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!"" #$ %"!&#%"'("!)%!&% viktigaste uppdrag är att identi-
*era och främja forskning som i förlängningen kan bidra till 
att skapa positiva förändringar både på individnivå och på ett 
samhälleligt plan.

2019 utlystes därför medel för stöd till forskning med särskild 
inriktning mot barns och ungdomars livsvillkor. Stödet, om sam-
manlagt 42 miljoner kronor under 3-5 års tid, är det i särklass 
största inom samhällsvetenskaplig forskning i landet.

Liksom de övriga forskningssatsningar Stensstiftelsen har 
valt att stödja, kännetecknas de tre utvalda projekten inom 
Göteborgs universitet av en uttalat mångdisciplinär och tvär-
vetenskaplig pro*l.

Det är min och Stenastiftelsens övertygelse att vi, genom att 
skapa förutsättningar för ny kunskap och genom att uppmuntra 
korsbefruktningar och möjliga synergie+ekter, också kan bidra 
till upptäckten av nya vägar och möjligheter framåt. 

Breda perspektiv och en utvidgad förståelse av villkoren för 
lärande, kunskapsförmedling och innovativt tänkande är, och har 
varit, nyckelbegrepp i Stenastiftelsens satsningar sedan lång tid 
tillbaka. Etableringen av Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg, 
uppbyggnaden av Sii-Lab på Chalmers Campus Lindholmen och 
stödet till Universeums visualiseringslabb, är bara några exempel 
från de senaste åren.

Vid sidan av dessa konsekventa och långsiktiga satsningar fort-
sätter Stenastiftelsen att årligen lyfta fram kvali*cerade kultur-
utövare från olika skapande områden. I sina högst varierade 
och skilda kreativa uttryck förenas de samtidigt i potentialen 
till fördjupning, utveckling och förnyelse. I årsboken får ni som 
vanligt möjlighet att möta årets sex kulturstipendiater i längre 
samtal, samt även ta del av några av Stenastiftelsens övriga sats-
ningar och donationer.

God läsning!

MADELE INE OL SSON ER IKSSON

Ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
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 1312 K ÄRLEK SKONAR INGEN –  
EN MUSIK AL OM GÖTEBORG
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Hösten 2021, lagom till Göteborgs 400-årsjubileum,  
har den nyskrivna musikalen Kärlek skonar ingen  
premiär på Göteborgsoperan. I musikalen, som  
förverkligas genom Stenastiftelsens donation om  
9 miljoner kronor, utgår regissören Victoria Brattström, 
manusförfattaren Mirja Unge och musikern Simon 
Ljungman från Håkan Hellströms låtar och bygger en 
fri berättelse kring några av de välkända karaktärerna. 
Det är inte en musikal om Håkan Hellström, utan om de 
människor han skildrar och låter oss möta i sina sånger. 

Simon Ljungman och Victoria Brattström



 1514 $' ,#- ./&0# (-/01- med oss till Victoria Brattström och 
Simon Ljungman när vi avtalar att ses vid Göteborgsoperans 
personalingång. Vad händer med låtarna när de framförs av någon 
annan? Hur fungerar Håkan Hellströms världar i musikalsam-
manhang? Vad sker i mötet mellan Mirja Unges konstnärliga 
uttryck och Håkan Hellströms musik och poesi?

Även om musikalprojektet är nytt och under tillblivelse är det 
två erfarna mångsysslare som ligger bakom idé och utformning. 
Victoria Brattström har, vid sidan av sin skådespelarpraktik och 
sin pedagogiska verksamhet på Högskolan för scen och musik, 
ansvarat för regi i ett stort antal uppsättningar, både i och utanför 
Göteborg. Till detta kan läggas ett snart avslutat, tvärdisciplinärt 
avhandlingsarbete i scenisk gestaltning, i samverkan med GPCC, 
Centrum för personcentrerad vård, vid Göteborgs universitet. Där 
undersöker hon, med en kombination av teoretiska och praktiska 
verktyg, hur skådespelarens interpretationsarbete under repeti-
tionsprocessen kan användas för att utveckla strategier för samtalen 
mellan patient och vårdgivare. Nyckelbegrepp som den personliga 
berättelsen, sårbarheten som resurs, empati och öppet lyssnande 
visar sig under vårt samtal återkomma även i musikalarbetet.

Simon Ljungman, som många nog förknippar med Augusti-
familjen och rollen som gitarrist i Håkan Hellströms band, driver 
dessutom ett stort antal körprojekt och spelar i 2era andra konstel-
lationer. Soloartist är han också numera, sedan den första skivan 
i eget namn släpptes under 2020.

Vi sätter oss på den glest befolkade uteserveringen, på trädäcket 
utanför Göteborgsoperans restaurang. Det är dagen före midsom-
mar och helgödsligheten har redan lagt sig över staden. Servitö-
rerna plockar snabbt undan efter några sena lunchgäster och spanar 
efter urdruckna glas, angelägna om att stänga. 

Hur började det här projektet egentligen? Hur föddes idén? 
– Vi måste nog backa 20 år i tiden, säger Simon Ljungman. 

Det var då vi trä+ades och började att samarbeta första gången. 
– Det var på Balettakademin, säger Victoria Brattström. Vi blev 

sammankopplade av Inga-Lill Rask Nyström, som arbetade där 
redan då. Hon tyckte att vi borde göra någonting tillsammans. 
Jag arbetade fortfarande som skådespelare, men hade börjat att 
regissera och undervisade också en del i scenisk gestaltning. Hon 
såg att någonting spännande och fruktbart skulle kunna uppstå i 
mötet mellan kör och teater, mellan mina idéer om skådespeleri 
och musikteater och Simons arrangörsbegåvning, musikaliska 
intelligens och erfarenheter från sångensemblen Amanda. 

– Ett av de första projekten med musikaleleverna var Pilar av 
kärlek, säger Simon Ljungman. Vi gjorde en föreställning med 
Thomas Di Levas texter och musik, och vävde en historia kring 
det. För mig som kom från körvärlden var det fantastiskt att 
plötsligt kunna iscensätta avancerade steppnummer där samtliga 
samtidigt sjöng i stämmor! Vi fortsatte att samarbeta under åren, 
vid sidan av våra andra engagemang, och gjorde bland annat en 
föreställning med Kristina Lugns texter och Joakim Thåströms 
musik. 

Det kan först förefalla som en lika udda och oväntad förening som 
Håkan Hellström och Mirja Unge.

– Där ser jag en direkt koppling till hur du tar dig an det här 
projektet, säger Simon Ljungman och vänder sig till Victoria 
Brattström. Du har gått omkring med Håkan Hellströms musik 
i öronen och samtidigt befunnit dig i Mirja Unges textvärldar, 
precis som du gjorde med Thåström och Lugn. 

– Ja, säger Victoria Brattström, det var så själva gnistan tändes. 
Då hoppar vi fram i tiden, till 2015 ungefär. Vi hade jobbat på 
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 1918 olika håll under ett par år och längtade efter ett nytt gemensamt 
uppslag. När jag väl hade börjat att fundera på vad som skulle 
hända om man sammanförde Håkan Hellströms och Mirja Unges 
världar, framstod det som mer och mer självklart. Jag gick om-
kring vid Röda Sten med musiken i lurarna och fantiserade om 
de olika *gurernas liv och plötsligt dök Mirja Unges karaktärer 
upp och lade sig i! Jag upptäckte ett syskonskap mellan dem. 
Det är själva fröet till det förslag som vi sedan lade fram för 
Göteborgsoperan. 

– Det var 2016. Håkan Hellström kom in från Brännö i sin 
lilla båt och lade till här vid kajen utanför operan, det hade han 
tagit reda på att man kunde! Vi trä+ade Stephen Langridge, 
som var konstnärlig chef då, och började att prata ihop oss. Det 
stod klart från början att det skulle vara en fri tolkning av de 
bägge världarna – Håkan Hellströms och Mirja Unges – och en 
sorts hyllning till staden. Dessutom var operan på jakt efter en 
jubileumsföreställning inför 400-års*randet 2021, så även det 
fanns med som en faktor att förhålla sig till. Det har både varit 
en inspiration och en utmaning. Hur skulle man få in det i vår 
tänkta föreställning utan att det blir krystat? 

– Jag skall erkänna att jag behövde tid för att bli övertygad 
om hur de två konstnärliga uttrycken skulle fungera ihop. Men 
sedan insåg jag det geniala. Det måste till någon sorts motstånd 
och friktion, det går inte att bara surfa med på euforin. Mirja 
Unges taggighet hakar i och förstärker de glipor och skarvar som 
alltid *nns hos Håkan Hellström, det som gör honom till något 
mycket mer än en glad allsångs*gur. 

Förklara mer vad det är hos Mirja Unge som synkroniserar med eller 
utvidgar Håkan Hellströms föreställningsvärldar, både som attityd, 
tonfall och konstnärlig metod.
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– Det började som en omedelbar, oformulerad aha-upplevelse 
av syskonskap mellan dem, säger Victoria Brattström. För mig 
handlar det om en gemensam sårbarhet. Att de hyllar det sårbara 
som det vackra i stället för det perfekta. Det *nns ett släktskap i 
hur de ser kärleken som ett mirakel snarare än som en självklarhet. 
Jag upplever att båda konstnärerna arbetar som skådespelare i hur 
de utformar sina karaktärer. De lever sig in i dem och skildrar 
dem inifrån och ut, alltid med medkänsla och en empatisk förstå-
else. Vi har haft tillfälle att prata med dem bägge två om hur de 
bygger sina karaktärer och det är faktiskt så de gör. Mirja Unge 
arbetar sällan med vanlig syntax och interpunktion och hennes 
repliker kräver ofta att man säger dem högt, hör dem. De blir till 
när de uttalas, när de färdas genom kroppen. Där ser jag också 
någonting gemensamt, i det som väcks till liv i det genomlevda. 

– Musikalen är verkligen ett möte mellan två konstnärstempera-
ment, säger Simon Ljungman. Men det räcker att bara recitera en 
Håkan Hellström-text för att upptäcka de poetiska kvaliteterna. 
Bortom de euforiska rytmerna och de glada gitarrerna *nns di-
mensioner som man kanske först inte anar. För mig är det texterna 
som är det allra vassaste. Sedan är Håkan Hellström en genuint 
varm människa, en fantastisk scenpersonlighet och en otrolig 
musiker, men det är i texterna han blir unik. Där *nns ett djup 
och ett mörker som kommer fram när man läser dem som poesi. 
Men precis som hos Mirja Unge *nns där alltid en strimma ljus. 
Ingen av dem stänger in oss i källaren och kastar bort nyckeln.

– Jag tänker på ett annat namn i sammanhanget, säger Victoria 
Brattström. Astrid Lindgren. Precis som hon utsätter de sina 
karaktärer för de svåraste situationer och låter dem gå igenom de 
tu+aste prövningar, men står alltid kvar vid deras sida. Överger 
dem aldrig. Här *nns också samma mjuka förundran inför livet. 



 2120 – Vi har fått påminna dem som har läst manus att det är musik 
också, säger Simon Ljungman och skrattar. Musiken står för liv 
och energi, den talar till oss på en annan frekvens, når dit orden 
inte räcker. Den skär igenom alla lager och trä+ar oss, oavsett 
vilka vi är. Håkan Hellström har skrivit låtar med många under 
åren, men för att renodla det litet har vi valt att använda Björn 
Olssons musik. Det var något som omedelbart väckte Håkans 
intresse och entusiasm – han ville verkligen höra Björn Olssons 
låtar med orkester. I bandet kan vi bara ta dem till en viss nivå, 
men det *nns något episkt och storslaget i nästan allt Björn Ols-
son har gjort, en potential till något annat. 

Hur har ni gått tillväga rent praktiskt när ni har byggt upp de olika 
karaktärerna? 

– Vi har närmat oss det genom att ha workshops med perso-
ner som vi litar på och gillar och i ett längre perspektiv gärna 
skulle se i en castingprocess, säger Victoria Brattström. Det har 
varit fantastiskt roligt från dag ett. Vi har tagit hjälp av erfarna 
artister som leder oss framåt genom att pröva och diskutera 
olika lösningar och scenarier. Då har också både Mirja Unge och 
Håkan Hellström varit med i rummet. Vi undersöker genom att 
gestalta, och jobbar vidare utifrån det. Det är ett väldigt öppet 
och givande sätt att arbeta på, där många kan vara med och bi-
dra. Det blir verkligen »work in progress« och Mirja Unge har 
ofta kunnat ta med sig trådar från workshoptillfällena som hon 
sedan spunnit vidare på i sitt manusarbete. 

Hur har ni tänkt kring Håkan Hellströms mycket speciella sätt att 
lägga betoningar? Vad händer när någon annan skall sjunga hans texter? 

– Hans betoningar, säger Simon Ljungman. Det tog mig några 
år att fatta varför han lägger dem så. Men han är ju trummis! Det 
är inte bara fyra slag i takten, det är sextondelar som smattrar, ett 
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sextondelskomp som tickar i honom hela tiden. Man kanske skulle 
kunna tro att han sjunger på synkoper, men så enkelt är det inte, 
betoningen kan hamna precis var som helst. Det är jättesvårt att 
efterapa. Vi *ck ganska snart frågan »skall vi sjunga som Håkan, 
eller som man tror att det skall vara?«. Men när vi testade med mer 
normala betoningar fungerade det inte alls. Det var något väsentligt 
som försvann. Det lät plötsligt som vilken låt som helst. Betoning-
arna har stor betydelse för uttrycket. Det var en upptäckt för oss. 

– Vi prövade under en workshop och insåg att rytmiseringarna 
var viktiga, säger Victoria Brattström. De öppnar också språket 
på ett oväntat och annorlunda vis. Det är en stolpe och inte en 
stolpe – det är något helt annat. Han sätter ytterligare en blick 
på språket och orden. 

Här !nns väl också något gemensamt? Även Mirja Unge har ett 
utpräglat rytmiserat språk, kroppsligt och svårt att härma. 

– Ja, absolut, säger Victoria Brattström. Kropp och rytm – det 
*nns hos dem bägge två.

Hur viktig är själva platsen? Ni har valt ut ett antal platser där 
handlingen utspelas. Hur har ni gått tillväga? Det blir också en berät-
telse om staden, om Göteborg.

– I något skede målade vi upp stadskartan och ville få med 
Hisingen, Angered, Tynnered, att hela staden skulle *nnas med, 
säger Simon Ljungman. Men sedan har vi mer och mer kommit 
fram till att spelplatsen skall vara här. Vi öppnar helt enkelt väggen 
på Göteborgsoperan och fortsätter att gå längs kajen. Då hamnar 
man strax på Gullbergs kaj, Drömmarnas kaj. Bron *nns här också.

Ni kallar den för Hisingsbron.
– Ja, det var Mirja Unge som skrev så, säger Simon Ljungman. 

Först tänkte jag att vi nog måste ändra det, men sedan kändes 
det helt rätt. 





24  25– Vi började att titta på var de olika berättelserna utspelade sig 
och upptäckte att det blev som en stjärna vars mittpunkt var här, 
på Göteborgsoperan, säger Victoria Brattström. Jag tror att det 
kan bli en extra dimension för publiken att be*nna sig mitt i 
spelrummet. När man går ut från operahuset efter föreställningen 
är man fortfarande mitt i pjäsen. 

Vad berättar det här verket om Göteborg?
– Det har varit en balansgång, säger Simon Ljungman. Ni har 

fått läsa ett reviderat manus, som nog kommer att genomgå 
ytterligare förändringar. Ett tag var det väldigt mycket Göte-
borgsromantik, som vi nu har rensat i. Det som känns kul och 
igenkännbart kan också lätt bli tjatigt. Det är en hår*n balans. 
Pååls bagerier, Feskekôrka, varvet och kranarna, nämns de för 
många gånger blir det platt. Staden innehåller så mycket mer.

– Det är referenserna, säger Victoria Brattström. Det är en sak. 
Vad de berättar om staden är en stor fråga. En fråga som till 
syvende og sidst får landa hos publiken. 

Det här att det !nns en arkitekt med i handlingen, vad betyder det?
– Stadsplaneraren Karl-Johan, menar ni, säger Victoria Bratt-

ström. Han var faktiskt arkitekt i något skede. Alla karaktärerna 
har genomgått diverse positioner, utbildningar och könstillhörig-
heter. Men nu jobbar han som mellanchef på stadsbyggnadskon-
toret. Vi har hämtat mycket inspiration från dokumentär*lmen 
Den inre hamnen av Michael Stenberg och Christo+er von Platen, 
som kom 1990. Den har vi tittat mycket på. Där förekommer 
även en stadsarkitekt som har fått låna ut vissa av sina tankar – i 
omarbetad form förstås. 

Vad är det som har varit viktigt för er i den !lmen?
– Den fångar en krock, säger Simon Ljungman. Mellan den nya 

staden och den gamla. Om vi nu planerar för den nya staden – 
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vad blir det då av den gamla? Det där mötet mellan knegaren 
och stockholmaren, som planerar den nya staden och vill ha 
restauranger med utsiktsplattformar och moderna hissar som 
går upp och ner. 

»Moderna hissar upp och ner«, !nns ju med i låten »Hoppas att 
det ska gå bra för de yngre också«, som !nns med på Du gamla du 
fria–albumet från 2016. Den som börjar med att stuveriarbetaren 
Rune Stellan Karlsson för ordet. Hela den texten är väl en ihopklippt 
sampling från Den inre hamnen?

– Javisst, säger Simon Ljungman. Jag hörde den första gången 
när skivan släpptes. Jag hade inte alls varit inblandad i just den 
låten. Jag blev först helt stum och sedan började jag bara att 
skratta. Jag tycker att han fångar det precis på kornet. Det gam-
la och det nya som stöts mot varandra, motståndet som väcks, 
framtidsvisionerna och nostalgin, den friserade bilden och den 
sanna bilden. »Då hade de varit på Hotel Eggers och fotograferat 
badrummena där. Vi hade la fan inte dusch en gång.« 

Det kan ju inte vara ett oviktigt faktum för det ni gör, att staden 
Göteborg be!nner sig i en period av enorm omvandling.

– Nej, nu är vi så vana vid att det är en enda byggarbetsplats, 
att man blir förvånad över att komma till ställen där det inte 
är så, säger Simon Ljungman. Men frågan om vad det är man 
bygger och vad det är man bygger bort, är jätteintressant och 
viktig. Den hänger också ihop med jubileet. Allt som skall vara 
klart till nästa år – och som inte kommer att vara det. Det är 
ungefär som för 100 år sedan, när man skulle *ra 300-årsjubileet 
och *ck skjuta fram det två år, till 1923! Då ligger vi ändå rätt 
bra till, med musikalen i alla fall. 

Att ni har valt en form där Håkan Hellströms person eller persona 
inte har huvudrollen, utan i stället de människor han skildrar och 



 2726 staden de lever i, öppnar för något annat och mer än en hyllning. Men 
samtidigt är det ofantligt många, inte bara här i Göteborg, som har ett 
starkt och levande förhållande till hans musik. Låtarna är självklara 
delar av livet. En av dem som berört många är »Du är snart där«, från 
2010. Det är också en sång som på något vis bär embryot till ett annat 
uttryck. Den börjar med enbart stämsång.

– Att det blev sång var för att vi satt hemma i hans kök, hela 
bandet, men bara hade en gitarr. Vi testade att sjunga olika stäm-
mor med Håkan som lead. 

Det lustiga är att det ni sjunger på faktiskt är melodislingan som 
inleder »Känn ingen sorg för mig Göteborg«.

– Men, det är det ju!, säger Simon Ljungman efter att ha suttit 
tyst en stund. Det har jag aldrig tänkt på tidigare. Det är Daniel 
Gilberts stämma. Så har vi alltid jobbat. Gilbert tar först patent 
på något och sedan får vi andra rätta oss efter det. Men för att 
återknyta till det vi pratade om tidigare, med den gamla staden 
och den nya. I »Du är snart där« *nns textraden »Att allt det 
bästa inte hänt än«. Den framåtrörelsen och förhoppningen är 
något som jag tror berör oss alla. Låten har kommit att spelas 
på allt från dop och vigslar till begravningar. 

Jag tror, jag tror
Att när vi går genom tiden
Att allt det bästa
Inte hänt än

–  Det är igenkänningen som inte handlar om att man måste ha 
samma yttre uttryck eller förutsättningar, säger Victoria Bratt-
ström. Det är igenkänningen av det gemensamt mänskliga, av 
hoppet och drömmarna. 

