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1.  INLEDNING

Lars Nilsson (f. 1956) var under slutet av 1980-talet en rising star bland en ung generation 

postmodernistiskt förknippade konstnärer. De flesta av dessa arbetade liksom Nilsson med 

bildkonst, där collage, stil- och materialblandningar, kitsch och provokativa färg- och motivval blev 

ett sätt att ifrågasätta gränsen mellan original och kopia, subjektets autenticitet och det autonoma 

verket. Konstbegreppet såväl som konstfältets hierarkier och konstutställningarnas form kom att 

förändras. Många av dessa förändringar berodde på internationella influenser. Verken kunde även 

fungera som en helhet, en installation där kontexten och mottagandet var en omistlig del av verket. I 

Sverige kom en yngre generation konstnärer, främst födda under 1950-talet, att lyftas fram som 

postmodernister och samtidsskildrare. De kom att beskrivas som representanter för decenniet. 

Genom att följa Lars Nilssons 1980-tal behandlar min studie en av dessa postmodernistiskt 

förknippade yngre konstnärer och kopplingen till samtiden som begrepp. 

1.1. Syfte

Mitt syfte är att utifrån Lars Nilssons konstnärskap studera det svenska konstfältet under 1980-talet. 

Jag behandlar även de influenser och de kontexter som kom att vara tongivande för hans konstnär-

liga produktion och utveckling. Under 1980-talets gång kom begreppet "postmodernism" att knytas 

till Nilsson. Därför undersöker jag vad som karaktäriserar Nilssons konstnärskap under den aktuella 

perioden, och vilken betydelse de utställningssammanhang som Nilsson var en del av fick för hans 

konst såväl som för det konstkritiska mottagandet. 

Att studera det svenska konstfältet under 1980-talet kräver att begrepp som "samtid" och 

"postmodernism" studeras i relation till "en yngre generation", och hur dessa begrepp används 

utifrån de sammanhang där Nilsson ingick. Också besläktade varianter av dessa begrepp är av 

intresse för studien. Vad blev konsekvenserna för det konstfält som Nilsson var en del av? Mitt syfte 

är även att studera om och hur dessa begrepp kan förstås i relation till begreppet "samtidskonst" 

eller "samtida konst."
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1.2.  Metod

Min studie tar sin utgångspunkt i den diskursteori som Michel Foucault formulerar i Vetandets  

arkeologi från 1969.1 Av vikt för studien är hur diskursiva praktiker såsom konstnärlig produktion, 

konstkritik, konstutställningar och liknande representativa sammanhang tillsammans skapade och 

reproducerade de hierarkier och det konstbegrepp som formade 1980-talets svenska konstfält. En 

hypotes är att konstkritik och utställningspraktik är de två huvudsakliga meningsskapande processer 

som styr diskursens form; vilken konst och vilka konstnärer, sammanhang och begrepp som 

uppmärksammas och vad som exkluderas. Även annan medieexponering såsom artiklar, intervjuer, 

biografier, utställningskataloger m.m. räknas här som betydelseskapande. Dessa har också fungerat 

som betydande källor för att kunna studera de verk och de utställningar som studien behandlar, i de 

fall då visuella källor i form av bilddokumentation eller tillgång till verken varit bristfälliga. Som en 

metodologisk utgångspunkt för att behandla konstkritik som konst- och receptionsvetenskaplig 

källa utgår jag från Jan-Gunnar Sjölins forskningsrapport Om konstkritik - Studier av konstkritik i  

svensk dagspress 1990-2000,2 där en uppdelning sker mellan å ena sidan deskriptiva och å andra 

sidan tolkande, analyserande och kontextualiserande yttranden. Här krävs dock en problematisering 

kring de deskriptiva yttrandena, då de diskursteoretiskt sett inte är att betrakta som neutrala utsagor. 

Även om Foucaults diskursteori är en metodologisk hörnsten så är studien inte att betrakta som en 

renodlad diskursanalys. För att studera relationen mellan olika aktörer har jag tagit fasta på Pierre 

Bourdieus fältbegrepp, såsom beskrivet av Donald Broady i Kulturens fält från 1998.3 Det fungerar 

som ett verktyg för att undersöka relationerna mellan konstnärer, kritikers och institutioners 

positioner inom ett kulturellt fält, och vidare studera striden inom detta system kring rätten att 

definiera och representera samtiden. Inom ett kulturellt fält (där "konstfältet" i det här fallet är en 

mer exakt benämning) existerar olika motsättningar, konkurrerande hierarkier och polariseringar. 

Vidare menar Bourdieu att det inom varje kulturellt fält existerar en struktur som bygger på en 

motsättning mellan å ena sidan de etablerade, erkända och högt värderade konstnärerna, verken, etc. 

och å andra sidan de verk och de personer som går att finna i den andra änden av hierarkin (ofta ett 

yngre och fattigare avantgarde). Jag har velat undvika att kategorisera de olika aktörer och 

grupperingar inom fältet som studien tar upp utifrån en sådan polemiserad motsättning. (De 

konstnärer och den konst som under 1980-talet varken var etablerade eller hade vunnit erkännande 

1 Michel Foucault: Vetandets arkeologi, Arkiv förlag, Lund 2002. 

2 Jan-Gunnar Sjölin (red.): Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000, Palmkrons förlag, 
Lund 2003.

3 Donald Broady: "Inledning", Kulturens fält, Donald Broady (red.), Daidalos, Göteborg 1998.
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inom konstfältet behandlas inte i denna studie, utan får tyvärr fortsätta lida av 

konsthistorieskrivningens glömska.) Däremot behandlar jag hur en sådan upplevd klyfta fungerade 

som en strategi för att vinna rätten till att formulera och definiera vad som var samtida och 

postmodernt. 

Begreppet postmodernism antyder genom dess prefix "post-" att det är något som kommer efter en 

modernism. Jag har i enlighet med Foucaults historiefilosofi velat undvika den historiska 

determinism som begreppet kan ge en föreställning om. På samma sätt vill jag heller inte behandla 

de konstverk och de konstnärer som vinner legitimitet som "postmoderna" som "mer avancerade" 

utifrån en linjär syn på konsthistoriens utveckling. Däremot är det av intresse för studiens syfte hur 

sådana uppfattningar kan ha haft betydelse för konstfältet under 1980-talet. 

Valet av konstnären Lars Nilsson som "röd tråd" för min studie har delvis skett på grund av att han 

var en av de främst framträdande postmodernistiskt influerade konstnärerna i Sverige under 1980-

talet, och delvis för att belysa en i min mening intressant period av Nilssons konstnärskap som 

tidigare inte behandlats konstvetenskapligt. I studiens första hälft behandlar jag ett urval av 

Nilssons konstnärliga produktion under perioden 1981-1989. Min metod för att tolka och analysera 

Nilssons verk och de sammanhang han var en del av är att kontextualisera dessa utifrån olika 

kategorier.

Begreppet "poststrukturalism" fungerar som ett samlingsnamn för den filosofi som växte fram i 

Frankrike från 1960-talet och framåt, och som stod i en västerländsk och kontinentalt förknippad 

filosofisk tradition. De "poststrukturalistiska" filosofer som nämns i min studie är Roland Barthes, 

Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Foucault och Jean-François Lyotard. 

Ur ett filosofiskt perspektiv är det problematiskt och missvisande att använda en sådan beteckning, 

som syftar på de skiftande antimetafysiska och antidualistiska vändningar i det filosofiska tänkandet 

som dessa filosofer representerar.4 Trots problematiken kring begreppet används det deskriptivt i 

studien, eftersom det ändå är så pass väl etablerat. Begreppet "postmodernism" och dess variant 

"postmodernistisk" som beskrivande adjektiv är även de svåra att använda utan vidare 

begreppsförklaring. Det fanns inte heller en fast definition av begreppet under 1980-talet, utan dess 

betydelse varierade stort beroende på i vilka sammanhang de dök upp och vilka som använde det. 

På de ställen som jag använder begreppet deskriptivt (där det alltså inte återkommer i ett citat) har 

4 Sven-Olov Wallenstein: "Inledning, Vad var det postmoderna?", Svar på frågan: Vad var det postmoderna?, Axl 
Books, Stockholm 2009, s. 16.
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det syftat till att klargöra samband inom texten. Om det tjänat studiens syften har begreppet 

förklarats vidare.

1.3.  Material och forskningsläge 

Varken kring Lars Nilssons konstnärliga produktion under 1980-talet (eller senare) finns mycket 

forskning. Inte heller kring det svenska konstfält under 1980-talet som Nilsson var en del av så är 

forskningen ännu särskilt omfattande. Vid decennieskiftet kom flera översiktsverk där svensk 

konsthistoria från 1980-och 1990-talet presenterades. Sören Engboms Svensk konst ut ur det tomma 

rummet från år 2000, Folke Edwards Från modernism till postmodernism - Svensk konst 1900-2000 

från år 2000, Mårten Castenfors Svensk konst 1900-talet - del 3. 1970-2000 från år 2001 

och Lena Johannessons (m.fl.) Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000 från år 2007 har 

fungerat som en översiktlig introduktion till en del av de konstnärer och de skeenden som var 

aktuella under 1980-talet. 2002 visade Magasin 3 Stockholm Konsthall en retrospektiv utställning 

med Lars Nilsson. Till utställningen publicerades en kompletterande bok med en intervju och en 

introduktion till den tidigare konstnärliga produktionen skriven av Gertrud Sandqvist. I alla dessa 

verk presenteras Lars Nilsson med fokus på den senare konst som tillkommit under 1990-talet.  

Ett portalverk för forskningsområdet är Kristoffer Arvidssons konstvetenskapliga avhandling Den 

romantiska postmodernismen: Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska 

konst från 2008. Det är den första fördjupade konstvetenskapliga behandlingen av svensk 

postmodernism. Arvidsson utgår från den konstkritiska debatten och receptionen av tre konstnärer – 

Ola Billgren (1940-2001), Dick Bengtsson (1936-1989) och Max Book (f. 1953) - samt dessa 

konstnärers relationer till ett romantiskt tema i den svenska postmodernismen. Avhandlingen 

behandlar grundligt en stor mängd källmaterial från den aktuella perioden. Dit hör konstkritik i 

konsttidskrifter och dagspress, utställningskataloger, debattinlägg, men även konstfilosofiska och 

konstkritiska texter såväl som konstnärsbiografier från den aktuella perioden. En del källmaterial 

som Arvidsson använt sig av återkommer även i min undersökning. Konstkritiken är en viktig källa 

för att studera hur 1980-talets konstfält formades, och det är också den främsta när det kommer till 

de svenska omständigheterna. Till skillnad från Arvidsson fokuserar jag varken på det romantiska i 

konsten eller 1980-talets konstdebatt. Där den konstkritiska receptionen av verken behandlas i min 

studie är det utifrån att det tillför något för att bättre förstå verken och den kontext det verkade i. 
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Huvudparten av mitt källmaterial består av artiklar, recensioner och utställningstexter. För att finna 

dessa har jag mestadels använt mig av BTJ:s (bibliotekstjänsts) söktjänst Artikelsök. Denna databas 

innehåller uppgifter om de allra flesta recensioner och artiklar från svensk dagspress sedan 1979. 

Där uppgifter från Artikelsök har saknats har Lars Nilsson varit till stor hjälp. Han har även hjälpt 

mig med material i form av tidningsklipp, tips om källor, samt med bildmaterial. Min studie bygger 

också på intervjuer, såväl muntliga som skriftliga genom e-post. Förutom Lars Nilsson har även 

Lars Nittve (under 1980-talet bl.a. konstkritiker på Svenska Dagbladet och intendent på Moderna 

museet) , Gunnar Olsson (gallerist vid dåvarande Olssons konsthandel) och Kim Klein (intendent 

vid dåvarande galleriet och nattklubben BarBar), bidragit med kompletterande information där 

annan dokumentation från den aktuella perioden saknats. 

Sven-Eric Liedmans Samtidskänslan från 1965 beskriver den känsla av att representera sin tid och 

definiera samtidens egenskaper som min studie försöker skildra. Den ger även ett historiskt 

perspektiv. 

Där jag utifrån Nilssons verk velat visa på postmodernistiska influenser och dess kopplingar till 

poststrukturalistisk teoribildning har jag i möjlig mån försökt undvika sekundärlitteratur, och istället 

refererat till de texter som var aktuella och vitt spridda då. 

1.4.  Avgränsningar och svagheter

Betydelserna av begreppet "postmodernism" förändrades under 1980-talets gång. Studiens syfte är 

inte att ge en fullständig bild av begreppets förändrade betydelser under den aktuella perioden, utan 

vilka dess konsekvenser var med Lars Nilssons konstnärskap som exempel. Därmed har jag 

undvikit den mängd konstvetenskaplig facklitteratur som syftar till att förklara postmodernism, och 

då utifrån ett internationellt (främst anglosaxiskt) perspektiv. Visserligen var de betydelser som 

kopplas till begreppet i Sverige, dess konstnärliga praktiker och teoretiska utgångspunkter, mer eller 

mindre starkt influerade av dess internationella motsvarigheter. Men jag har också sett det som en 

begränsning att förklara svenska omständigheter med definitioner som formats utifrån andra länders 

omständigheter, och då främst USA. På vissa ställen i texten skulle emellertid en utförligare 

kontextualisering till ett internationellt sammanhang bättre belyst mitt ämne. 
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Beroende på av vilken anledning som konstkritik har använts i min studie så har det skett 

avgränsningar i mitt material. Om syftet varit att analysera den konstkritiska receptionen diskursivt 

har jag i huvudsak begränsat mig till rikstäckande dagspress och konsttidskrifter. Om de 

konstkritiska texterna däremot använts som konstvetenskaplig källa så har ingen sådan avgränsning 

skett.

