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Det är med stor glädje som jag, år 2011, 
kan konstatera att den allmännyttiga 
stiftelse som bildades med anledning av 
min fars, skeppsredare Sten A Olsson, 
80-årsdag – Sten A Olssons Stiftelse 
för Forsk ning och Kultur – nu har varit 
verksam i femton år. Under dessa år har 
det samtidigt inom stiftelsen skapats 
en ka p italbas som borgar för att stora 
bi drag till stiftelseändamålen kommer att 
kunna lämnas även i framtiden. 

Stiftelsen vill därför fira de gångna 
femton verksamhetsåren dels genom att 
ge ut denna jubileumsskrift, dels genom 
att, i samarbete med Göteborgs Kon st-
museum, anordna en  konstutställning 
med ett urval verk av konstnärer vilka alla 
varit mottagare av vårt kulturstipen dium. 

Avsikten med denna skrift är att 
ge    nom ett antal intervjuer med såväl 
fö r e     trädare för donatorfamiljen som för 
stiftelsen, be  lysa verksamhetens till-
komst, dess syfte och breda arbetsfält. 
Den största delen av skriften ägnas dock 
åt dem för vilka stiftelsen egentligen 
finns till, nämligen de personer och in-
stitutioner som i olika former mottagit 
stipendier och annat stöd från stiftelsen.  

 I sin verksamhet har stiftelsen velat 
inrikta sina stöd mot projekt och perso-
ner för vilka stödet verkligen skall kunna 
göra en avgörande skillnad. Jag tycker att 
vår skrift visar att detta varit fallet  för de 
allra flesta mottagare.

Det är min och stiftelsens förhopp-
ning att denna jubileumsskrift skall väcka 
läsarens intresse och att den kanske 
också kan inspirera andra personer och 
före tag att uppmärksamma de värden 
som ligger i att medverka till att vårt 
sam hälle i alla avseenden utvecklas i den 
riktning vi önskar.

Jag vill också, när stiftelsen firar sitt 
15-årsjubileum, tacka alla de personer 
som under denna tid, i stiftelsens styrelse, 
dess donationsråd och i övrigt, med råd 
och dåd, bidragit till att stiftelsen kunnat 
fullfölja donatorns, min far, intentioner 
på ett sätt som jag är stolt över.

Göteborg den 20 november 2011

M A DELEINE OLSSON E RIKSSON

Ordförande i Sten A Olssons Stiftelse

för Forskning och Kultur

FÖRORD
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MADELE INE  OLSSON ERIKSSON

– Vi vill verka proaktivt, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande 
och obes tridlig nyckelgestalt i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och 
Kultur. Proaktiv är också ett ord som skulle kunna beskriva Madeleine 
Olsson Eriksson själv. Att sitta och vänta på att saker och ting skall 
hända är ingenting för denna handlingskraftiga och initiativrika kvinna.

När hon nu lämnar sitt aktiva yrkesliv som läkare och gynekolog bakom 
sig är det knappast en fråga om att trappa ned. Nu kan i stället mer tid och 
energi läggas på det omfattande arbetet med stiftelsens verksamhet inom 
kultur- och forskningssfären.

– Kulturintresset har jag nog haft med mig så länge jag kan minnas, 
säger Madeleine Olsson Eriksson när vi träffas på ett kafé ovanför Göta-
platsen. Mamma släpade alltid med mig på olika museer och utställningar. 
Jag har till exempel mycket starka minnen från en Londonresa vi gjorde 
till sammans när jag var tolv år gammal, hur vi gick igenom hela National 
Gallery och stannade i varenda sal. En annan oförglömlig upplevelse är när 
vi såg Rudolf Nurejev och Dame Margot Fonteyn dansa på Det Kongelige 
Teater i Köpenhamn. 

Den intellektuella rörligheten och nyfikenheten är påfallande, liksom 
intresset för andra människor och nya kunskapsområden. Samman hangen 
må ha skiftat genom åren, men glöden och engagemanget har inte falnat.
Den språkbegåvade Madeleine Olsson Eriksson har hunnit med mycket i 
sitt liv. Efter studentexamen på latinlinjen och studier i humaniora, bland 
annat socialantropologi i Lund, bodde och studerade Madeleine Olsson 
Eriksson våren 1969 ett halvår i Paris. 

Sittande: Birgit Olsson och Sten A Olsson.
Stefan Sten Olsson, Madeleine Olsson Eriksson, Dan Sten Olsson.
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– Det var omvälvande och roligt, en vital och lärorik tid, även om 
många lektioner blev inställda på grund av strejk, säger Madeleine Olsson 
Eriksson. Jag följde bland annat nestorn Claude Lévi-Strauss före-
läsningar på Collège de France och lyssnade på Pierre Bourdieu när han 
föreläste ute på Vincennesuniversitet. Vänstervågen och studentrevolten 
hade jag ju mött redan i Sverige. 

Så småningom blev det alltså i stället medicinstudier på Karolinska 
Institutet i Stockholm, tjänstgöring som gynekolog, först på Karolinska 
och sedan under många år i Visby, för att, vid flytten tillbaka till Göteborg 
1999, slutligen starta den privatpraktik hon nu nyligen lämnat. 

Vad är då de viktigaste drivkrafterna för stiftelsen?
– När far fyllde 80 år 1996 ville han skapa något som skulle leva vidare, 

lämna något bestående efter sig. Intentionerna var redan från början 
att såväl kulturstipendiater som mottagare av forsknings- och verk sam-
hetsstöd skulle leva och verka i västra Sverige och genom sitt arbete eller 
sin verksamhet på olika plan föra utvecklingen i regionen framåt. Vi vill 
värna och fånga upp den begåvnings- och kunskapspotential som finns 
och om möjligt bidra till att folk stannar och etablerar sig i regionen. För 
att kunna locka till sig människor och verksamheter med hög kompetens 
och innovativa idéer är det fundamentalt att det finns en livskraftig gro-
grund och ett dynamiskt tänkande. 

– Koncernen Sten A Olsson har sina rötter här och det är viktigt att 
som god medborgare kunna ge något tillbaka och dela med sig när man 
har den möjligheten, säger Madeleine Olsson Eriksson. Vi arbetar alltid 
långsiktigt, både när det gäller kulturstipendiater och forskningsstöd. Det 
handlar inte om en »belöning« utan om en hjälp att fortsätta sin utveckling 
framåt, en möjlighet att vidareutbilda sig eller vidareutveckla sina idéer.

Det finns en lång rad västsvenska och Göteborgsbaserade exempel där 
Sten A Olssons stiftelse på olika sätt har varit inblandad. Rosenträdgården 
i Trädgårdsföreningen, flytten till Botaniska trädgården av den pris-
bel önade Linnéträdgården som skapades för Chelsea Flower Show, 
projektstöd till Göteborgsoperans uppsättning av Händels barockopera 
Julius Caesar, för att bara nämna några. Finansiering av Göteborgs 

Rudolf Nurejev och Dame Margot Fonteyn. 
Bild: Michael Peto. Courtesy University of Dundee Archive Services.
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och vidgat mitt engagemang i dessa frågor. Den betydelse stipendierna 
har är också något som successivt har klarnat för mig. Från början var 
det en verksamhet i mindre skala och främst ett konststipendium för 
elever på Valand. På senare år har vi kunnat konstatera hur stipendierna 
verkligen gett resultat och i många fall skapat de ringar på vattnet som 
varit vår förhoppning.

Götaplatsen med Konserthuset i bakgrunden. 
Bild: Arne Eklund

konserthus förestående digitalisering, projektstöd till Röda Sten, stöd till 
forskningsavdelningen på Göteborgs konstmuseum, till Brew House, och 
sist men inte minst, de många insatserna inom olika forskningsområden 
på Chalmers. Det är också till Chalmers som den hittills största enskilda 
satsningen har gått. Med ett grundbidrag på 51 miljoner kronor skapades 
stiftelsen Chalmers Innovation vars center fungerar som en plattform för 
tillväxtföretag inom teknik och forskning. Sedan starten 1997 har mer än 
100 företag fram gångsrikt initierats utifrån centrets verksamhet. 

 – Det som syns mest utåt är kanske våra kulturstipendier, säger 
Madeleine Olsson Eriksson, men med samma noggranna överväganden 
och samma fokus på långsiktiga resultat stöttar vi stora gräns över skri-
d ande forskningsprojekt som exempelvis Sahlgrenska Akademins om-
fattande projekt inom neuropsykiatrisk forskning, där många aspekter av 
kultur och hälsa finns med. 

Vårt samtal glider tillbaka till de stora kulturinstitutionerna kring 
Götaplatsen och Madeleine Olsson Eriksson beklagar att Götaplatsens 
karaktär av samlingsplats och knutpunkt numera har försvunnit.

– När jag var ung var det en självklarhet att träffas på Götaplatsen, 
säger Madeleine Olsson Eriksson. Då var det ett riktigt torg, ett ställe 
för samtal och möten. Det borde det kunna vara nu också. Därför blir 
jag ledsen när jag tittar ner från foajén i vårt vackra konserthus och bara 
ser svart asfalt. Där borde vara fullt av folk i rörelse som diskuterade och 
samtalade med varandra!

– En av de frågor som upptar mig allra mest för tillfället är hur vi göte -
borgare skall kunna återerövra Götaplatsen och ge den dess rätta status 
som stadens Place de l´Étoile. Här finns alla våra viktigaste kultur institu-
tioner samlade, men man har inte alls tillvaratagit deras lyskraft och 
potential. Vi har ett fantastiskt konstmuseum som fått leva på sparlåga 
under alltför lång tid, men som, med rätt stöd och tillräckliga resurser, 
har alla möjligheter att bli stadens stolthet och ett självklart ut flyktsmål 
för kultur- och konst intresserade besökare, såväl inom som utanför 
Sveriges gränser.

– Arbetet med stiftelsen och kulturstipendierna har både för  djupat 
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D A N  S T E N O L SSON

Hur ser du på stiftelsens verksamhet och uppgift?

  – Stiftelsen är inget mausoleum. Satsningarna skall vara sådana som 
gör skillnad nu och leder vidare in i framtiden. Familjen har verkat och 
bott i regionen i flera hundra år och vi ser det som en självklar skyldighet 
att investera tillbaka när omständigheterna nu är sådana att vi har den 
möjligheten. Att få bidra till att skapa bra miljöer för bra tankar är viktigt 
för mig. Att ta vara på viljan och se till att kunnandet finns med. Därför 
ligger satsningar på innovation och entreprenörskap mig varmt om hjärtat. 
Stöden till Chalmers Innovation och Stena Center, till Brew House och 
Handelshögskolans institut för innovation och entreprenörskap är goda 
exempel på detta. 
   Kvalitetstänkande och långsiktighet är något som utmärker stiftelsens 
arbete. Men hur vet man att en idé är värd att satsa på?
   – Kultur är svårhanterbar materia och det är inte alltid lätt att se hur idéer 
kan omvandlas till definierbara projekt. Men här spelar donationsrådet 
och stiftelsens stöd en viktig roll i den meningen att en del stöd finansierar 
själva formuleringsarbetet av nya idéer. Ett nytt steg kan tas, nya kon-
cept kan ta form. Jag tror på bildningens och kunskapens betydelse. 
Värdegrunden, både för koncernens affärsverksamhet och stiftelsen, har 
sina rötter långt tillbaka: Att kunna stå på egna ben, att klara sig själv och 
investera i sin verksamhet på ett sådant sätt att det leder till förbättringar 
och skapar nya möjligheter för kommande generationer. Siktet är inställt på 
framtiden, och värderingarna är förhoppningsvis tidlösa.

Två generationer. Sten A Olsson och Dan Sten Olsson på 
Stenas huvudkontor, februari 2003. Bild: Cicci Jonson
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SELM A  OL SSON ÅK EFELDT

Hur väcktes ditt eget engagemang för konst och kultur?

– Farmor, Birgit Olsson, förmedlade sitt brinnande kulturintresse till 
oss barnbarn. Vi fick tidigt gå med på utställningar, bio, teater- och 
balettföreställningar. Det är upplevelser man bär med sig resten av livet, 
även om man kanske var för liten för att förstå allt just då. Hon öppnade 
nya världar för oss. Kanske har det i sin tur påverkat hur jag uppfattar 
stiftelsens arbete. Man kan bidra till att göra världen bättre på olika sätt, 
stiftelsen gör det framförallt genom att skapa förutsättningar för ett rikare 
kulturliv i Västsverige.

Många av dem som arbetar inom kultursfären har ett överskott av 
idéer men ett underskott av medel, inte minst här i Göteborg. Hur ser du 
på stiftelsens uppgift ur det perspektivet? 

– Det är just det som det handlar om. Möjligheten att faktiskt kunna 
göra skillnad. Att ge någon chansen att realisera projekt eller idéer som 
annars inte skulle ha förverkligats. Som kontrast till schablonbilden 
av Göteborg är det också viktigt att visa andra sidor, att förvalta 
kul tur      arvet och lyfta fram betydelsen av professionalism och allvar. 
Kvalitetsperspektivet är avgörande, liksom det långsiktiga tänkandet. 
Man måste våga satsa på sådant som kan ge spinoffeffekter i framtiden.  

Stipendiaten Claes Hake gratuleras av Birgit Olsson, december 2004.
Bild: Marie Ullnert.
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SV E N OLV I NG

– Nästan alla kan bli ingenjörer, men inte alla kan bli operasångare, säger 
Sven Olving. Jag känner stor respekt för talangfulla människor som 
satsar hela sin personliga krea  tivitet och som, när de lyckas, kan förmedla 
något bestående och skänka djup glädje åt andra.

När vi stämmer möte i Chalmers Teknik    park slår vi oss ner i ett rum där 
ett piano står längs ena väggen och bord och sitt grupper finns utplacerade 
litet runt om. Känslan av klubblokal får sin förklaring när det visar sig 
vara mötesplatsen för Chalmers fakultetsklubb. Professorn och före 
detta Chalmersrektorn Sven Olvings långa meritlista är både diger och 
imponerande och omfattar allehanda utmärkelser och poster, såväl inom 
den akademiska världen som inom närings livet. De gedigna kunskaperna 
om styrelseverksamhet och de mångåriga erfarenheterna från olika 
stiftelser har kommit till god användning i arbetet med Sten A Olssons 
stipendiefond.

– Koncernen har en tydlig policy att vara en god medborgare och vill 
medverka till samhällsutvecklingen genom sponsring och donationer, säger 
Sven Olving. Det är inte en fråga om driftsbidrag utan en punkt insats, 
något som gör det möjligt för mottagaren att ta ytterligare ett steg framåt.

Varför är kulturen viktig för företaget?
– Det handlar om att ge någonting tillbaka till Göteborgsregionen 

och den kulturintresserade Sten Allan har alltid varit fascinerad och 
intresserad av människor som skapar någonting själva, utifrån sin egen 
person. Verksamhetens glädje och mening är att uppmärksamma och 
stödja talangfulla och kreativa människor som redan kommit en bit på 

Spjutspetstänkande och långsiktighet präglar stiftelsens arbete. 
Porträtt av Sten A Olsson. Bild: Conny Wickberg
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vägen och som genom stipendiet kan vidare utveckla och fördjupa sitt 
arbete. Men, och det är viktigt, stiftelsen följer inte upp stipendiaterna 
med krav på slutredovisning utan litar på att medlen används på bästa sätt. 
Stipendiaterna äger sig själva!

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur består av en styrelse 
och ett don ationsråd sammansatt av personer med expertkunskaper, 
erfarenhet och kompetens inom olika kulturområden. Styrelsen förser 
donationsrådet med budgetramar, men rådet har inget ansvar för kapital-
förvaltningen. Styrelsen måste också lyssna på donationsrådets förslag 
och tankar innan någonting definitivt avgörs. 

Att den musikälskande Sven Olving brinner för sitt uppdrag går inte 
att ta miste på. Att få fördjupa och förkovra sig på musikens område är en 
av uppdragets allra största förmåner.

– Det är så roligt!, utbrister den 83-årige Sven Olving och vill hellre tala 
om glädjen i att kunna hjälpa fram konstnärliga talanger än stiftelsearbetets 
mer formella aspekter.

Vi talar om de kulturella och sociala skillnaderna mellan Stockholm 
och Göteborg och utan att förringa huvud stadens betydelse säger Sven 
Olving att han tycker att Göteborg är »en liten trevlig stad i lämplig 
storlek«.

– Allt finns på gångavstånd praktiskt taget, och alla känner varandra. 
Det är lättare att arbeta över gränserna här, lättare att knyta kontakter. 

I ett historiskt perspektiv har stiftelse formen alltid varit stark i Göte-
borg och förblivit intakt genom de ideologiska och politiska förändringar 
som har präglat samhället. Kanske finns det, trots den senaste tidens 
korruptionsskandaler och misstänkliggjorda »Göteborg sanda«, fort-
farande en positivare bild och verklighet att värna om och lyfta fram?  

S IGBR I T  F RA NK E

Det är ett roligt och givande arbete, annars skulle jag inte ha åtagit 
mig det, säger donationsrådets ordförande Sigbrit Franke. 
Vi fångar denna upptagna mångsysslare bokstavligen i flykten, på väg 
till Landvetter för att ta flyget till Stockholm. Den här efter middagen har 
Sigbrit Franke föreläst för blivande lärare på Pedagogen i Göte borg, och 
när vi väntar utanför före läsningssalen är det många som dröjer sig kvar 
och vill prata vidare. Engagemanget går inte att ta miste på. 

– Det jag kan bidra med till stiftelsen är bland annat erfarenheterna och 
kun    skaperna från universitets- och forskningsvärlden, säger Sigbrit Franke.
En öppen dialog och lyhörd kommu nikation är naturligtvis avgörande om 
satsningar skall kunna förankras och få verkan inom de profilområden 
som stiftelsen arbetar med: kultur, hälsa, entre prenörskap och innovation. 
Målet för stiftelsens verk samhet är just detta – att göra skillnad. 

– Våra satsningar skall lämna avtryck på ett bestående vis och då är 
dialogen och det öppna samtalet med sakkunskapen inom de olika forsk-
nings- och kulturområdena av största vikt. 

Sigbrit Franke, som 2007 lämnade posten som universitetskansler 
och dess förinnan, bland många andra uppdrag, var rektor för Umeå 
universitet, beskriver sig själv som något av en ordningsperson. 

– Om det man gör skall respekteras i längden är det viktigt att proces-
serna är tydliga och genomlysta. En satsning från Stenastiftelsen skall alltid 
vara förknippad med högt ställda krav på kvalitet och nivå.

Att vara strikt och noggrann i sitt förfarande behöver dock inte betyda 
det samma som stelt paragrafrytteri, vilket Sigbrit Franke är ett slående 
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exempel på. Stridbar, orädd och aldrig främmande för att tala klartext, 
även om det som sägs är obekvämt.

– Jag har nog varit likadan hela livet, säger Sigbrit Franke. Man måste 
våga säga vad man tycker och stå för det. De antiauktoritära idealen har 
jag haft med mig sedan barndomen. Det är kanske ett västerbottniskt 
arv, att inte låta sig förblindas och förledas av makten. 

Kritisk och analyserande, men fram förallt mån om att skapa kontakt  -
ytor och mötesplatser där människor kan berika sina kunskaper och öka 
sin förståelse av omvärlden genom samtal och dialog. Därför ser Sigbrit 
Franke potentialen i de tvärvetenskapliga forskningsprojekt som arbetar 
över disciplingränserna och vågar sig ut på okänd mark, i stället för att 
stänga in sig i en trygg och välbekant bubbla. 

– Om vi skall ha en chans att synas och märkas kan vi inte stanna kvar 
i det redan inmutade utan måste rikta oss utåt och framåt, säger Sigbrit 
Franke. 

Och så har det ju i praktiken förhållit sig med till exempel kultur   -
sti   pen  diaterna. Många, för att inte säga de flesta, är inter nationellt verk-
samma utövare med hela världen som arbetsfält.

– Konstens och kulturens roll blir allt viktigare i dagens samhälle, 
säger Sigbrit Franke. Det handlar inte minst om att kunna röra sig 
utanför de givna ramarna, att tänka komplementärt. Det finns oän d-
ligt många områden där naturvetare och humanister skulle kunna 
samarbeta och dra nytta av varandras kunskaper. En av mina 
drivkrafter är att arbeta för att stiftelsens satsningar skall stimulera till 
en utveckling på nationell nivå. Att bli den tändande gni  stan till något 
som annars inte hade ägt rum. 

