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Abstract 

In this essay called Searching for Language at the Frontiers of Pain. Lenke Rothman and 

possibilities and limitations of languages in front of phenomenon of pain, I investigate how 

experiences of pain and suffering is communicated through four artworks by artist Lenke 

Rothman (1929-2008). Having survived the Holocaust, she felt, like many other, that 

testimony of pain and suffering was impossible within the limits of language.  

Through a semiotic model for analysis, using Rothmans experiences of both physical and 

psychological pain as context for interpretation, I discuss how the artworks as visual instead 

of textual can communicate experience when language fails. With a theoretical starting point 

in phenomenological theories of pain as something that escapes conceptual definition, I show 

how the symbolic level in the artworks is able to expand meaning when it comes to the 

phenomenon of pain. It happens in the gap between words as describing an artworks as 

showing.  

 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I denna uppsats analyseras fyra konstverk av Lenke Rothman (1929-2008) utifrån frågan hur 

de kan förmedla erfarenheter av smärta och lidande. Rothman upplevde precis som många 

andra förintelseöverlevare hur orden svek när hon skulle vittna om det hon varit med om och 

detta är min utgångspunkt för Rothmans sökande efter språk, både genom orden och genom 

konsten. När det verbala språket upplevs som bristande, hur kan hon ändå lyfta erfarenhet 

utanför sig själv genom det visuella som visar istället för att säga? Detta relateras till en 

fenomenologisk diskussion om smärta och lidande som fenomen i avsaknad av begrepp. Jag 

visar genom en semiotisk analys, med fokus på den symboliska dimensionen i verken, hur 

mening uppstår genom tolkningsakten. Min slutsats är att i de mellanrum som uppstår mellan 

kontext och verk, skapas ett rum där förmedling av smärtans fenomen möjliggörs. 
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Inledning 

Viljan till kommunikation och till att formulera oss själva är något grundläggande mänskligt. 

När man ser det på det sättet så är språk inte bara ett verktyg för att utbyta information utan 

det är vårt sätt att vara i världen. Även när det verkar omöjligt hittar människan hela tiden nya 

vägar för detta. Men det finns vissa saker som kan drabba oss som får oss att uppleva att 

språket inte räcker till. Det finns erfarenheter där orden sviker när det kommer till att 

förmedla vad som skett. Smärta och lidande är sådana fenomen.1 Även om det är något alla 

har erfarit och känner till tycks, som Marcia Sá Cavalcante Schuback formulerar det, ”smärta 

och lidande undandra sig varje försök till begreppslig definition och filosofisk förståelse”.2 

Rothmans skapande rör sig i ett ständigt undersökande av bildens och ordens möjligheter för 

att kommunicera. Hon har hela tiden varit en skrivande konstnär och hon väcker både i sin 

konst och i sina böcker frågor gällande möjligheten att förmedla erfarenheter av smärta och 

lidande, frågor som aktualiserats framförallt i relation till hennes erfarenhet av Förintelsen. 

Det är frågor som för Rothman, precis som för många andra konstnärer och författare som 

genomlevt Förintelsen, varit högst närvarande genom livet, något som synliggörs i hennes 

böcker där det, framförallt i Regn, finns en tydlig konflikt i att som överlevare känna en plikt 

att vittna samtidigt som språket sviker, orden fastnar i halsen.3 Det har skrivits mycket om 

detta i relation till Förintelsen, just utifrån upplevelsen av omöjligheten att beskriva 

erfarenheter. I denna uppsats kommer jag dock inte analysera Rohmans konst utifrån en 

förintelsekontext, det vill säga som bearbetning av det hon upplevt eller som vittnesmål om 

det som skett. Hennes erfarenheter från Förintelsen, som till exempel att ha förlorat sin 

närmsta familj på ett brutalt sätt, undersöker jag här som exempel på smärtupplevelser. Jag är 

även intresserad av hur förintelseerfarenheten kan ses som utgångspunkt för ett språkligt 

sökande hos Rothman. Det är heller inte enbart smärterfarenheter direkt kopplade till 

Förintelsen som behandlas, utan även andra erfarenheter av smärta.  

     Att försöka berätta om erfarenheter av smärta och lidande verkar vara att hela tiden 

befinna sig på gränsen mellan vad som är möjligt och omöjligt att formulera. Kring denna 

gräns vill jag röra mig för att undersöka hur det kan uppstå språkliga mellanrum där 

kommunikation trots allt kan ske. 

 
1 Marcia Sá Cavalcante Schuback, (red.), Att tänka smärtan, (Huddinge, Södertörns Högskola, 2009), s. 7. 
2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Smärtans närhet och distans”,  Att tänka smärtan, red. Marcia Sá Cavalcante Schuback, 
(Huddinge, Södertörns Högskola, 2009), s. 137. 
3 Lenke Rothman, Regn, (Stockholm, En bok för alla, 1993), s. 97. 
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Syfte och frågeställning  

Mitt syfte är att undersöka och diskutera bildens och språkets möjligheter och begränsningar 

när det kommer till att förmedla erfarenhet av smärta och lidande genom att analysera fyra 

konstverk av Lenke Rothman (1929-2008). När det verbala språket upplevs som bristande i 

detta avseende, hur kan det möjliggöras genom det visuella som visar istället för att säga?  

De verk som analyseras är verksviterna Ett år har 365 dagar och Dagbok med svart kvadrat, 

samt verken Brädan och Ihågkom oss till liv, som alla på olika sätt behandlar erfarenhet av 

fysisk och/eller psykisk smärta. Utgångspunkten för denna uppsats är hur Rothman i sina 

böcker uttrycker just ordens begränsningar, och hur sökandet efter möjliga sätt att meddela sig 

genomgående varit signifikant för hennes konstnärskap. Med avstamp i en semiotisk tolkning 

kommer mitt huvudsakliga fokus ligga på att analysera och diskutera den symboliska 

dimensionen i verken. Jag vill undersöka hur det symboliska blir till och hur det i Rothmans 

verk kan fungera som en plats där ny mening uppstår, och hur detta skulle kunna öppna upp 

för nya sätt att kommunicera erfarenhet när orden upplevs otillräckliga. 

Teori och metod  

Människan som semiotisk varelse 

Mieke Bal beskriver människan som en ”semiotisk varelse” vars användning av tecken 

fungerar för att skapa länkar mellan den fysiska och sociala världen och mellan olika 

individer och grupper i samhället.4 Med hjälp av tecken försöker vi gripa tag i vår omvärld 

och förmedla det vi upplever till andra. Det semiotiska forskningsfältet försöker urskilja vilka 

olika teckensystem som finns, och undersöker hur dessa teckensystem verkar och fungerar.5 

Ett tecken är enligt Bal en funktion eller händelse, något som inte existerar i sig själv utan 

uppstår när någon uppfattar det som något som står för något annat och tolkar det.6 Tecken 

blir till i relation till sin omgivning, och först när någon ser och tolkar ett tecken får det 

mening. Tecken blir genom detta till i görandet och kan därmed sägas ha en performativ 

aspekt. En korrekt tolkning av tecken kräver en medvetenhet om tecknens funktion i en viss 

kontext, hur vi uppfattar tecken beror på vilken teckenkultur vi skolats i, och dessa kulturer 

kan se olika ut i olika delar av världen, eller mellan olika grupper i ett samhälle.7 Själva 

tolkningen är beroende av det subjekt som utför den, och uppstår i en interaktion mellan 

 
4 Mieke Bal, On Meaning-Making. Essays in Semiotics, (Sonoma, Calif., Polebridge Press, 1994), s. 4-5. 
5 Bal 1994, s. 4. 
6 Ibid., s. 9. 
7 Ibid., s. 14. 
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tecken och teckenanvändaren.8 Meningen som uppstår som ett resultat av tolkningen är 

därmed, precis som tecknet, inte en fixerad sak utan en komplex process. Jag kommer 

använda mig av semiotiken i analyserna av verken och röra mig från en denotativ till en 

konnotativ nivå där fokus kommer ligga på tolkning av verkens symboliska dimensioner. 

Symbolen är, i högre grad än ikoniska och indexiala tecken som bygger på likhet och 

kausalitet med verkliga objekt, beroende av tolkningsakten för att komma till liv och bli till 

som tecken.9 Den kan bygga på konventioner men har också en mer arbiträr aspekt. För att 

den konnotativa nivån i tolkningen inte ska bli helt godtycklig eller riskera att bli totalt 

subjektiv, behöver den förankras i en kontext som kan bilda ramar för tolkningen att röra sig 

inom.10 Rothman har under sin konstnärliga karriär utvecklat ett eget symbolspråk baserat 

dels på minnen och föremål från barndomen som hon laddat med betydelser, dels på den 

chassidiska religion hon växt upp med och den symbolvärld hon har med sig därifrån. 

