. Verket Efter badet 2, är enligt min tolkning ett sådant exempel.               

Denna ödesmättade stämning gör att 

referenser till Joseph Mallord 

William Turner (1775-1851) inte 

känns långt borta
25

. Det 

impressionistiska inslaget i Broos 

verk På balkongen, tycker jag mig 

känna igen hos Turner i verket The 

Fighting ”Téméraire,”Tugged to Her 

Last Berth to Be Broken Up (1838).  

                                                                              Bild 9: William Turner, The Fighting ”Téméraire,” Tugged to 

                                                                              Her Last Berth to Be Broken Up (1838).                             

Jag syftar då främst på återgivningen av ljuset. Symboliken hos Turner handlar om en ny era 

som tar vid efter den gamla, där ångbåten symboliserar det nya, och skeppet symboliserar 

slutet på en epok. Verket tycks också förmedla en viss melankoli, som kan infinna sig när 

något välbekant och tryggt går ur tiden, när man vet att det välbekanta och trygga kommer att 

ersättas med något nytt, obekant och därmed kanske också något mer otryggt. I den nya eran 

intar människan en större roll genom tekniska framsteg och i form av industrialismen vilket, 

som senare ska visa sig, kommer att stå i skarp kontrast till naturen och dess lagar. Kultur står 

emot natur. I Broos verk Flickan på bron 1, utgör broräcket en gräns mellan förgrund och 

bakgrund. Broräcket tycks vara en kvarleva från 40-talet och järnbrukens storhetstid i 

Värmland, och det tillsammans med täta lövverk som hänger ner över ett vattendrag, liknande 

en älv, ger även här associationer till en svunnen tid med flottning på Klarälven.  

 

Andra betraktare av Broos verk skulle kanske endast dra paralleller till nationalromantiska 

landskapsbilder, framförallt när det gäller Efter badet 2. Det kan jag också tänka mig att göra, 

och i så fall på det formmässiga planet när det gäller återgivningen av naturen, men främst när 

                                                           
25

 Ian Chilvers, Concise Dictionary of Art & Artists, (Oxford University Press, New York 2003) s. 601. 
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det gäller symboliken i den dubbeltydiga känslan av idyll eller dolt hot, som jag tycker mig 

finna spår av i mina analyser.  

I Fritz Lindströms verk Elden (1905)
26

, är det 

främst de tre kvinnornas förtrogna samtal, i 

skenet av elden vid strandkanten av en sjö som 

gör att jag drar paralleller till Broos och verket 

Efter badet 2. Båda verken tycks förmedla en 

känsla av naturidyll, i kvällssolens sken såväl 

som i eldens. 

I likhet med de hemvändande i ”kolonin” eller 

Pariskonstnärerna, som senare kom att benämnas  

Bild 10: Fritz Lindström, Elden (1905) 

som nationalromantikerna, tycker jag mig finna en betoning på naturen som en motvikt till det 

moderna samhället och dess värderingar, såväl i Broos verk som i nationalromantikernas 

landskapsmåleri. Det var just längtan till hembygden, bort från staden Paris smutsiga 

industrier, till en närmast orörd naturidyll, som var en bidragande orsak till att de återvände 

hem till Sverige. I stället bildade de nya ”kolonier” i hemlandet, där man kunde utforska de 

svenska landskapen, och däribland Värmland och Rackstadskolonin.
27

  

I mina tolkningar av Broos verk skulle man kunna hitta liknande referenser med en 

förskjutning till vår egen samtid, framförallt i verket Efter badet 2, där kontrasten mellan de 

fotorealistiska människorna, från vår samtid, befinner sig i en idyll och en natur som alltmer 

skiljer sig ifrån människorna och deras kultur.  