Madeleine Olsson Eriksson och Sigbrit Franke vid stipendieutdelningen 2008.
Bild: Magnus Gotander
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TRE  FR ÅGOR T ILL  LENA ADELSOHN L I LJ EROTH , 

KULTURMIN ISTER  OCH K ERST IN  BRUNNBERG, 

S T YRE LSEORDFÖR A NDE STATENS  K ULTURR Å D

1. Snabba helst mätbara resultat är vad som eftersträvas inom de flesta 
branscher. På kulturens och forskningens område måste däremot det lång
siktiga tänkandet komma i första rummet. Hur kan en verksamhet som Sten 
A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bidra till att skapa 
ett kreativt kultur och forskningsklimat?

Lena Adelsohn Liljeroth: »Stiftelser och aktörer från det civila samhället 
har en viktig roll i att skapa ett kreativt kulturklimat. De kan erbjuda andra 
vägar för kun skapsöverföring, erfarenhetsspridning, nya kontakter, ökad 
kunskap och att annorlunda tankar föds.«

Kerstin Brunnberg: »Genom medvetandet om konstens och forskningens 
behov av integritet och genom att bidragsgivare är långsiktiga och också 
be redda att ta risker. Dessa frågor är i sig ett bevis för hur viktig diskus-
sionen om konstens och forskningens behov av goda villkor är. Inte minst 
vad gäller långsiktighet och uthållighet.«

2. Allt fler forskningsresultat pekar mot sambanden mellan kultur och hälsa. 
Hur skall man ta tillvara den kunskapen utan att in kräkta på konstens frihet?

Lena Adelsohn Liljeroth: »Det är glädjande att kulturens betydelse för 
människor uppmärksammas alltmer även ur hälsosynpunkt. För att kul-
turen skall kunna beröra kräver den kreativ frihet och därför är det viktigt 
att skapa förståelse och öppenhet i mötet mellan exempelvis vårdgivare 

och kulturskapare. Jag tror att en sådan grundläggande respekt är en 
för utsättning för att kulturen ska kunna ta plats och tillföra kvalitet inom 
alltfler samhällsområden.«

Kerstin Brunnberg: »Genom att professionella konstnärer ges 
möjlighet att skapa konst och genom att bidragsgivningen sker utifrån 
evidensbaserad grund. Utvecklingen av musikterapi visar till exempel 
ytterst goda resultat, och bidrar till en trygg infrastruktur i bemärkelsen 
att det konkret leder till resursförstärkningar för barn. Det också en fråga 
som handlar om att förbättra tillgängligheten, att öka möjligheterna till 
möten mellan konsten och människorna.«

3. Hur ser du på Västra Götalandsregionens möjligheter att utveckla spets
kompetenser inom kultur och forskningsområdet?

Lena Adelsohn Liljeroth: »Genom den nya kulturpolitiken har regionerna 
fått en större roll i att utveckla och forma kulturen, vilket är ett sätt att föra 
den närmare medborgarna. Jag tror att Västra Götalandsregionen har 
mycket goda förut sättningar att använda denna nya roll för att ställa sig i 
framkanten av det sven  ska kulturlivet.«

Kerstin Brunnberg: »För en region som Västra Götaland finns ett antal 
goda förutsättningar: väl spridd spetskompetens, höga ambitioner och 
flera goda exempel på samverkan mellan offentlig och privat ekonomi.«
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ANNIK A  VON H AUSSWOL FF

När Annika von Hausswolff ny ligen fick uppdraget att ta 2011 års 
he d ers    porträtt av regissören Suzanne Osten för National museums 
port rätt  samling på Gripsholms slott, hade hon bara en enda detalj klar 
för sig. Suzanne Osten måste vara barfota. 

Med dekoren till skolpjäsen »Upp fostrarna och de ouppfostringsbara« 
som bakgrund, skapade Annika von Hausswolff ett porträtt där Suzanne 
Ostens hårt skurna, svarta klänning, di stinkta pose och intensiva kommu       -
ni kation kontra steras mot scenografins amorft konturlösa, mjukt sväll ande 
tugg ummirosa former. 

– Hon var rolig och lätt att samar bete med, säger Annika von Hauss-
wolff. Hon hade en otrolig energi och pratade oavbrutet. Det hela blev 
som en improvisation. Kanske är det något som jag har lärt mig genom allt 
utställnings arbete: man måste vara där. 

– Vi sågs på morgonen, jag tittade på hennes pjäs och sedan tog vi bilden, 
mitt  i scenografin. Det dynamiska, både i pjäsen och i hennes egen person, 
återspeglas förhoppningsvis i bilden. Det jag gillar allra mest med fotografin 
som medium är att det är representation, att det är både närmare och längre 
ifrån på en och samma gång, den där dubbla rörelsen som får en att se.

Annika von Hausswolff är sedan länge en efterfrågad och etablerad stor-
het, även på den internationella konstscenen, och har periodvis varit bosatt 
utanför Sverige. Men nu har hon valt att återvända till hemstaden Göteborg. 

Vad fick dig att komma tillbaka hit?
– Det är skönare att bo en bit bort från centrum. Jag har aldrig varit 

in tresserad av att uppträda på någon sorts konstscen. Här är det lättare att 
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hitta sitt eget arbetstempo, sitt eget utrymme. Jag trivs här och här finns 
också många av mina vänner. Men det är klart att jag som konstnär är 
beroende av andra människors intresse för det jag skapar, säger Annika von 
Hausswolff.

– Fast ju äldre jag blir, desto mer litar jag på mig själv. Mina bilder har 
nog alltid berört existentiella frågeställningar där både humor och svärta 
hela tiden är närvarande. 

Kontakten med konstvärlden inleddes i början av 1980-talet när 
Annika von Hausswolff jobbade som praktikant och alltiallo på under-
ground bolaget Ra dium, en kombination av skivbolag, tid skrift och konst-
galleri som hade sin bas i stadsdelen Haga. Samtidigt var hon medlem 
i Freddie Wadlings grupp Cortex. Punkerfarenheterna var viktiga och 
trots att det hon skapar i dag är både tekniskt skickligt och noggrant 
komponerat, finns kanske en skärva av detta kvar i det ogar derade och 
raka, i den svarta humor som präglar Annika von Hausswolffs uttryck.

Det var också under denna period som intresset för fotografi väcktes. 
Hon började på Sven Winquists foto skola, en tvåårig yrkesskola 
med gymnasie  kom pe tens. Efter det jobbade hon ett år som kopist på 
Göteborgs-Postens foto avdelning, en rolig tid som hon minns med glädje. 
Där lärde hon känna Annika Karlsson Rixon, som hade sommarjobb som 
fotograf. Vänskapen dem emellan har hållit sedan dess.

När en annan vän, Lotta Antonsson, kom in på Konstfack i Stock holm 
sökte Annika von Hausswolff också dit, och något av en ny värld öppnade sig. 

– För mig blev det en helomvändning, säger Annika von Hausswolff. 
Innan dess hade dokumentärfotografi varit mitt huvudintresse, men nu 
hamnade jag mitt i en dynamisk och kritisk miljö där fotografins roll och 
för utsättningar debatterades intensivt, liksom feministisk teoribildning, 
psykoanalytiska tolknings modeller och postmodernistiska idéer. 
Bland mina lärare fanns Lars O Ericsson och Hans Hedberg och i samma 
kretsar rörde sig många av dem som nu är etablerade namn i kon  st världen, 
som exempelvis Daniel Birnbaum, Sven-Olof Wallenstein, Sara Arrhenius 
och Cecilia Sjöholm. 

Men i mötet med Annika von Hauss wolffs speciella bildvärld behövs 

HEDERSPORTRÄTT AV SUZANNE OSTEN 

Annika von Hausswolff, 2011
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faktiskt inga yttre förklaringsmodeller eller teoretiska överbyggnader. 
Det finns en ome del bar direktverkan i hennes bilder, men samtidigt något 
hemlighetsfullt och undflyende som gör att man som betraktare åter-
vänder om och om igen.

– Jag aktar mig för att bli anekdotisk, säger Annika von Hausswolff, 
och när det gäller mitt eget arbete har jag också börjat använda mig av 
skulpturala objekt, draperier och persienner – inte bara i den fotografiska 

UNTITLED (BOX)

Annika von Hausswolff, 2006. Inköpt av Stenastiftelsen 2009. 

bilden, utan också utanför, i utställningsrummet. En av mina egna favo -
riter är för övrigt fotografiet av en tom flyttkartong som Sten A Olssons 
stiftelse har köpt in. Men jag skulle också gärna ta upp porträtt fotografin 
igen, det kändes när jag tog bilden av Suzanne Osten. Det finns 
fortfarande mycket kvar att göra där. 

Det finns också ett helt annat  och nytt inslag i Annika von Hausswolffs 
verksamhet som inleddes när hon på Jan Jörnmarks förfrågan tackade 
ja till ett fotografiskt samarbete inför en bok om globaliseringen, med 
reportageresor till USA, Kroatien och Japan. Tillsammans sökte de upp 
platser och miljöer där från varo, rester av aktivitet, efterlämnade spår och 
övergivna verksamheter fanns kvar som ett minne eller ett eko.

– Det var spännande och befriande att arbeta på ett helt annat sätt än 
jag är van vid. I början släpade jag med mig stativ och Hasselbladare, men 
insåg snabbt att det inte skulle fungera. Jag fick övergå till digitalkamera. 
Det här var ju också ett redaktionellt arbete i mycket högre grad än vad jag 
är van vid, och det blev något av ett äventyr i tillvaron att leta upp bilder i 
stället för att skapa dem. Boken, som ges ut av Tangent förlag, handlar om 
globaliseringens villkor och effekter och om hur det ekonomiska systemet 
formar våra liv. Jan är väldigt skicklig på att förklara komplicerade 
processer och sammanhang så att de blir begripliga. Dessutom var det 
roligt att jobba tillsammans med någon annan, även om jag inte är någon 
gruppmänniska. 

Nu är du adjungerad professor på högskolan för fotografi och film här 
i Göteborg. Hur arbetar du som lärare?

– Arbetet med studenterna är roligt och kontakten i handlednings-
situationen är intensiv, men själva universitetsmiljön är svår tycker jag. 
Egentligen kan man inte undervisa, bara trigga, hjälpa fram. Det går bara 
att inspirera, finnas till hands, och så plötsligt få se hur det lyfter!



VILLA IZVOR KRK CROATI A 

Ur boken Avgrunden, Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff, 2011
GROSSINGER’S CATSKILL RESORT HOTEL LIBERT Y USA

Ur boken Avgrunden, Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff, 2011
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– Vi måste våga att tänka och satsa spjutspetsmässigt, även när det 
gäller offent liga miljöer och trädgårdskonst. Det gäller för övrigt inom 
alla kultur  områden, säger landskapsarkitekten, trädgårdsdesignern, 
biologen, botanikern och keramikern Ulf Nordfjell. 

När vi ses på Ulf Nordfjells kontor i Stockholm, påpekar han genast att 
me  diernas intresse för hans verk samhet nästan uteslutande har rört de 
mer spektakulära utställnings- och träd gårdsuppdragen – som kanske 
utgör tio procent av hans gärning – och mycket mera sällan de resterande 
90 pro cen ten som han ägnar uppdrag för offentliga miljöer. 

Och det är klart att det är svårt att gå förbi till exempel den sensatio-
nella framgång som Ulf Nordfjells Linné trädgård rönte på Chelsea Flower 
Show, där den belönades med guldmedalj 2007 och sedan, genom Stena-
stiftelsens försorg, flyttades till Göteborg och åter   uppbyggdes i Göteborgs 
Botaniska trädgård. Eller utställningen Trädgården och konsthantverket i 
Rosendals träd    gårdar 1998, i samband med kultur huvudstadsåret. Eller 
Hedens lust gård 2000, för att ta ett exempel från Göteborg, en utställning 
som lockade över 170 000 besökare. 

– Jag har alltid varit fascinerad av teater och inte minst av de sceno-
gra  fiska aspekterna, säger Ulf Nordfjell. Det var en rolig och krävande 
utmaning att på kort tid förvandla en stor grusplan till ett vackert träd -
gårds landskap. Vi började med att stänga ute gatuljuset och det visuella 
bullret och lyckades nog väldigt väl i vårt illusionsmakeri, det blev en mycket 
fin trädgårdsgata med terrasser och balkonger som tema. Göteborgarna tog 

U L F  N OR DFJ EL L
trädgårdsutställningen, som var öppen även kvällstid, till sina hjärtan. 

Precis som i många andra av Ulf Nordfjells projekt är inslaget av 
folk  bildning och kunskapsförmedling starkt. Själva ordet folkbildning 
åter kommer gång efter gång under samtalet Men inte med ett uppifrån -
per   s pe  ktiv, utan som ett uttryck för en vilja att göra så många som möjligt 
delaktiga. 

– Kopplingen mellan vårt arv och vår samtid är alltid central för mig, 
säger Ulf Nordfjell. Det handlar om hur man lär sig av det förflutna, vad 
som är både eko logiskt och idémässigt hållbart. När jag började att arbeta 
med Linné trädgården till exempel, var det en form av historie berättande, 
storytelling, något som inte var så vanligt då. Vad jag gjorde var ju en sorts 
transformation av arvet från Linné. Jag flyttade in det i samtiden, men 
behöll ursprungskänslan intakt. 

– Det var en fantastisk upplevelse när vi fick tillgång till Linnéarkivet 
i London, som bokstavligen är beläget i en atomsäker bunker. En mycket 
sträng dam, som jag genast döpte till Miss Marple, lät oss i nåder komma 
in och se närmare på såväl pressade blommor som dito fiskar! Jag kan 
fort farande känna rysningen som fortplantade sig längs ryggraden när 
jag fick hålla i ett av Linnés herbarier. När vi skapade Linnéträdgården 
var det uttalade målet att behålla det enkla och lågmälda och inte låta det 
hela bli ett jippo. Vi använde oss också av samma byggmaterial som på 
1700-talet, stål, trä och granit. 

Att skapa fristående utställningar eller exklusiva trädgårdar för privat 
bruk, är dock inte det som du huvudsakligen ägnar dig åt. Hur går du till-
väga när du arbetar med att förnya eller restaurera redan etablerade 
offentliga miljöer eller parker?

– När man går in i befintliga miljöer finns det alltid en massa 
laddningar och olika åsikter om hur saker och ting förhåller sig. Det 
kan vara alltifrån syn punkter från Läns styrelsen till klagomål från hem-
bygdsföreningen. I det läget arbetar vi fram en utvecklingsplan som 
analyserar hur det har sett ut historiskt och hur det ser ut nu. Då blir 
utvecklingen synlig och man förstår vilka faktorer som har påverkat. 
När man har kommit så långt brukar det aldrig vara svårt att få de olika 
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parterna att enas kring en inriktning. Det har faktiskt alltid fungerat 
hittills. Det är lätt när man arbetar sakligt och kan belysa och förklara att 
det handlar om olika para metrar som skall samspela. 

Om vi återvänder till dina engage mang i Göteborg så har du även här 
arbetat med en i högsta grad historisk plats, nämligen rosenträdgården i 
Träd gårds föreningen. 

– Göteborgsområdet har fanta stiska parker och trädgårdar som gör 
många utifrån avundsjuka – Trädgårdsföreningen, Göteborgs Botaniska 
trädgård och dess utom Gunnebo slottsträdgård i grann kommunen 
Mölndal, säger Ulf Nordfjell.

Trädgårdsföreningen anlades redan 1847 och Göteborg var först i 
landet med att skapa denna typ av parkanläggning som också fungerar 
som mötesplats för re kreation och socialt umgänge. Schweizeriet i par ken, 
en föregångare till Restaurang Trägårn, kom till 30 år före Berns nöjes-
etablissemang i Stockholm. Palmhuset, byggt 1878 efter förlagan Crystal 
Palace i London, är ett av de allra finaste i sitt slag och finns där som ett 
självklart centrum.

– När Stenasfären gick in med stöd för att ge möjligheter till att skapa 
en ny rosenträdgård är det ett utmärkt exempel på mecenaternas betydelse, 
säger Ulf Nordfjell. I dag är det svårt att få anslag till sådana projekt, trots 
att alla politiker är rö rande ense om naturens och trädgårdens betydelse för 
vår hälsa och vårt välbefinnande. Men trafikrondellerna går oftast före.

– I ett så litet land som vårt, där allmän hetens trädgårdsintresse i 
och för sig hela tiden ökar, men befolkningsunderlaget inte räcker till, 
är det svårt att genomföra stora projekt på marknadsmässiga villkor. 
Möjligheterna att ta ut svängarna och åstadkomma mer spännande 
resultat är större om man hittar en engagerad sponsor. Men visst skulle 
jag önska att det fanns ett mer långsiktigt tänkande kring dessa frågor. 
Nu händer det alltför ofta att eftersatt underhåll gör att projekt stannar på 
halva vägen, eftersom man inte räknat med de kostnader det innebär att 
åt gärda till exempel brist ande dränering, döende träd och trötta jordar. 

– När det gäller rosparken handlade det om att skapa en ny avdelning 
för den fina samlingen av historiska rosor. Att rekonstruera, bevara, 

Trädgårdsföreningen i Götreborg, ett uterum för ceremonier. 
Runt dammen, utformad som en ring, förrättas många vigslar.

Bild: Ulf Nordfjell 
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förädla och utveckla Trädgårdsföreningen var ett stort ansvar. Då var 
uppgiften att skapa en helt ny rospark befriande och ett viktigt tids kom-
plement till de historiskt återställda delarna. Kombinationen av rosor, 
perenner, gräs och vårblommande träd har gjort platsen besöksvärd året 
runt. En plats där vig slarna är många vid den ele ganta dammen, utformad 
som en vigselring. 

Även när det handlar om offent liga projekt av helt andra slag är skön-
hets  aspekten central, den är det primära. Att det dessutom måste vara 
ekologiskt hållbart, handikappanpassat och funk tionellt är en självklarhet, 
men aldrig målet. 

Men hur arbetar du rent praktiskt när du börjar att planera?
– För mig ligger nyckeln i skissandet, säger Ulf Nordfjell. Jag skissar 

otroligt mycket, hela tiden. Det finns en övertro på att knyta den kreativa 
processen till datorn. Du måste först ha ett innehåll att fylla burken med. 
Den frihet som finns i handens rörelser skall inte underskattas.

– När vi arbetar med olika projekt kan det vara ett stort antal personer 
involverade och som projektledare gäller det att se till att alla känner sig 
delaktiga och får göra just det som de är bra på och som får dem att växa. 
Även om jag har en stark och tydlig vision av hur jag vill att något skall 
vara, är jag beroende av andra för att kunna genomföra det och måste 
övertyga mina medarbetare om vilken väg vi skall ta. Det brukar gå rätt 
bra!. Allt samarbete är också en form av kunskapsutbyte och vi lär oss 
hela tiden av varandra. 

Rosenparken i Trädgårdsföreningen med Palmhuset i bakgrunden.
Bild: Hannu Sarenström



Linnéträdgården i Göteborgs Botaniska trädgård, 2009.
Bild: Karin Berglund
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A N N A L E N A  PERS SON

Efter stipendiet från Sten A Olssons stiftelse 2005 har den värm l an ds
födda sopranen Annalena Perssons komet karriär inom operavärlden 
fortsatt att accelerera. Många Wagnerroller på olika operahus runt 
om i Europa. Men också huvudrollen i Peter Konwitschnys uppmärk
sammade och spektakulära Amsterdamuppsättning av Richard Strauss 
Salome. En iscen sättning som i höst fått sin svenska premiär på 
Göteborgsoperan.

När vi ses på det lilla caféet vid mini golfbanan i Slottsskogen en blåsig dag 
i slutet av maj är Annalena Persson hög gravid. Det är knappt fyra mån ader 
kvar till premiären av Salome. Men någon nervositet eller oro inför de 
knappa tids ramarna märks inte av. 