Rothmans egna texter och symboler får här bilda kontexten jag förankrar min tolkning i, 

samtidigt som hennes böcker också fungerar som underlag för diskussion om hur lidande och 

smärta kan kommuniceras. 

     En relevant fråga vid analys är hur mycket vikt som ska läggas på konstnärens egna 

utsagor om sin konst. Rothmans konst går naturligtvis att upplevas fristående, helt på sina 

egna villkor. Syftet här är dock att undersöka huruvida det är möjligt att förmedla viss 

erfarenhet, där en av frågorna gäller ifall hennes konst genom att visa istället för att säga kan 

kommunicera erfarenhet av smärta och lidande när språket upplevs som bristande. Rothmans 

upplevelser och intentioner är därför en högst relevant utgångspunkt när det kommer till att 

ställa erfarenheter i relation till konstverkens förmåga att uttrycka något om dessa. Genom 

den kontext som Rothmans själv tillhandahåller i sitt skrivande levandegörs verkens 

symboliska nivå. De personliga symboler Rothman använder sig av sammanfaller i flera fall 

med modernismens symboler men har hos henne helt andra betydelser. Att tolka dessa utifrån 

modernismens symbolbetydelser skulle alltså skapat helt andra förutsättningar för tolkning. 

 

Smärtans fenomen 

Att känna smärta är en oundviklig del av att vara människa. Smärta och lidande är fenomen 

som mer än något annat riktar uppmärksamheten mot kroppen, tvingar till närvaro, de går inte 

att undfly. Min teoretiska utgångspunkt för att diskutera smärta och lidande är en 

 
8 Ibid., s. 11. 
9 Ibid., s. 170. 
10 Bengt Lindgren & Gert Z. Nordström, Det kreativa ögat. Om perception, semiotik och bildspråk,1 uppl., (Lund, 
Studentlitteratur, 2009), s. 72. 
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fenomenologisk diskurs om detta utifrån antologin Att tänka smärtan.11 Smärtans fenomen 

beskrivs här som något i just avsaknad av begrepp, och utgångspunkten för diskussionen är 

den traditionella filosofins syn på smärtan som något endast jaget själv kan känna och att det 

är en erfarenhet omöjlig att dela med andra. Smärtan ses som egoistisk eftersom den utesluter 

den andre och att närma sig den andres smärta kan då endast ske i analogi med en insikt i den 

egna smärtan.12 Inom denna ram där kunskap om en känsla är beroende av om vi själva kan 

känna denna känsla blir det omöjligt att nå kunskap om känslan, men de olika textförfattarna 

går utifrån olika teman i dialog med detta för att hitta möjliga vägar för att kunna 

kommunicera denna erfarenhet och att undersöka möjliga sätt att närma sig en förståelse för 

den andres smärta och lidande. De antologitexter jag kommer att använda mig av är 

Sanningens smärta av Rosa Maria Lupo, Lidandets språk: från tystnad till vittnesmål av Ari 

Hirvonen och Smärtans närhet och distans av Marcia Sá Cavalcante Schuback.  

     Rosa Maria Lupo utgår från Paul Ricoeurs fenomenologiska hermeneutik, och menar att 

genom att öppna upp för en symbolisk dimension i det filosofiska samtalet skapas en 

möjlighet att kunna närma sig ett samtal om känslomässiga levda erfarenheter, som den 

traditionella filosofin med sina stränga krav på rationalitet inte kommer åt.13 Detta relateras 

till Rothmans upplevelse av språket som otillräckligt och hur hon i sin konst skapat en helt 

egen symbolvärld genom vilken hon närmar sig smärtsamma erfarenheter. Lupo skriver: 

”Symbolen ger till tänkandet förståelsemöjligheten och symbolen ger något att tänka på. Med 

andra ord ger symbolen möjligheten av en begynnelse i förståelseprocessen gällande den 

förkroppsligade existensen och därför det känslomässiga livet”.14 Hon menar, utifrån Ricoeur, 

att med hjälp av den symboliska sfären kan det som upplevs som outsägligt ändå 

tillgängliggöras.15 Detta korresponderar med hur jag genom den semiotiska tolkningens 

symboliska dimension vill undersöka just dess utvidgande aspekt, det vill säga möjligheten att 

kommunicera något som upplevs som omöjligt. 

     Ari Hirvonen undersöker språkets möjligheter att förmedla lidande och smärta efter 

Förintelsen, utifrån frågan om det är möjligt att vittna om det som hänt, och hur smärtan och 

lidandet är något som återaktualiseras i akten att vittna.16 Rothman har uttryckt att det i 

 
11 Cavalcante Schuback 2009. 
12 Cavalcante Schuback 2009, s. 138. 
13 Rosa Maria Lupo, ”Sanningens smärta”, Att tänka smärtan, red. Marcia Sá Cavalcante Schuback, (Huddinge, Södertörns 
Högskola, 2009), s. 73-77. 
14 Ibid., s. 76 
15 Ibid., s. 77. 
16 Ari Hirvonen, ”Lidandets språk: från tystnad till vittnesmål”, Att tänka smärtan, red. Marcia Sá Cavalcante Schuback, 
(Huddinge, Södertörns Högskola, 2009). 
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hennes konst är bildens meddelandemöjlighet hon intresserar sig för.17 Detta knyts samman 

med hur hon beskriver sitt famlande i språket, hur orden hela tiden är utom räckhåll för det 

hon vill förmedla, men hur hon ändå försöker närma sig det som skett. Hirvonens diskussion 

kopplas till Rothmans egna tankar om detta och aktiveras således i den del av uppsatsen där 

språket behandlas. 

     Huruvida det är möjligt att känna den andres smärta är utgångspunkten för Cavalcante 

Schubacks diskussion.18 Smärta och lidande beskrivs här som erfarenhet omöjlig att dela för 

den som är drabbad. Men de beskrivs också som fenomen omöjliga att ta del av för den som 

står vid sidan av, den som betraktar den lidande utifrån. Denna diskussion blir högs relevant i 

relation till uppsatsens tema, där förmedling av erfarenhet endast verkar i den mån den 

faktiskt har en möjlighet att nå fram till mottagaren.  

     Sammanfattningsvis kommer jag alltså att använda mig av en semiotisk tolkning av verken 

och diskutera dessa i relation till Rothmans böcker och till teorier om smärta och lidande. Det 

jag framförallt vill undersöka är hur den symboliska nivån och den konnotativa tolkningen 

öppnar upp för ett närmande till smärtans och lidandets fenomen.  

Material 

För att undersöka hur smärta och lidande kan kommuniceras har jag valt fyra verk som knyter 

an till erfarenheter av detta. Rothman beskriver det vid flertalet tillfällen som omöjligt att 

sätta ord på specifika upplevelser kopplade till fysisk smärta, eller till lidandet i att förlora sin 

familj, och genom att analysera verk som trots detta har som intention att lyfta dessa 

erfarenheter, vill jag undersöka hur dessa aspekter ändå kan synliggöras 

I uppsatsens analysdel börjar jag med att analysera verksviterna Ett år har 365 dagar (Bild.1) 

och Dagbok med svart kvadrat (Bild.2) från 1964, som bearbetar erfarenhet av fysisk smärta. 

Båda sviterna är skapade i samband med en sjukhusvistelse och där Ett år har 365 dagar 

bearbetar själva operationsdelen berör Dagbok med svart kvadrat läkningsprocessen. Dessa 

verk analyseras utifrån förmedlandet av fysisk smärta i relation till psykisk smärta, det som 

syns på utsidan och det som känns på insidan, och hur dessa relaterar till varandra. Till 

skillnad från de andra verken handlar dessa två inte om smärtupplevelser kopplade direkt till 

Förintelsen. 

Därefter analyserar jag verket Brädan (Bild.3) från 1962, ett verk som refererar till Rothmans 

familj som mördades under förintelsen. Detta analyseras utifrån frågor om hur den personliga 

 
17 Lenke Rothman  – Ett konstnärskap – utan konsult, föredrag på Konstfack 2003, bearbetat av Ulla Lind och Kersti 
Hasselberg, u.å., http://www.lenkerothman.org/reviews (hämtad 2019-11-06). 
18 Cavalcante Schuback 2009. 
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förlustens lidande förmedlas, och möjligheten att ur ett betraktarperspektiv kunna känna den 

andres smärta. Ihågkom oss till liv (Bild.4) från 1979 är ett mer öppet verk som kan tolkas 

som att det handlar om förintelsen, men som också är ett verk som på ett annat sätt än de 

andra kopplar ihop dåtid med nutid. Även detta verk kan kopplas till Rothmans personliga 

förlust men genom den konnotativa tolkningen skapas utrymme för associationer som kopplas 

till en kollektiv smärtupplevelse, och förbinder förlusterfarenheten med betraktaren.  