– Och raden »ljug för mig«, som kommer på slutet, säger Simon 
Ljungman. Den är en nyckel. Ljug för mig, jag behöver det, även 

om jag vet att det är en lögn. Men den låten är faktiskt inte med 
i manus! Det är Mirja Unges storhet. Hon har lyckats att få med 
textrader och göra repliker av dem, så att man upplever att låtarna 
*nns där. Den är inte med som musiknummer i föreställningen, 
utan som extranummer och applådtack. Vi avslutar nästan alla 
spelningar med bandet med »Du är snart där«. Ibland har vi 
försökt att sluta med något annat. Men det går inte, den är svår 
att komma runt, den är så stor. 

Klichén om musikalen som form är annars att den är tillrättalagd och 
anpassad efter vissa mallar. Ni arbetar med motsatsen – det personliga, 
olikformade och udda. Hur går det ihop?

– Jag har alltid upplevt att Victoria är en rebell inom genren, 
säger Simon Ljungman. Men inte rebell i bemärkelsen någon som 
tar avstånd, utan någon som utvecklar och förnyar. Det *nns 
massor av anledningar till varför vi älskar musikal. Men så *nns 
det sådant som vi vill tillföra och förändra. Vi tror verkligen att 
den potentialen *nns, inte minst i ett nyskrivet verk som det 
här, där vi inte är låsta på förhand. Att samtidigt ha tillgång till 
all kompetens, kunskap och erfarenhet som *nns i det här huset 
känns som en fantastisk ynnest. 

– Vi kommer att få uppleva en magisk realism som uppstår i 
mötet mellan Unge och Hellström, säger Victoria Brattström. 
Det är något att se fram emot!
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30 BARNS OCH UNGDOMARS L IVSMÖJLIGHE TER 
TRE T VÄRVE TENSK APLIGA PROJEK T

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Sverige har under de senaste decennierna genomgått stora  
strukturella förändringar och präglas i dag av en långt större  
social och kulturell mångfald än tidigare, men också av vidgade 
klyftor mellan olika grupper inom samhället. 

Att aktivt motverka de individuella skillnader i utvecklings-
möjligheter som följer med en ökad segregation är sedan länge en 
fråga av hög angelägenhetsgrad för Sten A Olssons Stiftelse för  
Forskning och Kultur. För att öka kunskaperna inom detta område 
och bidra till möjliga förändringar utlystes under 2019 medel för  
ett antal större mångdisciplinära och tvärvetenskapliga forsknings-
projekt, med särskild inriktning på barns och ungdomars livsvillkor.

STEN A OLSSONS STIF TELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR BARNS OCH UNGDOMARS LIVSMÖJLIGHE TER

Fr v, Jan-Eric Gustafsson, stående, Ove Sernhede och Ann Frisén, sittande.



32 3! "-! 4-15!6" %1. $#)"% ut, och som från och med 2020 
beviljats ett sammanlagt stöd om 42 miljoner kronor, är: 

1) Skola, lärande och psykisk hälsa: Påverkansfaktorer, konsekvenser 
och prevention av skolmisslyckande, som leds av Jan-Eric Gustafsson, 
professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik 
vid Göteborgs universitet.

2) Forskningsprogram om etnisk identitet – Unga människors livsmöj-
ligheter och hur de kan förbättras, ett projekt som leds av Ann Frisén, 
professor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

3) Mellan resignation och framtidstro: Ett mångvetenskapligt forsk-
ningsprogram om utbildningsvägar och lärande bland unga i »utsatta« 
stadsdelar. Programmet leds av Ove Sernhede, professor vid institu-
tionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs 
universitet. 

Vad knyter de olika projekten samman och vad skiljer dem åt? 
Vilka möjliga synergie+ekter kan tänkas uppstå under de 3 till 5 
år forskningssatsningarna förväntas pågå? Samtliga projekt byg-
ger på en kombination av kortare och mer långsiktiga studier 
och har genomgående en tvärvetenskaplig pro*l. På grund av 
coronopandemin och de restriktioner den fört med sig har vissa 
moment fått 2yttas fram och projekten be*nner sig fortfarande 
i ett initialskede. 

När vi, mot slutet av augusti, trä+ar initiativtagarna och de le-
dande representanterna för forskningssatsningarna är ännu mycket 
oklart vad gäller möjligheterna till mer fältmässiga studier under 
den kommande hösten. Vi har bestämt trä+ i Gegerfeltska villan, 
som numera disponeras av Göteborgs universitet och ligger ett 
stenkast från pedagogiska institutionen. De rymliga 1800-talssa-
larna gör det möjligt att ses och samtidigt hålla nödvändiga avstånd. 

Om vi börjar med dig Jan-Eric Gustafsson, hur skulle du kort presen-
tera ert forskningsområde? 

– Det är ett tvärvetenskapligt projekt där vi täcker in områdena 
utbildning, folkhälsa, psykologi, sociologi och socialt arbete, säger 
Jan-Eric Gustafsson. Den empiriska forskningen använder data 
från tre källor: En befolkningsdatabas som är registerbaserad, en 
kohortsekventiell databas med tio olika födelsekohorter, det vill 
säga personer födda under samma kalenderår, och en experimen-
tell studie i förskolan, inriktad på förebyggande av lässvårigheter. 

Man kan säga att ert forskningsprojekt är kvantitativt och statistik-
baserat? 

– Ja, vi använder statistisk information och data från de olika 
källorna för att få svar på de forskningsfrågor vi ställer. Den största 
databasen innehåller fyra miljoner individer och den minsta 364. 
Åldersspannet är också stort – från förskoleåldern och uppåt. Det 
behövs mycket data och information om individer för att kunna 
studera förändringar över tid, och inte minst för att kunna se hur 
de förändringarna samvarierar med andra förändringar, till exem-
pel i skolsystemet. För att ta ett aktuellt exempel, 2011 infördes 
betyg i årskurs sex. Man kan tänka sig att en sådan förändring har 
konsekvenser för barns förhållningssätt, tillvaro och välmående 
i skolans värld. Då har vi möjlighet att jämföra med föregående 
år, som inte *ck betyg. 

Era studier bygger delvis vidare på existerande forskning. Men så är 
det inte i det projekt du leder, Ann Frisén, eller hur?

– Nej, det stämmer, säger Ann Frisén. Det är ett helt nytt pro-
jekt där vi söker svar utifrån frågeställningar som inte tidigare 
formulerats eller beforskats. Ämnet för vår forskning är etnisk 
identitet. Vad den betyder för unga med olika bakgrund och hur 
den utvecklas. Vi använder oss av 2era olika angreppssätt och 
metoder och arbetar utifrån ett mångdisciplinärt perspektiv. Hu-
vudsyftet är att öka förståelsen för och kunskaperna om hur etnisk 
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identitet utvecklas inom olika grupper. Förhoppningen är att de 
insikterna i förlängningen kan bli praktiskt tillämpbara verktyg 
och bidra till att unga, med eller utan invandrarbakgrund, lättare 
kan hantera de utmaningar de möter, både på ett individuellt och 
ett mellanmänskligt plan. 

Kan du konkretisera litet mer och beskriva hur ni kommer att gå 
tillväga?

– Programmet omfattar två explorativa studier med olika fokus-
grupper, en interventionsstudie i klassrumsmiljö med syfte att öka 
förståelsen för vad som konstituerar ens egen och andras etniska 

identitet, och även belysa de historiska perspektiven. Dessutom 
arbetar vi med en longitudinell studie där vi med tre olika mät-
punkter undersöker den viktiga fasen mellan sista året i gymna-
siet och tiden omedelbart efter. Både interventionsstudien, som 
kommer att göras med elever i årkurs 8, och studien av hur etnisk 
identitet uppfattas och förändras i övergången mellan skolslutet 
och tiden efter gymnasiet, är helt outforskad mark. 

Hur stort underlag arbetar ni med?
– Jag har inte den exakta si+ran i huvudet, men i den longitudi-

nella studien rör sig om cirka 200 personer. Själva interventions-
studien kommer i ett senare stadium och görs i 20 olika klasser 
i årskurs 8. Det vi kommer att börja med, förhoppningsvis nu i 
höst, är studier av mer explorativ karaktär. I det projektet har vi 
engagerat såväl elever som lärarstudenter, för att få med deras 
erfarenheter av hur frågor kring etnisk identitet tas upp och be-
handlas under utbildningen. Det är första gången den typen av 
undersökning genomförs i Sverige. 

Lärandeprocesser av olika slag tycks verkligen vara en gemensam 
nämnare mellan era olika projekt. I det forskningsprogram du ansvarar 
för, Ove Sernhede, är alternativa och parallella utbildningsvägar något 
av en huvudfråga, inte sant?

– Precis som Jan-Eric Gustafsson påpekar *nns det många be-
röringspunkter mellan våra projekt, säger Ove Sernhede. Vårt 
forskningsprogram består av tre kvalitativt inriktade studier som 
har som övergripande syfte att undersöka och öka kunskaperna 
om pedagogiska processer och ungas lärande i utsatta stadsdelar. 
Det svenska skolsystemet har, framförallt från 1990-talet och 
framåt, utvecklats mot en allt mindre likvärdighet. Klyftan mel-
lan skolorna i innerstadsområdena och dem inom de mest utsatta 
förorterna blir allt större. Jag tror att en stor del av förklaringen 
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till de senaste årens sjunkande resultat i Pisa-mätningarna kan 
sökas här. En ökande andel elever från de mest utsatta områdena 
lämnar skolan utan betyg, eller med mycket dåliga resultat. Sam-
tidigt *nns det lokala motrörelser i form av parallella och alterna-
tiva utbildningsvägar. Här *nns starka positiva krafter som inte 
fångas upp och tas tillvara av det existerande skolsystemet. De 
tre delprojekten – 1) »Obehöriga äga ej tillträde«, 2) »Kultur och 
informellt lärande som en andra chans«, och 3) »Lokal samverkan 
och lärandets villkor« – belyser alla olika aspekter av den samtida 
förortsutvecklingen. För att kunna bryta de negativa mönster som 
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*nns, krävs en förståelse av helheten, en mobilisering av de positiva 
sociala strukturer och de gemensamma sammanhang som existerar, 
inte minst inom olika kreativa och skapande verksamheter. Jag har 
arbetat länge i bland annat Hammarkullen och intresserat mig för 
hiphopkulturens framväxt. Det vi försöker att kartlägga nu är hur 
det informella lärandet sker, hur kunskaperna förmedlas och förs 
vidare. Det har vi inte riktigt fokuserat på tidigare.

– I ert forskningsprogram arbetar ni med de allra mest utsatta 
och marginaliserade grupperna, säger Jan-Eric Gustafsson. Tror 
du att det *nns mer generella mönster, mer allmänna mekanismer 
och slutsatser som skulle vara applicerbara även i andra delar av 
samhället, utanför storstädernas förortsområden? Vi kan se en 
ökad segregation rent generellt, både vad gäller boende och skola, 
även på mindre orter, som till exempel Falköping. 

– Ja, mönstren är säkert generella, säger Ove Sernhede. När jag 
trä+ar kollegor från Stockholm eller Malmö som forskar inom 
samma ämnesområde är bilden liknande. Men det är klart att 
det inte blir riktigt samma densitet på mindre orter, det blir inte 
samma underlag för sociala grupperingar.

Finns det något som är speci!kt utmärkande för Göteborg i det här 
avseendet, eller ser du liknande strukturer i andra storstadsregioner. 

– Jag skulle säga att tendensen är densamma, säger Ove Sernhede. 
Skillnaden vad gäller Göteborg är i så fall av rent geogra*sk art. 
Här är förorterna i högre grad avskilda från resten av staden och 
ligger långt bort från centrum. I Malmö är bilden en annan och 
i Stockholm är variationen större – områden av olika karaktär 
ligger tätt intill varandra. På turistkartorna över Göteborg *nns 
Angered inte ens med. 

När vi lyssnar på er och hur ni beskriver era projekt går det att ur-
skilja "era gemensamma utgångspunkter. En av de väsentligaste tycks 

Jan-Eric Gustafsson
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vara att lyssna och ta tillvara på vad barnen och ungdomarna själva 
säger, hur de uppfattar sin situation. Att vara lyhörd för de speci!ka 
förutsättningarna och fånga upp den kunskap som !nns, även utanför 
de o#ciella systemen. Hur ser ni på de möjliga synergie$ekterna mellan 
era respektive studier? 

– Något av det mest stimulerande och positiva är att se hur det 
*nns en sådan stark komplementaritet mellan våra projekt, säger 
Jan-Eric Gustafsson. Jag kan verkligen se hur vår kvantitativa 
forskning och de data vi samlar in får liv och materialiseras i 
mötet med de andras metoder och forskningsrön. 
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– Utgångspunkten för att förstå de generella sammanhangen har i 
hög grad varit den kvantitativa forskning som Jan-Eric Gustafsson 
varit ledande inom sedan lång tid tillbaka, säger Ove Sernhede. 
Numera *nns, positivt nog, inte en motsättning mellan kvantitativ 
och kvalitativ forskning, vilket tidigare var fallet. 

Det låter nästan som om ni, mot slutet av era projekt, borde samlas 
och göra någon form av gemensam dokumentation.

– Ja, säger Ann Frisén. Hela den här satsningen från Stenastiftel-
sens sida är oerhört värdefull. Det är det i särklass största stödet till 
den här typen av forskning i Göteborg någonsin. Det *nns också, 
på ett mycket ovanligt vis, en uppmuntran till samarbete. Jag har 
åtminstone aldrig tidigare varit med om att en forsknings*nansiär 
aktivt intresserar sig för synergie+ekter. Hela utlysningstexten 
var formulerad på ett vis som öppnade för ett utbyte mellan olika 
discipliner. Det är glädjande, i synnerhet som det allra viktigaste 
i slutändan är att de resultat vi så småningom kan redovisa kan 
komma till nytta och omsättas i praktiken. Fortsättning följer, 
med andra ord! Ove Sernhede
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 4544 )/"%6-'$#-!&, %/&0#-!& och multiinstrumentalisten Daniel 
Norgren har, ända sedan han började att ge ut sin musik för un-
gefär 15 år sedan, arbetat vid sidan av de etablerade kanalerna. 
Han har släppt sina skivor på eget bolag, byggt vidare efter eget 
huvud och i sin egen takt. Basen är fortfarande den miljö där 
han trivs bäst – den västgötska landsbygden, nära till skogar och 
vattendrag. 

Nått sin publik har Daniel Norgren de*nitivt gjort ändå. Lyss-
narbasen är trogen, stor och växande, såväl här i Sverige, övriga 
Europa, som i 7%#. Den senaste skivan Wooh Dang från 2019 
möttes av ovationer från recensenter och fans. Hans oförställt 
personliga uttryck har rottrådar ner i amerikansk blues, gospel, 
soul och folkmusik. Samtidigt tycks spelet röra sig i ett helt fritt 
rum, där något lika gärna kan ta en minut som trettio i anspråk. 

Coronapandemin satte stopp för en planerad och efterlängtad 
7%#-turné där Daniel Norgren fått en specialinbjudan att öpp-
ningsspela på en minneskonsert för Levon Helm – The Bands 
legendariske sångare och trummis – som skulle ha fyllt 80 år. 
Den som hörde av sig om konserten på The Barn i Woodstock 
var Levon Helms dotter, Amy Helm, som själv spelat in en cover 
på en av Daniel Norgrens låtar. 

Om hur allt detta började, om drivkrafterna, svårigheterna och 
lyckokasten vill vi veta mera. Vi kontaktar Daniel Norgren och 
bestämmer att trä+as hemma hos honom i den lilla byn Rude, 
utanför Tvärred, vid sjön Åsundens västra sida. Daniel Norgren 
hämtar oss på stationen i Borås dit vi tagit oss på säkrast möjliga 
vis – ett glesbefolkat tåg. Under de 40 minuter det tar att köra 
till Rude hinner Daniel Norgren att berätta om trakten och om 
huset där han och familjen bor sedan 13 år, om den gamle mannen 
de ursprungligen hyrde av och vars namn nu lever vidare genom 

DANIEL NORGREN
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Experimentlustan är den grundläggande  
drivkraften. Är man tillräckligt ny!ken  
kommer frågorna aldrig att ta slut.«

Daniel Norgren
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46 Daniel Norgrens treårige son. Förankringen i och betydelsen av 
platsen och trakten går inte att ta miste på. 

Vi stannar vid ett gult trähus med glasveranda, omgivet av en 
trädgård som gränsar till fårhagar och fält. Landskapet är öppet 
med mycket rymd, trots att skogen *nns strax intill. Vi slår oss 
ner vid en trädgårdsmöbel på framsidan av huset, bredvid en 
stor, faluröd lada. Det är varmt och luftrummet genomkorsas 
av pilande svalor. 

– Vi har mycket fågel här, säger Daniel Norgren. Jag har satt upp 
holkar i alla träd runtomkring och på baksidan har vi kattugglor, 
det är *nt att höra dem om kvällarna. 

– Den där ladan håller jag på att röja ut och göra i ordning till 
studio. Det kommer att bli bra när det väl är färdigt. Det blir 
min The Barn.

Berätta om hur allt började, om hur musiken blev ditt sätt att ut-
trycka dig på.

– Jag är uppvuxen i trakterna häromkring, säger Daniel Norgren. 
Musiken har varit en självklar del av mitt liv, någonting som bara 
har funnits där utan att jag re2ekterade särskilt mycket över det. 
Min pappa har jobbat som musiker i hela sitt liv, spelat gitarr och 
sjungit med olika band. Jag har på ett omedvetet plan fått med 
mig en stor del av rocken och dess förhistoria. Hemma spelades 
allt från blues och bluegrass till Kinks och Stones. Men att jag själv 
skulle ägna mig åt musik var ingen självklarhet. Det var ingen 
som visade mig hur jag skulle spela eller som försökte att få mig 
intresserad. Men jag märkte tidigt att jag hade en förståelse för 
språket, för musiken som system, och att det räckte med att höra 
en melodi en gång för att den skulle fastna. Jag fattade skillnaden 
som uppstod när man lade en viss ton mot ett speci*kt ackord, 
och sedan behöll tonen men bytte ut ackordet. Vad det var som 
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 4948 hände, vad det uttryckte. Utan att ha några ord för det förstås, 
det här var rent intuitivt. 

– Jag har ett tidigt barndomsminne av hur jag faktiskt *ck ett 
eget instrument. En gitarr som min pappa hade plockat upp ur 
en container. En akustisk Levin. Någon hade trampat rätt ige-
nom den och det fanns bara fyra strängar kvar. Stämskruvarna 
gick inte att använda och det satt en bred tejpbit med en ros 
tvärs över gitarrkroppen. Men den gick att skapa ljud med och 
någonting väcktes. 

– Min morfar var också musiker, men mer av den gamla skolan. 
Han kunde läsa noter och spelade piano, dragspel och *ol. Han 
var kapellmästare i en liten orkester som åkte runt och spelade 
på olika logar, dansbanor och tillställningar. Jag älskade att vara 
hemma hos morfar och mormor eftersom de hade ett piano i 
vardagsrummet som jag kunde sitta och klinka på. 

Själv har du två pianon i ditt vardagsrum, såg vi när vi gick förbi.
– Ju 2er pianon, desto bättre, säger Daniel Norgren. Ett vardags-

rum är inte komplett utan minst två pianon! Det krävs egentligen 
bara att du har ett släp för att komma över ett *nt piano. Numera 
har de förlorat det mesta av sitt ekonomiska värde. 

Vad var det som svarade när du tryckte på de där tangenterna i 
fyra-femårsåldern?

 – Jag minns mest känslan, överraskningen och glädjen över 
att kunna skapa så mycket ljud. Så småningom lärde jag mig att 
hitta tangenterna och klurade ut hur jag skulle spela Fats Do-
minos »Blueberry Hill«. Jag tog ut melodislingan och hamrade 
ackorden med högerhanden. 

– Det *nns något enkelt och litet barnsligt i Fats Dominos 
musik. A, B, C. Allt är så lätt. Lätt att spela, lätt att sjunga. Som 
att måla med en palett med enbart klara, starka färger. Rött, gult 

och blått. Fyrkantig kloss i fyrkantigt hål. Trekant i trekant. Det 
där klockade an i mig. 

Spelade ni någonsin tillsammans, du och din morfar? 
– Nej, egentligen inte, säger Daniel Norgren. Han satt med mig 

vid pianot ibland, men jag var så liten. Hade han levt nu hade vi 
säkert kunnat göra något kul tillsammans. Jag har faktiskt inte 
tänkt på det tidigare, men min morfar skrev också en del egna 
låtar och hans hit – i mina ögon – var »Blåbärskullevalsen«. Jag 
*ck noter och text av honom. Det var hans »Blueberry Hill«. 
Han var kort och satt och hade tjocka, stabbiga *ngrar. Men när 
han satte sig vid pianot hittade han alltid rätt, som en katt som 
inte trampar fel. Likadant med *olen, de där *ngrarna hamnade 
aldrig fel på den korta *olhalsen. Jag kunde inte begripa hur det 
kunde låta så blankt och *nt när han spelade piano. Hur han 
kunde lägga ackorden så att allt bands samman och blev 2ytande. 