Klichébilden av värmlänningars talanger som historieberättare be-
sannas omedelbart när Annalena Persson börjar tala om sina erfarenheter 
inom operavärlden. Energisk, orädd, kraftfull och fokuserad, med ett 
ut vecklat sinne för timing och drastiska detaljer. Var det bland annat 
dessa kvaliteter som fick regissören Peter Konwitschny, en av de verkliga 
fixstjärnorna på den samtida operahimlen, att intressera sig för henne?

Ett halvår efter att Annalena Persson skrivit kontrakt för uppsätt-
ningen av Salome på Nederländska operan i Amsterdam, får hon plötsligt 
ett samtal från castingchefen. »Peter Konwitschny vill träffa dig. Du får 
komma ner till Am ster dam.« Något undrande packar hon ner noter och ger 
sig av utan att veta vad som väntar henne. Kontraktet är ju redan klart.

I operakantinen sitter Konwitschny och äter vid ett bord. »Okej, jag är 
nöjd.« När Annalena Persson tar fram noterna och frågar om han vill att 

hon skall sjunga något, viftar han avvärjande och svarar: »Nej, nej! Bry dig 
inte om noterna. Skall vi gå ut och ta en öl?«

– Han ville nog bara se hur jag såg ut och att jag var rätt, säger Anna-
lena Persson. Se mina fysiska förutsättningar. 

Och Salomerollen kräver onekligen en hel del av sin uttolkare. Fysisk 
och mental styrka, kroppskontroll och uthållighet. Här kommer Annalena 
Perssons idrotts bakgrund väl till pass. Genom sitt tidigare arbete som 
aerobics instruktör och tränare på Karlstads medicinska träningsinstitut 
är hon väl förtrogen med den nödvändiga kopplingen mellan kropp och 
hjärna. Förmågan att tänka målfokuserat är också en nyttig kunskap som 
hon har tagit med sig från elitidrottssfären.

Men också för publiken är Peter Kon witschnys iscensättning av 
Salome en ut maning. Hård, extremt våldsam och allt annat än insmick-
rande. Men även om abonnemangspubliken på Göteborgsoperan fått 
skriftliga förhandsvarningar angående uppsättningens innehåll, kan man 
nog hävda att verket framstått som chockerande för sin publik ända sedan 
det skrevs i början av 1900-talet. Den dramatiska sopranen Marie Wittich, 
som sjöng rollen som Salome under uruppförandet i Dresden i december 
1905, vägrade exempelvis att framföra »De sju slöjarnas dans« i slutakten 
och fick i denna scen ersättas av en dansare. 

Som så ofta i sina utmanande och nyskapande uppsättningar tar 
Peter Konwitschny sig stora friheter i förhållande till utgångsmaterialet. 
I Salome har han valt att skala bort all historisk rekvisita och bibliska 
referenser och placerat berättelsen i en obestämd samtid. Här är dramats 
karak tärer instängda i en bunker där en fest går överstyr och urartar. 
Salome är den enda som försöker att ta sig ut, den enda som kämpar. 

– Det är en riktig Rambo-Salome, en machotjej i militärkängor 
och pannband som slåss med vakterna hela tiden, och rollen kräver en 
otrolig kondition, säger Annalena Persson. På premiären i Amster dam 
i november 2009 var publiken i uppror. Det var en tsunami av bu- och 
bravorop, som på en fotbollsmatch! När jag litet orolig frågade Peter 
Kon witschny hur han uppfattade det hela, var han mycket nöjd. »För mig 
är detta succé! Jag är här för att berätta en historia, inte för att fjäska.«
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Mötet med Peter Konwitschny har betytt mycket för Annalena 
Pers sons egen konstnärliga utveckling.

– För mig finns det nästan ett före och efter Konwitschny. Det är  
be fri  ande och samtidigt tryggt att arbeta med en regissör som i alla 
lägen kan förklara och förmedla sin vision, som alltid vinnlägger sig om 
att ta sig tid i sitt regiarbete. Man växer med uppgiften och blir bättre, 
när man får använda sig av sina egna förmågor. Det är skönt när man 
kan släppa behovet av att vara omtyckt av alla och i stället koncentrera 
sig på att med rösten gestalta vad texten uttrycker. Att till exempel 
våga sjunga »fult« för att helheten skall bli så bra som möjligt. Det är nog 
den viktigaste lärdomen, att lyfta sig från detaljnivån och se de större 
sammanhangen. 

– Om alla är överens hamnar man i stiltje. Om publiken bara vill se 
det förväntade och igenkänningsbara blir operakonsten ett museum. Det 
måste vi kämpa emot! Men det handlar inte alls om provokationer för pro-
vokationens egen skull. Det kan bli lika förutsägbart som vilken konventio-
nell föreställning som helst. Det viktiga i mötet med Konwitschny, är de 
nya dimensioner i synen på opera och teater som det givit mig, vad det 
egent ligen är vi skall förmedla. 

Annalena Perssons karriär som Wagnersångerska är onekligen både 
imponerande och anmärkningsvärd. De flesta börjar i andra änden – med 
mer lyriska roller, för att så småningom, med samlad erfarenhet och röst-
kontroll, ta sig an de tunga dramatiska uppgifterna.

– Det är lätt att sjunga sönder sig i Wagnervärlden, säger Annalena 
Persson. Men jag har klarat mig bra hittills. Det har nog mycket med både 
mental och fysisk styrka att göra. 

Nu är det det omvända som utgör utmaningen och lockelsen: att då 
och då få ägna sig åt den lyriska repertoaren och till exempel sjunga mer 
Mozart, Verdi och Puccini. På Göteborgsoperan har hon uppträtt som 
Tatjana i en hyllad uppsättning av Tjajkovskijs Eugen Onegin, en lyrisk 
sopran roll som förut sätter en inåtvänd och kontrollerad expressivitet i lika 
hög grad som ett utåtriktat spel. 

Men det finns naturligtvis också partier hos Wagner som kräver mer 

Över: SALOME  Göteborgsoperan. Bild: Mats Bäcker
Under: EUGEN ONEGIN  Göteborgsoperan. Bild: Mats Bäcker



SALOME 

Göteborgsoperan 2011. Annalena Persson i huvudrollen som Salome till vänster.
 Bild: Mats Bäcker
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finstilta lyriska tolkningar. Att våga ta ner nivån och låta musiken verka i ett 
intimare rum, är en av de färdigheter Annalena Persson tillägnat sig genom 
de många åren av Wagner interpretationer. 

– Det är kanske de mest fascinerande ögonblicken hos Wagner, när 
spelet blir drömskt och man som sångare vågar ta fram det avskalade, 
minimala, samtidigt som orkestern spelar så tyst det bara går. Då blir det 
plötsligt lättsjunget. 

Insikten att man som sångare och uttolkare måste våga lita på sin egen 
känsla, när alla tekniska svårigheter väl är bemästrade, är något som vuxit 
fram genom åren. 

– Det är mycket roligare att få uppskattning för hela prestationen, inte 
bara för sångens skönhet, säger Annalena Persson. Det är också det som jag 
beundrar hos en sångerska som Elisabeth Söderström, hennes förmåga att 
hela tiden utmana sig själv. Det finns en märklig, sen in spel ning som man 
kan se på Youtube, där hon sjunger grevinnans roll i Tjajkovskijs Spader 
Dam mot Placido Domingo och använder sig av hela sitt register som 
både sångare och skådespelare. Det är samma slags självständighet som 
gör Bryn Terfel så intressant och mångbottnad som sångare. Han vågar 
mer och mer och väljer det som ligger honom nära. Det var en fan tastisk 
upplevelse när jag sjöng Senta i Den flygande holländaren i Car diff och Bryn 
Terfel hade huvudrollen som holländaren. Han fick fram en ny svärta i 
rollen som var helt oväntad. 

RI CK A RD L I NDQVI ST 

Försommarregnet faller tätt när vi letar oss fram till modedesignern 
Rickard Lind qvists ateljé i en källarlokal i Majorna. En minimalistisk 
racer cykel står lutad mot räcket när vi går nerför de få trappstegen. »Den 
är inte min, men jag gillar att cykla«, säger Rickard Lindqvist när han visar 
oss in i den långsmala lokalen. Ateljérummet domineras av en enorm 
bordsskiva där mönsterritningar och tygprover kan läggas ut. 

I ett hörn av ateljén står några provdockor med prototyper av olika till skär-
nings experiment i vit bomullsväv. Här är det tillskärningen och snittet som 
står i fokus, valet av material och färger är ännu sekundärt. Känslan av att 
plötsligt be finna sig mitt i en skapande process, där någon ting växer och 
pågår, är omedelbar. 

Bredvid provdockorna står en ställning med färdiga plagg avsedda för en 
kom mande utställning i Belgrad, tillsammans med elever vid textil högskolan 
i Borås. Rickard Lindqvist visar nytagna fotografier av plaggen på sin dator 
och kommenterar samtidigt att det är svårt att ställa ut mode.

– Mode blir till när det bärs och används, säger Rickard Lindqvist. Det 
sam  existerar med en kropp i rörelse. Mode utan kropp är ingen idé. Men en 
visning är också en viktig del av arbetet. Den skärper sinnena. Det du gör 
måste fungera i bägge världarna. 

Sedan våren 2009 är Rickard Lindqvist doktorand vid textilhögskolan 
i Borås och arbetar med ett forskningsprojekt med titeln Tillskärning som 
uttrycksmedel. Rickard Lindqvist beskriver forskningsarbetet som ett växel -
bruk mellan det konkreta och det abstrakta, mellan hantverk och teori. 
Handens arbete är minst lika viktigt nu som tidigare. 
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Att som hyllad designer lägga ner ett framgångsrikt varumärke, kan 
tyckas vara ett förvånande steg. Men för Rickard Lindqvist var det snarare 
en fråga om i vilka sammanhang han bäst kunde utveckla sina idéer. Mode-
världen blev för begränsande, med sina krav på säljbarhet och anpassning 
till mittfåran. 

– Från början hade jag nog intentionen att driva varumärket vidare, 
säger Rickard Lindqvist. Men jag insåg att det fanns större möjligheter 
att vidga mig och göra djupdykningar inom for sknings tjänsten. Jag hade 
målat in mig i ett hörn med varumärkestänkandet. Det blev litet för mycket 
kompromiss mellan de olika världarna och jag befann mig i sammanhang 
som jag egentligen inte var intresserad av.  Det är möjligt att jag någon gång i 
fra mtiden kommer att ta upp min egen kollektion igen.

Det blir snabbt tydligt att den personliga rörelsefriheten och möjlig-
het erna att följa nya spår är långt viktigare för Rickard Lindqvist än 
garanterade fram gångar och säkra karriärvägar. Den intellektuella vet-
girigheten och litet rastlösa nyfiken heten var också det som en gång 
fick honom att som 20-åring lämna studierna i idé- och lärdomshistoria 
vid Göteborgs uni ver sitet och i stället börja som skräddar lärling i Borås. 
Nu har han alltså gjort en mot svarande rörelse, men åt andra hållet, från 
modevärlden in i den aka demiska forskningen. Poängen är förstås att det 
ena inte utesluter det andra. 

Den konstnärliga forskningens förhållande till designpraktiken är hela 
tiden närvarande i arbetet, och kanske är det just den kontinuerliga åter-
kopp lingen till skräddarkonstens tillskärningsprocesser och snittens hant-
verks mässiga aspekter som skapar den dynamiska öppenhet som enligt 
Rickard Lindqvist gör verksamheten på textilhögskolan intressant. 

Han berättar om de återkommande samtalen med professorn Lars 
Hallnäs som handleder doktoranderna. Det rör sig inte sällan om ideo-
logiska diskussioner kring den konstnärliga forskningens betydelse och 
funktion och hur den förhåller sig till omvärlden. 

– Vi befinner oss på en ny spelplan, säger Rickard Lindqvist, där vi är på 
väg att formulera det vi håller på med. Det är en verksamhet i förändring 
där positionerna ännu inte är fastlåsta. Den praktikbaserade forskningen 

Screenprint på ull. Rickard Lindqvist, 2011
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står i vårt fall i en både kreativ och kritisk relation till modevärlden. 
För min del känns dock inte steget så långt från det jag ägnade mig åt 
som designer. Det har hela tiden handlat om att utveckla fungerande 
arbetsmetoder. 

Kombinationen av den abstrakta mönsternivån och det bärbara 
plagget konkretiseras på ett fascinerande vis när Rickard Lindqvist lägger 
ut ett svart tygstycke på det stora bordet. Mönstret är tecknat med vita 
linjer men i stället för att, som i normala fall, klippa bort resten, har han 
ålagt sig själv att använda hela tyget. Resultatet har blivit en byxa där det 
»överflödiga« materialet får falla i en kjolliknande drapering. 

Byxkjolen kom dock inte till genom ett på förhand givet idémässigt 
koncept, utan var resultatet av de praktiska begränsningar Rickard 
Lindqvist gett sig själv. Vad skulle hända om han var tvungen att ta med 
allt?

– Det vanliga är ju att man klipper i tyget, säger Rickard Lindqvist. 
Men här är det i stället ett grafiskt arbete som också innehåller en fråga: 
Vad gör jag av det som finns utanför, det överblivna? Med byxkjolen 
börjar man tappa begreppen för vad som är vad. I stället föds något nytt. 

2010, året efter att Rickard Lindqvist tilldelades Sten A Olssons sti-
pen dium, hade han en större utställning på Röhsska museet i Göteborg, 
kallad Covers. För den musikintresserade Rickard Lindqvist är begreppet 
cover en självklarhet. Kan man tolka andras originallåtar på sitt eget 
vis, kan man naturligtvis göra det samma med ett specifikt klädesplagg. 
På utställningen fanns bland annat en version av Vladimir Tatlins 
arbetaruniform från 1923, Peter Callesens Wedding Dress Without Bride 
från 2005, och en kostym av Tommy Nutters från 1983 . Dessutom 
tolkningar av verk av Vivienne Westwood, Christian Dior, Martin 
Margiela, Balenciaga och Madeleine Vionnet. 

– Många frågade varför jag inte visade upp originalen. Men litet kan väl 
folk anstränga sig? En musiker skickar ju knappast med originalversionen 
om han eller hon gör en cover på en låt. Vissa av mina tolkningar 
ligger väldigt nära originalen. I andra finns bara en rytm eller ett 
tonläge kvar. 

Digitalprintad grå siden, t-shirt. Rickard Lindqvist 2011
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I några är det bara jag själv som kan spåra ursprunget. Att kopiera andra 
är ock  så ett sätt att lära sig att hitta fram till ett eget uttryck. Det är grun-
den för allt. 

– Coverprojektets betydelse har klarnat för mig i efterhand. 
Det är något jag ständigt återkommer till och använder mig av, hittar nya 
sätt att formulera vad det går ut på. 

Att Vivianne Westwood fanns med på utställningen var ingen till-
fällighet. Dels är hon en av Rickard Lindqvists designfavoriter, dels har 
han i perioder arbetat som tillskärare åt henne. En erfarenhet som han 
be  skriver som både lärorik och inspirerande, men som också kräver 
egna initiativ och självständiga beslut. Den gängse ordningen är att 
en designer utgår från en skiss som sedan ligger till grund för arbetet. 
Men i fallet Vivianne Westwood finns det sällan några skisser. I stället 
måste man pröva sig fram. 

– En del av Viviannes skapelser är kopior av 50-talsplagg, säger 
Rickard Lindqvist. Det kan vara ett mönster på en kappa som hon har 
hittat. Plagget är ju i viss mening redan utprovat, använt och fulländat, 
men med det nya materialet blir det ändå ett utpräglat Westwooduttryck. 

– Det jag uppskattar mest hos henne är att uttryckshöjden är obe -
grän  sad, sam  tidigt som perfektionismen är benhård.

Beskrivningen skulle lika gärna kunna gälla Rickard Lindqvist själv. 
Ge n om att lämna de slutna moderummen och fortsätta sitt arbete i nya 
samman hang har han återerövrat ett manöverutrymme där det nya och 
oprövade kan få växa.

– Man kan ju inte göra en solklar manual, säger Rickard Lindqvist. 
Ingen konstnär eller designer vill ha en lista eller ett tydligt recept. Men 
man vill ha reda på ingredienserna. 

   

 

Screwpants, tillskärningsmönster, Rickard Lindqvist 2011
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SAR A  TROBÄCK H ESSEL I N K

När Sara Trobäck Hesselink 2003 till   delades ett av Sten A Olssons 
kultur stipendier hade hon bara suttit ett år i orkestern. Men arbetet som 
violinist och numera förste konsertmästare hos Göteborgs Sym foniker 
känns fortfarande, nio år senare, som en lika stimulerande utmaning.

– Det är världens mest underbara orkester, säger Sara Trobäck Hesse link 
när vi träffas i Göteborgs konserthus en repetitionsfri efter middag i juni. 

Kärleken till både huset och orkester  kollektivet finns med som en själv-
klar ut gångspunkt under hela vårt samtal. Denna värme är också i hög grad 
när varande i hennes spel. Den som sett och hört henne framträda med 
Symfonikerna, inte minst i solistiska passager, lägger genast märke till 
den intensivt glödande tonen, så rik i nyanserna och rytmiskt levande. 
Men det som står i fokus för Sara Trobäck Hesselink är inte de egna solo-
prestationerna i första hand, utan den kollektiva helheten, den känsla av 
samhörighet och gemenskap som präglar livet i orkestern.  

– Jag har lärt mig otroligt mycket under de nio år jag har suttit i or-
kestern, säger Sara Trobäck Hesselink. Det är en roll man växer in i, där 
väldigt mycket handlar om tyst kunskap. Samarbetet på podiet känns 
naturligare nu, liksom förmågan att läsa av en dirigent. De första åren var 
arbetet med att lära sig hela orkesterrepertoaren mer betungande. Jag är 
lugnare nu i inlärningsprocessen och kan gå in mer på djupet. 

Sara Trobäck Hesselink beskriver det som en stor förmån att ha varit 
med om Neeme Järviperioden och den unika kontakt mellan dirigent och 
orkester som uppstod under hans tid som Symfonikernas chefdirigent 
(1982 – 2004). Med den unge Gustavo Dudamel, Symfonikernas nu-

varande men avgående chefdirigent, infann sig genast en lika stark 
känslomässig närhet och omedelbar förståelse. Sara Trobäck Hesselink 
beskriver det första mötet sommaren 2005, när Dudamel på kort varsel 
hoppade in som gästdirigent under en konsert med Symfonikerna i Royal 
Albert Hall i London:

– Det klickade med en gång. Det var verkligen helt fantastiskt och man 
kände genast att det här kan leda väldigt långt. Det finns ögonblick när vi 
spelar tillsammans och allting stämmer, som nu nyligen när vi framförde 
Brahms första symfoni. Man blir helt uppfylld av musiken, befinner sig 
mitt inne i den och tänker »skulle jag dö här och nu gör det ingenting«! 

Under Gustavo Dudamel har orke stern också på ett helt annat sätt 
än tidigare vänt sig utåt, skapat nya kontaktytor, lockat nya kategorier 
av lyssnare. Denna strävan efter kommunikation och samtal är också en 
väg som Sara Trobäck Hesselink vill gå. Orkestern måste befinna sig i 
samtiden, inte i något musealt rum. 

– Även om dirigenter alltid är en subjektiv fråga om tycke och smak, 
var det nog uppenbart för oss alla att vi i Dudamel hade någon som inte 
var som alla andra. Kanske har vi inte riktigt förstått vidden av Dudamels 
betydelse för orkestern än. Men jag hoppas att vi har gjort det mesta av 
de här fem åren tillsammans och Dudamel kommer ju också att fortsätta 
som orkesterns hedersdirigent. 

När Sara Trobäck Hesselink som 24-åring började i orkestern som 
alternerande konsertmästare, satt hon bredvid de ordinarie konsert-
mästarna Christer Thorvaldsson och Per Enoksson. Hon berättar om 
den generositet och omtänksamhet som mötte henne och som genast fick 
henne att känna sig som en i »konsertmästargänget«. Det uppstår ju också 
en speciell närhet när man arbetar så intensivt och tätt intill varandra, 
mot ett gemensamt mål.  

– De är två otroligt inspirerande musiker som har betytt mycket för 
mig, säger Sara Trobäck Hesselink. De är olika, både spelmässigt och 
person lighetsmässigt, och att få ta del av deras kunskaper och infalls-
vinklar är enormt stimulerande. 