     I analysens huvudmaterial ingår även Rothmans böcker Regn och Quality of life. Yttringar 

av Liv - Tecken -Bilder. Dessa är dagboksliknande böcker, men fragmentariska i sitt 

uttryckssätt. Dåtid och nutid kopplas ihop och i framförallt Regn är det språkliga sökandet ett 

återkommande tema. I båda böcker ingår även bilder, i Quality of life. Yttringar av Liv - 

Tecken - Bilder finns exempelvis alla de verk jag analyserar avfotograferade i svartvitt. Även 

hennes bok Stygn nämns i uppsatsen, men då den framförallt är en mer abstrakt poetisk bok 

har den inte samma relevans för denna analys och ingår således inte som huvudmaterial. 

     Jag har inte kunnat ta del av konstverken i sig själva då de för tillfället inte finns 

tillgängliga att möta exponerade på museum, utan mina analyser är baserade på hur jag mött 

dem i böcker, på internet och i utställningskataloger, vilket självklart är begränsande i relation 

till den empiriska delen av verksanalyserna.  

 

Forskningsläge  

Som det ofta är vid analys av en samtida konstnär är forskningen och materialet om Rothmans 

konst begränsat. En avhandling har jag funnit som tar upp Rothman, etnologen Margritt 

Wettsteins avhandling Liv genom tingen. Människor, föremål och extrema situationer från 

2009, som behandlar relationen mellan människor och föremål, hur objekt kan fungera om 

länkar till det som i extrema situationer gått förlorat. Det är dock inte en avhandling om 

Rothman, utan hon behandlas som ett av många exempel. Denna avhandling har inte haft 

relevans för min uppsats då den framförallt är inriktad på vad föremål betyder för den som 

tvingats fly eller den som förlorat sina anhöriga. 

     I denna uppsats är det framförallt utställningskataloger som varit användbara för att ge en 

bakgrund till Rothmans konstnärliga verksamhet. Främst katalogen från den senaste 

retrospektiva utställningen Att hopfoga den sönderfallande världen19 som visades 2018-2019 

och producerades av Sörmlands museum i samarbete med Forum för levande historia, och 

 
19 Lenke Rothman, Lenke Rothman: Att hopfoga den sönderfallande världen: 14 juni-1 september 2018, (Nyköping, 
Sörmlands museum, 2018). 
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katalogen till utställningen Gåvor på Dunkers kulturhus 2008.20 Torsten Ekboms essä ”Ett 

skrin fullt med samlade saker. Om Lenke Rothmans konst” i Lenke Rothman, en bok om 

Rothmans konst, har även den varit användbar för att få en överblick över Rothmans liv och 

konstnärliga verksamhet.21 

     Omfattande material om Rothman har jag funnit på webbsidan lenkerothman.org, en sida 

som drivs av Rothmans son Elias Arnér, och som samlar vad som skrivits av och om 

Rothman.22 Där har jag kunnat ta del av utdrag ur föredrag, biografi, utställningstexter bland 

annat. 

     Forskning om smärta är ett stort fält, framför allt inom en medicinsk kontext. Inom 

fenomenologin som jag här intresserar mig för finns på svenska två betydande verk. Den 

norska filosofen Arne Johan Vetlesens bok Smärta som behandlar smärtan som en central del 

i den mänskliga existensen, med fokus på smärtans kulturella implikationer och betydelser.23 

Det andra verket är den tidigare nämnda antologin Att tänka smärtan, redigerad av Marcia Sá 

Cavalcante Schuback, professor i filosofi på Södertörns Högskola, som 2009 samlade texter 

med olika ingångar till smärtans fenomen utifrån vad som då upplevdes som ett behov att 

utveckla diskussionen om detta tema. En bok som varit betydande i det fenomenologiska 

samtalet om smärta är The Body in Pain av Elaine Scarry. Jag använder mig inte av den 

specifikt här eftersom den framförallt diskuterar fysisk smärta, men både Smärta, och Att 

tänka smärtan, som är de verk jag använder tar delvis avstamp i hennes teorier.  

     Forskning om konst och Förintelsen är ett stort fält, där utgångspunkten ofta är Theodor 

Adornos uttalande om att det är barbariskt att skriva poesi efter Förintelsen. Detta skriver 

även Hirvonen om i Lidandets språk: från tystnad till vittnesmål, vilket jag diskuterar i 

analysdelen, men då syftet med uppsatsen inte är att skriva om Förintelsen som sådan har jag 

valt att inte gå in på detta fält mer specifikt. 

Disposition 

Texten kommer att börja med en presentation av Lenke Rothman med fokus på upplevelsen 

av det verbala och skrivna språket som otillräckligt, med en kort diskussion om Rothmans 

teckenvärld och symboliken i hennes konst. Analyserna kommer sedan att röra sig från fysisk 

 
20 AnnCatrin Gummeson & Magnus Jensner (red.), Lenke Rothman: gåvor=gifts:1948-2008, (Helsingborg, Dunkers 
kulturhus, 2008). 
21 Torsten Ekbom, ”Ett skrin fullt med samlade saker. Om Lenke Rothmans konst”,  Lenke Rothman, (Stockholm, 
Bokförlaget Arena, 1995). 
22  www.lenkerothman.org 
23 Arne Johan Vetlesen, Smärta, 1 uppl., (Lund, Studentlitteratur, 2006). 
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smärta, till psykiskt lidande, undersöka hur symbolen genom den konnotativa tolkningen 

kommer till liv, och hur Rothmans verk aktualiserar erfarenheter av smärta och lidande i nuet. 
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Lenke Rothman och famlandet efter ett språk 

Det symboliska som ett sätt att utvidga språket  

Lenke Rothman föddes 1929 i den ungerska staden Kiskunfélegyháza, äldst av åtta syskon.24 

Modern arbetade där som hårfrisörska, Rothman fick tidigt hjälpa till i salongen, och fadern 

arbetade som lärare och paraplymakare. 1944 deporterades Rothman tillsammans med sin 

mor och alla sju syskon till Auschwitz. Endast Rothman och hennes ett år yngre bror, som 

sedan också överlevde, valdes ut till arbete vid ankomsten, de andra fick gå till en omedelbar 

död i gaskammaren. Rothmans pappa var intagen som arbetssoldat, vilket bland annat bestod i 

att fungera som en levande minröjare, och han dog svårt sjuk tre dagar efter krigsslutet. 

Rothman blev efter en kort tid i Auschwitz flyttad till en fabrik i Guben, därifrån flyttades hon 

sen till Bergen-Belsen varifrån hon som sextonåring blev befriad i april 1945. Några månader 

senare, i juli, kom hon till Sverige med en Röda kors-transport, svårt sjuk i tbc. Under sex års 

tid låg hon till stor del inlagd på sjukhus och sanatorier, tbc:n uppkom hela tiden på nya 

ställen i kroppen. Vid två olika tillfällen fick hon ligga ett helt år i gipsvagga för att därefter 

lära sig gå igen. Under dessa sjukhusvistelser tog hon korrespondenskurser i teckning och i 

psykologi. År 1951 var hon med i sin första utställning, den yngsta medverkande i 

utställningen Utländska konstnärer i Sverige, och samma år började hon som specialelev på 

Konstfack. År 1976 blev hon invald som ledamot i Konstakademin. Rothman var under sin 

livstid både prisad och framlyft i många olika utställningssammanhang och även 

retrospektiver, och hon har också gjort ett flertal offentliga installationer och minnesmärken, 

bland annat ett över Förintelsen, verket Spår från 1995, i vilket hon gjutit av en bit tågräls i 

Auschwitz på vilken en liten färgglad boll är placerad. Ett verk från början skapat för 

Etnografiska museet men som nu finns på Göteborgs konstmuseum. Hon har även gjort ett 

minnesmärke över Raul Wallenberg 1999, Att minnas den goda gärningen, som finns i 

Riksdagshuset i Stockholm. I november 2008 gick hon efter en tids sjukdom bort i akut 

myeloisk leukemi.  

     Rothman var en produktiv konstnär, men är fortfarande relativt okänd. Hon beskrivs som 

en konstnär känd för att inte anpassa sig till några stilar eller ismer, hon rör sig hela tiden 

emellan språk, det skrivna och det måleriska, skulptur, collage och installation, blandar allt. 

”Alla pådyvlade system skymmer… ju flera ismer man påtvingar mig, desto mer skymmer 

 
24 Biography, u.å., http://www.lenkerothman.org/biography  (hämtad 2019-09-25). 
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man för mig det jag ser - och det jag inte vill se.”25 Till det yttre sammanfaller Rothmans 

estetik ofta med modernismens, men detta är som Torsten Ekbom påpekat bara en skenbar 

likhet, Rothman kommer från ett helt annat håll.26 Hon har i sin konstnärliga verksamhet 

skapat en helt egen teckenkultur som dels grundar sig på den chassidiska religionen hon är 

uppvuxen med, dels på föremål knutna till egna minnen och erfarenheter, föremål som genom 

dessa minnen laddats med olika betydelser, vilket lägger grunden för högst privata tecken. 