För perioden mellan 1981-1985 lider min studie av brist på bildmaterial. För Ibid. II och Galleri 

BarBars sista utställning 1985 har jag inte kunnat finna någon bilddokumentation alls. Eftersom jag 

ändå bedömt att det varit viktiga utställningar att behandla för att förstå Nilssons konstnärskap och 

den kontext ha var en del av fokuserar dessa delar av studien på andra aspekter som rör 

utställningssammanhanget. 

Studien är inte heller en total sammanställning av Nilssons konstnärliga produktion under 1980-

talet. De verk som visades på en grupputställning på Galleri Lars Bohman 1984 behandlas inte i 

studien. Det gäller även de verk som visades på Östergötlands länsmuseums grupputställning Det 

förlorade mästerverket 1985. Däremot behandlas själva utställningen som ett exempel på en 

"kategoriserande" utställning i studiens sista del. Inte heller de verk som ställdes ut på Galleri Sten 

Eriksson 1989 på temat dandies har inkluderats, eftersom dess tema och stilmässiga uttryck redan 

förklaras i samband med andra verk som denna studie tar upp. 

Inga begrepp är neutrala. Lars Nilsson kom under 1980-talet att kategoriseras som en konstnär som 

tillhörde en "ung" eller en "yngre" generation. Hur detta begrepp etableras och vilka egenskaper 

som knyts till det studeras utifrån de sammanhang där Nilsson ingick. I de utsagor som ligger till 

grund för min studie återfinns flera olika synonymer till denna kategori. När jag själv använder 

begreppet för att tydliggöra samband använder jag växelvis begreppet "en ung generation" eller "en 

yngre generation". Här finns tyvärr risk att jag därmed ytterligare hjälper till att i efterhand etablera 

denna kategorisering, snarare än att belägga att en sådan indelning redan under 1980-talet 

existerade genom olika diskursiva praktiker och i normerande utsagor. Detsamma gäller den 

periodisering som uttrycket "1980-talet" innebär. Studiens huvudsakliga avgränsning till denna 

period är vald utifrån de kopplingar som görs mellan decenniet och de konstnärer och den konst 

som ingår i mitt material. Även här finns en risk att jag genom studiens fokus på 1980-talet 

ytterligare förstärker en uppfattning om periodens egenart och dess utmärkande egenskaper i 

jämförelse med andra årtionden. 
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1.5.  Disposition 

Studiens första del presenterar Nilssons verk genom de utställningssammanhang som de var en del 

av utifrån en kronologisk framställning. De kategoriseringar som skett är främst menade att fungera 

som en möjlighet att exemplifiera olika aspekter av 1980-talets konstfält och Nilssons konst, 

snarare än att verka representativa och sammanfattande för utställningarna och verken i mer 

generell mening. 

Studiens andra del behandlar 1980-talets konstfält. Först sker en presentation av den 

postmodernism som Lars Nittve representerade under 1980-talet, utifrån de beröringspunkter som 

sammanfaller med Nilssons konstnärskap. Därefter följer en ytterligare kontextualisering av 

Nilssons roll i konstfältet utifrån olika perspektiv. Till viss del sker det genom att sammanfatta 

studiens tidigare delar. Syftet är att studera hur ”en yngre generation” konstnärer kom att bli en 

etablerad kategori i kritik- och utställningssammanhang. Slutligen granskas hur relationerna mellan 

postmodernism och ”en yngre generation” som begrepp kopplas till en uppfattning om dess 

giltighet som representanter för samtiden. 

Studiens tredje del behandlar fyra utställningar som får fungera som exempel på hur ”en yngre 

generation” som kategori kom att formuleras och ytterligare förstärkas genom olika 

utställningssammanhang. På de tre första utställningarna medverkade Nilsson. Den fjärde och 

avslutande kan däremot i sammanhanget upplevas något apart, då den varken inkluderade Nilsson 

eller inträffade under 1980-talet. Waldemarsuddes utställning Tretton samtida ägde rum först 

1990-1991, men behandlas ändå i denna studie då den var en reaktion på de kategoriseringar som 

studien behandlar, och som etablerades under 1980-talet. Slutligen följer en sammanfattning och 

diskussion.

Studiens karaktär gör att en del ämnen och citat återkommer på flera olika ställen i texten. Ibland 

har dessa teman kunnat passa in under flera rubriker. För att så långt som möjligt undvika 

tröttsamma upprepningar och korsreferenser så har det material som bestått av många olika "trådar" 

behandlats under den rubrik där det passat bäst in i sammanhanget. 
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2.  LARS NILSSON 1981-1989

Lars Nilsson fick sin konstnärliga skolning genom det klassiska måleriet. Efter studier på Idun 

Lovéns konstskola 1974-75 studerade han sedan privat mellan 1975-775 för konstnären Ruben 

Heleander. Under denne lärares uppsikt lärde Nilsson sig måleriets grunder och hantverkskunnande 

genom att måla stilleben i en "sträng Cezanneskola". Som ett resultat började han med att reducera 

sina motiv mer och mer, och föra formerna mot det abstrakta. I den tidiga början av Nilssons 

konstnärliga bana så var det egna politiska engagemanget starkt drivande. Under sin gymnasietid i 

mitten av 1970-talet hade Nilsson engagerat sig starkt i den politiska vänsterrörelsen, vilket också 

återspeglades genom hans senare konstnärliga produktion. Syftet enligt Nilsson själv ska ha varit att 

manifestera sin egen generation och sin historia.6 Det är en ambition som kom att bli genomgående 

i Nilssons konstnärskap under 1980-talet. Anspråket att skapa konst som står i relation till samtiden 

kom att positionera Nilsson som tillhörande en ny generation av "80-talister" - en yngre generation 

konstnärer, främst födda under 1950-talet, som kom att ta plats och vinna framgång som 

postmodernister och samtidsskildrare under decenniets fortsatta gång. 

2.1. 4 unga 1981

Lars Nilssons första utställning 4 unga ägde rum på Mälargalleriet i Stockholm 1981, där Nilsson 

ställde ut tillsammans med en ateljégrupp som han hade arbetat med under ett år.  Han visade 

collage med tidningsklipp om våldet på Irland, tygbitar och halvvägs övermålade tidningstexter. 

Genom de övermålade tidningssidorna möttes massmedia och måleri. Ett av verken var ”Brixton”, 

som dels bestod av ett fotografi från en nyhetstidning som föreställde ett upplopp i Brixton, 

London, dels ett abstrakt måleri på tyg, tillsammans monterade på kartong (bild 1).7 Syftet var 

enligt konstnären själv att ”lägga en känslomässig stämning till reportagebildens råa verklighet.”8 

Skälet till att uppmärksamma Nilssons första trevande början mot ett eget konstnärligt uttryck är 

inte att skissera upp ett förklarande ursprung till en följande konstnärlig utveckling. Snarare vill jag 

med Lars Nilsson som exempel visa hur förhållandet mellan modernism och postmodernism sällan 

är varken enkelt dualistiskt eller entydigt polemiskt. 1970-talets konstklimat i Sverige har ofta 

5  Malmö konsthögskolas hemsida: http://www3.lu.se/info/profinst/9610/16_nilsson.html, 2009-10-20.
6  Åsa Wall: "Jag vill utsätta människor för kreativa kriser.", SvD 1982-07-20.  
7  Lars Nittve: "Ritual ecstasies", Artforum International 1989:5, s. 83.   
8  Kerstin Vinterhed: "Konsten är ett språk och ett sätt att överleva", DN 1981-11-11. 

10

http://www3.lu.se/info/profinst/9610/16_nilsson.html


beskrivits som uppdelat i två positioner. Den ena skulle då vara att antingen arbeta med starkt 

politisk konst, och den andra att inte göra det. Denna andra väg har beskrivits som allt från ytlig 

popkonst till ett utforskande av måleriet genom abstraktion, konsthistorisk tradition och med mer 

existentiella teman.9 För Nilsson var modernismen och det konventionella måleriets hantverk en 

uppskattad skola för att kunna finna sitt eget uttryck. I en intervju från 1982 säger Nilsson att "i mitt 

abstrakta politiska måleri är metaforen inte given och de händelser jag tolkar inte låsta genom 

färdiga åsikter".10 Nilssons såg ett abstraherande måleri som en möjlighet att finna ett uttryck med 

ett ställningstagande bakom, som skiljde sig mot det politiskt revolutionära 1970-talets 

föreställande måleri. Med den klassiska skolningen som bakgrund uttrycker Nilsson även en 

skepticism mot det tyska nyexpressionistiska och vilda måleriet som ofta återkom under början av 

1980-talet. "En målare måste tillägna sig ett gediget hantverkskunnande som grund. När jag ser 

mycket av det senaste tyska måleriet undrar jag ofta om det bara handlar om en gest eller om där 

verkligen finns ett skelett."11 Samtidigt så kommer Nilssons bakgrund i det klassiska måleriet senare 

återkomma att som en modell för att skissera en övergång från modernism till postmodernism i 

några av de viktigaste texterna om Nilsson under slutet av 1980-talet skrivna av den dåvarande 

konstkritikern och intendenten Lars Nittve. 1989 skriver Nittve i den internationella 

konsttidsskriften Artforum 1989 att "a contemporary might also see it as a shift from Modernism to 

post-Modernism", angående hur Nilsson går från det klassiska måleriet till att under 1980-talet 

behandla bilder från massmedia.12 För konstkritikern Nittve blir övergången ett imponerande stort 

steg, ett avstånd som bara går att fullt förstå från en (då) samtida betraktares horisont. Detta "skifte" 

som Nittve syftar till kan i sådana fall inte förstås som en gradvis övergång. I Brixton fungerar 

nyhetsfotografiet från upploppen tillsammans med måleriet. Inte för att genom stilblandningen 

skapa en blandning mellan högt och lågt eller på annat sätt kritiskt vända sig mot modernismen, 

(vilket däremot skulle bli en tydlig tendens först senare, från 1985 och framåt) utan för att söka efter 

"spåren" och ”mellanrummen man talar om i lyriken." Om detta kommenterade Nilsson att han 

"målar för de svaga och deras återupprättelse." Förbindelsen mellan ett abstraherat måleri och en 

politisk tematik återkom i Nilssons nästa utställning Johannesburg 1983.13 Ett lågmält och estetiskt 

uttryck kombineras med ett starkt budskap och samhällsengagemang. 

9 Se bland annat Sören Engblom: Art in Sweden: Leaving the empty cube. Contemporary swedish art, Svenska 
Institutet , Stockholm 2002;  Folke Edwards: Från modernism till postmodernism - Svensk konst 1900-2000,  
Signum, Lund 2000, s. 222; Mårten Castenfors: Svensk konst 1900-talet - del 3. 1970-2000, SAK, 2001, s. 55.

10  Wall: SvD 1982-07-20.
11  Wall: SvD 1982-07-20.
12  Nittve: Artforum International 1989:5, s. 83.   
13 Wall: SvD 1982-07-20.
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2.2.  Positioneringar - Johannesburg 1983 

Lars Nilssons första separatutställning ägde rum i början av 1983 på Gunnar Olssons konsthandel, 

med titeln Johannesburg. Utställningen visade två målningar med den gemensamma titeln 

"Building", samt målningarna "Native" och "Torso" (bild 2, 3 och 4). Utställningens titel och verken 

refererar till ett gemensamt, aktuellt tema - den apartheid som utövades i staden Johannesburg i 

Sydafrika under den här tiden.

"Building" bestod av två målningar, där den ena låg horisontellt och den andra stod på högkant. 

Dess dukar var båda fastlimmade på aluminiumskivor, istället för de spännramar som annars är 

vanliga för målningar. De var därför väldigt tunna och låg precis mot väggen, till skillnad från det 

måleri som är inramat och genom dess spännramar tvärtom lyfts fram från dess bakgrund. Båda 

verken var till grunden monokromer med en mörkt grå-grön färgyta. Det framträdde som skimrande 

och metalliskt, vilket ska ha berott på den applicerade färgen tillsammans med dess 

aluminiumskivor. I den horisontalt liggande målningen framträdde även ett rektangulärt block.14 

Den andra, stående målningen var jämnt monokrom, men med "penselskrift" på.15 Mitt emot 

"Building" hängde det abstraherade verket "Torso" där motivet var så pass reducerat och abstraherat 

så att det pendlade mellan det figurativa och icke-figurativa. Som titeln avslöjar går det att förstå 

det som en stympad kropp, där armar, huvud och ben saknas för att lämna just torson kvar.16 

(Samma tema med den stympade torson skulle senare återkomma 1996 i samband med 

installationen Bara ord - Kortsluten representation, men då som en avbild av hans egen lemlästade 

torso skulpterad i vax.)17 Motivet för "Native" var en silhuett av ett mörkt huvud målat med kraftiga 

penseldrag. Till denna större målning fanns även en teckning med samma titel, som föreställde 

"skriftliknande tecken".18 Att i måleriet blanda in tecken som påminde om skrift eller graffiti var en 

direkt influens från Cy Twombly,19 som var av stor betydelse för Nilssons måleri vid den här tiden. 