Men det dröjde ett bra tag innan du började på allvar med musik, 
inte förrän på gymnasiet, om vi har uppfattat det rätt.

– Det är sådan jag är, säger Daniel Norgren. En »late starter«. 
Det tar tid för mig innan saker och ting hamnar på plats. Som så 
många andra gick jag och grunnade på vad jag skulle göra med 
mitt liv, men så *ck jag för mig att jag skulle spela in några låtar 
och gjorde det som ett arbete på gymnasiet. Det var verkligen 
en U-sväng. Jag gick på hotell- och restauranglinjen. 

Daniel Norgren berättar om den entusiastiske musikläraren 
som hade en liten studio i skolan och om hur de där första in-
spelningarna väckte lusten att gå vidare. 

– Allt var väldigt oskyldigt och naivt, det fanns ingen tanke på 
att det skulle leda någonvart. Men så hade jag en kompis som 
spelade bas och han kände i sin tur en kille som hade en egen, 
primitiv studio hemma. Jag började helt enkelt att göra en massa 
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52 demoinspelningar och delade ut dem till familj och vänner. Jag 
gjorde nästan allt själv, spelade alla instrument och sjöng. Så där 
höll det på i två-tre år. Många börjar med att spela med kompisar 
och bildar band, men jag hoppade över hela det ledet. Det var 
inte förrän senare som jag började att spela med andra. 

Det kan också ligga en frihet i att göra allt själv och att skapa utifrån 
nästan ingenting. Att inte veta allt i förväg. 

– Det är skönt att inte ha koll, säger Daniel Norgren. Har man 
för mycket koll blir det för många ramar. Det är som ett barn 
som skall lära sig någonting nytt. Om du inte talar om i förväg 
hur det skall göra, kommer barnet att hitta vägar framåt på egen 
hand. Så kan det vara när det gäller musik också. Börjar man 
att undra och försöka att se sig själv från för många perspektiv 
samtidigt är det lätt att tappa fart och fokus. 

Du är uppenbarligen väldigt melodidriven och dina låtar har en 
förmåga att fästa sig och stanna kvar. Hur föds melodierna, hur kom-
mer de till dig? 

– De kommer hela tiden. Det går inte att stoppa melodierna 
som rullar runt i huvudet. Jag kan ha melodislingor som har 
funnits där sedan barndomen. Så dyker det plötsligt upp något 
nytt! Då gäller det att fånga det innan det gömmer sig igen. Det 
är sällan, eller aldrig, som jag har kunnat värka fram en bra låt. 
Jag får ta dem som de är. När det kommer en låt kan jag inte gå 
in och ändra, försöka att tu+a till den eller göra den litet mer 
kursiv. Den får vara som den är, annars blir det fel. För mig. När 
melodin kommer är det litet som att sätta sig i en rutschkana. När 
du väl har börjat att glida kan du inte stanna. Du får fortsätta 
tills du kommer ner. 

Upptäckte du det här redan när du höll på med gymnasiearbetet och 
spelade in dina första låtar? 

DANIEL NORGREN





Monotont kroppsarbete är en bra kanal och 
jag har en gård som aldrig sover. Jag gillar att 
arbeta med händerna, då börjar tankarna att 
lyfta och segla iväg.

DANIEL NORGREN



 5958 – Ja, säger Daniel Norgren, även om jag inte alls re2ekterade över 
det då. Det var bara självklart att melodierna och låtarna dök upp 
och att jag tog emot dem som de var. Det bästa sättet att hålla sig 
tillgänglig och öppen är att hålla på med något helt annat. Gå 
i skogen, hugga ved, jobba i trädgården, såga brädor. Det är bra. 
Eller lyfta sten. Det är det allra bästa. Att lägga en stenmur är 
trummor, rytm, puls. Jag får vänta in låtarna, låta dem komma 
när de vill. Ibland känns det som att ju mindre jag bryr mig  om 
dem, desto bättre är det. Ungefär som med katter. Då kommer 
de fram och vill vara nära. 

Familjens två katter, Boris och Lillemor, har just varit framme 
och hälsat, vänligt men avmätt, på katters vis.

– Jag är som en magnet till grönt, säger Daniel Norgren. Jag älskar 
allt som lever och växer, naturens skiften, årstidernas växlingar. 
Det är en frizon, särskilt som kontrast till livet som turnerande 
musiker med långa perioder i olika städer. Miljöer med för många 
människor distraherar mig. Däremot kan jag vara ute i markerna 
eller skogen hur länge som helst utan att tappa fokus eller bli rastlös. 

När din musik beskrivs hämtas ofta referenserna från amerikanska 
musikstilar, inte sällan hopbuntade i det luddiga begreppet »Ameri-
cana«. De in"uenserna !nns där förstås. Men allra tydligast en sorts 
ursprunglig blueskänsla. Hur uppfattas ditt uttryck i USA, där du har 
många entusiastiska följare? 

– De tycker nog att det är litet exotiskt, något igenkännbart 
men ändå udda. Litet som »Jaha, du har lingon till det här, själva 
använder vi ketchup!«. Men bluesen har varit och är viktig. En 
stor del av min gymnasietid ägnades åt jakten på gamla blues-
plattor. Det fanns några skiva+ärer i Borås som tog in en hel del 
udda saker. Under en period lyssnade jag uteslutande på gammal 
Deltablues. Jag var helt besatt av det och höll reda på alla de gamla 

bluesmusikernas födelsedagar och *rade dem. Blind Willie McTell, 
Robert Johnson, Sonny Terry, Blind Willie Johnson, Son House, 
Howlin Wolf. Jag tror att det var det o*ltrerade, organiska som 
grep tag. Det på en gång enkla och sammansatta. Jag kan se att 
det *nns kvaliteter i min egen musik som är besläktade med det. 
En sorts självhypnos och trans nästan. De där ögonblicken när 
allt plötsligt kommer i rätt fas och svängning och blir ett 2öde 
som du bara följer med i. Det är som när en gök gal i skogen – du 
ifrågasätter inte den tonen, den är sådan, självklar. Så är det när 
det är som bäst. Du är i ditt rätta element. 

Vad håller du på med just nu? Arbetar du med något nytt material? 
– Ja, säger Daniel Norgren. Men jag har bestämt mig för att inte 

forcera fram någonting. Jag vet inte hur lång tid det kommer att 
ta. Jag vill skala bort allt som är över2ödigt och inte smycka så 
mycket. Jag kan ha 100 bilder eller 100 ord och bli nöjd först när 
det bara är ett ord eller en bild kvar. 

– De bästa låtarna kan komma så här snabbt, säger Daniel Nor-
gren och knäpper med *ngrarna. Och när jag gör någonting helt 
annat. Som »The Day That’s Just Begun« på den senaste plattan. 
Den kom helt oannonserat när jag var och slängde soporna och 
sorterade burkar och glas till återvinningen. Jag vill hålla själv-
medvetenheten så långt borta som möjligt, inte bli korrumperad 
i hjärnan och själen av yttre värderingar och förväntningar. Ju 
mindre ego, desto friare kan jag vara. Experimentlustan är den 
grundläggande drivkraften. Har du en gång fått svar vill du inte 
ställa samma fråga igen, då vill du vidare. Är man tillräckligt 
ny*ken kommer frågorna aldrig att ta slut. 

Det för oss ganska osökt in på de ljudupptagningar, collage och frag-
ment som i olika omfattning !nns med på dina skivor. Berätta mer om 
vad det betyder för dig. 
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 6362 – Jag älskar ljud! Jag samlar på ljud i alla dess former, kontakt-
mickade ljud och fältinspelningar som jag sedan sätter ihop. Det 
är ett helt annat sätt att göra musik på än att skriva en låt med 
text och melodi. Den där andra världen – ljudsamlarvärlden – är 
mycket mer mystisk för mig. Den är som en portal in i något 
annat och en möjlighet att fånga stämningar och känslor som 
inte går att uttrycka på något annat sätt. Jag har med ljudcollage 
på de 2esta av mina skivor och brukar försöka att använda så 
enkla redskap som möjligt för att inte behöva tänka så mycket 
på det tekniska. Ljudkonst är ett vitt och vagt begrepp, men jag 
är rätt mycket i den världen. När jag framför min musik live är 
det en stor del som försvinner. Jag känner att jag skulle vilja göra 
någonting annat på scenen också, någonting som inkluderar även 
den sidan av mitt skapande. Men jag har inte riktigt kommit 
fram till hur det skall gå till. Än i alla fall. 

Det låter väldigt spännande att du tänker i de banorna, att göra 
någonting som kan kombinera och inkludera båda delarna. 

– Jag har kretsat kring det här i säkert sju-åtta år, säger Daniel 
Norgren. Det *nns inte mycket som är så tillfredsställande som 
att fånga ett ljud. Det är som att fånga en doft. Att lägga ljudspår 
mellan låtarna på ett album blir ett sätt att skärpa sinnet, öka 
mottagligheten och känsligheten. Hos mig själv och hos lyssnaren. 
Jag får med sådant som aldrig kan översättas eller förklaras, vare 
sig med ord eller av tonerna hos en gitarr. 

Berätta om något sådant tillfälle när du har hittat och fångat det 
du har letat efter. 

– Vi gjorde en rolig grej till den senaste skivan. Vi bar upp en 
orgel på toppen av berget där borta, säger Daniel Norgren och 
pekar mot en skogsbeklädd kulle en bit bort. Vi tog med ett 
elverk, ett stort batteri med en konvertor, så att vi kunde få ström. 

Vi spelade in orgeln uppifrån toppen av berget, samtidigt som 
vi hade satt mikrofoner i hela dalen nedanför. Jag hade länge 
drömt om att låta ljuden transporteras mellan trädstammarna 
och ha mikrofoner som plockade upp och *ck med sig hela den 
*na miljön, det stora akustiska och vidsträckta rummet. En del 
av den inspelningen blev öppningsspåret på Wooh Dang. Det är 
inte några kopierade, syntetiska ljud. Det är fåglarna som sjöng 
där och då och vinden som blåste mellan grenarna just vid det 
tillfället. För mig är det viktigt. Äkta smaker och proveniens.
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%6/3!%4!)#-!& 51%!('& &!)38& har, sedan hon som 19-åring 
*lmdebuterade i Ulf Malmros Tjenare kungen, medverkat i en 
rad *lm- och teveproduktioner vid sidan av sitt teaterarbete. 
Göteborgspubliken har under de senaste tio-elva åren kunnat 
följa henne i många av Backa Teaters uppsättningar för barn 
och unga. Samtidigt har hon mött oss på bioduken som MMA-
*ghtern Lena i Håkan Hellströmbaserade Känn ingen sorg, eller 
klivit in i våra vardagsrum som den fackligt och politiskt enga-
gerade Maggan i teveserien Vår tid är nu, och nu senast spelat 
den psykotiska mamman i Maria Bäcks Psykos i Stockholm, en 
*lm som förhandsvisades på *lmfestivalen i Göteborg, men som 
fått sin biopremiär uppskjuten på grund av coronapandemin. 

– Ni kan väl komma hem till mig så kan vi sitta i trädgården, 
om vädret tillåter, säger Jose*n Neldén. Jag är föräldraledig med 
vår andra dotter just nu. 

När vi går in genom grinden, under en tät portal av oxel, öppnar 
sig en inbjudande trädgård. Vi hinner notera ett växthus med 
tomatplantor och vinstock, 2era fruktträd, några planteringslådor 
med grönsaksplantor, blommande rabatter och en lekstuga. En 
ståtlig tall och granithällar som går i dagen sätter sin prägel på 
trädgårdsrummet.

 – Jag gillar de där bergsknallarna, säger Jose*n Neldén. De 
får mig att tänka på Hälsö, där min pappas släkt kommer ifrån.

Själv är Jose*n Neldén uppvuxen i Hisings Backa, där teater 
tidigt blev en del av hennes liv. Som sjuåring började hon i kul-
turskolans teatergrupp och fortsatte där under hela skoltiden. 

– Många av oss kom med redan på lågstadiet, andra började 
under högstadietiden. Jag minns det som väldigt roligt. En sti-
mulerande, betydelsefull gemenskap och bra lärare. Vi var am-
bitiösa och engagerade eftersom det var kul och lustfyllt. Jag har 
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”Det bästa med det här jobbet är att det alltid kommer att !nnas 
kvar saker att utveckla och utforska. Jag får gå in i så många olika 
liv och situationer. Pröva och testa dem. Jag har svårt att tänka 
mig något roligare arbete.”

JOSEFIN NELDÉN
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fortfarande ett glasklart minne av vår första föreställning när jag 
var sju-åtta år. Det var en pjäs om en prins som blivit instängd i 
en grotta och jag spelade prinsessan som letade efter honom och 
skulle befria honom. När jag ropade min replik »Är du där?« 
och han svarade »Ja!«, *ck jag plötsligt feeling och slängde in 
»Lever du?«. Publiken – det vill säga alla våra mammor, pappor 
och syskon – skrattade förstås. Det där infallet och gensvaret 
väckte något hos mig. Jag vet att jag var medveten om vad jag 
gjorde, att det improviserade tilltaget var en rolig twist, något 
som skulle fånga publikens uppmärksamhet. 

Att behålla den öppenheten och närvaron och få ögonblicket att leva 
i stunden är väl det de "esta skådespelare strävar efter? Hur gör du 
själv för att nå dit?

– För något år sedan *ck jag en förfrågan från HSM, Högskolan 
för scen och musik, om jag ville vara gästlärare, säger Jose*n Nel-
dén. Av olika anledningar var jag tvungen att tacka nej, men det 
gav mig anledning att fundera över vad det egentligen är som är 
viktigt för mig som skådespelare, vad det är jag skulle vilja föra 
vidare och förmedla. Jag märkte att jag inte hade konkretiserat 
mina erfarenheter i så hög grad, eller i alla fall inte formulerat 
dem i ord. Jag har inte med mig en massa teoretiska överbyggnader 
eller en hel terminologi kring skådespelandet, kanske därför att 
jag inte har gått på någon scenskola. Min väg har varit att bygga 
vidare på de konkreta och praktiska erfarenheter som arbetet har 
gett mig. På gott och ont. Det jag till slut kom fram till var att 
intuitionen är min tydligaste kompass och mitt viktigaste redskap. 
Eller snarare insikten om att när något skaver och kärvar så är 
det dit jag måste söka mig. Hitta tillbaka till det som gör att 
intuitionen får spela fritt och obehindrat. Det dyker alltid upp 
problem och svårigheter av olika slag. Det kan vara tidsaspekter, 
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en text, en regissör, en enskild replik eller ett enstaka ord. När 
det sker måste jag veta hur jag skall komma tillbaka till det där 
fria rummet, den fria känslan, till det som känns ärligt. 

Du har inte gått på scenskolan, men du gick på Wendelsbergs tea-
terlinje, eller hur? 

– Ja, jag började på Wendelsbergs folkhögskola direkt efter 
gymnasiet. Det var en av lärarna på kulturskolan som tipsade 
mig och tyckte att jag skulle söka dit. Det var en brokig och 
intressant blandning av människor i olika åldrar och med olika 
bakgrund. Skolan har dessutom 2era olika utbildningslinjer, 
förutom teater och musikal. Jag gick fortfarande där när jag *ck 
rollen i Tjenare kungen och det var nog i mötet med *lmen som 
det verkligen klickade till. 

Det måste ha varit speciellt att få börja sin karriär på det viset, med 
en huvudroll i en !lm när du bara är 19-20 år.

– Ja, verkligen, säger Jose*n Neldén. Det var från noll till hundra. 
Huvudroll och med i praktiskt taget varenda scen. Även om jag 
var uppvuxen med mycket mer teater än *lm var det som om 
*lmskådespeleriet förlöste något i mig. Det passade den jag var 
där och då. Det jag hade med mig var rätt för just de omstän-
digheterna. Men när *lmteamet först kom till skolan för att leta 
efter möjliga kandidater anmälde jag mig inte ens till castingen. 
Det var en *lm med musik, om ett tjejpunkband. Jag hade inget 
musikaliskt självförtroende och tänkte att de främst letade bland 
musikaleleverna. Sedan kom jag till slut med i alla fall och själva 
provspelningen var ganska improvisatorisk, vilket passade mig. 
Och har man roligt är det lättare att det blir levande och bra. 

Vad var det du lärde dig av inspelningen och av Ulf Malmros som 
regissör?

 – Alla vi som var med var oerfarna och unga och han hade en 

liten *lmskola för oss inför inspelningarna. Små lätta grejer, små 
knep för att göra saker levande, vara i nuet. Mycket är faktiskt 
sådant som jag bär med mig än i dag, som känns relevant. Ulf 
Malmros brukade dessutom alltid låta kameran fortsätta att rulla 
en stund efter att vi hade levererat våra repliker, för att fånga upp 
det som föddes spontant. En hel del av de tagningarna är med i 
den färdiga *lmen. Just då blev *lmen en direktare och enklare 
väg in för mig. Teatern kändes mer ouppnåelig, med 2er stationer 
att passera innan jag *ck tillträde. Trodde jag då. I dag är det 
på ett annat vis. Jag har en stark kärlek till både teater och *lm 
och skulle inte vilja vara utan någon av uttrycksformerna. De 
tillför och berikar varandra och ger mig möjlighet att utforska 
olika aspekter av skådespeleriet.

Vägen till teatern blev ändå inte så lång. Direkt efter Wendelsberg 
började du att arbeta på Angereds teater. Hur gick det till?

– Jag gick först klart det tredje året på teaterlinjen och sedan var 
det ännu en gång min lärare från kulturskolan i Hisings Backa 
som uppmanade mig att söka. Jag hann att vara med i fyra-fem 
produktioner under de tre år jag var där. 

Och efter det började du på Backa Teater. Men Mattias Anders-
sons genombrottspjäs, The Mental States of Gothenburg, sattes väl 
faktiskt upp på Angereds teater? 

– Ja, den spelades när jag började att repetera min första före-
ställning där, säger Jose*n Neldén. Den var fantastisk. Jag såg 
den 2era gånger. Men det var först på Backa som vi började att 
jobba tillsammans, i Gangs of Gothenburg. 

Vad har Backa Teater och Mattias Andersson betytt för dig?
– Oj. Oerhört mycket. Jag ser det som både en stor förmån och 

ett stort förtroende att ha fått arbeta där i nästan elva år och 
Mattias Andersson har nog präglat mycket av min syn på teater. 
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Eller snarare är det väl så att det jag redan var intresserad av 
har förstärkts och bekräftats under de här åren. Dessutom har 
han varit en bra chef att möta även i situationer som har varit 
jobbiga på ett eller annat sätt. Under det senaste året har jag 
verkligen tänkt på hur mycket det betyder att få odla en lång 
arbetsrelation tillsammans. Det *nns en trygghet som gör att 
jobbet känns lätt, en vetskap om att när något inte fungerar går 
det alltid att ta upp och arbeta sig igenom. I det här yrket *nns 
det nästan inga fasta anställningar och även om jag ser Backa 
Teater som ett hem har jag bara rätt till det så länge som det 
står på mitt kontrakt. 

Kan du utveckla vad du menar när du säger att Backa Teater är 
ett hem? 

– Dels handlar det om relationen till publiken – barn och unga 
– det är dem jag helst av allt vill möta. Jag känner också att det 
*nns en fri höjd i hela huset, i scenrummet, både i bildlig och 
bokstavlig mening. Det *nns utrymme och plats för stor och 
liten konst. Men framförallt handlar det naturligtvis om män-
niskorna i huset. Det är en arbetsplats där alla inblandade är lika 
måna om sin publik och har ett särskilt intresse för vad som är 
angeläget och kan drabba den unga publiken. Det är inte bara 
teater i största allmänhet, eller att någon är bra på att snickra 
eller duktig på marknadsföring, det är speci*kt, en spetskom-
petens på alla områden. 

Backa Teater är en av landets främsta scener för barn och unga och 
tycks be!nna sig i dialog med sin publik på ett ovanligt levande vis. 
Vad är det som krävs för att det samtalet skall kunna uppstå? 