Rothman säger själv att den röda tråden i hennes konstnärskap är existensen och hur detta att 

finnas till kan gestaltas.27 I Regn beskriver hon skapelsen enligt boken om Glansen, i Sohar 

som är den judiska mystikens skapelsetolkning, som en inre kärna med många skal över, där 

”(d)et vi ser är återspegling, återglans, tecken på det oåtkomligas befintlighet, En Urbörjan. I 

varje form ligger andra former dolda. Varje form är ett tecken på formernas mångfald”.28 

Hennes sätt att ta sig an världen, genom konsten, blir att försöka avtäcka dessa underliggande 

lager. ”Man rådbråkar, gör om, gör nya arbeten, och man önskar att man vidgar gränserna. 

Det är den innersta kärnan man vill åt.”29 Genom chassidismen har hon tagit till sig den 

grundläggande inställningen att allting döljer en gudomlig gnista vilket upphäver gränsen 

mellan det profana och det sakrala.30 Ekbom menar att det är just det obegränsade som 

karakteriserar Rothmans konst, det finns ingen gräns mellan högt och lågt, och hon rör sig 

utanför konstlade hierarkier vilket ger allt samma betydelse, något som synliggörs i de 

material hon använder, plastpåsar, stenar, knappar, tygbitar, och så vidare.31 Rothman 

återkommer till en avgörande insikt hon som barn fått när hennes far lärde henne det 

hebreiska tecknet för Gud, två små svarta streck vilka hon beskriver som två små flugfötter.32 

Att det allra högsta kan formuleras så enkelt menar hon öppnar upp för att allt som är 

väsentlig är tillåtet att närma sig med en enkelhet. Detta sätt att ta sig an föremål präglar starkt 

Rothmans konst, men hon har också, som konstvetaren Magnus Jensner skrivit om i katalogen 

till den retrospektiva utställningen Gåvor som han var med och kurerade 2008, skapat 

personliga berättelser kring olika föremål och material som knappar, klockor, tyg, 

säkerhetsnålar, den svarta fyrkanten, siffran åtta, kaniner, paraplyet, symaskinen, det brända 

 
25 Ekbom 1995, s. 18. 
 (Citat från Rothmans essä ”Ism-varför?” i antologin Ögonblick av närvaro, 1989). 
26 Ekbom 1995, s. 11. 
27 Lo Caidahl, (red.), Konstens anspråk, (Göteborg, Glänta, 1999), s. 146 
28 Rothman 1993, s. 129. 
29 Caidahl 1999, s. 146. 
30 Ekbom 1995, s. 22. 
31 Ibid., s. 22-23. 
32 Lenke Rothman, Quality of life. Yttringar av Liv - Tecken – Bilder, (Åhus, Kalejdoskop Förlag, 1980). (Denna bok saknar 
sidnummer). 
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och så vidare, vars kontext därmed får betydelse i hennes verk.33 Dessa föremål är ofta 

kopplade till minnesbilder från innan Förintelsen. Några exempel på detta är hur användandet 

av knappar förhåller sig till den pärlemorknapp som var det enda som fanns kvar på platsen 

där deras hus låg när hon efter kriget återvände dit, paraplyet och klockan hör ihop med 

minnesbilder av fadern, eller siffran åtta som blivit en symbol för de åtta hon förlorat. Till 

denna personliga teckenvärld fungerar hennes egna böcker, föreläsningar och 

verkskommentarer som ingång till djupare dimensioner och förser betraktaren med en större 

förståelse för dess innebörd. Genom dessa föremål, genom att ladda dem med nya betydelser 

och genom att använda dem som symboler, skapar hon ett eget språk för att prata om sina 

erfarenheter. Dock är det viktigt att påpeka att detta inte ska ses som en mall för förståelse, 

utan just som en ingång, en kontext. Det är i relation till sin omgivning som tecknen, 

symbolerna blir till, genom att de genom tolkning får mening.34  

 

Sökandet efter ett språk 

Att vidga, pröva och undersöka bildens meddelandemöjligheter har under min långa 
verksamhet ständigt upptagit mig. Bild är överlägsen orden i och med att vi ser allt på 
en gång. (…) När det gäller orden måste vi vänta på nästa och nästa ord för att förstå 
meningen i det som sägs eller skrivs. Då jag prövat båda uttrycksformerna har jag erfarit 
att bilden får sin begränsning, dessvärre just på grund av dess ordlöshet, dess tystnad. 
Men båda uttryckssätten plågar med sina begränsningar och motstånd.35  

I detta uttalande från en föreläsning på Konstfack 2003 synliggörs Rothmans konstnärliga 

utgångspunkt, och hur det är just undersökandet av olika uttrycksformer som är 

grundläggande i hennes skapande. Det verbala språket beskrivs som begränsat just på grund 

av sin linjära form, bilden ger oss allt samtidigt men är på samma gång tyst. Båda uttryckssätt 

har sina begränsningar, men Rothman vill pröva, se om det är möjligt att vidga bildens 

meddelandemöjligheter. Några tydliga gränser verkar dock inte finnas, även när hon skriver 

menar hon att det blir till mentala bilder.36  

     Rothmans självbiografiska bok Regn är en bok som närmar sig erfarenheten av Förintelsen 

som något ständigt närvarande i hennes liv.37 Men det är inte en bok som egentligen berättar 

om hennes upplevelse i koncentrationslägren, den är inte en vittnesberättelse i den 

bemärkelsen. Den utgår från nuet, men är full av minnesfragment som tränger sig på genom 

 
33 Jensner, Magnus, ”Ögonblick av pulserande liv”, Lenke Rothman: gåvor=gifts:1948-2008, red. AnnCatrin Gummeson & 
Magnus Jensner, (Helsingborg, Dunkers kulturhus, 2008), s. 223. 
34 Bal 1994, s. 8-9 
35 Lenke Rothman  – Ett konstnärskap – utan konsult, föredrag på Konstfack 2003. 
36 Rothman 1980, opag. 
37 Rothman 1993. 
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en värld full av symbolik, en skorsten hon ser genom fönstret påminner om skorstenarna i 

lägren, regnet blir en ständig påminnelse om regnet som föll den kvällen hon skiljdes från sin 

familj. Just det språkliga återkommer igen och igen genom boken. Det är en människa vars 

värld splittrades, vars språk togs ifrån henne, det är ett sökande efter ett språk för att kunna 

berätta om det som hänt, det är en längtan efter att få världen att stämma igen, hon vill 

sammanfoga de olika delarna så att hon äntligen ska kunna förstå. Men hur hon än gör är det 

som om minnena och orden undflyr henne, hon är fast vid den punkt där hon skildes från sin 

mor och sina småsyskon och inte fick vända sig om. Hon är kvar där i regnet, framför 

pekfingret som avgör liv eller död, framför skorstenarna som ryker, bland askan från 

människokroppar, och där famlar hon efter orden. Hon beskriver hur det när hon ska berätta 

om hur det var är som att orden åker baklänges ner i strupen och sätter sig där som en knut, 

eller hur hon upplever det som att bokstäverna rör sig framför henne omöjliga att få tag på, 

nära men glider hela tiden mellan fingrarna.38 Regn handlar också om känslan av att trots 

denna upplevelse av att inte kunna, vara tvungen att tala, att erfarenheten av förintelse kräver 

vittnesmål. Hon skriver: ”Jag avundas de döda, för att de har ett legitimt skäl att inte tala.”39 

Denna upplevelse av språkets begränsningar när det kommer till vittnesmålet delar hon med 

många andra förintelseöverlevare. Hirvonen skriver om detta utifrån poeten Paul Celan och 

filosofen och författaren Sarah Kofman som båda i sina författarskap utgår från denna 

konflikt hos vittnet, det som Kofman refererar till som en dubbelbindning. Det finns den 

oändliga plikten att tala och samtidigt som en fysisk omöjlighet att tala ”en kvävande 

känsla”.40 Hirvonen refererar till Kofmans fråga: ”Hur kan man tala om det inför vilket varje 

möjlighet till tal upphör?”.41 Han pekar på att eftersom offren när de drabbades saknade ett 

begreppsligt ramverk för det som de upplevde, kan förintelsen beskrivas som en händelse utan 

vittnen, genom att erfarenheten inte kunde formuleras när den ägde rum, förstördes 

möjligheten av ett gemensamt seende.42 Rothman beskriver detta som att ”(s)pråket stod 

oförberett inför det som skedde. (…) Människan tillfogade, hanterade, förintade, 

experimenterade, utan att det kallades vid namn”.43 Överenskommelsen om språkets 

användning och betydelse upphörde och inga språk kan därför beskriva det som hände i 

lägren. 