Twombly hade visat Nilsson hur en bild inte bara behövde vara en bild, utan även kunde vara text.20 

Mötet med Cy Twomblys konst hade skett året innan på Documenta 7 i Kassel 1982. Det innebar 

14 Anna Olsson: "Laddade symboler", Expressen 1983-03-23.
15 Lars Nittve: "Johannesburg - reducerat och rikt", SvD 1983-03-19.
16 Wall: SvD 1982-07-20.  
17 Jérôme Sans & Lars Nilsson: ”Ett samtal mellan Jérôme Sans och Lars Nilsson”, Lars Nilsson, 

Magasin 3 – Stockholm konsthall, Stockholm 2002, s. 60. 
18 Olsson: Expressen 1983-03-23.
19 Hal Foster m.fl.: Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism, Thames & Hudson, London 2004, 

s. 372.
20 Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
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även ett första möte för Nilsson med den amerikanska postmodernistiska konsten.21

Utställningen recenserades i Stockholms-Tidningen, Expressen, SvD och Dagens Nyheter, och 

omdömena var positiva. Gemensamt för dessa fyra recensioner är att de ställer målningarna i 

relation till måleriets modernistiska tradition. Lars Lundholm är i Stockholms-Tidningen positiv till 

att Nilsson "lyckats kombinera idé och konst" utan att dra med i "det förvirrade måleri som nu 

flödar i Europa och som man skulle kunna kalla 'komplex-new york'. Ett måleri som tolkar 

amerikanskt måleri i stället för att stå på egna ben." I stället anser Lundholm att Nilssons måleri och 

abstraherade men strikta formspråk står i en tradition av reducerande måleri, där monokromen är en 

sista utpost. Men samtidigt innehåller det även "europeisk intellektualism och politisk 

medvetenhet." 22 Även Expressens Anna Olsson sätter målningarna "Building" i relation till 

modernismens historia, och finner det positivt att de "bryter med den stränghet och renlärighet som 

denna tradition genomsyras av", eftersom monokromerna även relaterar till utställningens 

idémässiga kontext och de andra verken. Att Nilsson använder sig av ett abstrakt måleri utan att för 

den skull referera till dess egen tradition, utan tvärtom använder sig av abstraktionen för att ta 

politisk ställning mot apartheid, betraktas därmed som positivt av både Lundholm och Nilsson. En 

liknande ståndpunkt intar även DN:s Torsten Ekbom.

Ekbom inleder sin recension med att hänvisa till Vassily Kandinskys text Om det andliga i konsten 

från 1911, ett försvar för den abstrakta konsten. Enligt Kandinsky - och Ekbom - kan "en punkt, en 

linje, en kvadrat vara uttrycksbärande precis som alla andra former. Det man ser i en 'abstrakt' bild 

är inte former som ger en blek avbild av föremål i omvärlden. Man ser en nyskapad värld som 

kommunicerar direkt med åskådaren." För Ekbom är Johannesburg därför en utställning där 

"samma skenbara motsättning [framträder] mellan ett abstrakt, utsläckt, nollställt formspråk och 

laddade titlar som pekar mot en mycket bestämd, konkret verklighet." Ekbom syftar här på hur 

titlarna fungerar som ledtrådar till de abstraherade motiven, men också på hur de politiska 

dimensioner som titlarna avslöjar får slagkraft just genom det abstrakta måleriets eget språk. 

"Engagerad konst kan se ut på många sätt, och där de flesta väljer det oartikulerade protestskriket 

föredrar Nilsson att artikulera tystnaden." Därmed blir det abstrakta måleriets budskap i själva 

verket än mer effektivt, genom en nyskapad och andlig värld som kommunicerar direkt med 

betraktaren.23

21 På Documenta 7 visades bland andra Cindy Sherman, Robert Longo, Sherrie Levine, Barbara Kruger m.fl. 
22 Lars Lundholm: "Kompromisslös debutant", Stockholms-Tidningen 1983-04-02. 
23 Torsten Ekbom: "I spänningen mellan hetta och iskyla" DN 1983-03-23.
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Varken Ekbom, Olsson eller Lundholm blir alltså provocerade av att den stränga (formalistiska) 

"Cezannetraditionen" i svensk konst möter ett politiskt ställningstagande. Abstrakt konst kan ta 

ställning och behöver inte vara autonom, samtidigt som det knyter an till konsthistorisk tradition. 

Enligt liknande premisser hyllar även SvD:s kritiker Lars Nittve utställningen. Enligt Nittve 

opponerar Nilsson mot en tradition av efterkrigstids-måleri som hamnat i en formalistisk 

återvändsgränd, just genom att utställningen kombinerar ett idémässigt innehåll med måleri; 

måleriet "impregnerar den formalistiska abstraktionen med betydelser". Vidare hävdas uppskattande 

att Nilssons måleri även vänder sig mot det revolterande "nya måleriet", som Nittve anser vara 

mekaniskt och "maniererat i sin 'äkthet' och 'häftighet'. Utställningen är "den bästa debut [han] sett i 

ett svenskt galleri" därför att den vittnar om "något som är mycket ovanligt i vårt land: en 

medvetenhet om det samtida måleriets problem."24

Nittve skiljer sig följaktligen från Lars Lundholm, som snarare skulle anse att huvudsaken i 

utställningen var en medvetenhet om politiska problem snarare än måleriets. Lundholms politiska 

läsning formuleras bland annat som att "Det svarta Afrika flås levande och berövas ständigt sina 

rötter, så när Nilsson målar en "Native", en infödd, saknar denne anletsdrag som om den tappat hela 

sin identitet."25 Lundholm läser in ett tydligt politiskt budskap i det abstraherade måleriet. I Olssons 

recension väger kopplingen till måleriets tradition och utställningens politiska och kritiska laddning 

lika. Enligt Nittve däremot så befinner sig Nilsson "långt från det tidiga 70-talsmåleriets 

absolutistiska budskapshamrande." Även Ekbom och Nittves ståndpunkter skiljer sig åt, men då i 

fråga om vilket budskap som faktiskt finns i det abstrakta måleriet. För Ekbom finns i måleriet en 

andlig värld med sitt eget språk och budskap. Nittve menar däremot att Nilsson inte försöker 

"övertyga betraktaren om existensen av en metafysisk absolut sanning - utan snarare om en möjligt 

[sic] mening..."26

Lars Nilsson kom under 1980-talet att bli en av de mer framträdande representanterna för den 

gruppering av yngre konstnärer födda på 1950-talet som skulle komma definieras och lyftas fram 

såsom postmoderna och samtida. Utställningen Johannesburg är ett exempel på hur beroende dessa 

konstnärer var av dess uttolkare och kritiker för att vinna tillträde till denna framgångsrika 

gruppering. Gunnar Olsson konsthandel var vid den här tiden ett av de mest framträdande 

gallerierna i Stockholm och Sverige, och hade även varit med om att introducera andra unga och 

24 Nittve: SvD 1983-03-19.
25 Lundholm: Stockholms-Tidningen 1983-04-02.
26 Nittve: SvD 1983-03-19.
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omtalade debutanter såsom konstnärerna Stina Ekman (f. 1950)27 och Johan Scott (f. 1955).28 Alla 

de konstnärer som debuterade vid galleriet hade det gemensamt att de valts ut av galleristen direkt 

från Kungliga konsthögskolans slututställningar. Det enda undantaget var just Lars Nilsson. Han 

presenterades istället för galleristen av Nittve,29 som kommit i kontakt med Nilssons verk på 

utställningen 4 unga två år tidigare.30 Nittve kom sedan att följa Nilsson under hans konstnärskap 

under 1980-talets fortsatta gång, och kom även att forma de dominerande postmodernistiskt färgade 

utsagorna som formuleras kring Nilsson. Nittve bör därmed utan tvekan förstås som en viktig aktör 

för att lyfta fram Nilsson som konstnär. Hans uppskattande inställning till Nilssons måleri i början 

av 1980-talet bör sättas i samband med den amerikanska konstnären och kritikern Thomas Lawsons 

text "Last exit: painting". Texten publicerades i tidskriften Artforum 1981, och kom att fungera som 

en inspiration för Nittve i hans syn på måleriets möjligheter.31 Lawson såg måleriet som det medium 

som bäst lämpade sig för unga konstnärer att presentera en postmodern kritik genom, just för att det 

enligt Lawson var den sista tillflyktsorten för modernismens tilltro till originalitet och autenticitet. 

Måleriet kan därmed användas i ett underminerande syfte genom att visa motiven som distanserade 

och kyliga, och genom att återanvända redan existerande bilder från massmedia.32 Det är en sådan 

medveten hållning som Nittve upplevde i Nilssons måleri.33  

I de fyra recensioner som tar upp utställningen (vilket var ett stort mottagande av en debutant vid 

den här tiden) så är det inte bara Nittve som kategoriserar Nilsson som representativ för 1980-talets 

konst. Även Torsten Ekbom avslutar sin recension med att nämna Nilsson i relation till en rad andra 

unga konstnärers "lovande debututställningar" som Ekbom upplevde under denna tidsperiod. Som 

exempel nämns Martin Engström, Stina Ekman, Bo Wetteryd, Hans Peterson (f. 1963) och Jordi 

Arkö. Recensionen avslutas med att Ekbom konstaterar hur "det våras för den unga 80-

talskonsten."34 

27 Födelseår enligt Castenfors 2001, s. 169.
28 Födelseår enligt www.artfacts.net 2009-12-19. Hädanefter gäller denna internetsida som källa för konstnärernas 

födelseår i den löpande texten, om ej annat uppges. 
29 Enligt Gunnar Olsson, gallerist vid Galleri Olsson (dåvarande Gunnar Olsson Konsthandel), 2009-10-07. 
30 Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
31 Enligt Lars Nittve, tidigare konstkritiker vid SvD och intendent vid Moderna museet, 2010-01-18. 
32 Thomas Lawson: "Last Exist: Painting", Artforum oktober 1981. 
33 Enligt Lars Nittve 2010-01-18.
34 Ekbom: DN 1983-03-23. Födelseår för Bo Wetteryd och Jordi Arkö okända. 
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2.3.  Förhållandet till historien - Ibid. II 1983

1983 arrangerades grupputställningen Ibid. II som en uppföljare på den första utställningen Ibid. 

1982. Sammanlagt arrangerades tre Ibid-utställningar, varav den tredje fick mindre uppmärksamhet. 

Den var mindre till formatet, innefattade en mindre grupp medverkande konstnärer samt 

arrangerades 1984 i Borås på Galerie du Nord, till skillnad från de två första som hölls i Stockholm. 

Ibid-utställningarna fick i efterhand stor betydelse för definitionen av den svenska 

postmodernismen.35 Många av dem som deltog kom även att ses som postmodernistiskt inspirerade 

konstnärer, när begreppet sedan kom att slå igenom på allvar under 1987. På Ibid. II var Lars 

Nilsson en av de medverkande. Det var även den utställning som fick störst genomslag. Därför 

kommer jag främst fokusera på Ibid. II och Lars Nilssons deltagande där. 

Ibid.-utställningarna har i efterhand getts en avgörande betydelse i svensk konsthistorieskrivning. 

Enligt Kristoffer Arvidsson fungerade de som som en problemformulering för den svenska 

postmodernismens utveckling och formering. Det var en del av en omorientering mot nya 

konstnärliga strategier. Därför bör Ibid. främst förstås utifrån dess symboliska funktion och 

gemensamhetsskapande manifestation, snarare än att betydelsen ligger i de enskilda verken. 36 

I Sveriges Allmänna Konstförenings översiktsverk över den svenska konsten mellan 1970-2000 

beskriver Mårten Castenfors Ibid.-projektet som ett av de första uttrycken för hur liknande 

konstnärliga projekt under 1980-och 1990-talet kom att ta steget ut från "den vita kuben".37 Även i 

översiktsverket Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000 nämns Ibid.-utställningarna som 

viktiga exempel på ett nytt och "medvetet meningsskapande" kring konstens plats och funktion.38

I Sören Engbloms Svensk konst ut ur det tomma rummet. Om den svenska samtidskonsten från 2000 

beskrivs Ibid. som att "själva stilen i dessa projekt [står] för något typiskt i 80-talet, något tyst och 

öde som i decenniets slut förbryts i en ökad social intensitet."39 

Den första Ibid. anordnades 1982 i en nedlagd linoljefabrik i Danviken i Nacka. Konstnärerna Jan 

Håfström och Håkan Rehnberg stod som arrangörer och initiativtagare. 1983 följdes projektet Ibid. 

35  Kristoffer Arvidsson: Den romantiska postmodernismen: Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets  
svenska konst, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 2008, s. 42.

36  Arvidssons grundforskning kring dessa utställningar ligger även som grund för detta kapitel. För en mer utförlig 
beskrivning av Ibid. I, II och III hänvisas därför till Arvidssons avhandling, kapitel 2 - "Problemformulering - 
exemplet Ibid.", s. 43 ff.

37  Castenfors 2001, s. 96.
38 Lena Johannesson (red.): Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Signum, Stockholm 2007, s. 269.
39  Sören Engblom: Svensk konst ut ur det tomma rummet. Om den svenska samtidskonsten, Svenska institutet, 

Stockholm 2000, s. 24.
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upp med Ibid. II som då anordnades i Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand i Stockholm. Skälet 

till att byta plats var att linoljefabriken hade brunnit ned. Påpassligt nog stod Münchenbryggeriet 

vid den här tiden tom, och gick därför att utnyttja för utställningen. På Ibid. II deltog sjutton 

konstnärer, en stor ökning jämfört med de nio som deltog på Ibid. I. Förutom Lars Nilsson var dessa 

Ola Billgren (1940-2001), Max Book, Bård Breivik,(f. 1948) Rune Hagberg (f. 1924), Jan 

Håfström, Sivert Lindblom (f. 1931), Alf Linder (f. 1944), Lars Olof Loeld (f. 1930), Eva Löfdahl 

(f. 1953), Björn Lövin (1937-2009), Håkan Rehnberg (f. 1953), Johan Scott, Stig Sjölund (f. 1955), 

Susan Weil, Johan Widén (f. 1955) och Sven Åsberg.40 

Enligt Arvidsson hade Ibid.-utställningarna dessutom gemensamt att kombinationen av dess 

övergivna, ruinliknande rum och verk tillsammans var romantiskt färgade till sin karaktär. Denna 

romantiska strömning i den framväxande postmodernistiska konsten under 1980-talet ser Arvidsson 

som något specifikt för Sverige. Det platsspecifika som betonades genom de tomma byggnaderna 

skapade en romantiskt färgad ruinromantik, som knöt an till platsens historia och spåren efter den 

verksamhet som där ägt rum. Den melankoliska och övergivna stämning som detta orsakade går 

även att relatera till ett romantiskt konstnärssubjekt. Därmed utgjorde Ibid. enligt Arvidsson något 

av en anomali i 1980-talets postmodernistiska konstklimat. Men de deltagande verken på Ibid. 

använde sig även av postmodernistiskt färgade teman som relaterade till ironi, språkfilosofi och det 

fragmentariska.41 Begreppet "postmodernism" används däremot inte för att beskriva Ibid.-projekten, 

men det blev en början till att formulera en alternativ diskurs som oberoende av de etablerade 

utställningsinstitutionerna. 