 

I sin recension av Karin Broos utställning av fjorton nya verk  på Galleri Christian Larsen i 

Stockholm, 2011, reflekterar konstkritikern Dan Jönsson över den fotorealistiska konsten av 

idag som, han menar, står för återspegling mer än realistisk verklighet. Med det menar han att 

                                                           
26

 http://www.rackstadmuseet.se/konstnarerna/fritz-lindstrom 
27

 Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse – Svensk arkitektur 1890-1920 (Stockholm 1998)  s.33. 
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det är en mediekonst i första hand och realism i andra hand. Realismen känns inte igen som 

verklighet utan som fotografi. 
28

 

Jönsson tycker sig känna igen Broos målningar och menar att det ”som vanligt” är ”lätt att 

förföras” och att ”det är samma virtuosa illusioner, samma fjäderlätta vattenspeglingar och 

ljusreflexer. Samma melankoliska släpljus över samtiden.” Han anser inte att Broos har tillfört 

något nytt i de nyskapade bilderna. Snarare är de bortvända kvinnorna, flytande 

sommarkropparna och skymningsbryggorna på väg att bli maner, menar Jönsson, och han 

varnar för ”den svenska konstens svarta Zornhål” som han menar bara kommer att sluka ännu 

”en glittrande vattenyta” eller nästa ”badande värmlandskulla”. 
29

 

Jag vill mena att Jönsson verkar bortse från de ”speglingar” som människorna i egenskap av 

betraktare kan göra, både när det gäller sin egen lilla tillvaro men också i ett större 

kulturhistoriskt sammanhang. Enligt mina studier av Broos verk, exempelvis Efter badet 2, 

vill jag påstå att det inte vilar något tryggt och säkert över den ”till synes” lugna vattenytan. I 

Broos verk finns, som nämnts tidigare i Magnussons intervju, alltid ”den andra sidan” med.  

I mina analyser av Broos verk, i denna studie, har jag funnit något som jag tycker förmedlar 

en känsla av ”den andra sidan”.  Det verkar finnas en gräns mellan den ena eller andra sidan, 

mellan människan och naturen, mellan natur och kultur. Människorna verkar inåtvända medan 

naturen pockar på uppmärksamhet. En vardaglig realism tycks råda på ena sidan medan 

illusionen tar plats på andra sidan ”gränsen”. Något som jag vill likna vid att naturmystiken 

möter fotorealismen. 

I den nya sviten tycker sig Jönsson urskilja en dragning åt Edward Hoppers miljöer. Kanske 

är det den psykologiska ensamheten eller ödsligheten och den melankoliska stämningen i 

Hoppers miljöer, som Jönsson syftar på. Som ett exempel i det sammanhanget ger han verket 

Gardinen, i utställningen.
30

 

I recensioner, artiklar o. liknande, hittar man inte sällan jämförelser av Broos uttryck med 

Edward Hopper, med utgångspunkt i det realistiska i måleriet. Det realistiskt återgivna skulle 

kunna sammankopplas med begreppet kultur – människans konstruerade vardag, medan det 

naturromantiska måleriet skulle kunna stå för begreppet natur. Den gräns som jag tycker mig 

                                                           
28

 Dan Jönsson, ”Karin Broos på Christian Larsen, Stockholm”,  Dagens Nyheter (DN) 3/3 2011. 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/karin-broos-pa-christian-larsen-stockholm 
29

 Dan Jönsson , ”Karin Broos på Christian Larsen, Stockholm”,  Dagens Nyheter (DN) 3/3 2011.       
30

 Dan Jönsson , ”Karin Broos på Christian Larsen, Stockholm”,  Dagens Nyheter (DN) 3/3 2011.       
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finna i de verk av Broos som jag har analyserat skulle då kunna fungera som en skiljelinje 

mellan det konstruerade och det som är natur, mystik eller andligt, det som vi inte helt och 

fullt kan kontrollera. 

De jämförelser som görs med Hopper tycker jag delvis kan gälla tekniken. Det som inte 

riktigt överrensstämmer med mina tolkningar av Broos verk, är Hoppers till synes isolerade 

och ensamma människor, som jag jämför med människorna i Broos bildvärld, där hon tycks  

fokusera mer på ”det dolda” hos människorna samtidigt som hon återger deras vardag.  

 

4. DISKUSSION & SLUTSATSER 

Bakgrunden till ovanstående studie byggde på mitt första möte med Karin Broos verk där 

naturen gjorde störst intryck på mig i hennes bildvärld. Därför har jag också fokuserat på 

naturen i analyser och tolkningar av utvalda verk. Under arbetets gång, vid analyser och 

tolkningar, har människorna i bildvärlden intagit allt större plats i tolkningarna. De tar dock 

inte hela bildytan eller sfären i anspråk utan tycks snarare dela bildytan med naturen i 

återgivningarna.  