 
38 Ibid., s. 97. 
39 Ibid., s. 193. 
40 Hirvonen 2009, s. 185. 
41 Ibid., s. 185. 
42 Ibid., s. 180. 
43 Rothman 1993, s. 139. 
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     Hirvonen utgår från Adornos berömda uttalande: ”Att skriva poesi efter Auschwitz är 

barbariskt”.44 Han tolkar dock inte detta som ett förbud mot att försöka vittna om det som 

skett utan att det snarare skulle handla om en viss typ av framställning, den estetisering som 

genom konsten skulle mildra upplevelsen av ondskan, lidandet och smärtan. Hirvonen pekar 

på hur icke-refererande och icke-föreställande bilder skulle kunna vara ett alternativ som inte 

inbjuder till sinnlig dyrkan. Det handlar alltså inte om att undvika det smärtsamma utan att 

konfrontera kunskapen om det som skett utan sinnliga distraktioner som tar fokus från det 

som skildras. Han menar att Adornos förbud därmed inte gäller bearbetningar i sig av 

Förintelsen utan just den estetiserade bilden.  

     Rothmans konst rör sig från början i det abstrakta avskalade. Torsten Ekbom har skrivit 

om hur det går att se hur Rothman, i likhet med många andra förintelseöverlevare, 

konstnärligt rört sig från det som kallats en språklig och existentiell nollpunkt, just i hur hon i 

början av sin konstnärliga verksamhet använder sig av det enkla, det förkastade, föremål 

ingen annan skulle lägga märke till.45 Det enkla och avskalade kan alltså ses som 

utgångspunkten i ett försök att uppfinna språket på nytt.  

     När orden stockar sig i halsen blir konsten för Rothman ett språk där hon genom att visa 

istället för att tala kan närma sig erfarenheten av lidande. Detta aktualiseras även i relation till 

smärtupplevelser som inte är direkt sammankopplade med förintelseerfarenheten. I sin bok 

Quality of life Yttringar av Liv - Tecken - Bilder skriver Rothman om hur hon vid ett flertal 

tillfällen använt bilder som en form av dagbok: ”När jag till exempel har legat på sjukhus och 

blivit opererad, då har min erfarenhet inte varit identisk med något ord jag kände. Ändå ville 

jag lyfta det upplevda utanför mig.”46  

 

 
 
 
 
 
 

 
44 Hirvonen 2009, s. 181. 
45 Ekbom 1995, s. 15. 
46 Rothman 1980, opag. 
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Verksanalyser. Att lyfta det upplevda utanför sig själv 

Dagboksblad 

Ett år har 365 dagar består av sidor från ett skissblock där Rothman sytt stygn med svart 

björntråd genom pappret, eller klistrat fast sönderklippta trådar med tejp, tejp  som numera är 

gulnad av tid. På några sidor är även bilder som ser ut som tidningsurklipp påsydda eller 

påtejpade. På vissa sidor är tråden eller stygnen mer symmetriska, på andra är de ett enda 

virrvarr, på nästa en blandning, och på vissa sidor blir tråden nästan figurativ. Tejpen täcker 

över stygnen, är ibland tejpad över hela sidan, ibland kors och tvärs, och på en sida bildar den 

ett tydligt kors. På varje sida står en siffra i blyerts på nedre högra hörnet, vilken troligtvis 

markerar i vilken ordning bilderna skapats. Tejpen håller ihop trådklippet som annars skulle 

falla åt alla håll. Ibland är stygnen enstaka, ibland påminner de om kirurgstygn. På en indexial 

nivå kopplas kirurgstygnen i papper ihop med sår som sytts ihop, vilket blir en ingång till 

verket. 

     Verken i Dagbok med svart kvadrat är också skapade i papper, där hon både sytt stygn 

med svart eller vit tråd, vilka delvis påminner om kirurgstygn, och med en nål tryckt olika 

mönster i pappret. Varje pappers sida är datummärkt med svarta siffror, och samtliga har 

längst ner i mitten en svart kvadrat.  På en sida, den som är datummärkt 24.7, är en liten 

pappersbit med brända kanter påsydd. Även här är det ibland symmetriska och ibland 

osymmetriska mönster som nålen skapat, och i flera fall är mönstren figurativa, till exempel 

kvadrater, eller som på sidan märkt 31.7 (se Bild 2.), där det ser ut som små streckgubbar som 

är översydda med raka stygn.  

     Det handlar alltså om två olika verksviter, men de är skapade efter varandra, vilket gör att 

jag tolkar dem som sammanhörande, den ena som en fortsättning på den andra. Dessa verk, 

som hon kallar sydda dagboksblad eller tecknade anteckningar, tillkom 1964 när hon ännu en 

gång var inlagd på grund av komplikationer efter tbc:n.47 Ett år har 365 dagar och Dagbok 

med svart kvadrat uppkom, enligt citatet ovan, ur ett behov av att berätta och bearbeta när 

orden för erfarenheten inte räckte till: 

Jag fann en möjlighet: jag sydde med nål och tråd på papper, jag klippte sönder trådar 
och tejpade fast dem som bandage på sår. Senare när stygnen kunde tas bort, men såren 
ännu inte var riktigt läkta, antecknade jag skeendet genom att på kraftigt paper med nål 
åstadkomma ärr.48 

 
47 Rothman 1980, opag. 
48 Ibid., opag. 



 

 18 

Här utgår Rothman från en känsla av fysisk smärta, att vara utlämnad till läkarnas verktyg 

som öppnar upp och syr ihop kroppen. I brist på ord överför hon istället den kroppsliga 

erfarenheten till något materiellt. Något betraktaren kan överföra till sin egen kropp. Nålen 

som genomborrar pappret, syr stygn, omsorgen i att med tejpen plåstra om de hopsydda såren. 

Tejpens genomskinlighet som inte döljer stygnen. De omsorgsfulla men till synes tillfälligt 

placerade nålärren i pappret. Nålspets genom papper skapar associationer till nålspets genom 

hud, upplevelsen av hudens motstånd, hur den ger efter för den vassa spetsen. Genom att 

tillföra en fysisk/materiell dimension blir själva smärtan något vi kan föreställa oss. Nålen är 

inte närvarande i bilderna, bara spåren efter den, stygnen, de små runda ärren i pappret. Ändå 

är den konkret närvarande i den kroppsliga receptionen av verket. Trots detta blir smärtans 

ogreppbarhet tydlig. Stygnen lagar en föreställd kropp, men det är en lagning som döljer 

insidan, döljer själva smärterfarenheten. Åtskilliga försök har gjorts inom konsten att skildra 

smärta och lidande, men frågan är hur detta kan göras för att just förmedla erfarenheten av 

lidandet, inte bara visa på det kroppsliga svaret på smärtan, eller på våldet. Cavalcante 

Schuback menar att det inte går att iaktta den fysiska smärtan, kroppens smärta, avskilt från 

det psykiska lidandet, själens smärta, eftersom att ha smärta är att samtidigt lida av den.49 

Arne Johan Vetlesen pekar i boken Smärta på hur även den psykiska smärtan tar sig uttryck 

som fysisk smärta, vilket betyder att båda dessa dimensioner alltid är närvarande när det 

handlar om smärtans fenomen.50 Den största skillnaden ligger i att det psykiska lidandet kan 

ifrågasättas genom att det inte är synlig på samma sätt som den fysiska smärtan.51 Dessa 

aspekter blir tydliga i Rothmans verk, den fysiska smärtan går inte att på ett tydligt sätt 

särskilja från det psykiska lidandet i att ha en kropp som utsätt för detta. På flera av sidorna i 

Ett år har 365 dagar är det som om tejpen försöka hålla ihop något som håller på att falla isär, 

tråden är ett enda virrvarr. Detta skulle kunna läsas som ett uttryck för ett inre kaos, smärtans 

inre kaos. Vetlesen formulerar det som att  den fysiska smärtan kastar jaget tillbaka till sig 

själv, riktar jaget mot kroppen, och hur kroppen genom smärtan ”lägger beslag på hela 

existensen”.52 I Dagbok med svart kvadrat är inget av detta längre synligt. Allt som blir kvar 

för våra blickar är ärren, såren inuti är osynliga. Smärterfarenheten när de yttre såren läkt är 

alltså lika osynlig för betraktaren i mötet med verket som den är i mötet med den människa 

som lidit, även om ärren finns där som spår, tecken på att något hänt. Själva den fysiska 

smärtdelen kommuniceras genom indexiala tecken, kirurgstygn som refererar till hopsydda 

 
49 Cavalcante Schuback 2009, s. 140.  
50 Vetlesen 2006, s. 37. 
51 Ibid., s. 36. 
52 Ibid., s. 30-31. 
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sår, men det inre, smärtkaoset, blir synligt först genom den konnotativa delen i 

tolkningsakten, genom verkens symboliska dimension, som här får sin förankring i Rothmans 

egna beskrivning av behovet att lyfta erfarenhet utanför sig när hon saknade orden för att 

beskriva det hon upplevde. Genom att verken tolkas i relation till varandra  uppstår det ny 

betydelse, det osynliga blir synligt som en aspekt i smärterfarenheten, lidandet är något som 

döljer sig innanför huden. I Dagbok med svart kvadrat finns den svarta fyrkanten med på 

varje sida, denna symbol som inom ramarna för Rothmans privata teckenvärld refererar till 

bönen, genom barndomsminnen av fadern som ber med den svarta bönelappen i pannan.53 