Ibid. II var det enda tillfället under 1980-talet som Nilsson visade skulpturala verk. Den ena bestod 

av ett svart klot i järn, som en sfär som svävade en bit över marken fastsatt i en lika geometriskt 

formad rätvinklig triangel. Till formatet var verket några decimeter högt, placerad direkt på golvet.42 

Till det tillkom en drygt två meter lång stafett målad i en dovt brun färg. Dessa syftade till att 

komplettera två målningar som båda föreställde förmörkade månar. Den ena var roströd mot en 

ärggrön bakgrund, och den andra var svart mot en dovt brun bakgrund. Till denna platsspecifika 

installation hörde slutligen två mindre, rektangulära målningar. Den ena visade en 

konstruktionsritning på en projektil, målad på en pergamentliknande bakgrund. Den andra 

40 Arvidsson 2008, s. 42. Angivelser om födelseår enligt Mårten Castenfors 2001, utom för Rune Hagberg  
(Johannesson 2007) och Bård Breivik (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2009-12-22) Födelseår för Susan Weil 
och Sven Åsberg okända. 

41 Arvidsson 2008, s. 38 & 45.
42 Peter Cornell: "Och ibid", Paletten 1983:4, s. 36. 
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föreställde själva projektilen, där färgen var i samma ton som den svarta månen.43 Den enda 

recensent som nämnde Nilssons bidrag var Peter Cornell i konsttidskriften Paletten. Han beskriver 

sfärerna som att de "kan påminna om filosofen Parmenides - han som envetet upprepade: det är, och 

att detta vara är klotformigt. Det är fråga om renspolad kosmologi; ett helt annat klimat än självets 

cirkelformade arketyper i Jungs psykologi." Hur detta knyter an till rummet förklarar Cornell vidare 

som att "temat får en självklar klangbotten i Münchenbryggeriets lokaler som är nednötta till en 

nollpunkt."44 Enligt konstnären själv ska syftet ha varit att konceptuellt blanda ett renässanstema 

med ett minimalistiskt formspråk, och på det sättet låta olika tider möta varandra.45 Kombinationen 

av skulpturala objekt och text går att förstå utifrån Rosalind Krauss text "Sculpture in the Expanded 

Field" från 1978. Enligt Krauss så definierades den modernistiska skulpturen från vad den inte var - 

den var inte en del av landskapet och inte arkitektur. Den postmodernistiska arkitekturen verkar i 

det utvidgade fältet. Det behöver inte längre behöver vara monumentalt eller fungera som ett 

isolerat objekt, utan knyter istället an till och är en del av dess omgivning. Därmed kan Nilssons 

skulpturala objekt förstås utifrån dess idémässiga och platsspecifika kontext, där måleriet såväl som 

rummet tillsammans formar verket.46 

Till utställningen producerades en arbetsbok som var att likna vid en utställningskatalog, och som 

bör förstås som en kompletterande del av Ibid.-projektet. Nilssons bidrag består av tre svartvita 

fotografier av månen. Den ena på dess skrovliga yta, följt av två bilder som föreställer månens 

skuggsida. Därtill presenteras en text av Leonardo da Vinci; ”Varje kropp fyller den omgivande 

luften med avbilder av sig, och varje avbild förekommer i sin helhet och alla sina delar. Luften är 

fylld av en oändlig mängd räta linjer och strålar som skär varandra utan att förskjuta varandra och 

som på varje ting de träffar reproducerar sitt upphovs sanna form." Leonardo da Vinci var en av de 

första som upptäckt att månen inte själv lös utan enbart reflekterade ljus från solen.47 Därför kan 

månen även ha en skuggsida. Skuggan kan i sin tur förstås som spår av någonting som inte längre är 

närvarande - i det här fallet solen. I Nilssons bidrag upprepas den geometriska, runda formen. I 

bilderna som återfinns i arbetsboken till Ibid. II är det som fotografier av månen, i de skulpturala 

objekten är det i form av ett klot av järn, och även i målningarna repeteras den runda formen. 

Samtidigt som en cirkulär yta kombineras med en rumslig, sfärisk form så refererar rundheten till 

det gemensamma temat av månar. För att återigen referera till Rosalind Krauss, så går de 

43 Enligt e-postintervju med Lars Nilsson 2009-11-12.
44 Cornell: Paletten 1983:4, s. 36. 
45 Enligt e-postintervju med Lars Nilsson 2009-11-12.
46  Rosalind Krauss: "Sculpture in the Expanded Field", The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist  

Myths, MIT Press, Cambridge 1986. 
47 Enligt Nationalencyklopedin, www.ne.se, uppslagsord: "Leonardo da Vinci", 2009-11-24.
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abstraherade cirkelformerna att förstås som abstraherade tecken som symboliserar månen. 

Fotografierna av månens skuggsida, såväl som själva skuggorna, kan förstås i ett indexikalt 

förhållande till dels den riktiga månen, och dels till solen. Utan solen ingen skugga.48 

Horace Engdahl, dåvarande medlem i redaktionen för tidskriften Kris, bidrog med en kortare text i 

Ibid. II:s arbetsbok. Engdahl kommenterar Jacques Derridas Feu la cendre (”salig askan”) från 

1982 som även återges i ett referat i Ibid. II:s arbetsbok: "Den är inte en form utan ett spår, den 

säger ingenting om det som varit annat än att det inte längre är. Den bevarar inte minnet av något, 

bara minnet; om man tänker sig ett minnande utan innehåll och bestämning - så är den aska det talas 

om i Derridas dialog." Derridas aska har en mycket direkt anknytning till Ibid.-projektet, då det 

refererar till den nedbrunna linoljefabrik som varit temat för den första ibid.-utställningen.49 De 

enda spår som fanns kvar av den första utställningens verk var bokstavligt talat aska. Askan 

symboliserar i sig frånvaron, men även brist på närvaro och innehåll. Det är ett antimetafysiskt 

förhållningssätt som har sin idémässiga förankring i poststrukturalistisk teoribildning representerad 

av Derrida och tolkad av Engström.

Denna "spår-estetik" får en nyckelfunktion för tolkningen av såväl Nilssons bidrag till Ibid. II som 

Ibid.-projektet i sig som platsspecifikt projekt. Inte bara är spår och fragment ett genomgående tema 

hos Nilsson och flera av de andra konstnärerna, utan det symboliserar även Ibid.-projektets relation 

till historien såväl som fortsatta verkan i konsthistorieskrivningen. Den visuella dokumentation som 

finns kvar av Ibid.-projektet är bristfällig. Likt den platsspecifika land-art som producerades under 

1970-talet i USA av konstnärer som Robert Smithson och Richard Long (vilket Krauss även menar 

är en form av skulptur i det utvidgade fältet efter modernismen) så fanns i ibid.-projektet en 

medveten aspekt av förgänglighet.50 Ibid. I hade blivit till aska, och inte heller från Ibid. II finns 

verken kvar.51 När dokumentationen såväl som verken är frånvarande, går det enbart att tolka de 

spår av verken som finns kvar. Att låta verken avsiktligt försvinna tillsammans med att utställningen 

upphör kom sedan att upprepas i galleri BarBars sista utställning 1985.

48  Rosalind Krauss: "Notes on the Index: Part 1", The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, 
MIT Press, Cambridge 1986. 

49  Jan Håfström m.fl. (red.): Arbetsbok Ibid. II. Måleri, skulptur, installation, teckning, foto, Stockholm 1983.
50  Foster 2004, s. 542.
51  (så vitt jag vet)
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2.4.  Det mondäna - BarBars sista utställning 1985 

I augusti 1985 ställde Nilsson ut tillsammans med Max Book, Dawid (egentligen Björn Dawidsson, 

f. 1949), Ola Billgren, Fredrik Wretman (f. 1953) och Jan Håfström  (f. 1937). Utställningen hölls 

på galleriet och nattklubben BarBar, och var den sista innan verksamheten helt skulle läggas ned 

och huset rivas. Expressens Stig Larsson och SvD:s Lars Nittve recenserade utställningen, i 

recensioner som lika mycket skulle komma att fungera som runor över vad som uppfattades som en 

samlingsplats för det unga och mondäna 1980-talet. "Det är ett av de ställen som till slut kommer att 

få en mytisk karaktär. Man pekar mot något kontorskomplex och förklarar: Där någonstans låg det. 

Eller var det där?" "Det var ett galleri och samtidigt en nattklubb. Där var musiken bäst, absolut 

bäst, det var ett ställe där man älskade att dansa". Barbar benämns som både nattklubb och galleri, 

och recensionen samt utställningens tillfälliga form skapar effektivt intrycket av ett galleri där det 

icke-etablerade, alternativa, unga och nya hade sitt utställningsrum. Enligt Larsson var det där 

möjligheten fanns att möta "den nya konsten".52 Även Nittves recension präglas av en liknande, 

mytbildande ton. Han beskriver BarBar som "det unga konst- och kultur-Stockholms främsta scen" 

och ett "tidstypiskt mondänt, men kvalificerat, kulturcentrum" följt av "Jakobsbergsgatan 18, på 70-

talet adressen till restaurang Fröet, flumkulturens högborg, nu på 80-talet utställningslokal och 

sofistikerad medlemsnattklubb". Här reproducerar Nittve ett historiskt perspektiv som utifrån den 

postmodernistiska konstkritiken från den här tiden verkar ha format självförståelsen hos den ”yngre 

generationen”. 1980-talets unga konst- och kulturliv förstods som "mondänt", till skillnad från 

1970-talet som nedsättande beskrivs som allt för politiskt och provinsiellt. Inte minst återkommer 

denna upplevda klyfta mellan decennierna i Nittves texter. Konsten uppfattades representera 

någonting nytt. Ungdom och det mondäna, storstaden, nöjen och konsten flyter ihop. 

Konstnärerna arbetade direkt för platsen. Under två veckor ställde de samman sina verk 

tillsammans i den delen av källaren där galleriet var. När huset sedan revs så försvann verken med 

det. Det fanns en medveten tanke bakom att utställningen och dess verk skulle lämnas till 

förstörelsen, på samma sätt som det inte finns någon dokumentation bevarad.53 Utställningen 

exemplifierar därmed den nya ”curator-roll” som kom att växa fram under 1980-talet, där curatorn 

fungerade som aktiv medskapare av utställningen och dess tematik (även om själva ordet ”curator” 

här är en anakronism, den anglosaxiska benämningen användes inte i Sverige under detta 

decennium). Dess temporära och förgängliga karaktär knyter an till en liknande exempel som Ibid.-

52  Stig Larsson: ”Konst – men bara för en dag”, Expressen, 1985-08-31.
53  Enligt Kim Klein, tidigare intendent vid BarBar, 2009-11-09. Intervju genom e-post. 

20



utställningarna några år innan, som även de fungerade som att formulera en alternativ och 

oberoende utställningsverksamhet. 

Nilsson bidrog med en målning i svart och vitt som föreställde en aktuell modebild, samtidigt som 

posen var menad att ge intryck av socialrealistisk 30-talspropaganda. Målningen var sedan täckt 

med en skiva av plexiglas, vilket gav en blank yta.54 Lars Nittve skriver om medutställaren Books 

och Nilssons verk att "Var det våra skuggor Book hade inkorporerat i målningen? Och var det oss, 

publiken, som Lars Nilsson reflekterade i sin målnings blanka yta? Ett granithårt mansansikte; en 

fjärran, men knappast drömmande blick; sardoniskt neddragna mungipor."55 Enligt Larssons 

beskrivning ska Nilssons bidrag ha varit "en uppåtblickande ung man i gråtoner. Det påminner lite 

grand om maoistisk konst. Bakom mannen någonting som skulle kunna vara en sol, men kanske 

ännu hellre konturerna av en gonggong. Men mannens frisyr! Det är den som är vanlig bland 

mondäna unga män med frisyrgele. Tomt framåtblickande mot en framtid som bara är en fiktion."56 

Att utställningen såväl som nattklubben BarBar och dess besökare är "mondäna" återkommer hos 

både Larsson och Nittve. Ett ord som Nationalencyklopedin definierar som "förnämt elegant", och 

"med prägel av stora världen", där bibetydelsen även är ytlighet och snobbighet.57

Avskedsutställningen på BarBar ska enligt Nittve ha varit välregisserad. En "specialinbjuden 

publik" var närvarande. Nittve beskriver positivt att utställningen var teatral, vilket fungerar som ett 

ställningstagande mot den modernistiske kritikern Michael Frieds kritik av minimalisterna.58 För 

Nittve får "den dramatiska finalen på BarBar" (i dess teatrala betydelse) funktionen av en 

postmodernistisk provokation. "Teaterstrålkastarnas ljuskäglor skar genom det mörklagda rummet 

och snittade med knivskarp precision ut de tre konstverken på väggarna." De tre verken var av 

Nilsson, Book och Wretman. Den tre andra medverkande konstnärerna - Billgren, Håfström och 

Dawid - visades i vad Nittve beskriver som "den andra akten". Dawids deltagande kommenteras 

enbart som snabbast i samband med Billgren och Håfströms bidrag ("och på ett hörn fotografen 

Dawid"). Billgren och Håfström deltagande beskrivs, i kontrast till alla den yngre generation som 

kvällen annars var ägnad, av Nittve som en generation äldre målare. Billgren och Håfström (och 

den yngre generationen konstnärer) öppnade tillsammans enligt Nittve "triangeldramats slutna 

kretslopp mot en svindlande polyfoni."59 

54  Enligt Lars Nilsson, e-postintervju 2009-11-12.
55  Lars Nittve: "Dramatisk final på BarBar", SvD 1985-08-31.
56  Larsson: Expressen 1985-08-31.
57  Nationalecyklopedin (www.ne.se) - uppslagsord: "mondän" 2009-10-30. 
58  Michael Fried: Art and objecthood: essays and reviews, University of Chicago Press, Chicago 1998. 
59  Nittve: SvD 1985-08-31. 
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Utställningssammanhanget får lika stor betydelse som verken i sig. Den "blanka ytan" i Nilssons 

verk syftar även till att beskriva publiken - de verkar dela egenskaper. Det är nästan som att den 

unga publiken på Barbar i Nittves recension skulle dela ett massans kollektiva medvetande. "Det 

mondäna" blir en gemensam upplevelse, vilket kan förstås som en alternativ beskrivning av det 

postmoderna tillstånd som ofta refereras till i postmodernistiskt influerade texter från 1980-talet. 