När Christer Thorvaldsson pensionerades 2009 blev Sara Trobäck 
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Hesselink hans ersättare. Men hur förs egentligen kunskaperna och den 
konstnärliga förståelsen vidare?

– Jag satt bredvid Christer och Per i sju år innan jag tog över. Det är 
mycket som inte går att förklara, det handlar ju i hög grad om tyst lärande 
och intuitiv förståelse. Att spela Sibelius och Stenhammar till exempel, det 
är mycket Christer för mig. Det är en repertoar som också jag känner mig 
hemma i. Man grips och musiken går rakt in i hjärteroten. Och i Sibelius 
och Stenhammar kom »den gyllene Christertonen« verkligen till sin rätt. 

Att vara yrkesmusiker och dessutom konsertmästare i National-
orkestern är otvivelaktigt ett krävande och prestationsinriktat yrke där 
ingen ting kan gå på rutin. Men som de flesta andra småbarnsföräldrar 
har Sara Trobäck Hesselink varit tvungen att om prioritera och anpassa sig 
efter en ny verklighet. 

– Ett tag höll det på att gå överstyr. Orkesterarbetet, solistuppdrag, 
kammar musikframträdanden, undervisning, småbarn, där sprack det. 
Man vill ju så gärna vara med på allt och det är ju så roligt, men till slut 
räcker man inte till. 

– Sedan något år tillbaka har jag dragit ned på det mesta och kon centrerar 
mig på orkestern och då och då kammarmusik i Trio Poseidon, tillsammans 
med mina vänner cellisten Claes Gunnarsson och pianisten Per Lundberg. 

Vi har fantastiskt roligt tillsammans och när vi spelar är kommunika-
tionen totalt öppen.  

Att verkligen kunna njuta av sitt skapande är nog en förutsättning för 
att orka att leva och arbeta i en värld där konkurrensen är stenhård från 
första början. Det blir en livsstil mycket mer än bara ett yrke. Men hur 
började hennes bana som musiker egentligen?

– Vi gick ofta på konserter med Örebro kammarorkester och det såg 
så roligt ut att spela fiol, säger Sara Trobäck Hesselink. Men jag fick tjata 
ett tag på mina föräldrar innan jag fick börja. Då var jag fem år. Kanske 
var det inte heller musiken utan själva hantverket som först väckte mitt 
intresse. Det där har ju numera bytt plats förstås!

Sedan följde år av kurser och sommar läger, som komplement till det 
dagliga övandet. Inte minst läger verksamheten var viktig för att hålla lågan 

Sara Trobäck Hesselink framför Otte Skölds freskmålning Folkvisan, 
i Konserthusets foajé. Bilder: Magnus Gotander
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vid liv och skapa en känsla av gemenskap och entusiasm inför musiken. 
Sara Trobäck Hesselink var åtta år första gången hon var på sommar   läger 
och minns hur fantastiska hon tyckte att lärarna var.

Men när hon själv undervisar, vad känns då viktigast att lära ut?
–Att sluta att studera!, utbrister hon och tillägger:
– Jag var själv väldigt beroende av mina lärare och deras åsikter. Det 

jag vill förmedla är förmågan att lyssna på det man gör, att vara närvarande 
hela tiden. Att stå på egna ben och motverka den skyddade verkstad som 
skolmiljön ändå utgör. 

– En period, när jag höll på med Beethovens violinkonsert, var jag 
jätte frustrerad. Vissa hävdade att den bara gick att spela på ett visst sätt 
och andra sade den totala motsatsen. Sedan kom jag underfund med att 
det inte finns något som är rätt eller fel. Man måste hitta det i sig själv för 
att det skall vara genuint.

JOH A N L I NTO N

När vi återser formgivaren, arkitekten, forskaren och skribenten Johan 
Linton, en av förra årets stipendiater, har det gått nästan ett år sedan vårt 
förra samtal. Nu stämmer vi möte i hans nya studio, som är en kombination 
av ut  ställ nings rum, ateljé och modellverkstad. I ett av de ljusa och sparsamt 
möblerade rummen står vilstolen Caravaggio, tre pallar ur serien Bicycle 
Dreams, in spirerad av Jacques Tatis film Fest i byn, och stolen Énigme som 
han till ägnat den franske filosofen Jacques Derrida. Dessutom en Thonet
stol i böjträ, slarvigt ommålad i en gråblå nyans.

– Den hittade jag för 25 kronor i en lumpaffär här i närheten, säger Johan 
Linton. De tyckte nog att färgen var ful. 

Vad betyder tomrummet för själva skapandet? 
– Det kan se ut som om det är tomt. Men för mig är det här ett rum som 

redan är fyllt med erfarenheter, minnen, anteckningar, material om sådant 
som intre  s s erar mig, böcker, modeller – ett rum där allt är möjligt.

Du verkar se den här lokalen som en ny plattform, och rent konkret som 
en plats för möten och dialog?

– Det stämmer verkligen. Det är utan tvekan tack vare stipendiet från 
Stena   stif tel sen som jag har kunnat ta det här steget och det känns som 
början på något nytt, där helt nya möjligheter öppnar sig. För mig har det 
också ett stort symboliskt värde att uppmärksammas och få ett stipendium 
från en kon cern vars verksamhet i så hög grad bygger på kontakter och ut-
byten med omvärlden.

I Johan Lintons eget fall är Italien, och kanske i synnerhet Rom, en åter-
kommande referenspunkt i både den konstnärliga och den vetenskapliga 
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verksamheten. Dragningskraften är lätt att förstå. Det är en plats där 
his toria och nutid samman lever på ett sällsamt vis, där lagren av acku-
mulerad kunskap och erfarenhet, av tidsskikt och motsägelser, är konkret 
synliga i var dagen på ett sätt som både ut manar fantasin och försätter den 
i ett högre svängningstal.

– Jag återvänder alltid, både av konstnärliga och privata skäl, säger 
Johan Linton.

Det internationella perspektivet och den vida utblicken är också 
något som präglar tidskriften Arche som Johan Linton arbetat med sedan 
starten 2002 (då den hette Psykoanalytisk Tid/Skrift). Namnbytet, som 
skedde i våras, signalerar en breddning och öppning mot andra områden 

Johan Lintons skissböcker. 
Bild: Niclas Löfgren

och motsvarar nog i praktiken den mångfald av perspektiv tidskriften ger 
utrymme åt. Devisen lyder numera Psykoanalys Humaniora Arkitektur. 

När vi träffas har ett nytt nummer, med siktet inställt på Göteborg, 
just läm nat pressarna. En stor del, cirka 100 sidor i fullformat, ägnas 
åt ett komplext och vindlande porträttsamtal med arkitekten Gert 
Wingårdh. En text som får en intressant historisk spegling i en 
60-sidig, bred presen tation av Göteborgsarkitek ten och pedagogen 
Hans Hedlund (1855 – 1931), mannen bakom bland annat Tomte huset, 
Schillerska gym nasiet, Telegrafverket och Saluhallen. Två starka profiler 
som på olika vis lämnat avtryck och satt sin prägel på Göteborg.

– Jag har ju arbetat med Gert Wingårdh tidigare, säger Johan Linton. 
Han är onekligen en kontroversiell figur som många har åsikter om, 
men han har också en särställning bland samtida svenska arkitekter 
som inte går att förneka. Vi hade länge velat göra ett mer omfattande 
tid skriftsnummer om Göteborg och dess arkitektur och då var det 
naturligtvis intressant att föra ett samtal med Gert Wingårdh. Han är en 
person som verkligen har gått ut i världen och skapat något, som lyckats 
bygga upp en mycket framgångsrik verksamhet med Göteborg som bas. 
Han är intressant ur många aspekter, både som tidsdokument och som 
inspiratör. Det är inte i första hand en fråga om att värdera det han har 
gjort, utan mer en möjlighet att på ett extensivt och fritt vis låta honom 
utveckla sina idéer. 

Och det är bland annat genom själva längden på samtalet, 170 000 
tecken, som en mångfacetterad och inte sällan överraskande bild av 
Göteborgs utveckling växer fram. 

– Göteborg är intressant inte minst därför att här fortfarande finns 
så många centralt placerade områden kvar att exploatera och bebygga, 
säger Johan Linton. Man skulle kunna göra enormt mycket. Därför är 
det synd att man låtit så många tillfällen gå förlorade. Det behövs mer 
av kompetens, kunskap och en professionellt förankrad vision hos de 
politiker, tjänstemän och andra som har det yttersta an svaret. Personer 
som brinner för uppgiften, som vill se något nytt hända, som kan se 
värdet av att knyta an till den gamla hamnstadens öppenhet mot om-



GRAVLÄGGNINGEN  

Caravaggio, 1602 – 03

CARAVAGGIO

Vilstol av Johan Linton. Installation i San Pietrokyrkan i Tuscania, 
Italien. Bild: Bengt Steneby
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världen och som förstår att målet måste vara byggnader och miljöer på 
högsta internationella nivå. 

– Det finns också många områden som domineras av trafikleder där 
mycket skulle kunna förändras och förbättras. Ta till exempel länken 
mellan den centrala staden och Olskroken, ett område som skulle kunna 
se helt annorlunda ut.

Du är själv en person som i många bemärkelser söker dig utåt i världen 
och delar av din forskning har sin upprinnelse i dessa förflyttningar. En 
viktig aspekt är naturligtvis de nya perspektiv och vinklingar som alltid 
uppstår när man befinner sig i rörelse. Hur ser du på din egen utveckling 
och var du befinner dig i dag?

– Jag fortsätter att låta de olika delarna av min verksamhet interagera 
och berika varandra, säger Johan Linton.

– När jag närmar mig ett material, ett ämne eller en idé, gör jag det 
på ett sätt som inbegriper alla mina olika intressen. Det blir på så vis en 
process som alltid vetter utåt. Vilket det konkreta resultatet av tanke    ar-
be tet blir varierar, det kan ta form som text, men också som objekt. Om 
jag ägnar mig åt Borrominis kyrkor till exempel, läser jag av materialet 
inte bara som formgivare eller konstnär. Jag har också min vetenskapliga 
skolning och mitt intresse för historiska sammanhang som gör att jag 
i lika hög grad är ute efter att förstå sambanden mellan formen och 
innehållet, verkets historiska betydelse och roll i arkitekturhistorien. 
Jag finner det alltid intressant att ta del av arkivmaterial och original-
han dlingar, både som konstnär och vetenskapsman.

Johan Linton har just deltagit i en internationell konferens om Le 
Cor busier i Köpenhamn, där han var inbjuden som en av huvudtalarna. 
Utgångspunkten var att belysa Le Corbusiers olika roller: som byggare 
eller arkitekt, som konstnär och som stadsplanerare. Johan Linton talade 
om Le Corbusiers arkitektur.

– Det var en rolig och viktig erfarenhet och en möjlighet att få tala om 
horisont linjens betydelse i Le Corbusiers skapande. En av de få nordiska 
Le Corbusier-forskarna, den danske arkeologen och konsthistorikern 
Mogens Krustrup, som också var impulsgivare till detta symposium, gick 

bort kort tid före konferensen. Jag tog tillfället i akt att belysa de aspekter 
som i så hög grad fångade Krustrups intresse, nämligen sambanden 
mellan Le Corbusiers syn på byggandet och hans eget personliga liv, hans 
upptagenhet av sitt ur sprung. Horisontlinjen representerade då en form 
av fritt rumsligt element som inte måste knytas till ett visst ursprung eller 
en specifik plats. Senare i höst kommer jag att tala vid hundraårsjubileet av 
Le Corbusiers resa till Orien ten, då han 1911 reste från Neapel via Aten till 
Istanbul, en händelse som uppmärksammas genom ett seminarium i Neapel 
i november. Det ser jag fram emot.

B YCYCLE DREAMS

Stolserie av Johan Linton.
Bild: Källemo
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M A RI A  L I ND B ERG

När Maria Lindbergs konst beskrivs brukar ordet humor ofelbart dyka 
upp. Och visst är hennes blick för vardagslivets ofrivilliga komik sällsynt 
skarp. Men det är en svart humor, ett skratt med sorgen som botten sna
rare än glädjen. Mark Twains ord om humorns natur kunde lika gärna 
vara en beskrivning av Maria Lindbergs bildvärld. »Humorns dolda källa 
är inte glädje utan sorg. Det finns ingen humor i himlen.«

Kanske är det just det där som skaver och kärvar i Maria Lindbergs konst 
som räddar den från att hamna i en one liner-fälla, där bild och ord bara 
blir en bekräftande illustration av varandra, en lustighet som töms på 
sitt innehåll så snart den är dechiffrerad. Undersökningarna av språkliga 
tvetydigheter, ofta i kombination med bild, är något som Maria Lindberg 
har ägnat sig åt sedan början av 1980-talet. Teckning, måleri, foto, video 
eller objekt – vilket medium det blir beror på vad som skall uttryckas.

– Mitt mål är inte att provocera,  säger Maria Lindberg. Men folk blir 
upprörda ändå. Jag försöker att ta mig in i mellanrummet mellan bild och 
språk, i glappen och krockarna som uppstår när de bokstavliga betydelserna 
möter de underliggande innebörderna. Jag vill själv bli över raskad av det 
jag gör. Det måste finnas ytor och tomrum kvar att fylla för betraktaren, 
perspektiv som förskjuts och byter plats när ord och bild möts. Så har jag 
egentligen arbetat hela tiden, men om jag skulle tala om någon form av 
förändring eller utveckling är det i så fall att jag mer och mer rör mig mot det 
osynliga och använder så små grepp som möjligt. Det har hänt att jag har 
ställt ut enbart titlarna.

Ett viktigt inslag i Maria Lindbergs konstnärliga verksamhet är de 

VICTORY

Maria Lindberg
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aktivi teter och små, ibland nästan omärkliga ingrepp i vardagen som hon 
har ägnat sig åt genom åren. De är också ett uttryck för en samhörighet 
med Fluxusgruppens strategier och arbetssätt. Denna internationella 
rörelse, med rötter i det amerikanska 1960- och 70-talet, omformulerade 
och ifrågasatte de traditionella konstbegreppen och öppnade dörrarna 
för många av de gränsöverskridande kombinationer som i dag kanske 
kan tyckas självklara. I Sverige är det dock få konstnärer som med samma 
konsekvens och samma lekfulla allvar har arbetat med dessa konceptuella 
idéer. Exempel på de inter ventioner och aktiviteter som Maria Lindberg 
under en lång tidsperiod har utfört är: Poste restante, att skicka brev 
till sig själv till städer och platser där hon önskade att hon befann sig, 
Plånbok, att lämna en plånbok med sin egen adress och en mindre summa 
pengar på en offentlig plats och vänta på att den eventuellt skall dyka 
upp igen, Fråga, att fråga människor om vägen även om man känner till 
den, jämföra olika slags hjälpsamhet i olika länder, Ephestia khveniella, 
flugor skickas till olika matföretag som ombeds förklara hur flugan 
kunnat hamna i deras produkt, Världens ände, gömda meddelanden i 
konstruktioner och byggnader längs Västkusten som bedömts kunna 
hålla i evigheter, Resa, åka 75 gånger till samma stad – Marstrand – under 
en och samma dag, att få olika intryck och olika bemötanden.

När vi ses är Maria Lindberg mitt uppe i förberedelserna för en ut-
ställ ning på Konstepidemin. Vernissagen ligger mindre än två veckor 
framåt i tiden. Samtidigt har hon, på grund av renovering, just flyttat in i 
en mindre ateljé. Rummet är fyllt till brädden av gamla och nya verk som 
genom flytten blandats om och hamnat i nya ordningar.

– Jag håller på med recycling av mig själv, säger Maria Lindberg, halvt 
på skämt. Jag har bland annat digitaliserat mina gamla analoga videoverk. 
Det var fascinerande att se de filmer som jag gjorde runt 1984 – 85, när jag 
bodde mitt emot Domkyrkan och filmade kyrkan och gatan utanför under 
en minut varje timma. När jag tittade på dem nu såg det ut att vara ett annat 
århundrade, med märkliga frisyrer och kläder. Annars tycker jag inte att 
det är så mycket som känns gammalt och daterat. Det skulle vara någon 
enstaka, inramad målning från den senare delen av 1980-talet i så fall.

K A STA S T EN

Maria Lindberg, 2006. Biblioteket på Pedagogen i Göteborg. 
 Bild: Bert Leandersson
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När vi stannar till framför The Border, ett fotografi av en mörk 
skogs  siluett med en svart linje i nederkant, som delar bilden mitt itu, 
berättar Maria Lindberg att det föreställer gränsen mellan Sverige och 
Norge, foto graferad från ett tågfönster när tåget blev stående just där, 
mittemellan län derna. Som så ofta i Maria Lindbergs verk spelar slumpen 
en avgörande roll. 

Maria Lindberg drar ut låda efter låda och plockar fram teckningar 
och bilder i snabb takt. Titlar, linjer och fotografier avlöser varandra. 
Abused Drawing, Against the Wind, Blown by the Wind, Fading Wisdom, 
Sunset and Coffe Stains, Halva Tyskland, Half Dog, Before and After, 
Fem smutsiga små fingrar, Linjer för fri konst. Verken glimtar förbi och 
försvinner ner i lådorna igen. Det undanglidande och flyktiga, den där 
svävningen som kan uppstå när man möter Maria Lindbergs konst, 
förstärks av själva situationen. En laddning som får just det som klippts 
bort eller suddats ut, halkat ur bilden eller gömts, att bli synligt. 

Så fungerar också de två fristående verk av Maria Lindberg som nu-
mera finns i den stora bokhallen på Pedagogen i Göteborg. Mota Olle i 
grind, tio stora avtryck av fingertoppar i screentryckt folie på glas, är 
placerad på glasrutorna som avgränsar pedagogens bibliotek. Här är 
frågan öppen: Vem är det som vill in och vem är det som vill ut? Vad är 
det för gräns det handlar om? 

 Kasta sten, en cirka 700 kilo tung, oregelbunden sten från en rull   sten-
sås i Landvetter, ligger inrullad vid en bokhylla inne i biblioteket. Texten 
»A stone that wants to be a mountain again« är målad i svarta ver saler. 
Förvisso en sten i ett glashus, men också en sten som kan sättas i rullning.

När vi, efter någon vecka, återser Maria Lindberg är arbetet i det 
nyrenoverade galleriet i full gång. Den drygt 90-årige corgiterriern Morris 
vankar av och an mellan rummen och han finns även med i verket Before 
and After, som hänger i det inre gallerirummet.

   Det är första gången sedan den stora utställningen på Konsthallen 
2002 – 2003, som Maria Lindberg gör en separatutställning här i 
Göteborg och det är mycket som skall få plats. Flera av de arbeten som vi 
såg uppe i ateljén finns med, men den luftiga, genomtänkta hängningen 
skapar rum åt varje individuellt verk. De samtalar inbördes, belyser och 
förstärker varandra, men det generösa urvalet lämnar samtidigt fritt 
andrum och tankeutrymme för betraktaren. Det går att försjunka i varje 
enskilt verk, utan att något annat tränger sig på och överröstar. Den 
svartvita färgskalan dominerar, men svärtan är också full av ljus och luft 
som ger den ett märkligt djupperspektiv.

MOT A OLLE I GRIND

Maria Lindberg, 2006. Pedagogen i Göteborg.
 Bild: Bert Leandersson
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E S T H E R  S H A L E V - G E R Z

Platser. Förflyttningar. Minnen. Självreflektion. Konstnären Esther 
ShalevGerz är sedan åtta år tillbaka verksam som lärare på konst
hög  s kolan Valand dit hon kom som gästprofessor 2003 genom Sten A 
Olssons stiftelse för forskning och kultur. Född i Vilnius, uppväxt i Israel 
och sedan 1984 bosatt i Paris, är Esther ShalevGerz en inter nationellt 
verksam kosmopolit med konstprojekt och utställningar världen över.  
Frankrike, Tyskland, Stor britannien, Irland, Litauen, USA och Kanada 
är några av de länder där hennes  arbeten har visats. I september 2012 
öppnar en retrospektiv utställning med Esther Shal evGerz på Musée 
des BeauxArts i Lausanne, Schweiz.

– Undervisning handlar om erfarenheter, säger Esther Shalev-Gerz. Bara 
genom ditt eget engagemang kan du nå andra. Det du vill kommunicera 
måste komma inifrån och involvera dig själv på alla plan, inte bara ditt 
tänkande. Teorin kommer alltid efter, inte före. 