Symbolen kan här representera någon som ser, tolkas som en bön för den som lider, något 

eller någon bär den lidande genom dagarna som, om man utgår från datumen på de olika 

sidorna i verket, sträcker sig över nästan en månad. Genom kvadraten för hon alltså in en 

aspekt av tröst i verken. ”Den svarta kvadraten var symbolen för den uppenbara uthållighet, 

kraft som var nedlagt i mig, nedlagt i allt liv”, skriver Rothman i Quality of Life.54  

     Just stygnen, att sy, har blivit ett återkommande tema i Rothmans konst, och Stygn är även 

namnet på en av hennes böcker i vilken hon försöker skapa sammanhang i en fragmenterad 

tillvaro genom att sy ihop de olika delarna.55 Genom att sy vill hon foga ihop, laga världen 

som faller samman. Kuratorerna Joanna Nordin och Olivia Berkowicz skriver i katalogen till 

utställningen Att hopfoga den sönderfallande världen att Ett år har 365 dagar är ett tydligt 

exempel på Rothmans förhållningssätt. Om nål och tråd kunde laga hennes kropp borde de 

också kunna användas för att laga den fragmenterade tillvaron, laga hennes identitet.56 

Verkets konkreta associationer till att laga en sårig kropp övergår här till att handla om något 

mycket större, till att laga tillvaron i sig, en tillvaro som genom smärtan och lidandet, som vi 

sett, blir ett stort kaos utan riktning. 

 

Brädan 

Brädan är ett verk från 1962. Det är en avlång brädstump som ser ut att vara märkt av tid och 

användning, både i över och underkanten finns spikhål, och längs brädans hela högra sida 

löper en spricka. Träet är till största delen svartfärgat, eller svartbränt, även om träet lyser 

igenom fläckvis, framför allt längst ned. Brädan visas upp med den breda skivan lodrätt mot 

betraktaren och på övre delen finns åtta streck inristade i vitt, understrukna med ett 

 
53 Rothman 1980, opag. 
54 Ibid., opag. 
55 Lenke Rothman, Stygn, (Hedemora, Gidlunds förlag, 2001). 
56 Johanna Nordin& Olivia Berkowicz, ”Lenke Rothman. Att hopfoga den sönderfallande världen”, Lenke Rothman: Att 
hopfoga den sönderfallande världen: 14 juni-1 september 2018, (Nyköping, Sörmlands museum, 2018), s. 20. 
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horisontellt streck under vilket ännu två streck är ritade. Lite längre ned till vänster finns ett 

målat rött märke med ett gult tecken i. 

     En återkommande symbol i Rothmans konst är siffran åtta, och den står för de åtta hon 

förlorade i Auschwitz. Hon skriver: ”Siffran åtta är inristad i mig som ett smärtans – 

saknadens emblem.”57 En av de frågor som aktualiseras genom Brädan är hur det är möjligt 

att berätta om förlusten av sina småsyskon, av sina föräldrar? I verket har hon ställt upp det 

som en matematisk ekvation där de två undre strecken är de som blev kvar, hon själv och 

hennes ett år yngre bror.58 Tecknet i den röda rutan är ett hebreiskt R, för Rothman. Rothman 

själv säger om verket i sin föreläsning på Konstfack 2003: 

En bräda som jag hittade i Bohuslän tyckte jag redan talade om för mig allting som jag 
bar inom mig. Jag bara lade till en mycket enkel ekvation (åtta vita streck över en vit 
linje och två streck under) och blev förskräckt över att så här enkelt är det, att av tio 
personer finns det två kvar efter Förintelsen.59  

Detta är ett tydligt exempel på hur världen omkring Rothman är full av symbolik. Brädan 

fanns där framför henne, talade om något hon redan visste. Som om den materialiserade det 

hon inte med ord kunde formulera. ”Jämförelser, symboler, synonymer, påminnelser, 

hågkomster. Jag kan inte värja mig. Blir översköljd”, skriver hon vid ett tillfälle i Regn.60 Hon 

är i en ständig dialog med tingen och omvärlden och genom att skala av lagren, avtäcka 

tingens betydelse, närmar hon sig sakernas kärna. 

     Utan Rothmans personliga referenser till siffran åtta är det svårt att röra sig utanför verkets 

ikoniska nivå, detta är då bara en gammal bränd eller av tid svartnad planka, drivved, med 

några streck i, vilket visserligen kan bära konnotationer och fungera som tecken för 

exempelvis förgänglighet eller något bortkastat. Men i mellanrummet mellan det materiella 

konstverket och den kontext Rothman ger uppstår symboliska dimensioner långt bortom det 

uppenbart synliga. ”Jag saknar mina syskon!” skriver hon i boken Regn.61 Hennes mors ord 

framför lägervakten i Auschwitz: ”Det här är min familj.”62 Att se de åtta strecken i det 

brända träet på brädan. Bilden av Rothman som ritar streck som var och en representerar 

någon, för varje streck finns ett namn bakom. Med vetskapen om hennes familjs öde blir 

verkets materiella dimension fysiskt påtaglig. Det svarta, det som skulle kunna tolkas som 

bränt, blir ett index för eld, men utifrån verkets kontext och de konnotationer som därigenom 

 
57 Rothman 1980, opag. 
58 Lenke Rothman  – Ett konstnärskap – utan konsult, föredrag på Konstfack 2003. 
59 Ibid. 
60 Rothman, 1993, s. 174. 
61 Ibid., s. 26. 
62 Ibid., s. 79. 
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uppstår väcks den symboliska dimensionen till liv. Det brända som associeras till kroppar som 

brinner, till askan eller de förkolnade rester som är det enda elden lämnar efter sig. Verkets 

associationer till drivved tillför ännu en dimension till den konnotativa tolkningen. Drivved 

kan vara något som kastas bort, vilket i denna kontext kan associeras till bortkastade 

människoliv, men, det är också något som slits bort, genom stormens yttre våld, såsom 

Rothmans familj slets bort i den regniga natten. Verket är symboliskt men det brända är också 

ytterst konkret, den konnotativa tolkningen fungerar här som det som bär den konkreta 

betydelsen in i nuet, återaktualiserar verkets ursprungskontext, får det skedda att bli verkligt 

återigen framför betraktaren. Genom detta kommer dess symbolik till liv. 

     Huruvida det är möjligt att känna någon annans lidande är utgångspunkten för Cavalcante 

Schubacks undersökning, en högst relevant fråga i relation till ett verk som kommunicerar en 

privat förlust, ett lidande som dessutom inte är baserat på naturlig död utan på liv bortryckta 

genom brutal systematisk förintelse. Cavalcante Schuback tar avstamp i den traditionella 

filosofins syn på smärta och lidande som erfarenheter omöjliga att dela, där smärtan ses som 

egoistisk eftersom den utesluter den andre.63 Hon diskuterar det aristoteliska begreppet eleos 

som ofta översatts och tolkats som medlidande, något som enligt Cavalcante Schuback väcks 

ur känslan av att det smärtsamma kan drabba en själv, och implicerar att endast den som själv 

har erfarit lidande har förmågan att känna medlidande.64 Men Cavalcante Schuback visar på 

hur eleos bättres skulle kunna förstås om det skulle översättas som sorg: ”Att sörja över 

andras sorger och smärtor, med hänsyn till smärtans och lidandets skrikande-ekstatiska 

struktur, inte dess egoistiska struktur, innebär att nå en punkt där hjärtat känner verklig sorg. 

Denna punkt är en vändpunkt i vår egen sensibilitet”.65  

     Frågan är om Brädan egentligen blottar lidandet, eller om den endast visar på lidandets 

ursprung? Det materiella uttrycket gör erfarenheten konkret, vilket ställs i relation till 

lidandets ekstatiska uttryck, det nattliga inre skriket: ”Jag saknar mina syskon!”, brända 

kroppar bland miljontals andra brända kroppar. Hirvonen menar att poesin genom att 

mimetiskt iscensätta det fasansfulla kan föra fram det som inte går att säga i ljuset, något som 

går att koppla även till konstens möjlighet att just visa istället för att säga.66 Genom dess 

symboliska nivå och de associationer som uppstår förmår verket förmedla det frånvarande, 

här återaktualiseras både brotten mot människoliv och visualiseras Rothmans högst privata 

sorg, en sorg som hon dock samtidigt delar med miljontals andra. Det är ett verk som bunden 

 
63 Cavalcante Schuback 2009, s. 138.  
64 Ibid., s. 152. 
65 Ibid., s. 154. 
66 Hirvonen 2009, s. 193. 
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till en förintelsekontext sträcker sig utanför både sin ikoniska och indexiala nivå, och som i 

sin symbolik blir en berättelse om Förintelsen i stort, om förspillda liv, om brända kroppar, 

om förlusten av de närmaste. Enligt den klassiska synen på medlidande skulle endast den som 

själv erfarit lidande kunna relatera till denna aspekt av verket, till smärterfarenheten. Men 

Cavalcante Schubacks förståelse av begreppet eleos som sorg skapar andra förutsättningar för 

förståelse av smärtupplevelsen. Hon beskriver eleos som erkännandet av den egna ändligheten 

och sårbarheten, och hon menar att genom en förvandling i den egna sensibiliteten blir det 

möjligt att genom sorgen känna den andres smärta.67 Med denna utgångspunkt sträcker sig 

verket utanför sin konkreta betydelse och närmar sig erfarenheten av just själva smärtan, inte 

bara dess ursprung. 