Ytan står för motsatsen till autenticitet och möjligheten för konsten att spegla en verklighet, men 

refererar även till en medievärld som del av ett postmodernt tillstånd.60

Det bör kommenteras att det bara är Nittve och Larsson som skriver om den sista utställningen på 

BarBar. Recensionerna förmedlar bilden av ett alternativt och samtidigt exklusivt utställningsrum, 

till för medlemmar och särskilt inbjudna. Ingen var heller inbjuden enbart i egenskap av 

konstkritiker.  Däremot var det flertalet kritiker, såsom Nittve och Larsson, som tillhörde de som 

ofta var där.61 Nittve och Larsson hade vid den här tiden tydligt positionerat sig som förespråkare 

för en yngre, postmodern generation. Larsson var medlem i redaktionen för tidskriften Kris, som 

vid den här tiden var central för introduktionen av poststrukturalistiskt och postmodernistiskt 

förknippade filosofer såsom Roland Barthes, Jacques Derrida, Paul de Man, m.fl. Även 

konstnärerna Billgren, Håfström och Rehnberg medverkade i Kris.62 Kristoffer Arvidsson jämför 

Larssons position som författare med Books position som konstnär under 1980-talet. Båda sågs de 

som representanter för en ny generation och ett nytt årtionde som lämnat 1970-talet och vänsterns 

dogmer bakom sig. Det fanns inte längre skäl att lägga moraliska värderingar kring gränser mellan 

"högt och lågt", smal kultur och populärkultur.63 Det är i den kontexten som BarBars verksamhet 

bör ses - nattklubben kunde samtidigt vara ett galleri, och Nilssons målning av det desillusionerade 

granitansiktet som korsade "modetidningarnas mansideal" med "stalinistisk socialrealism"64 

illustrerade upplevelsen av ett kollektivt tillstånd signifikativt för 1980-talet. BarBar och dess 

verksamhet med dess medlemmar, bestående av bland andra konstnärer och kritiker, utgjorde ett 

närmast subkulturellt fenomen som var en del i hur en ny formation kom att ta plats inom 

konstfältet. En ny kategorisering som fungerade inkluderande såväl som exkluderande. I efterhand 

har Nilsson beskrivit det som att det under den här tiden fanns en upplevd känsla av att befinna sig i 

60  Jean-François Lyotard: "Svar på frågan: Vad är det postmoderna?", Postmoderna tider, Mikael Löfgren & Anders 
Molander (red.), Norstedts förlag, Stockholm 1986.

61  Enligt Kim Klein 2009-11-09.
62  Arvidsson 2008, s. 134. 
63  Arvidsson 2008, s. 293-95.
64  Nittve: SvD 1985-08-31.
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ett "historiskt skeende".65 BarBars sista kväll kan förstås som en del av en sådan självmedvetenhet, 

där iscensättningen inte bara gäller utställningen, utan också det mytskapande kring platsen, 

verksamheten och gemenskapen som Nittves och Larssons recensioner presenterar. 

2.5. Det fotobaserade måleriet. Massmedia och mode.

  - Moderna människor, makt, förgänglighet 1986  

Sitt genombrott fick Lars Nilsson med den utställning som ägde rum under våren 1986 på Galerie 

Blanche.66 Utställningen bestod av fyra målningar, varav två triptyker.67 En av målningarna 

föreställde ett fönster i gula toner, men så abstraherat att det även skulle kunna uppfattas som 

abstrakt måleri (bild 5). Denna skilde sig från de tre andra i sitt utseende, och var även en hyllning 

till den amerikanske konstnären Edward Hopper. Den ena triptyken föreställde det dåvarande 

presidentparet Nancy och Ronald Reagan, samt vicepresident George Bush (bild 6). Förlagan till 

målningarna av paret Reagan kommer från det tillfälle då Ronald Reagan ska ha fått reda på att han 

hade cancer,68 vilket vid den här tiden var en stor nyhet i massmedia. Bilderna var välkända. 

Slutligen fanns en målning som föreställde ett mansansikte med kraftigt käkparti avbildat i tre 

idealiserande poser, med den motiviska förlagan hämtad från en annons för badbyxor (bild 7).69 

Därmed påminde de om sovjetisk futurism såväl som modebilder. Slutligen tillkom även en 

målning som föreställde en villa i Beverly Hills (bild 8). Villan ska ha köpts av 

stumfilmsskådespelaren John Gilbert för honom att bo i tillsammans med Greta Garbo, vilket 

emellertid inte kom att ske.70 Allt målningar gick i svart och vitt, förutom den först nämnda 

abstraktionen till hyllning av Hopper. Till måleriet hörde även en skriven text, som gav 

utställningen sitt idémässiga sammanhang och dess titel - Moderna människor, Makt,  

Förgänglighet.71 Eftersom utställningen kombinerade text och bild, samt att verken hörde 

idémässigt samman med dess referenser till politik och massmedia, bör utställningen förstås som en 

installation. Verken var alltså menade att betraktas tillsammans, själva kontexten gav dem mening. 

Vid den här tiden var installationen som begrepp relativt okänt i Sverige,72 även om själva 

65  Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
66  Gertrud Sandqvist: "Ett stråk av sorg", Lars Nilsson, Magasin 3 - Stockholm konsthall, Stockholm 2002, s. 13.
67  Leif Nylén: "Säreget och sofistikerat", DN 1986-05-18.
68  Sandqvist 2002, s. 13.
69  Birgitta Rubin: ”Urbilderna i modevärlden", DN 1986-05-24.
70  Sandqvist 2002, s. 13.
71  Nylén: DN 1986-05-18.
72  Sandqvist 2002, s. 13.
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företeelsen inte var helt oprövad. Ibid.-projektet hade tidigare fungerat som platsspecifika 

installationer, även om inte dessa begrepp återfanns i recensionerna.

I och med denna utställning framträder för det uttryck som allt mer skulle komma att bli synonymt 

med Nilsson under resten av decenniet. De fotografiska förlagorna för motiven lånades från 

massmedia, mode och reklam. Nilsson menade själv i en intervju från 1986 att han var intresserad 

av de "urbilder" och "arketyper" som han fann i tidningar och modemagasin. Om målningen som 

föreställde ett mansansikte med kraftigt käkparti menade Nilsson själv att han valde de motiviska 

förlagorna just för att "de är så ohejdat fascistoida", och att de påminde om "propagandabilder för 

auktoritära system." Valet av motiven för triptyken med paret Reagan och George Bush ska ha skett 

därför att de enligt Nilsson representerade den absoluta makten, "plågade av förgängligheten i sina 

positioner". 

Sett till det konstnärliga tillvägagångssättet så var metoden att använda fotografiska förlagor som 

tolkades i svartvit skala med tempera ny för Nilsson,73 även om han redan vid den första 

utställningen på Mälargalleriet 1981 hade använt samma metod att kombinera fotografiska förlagor 

med måleri för att förmedla en kritisk blick mot omvärlden såsom skildrad genom massmedia. Just 

denna kombination markerar ett steg bort från en tidigare uppdelning mellan å ena sidan fotografi 

och å andra sidan måleri som medium för avbildning. Det innebär också en ny konstnärsroll där 

Nilsson varken benämns som enbart fotograf eller målare - han är helt enkelt konstnär. Därmed 

behöver inte verket främst tolkas i relation till dess mediums konsthistoriska regler, tidigare ismer 

och stilar, även om kombinationen av fotografi och måleri innebär en nivellering av dessa mediums 

historiska hierarkier och gränser gentemot varandra.74 I samband med utställningen förklarade 

Nilsson att han inte längre tyckte det gick att skilja mellan fotografi och måleri, och att gränserna 

däremellan har suddats ut; "Fotografiet har blivit måleri." Om sitt måleri kommenterade han att det 

är "ungefär som när en fotograf framkallar kopior. Man kan inte måla över hur mycket som helst 

med tempera."75

1982 hade Nilsson sett verk av konstnärer som Cindy Sherman (f. 1954) och Sherrie Levine (f. 

1947) på Documenta 7, vilket fungerade som en stor postmodernistisk inspirationskälla för honom 

under början av 1980-talet.76 Sherman och Levine är amerikanska exempel på konstnärer som 
73  Rubin: DN 1986-05-24.
74  Dan Karlholm: "Konstnären som verket och andra postmoderna verkningar", Svar på frågan: Vad var det  

postmoderna?, Axl Books, Stockholm 2009, s. 66-67.
75  Åsa Wall: "I konstens gränsland", SvD 1986-05-16.
76  Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
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beskrevs som just konstnärer (och inte fotografer), även om de arbetar med fotografi som medium 

för att förmedla en kritik. Genom att återanvända eller "appropriera" färdiga bilder från massmedia i 

ett konstsammanhang lösgörs de från sin ursprungliga kontext, vilket fungerar som en strategi för 

att synliggöra hur bilderna kommunicerar. Den kritik som förmedlas genom Nilssons eller 

Shermans fotobaserade konst riktas mot de färdiga koder och det språk som styr massmediernas och 

reklamens stereotyper och poser. Lite mer än ett år senare skulle Lars Nittve i sitt förord till 

utställningskatalogen för Implosion - ett postmodernt perspektiv på Moderna museet beskriva 

Sherman som en konstnär som tillhörde "the pictures generation" om vilka han skriver: "De är 

'uppfödda på film och TV' och har i flera fall försörjt sig genom att arbeta i mediaindustrin, t ex 

med grafisk formgivning. Samtidigt som många av dem är ointresserade av traditionella "värden" - 

hur bilden fungerar är det viktiga - har de lärt sig mycket av såväl popkonsten, som minimalismen 

och konceptkonsten."77 Detsamma skulle även kunna sägas om Nilsson, efter hur han i sin konst 

under 1980-talet återkommer till att undersöka hur bilder från massmedia och mode kommunicerar. 

Utifrån en postmodernistisk läsning så förvandlar massmediesamhället bilder till utbytbara tecken 

och koder, eller som Nilsson uttryckte det i samband med utställningen; "När jag går i 

livsmedelsaffärer och ser Campbells burkar tänker jag inte på soppa utan på Warhols målningar."78 

2.6.  Motsättningar och provokationer - tjugo porträtt av Ulf Linde 1986

Hösten 1986 ställde Lars Nilsson ut tillsammans med Max Book på Galleri Sten Eriksson. 

Utställningens tema var helt och hållet Ulf Linde, konstkritiker och dåvarande chef för Thielska 

galleriet. Nilssons bidrag var tjugo porträtt av Linde, som utgick från ett fotografi av Bruno Ehrs. 

Därmed skapades en serie med nästintill identiska bilder av Linde (bild 9 och 10).79 Målningarna 

var dessutom utförda i gråskalor genom att porträttet var ritat i blyerts med grå tempera som lasyr, 

vilket skapade samma "disiga" och utblekta effekt som senare samma år skulle återkomma i 

”Untitled (Hustler)” (se nedan). Genom den Warholska serialiteten ifrågasattes autenticiteten i 

bilden. Målningarna var bara kopior av kopior, vilket ytterligare accentuerades genom den dimmiga 

ytan. Att utställningen starkt tog ställning för postmodernistisk teoribildning framkom tydligt, på 

samma sätt som målet för utställningens kritik var det - modernisten Linde. Books bidrag riktade 

sig mot den konstsyn som Thielska galleriet representerade. Det var en stor naturmålning som gick i 

77  Lars Nittve: "Implosion - ett postmodernt perspektiv", Implosion - ett postmodernt perspektiv, Moderna museet, 
Stockholm 1987, s. 32. 

78  Åsa Wall: "I konstens gränsland"; SvD 1986-05-16.
79  Arvidsson 2008, s. 318.
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brunt och stilmässigt påminde om Bruno Liljefors - en av de konstnärer som finns representerade på 

Thielska galleriet. Målningen var utförd på papper, och till det var papperstallrikar och fastspikade 

potatisar tillfogade, i en stil som påminde om Robert Rauschenbergs (1925-2008), neodadaistiska 

combines. Till Nilssons och Books verk visades även ett citat av Linde; "Världen behöver inte fler 

tavlor, det finns redan för många", samt ett citat av Friedrich Nietzsche; "Meningen med våra palats 

och trädgårdar... är denna: att avlägsna all oordning och tarvlighet ur blickfältet och bereda själen 

ett adligt hem." Citatet av Nietzsche var hämtat från en ingress i en utställningskatalog från 

Thielska galleriet som Linde varit ansvarig för. Citaten syftade till att kritisera vad som uppfattades 

som ett ointresse från Lindes sida för ny konst, och den konstsyn som Linde ansågs representera.80 

Urvalet stod Nilsson för.81

Hösten 1987 startade en konstdebatt i DN om postmodernism och 1980-talets unga konstnärer. Det 

inledande inlägget stod Lars O. Ericsson för. Det var hans första text som konstkritiker, och var ett 

starkt försvar för "80-talets konst" och postmodernism. De som attackerades var en äldre och 

etablerad kritikerkår, främst representerad av Ulf Linde och DN:s  konstkritiker Torsten Ekbom. 