– Det är speciellt att känna att det här kanske är en ung män-
niskas första möte med konst, kultur och teater. Det talar vi ofta 
om. De som kommer dit har inga förutfattade meningar om hur 
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JOSEFIN NELDÉN

Det viktigaste för mig i arbetet är mötet med kollegan.  
Där kan jag få hjälp, motstånd och inspiration.  
Ibland i samtalet, ibland i en kostym, ibland i en  
kameravinkel och ibland bara i ögonen hos en medspelare.



det skall vara, hur man skall bete sig, hur man sitter i ett teater-
rum och så vidare. Det gör själva mötet litet renare och ärligare 
på något vis. Och friare – för oss. Det är ingen som kommer 
dit och blir förbannad för att det inte var som man trodde utan 
snarare människor som går därifrån och känner »aha, är det så 
här det kan vara«. Det går inte att fuska eller att gömma sig och 
överenskommelsen mellan oss på scenen och publiken måste vara 
tydlig. Finns den inte där faller allt direkt. 

– Jag är stolt och glad över att vi har lyckats att nå ut till så 
många och på så olika vis. Uppsättningen Brott och stra$, som 
var före min tid på teatern, är fortfarande på min topp tre-lista 
av teaterupplevelser. Det var något som i grunden skiftade inom 
mig när jag såg den. Jag drabbades på ett liknande vis av en 
föreställning på Avignons teaterfestival för kanske två år sedan. 
Det är inte alltid det går att sätta ord på de där upplevelserna. 
Men de stannar kvar och lever vidare inom en. 

Apropå Frankrike, du gick en termin på en teaterskola i Paris efter 
Wendelsberg. Hur var det? 

– Det är en erfarenhet som har vuxit i betydelse över tid. Skolan, 
École Philippe Gaulier, leds av Gaulier själv. Han är framförallt 
känd som clown- och bu+onlärare, men det fanns så mycket 
annat att lära sig också. Hans undervisningsmetoder är speciella. 
Hans främsta verktyg är en liten trumma som han slår på så 
fort han tycker att något »dör« på scenen. Ofta hann vi inte ta 
mer än ett steg ut på golvet innan vi blev avbrutna. »Le jeux«, 
leken, är ett centralt begrepp för honom. Att som skådespelare 
kunna roa sig med sitt material, sina kollegor och sin publik.

Han är känd för sina kontroversiella och drastiska undervisningsmeto-
der, med skoningslös kritik om än med glimten i ögat. Hur fungerade det?

– Det är nog inte för alla, säger Jose*n Neldén. En del blomst-

rade, men jag skulle inte säga att jag hörde till dem. Jag kände 
mig ofta rädd och osäker och inte snabb nog. Men det var något 
som väcktes inom mig, en produktiv frustration över att jag inte 
riktigt vågade, men ville. De där månaderna betydde mycket, på 
ett sätt som jag inte var klar över då. Det har bland annat lett till 
att jag numera i mycket högre grad kastar mig direkt ut, vågar 
köra på. Jag är mer av praktiker än teoretiker när det kommer till 
det konkreta repetitionsarbetet.  Gärna prata innan, javisst, men 
framförallt göra. Det lekfulla och lustfyllda måste *nnas med, 
oavsett om det gäller komedi eller tragedi, annars slocknar det. 

– Har du en gång varit med om när allting fungerar och 2yger, 
när det känns som om allt annat försvinner och suddas ut, vet 
du att det är dit du vill komma. Inte i första hand som en kick 
utan för att det är där det lever, i de ögonblicken. 

Musikens roll och musikernas viktiga närvaro har ända sedan 
Backa Teater grundades varit en fundamental del av föreställning-
arna. Musiken är en integrerad del av teaterarbetet. Vad har det haft 
för betydelse tror du?

– Att ha levande musik i rummet betyder mycket, säger Jose*n 
Neldén. Det går inte att överskatta hur viktiga musikerna är och 
har varit. Vi spelar tillsammans, även om vi har olika instrument. 
Vi har just genomgått en rekryteringsprocess för ny konstnärlig 
ledare och hur de olika kandidaterna såg på musikens och mu-
sikernas roll var en av de absolut viktigaste frågorna att ta upp. 
De 2esta av musikerna på Backa har varit med ända från början. 
Deras erfarenhet och kunskap om arbetet med den unga publiken 
har varit ett oerhört värdefullt stöd. Många av oss har kommit 
dit som rätt unga och oerfarna. Precis som de skådespelare som 
varit med sedan starten hjälpte musikerna oss att förstå de kol-
lektiva och kreativa processerna. 
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Vi har hittills talat mycket om ditt teaterarbete och vad Backa Teater 
betyder för dig. Berätta om din senaste !lmerfarenhet, rollen som den 
psykotiska mamman i Maria Bäcks Psykos i Stockholm. Hur gick du 
tillväga för att ta dig in i rollen? 

– Det är ett av de roligaste jobb jag har gjort, säger Jose*n 
Neldén. Inte minst därför att jag har varit involverad i hela 
förberedelsearbetet på ett sätt som inte är så vanligt. Jag var 
klar för rollen redan ett år innan inspelningarna började och 
vi – regissören, hon som spelade min dotter och jag – trä+ades 
regelbundet och arbetade tillsammans, gjorde workshops och 
research kring olika psykossjukdomar. Det var enormt givande 
och spännande. I samband med visningen på *lmfestivalen 
*ck jag många frågor från journalister, som med allvarlig röst 
undrade om det inte var tungt att spela psykotisk. Så kändes 
det inte alls. Det var ett svårt men samtidigt lustfyllt arbete. 
Maria Bäcks *lm har delvis självbiogra*sk grund och mam-
man i *lmen är inspirerad av hennes egen mamma. När hon 
blir psykotisk får hon samtidigt ett oerhört självförtroende, 
blir kaxig, självsäker och tyken på ett sätt som naturligtvis var 
väldigt roligt att få gestalta. 

Du är mycket övertygande i !lmen och känslan när man ser den är 
inte att det bara är tungt och svart, det !nns också en absurd humor och 
en sorts ömsint förståelse. Mamman är oövervinnerlig och suverän i 
den värld som är hennes, även om hon inte delar den med några andra. 

– Det som var svårt var väl i så fall att bollandet av repliker och 
gensvaret från motspelaren försvann. De verktygen var borta. 
Mamman var helt i sin egen bubbla, även när hon var tillsam-
mans med andra. Där *ck jag helt överlämna förtroendet till 
regissören. Men med allt förarbete vi gjort tillsammans fanns 
en grund att stå på, att ta fart ifrån, in i rollen. 

Det låter litet som en beskrivning av skådespeleriet som hantverk 
och hur de olika delarna sätts ihop till en fungerande helhet. 

– Ja, säger Jose*n Neldén, även om jag inte skulle använde de 
orden. Jag lider av ett slags bildningskomplex i det avseendet. Jag 
har inte gått på scenskolan, inte gått den »riktiga« vägen och 
inte ska+at mig en självklar terminologi kring skådespeleriets 
olika processer. Samtidigt kan jag känna att det kan vara skönt 
att vara fri i det avseendet. Att inte alltid i förväg vara formule-
rad och säker på vad saker och ting är och kan vara. Jag är glad 
över tvivlet, det är alltid en viktig motor in i arbetet. Om inte 
momentet av öppenhet och osäkerhet får *nnas kvar riskerar 
det att bli dött. 

Vi har fortfarande inte alls talat om den roll där de "esta mött dig, 
karaktären Maggan i teveserien Vår tid är nu. Var tvivlet och bildnings-
komplexet någonting som du kunde använda dig av i den gestaltningen? 

– Ja, absolut, även om det springer ur olika källor. Maggans 
bildningskomplex är också ett klasskomplex. Arbetet med Vår 
tid är nu hör också till det mest givande jag har varit med om. 
Bara detta att få möjlighet att gestalta en persons hela vuxenliv, 
hur ofta händer det? Och att få vara en del av något som når ut 
så brett har varit fantastiskt. Det har funnits ett intresse över 
generationsgränserna.

Du gör Maggan till en väldigt tydlig karaktär, det är lätt att se henne 
framför sig i de olika sociala och politiska rummen. Genom henne får 
vi också följa samhällets förändringar. 

– Något av det roligaste var att få skildra hennes egen utveck-
ling. Hur hon i början bär sin osäkerhet utanpå, för att sedan 
mer stoppa den inuti, även om den *nns kvar. Hur hon blir en 
tryggare och säkrare person, i alla fall utifrån sett. Samtidigt går 
hon från att representera framtiden, själva nytänkandet, till att 
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bli en företrädare för det etablerade. Hennes resa känns verkligen 
speci*k för just den tiden. Så mycket förändrades på så kort tid. 
Med Magganrollen har jag blivit igenkänd och o+entlig på ett 
annat sätt än tidigare, och även om jag uppskattar och värdesätter 
varje möte med publiken har det också gjort mig mer medveten 
om vad jag kan dela med mig av till andra och vad jag måste 
behålla för mig själv. Som skådespelare vill jag kunna hålla min 
projektionsyta så ren och fri som möjligt. Jag vill kunna gestalta 
vad som helst i mitt arbete och jag försöker att inte ha med mig 
någon form av fåfänga in i det hela. Oavsett om det gäller själva 
karaktärsbygget, mask och kostym, eller hur det ser ut på scenen, 
på duken eller på teveskärmen. Vem jag är som privatperson hör 
inte hemma där. 

Till sist, vad betyder Stenastipendiet för dig? Vet du redan hur du 
vill använda det?

– För mig betyder stipendiet tid, säger Jose*n Neldén. Det 
kan låta enkelt, men jag kan inte nog uttrycka hur tacksam jag 
är över det. Jag har idéer och uppslag till ett *lmmanus som 
funnits med mig i 2era år, men som jag aldrig haft utrymme 
och möjlighet att utveckla vidare. Jag be*nner mig också på en 
plats i mitt yrkesliv där det känns allt viktigare att kunna vara 
delaktig och aktiv i hela processen. 

– Sedan längtar jag efter att fylla på inspirationslagret, att få 
fortbilda mig och förkovra mig. Men allra viktigast är samtalen, 
både med kollegor och andra. Det *nns inget mer inspirerande 
än att samtala med en annan människa, att lyssna och få tillgång 
till helt nya perspektiv, nya tankar. Det bästa med det här jobbet 
är att det alltid kommer att *nnas saker kvar att utveckla och 
utforska. Jag får gå in i så många olika liv och situationer. Pröva 
och testa dem. Jag har svårt att tänka mig något roligare arbete. 
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9$!-0'$&# 61&"1-%)#&3%6#4, (1)6"1..# rättegångs-
salar, stolar, bord, böcker, papper, hyllor, arkivskåp och montrar. 
Rum, fönster, dörrar och trappor. Nästan aldrig människor och 
sällan någon natur. De exakt återgivna och minutiöst ljussatta 
motiven må vara igenkännbara och vardagliga, men betraktaren 
sugs omedelbart in i ett vibrerande spänningsfält. 

Konstnären Carl Hammoud vänder ut och in på vår percep-
tion och laddar de objekt han avbildar med en sorts torr, saklig 
surrealism. Föga förvånande är tankeknutar, optiska villor och 
varseblivningsillusioner något som upptar hans intresse. 

Carl Hammoud är utbildad på Valands konsthögskola i Göte-
borg mellan 1999 och 2004, men bosatt och verksam i Stockholm. 
Hans ateljé, där vi har bestämt att ses, visar sig vara inrymd i 
ett före detta postkontor i stadsdelen Enskede. De stora butiks-
fönstren har frostat glas och är dessutom täckta av ljusa jalusier. 
Det är en av junis absolut varmaste dagar, när termometern 
visar på drygt 30°.

– Jag älskar att vara i ateljén. När jag lämnar den ser jag alltid 
fram mot att få komma tillbaka. Men det är som att vara inne i 
sitt eget huvud. Jag vill gärna täcka för fönstren litet, så att inte 
alla kan titta rakt in, säger Carl Hammoud medan han hämtar 
vatten och ställer upp fönstret i köksavdelningen för att skapa 
litet tvärdrag. 

Vi berättar om vår promenad några veckor tidigare till Syster 
Estrids gata på Guldheden, där ett av Carl Hammouds o+entliga 
verk nyligen invigts. Titeln på verket är Vigintiquinque, 25 på latin, 
lika många som de ljussatta »fönster« i rostfritt stål som i en 
!60-liknande kurva löper längs det nybyggda parkeringshusets 
fasad. En fönsterplåt för varje läkare och sjuksköterska som fått 
namnge Guldhedens gator. 
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”Att måla eller teckna är att skapa någonting från ingenting. 
Ett fönster in till något annat. En subjektiv rymd där vad 
som helst kan pågå.”

Carl Hammoud
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– Jag blev tillfrågad av Göteborg Konst om jag ville vara en 
av de tio konstnärer som de presenterade som kandidater till 
utsmyckningen, säger Carl Hammoud. Jag skickade med bilder 
av den enda andra o+entliga utsmyckning som jag har gjort – en 
interiör i Stockholms tingsrätts säkerhetssalar. Tydligen gillade 
alla inblandade vad de såg och jag *ck uppdraget. Det här var 
2017 och numera är o+entliga uppdrag förenade med ett helt 
regelverk att förhålla sig till. Det skall vara hållbart, relatera till 
områdets historia och så vidare. Men den typen av ramar kan 
också vara till hjälp, man får en begränsning som man kan röra 
sig fritt inom.

– Jag började med att göra efterforskningar om Guldhedens his-
toria och stötte på en bok, Doktor- och Systergatorna på Guldheden 
av Birgit de Abrew. Där har hon skrivit litet kort om varje doktor 
och syster som har en gata uppkallad efter sig. Den sträcker sig 
från 1600-talet ända fram till 1960-talet. Det var startpunkten. 
Parallellt med läsningen började jag att studera den omgivande 
arkitekturen. Min utsmyckning var avsedd för något som ännu 
inte var byggt, jag hade bara arkitektritningar och visualiseringar 
att förhålla mig till. Det var både stimulerande och roligt att 
få vara med ända från början och följa hela processen. Jag är 
dessutom rätt intresserad av arkitektur. Det är spännande med 
kombinationen av det matematiska, alla praktikaliteter och den 
konstnärliga gestaltning som alltid *nns inbyggd. 

– Så småningom hittade jag ett spår. Jag ville dels anknyta till 
Guldhedens ateljélägenheter, där de stora fönstren speglar och 
fångar himlens skiftande uttryck, dels gestalta något som relaterar 
till rytm och puls. Som ett !60. Litet som om själva huskrop-
pen vore centrum i en anatomi och gatorna dess blodomlopp. I 
metallplåtarna fanns också referensen till etsningar och gra*k. 

 89

CARL HAMMOUDSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2020



att fotografera själv, just därför att jag kan se mer av det jag skall 
måla. Det går att ändra och arrangera om, den tredimensionella 
aspekten *nns med från början. 

Den motivvärld du arbetar med, när började den att växa fram?
– Det *nns någonting som alltid återkommer, säger Carl Ham-

moud. Böcker. Här *nns säkert en koppling till min egen bak-
grund. Jag är uppvuxen i ett hem helt utan böcker. Mina föräld-
rar hade knappt någon gymnasieutbildning och absolut ingen 
högskoleutbildning. Vi hade inga böcker hemma helt enkelt. Det 
var genom skolan som den världen öppnade sig. Upptäckten av 
böcker, av all information de bar, all kunskap som plötsligt blev 
tillgänglig, var omvälvande. 

– För mig handlar måleriet också om kunskap, precis som böck-
erna. Även i sin fysiska form, en något tjockare rektangel, bär 
böckerna den grundläggande idén om arkitektur, rum. Idén om 
att gestalta rymd är ju, väldigt hårdraget, en kub. 

Runt om i ateljén ligger böcker i olika högar och staplar, i ett 
av de inre rummen skymtar ett högt bokskåp fyllt av konstböcker. 
Ett stillebenarrangemang av böcker på en pall, två dukar med 
tunt uppskissade bokryggar lutade mot varandra. 

– Den enda andra person i släkten som på något sätt hållit på 
med måleri var min mammas morbror, som målade fartyg som 
hobby. Min mormor, som hade snappat upp litet från honom, 
lärde mig hur man kan rita en tredimensionell kub med några 
få linjer. Jag var väl nio-tio år och tyckte att det var helt fantas-
tiskt. Jag har nog haft den där kuben i huvudet sedan dess. När 
jag målar av eller tecknar en byggnad har jag alltid tänkt på hur 
den ser ut på baksidan. På kroppen i rummet. 

Biblioteket som miljö återkommer ofta i dina målningar. Är det 
platser som du söker dig till? 

De skulle kunna ses som plåtar till porträtt av de 25 läkarna och 
sjuksköterskorna. 

Vi var där en gråmulen eftermiddag, men har förstått att det till-
kommer ytterligare en dimension när mörkret faller.

– Ja, jag är extra glad över att den lösning som jag satt och 
klurade ut fungerar i praktiken, säger Carl Hammoud. När det 
är mörkt lyses plåtarna upp inifrån av osynliga )!3-lampor. Jag 
ser fram emot att få se det i verkligheten. 

Vi har börjat i Göteborg och i nutid, men innan du kom in på Valand 
hade du bland annat gått på Idun Lovéns målarskola i Stockholm. Vad 
har den erfarenheten betytt för dig?

– När jag kom tillbaka till Stockholm undervisade jag faktiskt 
där i ett år. Det är en strikt, klassisk målarskola med modellmåleri 
fem dagar i veckan under det första året. Det var något jag själv 
uppskattade mycket. Det blev ett sätt att lära sig att se. 

Den klassiska skolningen och formtänkandet är fortfarande tydligt 
närvarande i dina bilder. 

– Absolut. Det *nns kvar och är något jag återvänder till och 
använder mig av. Precis som många av mina kollegor arbetar 
jag efter fotogra*ska förlagor. Men ibland blir fotogra*et i sig 
en begränsning. Det blir nödvändigt att kliva åt sidan och un-
dersöka varför någonting verkar att se ut på ett visst sätt. Hur 
det hänger ihop. Då kan det vara bra att friska upp minnet med 
att bygga stilleben som man kan röra sig runt och betrakta ur 
olika vinklar. Eller själv fotografera. Här *nns en inbyggd mot-
sättning – en målning är en tvådimensionell bild, men det man 
vill gestalta har tre dimensioner. Om man då bara tittar på ett 
fotogra*, tvådimensionellt, blir man väldigt begränsad. 

Använder du mest andras fotogra!er eller tar du egna?
– Jag använder en del hittade bilder, men har mer och mer börjat 
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– Ja och nej. Jag letar gärna upp de stora biblioteken om jag är 
ute och reser, men det är framförallt idén om ett bibliotek som 
upptar mig, säger Carl Hammoud. Vad det innehåller, att det 
teoretiskt skulle kunna innehålla hela mänsklighetens historia, 
eller som biblioteket i Babel, precis allt! Idén om kunskap, och 
idén om boken som en behållare för kunskap, kunskapen som 
*nns där tillgänglig för den som vet och kan nå den. 

Det !nns en stark suggestion i dina bilder som har med det här att 
göra. Som i de här dukarna vi har framför oss, med skisser på böcker, 
lutade mot varandra.

– Ja, jag har gjort 2era bokhögar eller staplar tidigare, men så 
insåg jag att jag kunde ställa dem upp. Då blir de någonting helt 
annat, nästan som karaktärer eller *gurer. De är sköra och står 
inte stadigt, men de är tillsammans och har hjälp av varandra. 
När jag höll på med det här kom jag att tänka på en utställning 
med Giorgio Morandis bilder som jag såg i New York för ett par 
år sedan. Hur hans små vaser och vardagliga föremål påminde 
mig om mänskliga gestalter. 

Skörheten du pratar om !nns verkligen i Morandis bilder. Hans 
måleri framstår som en ganska självklar referens.

– Ja, de*nitivt, säger Carl Hammoud. Det *nns en ömsint 
omsorg i hur han behandlar de här objekten, som dessutom ofta 
inte har någon funktion alls, eftersom han byggde dem själv. 

Att konst handlar om att se är ett lika trivialt som sant konstaterande. 
Konstnärer har i alla tider sett och fäst blicken på någonting annat 
och försökt att förmedla det.

– Det jag ser och upptäcker hos Morandi, eller andra konstnärer 
som jag be*nner mig i dialog med, letar sig in och omvandlas 
till någonting nytt i mitt eget måleri. 

– Jag skall hämta några utskrifter av två verk som kommer att 

How to Open a Book
2020
akvarell
18x26 cm
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lånas in till utställningen i Stenahallen, säger Carl Hammoud 
och försvinner in i den inre delen av ateljén. 

