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FRIDAS BLOGG:

Från början kollade jag för 

Kingens skull, men nu tit-

tar jag mest på Lill Lind-

fors. 

Linken (med flera) ringer och hojtar i luren 
angående förra krönikan:  

”Jens, du kan inte tala om ’högre värden’ 
när du skriver om kultur!”  

”Vad är det för dumheter!” 
”Übermenschperspektiv!” 
”Gör avbön! Eller exemplifiera åtminsto-

ne vad du menar med att idrotten är tom på 
innehåll och att kulturen har en betydelse 
för samhällsutvecklingen!”

Ja, ja okej då... gnällspikar. 

Här kommer en kort lista på kultur som spe-
lat en avgörande roll för samhällsutveckling-
en. Den som inte förstår vad jag menar får 
Googla och sätta sig in i detaljerna.
• Guernica (Picasso)
• Vredens Druvor (Steinbeck)
• The Star Spangled Banner (Hendrix version 
på Woodstock)
• Campbell’s Tomato Soup (Andy Warhol)
• SCUM-manifestet (Valerie Solana)
• Tyst Vår (Rachel Carson)
• Smells Like Teen Spirit (Nirvana)
• Das Kapital (Marx)
• En dag i Ivan Denisovitj liv (Solzjenitsyn)
• Easy Rider (Dennis Hopper)
• Do They Know its Christmas? (Band Aid)
• Twin Peaks (David Lynch)

Etc. etc. Och när jag skrev ”högre värden” 
satt jag INTE med lornjetten intryckt i ena 
ögat och lyssnade på Bach. 

Jag skrev INTE förra krönikan med gåspenna. 
Jag onanerar inte till Bruno K. Öijers dikter. 
Med högre värden (och kulturen som bära-

re och förvaltare av dessa) menade jag demo-
krati, solidaritet, jämlikhet och humanism. 

Hur man kan koppla ihop detta med Nietz-
sches übermenschperspektiv fattar jag inte. 
Däremot får man väl säga att idrotten då och 
då är behäftad med sånt. 

I sina sämsta stunder.

Vaddå, kultursnobb? Jag är ingen kulturs-
nobb! Eat my shorts! 

Jag är bara less på att leva i ett samhälle där 
sport (och dokusåpor) suger luft och utrym-
me av verkligt roliga och intressanta saker. 

Jag tycker att Carolina Klüft är lika urbota 
supertråkig som Marcus Wallenberg.  

Sportfånar har ingen humor, inte överklas-
sen heller. Man måste konsumera kultur för 
att bli en människa med självdistans. 

Sorry, men så är det. En Guilloubok i kvar-
talet räcker inte.

Dessutom – apropå mitt inledande resone-
mang om kulturens betydelse för samhällsut-
vecklingen – vad vore Sydney utan sin opera? 
Bilbao utan sitt museum? Svenska 
Vara utan sitt konserthus? 

Jättefina städer såklart men nog fan har 
kulturen hjälpt till att skänka dessa städer 
ett mervärde. Det är 
rätt sällan en ren-
odlad idrottsarena 
höjer profilen på en 
hel stad. 

(Jaja, Boston Gar-
den och Old Traf-
ford, men kom med 
nåt nytt...)

mars
Akira Kurosawa skapade filmen 
De sju samurajerna och många 
andra mästerverk. Han föddes i 
dag för 99 år sedan.

DAGENS DATUM: 23
Ganman med gåspennan

Kalles tändsticksbyrå är       som en käftsmäll mot konceptkonst
För jämnt 60 år sedan bör-
jade skogsarbetaren Karl 
Svensson i Hunge i Bräcke 
bygga sig en byrå av tänd-
stickor.

Tre år senare – 1952 – var 
den klar, skapad av 227 000 
tändstickor hopfogade av 
4,5 kilo lim.

Med inläggningar på ovan-
sidan och även på de tre lå-
dornas framsidor.

Nu ingår Kalles byrå i den 
stora utställningen ”Annan 
konst” på Göteborgs konst-
museum, som invigdes för-
ra helgen.

Där visas den tillsammans 
med allehanda brokiga 
hemmabyggen, skulpturer, 
tavlor och olika mer eller 
mindre osannolika föremål 
från Sverige, Norge och Fin-
land. Totalt visas närmare 
300 verk.

De flesta objekten kan vis-

serligen påminna om haj-
pade installationer, men är 
egentligen raka motsatsen:

– Temat för utställningen 
är att visa verk av icke sko-
lade konstnärer. Vi har sam-

lat sådant som kommer ur 
ren skaparlusta. Saker som 
människor har gjort bara 
för att de vill.

Det berättar Håkan Wettre 
på museet och en av initia-
tivtagarna till utställningen, 
som man arbetat med i flera 
års tid.

– Jag slogs av att många be-
sökare redan vid invigning-
en var spontant glada över 
vad de fick se. Flera konst-
närer sade ”Äntligen”.

• Varför då?
– På ett sätt kan man se 

”Annan konst” som en 
motbild till just den kon-
ceptkonst som dominerat 
konstvärlden de senaste de-
cennierna.