I artikeln fick Lars Nilssons och Max Books utställning representera den av Ericsson uppfattade 

motsättningen mellan yngre, postmoderna konstnärer och en äldre modernistisk och oförstående 

kritikerkår. Enligt Ericsson representerade Linde konstens "traditionella och klassiska värden" som 

förespråkare för "begrepp som organisk helhet, närvaro, äkthet, originalitet och sanning" vilka i ett 

80-talistiskt perspektiv [ter sig] allt mindre självklara". Nilssons porträtt av Linde kopplas till 

subjektsfilosofi och ett postmodernistiskt ifrågasättande av autenticitet. "Var det Linde eller ett 

fotografi av honom? Genom den monotona upprepningen och den torra slöjan av grå färg verkade 

det kanske djupast personliga - en människas ansikte - att omvandlas till något opersonligt, ja 

nästan anonymt."82 Ericsson inleder sin artikel med "Få generationer har blivit så utskällda som 80-

talets. Av en besviken och oförstående 68-generation har de unga 80-talisterna skällts för att vara 

ytliga, samhällsfrånvända, egotrippade karriärister. Och av den äldre etablerade kritiken - anförd av 

Ulf Linde och Torsten Ekbom - har de dömts ut som utspädare och tillverkare av ihopsmäckt kitsch, 

epigoner och eklektiker hela bunten." 

Det motstånd och den "underdog"-position som Ericsson tilldelar de unga konstnärerna hösten 1987 

avspeglas inte i de uppskattande recensionerna av Nilsson och Books utställning ett år tidigare. 

DN:s Ingela Lind ansåg visserligen att utställningen var vag, kryptisk och alltför "programenlig". 

80  Arvidsson 2008, s. 318.
81  Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
82  Lars O. Ericsson: "Till försvar för 80-talets konst", DN 1987-09-27.
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Enligt Lind kunde det bero på att den "samtida konsten" kanske var alltför "hårt 

generationsbunden", vilket förhindrade möjligheten till dialog. Men Lind ger också utställningen 

positiv kritik genom att mena att den sträcker sig över personen Ulf Linde, och visar att "han av en 

grupp unga konstnärer anses symbolisera själva makten som blivit ansiktslös." Utställningen riktar 

"en välbehövlig stöt mot dagens i grunden förnedrande och inskränkande fetischering av konsten."83 

Även Expressens Carl-Johan Malmberg ställde sig positiv. Ulf Linde beskrivs som "kanske den 

enda värdiga kombattanten i en strid där inte bara frågor om samtidskonstens värde som känslig 

tidsindikator står på spel, utan också mer allmänna frågor om konsten som sådan, som något tidslöst 

eller något tidsbundet, om upphovsmannens roll, om det unika konstoriginalets status."84 Inte i 

någon av dessa recensioner nämns begreppet "postmodernism", däremot presenterar kritikerna 

insatta resonemang kring utställningens frågeställningar som präglas av liknande postmodernistiska 

teman som ett år sedan skulle återkomma i Lars O. Ericssons artiklar i DN. SvD:s Steve Sem-

Sandberg tar utställningen som utgångspunkt för att diskutera hur "vi dränks i bilder". Ett "visuellt 

bombardemang" som behandlas bäst i konsten genom ett subversivt tillvägagångssätt; "genom att ta 

till sig de massproducerade bilderna, travestera dem genom att bygga in dem i collage eller förvrida 

eller förvända deras uttryck." Enligt Sem-Sandberg går det inte att tillverka bilder som tidigare "(på 

70-talet t.ex.)". Ulf Linde representerar detta passerade, inte längre möjliga sätt att "låtsas som att 

ingenting hänt". För Sem-Sandberg går det inte längre att oproblematiserat se ett konstnärligt 

uttryck som att simpelt "reproducera erfarenhet i bild", och termer som "äkta" och "ursprunglig" 

blir därför ogiltiga; "det enda kriteriet på god konst blir om den är tillräckligt öppen - läs- eller 

tydbar - för dem som betraktar den.”85

Den konstkritiska receptionen av Books och Nilssons attack mot Linde visar hur den svenska 

kritikerkåren 1986, året innan den av Ericsson initierade konstdebatten, inte kan ses som varken 

enad, ensidigt modernistisk eller konservativ. Den relativt välvilligt inställda exponeringen som 

utställningen fick i konstkritiken återspeglar inte den problemformulering som Ericsson kom att 

måla upp, där dessa "80-talister" skulle varit motarbetade och utskällda som få generationer 

tidigare. Inte heller verkar kritikerna Lind, Malmberg eller Sem-Sandberg ha missförstått 

utställningens intentioner eller postmodernistiska kritik av modernismen. Unga, postmodernistiskt 

influerade konstnärer som Nilsson och Book mötte 1986 inga problem att få initierade och välvilligt 

inställda recensioner i några av landets största tidningar, även om utställningens tema var en attack 

mot Linde och den konstsyn han representerade. Kristoffer Arvidsson har även hävdat en 

83  Ingela Lind: "Kryptisk kritik av Lindes klassicism", DN 1986-10-20. 
84  Carl-Johan Malmberg: "Med udden mot Linde", Expressen 1986-10-23. 
85  Steve Sem-Sandberg: "För mycket bilder", SvD 1986-10-18.
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nyansering av denna av Ericsson formulerade motsättningen mellan två läger bestående av å ena 

sidan modernismens och å andra sidan postmodernismens förespråkare. Det gäller även den 

tillhörande generationsmotsättningen mellan å ena sidan de utskällda 80-talisterna, och å andra 

sidan en "oförstående 68-generation" samt etablerade, äldre kritiker. 86 Vad Nilsson och Books 

utställning såväl som Ericssons artiklar resulterade i var att ytterligare etablera Linde som en 

motståndare till vad Ericsson beskriver som "80-talets konst". I Ericssons artiklar upprepas ord som 

"80-talets konst", "den unga 80-talsgenerationen" och "de unga 80-talisterna" vilka i Ericssons 

definition inte kan förstås som annat än postmodernistiska. Nilsson och Book är de främst 

framträdande exemplen. Linde positioneras genom Ericssons artiklar och Nilssons och Books 

utställning som motsatt den unga konsten, postmodernism och också samtiden och samtidskonsten. 

Den konst som Linde försvarar kan därmed inte räknas dit. Längre fram kommer jag ytterligare visa 

hur rätten att beskrivas som samtida under 1980-talet kom att etableras som kopplat till unga 

konstnärer och en postmodernistisk teoribildning, vilket ställdes i motsatsförhållande till den 

konstsyn som Linde kom att representera. Lindes position i Sverige kan även jämföras med den 

funktion konstteoretikerna kopplade till tidskriften October tilldelade den amerikanske 

konstkritikern Clement Greenberg i USA under samma period, där han fick representera en 

modernistisk konstsyn i ett postmodernistiskt sammanhang. Den modernistiske konstkritikerns roll 

behövs för att definiera den modernistiska konstsyn som ska uteslutas.87 

2.7.  Simulering och mottagande - Untitled (Hustler) 1987 

Verket ”Untitled (Hustler)” har i efterhand kommit att behandlas som en utgångspunkt för Lars 

Nilssons fortsatta konstnärskap under 1990- och 2000-talet (bild 11 och 12). Den illustrerade även 

Lars O. Ericssons artikel "I  symbolernas rike" som var en av de initierande inläggen i den senare 

konstdebatten i DN hösten 1987.88 När Magasin 3 kom att presentera en retrospektiv utställning 

2002 så var ”Untitled (Hustler)” det äldsta verket att delta. Installationen bestod av 39 kvadratiska 

oljemålningar när den ställdes ut på Magasin 3,89 och 96 när den först ställdes ut på Galleri Leger i 

Malmö 1987 (bild 13). Att målningarna tillsammans utgör en installation, ser ungefär likadana ut 

med dess monokroma gråskalor, och har samma kvadratiska mått gör att de i "den vita kuben" som 

86  Arvidsson 2008, s. 388-389. 
87  Håkan Nilsson: Clement Greenberg och hans kritiker, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 

2000, s. 189-191.
88  Lars O. Ericsson: "I symbolernas rike", DN 1987-09-29.
89  Lars Nilsson, utställningskatalog, Magasin 3 - Stockholm konsthall, Stockholm 2002, s. 84.
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utställningsrum ger intryck av ett geometriskt och abstraherat rutnätsmönster. När betraktaren av 

verket sedan kommer närmare så blir motiven synligare bakom en grå slöja av färg. Den motiviska 

förlagan kom från stilistiskt förenklade fotografier av kvinnoansikten som framställer orgasm, 

hämtade från den pornografiska tidningen Hustler.90 

Lars Nittve har skrivit om bland annat denna installation i den internationella konsttidskriften 

Artforum 1989. Nittve läser installationen i termer av det artificiella och det simulerade, ett tema 

som under denna tid ses som starkt postmodernistiskt förknippat. Kvinnorna på bilderna har alla 

ögonen stängda och munnarna öppna, men visar enbart upp förställda poser. Någon äkthet finns där 

inte, bara det artificiella och simulerade.91 Nittve är här influerad av Jean Baudrillard som menade 

att själva verkligheten försvunnit i det samtida massmediesamhället, och istället blivit utbytt med 

"simulakra" i en "hyper-verklighet". När verkligheten bytts ut mot fiktion, så blir den estetiserad i 

avsaknad av äkthet och innehåll.92 Simulakra är i sin tur ett begrepp som först dyker upp i antik 

filosofi genom Platons dialoger, där det beskrivs som en falsk imitation eller avbild, så långt från 

originalet som det går att komma. Ett begrepp som sedan togs upp av filosofer som Gilles Deleuze 

och Michel Foucault i Frankrike under 1960-talet, för att sedan aktualiseras i tidskrifter som 

Artforum och October under 1980-talet. Den kritik som de franska filosoferna hade riktat mot den 

platonska metafysikens hierarkier och skillnaden mellan original och kopia fördes därmed över till 

en konstkontext för att visa hur tecken ersatt verkligheten.93 De målningar som baseras på 

fotografiska förlagor från Hustler får alltså en dubbel betydelse. De är samtidigt att förstå som 

tecken, simulakrum, av en äkthet som inte längre finns att tillgå. Samtidigt så blir denna simulering 

väldigt konkret, eftersom det ingår i i pornografins regler att simulera extas. Kvinnoansiktenas 

poser blir avslöjade som simulerade tecken, som en spelad äkthet. På samma sätt hade Nilsson även 

tidigare skärskådat poser i det verk som ställdes ut på galleri BarBar 1985, och genom Moderna 

människor, Makt, Förgänglighet 1986.94  Under slutet av 1980-talet kom samma strategi att 

återkomma i de tjugo porträtten av Ulf Linde 1987, ”Dandies” och ”The Beauty of Islam” 1989. 

När verket ses som tomt på innehåll och inte går att behandla som autonomt blir tolkningen 

beroende av kontexten. Hur verket tas emot blir därför en del av tolkningen av installationen. 1988 

90  Sandqvist 2002, s. 14. 
91  Nittve: Artforum International 1989:5, s. 83.  
92  Jean Baudrillard: "The Hyper-realism of Simulation", Art in theory 1900-2000: an anthology of changing ideas, 

Charles Harrison & Paul Wood (red.), Blackwell Publishing, 2:a upplagan 2004, s. 1018-1020.
93  Michael Camille: "Simulacrum", Critical terms for art history, Robert S. Nelson & Richard Shiff (red.), The 

University of Chicago Press, Chicago, 2:a upplagan 2003, s. 35-39. 
94  Nittve: Artforum International 1989:5, s. 83.
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intervjuas Nilsson i det första numret av tidskriften Hype Magazine. Tidskriften med dess ironiska 

titel gavs ut mellan 1988 och 1990 och blandade konst, filosofi och mode. Den lades ner vid samma 

tid i början av 1990-talet som många gallerier tvingades stänga som en följd av ekonomisk kris och 

plötslig lågkonjunktur.95 Ett av verken från Hustler-utställningen fick fungera som "omslagsflicka" 

till det glansiga och färgglada magasinet, som till sin grafiska formgivning påminde om mer 

kommersiella mode- och livsstils-magasin. Intervjun behandlade i huvudsak Hustler-utställningen, 

som då var den senaste av Nilssons utställningar. Som svar på frågan hur Nilsson trodde att bilderna 

uppfattades svarar Nilsson att "vad som hände på utställningen var t ex att kvinnor hade lättare att ta 

till sig bilderna, de verkade inte vara lika belastade av källan. När de såg bilderna, spelade det ingen 

roll varifrån de kom." (...) "Utställningen hade ingen titel, det bifogades heller ingen not där källan 

angavs. Men om någon frågade, så undanhölls heller inget."96 En liknande utsaga om utställningens 

provocerande funktion återkommer när Gertrud Sandqvist ska sammanfatta Nilssons konstnärskap i 

samband med Magasin 3:s stora retrospektiv 2002.  Utställningen beskrivs som "explosiv", och 

Sandqvist menade att den "markerade än tydligare Lars Nilssons ställning som en av de främsta 

postmoderna konstnärerna i Sverige." Enligt Sandqvist så "splittrade [utställningen] publiken efter 

kön", där de flesta män skulle ha känt igen bilderna från ett helt annat sammanhang än vad som var 

vanligt vid betraktandet av konst. Vidare drar Sandqvist paralleller till en annan mytologiserad 

skandalutställning i konsthistorien, nämligen den av Manets Olympia i 1800-talets borgerliga 

Paris.97 Målningen föreställde den för många manliga besökare igenkännbara prostituerade 

Olympia, som genom konstutställningen även visades upp för männens hustrur. De tabulagda 

bilderna från pornografins områden lyfts fram i offentlighetens ljus i syftet att skapa en 

konfrontation mellan verk och betraktare, som sedan blir del av installationens konstnärliga 

kvalitéer. En senare tolkning blir beroende av den tänkta "urscenen" för mottagandet. 