– Framförallt den här från 2013, som heter Camou"age, anknyter 
en hel del till det vi talade om tidigare. Det är en stor målning, 
175:250 cm. För mig beskriver den idén om kunskapens tillgäng-
lighet och det som hindrar oss från att nå den. 

Målningen avbildar sex böcker och häften i varierande tjock-
lek, staplade ovanpå varandra inuti en genomskinlig, försluten 
plastpåse. 

– Jag ville hitta ett sätt att gestalta förhållandet mellan kunskap 
och tillgänglighet och såg av en slump en bild av en hög med 
telefonkataloger som låg slängda i en genomskinlig plastpåse. 
Det var som om bitarna föll på plats. Jag såg plötsligt hur plast-
påsen blev hindret för det som låg där, synligt men oåtkomligt. 
Plastpåsen som camou2age. 

Titlarna är viktiga i dina arbeten. Hur går du tillväga?
– Jag brukar ibland skriva upp titlar eller formuleringar som på 

något vis intresserar mig eller inte lämnar mig i fred, men i 90 
procent av fallen kommer titlarna samtidigt som målningarna. 

Den andra bilden du har tagit fram, vad heter den? Den ser ut att 
avbilda museimontrar, kanske från något naturhistoriskt museum.

– Det är precis vad det är. Jag kommer inte riktigt ihåg från 
vilket europeiskt naturhistoriskt museum den fotogra*ska för-
lagan är hämtad. Målningen heter Past Present Future. Här ville 
jag framförallt gestalta idén om museet som ett slags kärl för 
kunskap. Museets uppdrag att förvalta både nutidens historia 
och det för2utna för framtiden. Det blir som ett uppehåll i tiden 
när man be*nner sig på ett museum. 

Museet som ett slags tids!cka menar du? Men dina montrar är tömda 
på innehåll. Vad betyder det? 

Camouflage (II)
2013

olja på duk
45x50 cm
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– I den fotogra*ska förlagan fanns det föremål som jag sedan 
exkluderade ur bilden. 

Vad är det som händer när du exkluderar? 
– En bra fråga. Jag har använt uttrycket visuell tystnad vid 

något tillfälle. Man tar bort bruset och oljudet runtomkring och 
låter en tanke få vara en tanke. Skalar bort det som är över2ö-
digt. Att förenkla är det svåraste. Förr *ck jag ofta frågan varför 
jag inte hade några *gurer med i mina målningar. Det är litet 
samma sak. Då skulle frågan om vilka de var, vad de gjorde där, 
genast in*nna sig. Och det var inte det jag var intresserad av att 
undersöka. Hela idén om ett museum är dessutom en mänsklig 
konstruktion. Vi har hittat på ett sätt att förhålla oss till historien 
och det som inte syns, eller verkar borttaget, väcker tankar om 
vilken historia det är som berättas. 

Det !nns ofta en intressant pendling mellan kaos och ordning i dina 
bilder. Vad bottnar det i?

– När jag under en period har gestaltat kaotiska motiv av olika 
slag vill jag alltid tillbaka till det som är lugnare och mer kontrol-
lerat, säger Carl Hammoud. Det är väl någon sorts självporträtt 
på sätt och vis. Jag tänker på världen som ganska kaotisk, även 
om det går att förstå och se sambanden mellan vissa delar. 

Apropå kaos, ordning och systematik. Din arbetsprocess är metodisk 
och strikt. Du har skapat ett regelverk som du har ålagt dig att följa. 
Hur ser en arbetsdag ut?

– Förr jobbade jag alltid i tolvtimmarspass. Jag kom till ateljén 
vid sju på morgonen och gick aldrig därifrån förrän runt sju på 
kvällen. Numera, sedan min dotter föddes, är dagarna inte riktigt 
lika långa, men de följer fortfarande samma mönster. Jag delar in 
dagen i olika moment och börjar alltid med att arbeta på papper. 
Skriver, tecknar eller målar kanske akvarell. Därefter övergår jag 

till skulpturarbete och modellbyggande. Efter lunch målar jag i 
olja. Det kräver mer tid och själva processen är kladdig. På det 
viset vet jag att kan slutföra det jag har bestämt mig för att göra. 
Det är en logisk ordning – det ömtåliga pappersarbetet först. 

Det låter ungefär som en väl planerad matlagning där ingredien-
serna och arbetsmomenten läggs till i rätt ordning. Det är lätt att se de 
metodiska och strukturerade dragen även i dina bilder.

– Jag har ett ganska stort behov av att kontrollera min tillvaro. 
På gott och ont. Man får också acceptera vem man är. Jag mår 
bäst när jag har de här strikta rutinerna. Jag ser det framförallt 
som ett sätt att ge mig själv mer tid. Jag behöver aldrig fundera 
över vad jag skall göra, eftersom jag redan på förhand vet hur 
dagen skall se ut, när olika saker kommer att ske. Jag slipper att 
tänka och kan koncentrera mig på att göra. Den amerikanske 
konstnären Robert Ryman sade någon gång att han aldrig tänkte 
när han målade, bara före och efter. Det är där någonstans man 
vill vara, helt inne i processen, utan störningar utifrån. 

Urverk, klockor, tid är också återkommande i dina bilder. Du har 
gjort 12 pappersskulpturer av förenklade digitalklockor, målat ett tolv-
delat collage av en analog urtavla i akvarell. Si$ran 12 tycks viktig.

– Jag tänker nog på tid som uppdelad i natt och dag, på och 
av, som ordning och kaos, litet som spegelbilder, motpoler och 
omvända versioner av varandra. 

Inom musik är si$ran 12 ett centralt begrepp. Tolv toner i skalan, 
tolv takter i blues och så vidare. Som system är det självgenererande, 
en ordningsprincip som föder nya underavdelningar, nya variationer. 
Att matematik och musik är besläktade är allmänt känt. Finns musiken 
närvarande i ditt skapande på något vis?

– Jag tänker mycket på rytm, på ett musikaliskt vis, och lyssnar 
ofta på musik när jag arbetar. Jag hade tidigare en period när jag 
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Ett fungerande urverk står aldrig stilla. Det mäter  
aldrig nuet, bara den tid som nyss passerat och den  
som ska komma. Det mest värdefulla verktyget i  
ateljén är tid. Oavsett om den räcker för eftertanke 
eller enbart till handling.

Tiden i den konstnärliga processen kan mätas i  
erfarenheter. Det är penseldragen på dukarna och  
linjerna på pappren som anger de tänkbara såväl  
som de osannolika resultaten.





nästan uteslutande lyssnade på jazz, mest från 1950- och 60-talen, 
cooljazz och bebop. Det kändes som om det passade mitt sätt 
arbeta, som om de rytmiska förskjutningarna och kasten kor-
responderade med gestaltningen av ordning och kaos. Jazzen var 
dessutom okänd mark, det var ingenting som jag hade lyssnat på 
eller kommit i kontakt med tidigare. Det fanns inget sentimentalt 
förhållande till uttrycket, ingen nostalgi. 

Det rytmiska och känslan för timing går verkligen att se i många av 
dina arbeten, inte minst i alla målningar med olika stolsmotiv. En av 
dem !nns också med som förlaga i Ruben Östlunds !lm The Square. 
Hur kom du in på det spåret?

 – Den första målningen, Destroy Restore, är från 2011, säger 
Carl Hammoud. Motivet hittade jag i en bild på nätet från en 
översvämmad skola i Polen, där man hade burit ut alla möbler 
och slängt dem i en stor hög. När jag såg bilden tyckte jag att den 

visade läget mellan katastrofen och återuppbyggnaden. Sedan 
började jag att fördjupa mig i själva stolarna. De har mycket ka-
raktär och kan se väldigt mänskliga ut. När de låg där med benen 
i vädret var det litet som att se en skalbagge som hamnat på rygg 
eller en sköldpadda. De väckte medkänsla. Några år senare, 2013, 
gjorde jag den målning som är min största hittills, The Protest. 
Förlagan kommer från Chile, ett fotogra* taget i samband med 
studentprotesterna där. Det visar en gigantisk pyramid av stolar, 
nästan som en skulptur, på baksidan av vad som verkar vara en 
skolbyggnad. Jag vet inte om det var en politisk handling, en 
barrikad eller en lek. Men för mig anknöt det jag såg i bilden till 
de frågeställningar om kunskap och tillgänglighet som upptagit 
mig så länge. Man kan projicera rätt mycket på en enkel stol.

Du sade att det är din största målning hittills?
 – Ja, den är 350 cm hög och 300 cm bred. Vi har talat om 

Octavia #1
2018

blyerts på papper
40x35 cm

Octavia #5
2018
blyerts på papper
40x35 cm
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att eventuellt ha med den på utställningen i Göteborg. Så små-
ningom, ungefär fyra år senare, lånade Ruben Östlund den när 
han spelade in *lmen The Square. Man ser egentligen inte själva 
målningen, utan främst den hög av stolar som de byggde upp 
med målningen som förlaga. När jag var nere och hälsade på i 
studion fotograferade jag av stolshögen som de hade byggt upp 
och gjorde en hel serie nya målningar efter fotogra*et av den 
pyramid de hade skapat med min ursprungliga målning som 
förlaga! Det *nns en rundgång där som tilltalar mig, en lek. 

– Jag har tittat ganska mycket på den amerikanska teveserien 
The Twilight Zone från 1950- och 60-talen. Jag är väldigt förtjust i 
den typen av mysterier, tankeknutar och illusionstrick. Det *nns 
rätt mycket att hämta där, sådant som inte bara är underhållning 
utan säger en hel del om olika mänskliga beteenden och tillstånd. 

Steget därifrån till Hitchcocks genomtänkta detaljer och utstuderade 
känslomanipulationer är inte heller så långt. Vad är det som fångar dig 
där? Ett av dina verk, Acrophobia, från 2010, hämtar sin inspiration 
från !lmen Vertigo, eller Studie i brott som den heter på svenska. 

– Under en period tittade jag mycket på olika Hitchcock*l-
mer och det *nns en scen i Studie i brott där huvudpersonens 
höjdskräck skall förmedlas. Det gestaltas genom att en kamera 
åker upp längs trappschaktet samtidigt som man zoomar in. 
Det som händer är att bilden ser ut att dras ut i djupet. Det var 
första gången någonsin som den tekniken användes. Dolly zoom 
kallas den. Jag tänkte att det borde gå att skapa samma känsla i 
måleri och gjorde en hel del efterforskningar kring olika visuella 
e+ekter och trick. 

– Ganska snart dök idén om stereoskop och stereogra*ska bilder 
upp. Jag gjorde en stereoskopisk diptyk som man skall titta på 
genom ett spegelpar. Jag började med att bygga en modell efter Modell i papper efter stillbild från Hitchcocks Vertigo, 2010
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en stillbild av trappschaktet från *lmen. Jag har den någon-
stans här. 

Carl Hammoud går och hämtar en exakt kopia av trappan, 
byggd i papper. Även i denna miniatyrversion blir svindelkäns-
lan omedelbart påtaglig. 

– När jag hade gjort modellen fotograferade jag den, ur samma 
vinkel som i *lmen, men i två versioner. Som om man hade sett 
den med ett öga i taget. Man rör bara litet på kameran – eller 
modellen. När man sedan tittar på det genom ett spegelpar blir 
det en tredimensionell bild. Jag har målningarna här, men det 
krävs en installation för att det skall fungera. Det måste vara 
minst fyra meter mellan dem. Det var väldigt kul att komma 
på och att jobba med. Den typen av optiska e+ekter roar mig. 

Du leker även med perspektiv. I några av dina verk lämnar du central- 
perspektivet och "yktpunkten, och använder i stället ett isometriskt 
perspektiv, med enbart parallella linjer. Det är vanligt i till exempel 
japansk konst, där det har använts under tusentals år. 

– Jag lyssnade på ett program där David Hockney talade om 
just det här. Han menade att de i Japan och Kina, där det också 
förekommer, var fullt medvetna om centralperspektivet, men 
att de valde att måla saker så som man upplever dem. Ibland 
krävs det bara en liten förändring av ens optiska fokus för att 
någonting helt nytt skall uppenbaras.
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%"1-# (1-.#", -!&#, !&6)#, upprepade grundformer. Trans-
parenta glasyrer där ytornas skiktningar, krackeleringar och 
siktdjup ger en närmast outtömlig variationsrikedom. 

Konstnären och keramikern Hanna Järlehed har ända sedan 
examensutställningen 1998 på ,36, Högskolan för Design och 
Konsthantverk i Göteborg, fortsatt att fördjupa och utvidga sitt 
speciella och personliga uttryck. Många har associerat till naturen 
inför hennes på en gång starka och lågmälda objekt. Själv värjer 
hon sig mot alltför enkla och direkta kopplingar och betonar i 
stället materialens och konstruktionens inneboende betydelser. 
Om detta och mycket annat hinner vi att tala när vi möts för ett 
samtal i Hanna Järleheds ateljé i stadsdelen Majorna. 

Verkstaden, som ligger uppe på en höjd i närheten av Slotts-
skogen, är inrymd i vad som en gång var en chokladfabrik. De 
rymliga lokalerna i gatuplan har 2era rum och utsikten genom 
de höga fönstren är vidsträckt över hustak, skogsdungar och 
gatunät. Det dämpade P1-mumlet från en radio på låg volym 
och de återkommande knäppningarna från brännugnen hörs i 
bakgrunden. På hyllorna, som löper genom det första rummet, 
står arbeten i olika stadier av tillblivelse. På en av väggarna hänger 
ett stort antal av de cirkelformade, fatliknande objekt som blivit 
något av Hanna Järleheds signum. 

– Jag vill egentligen inte ha dem på väggen. Det är något som går 
förlorat när de placeras så, de blir mer av utsmyckning på något 
vis. Och jag har dessutom aldrig gillat runda saker på vägg, det 
blir för mycket tallrikskänsla. Jag tycker inte om runda fönster 
heller, för den delen. 

– Det är så här jag har tänkt att de ska ses och brukar visa dem, 
säger Hanna Järlehed och lyfter ner några av de stora rundlarna. 

Förvandlingen när de placeras på golvet framför våra fötter är 
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HANNA JÄRLEHED
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

”I början var det nog det tredimensionella, formbara  
och föränderliga som lockade mig. Efterhand kom insikten  
att det snarare är en ständig kamp med materialet.  
Vem är det som styr – leran eller jag?”



förblu+ande. Att kunna röra sig runt dem, se ner och in i dem, 
upptäcka alla olika lager och skikt, tar fram tredimensionaliteten, 
det skulpturala och svävande. Även om temat är detsamma är de 
alla olika. Någon är konvex och liknar ett stort öga. En annan 
med glasartad, genomskinlig yta leder minnet till isskorpor där 
det som döljs under ytan fortfarande är synligt. 

– Jag har hängt upp dem för att testa att de håller, säger Hanna 
Järlehed. Efter en mässa i London, där några var placerade på 
vägg, upptäckte jag att en hade en spricka mellan två av ringarna. 
Nu måste jag undersöka om det bara var just den. 

Glasyrer och framförallt möjligheten att skapa djupverkan med hjälp 
av olika genomsiktliga, transparenta lager är något som har upptagit 
dig länge. Berätta litet om intresset och själva processen. 

– Jag började att jobba med glasyrer redan på ,36-tiden, säger 
Hanna Järlehed. Jag ville skapa en känsla av djup med hjälp av 
transparenta glasyrer i 2era lager. Vilket är svårt, det blir ofta 
opakt och ogenomskinligt när det är tjocka lager. Jag tror att jag 
redan då var ute efter att få fram en sorts vattenspegel eller isyta 
som man kunde se ner genom. 

– Upprinnelsen till de här »faten« är att jag vid något tillfälle 
ville förstärka djupkänslan och prövade med att bygga i 2era 
nivåer. Rent praktiskt är de gjorda i separata delar. En stor skål-
form med olika fat placerade ovanpå varandra. Jag har gjort höga, 
breda, låga, alla möjliga varianter. Jag jobbar med en blandning 
av porslinslera och stengodslera. Jag måste ha litet stengodslera 
i för att få det att hålla. Porslinet är krångligt om det blir för 
tjockt och det här är tjockt gods. Det uppstår alltid spänningar i 
materialen och jag använder dessutom »fel« glasyrer. Det krävs 
ständiga småjusteringar och rätt timing för att få det att fung-
era och hålla. Det är svårjobbade och motsträviga material. Det 
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är mycket som kan gå fel och processerna är långsamma och 
tålamodsprövande. 

Kan du beskriva den där krångligheten litet närmare?
– Ofta är det frågan om tekniska, praktiska problem med mate-

rialen, som med de här faten. Helt plötsligt började de att spricka 
och jag kunde inte begripa varför. Det var exakt samma material, 
samma leverantör av lera, samma ugn, samma tillvägagångssätt. 
Trodde jag. Jag kunde verkligen inte förstå varför det hände. Till 
slut fattade jag vad det berodde på. Innan jag häller på glasyr 
lägger jag ihop de olika delarna. Jag hade glömt att jag också 
brukade pensla glasyr på undersidan av varje ring. När jag kom 
på det höll det igen. Så där kan det vara, i stort och i smått. Mi-
nimala detaljer som blir avgörande. Frustrerande och lärorikt. 

Men det du nu berättar är också ett exempel på hur »misstag« kan 
leda vidare, eller hur? Hur materialet i sig visar vägen till något nytt 
och oupptäckt. 

– Ja, absolut, säger Hanna Järlehed. Det jag håller på med just 
nu är fött ur en kombination av att vilja lösa problemet med 
att godset sprack och att skapa något nytt. Jag skulle ha en stor 
utställning ungefär samtidigt som faten började att spricka och 
prövade då med att göra ännu en ring som redan var i olika bitar. 
Först gjorde jag den i fyra delar, men blev inte nöjd, utan fortsatte 
med att göra 2er och 2er och mindre och mindre sektioner. I 
början var de glaserade och liggande. När inte heller det stämde 
med vad jag ville ha fram testade jag att ställa bitarna upp, ogla-
serade och i varierande täthet. Jag kavlar ut leran tunt och skär 
den i remsor. Det var så det började. Nu längtar jag bara efter 
att få tid att pröva 2er varianter och andra former att applicera 
dem på. Det *nns hur många möjligheter som helst! Varför jag 
fastnade just för de här tunna »strålarna« och inte för de stavar, 

rör, ;äll, droppar eller andra reliefer som jag också testade, kan 
jag inte svara på. Det är en känsla helt enkelt. 

– Jag har alltid svårt att beskriva mitt arbete annat än i ma-
terialbaserade, praktiska termer, säger Hanna Järlehed efter en 
stunds tystnad. Det kan låta tråkigt och torrt kanske, som om 
det bara handlade om teknik. Så är det ju inte alls. Men när 
det inte *nns ett tydligt, översättbart budskap blir det som att 
berätta om sitt innersta. 

Vi har 2yttat oss in i det inre rummet, till verkstadsdelen. På 
golvet ligger en stor cirkelform, som en gigantisk pipkrage i svart 
lera, bränd men oglaserad. Den är formad av tunt, tunt kavlade 
lameller, tätt placerade i en ring med ett hål i mitten. Att något 
som är både tungt, hårt och strävt att röra vid samtidigt kan ge 
ett så skirt, ;äderlätt och plastiskt intryck är överraskande. Som 
om det skulle räcka att böja sig ner och blåsa litet försiktigt för 
att skapa en vågrörelse som fortplantade sig. 
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I färdigt skick väger Hanna Järleheds objekt inte sällan uppemot 
80 kilo. Ugnens format och de egna fysiska krafterna sätter grän-
serna för vad som är möjligt. De olika etapperna i tillverkningen 
går inte att hoppa över eller skynda på. Ju större arbeten, desto 
längre torktid. Efter en första bränning i den kombinerade gas- 
och elugnen väntar glasyr och en andra bränning. De olika brän-
ningarna kan ta en vecka och ofta får bara ett arbete plats i ugnen. 

Hittills har vi uppehållit oss vid var du be!nner dig just nu och inte 
talat så mycket om din bakgrund. Kan du berätta litet om vad som !ck 
dig att välja leran som huvudmaterial?