 
Ihågkom oss till liv 

Ihågkom oss till liv är ett verk från 1979. Det består av ett litet glasskrin och inuti på ett blått 

tyg ligger två par barnskor. Metallen runt skrinet är rostig och mörknad men på vissa ställen 

lyser förgyllning igenom vilket tyder på att det från början varit guldfärgat. På glasskrinets 

ena nedre långsida är verkets titel tryckt på en metallplatta tillsammans med konstnärens 

namn och årtalet verket blev till. Det ena paret skor är ett par svarta blanka sandaler och det 

andra ett par tygskor med långa oknutna skosnören, små serieteckningar på tyget och 

bokstäver och siffror i blått och rött runt det vita gummit längs skornas kanter. De svarta 

skorna är välbehållna till skillnad från tygskorna som bär tydliga spår av användning, på den 

ena tygskon är gummit längst fram trasigt. Skorna ligger huller om buller över varandra, och 

på olika bilder av verket ligger de på olika sätt, vilket kan tolkas som att deras exakta 

placering i glasskrinet inte är det väsentliga i verket. De svarta sandalerna ser ut att vara från 

30-talet, de andra skulle kunna vara från verkets tillkomsttid. Det är ett verk som fungerar 

symboliskt, associativt på flera plan. Barnskorna fungerar här både som ett indexialt och 

symboliskt tecken. Barnskorna som index för barn påminner betraktaren om levande barn. 

Barn som sprungit, skrattat, snubblat, sparkat boll. Men för den som någon gång besökt 

Auschwitz och sett de stora glasmontrarna med skor från offren där, är det svårt att inte 

koppla ihop verket med associationer till Förintelse och död. Skorna som fråntogs offren när 

de kom till lägren, innan de fördes vidare till gaskamrar eller förintelse genom arbete. Just de 

små barnen som inte var arbetsdugliga skickades direkt till döden, som sex av Rothmans 

yngre syskon. Genom den kontext Rothmans egna erfarenheter ger, blir skorna symboler för 
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barns sårbarhet, för liv och död som möts. Genom skornas associationer till olika tider, 30-tal, 

70-tal, knyts verkets kontext till samtiden, aktualiserar den smärtsamma förlusten i nuet. 

Rebecka Katz Thor, doktor i estetik, skriver i utställningskatalogen till Att hopfoga den 

sönderfallande världen om verket:  

Vem är det som ska kommas ihåg? Ett barn som dog i Förintelsen och/eller alla barn 
som dött sedan dess? Eller upprättar de två paren en ekvation där två tidsepoker möts 
och summan blir ett slags sorgens monument? Det är i verk som detta som tiden öppnas, 
den slutar vara specifikt bunden till en historiskt verklighet och blir universell, samtidigt 
som den stängs och lyfter fram den speciella katastrof som Förintelsen var.68  

I det symboliska som kan vara både universellt och personligt blir Förintelsen kroppsligt nära. 

Genom att väcka minnen till liv, genom att koppla ihop ett smärtsamt då med nuet väcker hon 

betraktarens egna rädslor för förlust till liv, ställer frågor om vår gemensamma sårbarhet. 

     ”Ihågkom oss till liv” är ett citat ur en bön.69 Titeln i detta verk är central för verkets 

betydelse. Den visar på den smärtsamma dubbelheten i förlusten. Att minnas är att väcka 

någon till liv, samtidigt som den som berövats livet ofrånkomligt är borta för alltid. Hirvonen 

refererar till Nanette C. Auerhahn och Dori Laub, båda forskare inom psykologi, som menar 

att vittnesmålet framförallt handlar om att ”återhämta de döda från glömskan, att bevilja de 

döda en röst, att införliva dem och deras lidande i historien”.70 Men, fortsätter Hirvonen, som 

den franska författaren och litteraturkritikern Maurice Blanchot sagt så kan vittnesmålet också 

ses som ”tysta varningar”. I Ihågkom oss till liv är det ett kollektivt minne som åberopas, 

samtidigt som det är ofrånkomligt att även Rothmans egen erfarenhet och sorg finns inskriven 

i verket. Glasskrinet hon använt köpte hon för att det påminde om ett glasskrin hennes far 

gjort och som de i hennes barndom förvarade knappar i.71 Genom detta kopplas verket ihop 

med tiden innan smärterfarenheten, blir en påminnelse om hågkomsten just som något som 

aktiverar varningar i nuet, en aspekt relevant i en samtid där högerextrema krafter får mer och 

mer inflytande i samhället. Rothman skriver i Regn: ”Plötsligt ser jag på nytt de små barnens 

blickar. De små ansiktena med onda aningar i ögonen. Se oss! Hur skulle barnens ängsliga, 

förskräckta, blickar haft en chans? Inte ens vuxna i jämnhöjd förmår se varandra. Hur skulle 

barnen ha en chans?”72 Ihågkom oss till liv blir här en uppmaning att se, både det som skett 

och det som sker hela tiden, även i nuet.  

 
68 Rebecka Katz Thor, ”Ihågkom oss till liv”, Lenke Rothman: Att hopfoga den sönderfallande världen: 14 juni-1 september 
2018, (Nyköping, Sörmlands museum, 2018), s. 46. 
69 Rothman 1980, opag. 
70 Hirvonen 2009, s. 182. 
71 Rothman 1980, opag. 
72 Rothman 1993, s. 174. 
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     Förlusten av ett barn är något i sig nästan omöjligt att ta in. Tanken på barn som 

systematiskt mördats. En expressiv skildring av det våld som riktades mot barn under 

Förintelsen, det våld som riktades mot Rothmans egna småsyskon, det minsta bara ett 

spädbarn, skulle varit omöjligt att ta in, att betrakta utan att värja sig, vilja fly. Ihågkom oss 

till liv är ett verk som precis som Brädan inte i sig själv kommunicerar något konkret om 

lidande eller smärta. Men det är ännu ett exempel på hur Rothman laddar sina verk med 

symbolik och konnotationer, hur dessa underliggande djup synliggörs genom Rothmans egen 

historia, hur hon på till synes enkla sätt förmedlar oerhört komplexa frågor om premisser för 

liv. Rothman skapar i sina verk utrymme för en övermäktig sorg. Genom associationer till 

levande barn här och nu i relation till de barn som mördats väcks de verkliga premisserna för 

detta lidande till liv, vilket öppnar upp för en möjlig kroppslig förståelse utanför det verbalt 

språkliga. 

Språkliga mellanrum 

Inget av dessa verk är i första hand estetiska, sinnliga, de har ingen förskönande aspekt. 

Ingenting distraherar betraktaren från dess budskap, ingen estetisk dimension finns som 

tillflykt, vilket knyter an till hur Hirvonen tolkar Adornos tankar om gestaltningar av 

Förintelsen.73 Istället verkar de genom en överföring av erfarenhet på ett fysiskt plan. Smärta 

och lidande är något som upplevs i kroppen. Genom att förmedla erfarenhet på ett sätt som 

talar till en kroppslig varseblivning möjliggörs en mer direkt förståelse av smärtans fenomen. 

De på papper abstraherade stygnen, ärren, verkar genom en direkt kroppslig reception, genom 

medvetenheten om att vi genom våra kroppar delar en sårbarhet för den fysiska smärtan. 

Vetlesen pekar på hur denna gemensamma kroppsliga utsatthet är en av de saker som kan 

sägas definiera det mänskliga framför allt och hur smärtan riktar uppmärksamheten mot just 

kroppen.74 Även det brända hos Brädan medvetandegör en gemensam kroppslig sårbarhet. 

Genom siffran åtta och den betydelseladdning som den får hos Rothman, detta tecken som 

står för förlust av de närmaste på ett obeskrivligt smärtsamt sätt, medvetandegörs den 

gemensamma mänskliga utsattheten för detta lidande. I Ihågkom oss till liv förflyttas 

smärterfarenheten till nuet genom att knyta erfarenhet av lidande under Förintelsen till 

betraktarens sårbarhet här och nu, genom sorgen i tanken på att förlora ett barn. När Rothman 

placerar barnskor som associeras till olika tider bredvid varandra visar hon på en sårbarhet 

som finns hela tiden, och därigenom uppmanar hon oss att inte blunda. Möjligheten att 

 
73 Hirvonen 2009, s. 181. 
74 Vetlesen 2006, s. 29. 



 

 25 

förmedla erfarenhet av smärta och lidande blir därmed en fråga om att synliggöra sårbarhet, 

och därmed aktuell i en samtida kontext. 