Esther Shalev-Gerz sätt att undervisa är hängivet och passionerat 
och kräver en förbehållslös satsning, både från elev och lärare. På Valand 
möter hon elever som alla har någon form av förberedande skola bakom 
sig, och dessutom, olikt villkoren på många utländska konsthögskolor, ett 
eget atelj é utrymme att disponera och ta ansvar för.

– Det jag tycker om med undervisning är möjligheterna att förmedla, 
att dela upplevelser och erfarenheter med studenterna, att väcka törsten 
efter kunskap till liv. Det handlar också om att fånga det som ännu är ofor-
mu lerat och outtryckt. Genom ord och handling, samtal och ska pande kan 
vi formulera våra tankar. Alla mina verk handlar i grunden om att lyssna 
och tala, båda delarna är lika viktiga.

MONUMENT AGAINST FA SCISM  

Esther Shalev-Gerz och Jochen Gerz. Utfört i Hamburg mellan 1986 och 1993. 
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Esther Shalev-Gerz arbetar nästan alltid i offentliga miljöer och i in ter-
aktion med omgivningen. I verk efter verk har hon under drygt 30 års tid 
arbetat med grundläggande existentiella och allmänmänskliga frågor, och 
samtidigt synliggjort den omgivande politiska och sociala verk lighetens 
villkor och förutsättningar. Med en blick som ser, men inte dömer, har 
hon undersökt de kollektiva hågkomsterna och de privata minnes spåren, 
glömskans och tystnadernas betydelser, empatisk och saklig på en och 
samma gång. Och kanske är det just kombinationen av perceptiv skärpa 
och distans som får Esther Shalev-Gerz verk att bära så långt. 

I en stort anlagd retrospektiv på Jeu de Paume i Paris visades förra 
året en exposé av hennes mest kända verk, däribland flera verk med direkt 
anknytning till Esther Shalev-Gerz verksamhet i Sverige. Verket Les 
Inséparables, 2000 – 2008, en dubbelklocka vars visare rör sig i motsatt 
riktning, finns sedan 2008 permanent installerad i Wanås. Sound Machine 
från 2008 tar sin utgångspunkt i Norrköping, med dess förflutna som 
textilindustricentrum. White-Out: Between Telling and Listening från 2002, 
som visades på Historiska museet i Stockholm, är en undersökning där 
Esther Shalev-Gerz, tillsammans med den samiskättade Åsa Simma, 
kopplar samman förhållandet att ordet krig inte existerar på samiska med 
det faktum att Sverige inte befunnit sig i krig på 200 år. I First Generation 
Botkyrka, Fittja från 2004, ställer Esther Shalev-Gerz fyra frågor till 35 
invånare i Botkyrka, alla första generationens invandrare. Frågorna löd: 
Vad förlorade du? Vad fann du? Vad gav du? Vad fick du? 

I Göteborg genomfördes det tvådelade projektet Konstens plats under 
vintern 2006 –2007 med videoinstallationer i Bergsjöns Centrum och 
på Göteborgs konsthall. Där ställer Esther Shalev-Gerz två frågor till 38 
konstnärer, alla boende i Bergsjön: »Hur skulle du definiera konst?« och 
»Var finns den plats där konsten äger rum?« Förutom utställningarna 
finns projektet dokumenterat i tidskriften Art Monitor, helt ägnat 
denna undersökning av konstbegreppets relativitet och de många och 
motsägelsefulla konstuppfattningar som lever sida vid sida i vår samtid. 

– Jag är en dålig turist. säger Esther Shalev-Gerz. Jag kommer hela 
tiden tillbaka till samma platser och det finns mycket kvar som fascinerar 

FIRST GENERATION BOTKYRK A, FITTJA  

Esther Shalev-Gerz, 2004. Permanent videoinstallation på husfasad. 



THE OPEN PAGE

Esther Shalev-Gerz, 2009 . Peter Pan i Kensington Gardens av J M Barrie,
 illustrerad av Arthur Rackam, New York Scribner’s Sons 1906. 
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och för fattaren Claude Cahun (1894 – 1954). Hon representerar så många 
saker samtidigt. I sitt mycket starka konstnärskap lyckas hon förena det 
personliga och det politiska och gestaltar frågor om könsroller, identitet och 
samhälle på ett sätt som fortfarande är lika brännande aktuellt. Hennes 
antifascistiska motståndskamp är lika mycket ett uttryck för hennes 
absoluta, personliga integritet.

Ett verk som på ett tydligt vis anknyter till dessa frågor är Esther Shalev-
Gerz och Jochen Gerz Monument Against Fascism, utfört i Hamburg mellan 
1986 och 1993. Där lät Esther Shalev-Gerz en blyklädd pelare, på vars sidor 
folk uppmanades att skriva fritt, sänkas ner i marken i takt med att ytorna 
fylldes med ord. Efter sju år var alla ytor täckta och det enda som i dag syns 
är själva toppen av pelaren.

LES INSÉPARABLES

Esther Shalev-Gerz 2000 – 2008 
Dubbelur vars visare går åt motsatt håll. Permanent installation i Wanås.

mig med Sverige och det svenska samhället. Sverige är på en gång kom-
plext och lätt att läsa av. Här finns fortfarande en idé om jämlikhet, en 
strävan att inkludera och jämka samman, även om jag vet att många av 
mina svenska vänner skulle hävda att det inte längre är så. Men med mitt 
utifrånperspektiv kan jag urskilja sådant som svenskar inte längre ser, 
därför att det tas för självklart. 

– Här i Göteborg händer mycket som är intressant inom konstvärlden, 
men det kommer inte fram som det borde. Det finns en sorts blyghet som 
kan vara hämmande. Kanalerna utåt är så viktiga och när en högkvalitativ 
produkt som tidskriften Glänta inte kommer ut i engelsk översättning 
är det ett slöseri. Jag känner mig numera också som en del av Göteborgs 
historia och arbetar hela tiden med målet att knyta samman och skapa 
för   bindelser mellan människor och platser. Det spelar ingen roll om 
man befinner sig i det som vanligtvis kallas periferin. Det är ofta i gräns-
områdena och ytterzonerna som det intressantaste händer.

Ett av Esther Shalev-Gerz nya projekt, Describing labour – Image of 
the Workers, handlar om synen på arbete och bilden av kroppsarbetaren. 
Som inbjuden konstnär har hon möjlighet att utforska det enorma 
material som finns samlat på The Wolfsonian FIUM, Florida Internatio-
nal University Museum i Miami. Här ryms museum, bibliotek, 
forskningsavdelning och en samling som omfattar ungefär 120 000 objekt 
från tiden mellan 1885 och 1945.  Det rör sig om allt från industridesign, 
möbler, glasarbeten, keramik, affischer, böcker, måleri till textilier 
etcetera. En guldgruva för någon som vill undersöka hur historiska och 
politiska förändringar gestaltas genom de ting som omger oss.

– När det gäller synen på kroppsarbete är skillnaderna verkligen 
enorma mellan olika länder, säger Esther Shalev-Gerz. Här ser jag hur 
hantverkare och kroppsarbetare med självklar värdighet rör sig i det 
offentliga rummet. Så är det inte alls i ett land som Frankrike till exempel.

Vilka är då hennes egna favoriter och förebilder?
– Det är nästan omöjligt att svara på, det finns oändligt många 

int res    santa konstnärer, säger Esther Shalev-Gerz. Men om jag trots 
allt skulle lyfta fram någon är det den franska konstnären, fotografen 
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GÖT A PL AT S E N:

E N  E N K ÄT

– Kulturens plats i Göteborgs offentlighet är inte lika självklar i dag som när 
Götaplatsens invigdes, 1923. Vad krävs för att återigen göra denna plats till ett 
levande, kulturellt centrum för stadens invånare?

»På sextiotalet var Götaplatsen centrum för alla tonåringar som gick på läroverken 

i centrala stan. Vi träffades på Stadsteaterns trappa varje frukostrast och på lördag-

kvällar. Nästan alla hade abonnemang på Stadsteatern och Konserthuset, och på 

Konstmuseet ramlade man ofta in för en lugn stund. Eller så satt man på det stora 

billiga utomhusfiket Parnassen. Det kunde bli ungefär så igen – för alla göteborgare. 

Ingen bil trafik och bra belysning, gatuteater, kaféer. konst, jonglörer och musik.«

V IVECA L Ä RN Författare

»Jag tror att det är svårt att trycka fram något konstlat på Götaplatsen,  de befintliga 

institutionerna måste däremot ta ett större ansvar, såsom Stadsteatern gjort med sin 

lunchteater och kaféet. Konsthallen borde kunna spela en större roll för att få lite rörelse 

kring Götaplatsen. Frågan är om Musikhögskolan skulle kunna bidra mer. Skulle man 

till exempel kunna ha en uppvisningsscen på Götaplatsen för unga och begåvade 

talanger? Götaplatsen är ett av Europas finaste uterum och borde vara värd ett bättre 

öde än att vara så ödslig och tom som den ofta är i dag.«

GÖR A N JOH A N SSON Fd kommunalråd
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»I dag är platsen kall, mörk och blåsig och dörrarna till institutionerna är tunga att 

öppna. Alltså borde ljus och ljud strömma ut ur öppna dörrar, glada flaggor vaja i 

vinden och berätta om vad som händer därinne. Det skulle också finnas serveringar 

med varma drycker, mjuka filtar och sköna stolar att sitta på. Roliga broschyrer skulle 

informera om vad som står på programmet i husens alla vinklar och vrår. Men lägg 

inte nostalgisk gatsten! Låt detta vara en modern plats, asfaltbelagd och tillgänglig 

även för de åldrade kulturtanter som bär hela verksamheten på sina axlar. 

På sommaren ska trapporna upp till den gamla entrén till konstmuseet vara full av 

folk som solar och tecknar och pratar och äter lunch. Det ska vara liv och rörelse. 

Kom igen alla ni som arbetar med design, struktur och reklam, alla som vet 

hur man bygger en attraktiv stadsmiljö dit alla vill komma!«

CA R IN M A N N H E IM E R 

Dramatiker och regissör

»En omöjlig fråga att svara på. Jag stod som siska på Götaplatsen och kollade in 

möjligheter till ff-fest.  Jag såg Agamemnon på Stadsteatern, en stor upplevelse för 

en tonåring, måste det ju ha varit, eftersom jag fortfarande minns.  Jag såg Skimrande 

Västkust, göteborgskoloristerna, på museet. Men i dag? Behovet av ett kulturcentrum 

kanske inte är så stort idag, eftersom kulturen finns på så oändligt många ställen, 

virtuella, såväl som reella. En härlig tid! Tycker ju jag. En tid som kanske inte behöver 

monolitiska kulturcentra.«

ULF DAGE RBY 

Musiker och kompositör

»Planerna på ett konstnärligt campus kring Götaplatsen och Näckros dammen i 

kombination med såväl studenbostäder som »vanliga« lägenheter är en möjlighet för 

platsen! Bryt igenom konstmuseets kom pakta fasad med fönster så som  det var tänkt 

i ursprungsritningarna och bygg ut konstmuseet bakåt. Plana ut Götaplatsen så att 

det blir ett mer öppet torg. Inför absolut bilförbud och ta bort Poseidons inhägnad.  

Man kan inte heller frikoppla Götaplatsen från Avenyn. Avenyn är i dag en sorglig och 

förfallen gata som leder upp till en före detta paradplats. Arbeta för att det från Storan 

till Götaplatsen skapas intressanta kultur etableringar. Då skulle säkert krog- och 

affärsverksamheten kunna skifta karaktär. Studenterna rör sig t ex inte på Avenyn 

utan på Vasagatan – varför?«

A N N A L IN DA L  
Dekan, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

»Götaplatsen är ett av Göteborgs starkaste varumärken!

Det viktiga är att inte bygga bort och förändra platsens generella karaktär. 

Förändringar skall ske på insidan (ombyggda, välkomnande och samtida interiörer, 

jämför skillnaden när Moderna Museet omgestaltade sin insida med Barista, och 

aktuella material och tilltal).«

GE RT W INGÅ RDH 

Arkitekt



Symfonikerna framträder på Götaplatsen.
Bild: Stefan Berg / IBL
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»För länge sedan hade jag besök av en studiekamrat från Tyskland och visade stolt

 upp detta Göteborgs kulturella finrum. Vi promenerade runt och jag pekade och 

visade. Han hade dock en annan sensibilitet för platsens monumentala karaktär. 

För honom var Götaplatsen obehaglig och potentiellt totalitär. Om Götaplatsens 

momumentalitet ska övervinnas tror jag att man ska ta fasta på det stråk som 

idag löper tvärs över torget, det vill säga det flöde som går mellan Avenyn och de 

institutioner som ligger bakom själva Götaplatsen: universitetets konstnärliga och 

humanistiska utbildningar. Detta flöde skulle kunna förvandlas till en resurs. 

Vänd Götaplatsens institutioner mot detta kulturliv. Möblera torget med café bord. 

Slå upp tält. Låt musikhögskolans studenter framträda på torget under lunch-

rusningen. Gör om finrummet Götaplatsen till ett vardags rum. Lite stökigare, 

lite rörigare, lite mer inbjudande. Lite vardagligare.«

DA V ID K A RLSSON 

Styrelseordförande Nätverkstan

»När vi talar om Götaplatsen talar vi mest om verksamheten i husen run t om kring. 

Fokusera mer på själva platsen och flytta Poseidon! Då blir Götaplatsen öppen och 

tillgänglig och kan fungera som hela stadens vardagsrum. Göteborgs mest besökta 

kulturinstitution ligger ju vid Götaplatsen, nämligen Stadsbiblioteket. En öppen 

Götaplats med olika aktiviteter skulle dra folkströmmarna från biblioteket över 

gatan. Institutionerna runtomkring skulle kunna bemöta detta med verksamhet i 

sina respektive hus dagen lång, till exempel fler matiné föreställningar. Vill man ha 

folkmyller i kulturens närhet tror jag också det behövs en opretentiös matservering 

med bra kvalitet, bra priser och plats för alla.«

M A RI T  K A PL A 

Konstnärlig ledare, Göteborg International Film Festival

»Jag är ganska så säker på att kulturens plats i Göteborgs offentlighet är oändligt 

mycket mer självklar idag än den var 1923. Då var den mest en fråga för de ledande 

politiska skikten och stans överklass. I dag är politiker mestadels kulturellt okunniga 

och överklassen bor oftast på Onsalahalvön och tycks vara lindrigt intresserade av 

den kultur som hela tiden pågår i stans centrala delar. Operan måhända undantagen. 

Götaplatsen är ju stans centrum för konst och tycks mig fylla den platsen med bravur. 

Vad som behövs är förstås att anslagen säkras på en betydligt högre nivå, för att 

stimulera djärva vågade experiment på litteraturens, bildkonstens, musikens och 

teaterns områden. Jippon hjälper inte, men spännande, nytänkande, intellektuellt 

rörlig, fräckt ungdomlig konst runt Götaplatsen kommer att göra susen. Till det 

behövs pengar som inte tröttnar...«

SV E N WOLLTE R 

Skådespelare
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T E X T :  B J Ö R N  F R E D L U N D

Sten A Olssons stiftelse för forsk ning 
och kultur har redan hunnit bli ett be-
grepp i Göteborg och övriga Västsverige. 
Under de femton år som gått sedan 
starten har stiftelsen gjort beundrans-
värda insatser inom de båda områden 
som den stöder. På kultursidan kan man 
konstatera att bland annat de stipendier 
som stiftelsen delar ut haft stor betyd else 
för kulturlivet i vår del av landet.

När det gäller Göteborgs konstmu-
seum och Valands konsthögskola har 
kulturstipendiet en förhistoria. Dess 
föregångare var Sten A Olssons konst-
stipendium, som kom till 1993 och som 
var avsett för avgångselever på Valand. 
Det första stipendiet delades ut året 
därpå. I januari 1996, när den nya entrén 
invigdes, öppnade museet en utställn-
ing med stipendiaten Karin Wikström 
som fyllt väggarna i Stenasalen med sina 
myllrande, fabulerande målningar. Un-
der perioden 1996 –1999 visades varje år 
en utställ ning med den eller de Valand s-
elever som erhållit stipendiet.

1997 kunde den nya stiftelsen dela 
ut sina första stipendier till ett större 
spektrum av aktörer inom kulturom-
rådet. Året därpå trädde en rådgivande 

grupp för konststipendierna i funktion 
bestående av cheferna för Göteborgs 
konstmuseum, Göteborgs konsthall och 
Röhsska museet. 

Ett viktigt steg togs vintern 1999–
2000 när Konstmuseet visade sin första 
ut  ställning med konststipendiaterna. 
Eftersom det handlade om inte mindre 
än fem skulptörer, sträckte den sig från 
Stenasalen via entréhallen och den nya 
trappan ända upp till Västra kupolhallen. 
I fortsättningen kom utställningen med 
stipendiaterna att koncentreras till Stena-
salen. Den ägde rum med ett års förskjut-
ning beroende på att stiftelsen och museet 
ville ge stipendiaterna tillräckligt med tid 
att förbereda sitt framträdande.

En ganska anspråkslös katalog i form 
av en folder trycktes i samband med den 
första utställningen. 2001 blev katalogen 
mer utförlig och rikt illustrerad, och 2002 
höjdes ambitionsnivån ytterligare när 
stiftelsen ställde samman en omfatt ande 
publikation som låg färdig vid stipen-
dieutdel ningen i början av december.

Verksamheten har således utvecklats 
steg  vis. Det första steget var inrättandet 
av själva stipendiet. Nästa var den årliga 
ut ställningen i Stenasalen. Därefter 

KON S T S A M L I NGE N 
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följde publikationen med sin utförliga 
information om stipendiaterna, bland 
annat i form av intervjuer. 

HUR  KONSTSAML INGEN KOM T I L L 

Ett fjärde steg i riktning mot en doku-
mentation av konststipendiaterna togs 
2006 när jag fick i uppdrag att för stiftel-
sens räkning bygga upp en samling med 
verk av samtliga konstnärer. Jag hade 
med verkat i den rådgivande gruppen 
från början och har även efter det att jag 
slutat på Konstmuseet varit med i detta 
sammanhang. 
 Stipendiet hade ju funnits under 
ett antal år och inte mindre än tjugosju 
kons t  närer hade hunnit få det, eftersom 
flera konststipendiater brukade utses 
varje år. Det gällde därför att kontakta 
konstnärerna och köpa av dem direkt eller 
också invänta att de hade utställning på 
något galleri. Det tog några år men nu är 
det 38 konstnärer som erhållit stipendiet 
sedan 1997 representerade i samlingen. 
 Ganska snart stod det klart att in-
köpen i princip borde begränsas till ett 
verk av varje konstnär. Undantag kunde 
natur ligtvis göras, till exempel när det 
var önsk  värt att ett antal teckningar, 
grafiska blad eller fotografier ställdes 
samman till en helhet.  
 De inköp som har gjorts på stipen-
diaternas utställning i museet utgör 
exempel på konstnärens arbete när han 
eller hon fick stipendiet. De verk som 
förvärvats på andra utställningar eller di-
rekt av konstnären har en viss spridning 
i tiden. Om man hade fokuserat alltför 

mycket på inköpet som dokumentation 
av konstnärens verksamhet vid tiden för 
stipendiet, skulle urvalet ibland ha blivit 
ganska begränsat.  
 Med invigning i december 2007 
visades både 2006 och 2007 års stipen-
diater i Stenasalen, och den årliga 
utställ ningen kom till sist i fas med 
stipendieutdelningen. Det årets publika-
tion blev ett »dubbelnummer«. I fort-
sättningen var det för det mesta möjligt 
att göra förvärven direkt i samband med 
invigningen av utställningen då både 
konst närerna och Madeleine Olsson 
Eriksson var närvarande. Vid dessa till-
fällen inköptes verk av Anna-Maria Ek-
strand, Yngve Bro thén, Helen Dahlman, 
Annica Karlsson Rixon, Ola Åstrand, 
Mats David Gahrn, Annika von Hauss-
wolff, Jörgen Svensson, Johan Zetterquist 
och Patrik Andiné.
 Arbeten av de tidigare stipendia-
terna för värvades oftast i samband med 
ateljé- eller hembesök. Det rörde sig 
om följande – här uppräknade i inköps-
ordning: Kent Lindfors, Tore Svensson, 
Lars Hansson, Jenny Magnusson, Kent 
Karlsson, Mandana Moghaddam, Monica 
Englund, Ulf Kihlander, Ewa Brodin, Pål 
Svensson, Claes Hake, Jill Lindström, 
Leo Pettersson, Lars Blomqvist, Britt 
Ignell Karlbrand, Maria Lindberg, Per 
Petersson och Eva Hild. Lars Göran 
Nilsson hade flyttat till Stockholm och 
inköpet av hans målning skedde med 
hjälp av digitala bilder och e-post.  
 De stipendiater som blev represen-
terade genom inköp på gallerier eller mot-

svarande är Jarl Ingvarsson, Pecka Söder-
berg, Berit Lindfeldt, Jens Fänge, Marie 
Capaldi, Christina Skårud, Mikael Olsson, 
Herman Fogelin och Katarina Andersson.