2.8.  Postmodernism och Warhol - The beauty of islam 1989 

1989 visades Lars Nilssons installation "The Beauty of Islam" på den nyöppnade konsthallen 

Rooseum i Malmö (bild 14). Verket bestod av en serie med 168 bilder i samma storlek och med 

likadana motiv. Bilderna föreställer ett beslöjat ansikte framifrån, men blicken tittar åt sidan, vilket 

Nilsson liknat vid ett gåtfullt leende likt Leonardo da Vincis Mona Lisa. Kvinnoansiktet blir 

95  Engblom 2000, s. 6-7.
96 "Lars Nilsson - man måste vara förälskad i sitt offer - Hype Magazine samtalar med konstnären Lars Nilsson", 

Hype Magazine 1988:1, s. 22-23. 
97 Sandqvist 2002,  s. 14. 
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svårtolkat, både på grund av slöjan som döljer större delen av ansiktet, men också utifrån bristen på 

ledtrådar till vem hon är och vad bilden handlar om. Till verket hör även en en text i ljusgul 

helvetica – ”the beauty of islam”, som med dess storlek tar plats på lika villkor som bilderna. 

Därmed är verket lika mycket text som bild, vilket Nilsson beskrivit som att betraktaren vistas i en 

"layout", i en "omöjlig blandning av religion, reklam och etnisk konflikt."98

Jag skulle dessutom hävda att en tredje del av verket går att finna i den tillhörande 

utställningskatalogen. På Rooseums utställning Made in Sweden där ”The beauty of Islam” deltog 

så är Nilssons installation det enda verket som inte återfinns reproducerat i utställningskatalogen. 

Där finns bara en text om verket, skriven av konstkritikern Steve Sem-Sandberg.99 I den följande 

texten kommer jag utgå från att Sem-Sandbergs tolkande essä inte skulle ha publicerats om den 

stred mot Nilssons egna tankar kring verket. Att Sem-Sandberg för vidare information från Nilsson 

rörande verkets tillblivelse och bildernas förlagor som annars inte skulle vara känt, vittnar 

ytterligare om närheten mellan Sem-Sandberg tolkning och Nilssons tankar kring installationens 

betydelse. Genom Sem-Sandbergs text så presenteras därför en bakgrund och kontext för verket 

som får fungera på samma sätt som utsagorna kring utställningen av ”Untitled (Hustler)”. Den 

beskriver hur verket ska upplevas, utifrån premissen att betraktaren inte läst texten. 

Om verkets bakgrund berättar katalogtexten att inspirationskällan till bilderna ska ha varit en TV-

dokumentär om Islam. Där deltog en egyptisk studentledare som argumenterade inför en grupp 

kvinnor om det nödvändiga i att använda slöja. Skälet skulle vara att slöjan befriar kvinnor, genom 

att de skulle slippa objektifiering genom exponering. När enbart ögonen får tala kan kvinnorna 

därmed uppskattas som individer. Förlagan för bilden kommer från ett tidningsfotografi taget i 

Teheran 1979, vid tiden för revolutionen. Vad tidningsfotografiet avslöjar, men däremot inte de 

multiplicerade bilderna i verket, är att kvinnan ägnar sig åt att öva med vapen. En tolkning skulle 

därför vara att det är skälet till att hon ler.

Som en lika betydande del av installationen är dess namn som återfinns i den stora texten som 

täckte en hel vägg  - the beauty of islam. Textens typografi, färg och betydelse är tänkt att föra 

tankarna till modemagasinens formgivning och dess modereportage. Genom att bokstäverna är 

kraftigt uppförstorade och står som frilagda monument på väggen så kan de dessutom fungera som 

tecken på samma villkor som de repeterade bilderna blir det. Inga svar ges (för den som inte har 

98 Hans Johansson: "Om postmodern praktik och politisk konst", Paletten 1990:2. 
99 Sem Sandberg, Steve: "The beauty of Islam", Made in Sweden, Rooseum, Malmö 1989.
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utställningskatalogens text till hands) och därmed blir textens betydelse lika mycket upp till 

betraktaren att tolka som bildernas motiv.100

Att arbeta med serier var som tidigare visat inte nytt för Nilsson. Serialiteten hade även tidigare 

fungerat som en strategi för att ifrågasätta gränsen mellan original och kopia och verkets autenticitet 

i ”Untitled (Hustler)” och i målningarna av Ulf Linde. Den första gången som seriella verk av 

Nilsson visades var dock redan 1985 på utställningen Det förlorade mästerverket på Östergötlands 

länsmuseum. Där visades tre verk i en serie på elva temperamålningar som föreställde ett likadant 

motiv av den skadade Hiroshimakatedralen.101 Det fungerade som en strategi för att förneka 

avbildandet genom upprepningar. De tidigare verken bestod dock av målningar, och var därmed inte 

helt likadana till detaljerna. Ingen mall eller matris hade tidigare använts för att skapa exakta 

kopior. Bilderna i The Beauty of Islam var däremot kopierade genom offset-teknik, vilket annars 

används för t.ex. tidningstryck. Genom denna teknik för masstryck försvinner varje möjlighet till 

skillnader bilderna emellan, vilket annars sker genom en grafisk framställningsteknik såsom till 

exempel silkscreentryck.102  

Ändå påminner The Beauty of Islam om Andy Warhols (1928-1987) duplicerade silkscreentryck. 

Warhols repetitioner av ett och samma fotoreproducerade motiv hade tidigare aktualiserats som en 

postmodern strategi genom utställningen Implosion - ett postmodernt perspektiv på Moderna 

museet hösten 1987. Den av Lars Nittve sammanställda samlingsutställningen behandlade 

postmodernismen som ett konstnärligt förhållningssätt som inte var specifikt för enbart 1980-talet. 

Därmed kunde även Warhols silkscreenreproduktioner av Marilyn Monroe från 1962 återkomma på 

Implosion som en postmodernistisk banbrytare. Enligt Nittve så är Warhol en konsthistorisk 

postmodernist ”avant la lettre”. Warhol tar sina motiv från masskulturens visuella värld och genom 

att repeteras berövas verket illusionen om något existerande värde i bilden. Verket är inget annat än 

dess yta. Reproduktionerna distanserar betraktaren, och ifrågasätter därmed bildens autenticitet. 

Enligt Nittve så lät sig Warhol "fångas i det postindustriella informationssamhällets nätverk och 

blev simulacra, en röntgenbildsliknande mediafantom." Warhol blir en tom skenbild på samma sätt 

som sina verk.103 

Det är inte bara Lars Nittve som utnämner Warhol till en postmodernistisk föregångare. I Lars O. 

100Sem Sandberg: "The beauty of Islam" 1989.
101 Sven Billström: "Plats för de unga på länsmuseet - konst med frågetecken", Östgöta Correspondenten 1985-10-09.

102 Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
103 Nittve: "Implosion - ett postmodernt perspektiv", 1987, s. 24-25.
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Ericssons debattartikel "till försvar för 80-talets konst" pekas Warhol ut som en central gestalt för 

"den postmoderna konst [som] framträder i USA på 50-talet". Marilyn Monroe i svart/vitt återkom 

även på samlingsutställningen Matris på Malmö konsthall 1988. Även det en samlingsutställning 

som syftade till att förklara vad det postmoderna inom konsten innebar, och därmed följde 

Implosions fotspår. Utställningsansvarig var Bo Nilsson. I utställningskatalogen beskriver denne 

Warhol som representant för 1960-talets popkonst som utgick från den "massmediarevolution som 

präglade denna verklighet" i duplicerandet av masskulturens populära bilder. Genom att inte heller 

personligen arbeta med tillkomsten av verken (jämför med måleriet) skulle Warhol genom den 

seriella produktionen ifrågasätta tanken om ett original, "desavouera mästerverkstanken" och 

"befria konstnärsrollen från jagets förtryck". Det är enligt Nilsson en postmodern hållning, även om 

"dagens post-modernism" använder "ironi, distans, tvetydigheter och motsättningar". Därmed 

"dekonstrueras massmediernas föreställningsvärld" och "Resultatet blir ett slags meta-språkligt 

förhållande som distanserar masskulturens klichéer och stereotyper."104 

Att reproducera en fotografisk förlaga tagen från massmedia för att ifrågasätta konstnärsroll såväl 

som gränserna mellan original och kopia, innehåll och yta kan därmed betraktas som en väl känd 

och etablerad postmodern strategi. Detta är naturligtvis inte specifikt för just postmodernismen i 

Sverige, utan pekar snarare på hur Nittve, och med största säkerhet också Bo Nilsson, Lars O. 

Ericsson och inte minst Lars Nilsson, låtit sig inspireras av internationella källor. (Vad som däremot 

var specifikt för just Sverige var hur referenser till Warhol även fungerade som ett 

postmodernistiskt ställningstagande mot Ulf Linde,105 där det främsta exemplet är Nilssons serie 

med tjugo porträtt av Linde 1986.) 1980-talets postmodernism innebar även att konsthistoriska 

stilar återanvändes.106 Det sågs som ett sätt att underminera modernismens tro på autenticitet och 

originalitet. Det multiplicerade motivet i ”The Beauty of Islam” går mot vita och ljusa gråtoner, 

vilket beroende på hur ljuset faller osäkrar vad betraktaren ser av motivet. Tolkningen blir därmed 

än mer beroende av betraktaren. 

De vit-tonade kvadratiska bilderna kan också förstås som en "simulering" eller "appropriation" av 

tidigare kända exempel på vita monokromer från den modernistiska konsthistorien. Hit hör bland 

andra Kasimir Malevitjs (1878-1935) suprematistiska och utopiska "vitt på vitt"-målningar från 

1918 och Robert Rymans (f. 1930) vita monokromer från 1960-talet. Inte heller dessa var helt vita, 

104 Bo Nilsson: "[utan titel]", Matris, Malmö Konsthall, Malmö 1988, s. 10-12.
105 Arvidsson 2008, s. 127.
106 Arvidsson 2008, s. 20.

33



utan bestod snarare av olika nyanser av vitt.107 Det svagt framträdande motivet med dess låga 

kontrast kan därför förstås som ett ironiskt förhållningssätt till det modernistiska måleriets uppsatta 

gränser mellan figuration och det abstrakta - vilket snarare hör till den amerikanska 

postmodernismens "Neo-geo"108 än till den postmodernism som återfanns bland "den yngre 

generationen" i Sverige. Vidare kan likheten med modernistisk abstraktion tolkas som en kritik mot 

den metafysiska och andliga innebörd som det vita ges av en konstnär som Malevitj. Nilssons ljusa 

målningar är bara yta. Varken motivet eller den ljusa färgen avslöjar någon egentlig inre innebörd. 

Hur bilden upplevs är upp till betraktaren. 

Sem-Sandbergs essä om verket inleds; ”Det är en bild av dem, men den handlar om oss.”109 Året 

innan, 1988, hade den indiske författaren Salman Rushdies bok Satansverserna publicerats. 1989 

hade en fatwa uttalats mot Rushdie av den iranske ayatolla Khomeyni.110 Nilsson har i efterhand 

beskrivit det som att han under den här tiden blev upprörd på de antimuslimska tendenser han då 

såg i samhället som en konsekvens av fatwan. Den muslimska beslöjade kvinnan kan därför också 

förstås som hotfull.111 När bilderna är tömda på innehåll och bara yta (utifrån en postmodernistisk 

tolkning) blir verkets funktion att av-slöja (den västerländska) betraktarens tolkande blick. 

Samtidigt fortsätter kvinnans ansikte att vara anonymt. Verket går att förstå som en illustration till 

postmodernistisk teoribildning, såväl som en kommentar om Nilssons samtid.

107 Briony Fer: The infinite line - re-making art after modernism, Yale university press, New Haven och London 2004, 
s. 28. 

108 Thomas Crow: "The return of Hank Herron", Endgame: reference and simulation in recent Painting and Sculpture, 
Massachusetts Institute of Technology and The institute of Contemporary Art, 2:a upplagan 1987.

109 Sem Sandberg: "The beauty of Islam"1989.
110 Enligt Nationalencyklopedin, www.ne.se, uppslagsord: "Salman Rushdie", 2009-11-27.
111 Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
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3.  LARS NITTVE SOM INTRODUKTÖR AV POSTMODERNISM 

Under arbetets gång har denna studie allt mer även kommit att behandla Lars Nittve, som var 

tongivande i hur Lars Nilssons konstnärskap kom att etableras som just postmodernt och samtida. 

Nittve knyter under hela 1980-talet an till begreppet postmodernism i konstkritiska texter såväl som 

i utställningspraktik. Han var influerad av postmodernistisk och poststrukturalistisk teoribildning, 

vilket också kom att speglas redan från början av 1980-talet i hans konstkritik. Samtidigt började 

han resa till New York för att ta del av den yngre konst som visades där. Under 1982-1983 vistades 

han där en längre period i forskningssyfte. Avsikten var att skriva en avhandling i konstvetenskap 

som skulle "dekonstruera postmodernismen", som dock aldrig kom att färdigställas. Genom 

vistelserna i New York kom han att få kontakt med konstlivet där, och de konstnärer och kritiker 

som var del av en amerikansk postmodernism. Dessa erfarenheter tillsammans med amerikanska 

konsttidskrifter som Artforum, October och Reallife Magazine kom att fungera som huvudsakliga  

inspirationskällor för Nittves egen förståelse av postmodernism som begrepp.112 Från 1986 arbetade 

han som intendent på Moderna museet. 1987 var han ansvarig utställningskommissarie för 

Implosion - ett postmodernt perspektiv. Utställningen fick stor betydelse för hur postmodernism 

som begrepp slog igenom i Sverige. 1990 kom han sedan att bli chef för konsthallen Rooseum - 

Center for Contemporary Art i Malmö. Kristoffer Arvidsson lyfter fram Nittve tillsammans med Bo 

Nilsson och Lars O Ericsson som framträdande exempel på kritiker som tog stark ställning för 

postmodernism och mot det politiska 1970-talet.113 De kan också betraktas som tydliga 

generationskritiker. Nittve var den kritiker som hade enskilt störst betydelse för Nilssons 

konstnärskap under 1980-talet. 1980-talets postmodernistiskt influerade konstnärer var beroende av 

dess uttolkare, konstkritikerna, för att begreppsliggöra och legitimera den nya postmodernistiska 

samtidskonst som vinner framgång i det diskursiva konstfältet under 1980-talet. Men det var också 

konstkritikerna som hade störst inverkan för vilka internationella influenser och nya, 

postmodernistiska perspektiv som introducerades för det svenska konstfältet på kultursidorna. 