• Du menar installationer?
– Ja, precis. Den konsten 

är ofta skapad ur filosofis-

Salin Mujcinovic har 
tillverkat en jättelik 
modell av centrala 
mecka med Kaban i 
mitten – modellen 
fotograferad i famil-
jens vardagsrum.
FOTO: LARS TUNBJÖRK

Veijo Rönkkönen, Piiskuupetäjä, en mycket 
egensinnig sammansättning av figurer i den 
finska urskogen. FOTO: VELI GRANÖ

Erland Nilsson, utan titel. Suggestiv stenformation mitt ute i skogen.
FOTO: LARS TUNBJÖRK 

Helmer Jarl, Självporträtt – glad man i hatten.
FOTO: LARS TUNBJÖRK

Karl Svensson berättade för ÖP:s Kalle Berglund om sina 
arbeten i tändstickor vid ett reportage 2002 från Bostugan 
i Hunge. ARKIVBILD: OLOF SJÖDIN

Översidan av Karl Svenssons 
tändsticksbyrå har inläggningar.

FOTO: OLOF SJÖDIN

227 000 tändstickor gick åt 
för att tillverka byrån som Karl 
Svensson använt för att förvara 
sina kläder i.

Byrån som jämtländske Karl Svensson byggde av 227 000 tändstickor visas i dag på 
en utställning som vill väcka frågan om vad som egentligen är konst. FOTO: LARS NOORD

ka resonemang och ett 
abstrakt sätt att arbeta. 
Konstnären har en tan-
ke och idé man vill illus-
trera och finner sedan 
en form för det.

– Här handlar det om 
den motsatta vägen – 
människor utan konst-
närlig eller teoretisk ut-
bildning som har skapat 
föremål eller bilder som 
de tycker är vackra el-
ler på andra sätt vill för-
verkliga.

• Så er utställning är en 
sorts motreaktion mot 
konceptkonsten, menar 
du?

– Varför inte? Åtmins-
tone tyder reaktionerna 
på att det finns en läng-
tan efter något annat, 
att besökarna kan upp-
leva en glädje i det mer 

spontant skapade, som 
vi visar här.

Två länsbor medverkar 
– förutom Karl Svens-
sons byrå ingår två tav-
lor av Primus Mortimer 
Pettersson, som också 
var självlärd och av sin 
samtid inte värdera-
des högt, särkilt då han 
långa perioder vårdades 
på Frösö sjukhus.

– Flera saker här är 
gjorda av personer som 
levt eller lever på men-
talsjukhus. Man kan 
också notera att flera av 
de mer vildvuxna ver-
ken kommer från Fin-
land.

I katalogen finns  en rad 
mycket märkliga objekt, 
exempelvis en man som 
byggt enorma modeller 
av centrala Mecka med 

Kaban i centrum – mo-
deller som fyller hela fa-
miljens vardagsrum.

En annan man har spi-
kat ihop mer egensinni-
ga moskéer varav en på-
minner om Hagia Sofia i 
Istanbul. Flera träskulp-
turer är en sorts själv-
porträtt – en glad man 
med en tom flaska sit-
ter i en skogsbacke.

Enligt presentationen  av 
utställningen är avsik-
ten att hylla förmågan 
att tänka utanför givna 
ramar:

Man vill ”inbjuda till 
samtal mellan olika es-
tetiska uppfattningar 
och ställa frågor kring 
demokrati, kulturpoli-
tik och kreativitetens 
roll i samhället. 

Vad krävs för att något 

ska vara intressant som 
konst och anses ha hög 
kvalitet som konstverk? 

Vem blir godkänd? 
Vem avgör och varför?”

Vad gäller Karl  Svensson 
lever han i dag på ett 
äldreboende i Bräcke 
kommun, men utan 
mycket kontakt med 
omvärlden.

ÖP:s Kalle Berglund  be-
sökte honom där 2002 
och Karl berättade att 
han i yngre dagar efter 
arbetet i timmerskogen 
ägnade mycket tid åt 
att bygga saker av tänd-
stickor. 

– Det fanns stickor ut-
an svavel och jag köpte 
20 000 varje gång, berät-
tar Karl i ÖP:s artikel.

Det tog honom 1 600 

fritidstimmar att färdig-
ställa byrån! 

– Jag använde en enkel 
mall, sedan var det hän-
derna som styrde. Tror 
nog att byrån är vinkel-
rät, jag försökte vara 
noga. 

Byrån har han  använt för 
att förvara sina kläder i. 
Karl har även tillverkat 
tavlor av tändstickor, 
på äldreboendet finns 
en bild av ett skepp 
han gjort, tillverkad av 
10 000 stickor.

Utställningen i Göt-
borg pågår till 31 maj.

 

Jens Ganman

KRÖNIKA

Tomas Larsson
063-161623
tomas.larsson@op.se

Redan innan programmet ”Jag vet var 
du gjorde förra lördagen” har visats i tv 
har det blivit polisanmält, rapporterar 
Expressen.
Programmet går ut på att deltagarna 
hypnotiseras innan de filmas under en 
dag. Vecken därpå går programledaren 
Johan Pettersson igenom händelserna 
med deltagaren, som inför publik får 

gissa hur hon eller han reagerade under 
hypnosen.
– Hypnos i underhållningssyfte kan va-
ra skadligt, dessutom är det olagligt att 
göra så här, säger Susanna Carolusson, 
ordförande i Svenska hypnosföreningen 
för klinisk hypnos, till Expressen.
SFKH har nu polisanmält programmet 
eftersom föreningen menar att det är 

olagligt med hypnos inför publik.
– Hypnosdelen är utförd långt före, det 
är studioinspelning med publik, säger 
Anders Knave, programdirektör på TV3, 
till Expressen.
– Vi har mycket nogsamt kollat just den 
biten och känner oss väldigt trygga 
med att vi håller oss by the book. (TT 
Spektra)

Hypnosprogram polisanmäls
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