ATELJÉBESÖKEN 

Besöken i ateljéerna var som en upp-
täckts    resa. Miljöerna var fascinerande 
som så  dana och där fanns ofta en 
bland ning av äldre och nyare arbeten. 
För det mesta kunde jag gå igenom det 
som fanns i ateljén om jag kände för 
det. Ett fåtal konst närer föredrog att 
visa upp en handfull verk som de ansåg 
var de enda som kunde bli aktuella. 
Ateljébesöken gav också inblickar i den 
skapande processen, vilket jag inte ska 
försöka belysa här, eftersom konstnär-
erna i många fall redan gjort det själva i 
intervjuerna i den årliga publikationen. 
I ateljéerna kunde man uppleva spåren 
av arbetet, redskapen, dofterna av olika 
material, inspirations källor i form av 
upphittade föremål, tidningsurklipp 
eller reproduktioner som nålats upp på 
väggarna. Ibland tyckte jag mig se ett 
samband mellan hur ateljén var ordnad 
och konstnärens personlighet och hans/
hennes konst. 
 Situationen i ateljén skiljer sig ganska 
mycket från hur konstverket exponeras 
i ett museum eller ett galleri. I det förra 
fallet ingår det fortfarande i konstnärens 
personliga miljö med dess avlagringar av 
konstverk, föremål och bilder. I de offent-
liga institutionerna eller i gallerierna är det 
oftast »den vita kubens estetik« som gäller, 
vilket innebär en ganska neutral, av ska-

lad miljö med sparsmakad häng ning. 
Det var intressant att se vilken viktig 
roll Konstepidemin spelar när det gäller 
konstnärernas möjligheter att skaffa 
sig ateljé. Mer än en tredjedel av konst-
stipendiaterna håller till på »Epidemin« 
och under en period gjorde jag täta 
besök där. I detta konstnärs kluster 
pågår stor aktivitet och samarbete 
förekommer ofta, men samtidigt är 
varje ateljé en liten värld för sig. Tre av 
skulptörerna håller till på Norra Älv-
stranden där de kan arbeta storskaligt 
i rymliga verkstäder. Och några konst-
närer har slagit sig ner i Bohuslän där 
de har nära till Konstnärernas kollek-
tivverkstad och Gerlesborgsskolan. 
En stipendiat bor i Alingsås och tre i 
Boråstrakten.  

SAML INGENS  FUNK T ION 

OCH SAMMANSÄTTN ING 

En museisamling byggs upp under lång 
tid och påverkas av olika faktorer, även 
av initiativ som kommer utifrån, till 
exempel i form av donationer. Den sam-
ling som Sten A Olssons stiftelse för 
forskning och kultur ställer samman har 
en tydlig målsättning från början. Sam-
lingen ska dokumentera stipendiaterna. 
Den är inte avsedd att visas i ett mu-
seum eller konsthall utan i kontorsmiljö 
och det ställer vissa krav på begräns ning 
med tanke på formaten. Samlingen 
har vuxit snabbt under några år men 
kommer att utökas i långsammare takt i 
fortsättningen, när förvärven kan göras 
direkt på utställ ningen i Stenasalen. 
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 I Madeleine Olsson Erikssons förord 
i den första publikationen som gäller 
kul  turstipendiaterna från 2001 beskrivs 
stipendiets inriktning: »En ledstjärna vid 
urvalet av stipendiater är att kandidater-
na uppnått en viss konstnärlig höjd i sin 
verk samhet men också – och inte minst 
viktigt – att stipendiet ger möjlighet till 
en koncentrerad insats för ytterligare 
utveckling och fördjupning av konst-
närskapet.«
 Denna ledstjärna har följts under 
de gån gna åren. Konstnärerna har 
oftast befunnit sig i »mid-career«, för att 
använda ett engelskt uttryck, när de fått 
stipendiet. De flesta har varit mellan 40 
och 50 år gamla. Några har varit äldre 
och ett fåtal yngre.  
 Om man ser på var stipendiaterna 
fått sin utbildning lägger man märke till 
att de allra flesta har studerat i Göteborg, 
vid Valand eller HDK. Fem har studerat 
vid Konst högskolan eller Konstfack i 
Stockholm men ingen vid högskolorna 
i Malmö eller Umeå. Några har kom-
pletterat sin utbildning med studier 
utomlands, i Köpenhamn, London eller 
Kalifornien. KV:s konstskola och Hoved-
skous målarskola (nu Göteborgs konst-
skola) har ofta fungerat som en förbere-
delse för studierna på högskolenivå. 
 Till infrastrukturen i en stads kons t-
liv hör möjligheterna att skaffa sig en 
högskoleutbildning liksom utställnings-
verksamheten på museer, konsthallar 
och gallerier. De stipendier som Sten A 
Olssons stiftelse delar ut sedan 1997 är 
ett viktigt bidrag till den kreativa miljön 

i Göteborg. De erbjuder stipendiaterna 
en möjlighet att under en period ägna sig 
koncentrerat åt ett projekt eller bredda 
och fördjupa sina kunskaper i någon 
kons tnärlig teknik. För de konstnärer 
som har ytterligare ett arbete för sin för-
sörjning, till exempel som konstlärare, 
kan stipendiet frigöra tid för eget ska-
pande och vidareutveckling. 
 Vilken bild ger samlingen av de 
senaste decenniernas konst i Göteborg 
och Västsverige? Omedelbart ser vi att 
konstscenen uppvisar en större spänn-
vidd än någonsin tidigare och täcker in 
ett helt spektrum av nya uttryck. 

E T T  U T V I D GAT  KO N S T B E G R E PP

Ända sedan postmodernismens genom-
brott på 1980-talet har konstbegreppet 
utvidgats i rasande takt. Allt tycks vara 
möjligt och nyskapande konst uppstår 
utifrån de mest oväntade förutsätt-
ningar. Globaliseringen exploderar, vi 
är ständigt uppkopplade och rör oss i ett 
accelererande bildflöde. Hos många av 
konstnärerna står de existentiella frågorna 
i centrum. Det finns också en politisk 
medvetenhet, men den uttrycks på ett 
mer mångbottnat sätt än på det program-
matiska 70-talet och speglar personliga 
tankar om världen och samhället.
 Med jämna mellanrum förutspås 
måleriets död. Hittills har den inte inträf-
fat. I samlingen finns flera konstnärer 
som huvudsakligen arbetar med måleri 
och lägger skikt på skikt av färg på en 
plan yta. De är teoretiskt medvetna på ett 
annat sätt än tidigare och tar upp frågorna 

i tiden. De använder färgen på ett po-
etiskt sätt och arbetar fritt med asso-
ciationer, minnen och fantasier, ibland 
med ett surrealistiskt tonfall eller svart 
humor. Den mångfacetterade koloris-
men har sin motpol i en mini malistisk, 
abstraherad verklighetsskildring. Eller 
också utgår målningen från en trans-
cendent geometri och utstrålar ett stilla, 
inre ljus. 
 Några av konstnärerna i samlingen 
ingick på 80- och 90-talen i Göteborgs 
avantgardistiska undergroundscen med 
dess anarkistiska relation till tidens flöde 
av bilder. Där finns också arbeten av 
konst närer som ägnat sig åt att under-
söka sociala relationer genom att iscen-
sätta olika aktioner. Konstens nya frihet 
innebär att den inte längre låter sig ringas 
in i klart definierade genrer. Gränserna 
mellan de olika konstarterna är i upp-
lösning sedan länge, till exempel mellan 
fotografi och bildkonst. Samlingen inne-
håller flera exempel på den fotobaserade 
konst som varit i fokus sedan 90-talet, 
ibland med ett genusperspektiv. Inte hel-
ler mellan bildkonst och konsthantverk/
design finns det numera några vattentäta 
skott.
 Samlingen har ett stort inslag av 
skulptur. Där finns allt från dignande, 
luftigt lätta eller stramt geometriska 
väggkompositioner till skulpturer i sten, 
brons, keramik och glasfiberarmerad 
plast som vilar fast på sitt underlag. Ofta 
handlar det inte om traditionell skulptur 
utan om överraskande kombinationer av 
före mål som lyfts ut ur sitt ursprungliga 

sammanhang och fått nytt liv i den nya 
kontexten. 
 Den motiviska, tekniska och koncep-
tuella spännvidden i samlingen illustre-
ras av den broderade vita dörren som 
försiktigt står på glänt, projektet för flera 
stridsflygplan som bryter igenom ljudval-
len samtidigt, den krossade glasrutan 
som återskapar en målning av Vermeer 
och den stora duken i bonadsstil med 
texten CIA, Interpol, FBI där korsstygnen 
i själva verket är gjorda med färg, spruta 
och kanyl.
 Konstnärernas tankar om sin konst, 
både de innehållsliga och de tekniska 
aspekterna, kommer till uttryck i de lyhört 
genomförda intervjuerna i den årliga 
publikationen. När Sten A Olssons Stif-
telse för Forskning och Kultur sätter fokus 
på konst närerna, delar ut stipendier, publi-
cerar intervjuer, ordnar utställ ningar och 
köper in representativa arbeten till sin 
samling, skriver man samtidigt konsthis-
toria. Med tiden kommer dessa insatser – 
som årsringarna på ett träd – att ge viktig 
information om konstscenens utveckling i 
Göteborg och Västsverige.

Björn Fredlund är docent i konst- och bildvetenskap. 

Han har varit chef för Göteborgs konstmuseum 

under två perioder, 1982–1990 samt 1996 – 2003.
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T E X T : S T U R E  C A R L S S O N

Stenastiftelsen har sedan den bildades 
1996 haft stor betydelse för scenkonst-
livet i Göteborg. Genom årliga stipen-
dier har man givit unga scen konstnärer 
möjlighet till vidare utveckling. Sara 
Trobäck Hesselink, Camilla Tilling, Mia 
Höglund-Melin, Anders Lorentzson, 
Ann-Kristin Jones och Claes Gunnars-
son heter några av stipendiaterna – alla 
numera välkända för Göteborgspubliken. 
 Brew House i Gårda har genom ett 
generöst bidrag fått möjlighet att in   ve-
stera i teknisk utrusning för en hyper-
modern studio/konsertlokal, där unga 
talanger kan utveckla experimentell 
musik, film och teknik. Men de bidrag 
som kanske haft mest påtaglig betydelse 
för dagens scenkonstpublik i Göteborg 
är stiftelsens projektbidrag till de två 
ledande Göteborgsinstitutionerna Göte-
borgsoperan och Göteborgs Symfoniker. 
Enkelt uttryckt hade några av de senaste 
årens mest remarkabla scenkonsthändel-
ser i Göteborg inte ägt rum utan stiftel-
sens stöd. Vi hade till exempel inte fått 
höra Kent Naganos konsertversion av 
Wagners Rhenguldet på Konserthuset el-
ler Richard Strauss Kvinnan utan skugga 

på Operan. Min avsikt med dessa rader 
är att ge några personliga reflektioner 
kring betydelsen av stiftelsens bidrag. 
  Västra Götalandsregionen står 
kulturellt stark. Efter några trevande 
år i början, bestämde man sig för att 
lägga in högsta växeln och satsa på en 
rejäl förstärkning av de kulturpolitiska 
resurserna. Glädjande nog har resul taten 
inte låtit vänta på sig: Göteborgsoperan, 
Göteborgs Symfoniker, Göteborgs Stads  -
teater och Nordiska Akvarellmuseet har 
alla kommit att inta tätpositioner i landet 
inom sina konstformer. Även interna-
tionellt har genomslaget varit anmärk-
ningsvärt stort för flera av dem. 
 Inom alla scenkonstområden har 
framgångsrika verksamheter etablerats 
såväl centralt i Göteborg som runt om i 
regionen. De problem som finns hänger 
paradoxalt nog ihop med att så många 
verksamheter är så framgångs rika. I 
musikvärlden är det nämligen långt 
ifrån alltid så att konstnärliga segrar 
följs av ekonomiska framgångar. Slut-
satsen blir att skall våra spets in    st itutioner 
kunna utvecklas vidare på den nivå som 
man numera har möjlighet till, måste fler 

A T T  GÖR A  SK I L L N A D  – 

T A NK A R  KR IN G  S T E N A S T I F T E L SENS 

S A TSNIN G  P Å  SCE NKONST 
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vara med och bidra till finansieringen. Det 
är i den kontexten man bör se Stenastif-
telsens bidrag.

Många optimistiska beslutsfattare 
har inte haft riktigt klart för sig hur dyrt 
det kan vara att verkligen lyckas inom 
dessa, i bästa mening, exklusiva konst-
former. Vi kan ta den nybyggda operan 
i Oslo som ett aktuellt exempel. Det 
enastående vackra, vita operahuset vid 
Oslofjordens strand, har snabbt blivit 
en nationell stolthet. Det har erövrat 
internationella arkitekturpriser och 
lovsjungits i facktidskrifter världen över. 
Men – och det är ett betydelsefullt men – 
man har ännu inte lyckats presentera en 
operaföreställning i internationell topp-
klass. Som så ofta visar det sig nämligen 
att alla pengarna gått åt till själva huset 
och dess hypermoderna teknik och till 
att bemanna alla tekniska och administ-
rativa befattningar som krävs för att det 
nya huset skall fungera. När allt detta är 
gjort återstår inte tillräckligt med resurs-
er för att engagera produktionsteam och 
solister på tillräckligt hög nivå. Resulta-
tet har blivit något av en besvikelse och 
Oslos svältfödda operavänner klagar. 
Nyligen avgick operachefen i protest mot 
vad han ansåg vara en omöjlig uppgift. 
Oslo har alltså fått en högbudgetopera 
med en lågbudgetverksamhet.

Man kan utan överdrift påstå att det 
i Göteborg är tvärtom. Vårt operahus 
torde vara ett av de billigaste som byggts i 
modern tid. Det har inte blivit en ikon-
byggnad som arkitekturstuderande från 
hela världen vallfärdar till. En dirigent 

som jag en gång visade runt i huset ut-
tryckte det så här: »fördelen med huset 
är att det är så billigt och nackdelen är att 
det är så billigt«. Man kan också uttrycka 
det så att huset i sig är ganska neutralt, 
vilket kan ge maximal koncentration på 
den sceniska verksamheten. Detta förhål-
lande har Göteborgsoperans nu varande 
och tidigare ledningar utnyttjat till fullo. 
Går man igenom pressläggen från de 
gångna 20 åren är det en anmärknings-
värd serie av framgångar som radas upp: 
Resan till Reims, Arabella, Barberaren i 
Sevilla, Turandot och många många fler.

N Y DA N A N D E U PPSÄT T N I N GA R

Flera uppsättningar har varit nydanande 
och presenterat unga sångare som sedan 
kommit att få en internationell topp-
karriär. Även när det gäller produktions-
team har den konstnärliga ledningen haft 
en sällsam fingertopps känsla. Kanske 
mest anmärkningsvärd är introduktionen 
av Yannis Houvardas, en grekisk tal-
teaterregissör som på Göteborgsoperan 
visat sig ha en särdeles god hand med 
musikdramatik. Den som såg hans första 
uppsättning i Göteborg, Richard Strauss 
Elektra, glömmer det aldrig. Redan öpp-
nings scenen har etsat sig fast i minnet. När 
riden går upp blottas en scenbild som kan 
vara ett slakteri eller en obduktionslokal. 
Ett obehagligt, odefinierat surrande ljud 
ligger över scenen. Är det flugor eller 
kanske överspända elledningar? Det 
blåaktiga, kalla ljuset förstärker ytterligare 
känslan av att vi befinner oss på resa ned 
mot själens unknaste djup. Så kommer 

orkesterns första kraftfulla ackord och 
det hela är igång. Houvardas kom till-
baka följande säsonger för att först sätta 
upp Francis Poulencs Karmelit systrarna 
och därefter åter en Straussopera – 
Rosenkavaljeren. 

Den enda nackdelen konstnärliga 
framgångar som dessa för med sig, är 
att omvärldens aptit på nya konstnär-
liga landvinningar ökar i takt med att 
den ena succén avlöser den andra. Att 
lyckas med det är ofta dyrt. Detta var 
operaledningen mycket medveten om 
när man planerade operans tioårsjubi-
leum 2004. Det var helt uppenbart att 
den jubileumsföreställning man skulle 
vilja presentera inte kunde rymmas 
inom ordinarie budget. Drömmen var 
att låta Houvardas avsluta sin trilogi av 
Straussoperor genom att låta honom 
sätta upp den sällan spelade Kvinnan 
utan skugga. Verket är till sitt omfång 
och i sin komplexitet en utmaning för 
vilket operakompani som helst. I Sverige 
har det endast spelats en gång tidigare – 
på Kungliga Operan i Stockholm 1974. 
En legendarisk uppsättning, inte minst 
för att Birgit Nilsson där gjorde sin sista 
nya roll som Färgarfrun. Uppsättningen 
skulle också demonstrera den nyinstal-
lerade toppmoderna scenteknik som då 
togs i bruk i Stockholm (den scenteknik 
som nu, 35 år senare, är i akut behov av 
helrenovering). Även i Göteborg var 
utgångspunkten att den scentekniska ka-
paciteten skulle tänjas så långt det bara 
var möjligt, kombinerat med optimal 
sångarbesättning i de mycket krävande 

solistpartierna. Visionen var alltså klar. 
Endast finansieringen återstod. I det 
läget togs kontakt med Stenastiftelsen 
för att pröva möjligheterna till stöd. För 
Stenastiftelsen låg projektet helt i linje 
med stiftelsens ambitioner att stödja 
högsta möjliga kvalitet och ge möjlighet 
att genomföra betydelsefulla projekt 
som annars inte skulle komma till stånd. 
Stena AB beviljade ett gene röst projekt-
bidrag och Kvinnan utan skugga kunde bli 
verklighet.

Premiären den 12 september 2004 
blev en märkesdag i Göteborgsoperans 
historia. Återigen öppnar Houvardas 
föreställningen genom att låta ridån gå 
upp och blotta en tyst scen. Denna gång 
fylld av ett trivsamt enplanshus omgivet 
av plaskdammar fyllda med vatten-
leksaker. Det vilar dock något olycks-
bådande över idyllen. Ljussättningen 
vars lar om ångest som ligger tätt under 
ytan. Plötsligt syns en blixt följd av en 
våldsam åskknall och så drar spelet igång. 