Naturen verkar inte enbart som kuliss, i bakgrunden, utan intar en position i verken och i mina 

tolkningar. Via en subtil mix av stilepoker som i Broos bildvärld skapat omskapat uttryck och 

betydelser i enlighet med vår samtid.  Intertextuella referenser gör det möjligt att förstå och 

därmed också belysa texter som känns relevanta i vår samtid.  Inslag av romantik, 

expressionism eller symbolism känns lika relevant för människan idag som tidigare i 

historien, framförallt i egenskap av balanserande motvikt. Jag syftar då på romantiska 

föreställningar som en motvikt till hotande klimatförändringar eller suggestiva drömvärldar 

som ett andningshål i rationalitetens vardaglighet. 

Den balans som jag tycker mig finna mellan människorna och naturen gällande utrymme i 

Broos bildvärld, och i de tolkade verken, skulle också kunna visa på något som tyder på 

tankar om balans eller harmoni från konstnärens sida. Det skulle kunna vara ett uttryck för en 

önskan om människan och naturen i harmoni, som inte är separerade utan kan verka i 

symbios. Kanske är det också ett uttryck och en längtan efter det naturliga, det som är natur 

och inte kultur, en förhoppning eller en påminnelse om en skör relation mellan människa och 
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natur, ett uttryck för eftertanke om balans och harmoni, själsligen och hos varje individ eller 

kulturellt i vår samtid. Detta utgör en del av det resultat som min studie har lett fram till.  

 

På jakt efter ”dubbelheten”, i denna studie, har jag, i mina tolkningar av Karin Broos verk, 

funnit något som jag tycker förmedlar en känsla av ”den andra sidan”.  Det tycks finnas en 

gräns mellan den ena eller andra sidan, mellan människan och naturen, mellan natur och 

kultur, genomgående i verken. Människorna verkar inåtvända medan naturen pockar på 

uppmärksamhet. En vardaglig realism tycks råda på ena sidan medan illusionen tar plats på 

andra sidan ”gränsen”.  

Som grund för denna tolkning tar jag delvis fasta på Broos egna kommentarer i samband med 

den tidigare nämnda intervjun utförd av Adina Magnusson för NWT. Där återger Broos själv 

sina känslor inför vatten, bl.a., där hon använder vattnet som en gräns och en metafor för att 

skölja av sig kulturen och gå in i naturen.  Själva beskrivningen innehåller även ett stort mått 

av mystik, enligt min tolkning.  

En annan aspekt av ”dubbelheten” visar sig i de idylliska återgivningar som i samma bildvärld 

också hotas av något eller någon, katastrof eller undergång. Enligt Broos egna beskrivningar 

gällande sin uppväxt, i tidigare nämnda intervju av Jacobi, kan man ana att det finns en viss 

botten i den känsla av meningslöshet som hon beskriver, en konfliktfylld känsla som finns 

med i det undermedvetna, som ett kulturellt bagage.   

 

När det gäller tolkningarna av de spår av intertextuella referenser som jag har funnit, ser jag 

främst paralleller till tidigare romantiseringar av naturen, en källa till andlighet tidigare i 

historien såväl som i vår samtid. Den känsla av litenhet som människan kände inför naturen, 

och som förknippas med arvet från romantiken, har i Broos verk förskjutits till ett tillstånd där 

människan har intagit en ”större plats” i naturen, ett symptomatiskt tillstånd i vår samtid.  

En intressant koppling till uttrycket i Broos verk kan göras, i tidigare nämnda intervju med 

Broos och av Jacobi, där hon beskriver sin rädsla för människan som varelse och hennes 

skeptiska hållning till det samhälle vi lever i, ett samhälle hon inte tror på, som hon menar 

styrs av ekonomiskt tänkande och dess värderingar. Broos ifrågasätter de värderingar som 
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ständigt legitimerar skövling och förgiftning av jorden och därmed också av djur och 

människor.  

 

Självklart är Broos en självständig konstnär, men ingen går fri från påverkan av kulturen. Jag 

anser Karin Broos vara nyskapande i sitt sätt att blanda element från olika stilepoker och 

använda sig av historien för att kommunicera i vår samtid. Förekomsten av både illusion och 

verklighet i Broos verk skapar en dynamik i bilden, och ger utrymme för tolkningsmöjligheter 

av olika slag, beroende på vem som är betraktaren och vad denne bär med sig i den kulturella 

”ryggsäcken”.   