     Nästan allting i Rothmans konst skulle kunna läsas symboliskt, och refererar till nånting i 

Rothmans värld av betydelseladdade symboler. Dessa symboler verkar både som symboler i 

bemärkelsen att de finns där istället för nånting som är frånvarande, som barnskorna som 

representerar barn, eller det brända som symboliserar brända kroppar. Men den symboliska 

dimensionen har även en utvidgande funktion i Rothmans konst, vilket korresponderar med 

det Bal skriver, om hur det i rörelsen mellan det ursprungliga materiella tecknet och den 

betydelse som uppstår genom tolkningsakten uppstår ny mening.75 Mellan ordens 

otillräcklighet och de symboler som genom bilden eller objektet får tala i dess ställe (eller i 

sin egen rätt) uppstår en rörelse, symbolen kommer till liv genom tolkningen, och rör sig 

genom denna tolkning tillbaka till det verbala språket, där erfarenheten som materialiserats i 

det visuella får nya möjligheter att formuleras i ord. I rörelsen mellan symbolen som 

refererande och symbolen som utvidgande, uppstår det mellanrum. Mellan det som kan sägas 

och det som inte kan sägas, men som med symbolen kan visas, blir något synligt.76 När 

Rothman beskriver det som att orden fastnar i halsen när hon ska prata om det hon varit med 

om, när hon upplever sig som språklös i relation till erfarenhet av smärta och lidande blir 

konsten ett språk där kommunikation möjliggörs på nya sätt genom den symboliska 

dimensionens förmåga att skapa ny mening i mötet med betraktaren. Den fysiska, materiella 

aspekten i verken aktualiserar upplevelsen av smärta och lidande i nuet. Där det verbala 

språket som verktyg för vittnesmål bara kan återberätta erfarenheten, endast kan referera till 

ett förflutet, kan den symboliska associativa tolkningen förflytta sorgen till något konkret, 

något där betraktarens egen smärta eller sorg får plats att knyta an till verkets kontext.  

Rothmans antecknar under arbetet med en utställning 1965:  

Det block av omöjlighet, av förborgenhet, av ogripbart som är vältrat över mig vältrar 
jag vidare på bilden. Men i och med det vältrar jag det också på åskådaren. Och är inte 
”konst” till för att befria åskådaren från det egna blocket? Eller är det så att om man ser 
på en bild och känner igen sitt eget block, känner samband, då lyftes också åskådarens 
block över på bilden? Bilden som gemensam möjlighet för mig och åskådaren?77   

Rothman visar här på  hur konstverk kan fungera som en gemensam angelägenhet där både 

konstnärens och betraktarens erfarenheter kan materialiseras. Betraktaren av verken kan ta till 

sig det som verken förmedlar både genom medlidande – smärtan i tanken att detta kan drabba 

 
75 Bal 1994, s. 10. 
76 Lupo 2009, s. 77. 
77  Lenke Rothman, ”Ur mina anteckningar under arbetet”, Gröna Paletten, u.å., 
http://www.lenkerothman.org/exhibitions/grona-paletten (hämtad 2019-12-04). 
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en själv utifrån förståelse av vad smärta och förlust kan innebära, men också genom eleos så 

som Cavalcante Schuback förstår begreppet, som sorg.78  

     Rothman har en tydlig medvetenhet om den symboliska aspekten, vilket synliggörs i hur 

hon aktiverar den i sina verk, genom att ställa det konkreta i relation till det abstrakta, genom 

att som i Ihågkom oss till liv placera dåtid i relation till nutid, genom att visa på kontraster i 

vad som sker sida vid sida. Genom detta knyter hon samman sin erfarenhet med nuets 

sårbarhet, med den gemensamma sårbarheten som definierar människan.  

Slutdiskussion – Möjligheter och begränsningar 

Genom den kontext som skapas utifrån Rothmans böcker och verkskommentarer 

materialiseras en teckenvärld full av möjliga betydelser. Konstverken har alltså en potential 

att genom sin symbolik kommunicera erfarenhet genom det visuella när orden upplevs som 

bristande. Men, genom deras abstrakta dimension är de samtidigt begränsade, just genom, 

som Rothman formulerat det, deras ordlöshet.79 För att den symboliska dimensionen ska 

komma till liv krävs tolkning. För en tolkning som inte är helt godtycklig krävs en ingång, en 

kontext att förhålla sig till. I denna uppsats har Rothmans verk analyserats med utgångspunkt 

i hennes egna erfarenheter av smärta och lidande och det har präglat den empiriska 

perceptionen av verken, och detta blir ett exempel på hur tecken görs, hur de kan ses som en 

händelse, något som uppstår och blir till genom att de tolkas.80 Huruvida konstverken 

verkligen förmår kommunicera erfarenhet av smärta och lidande är alltså beroende av hur den 

symboliska dimensionen genom tolkningsakten aktiveras. Genom denna analys har jag visat 

på hur Rothmans personliga erfarenheter finns inskrivna i verken, och hur verken utifrån 

denna utgångspunkt, en utgångpunkt där ord och bild möts, förmår närma sig det som 

Rothman själv upplevde sig oförmögen att vittna om.  

     Ekbom har beskrivit det som att Rothmans förankring i den judiska mystiken kan ses som 

anledningen till att hon rör sig emellan genrer utan att låta sig begränsas.81 Men jag vill hävda 

att det också har med just hennes språksökande ambition att göra. Att begränsa sig vore att 

begränsa sina uttrycksmöjligheter, och det var just att kommunicera något som var det 

väsentliga för henne. Att lyfta erfarenheten utanför sig, så att den möjligen kan delas. Ordens 

möjligheter knyts ihop med bildens möjligheter. Mellan dessa uppstår mellanrummen. Där 

bilden är tyst kan orden tala, där orden är begränsade av sin form kan bilden visa, och kanske 

 
78 Cavalcante Schuback 2009, s. 154. 
79 Lenke Rothman  – Ett konstnärskap – utan konsult, föredrag på Konstfack 2003. 
80 Bal 1994, s. 9. 
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är det i rörelsen emellan som svaret finns när det kommer till möjligheten att förmedla 

erfarenhet av smärta och lidande. ”Spräng sönder begränsningen med att sy ihop” skriver 

Rothman i Stygn.82 Eller: ”Inte verbalt och inte som bild, men som en förbiilande insikt av 

ljus. Ett ljus som tränger undan allt i ett icke existerande mörker. Det outtryckbara finns i 

känslan”.83  
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Sammanfattning  

I denna uppsats har jag undersökt hur erfarenhet av smärta och lidande kommuniceras i några 

utvalda verk av Lenke Rothman. Utgångspunkten har varit hennes upplevelse av ordens 

bristande möjlighet att vittna om lidande, framförallt i relation till hennes erfarenheter från 

Förintelsen men även i relation till fysisk smärta efter en operation. Huvudfokus har legat på 

att undersöka den symboliska dimensionen i verken, och hur den visuella och materiella 

aspekten tillför mening, i relation till ordens begränsning.  

     I analysen av verksviterna Ett år har 365 dagar och Dagbok med svart kvadrat har jag 

visat hur den kroppsliga erfarenheten överförd till något materiellt möjliggör en kroppslig 

reception av verken, och jag har även visat på hur dessa verk gestaltar smärterfarenhetens 

synliga och osynliga aspekter. I analysen av Brädan har jag visat, hur Rothmans erfarenhet av 

smärtan i att förlora sina närmaste synliggörs genom siffran åtta och det brända som symboler 

för brända kroppar. Genom den konnotativa tolkningen kommer symbolerna till liv, verkets 

kontext materialiseras framför betraktaren, och jag diskuterade även hur det är möjligt att ta 

till sig detta verk genom att närma sig den andres smärta genom sorgen. I Ihågkom oss till liv 

skapas genom barnskorna från olika tider ett band mellan Rothmans egen förlust och smärta 

till en större smärterfarenhet, och genom detta knyts hennes erfarenhet av lidande ihop med 

nuet och den gemensamma sårbarhet människan har inför smärta och lidande. Det som 

synliggjorts i undersökningen är hur det i tolkningsakten uppstår ett mellanrum mellan 

kontext och det vi kan se, tecknet, och det vi upptäcker i tolkandet, och i dessa glapp 

möjliggörs nya betydelser, nya rum för betraktaren och verket att mötas. I detta gränsland 

materialiseras en möjlig plats där erfarenheter kan lyftas utanför jaget och bli synliga. 
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