Recensenterna var överlag mycket 
entusiastiska. Claes Wahlin i Afton-
bladet kombinerar sin recension med 
sitt omdöme om Tosca på Stockholms-
operan med premiär dagen innan. Han 
berömmer Houvardas alla eleganta 
scen lösningar som gör uppsättningen 
storartad och fortsätter: »Och inte går 
det att resa några musikaliska invänd-
ningar. Mats Persson sjunger Barak 
med bravur, Jon Ketilsson gör en tät 
Kejsare och de tre kvinnorollerna är 
så välbesatta att man emellanåt undrar 
vilken opera som borde vara kunglig, 



K V INN AN UTAN S KUGGA 

Göteborgsoperan 2004. Bild: Ingmar Jernberg
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Gunnel Bohmans fokuserade sopran 
gör Kejsarinnan till en njutning liksom 
Ulrika Tenstams magnifika Amma, en 
mezzo med bett i. Irma Mellegaard gör 
en utsökt Färgarfru: stark, passionerad 
och oemotståndlig.«

Martin Nyström i Dagens Nyheter 
kallar Houvardas egensinniga trilogi 
av Richard Straussoperor: »En av de 
märkligaste bedrifterna inom samtida 
svenskt operaliv«. Han avslutar med att 
konstatera: »Att den unga Göteborgs-
operan, som nu firar sin tionde säsong, 
nu kan stoltsera med en unikt iscensatt 
Richard Strauss-repertoar är faktiskt 
rätt så märkvärdigt.«

»Totalsatsning som går hem« är 
rubriken på Magnus Haglunds recen-
sion i Göteborgs Posten. Han avslutar 
sin föreställningsanalys på följande vis: 
»Vad denna föreställning i slutändan 
handlar om tycks vara det illusionistiska 
i våra liv, inte minst förstärkt av medie-
industrins önskedrömmar och narcissis-
tiska jagfixeringar, och därför får också 
det idylliska slutet något fascinerande 
tveeggat över sig. Göteborgs operan 
har återigen visat sin förmåga att skapa 
angelägen musikdramatik, mitt i den 
samtid som är så full av konflikter och 
motstridiga förförelser.«

M O D I GA S AT S N I N GA R

Stenastiftelsens ambition att satsa på 
sådant som gör ett tydligt avtryck och 
som vidgar det möjligas rum, för att 
låna ett uttryck från den senaste Kultur-
utredningen, kunde knappast ha lyckats 

bättre. Föreställningen är redan legend-
arisk och omnämns ofta som ett exempel 
på att det är möjligt att göra traditionella 
operor till en angelägenhet för dagens 
publik. Det enda sorgliga är att budgeten 
inte räckt till att hålla föreställningen 
kvar på repertoaren under fler säsonger 
för publiken att återuppleva och ny-
upptäcka. Men en sådan repertoarpolitik 
är bara möjlig i de största operahusen. 
Och där är vi inte än. Därtill skulle vi 
behöva fler privata finansieringskällor 
av Stenastiftelsens modell.  

Några år efter Kvinnan utan skugga 
var det dags igen för vår opera att 
beträda dittills oprövad mark – barock-
opera. Lise-Lotte Axelsson bestämde sig 
redan när hon tillträdde för att det var 
dags att ta steget in i barocken även för 
Göteborgsoperan. Valet föll till slut på 
Händels Julius Caesar. Men ett problem 
kvarstod. Barockopera är dyrt, de rätta 
solisterna få och väl medvetna om sitt 
värde. Dessutom finns alltid osäkerheten 
om publikens reaktion. Återigen tog 
Stenastiftelsen tillfället i akt att göra 
skillnad. Genom Stena AB: generösa 
bidrag kunde den första barockoperan i 
vår operas korta historia föras fram till 
premiär. Och återigen blir det en konst-
närlig fullträff. »Rösterna lyfter verket 
till oanade höjder« är rubriken på GP:s 
recension medan DN utropar »Isande 
skön barockopera« och fortsätter »resul-
tatet är prunkande skönt och kontrollerat 
– med en vansinnigt välsjungande Ida 
Falk Winland i rollen som Kleopatra«.

Även Symfonikerna har genom 

JULIUS CAESAR 

Göteborgsoperan 2008. Bilder: Mats Bäcker
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Stenastiftelsen fått möjlighet att genom-
föra projekt som annars varit ouppnåe-
liga. Sedan flera år hade vi byggt upp 
en god relation till världsdirigenten 
Kent Nagano. När han kom med idén 
att göra Wagner med GSO tänkte vi 
genast – vilken enastående möjlighet för 
orkestern att få tränga in ett av de mest 
mångfacetterade partitur som finns 
– och det under ledning av en toppdi-
rigent. Få saker skulle antagligen kunna 
vara lika utvecklande, stimulerande och 
utmanande. Men ack så dyrt! Vi inledde 
samarbetet 2002 med Valkyrian. De som 
var där glömmer det inte i första taget – 
inte minst tack vare den inledande pres-
entation som Birgit Nilsson stod för. 
Framförandet gav oss blodad tand – nu 
ville Nagano gå vidare med Rhenguldet. 
Men vi tvekade. Det skulle krävas ett 
15-tal solister i en opera som är nästan 
tre timmar lång och framförs i ett enda 
väldigt block utan paus. Det stod helt 
klart att detta var utom räckhåll inom 
ramen för vår ordinarie budget. 

I N T E R N AT I O N E L L A  GÄ S T S PE L

Jag tog därför en första kontakt med 
Stenastiftelsen för att höra om detta 
kunde vara något för stiftelsen att 
stödja. Stiftelsen reagerade inlednings-
vis med en viss tveksamhet – kunde det 
vara rimligt att bränna av så mycket 
pengar på vad som endast skulle resul-
tera i en enda konsert? En högst rimlig 
undran. Men som väl var accepterade 
man vår argumentation att allt förbere-
delsearbete orkestern skulle lägga ner 

i form av repetitioner i olika konstella-
tioner, halvårsvis i förväg, och den drygt 
veckolånga repetitionen med Nagano 
direkt före konserten, skulle få effekter 
som varade länge. Martin Nyström tog i 
sin recension i DN sin utgångspunkt just 
i detta: »Två intensiva repetitionsveckor 
med fokus på ett enda framförande ger 
självklart en spela-för-livet-nerv som 
sällan kan uppstå i ett operahus. Det är 
nästan så man frågar sig: Behövs verk-
ligen själva teatern?« Magnus Haglund 
i GP var lika positiv: »Det är fantastiskt 
hur väl det låter om orkestern. Inte 
minst bleckblåssektionen spelar med en 
virtuos precision och en nyansrikedom 
i klangen som jag nog aldrig hört dem 
göra tidigare«. 

Naganos gästspel hos GSO är ett 
tydligt bevis på att en toppdirigent kan 
lyfta en riktigt god orkester till oanade 
höjder. Några år senare fick GSO åter 
ett enastående erbjudande: Berliner 
Philharmonikers chefdirigent Sir Simon 
Rattle visade sig villig att komma för en 
veckas gästspel med GSO i Göteborg. 
Sir Simon dirigerar sällan eller aldrig 
andra orkestrar än de tre-fyra främsta 
i världen. Arvodesnivån ligger följakt-
ligen också på en nivå vida över vad som 
är möjligt för en svensk symfoniorkester. 
Återigen visade Stenastiftelsen och Stena 
AB förståelse för vad det skulle inne-
bära för GSO att arbeta med en dirigent 
som är en av världens absolut yppersta. 
Huvudverket på de två konserterna 
var Mahlers tredje symfoni, som GSO 
känner väl och som man tidi gare gjort 

bland annat med Kent Nagano. Efter 
konserten ville app låderna, som top-
pades med touche från orkestern, aldrig 
ta slut. Haglund i GP berömmer Rattles 
tolkning: »Förmågan att formmässigt 
hålla samman de långa yttersatserna är 
verkligen virtuos och stundtals uppstår 
en elegans i spelet som det bara är att 
kapitulera för. Det gäller inte minst den 
utdragna finalsatsen, där den passione-
rade stråkklangen får musiken att sjunga 
på ett gränslöst vis. Det är så hisnande 
vackert att man kan börja gråta.«

Vid ytterligare två tillfällen har Ste-
nastiftelsen och Stena AB berikat reper-
toaren i Konserthuset. 2008 möjliggjorde 
stiftelsen ett gästspel av violinvirtuosen 
Pinchas Zukerman, som tillsammans 
med GSO, under Gustavo Dudamels 
ledning, framförde två violinkonserter 
(Bach och Bruch). 1996 var Konsert-
huset först i Norden med att presentera 
Cecilia Bartoli. Den succén har följts av 
flera gästspel. Naturligtvis har hennes 
arvodesanspråk vuxit i takt med hennes 
enorma framgångar. Numera framträder 
hon dessutom i princip endast i huvud-
städer. Men det finns några undantag 
– ett är Göteborg där hon stortrivs! 
Vid sitt senaste besök medförde hon en 
egen orkester och gjorde med dem ett 
specialprogram med i princip helt okänd 
operamusik. Tack vare Stenastiftelsens 
generositet fick Göteborgspubliken njuta 
av denna enastående konsert. 

Man kan avslutningsvis inte annat 
än konstatera att Stenastiftelsen, när det 

gäller scenkonst, haft ett utsökt väder-
korn för att välja att stödja sådana projekt 
som förlöst de konstnärliga resurserna 
hos stadens institutioner och kommit att 
bli säsongernas höjdpunkter. Jag hoppas 
att det framgått mycket tydligt att stödet 
i högsta grad gjort skillnad. Må det tjäna 
som ett föredöme för många andra!

Sture Carlsson var tills nyligen förbundsdirektör 

för Svensk Scenkonst. Mellan 1987 och 2004 var 

han chef för Göteborgs konserthus. 
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För den som dagligen använt sig av trap-
porna mellan Götaplatsen och Dick-
sonsgatan, förbi Hasselblad Center och 
Konst hallen, har Konstmuseets entré 
mellan Pål Svenssons grandiosa grindar 
blivit Götaplatsens verkliga insida. Den 
är som en liten piazza i en italiensk 
bergsby, där huvud gatan plötsligt rusar 
rakt upp i skyn. Museitrappans djärva 
snitt upp genom det branta berget balan-
serar på liknande sätt det vågräta mot det 
lodräta.  
 Dynamiken mellan horisontellt och 
vertikalt dominerar Konstmuseet efter 
ombyggnaden 1996. Horisontalitet är ett 
tecken för öppenhet, jämställdhet och 
tillgänglighet, och entréarkitekturen 
spelar på det genom sin torgmetaforik. 
Effekten förstärks genom bokhandeln 
i samma plan och direktingången till 
Stenasalen, där lättillgängligheten yt-
terligare understryks av den avgiftsfria 
entrén. Den första utställning jag slank 
in på och såg där var Elin Wikströms 
»trisslott-installation« En på miljonen: 
kanske hon, kanske Du, kanske han, 
kanske hon. Jag minns den väl, för den 
gav ett ansikte åt det Göteborg jag just 
flyttat till. Det var på hösten 1996 och 

Stenasalen hade öppnat på vårvintern. 
Samma år bildades också Sten A Olssons 
Stiftelse för forskning och kultur.

AT T  S E  S I N  S A M T I D

»Stenasalen är en utställningshall för 
samtidskonst« står det på Göteborgs 
Konstmuseums hemsida. Samtidskonst 
är en besvärlig term, om man vill an-
vända den vetenskapligt eller för histo-
rieskrivning. Problemet är att bestämma 
hur långt in i framtiden samtiden 
sträcker sig och hur långt bakåt – fem el-
ler femton år? Själva företeelsen samtids-
konst, å andra sidan, är oproblematisk. 
Den står, fenomenologiskt sett, för det 
konstutbud och konstliv individen tar 
in och reflekterar över som en del av sin 
pågående livskontext. Den är vad var 
och en upplever i sin samtid av den konst 
som ställs ut och diskuteras, lokalt och 
globalt. Den är därför alltid momentan, 
och varje människas biografi omfattar 
många skilda skeden av samtidskonst.

Med åren lär man sig skilja på vad 
som är den privata samtidsupplevelsen 
och vad som tillhör generationslagren 
i konstvärlden, de sanktionerade teck-
nen i tiden. Det är gallerister, cura-

KONSTEN AT T  STÖDJA KONST 

T E X T : L E N A  J OH A N N E S S ON
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torer, museiintendenter, konstkritiker, 
prisnämnder och stipendiekommittéer 
som tolkar mön  stren och ritar samtids-
konstens karta. De är ett modigt släkte, 
ty det är inte självklart var betoningarna 
skall läggas och var satsningarna skall 
hamna. Det är svårt att spå in i fram-
tiden och att belysa det i samtiden som 
inte alla ser. Det kan vara besvärligt att 
ge rätt proportioner även åt det som alla 
tycks se, eftersom det mest uppmärk-
sammade inte alltid står för fortsatt 
framgång.  

ARBETSSTIPENDIER –  INTE HEDERSPRIS

Priser blir alltid ifrågasatta från något 
håll. Inte för att personvalen nödvän-
digtvis skulle vara fel, utan på grund av 
att själva belöningssystemet kan riskera 
att placera pristagaren bland monu-
menten och inte i nuet. Det finns emel-
lertid en artskillnad mellan priser och 
stipendier som minskar den risken till 
de senares fördel: stipendier uppfattas 
inte som statiska utan som uppmuntran 
på vägen och led i en process. Är det 
dessutom uttalat fråga om utbildnings- 
och arbetsstipendier, vilket är fallet 
med Stenastiftelsens kulturstipendier, 
är den risken avvärjd. Stiftelsen har 
definierat sin målsättning på följande 
vis: »En ledstjärna vid urvalet av stipen-
diater är att kandidaterna uppnått en 
viss konstnärlig höjd i sin verksamhet 
men också – inte minst viktigt – att 
stipendiet ger möjlighet till en koncent-
rerad insats för ytterligare utveckling 
och fördjupning av konstnärskapet«. 

Betoningen ligger således på arbetet och 
processen.

Med cirka 40 utdelade arbetsstipen-
dier till enbart bildkonstnärer av skilda 
slag – målare, skulptörer, fotografer, 
konsthantverkare och formgivare – har 
man under åren registrerat skiften och 
skiftningar i hela regionens konstliv. De 
bildkonstnärliga stipendiaterna erbjuds 
att ställa ut på Stenasalen, som är en 
uppskattad utställningsarena. Stiftelsen 
gynnar inga grupperingar utan har 
genom sina individuella utmärkelser upp-
muntrat en rad konstriktningar som på 
olika vis positionerat sig i samtiden. Här 
ett axplock av exempel och tendenser: 
Monica Englund (2002) är dokumentär-
fotografen som också vunnit erkännande 
inom den fotobaserade och feministiska 
konstdiskursen. Annika von Hausswolff 
(2008) och Annica Karlsson Rixon 
(2006–07) har markant flyttat fram po-
sitionerna inom samma konstfält, liksom 
Maria Lindberg (2003), som dock arbetar 
i många andra konstnärliga genrer som 
video, teckning och måleri. 

För samtliga dessa internationellt 
uppmärksammade konstnärer har det 
kvinnliga utanförskapet som social 
konstruktion varit ett element i skapan-
det men knappast ett självändamål. I 
Ann-Charlotte Glasbergs intervju lägger 
Maria Lindberg till att hon aldrig känt sig 
ingå i någon svensk gruppering, vare sig 
idémässigt eller konstnärligt. I stället var 
det influenser från bland annat Fluxus-
rörelsens idébaserade konst som väckte 
hennes intresse. 

H I S TO R I A  O C H S A M T I D

Ulf Kihlander och Ola Åstrand, som 
stip en dierades med flera års mellanrum 
(2002 respektive 2006) har, både var för 
sig och tillsammans, stått för omfattande 
gemensamma projekt som utställning-
arna Tänd mörkret och Hjärtat sitter till 
vänster. I dessa utställningsprojekt skapar 
inslaget av historiskt sökande en dyna-
mik i förhållande till samtidsperspek-
tivet. Detsamma gäller Johan Zetterquist 
och Jörgen Svensson, som båda upp-
märksammades 2009. De använder sig 
av traditionella konstnärliga media samti-
digt som de genom sina installationer rör 
sig inom den relationella estetiken och 
inom forskningsinriktade paradigm.

Tore Svenssons (2005) skålar och 
smycken i järn har bildat skola, och Karin 
Johanssons (2010) svartoxiderade fjärils-
broscher drar mot samma materiella och 
taktila estetik. Mats David Gahrns (2006 
– 07) tjärbrända träskålar och Mandana 
Moghaddams (samma år) installationer 
av tungt, flätat hår inklämt i plexiglas-
burar, bär på en liknande sensibilitet. 
Helen Dahlmans sidenbroderier (2006-
07) spinner drömska hinnor över svår-
åtkomliga minnen men distanseras även 
de av plexiglasets avkylande saklighet. 
Likheter finns med Patrik Andinés tvety-
digt surrealistiska målningar (2010) som 
berättar vuxensagor med en egendomligt 
spänd barnaröst. Yngve Brothén (2005), 
Mikael Olsson (2002) och Johan Linton 
(2010) står för en konceptuell göteborgs-
tradition genom tematiskt bearbetade 
föremålstecken i såväl text som bild. 

På samma gång kan Lintons 
stolskulpturer och så kallade Bicycle 
Dreams, utöver sina lekfulla modernis-
tiska referenser, tyckas ha ett visst släkt-
skap med den minimalism som förenar 
Lars Hanssons (1999), Pål Svenssons 
(1999) och Claes Hakes (2004) mäktiga 
stenmonoliter i den skulpturtradition 
som i så hög grad präglar det nutida 
Göteborgs offentliga rum. Om Hake 
skriver Ann-Charlotte Glasberg i 2004 
års programskrift: »Känsligheten för 
plats och rum är utmärkande för hans 
arbete, och är ett av de drag som plac erar 
in honom nära 60-talstraditioner som 
minimalism och land art«. Kons t    nären 
själv påpekar att »Människan relaterar 
allt till sin egen storlek«, vilket dessutom 
placerar både honom och den västsvenska 
samtids skulpturen i den långa vitru-
vianska traditionen. 

KONST D I A LOG PÅ BREDD E N 

Genomgående är den årliga program-
skriftens välavvägda samtal med stipen-
diaterna fyllda av iakttagelser rörande 
den konstnärliga arbetsprocessen på 
såväl teoretisk som hantverksmässig 
nivå. Det är snarare professionshistoria 
än biografi över dessa samtal, en inte 
alltför vanlig infallsvinkel på samtids-
konsten. Yngve Brothén berättar 2005 
om hur han fick nog efter ett decen-
nium av postmodernistisk reduktion-
ism med målningar som samtidigt både 
växte och raderades ut genom »att lager 
lades på lager, som sedan skrapades 
bort«. På detta följde i stället »ett behov 
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formlöshet, samtidigt som den kraftfullt 
placerar in sig i Göteborgs nutida monu-
mentaltradition. 

I stipendiekommitténs urval skönjer 
man även ett intresse för det teckenmäs-
sigt strama och det måleriskt narrativa. 
Det är därför givetvis inte en slump att 
exempelvis Lars Blomqvist, Lars Göran 
Nilsson, Kent Lindfors, Katarina Anders-
son Wiberg (samtliga 2001) samt Marie 
Capaldi och Kent Karlsson också hört till 
stipendiaterna (2004 respektive 2002). 
Karin Wikström, som stod för Stena-
salens öppningsutställning 1996, tillhör 
dem som redan hade uppmärksammats 
med ett av de s k Valandsstipendierna, 
kulturstipendiernas föregångare. 

Stenastipendierna erbjuder ett rikt 
material för den som vill botanisera 

av att berätta en historia« och ett helt 
nytt förhållande till färg och uttryck. 

Eva Hild skildrar 2003 det tidskrä  -
v ande hantverket bakom sina keramiska 
objekt, som det ofta tar flera månader att 
åstadkomma. Men även teoretiskt vrider 
Hild ut och in på sitt skulpturala koncept 
och på vår perception, då hon karakteris-
erar sina svepande och till synes välvil-
liga keramiska former som mer hotfulla 
än smekande. »Som om de en gång varit 
behållare för liv men inte längre är det – 
kanske beror det på att de påminner lite 
om skelettdelar«, säger hon i intervjun. 
Det finns något i detta synsätt som 
erinrar om Britt Ignells (1999) under-
fundiga skulpturkonst, som befinner sig 
både inom och bortom ortoceratitens 
or ganiska upp rep ning och kulturavfallets 

inför satsningen betonades, att enheten 
skulle inrikta sig på konstkulturen i 
Västsverige men till detta lades det för 
forskningen oumbärliga komparativa 
och historiska studiet. 

Initiativet var djärvare och mer 
ovanligt än man kanske skulle kunna tro. 
Sedan doktors- och licentiatexamen på 
1960-talet tagits bort som chefsgrund-
ande krav för svenskt musei väsende 
har också forskningen fått mindre och 
mindre utrymme inom verksamheten 
och allra minst inom de kommunala 
museerna. Kunskapsför medling pågår 
ständigt inom museerna, men mer på en 
pedagogisk och upplevelsebaserad nivå 
än på den omprövande nivå som for-
skning kräver. Att Sveriges näst största 
konstmuseum inte har haft möjlighet 
till granskande fokusering på sina egna 
samlingar och sin egen verksamhet har 
varit ett nationellt dilemma, som många 
har känt till men inte kunnat påverka. 
Madeleine Olsson Eriksson såg det och 
vågade ta tag i det. »Skall jag gå in, skall 
det vara to make a difference«, förklarade 
hon när hon presenterade sin idé. 