– Oj, vad svårt, säger Hanna Järlehed. Det är så länge sedan. 
Jag vet inte ens om jag skulle beskriva det som ett aktivt val. 
Lera i olika former har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas. 
Liksom intresset för konstruktion, byggande och tredimensio-
nella objekt. Jag växte upp i en tillåtande, kreativ miljö där eget 
skapande uppmuntrades utan krav på prestation. För mig blev 
det en frizon där jag kunde vara mig själv. Inte som i skolan där 
det alltid var något man kände sig dålig på. Jag minns att vi ofta 
byggde modeller hemma när det var någon skoluppgift jag inte 
förstod. Jag har alltid haft lättare att lära mig på det sättet. Det blir 
konkret och gripbart, lättare att hålla fast. En text kan jag sväva 
iväg från efter några minuter. Min pappa, som är möbelsnickare 
i grunden (liksom min farfar), designade leksaker för Brio och 
Lego, vid sidan av sin lärargärning. Under hela min uppväxt 
sydde, målade, ritade och byggde jag väldigt mycket, nästan all-
tid utan mönster och förlagor. Efter gymnasiet här i Göteborg 
gick jag en förberedande konstutbildning på en folkhögskola i 
Mullsjö. Det som *ck mig att fastna för leran och keramiken 
var nog när jag sedan gick en ettårig kurs i Örebro, en renodlad 
keramikutbildning. Där *ck vi lära oss allt från grunden, testa 

många olika tekniker och bygga egna ugnar i skogen. Vi hade 
gästlärare från både Sverige och andra länder. Det var en hög 
ambitionsnivå och väldigt givande. Efter det var det bara lera. 

Vad tror du att det beror på? 
– Det var nog det formbara, tredimensionella och föränderliga 

som lockade mig. I alla fall i början. Efterhand kom insikten 
att det inte är så enkelt, att det snarare är en ständig kamp med 
materialet. Vem är det som styr, leran eller jag? 

Det är alltid intressant att försöka förstå vad det är som gör att man 
bestämmer sig för en viss väg, varför det blev just de valen.

– Jag tror egentligen inte att jag har bestämt mig, säger Hanna 
Järlehed. Saker och ting har 2utit på, hakat i varandra. När nå-
got har känts rätt har jag följt det. Men jag kan inte säga att jag 
någonsin tagit ett beslut att bli keramiker. Även om det är det 
jag numera är. Leran och glasyrerna är de material jag helst 
arbetar med. 

Så är det säkert för väldigt många. Få följer en i förväg uppgjord plan. 
När man hittar något intressant område eller material och fördjupar 
sig i det leder det vidare, nya fält öppnar sig. 

– Ja, så är det förstås. Och det *nns knappast någon logisk 
anledning att bli keramiker. Jag vill inte påstå att det är ett kall. 
Men utan drivkraften att hela tiden bli bättre, lära sig mer, skapa 
nytt, skulle det aldrig gå. Det gäller att inte ge upp på halva vägen 
utan jobba sig genom det som spjärnar emot. Men det är också 
det motståndet som triggar mig. Jag är envis. Och jag vill hinna 
pröva mer av allt det som dyker upp, både i mitt huvud och det 
som plötsligt uppenbarar sig i materialen. 

Om vi återvänder till glasyrerna. Du började att experimentera 
med dem redan under studietiden på HDK och de har fortsatt att 
vara centrala i dina arbeten. Vad var det som lockade dig från början? 
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Leran först såklart, men också kavel, kavalett, 
skrapa och kniv. Runt, runt, runt.  
Rytmiskt, lugnt och metodiskt formar jag platta, vida former.  
Cirkeln återkommer, sluten och oändlig.  
En enkel grundform att utgå ifrån.



– Jag tror att det var att det är så oerhört svårt, säger Hanna 
Järlehed. Jag var egentligen mer intresserad av formerna från 
början. Säkert fanns det också en påverkan hemifrån. Det var 
mycket dansk design, mycket fokus på formgivning över huvud 
taget. Formintresset fanns där länge, men sedan blev det nästan 
tvärtom. Jag kunde inte släppa den utmaning som glasyrerna 
innebar. Sedan dess har jag jobbat mycket med plana ytor och 
transparenta glasyrer. Ytorna måste vara plana så att glasyrerna 
inte rinner av när de placeras i ugnen. Jag har i mycket följt 
samma spår sedan dess och letat efter sätt att få fram en genom-
siktlighet och en djupverkan som gör att man kan se vad som 
händer långt ner under ytan. Ett tag testade jag till och med 
resin för att få fram det glasartade, men det fungerade inte. Det 
blev för mycket, för uppenbart och övertydligt. Det kändes stumt 
och dött tillsammans med de levande keramiska materialen. 

Vi stannar framför en hög, svart sluten urna i slät, ännu oglase-
rad, lera. Formen är kraftfull och harmonisk, distinkt i sin närvaro. 

– Det här kommer jag att arbeta vidare med. Det kommer att 
vara en rinnande glasyr som bildar en opak pöl i botten och 
en förhoppningsvis transparent vattenspegel där uppe, säger 
Hanna Järlehed.

– Sedan kommer jag att göra varianter med olika former av 
reliefer, så att glasyrerna kan stanna upp. Att arbeta med svart 
lera är relativt nytt för mig och gör att jag får leta mig fram till 
andra sorters glasyrer som fungerar på det svarta. I många av 
mina tidigare arbeten har jag strävat efter att få en så vit bas 
som möjligt, litet som en vit canvas där färgerna kan behålla 
sin lyster och sina nyanser. 

Det är kanske en dum fråga, men vad kallar du dem? 
– Jag brukar bara säga bumlingarna när jag pratar om dem. 
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Det är en vidareutveckling från en utställning som jag var med 
på i Stockholm. Jag hade gett mig själv någon sorts inre John 
Bauer-tema som jag utgick ifrån. Då var de helt annorlunda, lägre, 
bredare, grönaktiga, litet som om man hade grävt upp en bit av 
en skogstjärn och ställt fram. 

Många tycker sig se en inspiration från naturen i dina verk. Vatten, 
sten, växtlighet. Rör du dig mycket ute i skog och mark? 

– Nej, tyvärr, säger Hanna Järlehed, och skrattar litet. Eller 
det beror förstås på vad man jämför med. Alla tror att det är så 
naturinspirerat, men det är det inte. I alla fall inte i någon enkel 
mening. Det är i materialen det uppstår. Självklart påverkas 
vi alla av den miljö vi har omkring oss, som vi har växt upp 
med och är förankrade i. Jag bär naturen häromkring i krop-
pen, liksom det bohuslänska landskap där jag har tillbringat 
mycket tid. Men det är ingen entydig koppling. Själv ser jag 
minst lika mycket handens och tankens arbete, det mänskliga, 
själva konstruktionen. 

Det har kanske att göra med att grundelementen i leran, vatten, sand 
och sedimenterade växtdelar, ändå känns närvarande i dina arbeten. 
Det som för tankarna till vattenspeglar, iskristaller, mossor och lavar.

– Det är känslan, inte avbildningen. Det är nog det jag vill 
säga. Jag har ingenting emot naturromantik. Det är vi säkert 
alla i behov av. 

Vi har rört oss tillbaka in till verkstadsdelen, där en stor kavel, 
en degskrapa och några spatlar ligger på arbetsbordet.

– Det här är mina viktigaste verktyg, säger Hanna Järlehed. Här 
kavlar jag ut, skär till och bygger upp. Det är alltid en avvägning 
mellan hur torr eller fuktig leran kan vara. Inte så torr att den 
spricker och inte så våt att den säckar ihop. Drejskivan använder 
jag framförallt som en stor kavalett för att kunna arbeta runt, runt. 

HANNA JÄRLEHED
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– Här står ett annat viktigt redskap, min lerkvarn, säger Hanna 
Järlehed och går fram till en bänk bredvid arbetsbordet.

– Jag trycker in en blandning av porslins- och stengodslera som 
vakuumpressas och kommer ut som korvar i den andra änden. 
Sedan får jag ändå knåda jättemycket, men det är för att spara 
handlederna litet grann. Jag tänker mer och mer på sådant, står 
på en mjuk matta för att skydda knän och rygg. Jag vill kunna 
fortsätta länge än. 

Hur tänker du kring utställningen i Stenahallen i december? Har 
du bestämt dig för vad du vill göra? 

– Jag tror att jag skall renodla några spår, säger Hanna Järlehed. 
Visa verk i ganska stora format, låta dem framträda en och en 
som solitärer, punktbelysta i ett mörkt rum. Kanske med inslag 
av både sand och vatten, som en återkoppling och en cirkelrörelse. 
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 139138 $'1)'&'%"!& <#-) $#))'& är född i Härryda utanför Göte-
borg och har tillbringat det mesta av sin uppväxt i Floda. Han 
började att spela *ol som femåring och 2yttade så småningom 
till Vänersborg för spetsinriktning i musik på Birger Sjöberg-
gymnasiet. Efter kandidatutbildning i London vid Guildhall 
School of Music and Drama, följde masterstudier på Edsbergs 
slott. Parallellt med detta tillträdde han 2019, 24 år gammal, 
posten som alternerande 1:e konsertmästare i Hovkapellet på 
Kungliga Operan i Stockholm. Vid sidan av detta uppdrag är 
Carl Vallin även konstnärlig ledare för Skallsjö Sommarorkester, 
som han var med om att bilda 2013.

När vi diskuterar var vi skall trä+as föreslår han genast Eds-
bergs slott i Sollentuna kommun, där 6.,, Kungliga Musikhög-
skolan, sedan 1999 bedriver utbildningar i kammarmusik. Det 
har funnits musikbildning på Edsberg ända sedan 1950-talet, då 
Sveriges Radio startade en musikskola med spetsutbildningar i 
kammarmusik där, med tonsättaren Sven-Erik Bäck som stu-
dierektor. Sedan dess har många framstående musiker arbetat 
som lärare på skolan, som även är öppen för utländska studen-
ter. Bland de nuvarande lärarna och professorerna *nns bland 
andra pianisten Mats Widlund, studierektor, violinisten Mats 
Zetterqvist, huvudansvarig för kammarmusikstudierna, samt 
violinisten och violinpedagogen Per Enoksson, 1:e konsertmäs-
tare i Göteborgs Symfoniker.

– Edsberg har haft stor betydelse i mitt liv, säger Carl Vallin. 
Både platsen, undervisningen och den unika gemenskapen. Vi 
kan väl trä+as där!

Den vackra slottsbyggnaden från mitten av 1700-talet ligger 
vid Edsvikens norra strand, omgiven av en vidsträckt park. Själva 
byggnaden är tillbommad och all undervisning sker på distans 

CARL VALLIN
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

”Mitt mål är att inspirera hellre än att domdera.  
Att öppna dörrar – så här kan man göra,  
inte så här skall man göra.”

Carl Vallin
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 141140 på grund av coronapandemin. Vi slår oss i stället ned vid vattnet, 
där en liten paviljong ger skugga i det starka solljuset. I några 
höga ekar längs gångstigen utmed strandkanten håller en stor 
2ock upprörda kajor ett högljutt möte. 

Låt oss börja där vi be!nner oss nu. Berätta om din relation till 
Edsberg. 

– Mitt förhållande till Edsberg inleddes lång innan jag ens 
hade varit här, säger Carl Vallin. Jag har alltid varit intresserad 
av musik och redan tidigt ganska duktig. Men det var först när 
jag hittade jämnåriga som delade min passion och själva ville bli 
musiker som det tog fart på allvar. Jag upptäckte att det fanns 
andra som var minst lika nördiga som jag. Vi drömde om att 
komma till Edsberg och visste precis vilka av våra förebilder inom 
de stora symfoniorkestrarna som hade gått här. Det är många. 

Hur gammal var du då? 
– Jag var nog 13-14 år och hade börjat att spela i ungdomsor-

kester. Målet när jag gick på gymnasiet i Vänersborg var tydligt: 
att komma in på Edsberg. Sedan gjorde jag inte det! Jag kom in i 
London i stället, på Guildhall School of Music and Drama. Det 
var stort och litet skrämmande, men jag åkte iväg. Jag sökte till 
Edsberg igen, under mitt första år där, och kom faktiskt in. Men 
då trivdes jag i London och tackade nej.

När är detta i tid? 
– Det var 2015. Under mitt tredje år i London började jag att 

tröttna på att inte få vara musiker, utan enbart violinist och stu-
dent. På hösten 2017 började jag att titta efter olika jobb på nätet 
och sökte en tjänst som tutti i 1:a violinerna i Hovkapellet. Och 
*ck den! Vilket förstås var lika fantastiskt som oväntat. Men jag 
hade en termin kvar på min utbildning, och kände att jag behövde 
fortsätta att gå som elev någonstans om jag skulle kunna tacka 

ja till erbjudandet. Och det var hit till Edsberg jag ville komma. 
– När jag väl började infriades allt som jag hade hoppats på och 

litet till. Jag *ck bli musiker. Jag kunde plötsligt använda och 
applicera all teori och teknik jag hade tillägnat mig i London. 
För Mats Zetterqvist, kammarmusikläraren, hör hantverket och 
konsten ihop och Per Enoksson, som var min lärare i violinspel, 
guidade och uppmuntrade mycket mer än han detaljstyrde och 
formade. Även om jag bara har gått tre år på Edsberg har den 
tiden varit avgörande. Provårstjänstgöringen som alternerande 
1:e violinist i Hovkapellet, som inleddes i augusti 2019, sökte jag 
medan jag gick diplomutbildningen här.

Du använder formuleringen att gå från violinist till att vara musiker. 
Kan du utveckla det litet.

– I London gick jag för Simon Fischer, en verklig *oltekniknörd, 
som har skrivit sex-sju tjocka böcker bara om *olteknik. Jag var 
lika intresserad själv av det tekniska utförandet, det måste man 
nog vara, men numera står musiken mycket mer i centrum. Då 
menar jag inte främst musiken i betydelsen frasering, form och 
tolkning, utan det känslomässiga innehåll den kan bära. 

Vad var det för repertoar du hade fått arbeta med i London?
– Där fanns en strikt utvecklingsstege som vi skulle följa. Så 

småningom, efter att ha betat av det som ansågs utgöra basen, 
*ck du kanske ge dig på Brahms eller Sibelius violinkonserter. 
Men inte under några omständigheter Beethoven!, säger Carl 
Vallin och skrattar. Så resonerade min lärare. Det är förstås ett 
fyrkantigt sätt att se på musik, men hela utbildningssystemet är 
mycket mer auktoritärt där, det *nns inte mycket utrymme för 
diskussion. Under det tredje året började jag känna att jag ville 
uttrycka min egen uppfattning och framförallt få diskutera det 
jag inte höll med om. Det var då det skar sig helt. 
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 14514 4 – På Edsberg möttes jag av raka motsatsen. Här är det sam-
talen, lyssnandet och det gemensamma prövandet som står i 
centrum. Den största skillnaden mot London är att man här 
får höra »Så här kan det vara, så här kan man göra«. I stället 
för »Så här skall det vara«. 

Ångrar du att du valde att studera i London? 
– Nej, inte alls. Jag tror att den erfarenheten var helt nöd-

vändig och ledde till att jag kunde se klarare på vilken väg 
jag skulle ta. Hade jag inte haft det med mig när jag kom till 
Edsberg, hade det inte funnits något att förlösa. London gav 
mig de*nitivt en arbetsmoral, en disciplin och en uthållighet, 
kunskaper och verktyg att använda. Men det är inte alls frågan 
om att undervisningen på Edsberg skulle vara kravlös. Tvärtom! 
Mats Zetterqvist till exempel, kräver alltid att vi skall ge allt, 
men inte nödvändigtvis att vi skall göra som han säger. Att 
hitta sin egen väg, snarare än att följa en given schablonlös-
ning, uppmuntras. 

Det du beskriver låter som en miljö där den klassiska traditionen 
inte ses som något statiskt och !xerat, där själva skapandet i stället 
får stå i centrum.

– Ja, precis. Man kan resonera i all oändlighet om pedagogik 
och om hur man bäst får människor att växa. Men för mig var 
nog den här kombinationen av ytterligheter nödvändig. 

– Jag har funderat en hel del på de här frågorna, inte minst 
nu när coronapandemin gör att mycket har stannat upp. Jag 
känner mig ofta litet missuppfattad som klassisk musiker. Både 
inifrån branschen, där en 2äckfri perfektionism alltför ofta är 
idealet, och i allmänhetens ögon – de som inte går på konsert 

– som anser att klassiskt är lika med lugn musik som man kan 
lyssna på när man pluggar. 

– Vad är det för märklig kategori egentligen, »klassisk mu-
sik«? På Spotify hittar du både Mozart och Stockhausen under 
samma etikett, men Stockhausen har nog mer gemensamt med 
Kraftwerk än med Mozart, skulle jag säga. Jag har också börjat 
rannsaka mig själv och min litet fördomsfulla syn på andra 
genrer. Jag har tidigare, omedvetet och naivt, utgått från att det 
har funnits en grundläggande skillnad i ambitionsnivå mellan 
det som kallas klassisk musik och till exempel pop eller rock. Så 
är det förstås inte. Musik är musik. Organiserade ljud som satts 
samman utifrån olika utgångspunkter och ideal. Personer som 
Håkan Hellström brinner lika mycket för att uttrycka sig som 
jag gör. Jag lyssnade på en intervju där han sade något som jag 
har tagit med mig. Han *ck den vanliga frågan »Vad svarar du 
när folk säger att du inte sjunger bra, att det är falskt?«. »Bra 
och bra«, svarade han då. »Det är musik och inte sport. Sport 
är fantastiskt, men det är inte sport jag håller på med.«

– Jag kan tycka att det tyvärr *nns alldeles för mycket som är 
sport inom den klassiska världen. Det är väldigt synd. Självklart 
måste man behärska tekniken och sitt instrument och ta de 
kunskaperna så långt man bara kan. Men främst för att kunna 
vara fri att gå vidare och kanske släppa litet av kontrollen, våga 
pröva, testa nya vägar. 

Hur var det när du växte upp? Lyssnade du bara på klassisk musik? 
– Nej, inte enbart, säger Carl Vallin. Men den var en självklar-

het, något som omgav mig och säkert också formade mig, den 
blev en del av min person. Min pappa är orkestermusiker, han 
spelar 2öjt i Göteborgsoperans orkester. Så musiken fanns där, 
men som en naturlig, odramatisk del av vardagen. Att musiken 
sedan kommit att betyda i stort sett allt för mig, beror inte på 
att någon talade om eller krävde att det skulle vara så.



 147146  Jag har två yngre systrar som har valt helt andra vägar.  
Men du !ck med dig ett språk och en förståelse. Du berättade tidigare 

att det var när du hittade likasinnade jämnåriga som det verkligen 
blev på allvar. 

– När jag var fyra år stod jag framför stereon hemma och diri-
gerade, men sedan när jag blev äldre och mer självmedveten var 
det inte lika enkelt. Att vara den ende killen som spelade *ol, i 
en liten skola utanför Göteborg, var de*nitivt inte något coolt i 
klasskamraternas ögon. Särskilt på högstadiet var det svårt. Jag 
försökte att kompensera genom att lära mig att spela gitarr, det 
gav ändå några pluspoäng. Men hemma fortsatte jag förstås att öva 
på *olen, även om lusten och glädjen inte alltid fanns där. Vägus, 
Västra Götalands ungdomssymfoniker, under Simon Phipps led-
ning, och Kallkurserna blev räddningen och vändpunkten. 

Vad är Kallkursen, för den som inte vet?
– Det är en sommarkurs i Kall utanför Åre, för unga stråkmu-

siker upp till 18 år. Nivån är mycket hög och man provspelar för 
att komma med. Det är som en högskoleutbildning fastän delta-
garna ofta är runt 13-14 år. Tack vare Vägus och Kallkursen *ck 
jag plötsligt en massa nya vänner över hela Sverige. För mig och 
många, många andra har Vägus och Kall varit det som öppnat 
dörrarna till musikskapandet och inte minst orkesterspelet. Den 
där entusiasmen och glädjen i musicerandet är vad vi försöker att 
förmedla även i Skallsjö Sommarorkester, som för övrigt uppstod 
ur en blandning av unga musiker från Vägus och Kall. 

Du är ganska kritisk till mycket i den kultur, eller de normer som 
omger själva konsertsituationen. Vad är det som krävs för att bryta 
det mönstret?

– Det handlar om att skapa en tvåvägskommunikation, att få 
publiken att slappna av och bli öppen, säger Carl Vallin. Det 
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Blåvitt lär mig att dela känslor med andra, precis som 
jag vill att min publik ska uppleva saker med varandra, 
och med mig.

 När jag når en musikalisk höjdpunkt ska det kännas 
som ett segermålsjubel på Gamla Ullevi. När det gör 
ont ska det göra »torsk hemma mot Sirius«-ont.  
Man kan tycka att fotboll och !olspel inte hör ihop.  
Men för mig hör allt ihop med IFK Göteborg. 

CARL VALL IN
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 153152 hjälper inte att bara säga att alla får applådera när de vill eller 
somna när de vill. Att ta musiken på allvar behöver inte betyda 
att det runtomkring måste vara gravallvarligt och stelt.