Jag finner inte att de intertextuella jämförelserna har ett värde i sig självt och fungerar inte i 

syfte som värdemätare på Broos verk. Tvärtom ser jag intertextualiteten som ett sätt att närma 

sig bilder eller konstverk, som ett sätt att söka förståelse och kunskap genom historiska 

paralleller, för att sedan kunna placera in dem i olika människors sammanhang, i vår egen 

samtid.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6. LITTERATUR- & KÄLLFÖRTECKNING 

Litteratur: 

Chilvers, Ian, 2003: Concise Dictionary of Art & Artists. Third Edition. New York: Oxford 

University Press. 

 

Eriksson, Eva, 1998 (1990): Den moderna stadens födelse – Svensk arkitektur 1890-1920. 

Stockholm: Ordfront förlag. 

 

Jacobi, Simone, 1980: ”Samtal med Karin Broos”, Värmländsk kultur, nr2. Karlstad: 

Föreningen Värmländsk kultur. 

 

Johannesson, Lena m.fl., 2007: Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000. Stockholm: 

Signum. 

 

Panofsky, Erwin, 1993 (1955): Meaning in the Visual Arts. 3uppl. Middlesex: Penguin Books 

Ltd. 

 

Kempe, Jessica, 2008:  Karin Broos – Målningar. Västra Ämtervik: AlmaBok. 

 

Kristeva, Julia, 1980: Desire in Language – A Semiotic Approach to Literature and Art. Ed.  

by Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press. 

 

Lind, Ingela, 2011: Karin Broos – Speglingar. Malmö: Arena bokförlag. 

 

Stokstad, Marilyn, 2007: Art: A Brief History. 3rd ed. New Jersey: Pearson Education, Inc. 

 

 

Tidningsartiklar: 

Jönsson, Dan, 3/3 2011: ”Karin Broos på Christian Larsen, Stockholm”,  Dagens Nyheter 

(DN): Stockholm 

 

Magnusson, Adina, 14/11 2008: ”Karin Broos många kvinnor i vatten”, Nya 

Wermlandstidningen (NWT): Karlstad 



25 
 

Internet: 

http://www.varmlandsmuseum.se/1/1.0.1.0/238/1/ 

http://www.nwt.se/kultur/article72361.ece 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/karin-broos-pa-christian-larsen-stockholm 

 

7. BILDFÖRTECKNING 

Bild 1: Karin Broos, På balkongen 1 (2006), akryl på pannå 110x160cm 

Kempe, Jessica, 2008:  Karin Broos – Målningar. Västra Ämtervik: AlmaBok. 

  

Bild 2: Karin Broos, Fönstret (2010), akryl på duk, 80x110 cm 

Lind, Ingela, 2011: Karin Broos – Speglingar. Arena bokförlag. 

 

Bild 3: Karin Broos, Resan (2008), akryl på duk, 150x80 cm 

Lind, Ingela, 2011: Karin Broos – Speglingar. Arena bokförlag. 

 

Bild 4: Karin Broos, Efter badet (2008), akryl på duk, 165x110 cm 

Lind, Ingela, 2011: Karin Broos – Speglingar. Arena bokförlag. 

 

Bild 5: Karin Broos, Flickan på bron (2008), akryl på duk, 165x110 cm 

Lind, Ingela, 2011: Karin Broos – Speglingar. Arena bokförlag. 

  

Bild 6: Caspar David Friedrich, Vandraren över dimhavet (1817-18) 

http://www.caspardavidfriedrich.org/ 

Bild 7: ur TV-serien Twin Peaks    

http://blog.lib.umn.edu/raim0007/gwss3307_summer2008/2008/06/top_10_things_that_are_g

reat_a.html 

Bild 8: Vampyren (1893) 

http://www.edvard-munch.com/gallery/love/vampire.htm 
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 Bild 9: William Turner, The Fighting ”Téméraire,” Tugged to Her Last Berth to Be Broken 

Up (1838).    

 http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/artists_l-z/turner/3.turner.jpg&imgrefurl  

Bild 10: Fritz Lindström, Elden (1905)  

http://www.trasprak.se/empty_47.html 