Så har det också blivit, trots att den 
nya enheten bara har haft en personal-
styrka på två disputerade forskare. 
På endast tre år har dock denna for-
skargrupp skapat nya arbetsformer 
för svensk museiforskning och deras 
resultat har väckt uppseende både i 
Sverige och utomlands. Med symposier, 
forskarnätverk samt den nystartade 
skriftserien Skiascope har man skakat 
om bland schablonerna. 

vidare, och jag har bara kunnat peka ut 
tendenser. Belöningarnas mänskliga 
betydelse ligger förborgad i konstnär-
skapens framtida utveckling – fast den 
kan glimtvis anas här och var mel-
lan raderna i katalogernas intervjuer. 
Christina Skårud (2003) kommen-
terade explicit stipendiets betydelse på 
personlig nivå och påpekade, att även 
stipendiemoti veringen kan ses som en 
gåva genom den tolkning den ger av ens 
arbete. Stipendiekommitténs samlade 
motiveringar skulle i sig ha kunnat vara 
underlag för en analys av de gångna 
femton årens samtida konstkultur i 
Göteborg.

B ANBRYTANDE MUSE IFORSKNING

Stenastipendiernas sociologi är det an-
nars inte möjligt att urskilja utan att när-
mare analysera hela den expansiva kon-
text som den västsvenska konst kulturen 
utvecklat under de två senaste decen-
nierna med en rad nya konst scener som 
Röda Sten, Konstepidemin, Göteborgs 
Internationella Konstbiennal, Nordiska 
Akvarellmuseet, Saltarvet samt till-
kom sten av Konstnärliga fakulteten vid 
Göteborgs universitet. Med den senaste 
storsatsning som Stenastiftelsen har 
gjort på konstkulturens fält genom att 
starta en forskningsenhet på Göteborgs 
Konstmuseum har man emellertid 
igångsatt just en sådan fristående analys 
av det västsvenska konstlivet; enhetens 
verksam het finansierades av donations-
medel från Stenastiftelsen 2008 –2010. 
I den vision som stiftelsen formulerade 

Eva Hild i arbete. Bild: Anna Sigge
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utbildningarnas och konstnärernas 
nat  ionella och internationella positioner-
ingar och inte minst genom sin gransk-
ning av etablerade tolkningsföreträden 
sedda ur centrum-periferiaspekt.

Det var dock på håret att denna 
fram gångsrika enhet höll på att läggas 
ned, då donationstiden upphörde 2010. 
Lyckligtvis kunde ett projekt från Riks-
bankens Jubileumsfond garantera ett par 
års fortsättning och kommu nen kunde 
inrätta en anställning för en av fors-
karna. Det krävs emellertid ingen större 
forsk ningsinsats eller fantasi för att 
konstatera, att en av de äldsta tradition-
erna i Göteborgs konstliv – paradoxalt 
nog – fortfarande hör till de avgörande 
fak torerna bakom konstregionens 
framgångar, nämligen mecenaternas in-
satser. Det går en rak och otvetydig linje 
från Bengt Erland Dahlgrens, Pontus 
Fürstenbergs och Charlotte Mannheimers 
konststödjande epoker till Madeleine 
Olsson Erikssons och Stenastiftelsens 
engagemang för dagens samtida konst. 

Lena Johannesson professor emerita, tidigare 
professor i visuell kommunikation samt konst- och 
bildvetenskap vid Linköpings respektive Göteborgs 
universitet. 2008 – 2010 var hon ordförande i Göte-
borgs konstmu seums vetenskapliga råd.

Göteborgs Konstmuseums skriftserie Skiascope.

Bild: Plaquette

DEN SAMTIDA  MECENATEN

Man kan redan nu hävda, att de har 
skri vit en ny svensk konsthistoria genom 
sina ingående analyser av Göteborgs 
Konst museums pedagogiska och este-
tiska traditioner, de västsvenska konst-

I NNOVAT ION SS Y ST EMETS 

FRAMVÄ X T  I  A LT RUI SMENS  VÄRLD  –

EN PERSON L IG  BE TRA K T ELSE

T E X T :  S Ö R E N  S J Ö L A N D E R 

Mötet ägde rum på redarna Sten Allan 
Olssons och Dan Sten Olssons kontor vid 
Masthuggskajen, senhösten 1995. Runt 
bordet satt, förutom far och son Olsson, 
Bernt Rönnäng, Chalmers vice rektor 
och ersättare för Chalmers rektor Anders 
Sjöberg, som var sjuk denna dag. Där 
satt också Alf Åkerman, S-E-Bankens 
tidigare verkställande direktör och Håkan 
Frisinger, Volvos tidigare ord förande. 
Samt jag själv, yngling i församlingen.
 Det var ett första möte för att pre-
sentera en idé- och verksamhetsplan till 
Chalmers Innovation. Vi ville sondera 
intresset från Stenas sida för att kunna 
förverkliga denna idé. 
 Presentationen hann jag knappt 
av sluta innan Sten Allan Olsson, med 
sin engagerade röst, sade: »Ja, detta ser ju 
intressant ut, det skulle göra Göteborg 
gott. Hur mycket tror du att det behövs 
för att komma igång?«. 

Överraskad av den direkta frågan 
svarade jag: »Vi behöver cirka 35 miljoner 
för att renovera Holtermanska byggnad-
erna som vi får köpa av Akademiska Hus. 
Chalmers har lovat att ställa upp med 
pengar till själva köpet, men det behövs 

omkring 15 miljoner ytterligare i drifts-
budget för att få igång verksamheten«. 
Rädd för att avskräcka med dessa stora 
belopp lade jag till: »Behovet är således 
50 miljoner, men hela beloppet behöver 
ju inte komma från en källa«. 

Sten Allan svarade, efter att ha vänt 
bli cken från Dan Sten: »Jo, men det ska vi 
nog kunna hjälpa till med«. 

Det var inte bara jag som tappade 
hakan av förvåning. Hela församlingen 
blev överraskad av hur beslutsmässigt 
Sten Allan uttryckte sig. Även Håkan 
Frisinger och Alf Åkerman, som hjälpt 
oss att få mötet till stånd, såg förvånade 
ut. Jag antog att far och son och kanske 
familjen i övrigt talats vid före mötet.

Glädjen i rummet var stor. Diskussio-
nen fortsatte med hur donationen prak-
tiskt skulle genomföras. Familjen skulle 
skapa en stiftelse och sedan skulle den 
genomföra donationen. Det skulle ta tre 
till sex månader. 

Det var naturligt att först träffa 
Olssons, den mest framgångsrika entre-
prenörsfamiljen i regionen. De hade tagit 
många innovativa grepp inom flera om-
råden där teknik är viktigt; shipping, off-
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shore, återvinning, finans, investeringar, 
fastigheter. Sten Allan Olsson, skeppar-
sonen från Donsö, hade skapat en stor 
företagsgrupp och personifierade en 
enastående entreprenörsgärning. Han 
hade överlämnat ett litet imperium till 
sina barn, och de hade, med Dan Sten 
som exceptionellt skicklig VD och kon-
cernchef, utvidgat imperiet till mer än 50 
gånger originalets storlek.

I N N OVAT I O N O C H 

G R O D D F Ö R E TA GA N D E

Jag tillträdde min professur i Innova-
tionsteknik vid Chalmers sommaren 
1993, efter den legendariske professorn 
Torkel Wallmark. Några saker behövde 
för stärkas. Vi behövde mer riskkapital, 
det som senare kom att bli Chalmers In-
vest och Innovationskapital. Vi behövde 
ett ställe där groddföretagen kunde sam-
las och få bra förutsättningar att växa. 

 Chalmers betraktades visserligen 
som bäst i Sverige på groddföretagande. 
Men min uppfattning var ändå att vi 
presterade långt sämre än mina före-
bilder Stanford University och Massa-
chusetts Institute of Technology, MIT. 
På dessa universitet hade man lyckats 
väva samman akademi och näringsliv. 
Etablerade företag samarbetade med 
nätverk av företagare och riskkapitalister 
på ett effektivt sätt. 

Kulturen där främjade att professorer, 
forskare och studenter periodvis arbetade 
med att omvandla forskningsresultat till 
företag. Individer gick fram och tillbaka 
mellan företagande och forskning. Vid 
MIT sade man skämtsamt att initialerna 
stod för »Millionaires in Training«. 
 En liknande miljö ville jag skapa här i 
Västsverige. Ordet inkubator var i början 
på 1990-talet ganska okänt i Sverige. 
Vi hoppades att begreppet inkubator 
skulle förtydliga vad innovation och 
en   tre prenörskap innebär, och påskynda 
etableringen av en gynnsam miljö för 
embryon till företag, dels runt Chalmers 
men även vid Göteborgs universitet.

Vi drömde om att skapa en miljö 
där framtidens storföretag skulle se 
dagens ljus, på samma sätt som Hewlett 
& Packard (HP) gjort i Stanford i Palo 
Alto på 1930-talet och Digital Equipment 
Corporation (DEC) vid MIT i Boston/
Cambridge på 1950-talet. Eller som de 
otaliga företag som i dag föds i Stanford, 
Google bland dessa.
 Inget företag, ingen innovation, 
ingen lokal ekonomi varar för evigt. 

Det som växer upp förvandlas, förflyk-
tigas, försvinner. Det är en tidsfråga, inte 
en fråga om, utan en fråga om när. Inte 
ens framgångsrika företag inom Göte-
borgs näringsliv är immuna mot denna 
process. En lång rad företag utgör exem-
pel på detta. Inte bara stadens varv utan 
även kända varumärken som Hasselblad, 
Original Odhner och andra. Behovet av 
ökad innovation och entreprenörskap för 
framtiden var för oss uppenbart. 

Vi ansåg också att universitetens roll 
i det moderna samhällets ekonomi – kun-
skapsekonomin – måste bli mer direkt 
innovativ. Universitetens »tredje uppgift«, 
jämte forskning och undervisning, måste 
bli innovation.

Historiskt har Chalmers och Göte-
borgs universitet betytt mycket för 
ex empel vis SKF:s, Volvos och Nobel 
Biocares etablering och tillväxt, både 
genom att förse företagen med kunnig 
arbetskraft och genom gemensamma 
forskningsprojekt. 

Idén till Stena Center och Chalmers 
Innovation föddes således ur upplevda 
behov och en måhända naiv ambition 
att Chalmers och Göteborgs universitet 
skulle bli lika framstående som Stanford 
och MIT inom innovation. Vi är på väg 
mot det målet. Att det är ett möjligt mål 
att nå och i vissa avseenden överträffa 
med tiden, kan vi ana nu. Men då var 
det för många en stollig vision, ett tokigt 
»minne av framtiden«, för att använda 
David Ingvars definition av ordet vision.
Arbetet med att skapa Chalmers Inno-
vation och Stena Center gick snabbt 

framåt. I början var det var svårt att hitta 
kapital till de nya företagen,  något som 
blev lättare när Chalmers Invest och In-
novationskapital kom till. Det svåraste 
momentet var att hitta rätt personer 
som entreprenörer i de små företagen. 
Det fungerade inte så bra att rekrytera 
erfarna människor från industrin. De 
visste mycket om organisation och 
internationella marknader. Men de var 
vana vid att arbeta med stora resurser 
och hade ingen erfarenhet av hur man 
bygger upp ett företag med begränsade 
medel.
 Under en diskussion i styrelsen för 
Chalmers Innovation, tillsammans med 
Chalmers rektor Anders Sjöberg och re-
ktor emeritus Sven Olving samt Holger 
Bohlin, professor emeritus i industriell 
organisation, föddes en idé: »Tänk om vi 
fångade upp entreprenörs- och företa-
garämnen innan de lämnat Chalmers, 
och lärde dem att skapa och utveckla 
företag? Då skulle vi säkra tillgången på 
lämpliga personer till de små bolagen. 
Vi skulle påverka kulturen bland Chalm-
ers studenter i riktning mot innovation 
och entreprenörskap. Kunde vi också få 
några duktiga forskare att engagera sig 
i företagen så skulle vi påverka kulturen 
på fakulteten. Det vore bra både för 
forskning, undervis ning och innova-
tionsverksamhet.«

Mats Lundqvist, då lektor vid Inno-
vationsteknik, var lätt att få med på idén 
att tillsammans med oss andra utveckla 
det som blev Chalmers Entreprenör-
skola. Även här spelade Stena en viktig 

Invigning av Innovation Center, maj 1999. Från vänster Olle 

Stenberg, Jan-Eric Sundgren, Dan Sten Olsson, Lars Ram-

qvist, Sören Sjölander. Bild: Bo Håkansson
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roll, denna gång indirekt och måhända 
omedvetet. Jag var vid den tiden vice ord-
förande för Champs – Chalmers Advanced 
Management Programs (nu Chalmers Pro-
fessional) som vi grundat. Där ingick Dan 
Sten Olsson i styrelsen. Som en av stadens 
största entreprenörer och företagsledare var 
det naturligt att fråga honom vad han ansåg 
om att utveckla entreprenörer med utgångs-
punkt från civilingenjörsstudenter och låta 
dem prova vingarna i skarpt läge. Dan lät 
intresserad och tyckte att det var värt att 
pröva. Med Dans ord i ryggen och aktivt 
stöd från Anders Sjöberg ansökte vi och 
fick finansiering för att utveckla och starta 
spets utbildningen Chalmers Entreprenör-
skola, i det som i dag heter Stena Center. 

U NGA O C H F R A M GÅ N G S R I K A 

E N T R E PR E N Ö R E R

Chalmers Entreprenörskola blev en fram-
gång, senare under docent Mats Lundqvists 
och hans medarbetares ledning. Skolan 
utgjorde grund för GIBBS, Gothenburg 
BioZscience Business School, en entre-
prenörskola inom bio- och livsvetenskaper 
som drivs i samverkan mellan Chalmers och 
Göteborgs universitet. Både dessa utbild-
ningar, med tillhörande företagsinkubatorer 
och sådd kapital, utgör nu ryggraden i Göte-
borgs entreprenörsutbildningar.
   Företag sprungna ur Stenastiftelsens 
donation till innovationsverksamheten vid 
Chalmers och Göteborgs universitet har 
utvecklats väl. De är redan betydelsefulla i 
vår västsvenska ekonomi. Totalt omsätter 
dessa företag omkring 1 miljard per år och 
antalet anställda uppgår till mer än 600. 

Antalet nystartade företag har ökat från 
år till år. Vi är fortfarande i början av den 
process som om några decennier förhopp-
ningsvis skall bilda ryggraden i Göteborgs 
nya näringsliv. Vi vet alla att det går snabbt 
att starta företag men att det tar lång tid att 
bygga dem stora. 
   Några av de mest snabbväxande företagen 
med fortsatt stor potential kommer ur en 
kombination av Stena Center, Chalmers 
Innovation och entreprenörskolorna. Här 
följer ett par exempel:

Oxeon  – Teknologi och produkter för 
ultralätta kompositmaterial till exempelvis 
ishockeyklubbor, golfklubbor, cykelramar, 
karossdetaljer för bilar och flygplan. Om-
sättning 2011 över 50 MSEK med mycket 
god lönsamhet. För 2016 räknar Oxeon med 
att tio gånger överträffa 2011 års omsättning 
och lönsamhet. Oxeon fick 2010 Dagens 
Industris Gasellpris som Sveriges snabbast 
växande, lönsamma företag.

Vehco – utrustning för bränsleeffektiva last-
bils- och busstransporter med administrativt 
stöd för chaufför, åkare och transportkund. 
Vehco blev först bland våra företag att nå en 
omsättning på 100 miljoner, dessutom med 
god lönsamhet och tillväxt.  

MicVac – teknologi och produkter för till-
redning och förpackning av färdig mat som 
bevarar näringsämnen, färg och smak hos 
råvarorna – potentiellt »färdigmatens Tetra 
Pak«. Omsättning omkring 20 miljoner 
2011. År 2016 kan omsättningen närma sig 
en halv miljard.

Chalmers Innovation. Bild: Magnus Gotander
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Icomera – teknologi, system och applika-
tioner som Internet Ombord, för bred-
bandig, tillförlitlig kommunikation för 
tåg, lastbilar, bussar och fartyg. Företaget 
omsätter 55 miljoner och siktar på 350 
miljoner inom fem år.

Arboritec – världens mest slitstarka, 
nanopartikelbaserade golvlack för trä-
golv. Företaget riktar sig till en väx ande 
världsmarknad värd mer än 2 miljarder 
kronor och omsätter i dag omkring 
35 miljoner. Sedan ett år är företaget 
etablerat även på den amerikanska 
marknaden. Nu är målet att öka försälj-
ningen till över 100 miljoner inom tre år. 
Lönsamheten är god och har varit det 
sedan starten. All utveckling och hela 
produktionsanläggningen i Jörlanda är 
självfinansierad, så när som på en nor-
malbelånad fabriksfastighet. 

Denator – system och produkter för 
att stabilisera biologiskt material för 
effektivare och snabbare analys. Omsätt-
ningen ligger på blygsamma 5 miljoner 
men målet för 2015 är att överträffa 100 
miljoner.
 
Avinode – marknadsplats för charter 
av privata jetflygplan. Tre teknologer 
kom in på mitt kontor för att presentera 
planer på att bygga en ny sorts flygplan. 
Jag trodde att jag hade hört fel. De kom 
själva snart fram till att det var svårt utan 
stort kapital och satsade i stället på att 
utveckla ett globalt bokningssystem och 
en marknadsplats för privata jetflygplan. 

Företaget omsätter omkring 80 miljoner 
med god och lönsam tillväxt. Jag blir 
inte förvånad om de omsätter mer än 
400 miljoner 2015 med bibehållen god 
lönsamhet.

E X T R AO R D I N Ä R A  I N S AT S E R

Alla dessa och många fler lovande bolag 
startade delvis som resultat av den 
miljö som skapades ur Stenastiftelsens 
generösa donation till Chalmers. Utan 
donationen hade utvecklingen av natur-
liga skäl tagit en annan och långsammare 
bana. Medel från Stenastiftelsen har 
dessutom varit avgörande för att skapa 
Institutet för Innovation och Entre-
prenörskap (IIE) vid Göteborgs univer-
sitet. Stenastiftelsens ekonomiska stöd 
är grunden för institutets två forsknings-
program inom innovation, entreprenör-
skap och intellectual asset management. 
Dessutom i utvecklingen av projekt- och 
företagsinkubation med koppling till 
entreprenörsutbildningen vid Göteborgs 
universitet, samt i utvecklingen av ett inter-
nationellt program för forskning, i samar-
bete med universitet i Kina och Indien.
 Stenastiftelsen stödjer också teknisk, 
naturvetenskaplig och medicinsk forsk-
ning vid Chalmers och Göteborgs univer-
sitet, såväl i enskilda projekt som i större 
program. Niclas Sahlgren, direktör för 
Svenska Ostindiska Companiet, donerade 
grundplåten till bland annat Sahlgrenska 
sjukhuset. William Chalmers donerade 
medel till det som blev Chalmers Tekniska 
Högskola. Två framsynta och generösa 
entreprenörer vilkas gärningar vi påminns 

om än i dag. Så kommer det att bli även 
för Stena. Innovation och altruism i ett.
 Samhället mår bra av entrepre nörers 
donationer. Stanford University och 
MIT har båda skapats och utvecklas fort-
farande med resurser från denna typ av 
altruism. Statliga resurser behövs också, 
men de är sällan lika effektiva som priva-
ta donationer. Entreprenörens donation 
inspirerar människor till extraordinära 
insatser och föder hos många en vilja att 
arbeta vidare i samma anda. 
 I den internationella konkurrens som 
nu råder är det viktigare än någonsin att 
nya företag får växa fram ur resurser som 
äldre företag har skapat. Stenastiftel -
sens arbete, nu med Sten Allans dotter 
Madeleine som engagerad ledare, är 
ett föredöme i detta och i många andra 
avseenden.

Sören Sjölander är professor i Innovationsteknik 

vid Chalmers Tekniska Högskola och ledamot av 

Kungliga Ingenjörsakademin. 
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