– Dessutom etablerades många av de rådande normerna kring 
konsertframföranden under det sena 1800-talet. Beethoven var 
den förste som krävde att det skulle vara tyst, till exempel. Just 
nu läser jag Mozarts brev där han beskriver hur han bryter mot 
det förväntade och ändrar detaljer just för att hålla publiken på 
helspänn och väcka reaktioner. 

– En av våra absoluta höjdpunkter med Skallsjö Sommaror-
kester var en konsert på societetshuset på Marstrand där publi-
ken samtidigt satt och åt. Även om vi först upplevde klirret och 
sorlet som litet störande blev det en sporre. Vi var tvungna att 
anstränga oss ännu mer för att nå fram och gjorde vårt kanske 
bästa framträdande hittills. 

Hur kan man nå dem som tror att de inte är intresserade?
– Ungar som tycker att det är töntigt med klassisk musik lyssnar 

utan problem på soundtracket till Harry Potter. Det är också en 
fråga om förpackning och hur man presenterar saker och ting. 
Filmskaparna tar hjälp av musiken för att förstärka och förmedla 
sitt budskap. Kanske borde vi göra likadant – använda oss av 
andra konstarter för att lyfta fram musiken. 

Hur har Skallsjö Sommarorkester påverkats av de rådande restrik-
tionerna? Ni kommer att genomföra ett program även i sommar, sista 
veckan i juli. Hur har ni tänkt?

– Mitt motto för årets turné är »Begränsningen är underbar«. 
Jag vet inte vem jag har lånat uttrycket ifrån, men det är precis så 
vi tar oss an det hela. Vi genomför en rad konserter i litet format, 
spelar i trädgårdar, på lekplatser, utanför äldreboenden, i någons 
vardagsrum etcetera. Privatpersoner kan också boka oss under 

hela veckan. Dessutom kommer det att vara minikonserter med 
mat under fyra kvällar, med vår inhyrde kock. Basen är Karlsro-
gården i Öxnared mellan Trollhättan och Vänersborg. Skallsjö 
Sommarorkester är ett sätt för oss musiker att få utlopp för våra 
idéer om förnyelse, men det är också ett sätt att samla unga och 
initiativrika människor från andra yrkesområden, till exempel 
restaurang. Vi har bland annat samarbetat med fotografer, *l-
mare och inspelningstekniker. Det blir som ett löst sammansatt 
kollektiv av unga, ambitiösa personer som brinner för det de gör. 

Skallsjö Sommarorkester är en sak. Men uppdraget som alternerande 
1:e konsertmästare i Hovkapellet ställer delvis andra krav. Hur var 
det att komma dit så ung?

– Jag känner mig väldigt varmt mottagen, både som musiker 
och människa, säger Carl Vallin. 
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156 – Men det är klart att jag har mycket kvar att lära. Det tar tid 
att hitta sig själv i den rollen. Det är en balansgång mellan att 
vara öppen och ödmjuk med sin egen oerfarenhet, och ändå få 
orkestern att följa och lita på det man gör. Samtidigt försöker jag 
att avdramatisera det hela. Jag är fortfarande provanställd, även 
om kontraktet är förlängt, både på grund av coronapandemin 
och annat. Men jag måste våga ha en vision och en agenda även 
i den här rollen, fortsätta att vara mig själv. För även om det på 
papperet är en livslång dröm som går i uppfyllelse, får det inte 
ske till vilket pris som helst. Då kommer jag inte heller att lyckas. 

– Det där med självförtroende är en komplicerad fråga. Min 
lärare i London brukade säga att det inte handlar om vad du tror 
att du kan, utan om vad du tror att du är kapabel till. Du skall 
tro att du är kapabel till allt – även om det *nns sådant som du 
ännu inte kan. Det där missuppfattas ibland. Jag har fått höra att 
jag borde anpassa mitt självförtroende efter min kompetens. Men 
om man tänker så skulle ingenting någonsin hända. Kompetensen 
får komma ikapp! Det handlar bara om vilja och drivkraft. Och 
att ha roligt i det man gör! 



MARTIN
SOLYMAR



MARTIN SOLYMARSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2020

160 '&(9- .9"!" .!3 konstnären Martin Solymar bestämmer vi 
oss för att leta upp ett av hans o+entliga verk, Öborna, invigt 2018. 
Det består av en triptyk och en bänk, placerade i anslutning till 
Nya Tillfället, ett akutboende för hemlösa på Victor Hasselblads 
gata, strax intill Västra Frölunda kyrkogård. 

Det är en gråmulen, småkylig vårdag med regnet hängande 
i luften. Verket är inte helt lätt att hitta, men efter att ha gått 
utmed en av boendets långa huskroppar dyker det plötsligt upp, 
litet som en hägring i diset. 

På gaveln till en förrådsbyggnad i brun korrugerad plåt uppen-
barar sig ett slags tropiskt 2odlandskap. Duggregnet och gråljuset 
får den ångande, dallrande hettan att framträda än starkare. 
Framför den tredelade målningen står en bänk med snidade 
detaljer, där referenserna till nordisk mytologi och vikingafärder 
är tydliga. Just denna dag har någon placerat en urdrucken kaf-
fekopp i gapet på den tvåhövdade draken.

Vi blir stående framför triptyken och fascineras av djupverkan 
i det ljusskimrande skiktmåleriet. Det är litet som att stiga in i 
en gammaldags äventyrsberättelse där nya överraskningar väntar 
runt varje 2odkrök.

Vad är länken mellan Eddans sagor och de karibiska myterna? 
Hur färgar de olika världarna av sig på varandra?

När vi någon vecka senare möts i Martin Solymars ateljé på 
Konstepidemin berättar vi om vår promenad och hur stor skillnad 
det var att se och uppleva verket på plats. En självklarhet kan 
tyckas, men extra tydligt i det här fallet. 

– Det är 2era av mina målningar som är helt omöjliga att re-
producera och fotografera av, säger Martin Solymar. De olika 
bilddjupen når inte ögat. I vilket skick var den förresten? Det 
var ett tag sedan jag var där. 

MARTIN SOLYMAR 
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Hur skulle en runsten te sig i en tropisk kontext?  
Vad hade hänt om vikingarna hade nått Amazonas?«

 161

Martin Solymar
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 163162 Någon har klottrat litet på bänkens sittyta, annars syntes inga spår 
av skadegörelse.

– Senast jag var där, för en slutbesiktning, tvättade jag bort en 
del och drog på ett tjockt lager av vax, som klotterskydd. Det är 
en målning gjord på .3(, det vill säga en *ber- eller spånskiva. 
Det materialet sväller annars upp när det blir fuktigt, men den 
här är specialbehandlad, med ättika. Det är sådant man lär sig 
på vägen. O+entliga verk ställer egna krav på hållbarhet och 
motståndskraft. 

Ateljén där vi be*nner oss består av ett enda, nästan kvadratiskt 
rum med ljusinsläpp från två håll. En liten trång hall, där perfo-
rerat murtegel använts som penselhållare, leder in till rummet. 
Längs väggarna står målningar i olika format lutade. 

– Jag tänkte att jag kunde göra en pedagogisk bildvisning, säger 
Martin Solymar och går och hämtar en stor målning som han 
hänger upp på väggen.

Färgmässigt domineras den av gulgröna nyanser i 2imrande 
lager. Tre *gurer syns nere i bildens högra hörn. De ser ut att 
stå på en sorts brygga eller 2otte. Den frodiga växtligheten slu-
ter sig bakom dem. Vattnet i bildytans nedre del ser stilla och 
trög2ytande ut. 

– Den här har några år på nacken, säger Martin Solymar. Jag 
hade en utställning som jag kallade Drivved här på Konstepide-
min 2016. Då visade jag många nya verk, bland annat skulpturer i 
drivved och vax, med inspiration från fornnordisk mytologi. Det 
var då drakarna kom in och de *nns fortfarande med på olika 
sätt. Men jag visade också den här, som en sorts sammanfatt-
ning av erfarenheterna från Karibien. Jag hade gjort rätt många 
målningar från olika resor dit, men inte visat dem. Den utställ-
ningen blev inledningen till den fas jag be*nner mig i nu, där 
jag försöker att förena olika in2uenser. 

Det !nns ett ovanligt tydligt narrativt drag i ditt måleri, även om 
berättelserna är långt ifrån entydiga eller lättavlästa.

– Ja, säger Martin Solymar. Jag drivs nog av ett behov att for-
mulera mig, att skapa ett narrativ både inom de enskilda bilderna 
och mellan dem. Det kan vara kryptiskt till en början. När jag 
kan identi*era vad som länkar dem samman går det att skapa 
en ordning, ett mönster. Det *nns där inte alltid från början.

Har du fortsatt att arbeta med vax?
– Nej, egentligen inte. Men för mig blev vax ett mer tillåtande 

material, något som gjorde det möjligt att arbeta mer grovhugget, 
trubbigare, inte så taktilt. När jag jobbar med ett nytt material 
eller en ny teknik försöker jag sedan ofta att applicera det i må-
leriet. Till exempel när jag 2010 började att arbeta med akvarell. 
Då väcktes lusten att få fram samma transparens och skirhet i 
oljemåleriet. 
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166 Martin Solymar lyfter fram en målning för att visa. Den är 
utförd i olja, men med akvarellens lätta, genomsiktliga kvaliteter. 

– Det tar kanske ett eller två år att bemästra en ny teknik, säger 
Martin Solymar. När jag väl är där kommer det ganska snart 
ett behov av att gå vidare. Jag be*nner mig i ständig kon2ikt 
med mig själv. Eller snarare – jag byter spår när jag bemästrar 
ett område, då bryter något annat in. Jag tänker att allt till slut 
kan smältas samman, att alla erfarenheter i slutändan kan ge 
upphov till ett nytt språk. 

Martin Solymar ställer försiktigt tillbaka målningen och häm-
tar en annan duk. 

– Den här målningen är inspirerad av en resa i Dominikanska 
Republiken, men bär också på andra referenser. 

En stor svart bågformad port i en rödbrun tegelmur, träd-
skuggor som faller diagonalt över bildytan, några halvt synliga 
ristningar och *gurer i den svarta porten. Känslan av stark hetta. 
En bild som visar sig vara en port in till något nytt, i nästan 
bokstavlig mening. 

– Jag satt och väntade på en buss en tidig morgon och såg den 
här kyrkogårdsmuren med sin stora, svarta metallport, säger 
Martin Solymar. Jag visste med en gång att det skulle bli en 
målning. Bussen, som för övrigt aldrig kom, skulle föra mig till 
ett naturreservat där det *nns kalkstensberg med hålrum och 
droppstensgrottor och hela system av underjordiska vattentunnlar. 
De har varit betydelsefulla för den religiösa praktiken i området. 
En sorts undervattensgravar eller slukhål som kalla cenote. Det 
kan vara ett ingångshål i marken som inte är större än ett badkar 
i omfång, men när man kommer ner öppnar sig en hel katedral 
av hålrum. Det är en bra metafor för vad man kan utvinna ur 
konst, tycker jag. 

– Men anledningen att jag berättar om den här resan är att den 
blev litet av en startpunkt för var jag be*nner mig nu. När jag *ck 
syn på de förcolumbianska ristningar av schamaner som fanns 
bevarade på grottväggarna, sattes något igång. De är avporträt-
terade med sex *ngrar. Jag gillade omedelbart ambivalensen som 
uppstod. Avbildade de sig med sex *ngrar för att särskilja sig 
från andra och därmed visa sin ställning, eller hade de faktiskt 
sex *ngrar och blev därför tillskrivna magiska egenskaper? De 
sex*ngrade schamanerna och 2addermössen, som hör hemma i 
grottorna men också är en länk till den black metaltillhörighet 
och -estetik som jag har i bakgrunden, har återkommit i många 
bilder sedan dess. Det som jag formulerade för mig själv efter 
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Cemetery
2017

olja på duk 
150x125 cm

I Am Falling
2019
olja på duk
215x165 cm
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den upplevelsen var: Hur skulle en runsten te sig i en tropisk 
miljö? Vikingarna tog sig till Kanada, men misslyckades med 
att etablera sig där. Det naturliga är väl att tänka sig att de åkte 
tillbaka till Island eller var de nu kom ifrån. Men vad hade hänt 
om de i stället hade åkt söderut, om de hade nått Amazonas? 
Den sortens tankelek fascinerar mig.

Du hittar ett sätt att förena det som intresserar dig i nordisk mytologi 
med de karibiska föreställningsvärldarna. Vad är det du ser?

– Alla religioner och mytologier grundar sig i försök att förstå 
och förklara världen, säger Martin Solymar. Det handlar om 
eviga mänskliga frågor. Hur de uttrycks och gestaltas blir en 
spegling av den speci*ka plats de uppstår på, av naturens förut-
sättningar, landskapet. De likheterna och skillnaderna intresserar 
mig och jag försöker nog alltid att omsätta det som upptar mina 
tankar i måleri. Jag är inne på många olika spår samtidigt och 
vill tillåta mig det. Det som spretar får spreta. 

Berätta hur intresset för Karibien uppstod. Du har gjort många resor 
dit, till Kuba, Trinidad, Colombia och Dominikanska Republiken 
bland annat. 

– Det har avstannat litet nu, det är svårare när man har gan-
ska små barn, säger Martin Solymar. Men från början var det 
musiken. Musiken och dansen. Jag har alltid varit intresserad av 
folkmusik, även om jag har en bakgrund i black metalkulturen. 
Jag spelade i 2era olika band under 1990-talet. När jag kom in 
på Göteborgs konstskola i början av 2000-talet trä+ade jag min 
sambo Anja som redan hade dansat mycket latinamerikanskt 
och lyssnat länge på musik från hela Karibien. Då slutade jag 
helt att lyssna på metal. Det var inte förrän under Valandstiden 
som jag tog upp det igen. Nu lyssnar jag nog ungefär 50/50.  
 

Mermaid of Caroni
2020
olja på duk
41x33 cm
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Målningen är min motspelare. Likt springaren går jag 
ett steg fram för att sedan gå åt sidan. Det är i dessa 
sidosteg som nya förutsättningar uppstår. Det perifera, 
sidodörren och slumpen leder till oförutsedda drag. 
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Jag målar alltid till musik. Är det en mer drastisk målning kan 
det hända att det blir black metal som åker på. 

– Första resan gick till Kuba. Det var sista året på Valand, 2011. 
Jag ville komma till de platser där musiken och dansen hade 
uppstått, uppleva det på stället, ta del av hela kulturen. Det var 
en fantastisk, intensiv resa som satte djupa spår. Det kändes litet 
som att komma hem. Det är förstås en romantisk dröm, men 
det var så det kändes. Att åka till Kuba och dansa salsa och son 
där, är något helt annat än att gå på klubb i Göteborg. Det var 
också då jag lärde mig son, rent dansmässigt. Dansen är kanske 
inte lika viktig längre, men den var det då. 

Vad skiljer salsa från son? 
– Son är själva ursprunget, salsan mer som en discoversion, sä-

ger Martin Solymar. Skillnaden är att du dansar med musiken i 
son. Salsan är centrerad i mitten, medan son är på en av sidorna 

hela tiden. När man dansar son är man precis i synk med basen, 
medan man i salsan framförallt följer trummorna och rytmen. 

Det låter intressant nog nästan som om du talade om måleriet. Om 
hur något kan ske i periferin, på sidorna, lika mycket som i mitten.

– Ibland blir musiken en sorts vägvisare. När jag höll på med 
den här, säger Martin Solymar och tar fram en ny målning, lyss-
nade jag på mento-bandet The Jolly Boys från Jamaica. I en av 
deras låtar, »Pomp and Pride«, förekommer textraden »haunted 
night«. Den blev som ett förtydligande för mig. Haunted Night 
blev till en titel som jag kunde förhålla mig till. 

Om du skulle beskriva mento för någon som aldrig har hört den 
sortens musik, vad är det som utmärker den? 

– Det är långsamt tempo, nästan alltid med banjo. Det är bättre 
att jag spelar något så att ni får höra, säger Martin Solymar och 
sätter på en låt med just The Jolly Boys.
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 179178 Det låter lojt, varmt och lantligt. Ljuden och rytmerna är ut-
spridda och glesa, Det känns ålderdomligt, som om det vore 
inspelat för mycket länge sedan. 

– Det här är gjort nu. De låter fortfarande så här. Man brukar 
ju säga att svensk folkmusik är vemodig. Här tycker jag att man 
kan höra att det *nns en tyngd och en kamp i botten. Musiken 
är inte bara glättig. Det blir inte minst tydligt i haitiern Althiery 
Dorivals låtar. 

Hur tror du att dina resor har påverkat ditt måleri? Kan du själv 
se vad som har förändrats? 

– Resorna, upplevelserna av de olika platserna, av naturen och 
växtligheten, är avgörande, livsviktiga, säger Martin Solymar. 
Allra mest som en kroppslig, fysisk erfarenhet. Jag målar inte 
efter förlaga längre, det är mer en förståelse av formerna, färgerna, 
ljuset. Min palett har absolut förändrats och även min egen upp-
levelse av själva måleriet, av processen. Det är en erfarenhetsbase-
rad praktik. Du kan inte tänka fram en målning. För att kunna 
förmedla den kroppsliga erfarenhet som är själva utgångspunkten, 
måste du måla dig fram till den. Och det kanske inte alls blir 
på det sätt som du trott från början. Det kommer nästan alltid 
en punkt när jag måste förstöra delar av det jag har gjort för att 
bilden skall bli klar. Det är ett kritiskt ögonblick, men av stor 
betydelse. Det kan vara en form som jag har behållit för att jag 
tyckte att den var vacker, men plötslig ser att jag måste göra mig 
av med. Det som ser ut att vara en självklar bild, en från början 
uttänkt komposition, kan i själva verket ha oändligt många bak-
omliggande lager, en underjord av alternativa gestaltningar som 
kanske, trots allt, bidrar till att göra bilden mer mångbottnad. 
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MOT IVERINGAR 
2020 års kulturstipendiater

DANIEL NORGREN 

JOSEF IN NELDÉN

Låtskrivaren, sångaren och musikern Daniel Norgren har gått sin egen 
väg och nått ut med sin suggestiva musik vid sidan av de etablerade ka-
nalerna. Från sin kreativa utsiktsplats på den västgötska landsbygden har 
han skapat en unik musikalisk värld, förankrad i blues, gospel, soul och 
folkmusik, men samtidigt fri från ramar och genrebestämningar. Med tio 
album och återkommande internationella turnéer har Norgren successivt 
vunnit växande och hängivna lyssnarskaror i Sverige, Europa och USA.

För sin musikaliska originalitet, lokalt formade entreprenörskap och be-
själade musikaliska uttryck, tilldelas Daniel Norgren stipendium för 2020 
från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

—

Skådespelaren Josefin Neldén har under det senaste decenniet synts i en rad 
uppmärksammade föreställningar på Backa Teater, i hemstaden Göteborg.
På både teaterscenen och filmduken har hennes koncentrerade närvaro och 
drabbande tolkningar lämnat starka avtryck. Hennes skådespeleri utmärks 
av en strävan att alltid nå så långt och så djupt som möjligt. I den roll som 
gjort henne känd för en större publik – den fackligt engagerade servitrisen 
Maggan i teveserien Vår tid är nu – gestaltar hon med stor känslighet ett 
livsöde och en utvecklingshistoria som sträcker sig över seriens tre säsonger.

För sina träffsäkra tolkningar, subtila uttryck och mångsidiga skådespeleri 
tilldelas Josefin Neldén stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse 
för Forskning och Kultur. 

Carl Hammouds arbeten kännetecknas av koncentrerad iakttagelse och 
febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. Återkommande 
teman är tilliten till konsten som språk och kärl, men också misstron mot 
bildens auktoritet och medvetenheten om dess flyktighet. Målningarna 
zoomar in och ut, rör sig bland nutidens lämningar och ruiner. I ett större 
perspektiv handlar Carl Hammouds verk också om gränsdragningar, att 
undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ord-
ningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor.

För ett konstnärskap som förenar stram precision med ovisshetens me-
lankoli tilldelas Carl Hammoud stipendium för 2020 från Sten A Olssons 
Stiftelse för Forskning och Kultur.

—

Hanna Järlehed skapar en sällsam keramisk värld där slutna, monolitiska 
pjäser möter spröda former uppbyggda av tunna blad av lera. Arbetet pendlar 
mellan det bestämda och det prövande, det kontrollerade och det oväntade. 
Här finns alltid en rörelse, någonting pågår, formas om och rinner vidare. 
Tjocka, glasartade glasyrer sköljer över formerna men stelnar också till 
hemlighetsfulla vattensamlingar. Det är ett konstnärskap där leran är den 
handfasta startpunkten men blicken söker den fria horisonten.
 
För sitt kraftfulla och djärva undersökande av keramiken som volym, yta 
och förlopp tilldelas Hanna Järlehed stipendium för 2020 från Sten A Ols-
sons Stiftelse för Forskning och Kultur.

MOTIVERINGAR

CARL HAMMOUD

HANNA JÄRLEHED
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Violinisten Carl Vallin är född 1995 och uppvuxen i Härryda utanför Göteborg. 
Han är utbildad i Vänersborg, London och Stockholm och provtjänstgör 
för närvarande som alternerande förste konsertmästare i Hovkapellet på 
Kungliga Operan i Stockholm. 

Carl Vallin har en gedigen kammarmusikalisk erfarenhet och var under 
flera år konsertmästare i VÄGUS, Västra Götalands ungdomsorkester. Vallin 
är också konstnärlig ledare för Skallsjö Sommarorkester som han var med 
om att grunda 2013. Inte minst i detta sammanhang kan han förverkliga 
sina visioner om en musikalisk gemenskap och en levande dialog mellan 
publik och musiker. 

För sitt oförvägna driv, sin musikaliska mångsidighet och modet att prova 
nya vägar för den klassiska musiken, tilldelas Carl Vallin stipendium för 
2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. 

—

Med känsliga nyanser och transparenta lager gestaltar Martin Solymar ett 
tillstånd som tycks vara upplöst, hallucinatoriskt och tvetydigt. Rituella 
objekt och mytiska gestalter blir bärande element i en poetisk bildvärld som 
inte kan hänföras till en specifik geografisk plats eller tidsålder. Målning-
arna som vid en första anblick kan te sig abstrakta växer vid ett närmare 
utforskande fram i fragment som bildar mångbottnade berättelser och 
skapar nya rum och landskap.

För ett vibrerande och narrativt måleri där teknik, form och innehåll stän-
digt drivs framåt tilldelas Martin Solymar stipendium för 2020 från Sten A 
Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
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2020 års kulturstipendiater
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Född 1983 i Borås
Bosatt och verksam i Rude, Tvärred

2007 Kerosene Dreams
2008 Outskirt
2010 Horrifying Deatheating Bloodspider
2011 Black Vultures
2013 Buck
2015 Alabursy
2015 The Green Stone
2016 Saknad, soundtrack
2017 Skogens frukter
2019 Wooh Dang

—
Omfattande turnéer i Europa och USA. 
Drygt 650 spelningar sedan 2007

CURRICULUM V I TAE

DANIEL NORGREN

Diskografi

CURRICULUM VITAE

JOSEF IN NELDÉN

Utbildning

Film och tv, urval

Scen och teater, urval

Priser och utmärkelser

Född 1984 i Göteborg
Bor och arbetar i Göteborg

Wendelsbergs Teater och Skolscen 2003-2006
École Philippe Gaulier, Paris 2008

2020 Psykos i Stockholm, regi Maria Bäck. 2017-2020 Vår tid är nu, SVT. 2019 438 
dagar, regi Jesper Ganslandt. 2015 Ängelby, SVT. 2015 Min bror Kollokungen, SVT
2013 Känn ingen sorg, regi Måns Mårlind och Björn Stein. 2009 183 dagar, SVT
2005 Tjenare Kungen, regi Ulf Malmros

2019 Vi som fick leva om våra liv, Backa Teater. 2019 Hierarchy of needs, Backa 
Teater. 2016 The Misfits, Backa Teater. 2014 2556 dagar, Backa Teater. 2014 After 
Work, Göteborgs Stadsteater. 2012 5boys.com, Backa Teater. 2011 Systrarna, Backa 
Teater. 2009 Gangs of Gothenburg, Backa Teater. 2009 Apberget, Angereds Teater. 
2007 En måste ju leva, Angereds Teater

2019 Kristallennominerad för Maggan i Vår tid är nu. 2019 Royalbiografens vänners 
filmstipendium. 2014 Guldbaggenominerad Bästa Kvinnliga Biroll för Lena i Känn 
ingen sorg. 2010 Anders Sandrews Stipendie. 2005 Filmpublicisternas pris för Årets 
Filmpar, tillsammans med Cissi Wallin, för Tjenare Kungen
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HANNA JÄRLEHED

Utbildning

Separatutställningar, urval

Utställningar, urval

Jurybedömda  
samlingsutställningar, urval

Offentlig utsmyckning

Utmärkelser

Artiklar

Stipendier, urval

Född 1970 i Göteborg
Bosatt och verksam i Göteborg

1993-1998 Master of Applied Arts and Crafts in Ceramics, Högskolan för 
Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet (HDK) 

2019 Keramiskt center, Höganäs. 2019 Nääs Konsthantverk. 2015 Kaolin, 
Stockholm. 2015 Sintra, Göteborg. 2014 Galleri Minimal, Särö. 2013 
Konsthantverkarna, Stockholm. 2012 Blås och Knåda, Stockholm. 2008 
Galleri Konstepidemin, Göteborg

2020 Konsthallen Lokstallet i Strömstad. 2020 Göteborgs konstförening
2019 Cluster Crafts, London. 2018 Valcke Art Gallery, Gent, Belgium. 2018 
Collect, Saatchi gallery, London. 2018-2019 Nordic Craft and Design, 
Manchester Art Gallery. 2017 Kunstmaand Ameland, Holland. 2017 Gal-
leri BH5, Stenungsund. 2017 Collect, Saatchi gallery,London. 2015 Collect, 
Saatchi gallery, London

2019 Young Masters Art Prize 10th Anniversary Edition, The Cynthia 
Corbett Gallery, London. 2018 Homo Faber, utställning av Michelangelo 
Foundation, Venedig, Italien. 2018 Traveling exhibition at Sogo Museum 
of Art in Yokohama, Japan. 2017 Mino, The 11th International ceramic 
competition, Japan

2018 TUI Cruises, Mein Schiff 2. 2018 Kyrkans hus i Stora Höga. 
2009/2010 Västra Götalandsregionen, Tehuset, Södra Älvsborgs Sjukhus, 
Borås. 2000 Familjebostäder i Göteborg

2019 Young Masters Art Prize – Shortlisted. 2017 Honorable mention, 
The 11th International Ceramic Competition, Mino, Japan exhibition. 2001 
SpecialPrize, World Ceramic Exposition, Korea

KLEI Keramike Magazine, nummer 1 2017. Tidskriften Svenskt Konst-
hantverk, nummer 1-2 2014. Six Views on a practice in change, 2005 
Keramik Magazin, nr 3 2003. Form, no1 2003

2019 IASPIS, Konstnärsnämnden. 2018 2-årigt Arbetsstipendium, Konst-
närsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond. 2018 Svensk Forms interna-
tionella utställare stipendie. 2015, 2016, 2017 IASPIS, Konstnärsnämnden. 
2014 Pronto projektbidrag, Göteborgs stad. 2013. 2-årigt Arbetsstipen-
dium, Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond. 2011, 2014, 2016, 
2017 Estrid Ericsons Stiftelse

CURRICULUM V I TAE

CARL HAMMOUD 

Utbildning

Soloutställningar

Representerad

Offentliga uppdrag

Priser och stipendier

Född 1976 i Stockholm
Bosatt och verksam i Stockholm

1999-2004 MFA Konsthögskolan Valand, Göteborg 

2020 Time and Again, Lora Reynolds Gallery, Austin, USA. 2017 STUM-
BLE, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. 2016 Anti Image, Lora Rey-
nolds Gallery, Austin, USA. 2015 Eskilstuna Konstmuseum, Eskilstuna
2014 The Arrangement of Separate Elements, Lora Reynolds Gallery, 
Austin, Texas, USA. 2013 Analysis, Method, Unfold, Galleri Magnus 
Karlsson, Stockholm. 2013 A Zone of Reduced Complexity, Lora Rey-
nolds Gallery, Austin, USA. 2012 Diplopia, Gallery Baton, Seoul, South 
Korea [tillsammans med Jens Fänge]. 2011 Destroy Restore, Solopre-
sentation Frieze Art Fair (Galleri Magnus Karlsson). 2011 Polygraph, 
Kalmar konstmuseum. 2010 Polygraph, Malmö konstmuseum. 2010 
Polygraph, Göteborgs konstmuseum. 2009 Retrospective, Galleri Mag-
nus Karlsson, Stockholm. 2007 Bellwether Gallery (Project Room), New 
York, USA. 2007 Register, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. 2005 
Galleri Magnus Karlsson, Stockholm

Albright-Knox Art Gallery - Buffalo, NY, USA. The British Museum - 
London, England. Magasin III Museum & Foundation for Contemporary 
Art - Stockholm, Sweden. Moderna Museet - Stockholm. Malmö konst-
museum- Malmö. Göteborgs konstmseum. Länsmuseet Gävleborg 

- Sweden. Eskilstuna Konstmuseum - Sweden. Scheringa Museum 
- Spanbroek, The Netherlands. Sammlung Frieder Burda - Baden-Baden, 
Germany. National Art Council - Sweden. The County Council of Värm-
land - Sweden. The City of Stockholm - Sweden. Apotekets Konstfören-
ing - Sweden. SAK - Sweden

Vigintiquinque (2019), Guldheden, Göteborg
Reception (2007), Stockholms tingsrätts säkerhetssalar
 
2020 Konstnärsnämnden, femårigt arbetsstipendium. 2015 Konst-
närsnämnden, femårigt arbetsstipendium. 2012 Åke Andréns Stiftelse 
Konstnärsstipendium. 2011 Vera och Göran Agnekils stipendium, The 
Royal Swedish Academy of Fine Arts. 2010 Längmanska Kulturfonden
2009 Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond. 2008 Konstnärs-
nämnden, tvåårigt arbetsstipendium. 2006 Stiftelsen Ester Lindahls 
Stipendiefond. 2006 Stockholms Stads Kulturstipendium. 2005 Konst-
närsnämnden, ettårigt arbetsstipendium
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Född 1995 i Göteborg
Bosatt och verksam i Stockholm 

2011-14 Orkestermusikerprogrammet Birger Sjöberggymnasiet, 
Vänersborg. 2014-17 BA Guildhall School of Music and Drama, London, 
lärare Simon Fischer. 2017-19 MA Edsbergs slott, Kungliga Musikhög-
skolan, lärare Per Enoksson. 2019-20 Diplom (avancerad påbyggnad) 
Kungliga Musikhögskolan, Edsbergs slott

Provanställd som Alternerande 1:e konsertmästare i Kungliga Hovka-
pellet, Stockholmsoperan. Fast anställd i violin 1 i Kungliga Hovkapel-
let, Stockholmsoperan. Konstnärlig ledare och grundare för Skallsjö 
sommarorkester. Konsertmästare i Vägus, Västra Götalands Ungdoms-
symfoniker. Gästande konsertmästare i Norrbottens Kammarorkester. 
Vikariat i Göteborgs Symfoniker. Vikariat Göteborgsoperan

Sibelius violinkonsert med KMH Symfoniorkester. Brahms dubbelkon-
sert med Västra Götalands Ungdomssymfoniker. Mozarts violinkonsert 
nr.5 med Lundbysymfonikerna. Solistframträdanden med Edsbergs 
kammarorkester samt Lunds nya kammarorkester

2013 Andrapris, Öresundssolist. 2014 Tredjepris, Polstjärnepriset. 2015 
Guido Vecchis stipendium för unga stråkmusiker. 2019 Kungliga Musik-
högskolans rektorsstipendium. 2019 Jan Wallanderpriset

CURRICULUM V I TAE

CARL VALL IN

Utbildning

Orkesteruppdrag

Solistuppdrag

Priser och utmärkelser

Född 1981 i Göteborg
Bosatt och verksam i Göteborg

2012 MFA, Akademin Valand. 2009 BFA. Akademin Valand. 2006-07 
Konsthögskolan i Umeå, Kandidatprogrammet i fri konst. 2005-06 
Göteborgs Konstskola, Konstnärlig idégestaltning. 2003-05 Göteborgs 
Konstskola, Målerilinjen. 2002-03 Falkenbergs Konstskola Stiftelsen, 
Konstnärlig Grundutbildning 

2019 Cosmic Riders, Galleri Cora Hillebrand, Göteborg Prelude, Galleri 
54, Göteborg (med Nils Elvebakk Skalegård). 2017 Loud Silence, Alice 
Yard, Port of Spain. 2016 Drivved, Galleri Konstepidemin, Göteborg. 2013 
Knights in the Jungle, Galleri Thomassen, Göteborg. 2012 In the Shadow 
of the Emerald, Göteborgs konstskola Let the End Begin, Galleri Rotor, 
Göteborg. 2009 Rituals and Gates, Grafik i Väst, Göteborg

2019 The Frame Shop, Trinidad & Tobago. 2018 Wave Festival, Skräddaren 
som rebell, Asperö. 2017 Nevven Gallery, Göteborg. 2016 Hole of the Fox, 
Antwerpen. 2015 Galleri Thomassen Göteborg, Konstepidemin Göteborg. 
2014, Galleri Thomassen Göteborg, 3:e våningen Göteborg, Kungsbacka 
konsthall, Galleri Q Köpenhamn. 2013 Sven-Harrys konstmuseum 
Stockholm, Gibca Extended Göteborg, Galleri Thomassen Göteborg. 2012 
Göteborgs konstskola, Göteborgs konsthall, Östergötlands museum 
Linköping, Linköpings stadsbibliotek, Galleri Rotor Göteborg. 2011 Galleri 
Cosmopolitan Göteborg, Gallery Genesis Fine Art Aten, Grekland, Liljeval-
chs konsthall Stockholm, Playspace Gallery San Francisco, USA

2019 Lokalförvaltningen, Gryning, Nya Tillfället. Victor Hasselblads 
gata Göteborg. 2018 Västlänken, Konst på plank, monumentmålning, 
Linnéplatsen, Göteborg. 2017 Lokalförvaltningen, Öborna, Nya Tillfället, 
Victor Hasselblads gata Göteborg 

2019 Adlerbertska Forskningsstiftelsen, konststipendium. 2018 Konst-
närsnämnden, Tvåårigt arbetsstipendium. 2017 Konstakademien, Alef 
Munthe-Sandbergs fond. Göteborgs Stads Kulturstipendium. 2016
Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte. 2015 Konstnärsnämn-
den, ettårigt arbetsstipendium. 2014 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.
2012 Kerstin Lind-Pafumis Stiftelse. 2009 Otto och Charlotte Mannhei-
mers fond. 2008 Grafik i Västs stipendium. 2005 Eric Ericsons stiftelses 
stipendium. Göteborgs Konstskola, måleristipendium

MAR T IN SOLYMAR

Utbildning

Separatställningar

Grupputställningar, urval

        

Offentliga uppdrag

Stipendier
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2020 musikern Daniel Norgren 
 skådespelaren Josefin Neldén
 konstnären Carl Hammoud
 keramikern Hanna Järlehed
 musikern Carl Vallin
 konstnären Martin Solymar

2019 musikern Sarah Klang
 keramikern Masayoshi Oya
 skådespelaren Mattias Nordkvist
 konstnären Martha Ossowska Persson
 musikern Malin Wättring
 konstnären Eva Löfdahl
 skådespelaren, honorärstipendiaten  
 Claes Eriksson

2018 textilkonstnären Annika Ekdahl
 musikern Jens Lekman
 skådespelerskan Evin Ahmad 
 konstnären Gunnel Wåhlstrand
 sångerskan Sofie Asplund
 trollkarlen Carl-Einar Häckner

2017 musikern Anna von Hausswolff
 konstnären Per Kesselmar
 musikern Lars Danielsson 
 konstnären Tilda Lovell 
 regissören Rikard Bergqvist
 konstnären Karin Karinson

2016 sångerskan Katarina Karnéus
 konstnären Fredrik Åkum
 musikern Laleh Pourkarim
 konstnären Ida-Lovisa Rudolfsson
 musikerna Naoko Sakata Trio
 konstnären Lotta Antonsson

2015 textildesignern Malin Bobeck 
 konstnären Andreas Eriksson 
 saxofonisten Klas Lindquist 
 konstnären Jonas Dahlberg 
 musikalartisten David Lundqvist
 violinisten Agnes Casimir Lindholm
 skådespelaren, honorärstipendiaten 
 Tomas von Brömssen

2014 konstnären Hilda Hellström 
 kontrabasisten Jenny Ryderberg 
 ljusdesignern Max Mitle 
 musikalartisten Philip Jalmelid 
 typsnittsdesignern Carolina Laudon 
 tonsättaren Roger Johansson

2013 danskompaniet Art of Spectra
 konstnären Patrick Nilsson
 musikalartisten Evelyn Jons
 musikern Mariam Wallentin
 konstnärerna N Djurberg & H Berg
 författaren och poeten Johannes Anyuru

2012 konstnären Cajsa von Zeipel
 konstnären Mattias Nilsson
 violinisten Ellen Hjalmarson
 gitarristen & sångaren José González
 trumpetaren Per Ivarsson
 konstnären Per Agélii

2011  konstnären Henrik Håkansson
 fagottisten Emily Hultmark

2010  konstnären Patrik Andiné 
 smyckekonstnären Karin Johansson
 formgivaren Johan Linton
 dramatikern Mattias Andersson
 gitarristen Susanna Risberg
 operasångerskan Karolina Andersson
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2020–1997

2009 konstnären Johan Zetterquist
 konstnären Jörgen Svensson
 klädformgivaren Rickard Lindqvist
 musikalartisten Jonas Schlyter
 pianisten Mikael Holmlund
 mezzosopranen Ann-Kristin Jones

2008  operasångerskan Malin Byström
 konstnären Annika von Hausswolff
 skådespelerskan Mia Höglund-Melin
 sångerskan Sarah Riedel
 scenografen Heidi Saikkonen
 trumpetaren Pierre Thorwald
2007  pianisten Jonas Olsson
 operasångaren Ludvig Lindström
 kontrabasisten Nina de Heney
 dansaren Anna Westberg
 konstnären Jenny Magnusson
 konstnären Helen Dahlman
 konstnären Mandana Moghaddam

2006  cembalisten Andreas Edlund 
 musikalartisten Glenn Nilsson
 violinisten Jenny Sjöström
 träskulptören Mats David Gahrn
 konstnären Ola Åstrand
 konstnären Annica Karlsson Rixon

2005  cellisten Claes Gunnarsson
 musikalartisten Åsa Fång
 operasångaren Anders Lorentzson
 konstsmeden Tore Svensson
 operasångerskan Annalena Persson
 konstnären Anna-Maria Ekstrand
 konstnären Yngve Brothén

2004  skådespelerskan Hanna Bogren
 skådespelaren Johan Gry
 slagverkaren Daniel Berg
 multiartisten Nina Åkerblom Nielsen
 skulptören Claes Hake
 konstnären Marie Capaldi
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2003  violinisten Sara Trobäck
 sångerskan Lindha Svantesson
 trubaduren Axel Falk
 konstnären Maria Lindberg
 konstnären Christina Skårud
 keramikern Herman Fogelin
 keramikern Eva Hild

2002  violinisten Anders Hjortvall
 flöjtisten Ann Elkjär Hansen
 dansaren Isabel Fortes
 dansaren Therese Fredriksson
 fotografen Mikael Olsson
 konstnären Ulf Kihlander
 konstnären Kent Karlsson
 fotografen Monica Englund

2001  sopranen Camilla Tilling
 trubaduren Martin Bagge
 konstnären Katarina Andersson
 konstnären Lars-Göran Nilsson
 konstnären Lars Blomqvist
 konstnären Kent Lindfors

2000  Kungsbacka pianotrio: 
 violinisten Malin Broman 
 cellisten Jesper Svedberg 
 pianisten Simon Crawford-Phillips
 konstnären Ewa Brodin
 konstnären Jarl Ingvarsson
 konstnären Berit Lindfeldt 
 konstnären Jens Fänge
 konstnären Pekka Söderberg

1999  konstnären Lars Hansson
 konstnären Pål Svensson
 konstnären Leo Pettersson
 konstnären Britt Ignell
 konstnären Jill Lindström

1998  litteraturkritikern Jonas J Magnusson
 författaren Rose-Marie Nilsson
 poeten Jörgen Lind
 författaren Margareta Lindholm
 Teater Bhopa
 ( Johan Holmberg & Alexander Öberg )
 författaren Gunnar D Hansson

1997  kostymdesignern Linda Carlén
 tonsättaren Joel Eriksson
 keramikern Eva Hild
 konstnären Per Petersson

2020–1997
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