Snarare än att försöka ge en representativ och sammanfattande förklaring av vad postmodernism 

som begrepp innebar, vill jag visa konstkritikern Nittves betydelse för att förstå den postmodernism 

som även influerade konstnären Nilsson. Samtidigt vill jag även visa Nittves betydelse för 

introduktionen av postmodernistisk konst och teoribildning.

112 Enligt Lars Nittve 2010-01-18.
113 Arvidsson 2008, s. 129.
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Gemensamt för Nilsson och Nittve var att de båda under början av 1980-talet besökte (dock ej 

tillsammans) större konstmässor och biennaler under första hälften av 1980-talet för att orientera sig 

kring vad som skedde internationellt sett inom "konstvärlden". För Nilsson influerade främst 

utställningen Westkunst 1981 och Documenta 7 1982 det egna konstnärskapet.114 I juni 1981 

rapporterar Nittve från utställningen Westkunst i Köln i Västtyskland (en återkommande utställning 

som senare kom att bli mer känd under namnet Art Cologne115). Kaspar Koenig och Laszlo Glozer 

var utställningsansvariga, och utställningen presenterade enligt Nittve en historiserande och 

problematiserande syn på modernismen och dess "sena fas". Den kronologiska framställningen 

följdes slutligen av en presentation av 37 unga konstnärer. De konstnärer som benämns i Nittves 

recension som postmoderna i "nutidsavdelningen" av utställningen är italienska transavantgardister 

som Mimmo Paladino (f. 1948), Nicola de Maria (f. 1954), Sandro Chia (f. 1946) , Francesco 

Clemente (f. 1952), Enzo Cucchi (f. 1949) och de amerikanska motsvarigheterna Julian Schnabel (f. 

1951), David Salle (f. 1952), Kim MacConnel (f. 1946) och Robert Kushner (f. 1949).116 

Tillsammans benämns de som "new image"- konstnärer som ägnar sig åt figurativt måleri med ett 

"inte sällan utstuderat personligt penselspråk." Postmodernism förklaras som ett förhållningssätt till 

modernismens syn på historien. Enligt Nittve representerar modernismen det "evolutionistiska 

strömhoppet där stil avlöser stil, ism ism i en hetsig nyhetsjakt". Postmodernism däremot handlar 

inte om framtiden utan om nutiden, utan är ett förhållningssätt till modernismen hos nutidskonsten - 

"new image"-konstnärerna. Vad ett postmodernistiskt förhållningssätt är definieras däremot inte lika 

väl, annat än att det handlar om att "bryta ned de enskilda konstverkens aura av unika 

mästerverk."117 

Nittves recension av Westkunst håller sig nära den teoretiska underbyggnad om modernismen som 

presenterades i den tillhörande tjocka utställningskatalog som ställdes samman till Westkunst. Där 

presenteras modernismens passerade faser genom att utställningen delades in i fyra delar. De tre 

första fungerade historiserande - "Weltkrieg und Moderne 1939-1945", ”Abstraktion als 

Weltsprache 1944-1959", "Zwischen Fortschritt und Verweigerung 1956-1972", för att mynna ut i 

114 Enligt Lars Nilsson 2009-10-28. 
115 Där även Nilsson själv kom att delta 1989 genom Galleri Sten Eriksson. Anders Messman: "Köln: Helhetsbild av 

dagens konst", SvD 1989-12-02.
116 De övriga som deltog i avdelningen "Heute" på Westkunst, men som inte omnämns i Nittves recension, var John 

Ahearn (f. 1950), Michael Asher (f. 1943), Barbara Bloom (f. 1951), Jonathan Borofsky (f. 1942), Troy Brauntuch 
(f. 1954), Rene Daniels (f. 1950), Felix Droese (f. 1950), Isa Genzken (f. 1948), Jack Goldstein (f. 1945), Jenny 
Holzer (f. 1950), Anselm Kiefer (f. 1945), Juergen Klanke (f. 1943), Brigitte Kowanz (f. 1957), Robert Longo 
(f. 1953), Andrew Lord (f. 1953), Urs Lüthi (f. 1947), Gerhard Merz (f. 1947), Judith Pfaft (f. 1946), Salome 
(f. 1954), Luciano Castelli (f. 1951), Hubert Schmalix (f. 1952), Horst Schuler (f. 1952), Thomas Schütte (f. 1954), 
Jeff Wall (f. 1946), Franz West (f. 1947) och Robin Winters (f. 1950). Heute, utställningskatalog för Westkunst -  
Zeitgenössische Kunst seit 1939, Köln 1981. 

117 Lars Nittve: "Westkunst: avhopp från strömhoppet”, SvD 1981-08-08.
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den fjärde delen - "Heute - 37 Künstler der jungen Generation". Denna sista del syftade till att visa 

representanter för "den unga scenen" (”junge Szene") 1981. De historiska verken i de tidigare 

delarna hade valts utifrån dess betydelse för just denna fjärde del av utställningen. Således syftade 

det inte till att i första hand presentera kanoniserade "mästerverk" utan att visa de som haft 

nyckelfunktioner i dubbelmening - dels för dess egen tid, dels för dess betydelse för 1981 års 

konst.118 Postmodernism nämns inte som begrepp i Westkunsts utställningskatalog, även om en hel 

del av det ifrågasättande av modernismen som kom att genomsyra 1980-talets postmodernism 

känns igen. Däremot genomsyrar begreppet Nittves recension.

1982 skriver Nittve om Venedigbiennalen. I likhet med Westkunst historiseras även här 

modernismen, vilket beskrivs utförligt av Nittve. Begreppet "postmodernism" däremot beskrivs 

som synonymt med det "häftiga måleriet", som han ställer sig tveksam till. Trots det får Julian 

Schnabel mest exponering i recensionen. Schnabel "värjer sig, liksom sina generationskamrater, 

mot vad han upplever som massmediaklichéer om 'modern konst': myterna om den 'sanna', den 

'expressiva' eller den 'rena' bilden. Han plockar distanserat bland kasserade 'stilar'."119 Samma år 

rapporterar Nittve även från Documenta 7 i Kassel i Västtyskland, sammanställd av Richard Fuchs. 

Amerikanska konstnärer som David Salle, Cindy Sherman, Robert Longo (f. 1953), Jenny Holzer 

(f. 1950), Keith Haring (1958-1990), Lee Quinones (f. 1960) och Jean Michel Basquiat 

(1960-1988) omnämns och Jörg Immendorffs (1945-2007) målning "Cafe Deutschland" får 

illustrera recensionen. Nittves är mycket positiv. Enligt honom är 1982 års Documenta den första 

stora "i ordets verkliga bemärkelse" postmodernistiska utställning.

För postmodernismen är, precis som ordet antyder, ingen stil eller enkel antites till 
modernismen. Den är snarare en frånvaro - en frånvaro av vissa dogmer som varit 
intimt förknippade med de senaste sjuttiofem årens konstnärliga paradigm. På 
Documenta 7 ligger fältet öppet: kampen mellan moden och trender är inte längre 
central, de individuella och nationella dialekterna får fritt spelrum: där visas helt 
enkelt bra samtida konst.120

Nittves recensioner från Westkunst, Documenta 7 och Venedigbiennalen kom att vara en del i hur 

begreppet postmodernism kom att importeras och tas emot i Sverige under början 1980-talet. Dessa 

recensioner, såväl som Nittve själv genom sin makt som konstkritiker, kom även att ha stor 

betydelse för Lars Nilsson i början av hans konstnärskap. 

118 Karl Ruhrberg: "Zum Thema", Westkunst - Zeitgenössische Kunst seit 1939, Laszlo Glozer (red.), Köln 1981, s. 6-7. 
119 Lars Nittve: "Biennal i brytningstid", SvD 1982-07-03.
120 Lars Nittve: "Documenta och det gamla Europa", SvD 1982-08-08.
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I Nittves recensioner från 1980-talet återkommer den ofta upprepade utgångspunkten att 

modernismen är något passerat. 1980-talet representerar något annat som står i motsats till 

modernismen - en post-modernism, som speglar ett samtida postindustriellt samhälle. "Det 

postindustriella samhället" är ett begrepp som existerat inom samhällsdebatten sedan efterkrigstiden 

och slutet av 1950-talet. Enkelt uttryckt behandlar det övergången från ett industriellt samhälle som 

producerar varor, till ett så kallat "postindustriellt" samhälle som istället producerar och konsumerar 

tjänster och information. Den som främst förknippats med detta begrepp är den amerikanske 

samhällsvetaren Daniel Bell och hans The Coming of Post-Industrial Society från 1973.121 För Bell 

är modernismen i det postindustriella samhället "uttömd". "Det finns ingen anspänning längre. De 

kreativa impulserna är försvagade. Modernismen har blivit ett tomt kärl. Upprorstendenserna har 

institutionaliserats genom den 'kulturella massan', och modernismens experimentella former har 

blivit syntax och semiotik för reklam och haute couture."122 Konsumtionen i det postindustriella 

samhället har vidare resulterat i att den protestantiska, sociala struktur som tidigare existerat i 

industrisamhället lösts upp. Istället för funktionalism och rationalitet existerar en motkultur präglad 

av "måttlös självcentrering, romantik, esteticism och hedonism."123 Begreppet återaktualiseras sedan 

1979 av Jean-François Lyotard i La condition postmoderne: rapport sur le savoir där Lyotard 

menar att kulturen i det postindustriella samhället är postmodern.124

Det tidigaste tillfället som Nittve refererar till idén om det postindustriella samhället i ett 

konstsammanhang är troligtvis i en utställningstext om Bård Breivik från utställningen Materia /  

Minne på Lunds konsthall 1982. Om Bård Breivik, som även deltog på Ibid. II, skriver Nittve att 

hans konst är "samtida, i nära samspel med den avancerade konsten och det västerländska 

samhället, på gränsen till postindustrialismen." Att Nittve ser det postindustriella som analogt till 

postmodernism framgår där genom att han kopplar tiden och relationen till historien i Breiviks 

skulpturer som ett spiralformat tidsbegrepp som blir synligt som en "postindustriell, eller för att 

markera [utställnings]textens plats i ett 'konst'-sammanhang; en postmodernistisk tid."125 Det 

postindustriella samhället nämns sedan åter i bland annat Nittves förord till utställningskatalogen 

för Implosion. Postmodernism kom här att förklaras som en alternativ antimetafysisk 

121 Lars Herlitz: "Idén om det post-industriella samhället", Postmoderna tider, Mikael Löfgren & Anders Molander 
(red.), Norstedts förlag, Stockholm 1986, s. 398 & 401.

122 Daniel Bell: "Kapitalismens kulturella motsägelser: modernismen som förförare", Postmoderna tider, Mikael 
Löfgren & Anders Molander (red.), Norstedts förlag, Stockholm 1986, s. 252.

123 Herlitz 1986, s. 404.
124 Jean-François Lyotard: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Minneapolis 1984, s. 3.
125 Lars Nittve m.fl.: "Lars Nittve / Bård Breivik", Materia, minne: Matter, memory, Lunds konsthall, Lund 1982. 
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avantgardetradition i modernismens historia.126

I förordet till Implosion förklarade Nittve att Sverige är "förmodligen världens mest högutvecklade 

postindustriella informationssamhälle" vilket gör att landet befinner sig "mitt i det multinationella 

nyhetsflödet: att vara välinformerad är något av en nationell dygd. Därför är det så förbryllande att 

nästan inga av de yngre konstnärerna i utställningen varit synliga här tidigare" och vidare; " Jag 

undrar om vi har varit rädda för att se sanningen i vitögat, för att möta den konst, som undersöker 

och artikulerar den nya hyperelastiska världsbild som informationssamhället, vare sig vi vill det 

eller inte, alstrar?"127 På Implosion deltar en grupp konstnärer, "the pictures generation"128, med det 

gemensamt att de alla är "amerikaner och födda åren kring 1950, alltså uppvuxna under den epok 

som, inte minst i USA, framför allt karaktäriseras av mediernas, kommunikationsteknologiernas, 

databehandlingens - kort sagt det postindustriella informationssamhällets - explosionsartade 

framväxt."129 Här förtydligas det samband som Nittve under 1980-talet framhäver mellan ett 

postindustriellt samhälle och det avtryck en sådan erfarenhet skulle ha gett på en yngre generation 

konstnärer, och hur detta sedan är att förstå som postmodernism. Denna generation får på Implosion 

representeras av Gretchen Bender (1951-2004), Dara Birnbaum (f. 1946), Barbara Kruger (f. 1945), 

Louise Lawler (f. 1947), Sherrie Levine, Robert Longo, Cindy Sherman, Allan McCollum (f. 1944), 

Laurie Simmons (f. 1949), och James Welling (f. 1951). De konstnärer som däremot fick 

representera en konsthistorisk historisering av postmodernismen eller "ett postmodernt perspektiv" 

som inte inkluderades i "the pictures generation" var Marcel Broodthaers (1924-1976), Daniel 

Buren (f. 1938), Marcel Duchamp (1887-1968), Jasper Johns (f. 1930), Donald Judd (1928-1994), 

Joseph Kosuth (f. 1945), Gerhard Merz (f. 1947), Robert Morris (f. 1931), Reinhard Mucha (f. 

1950), Nam June Paik (1932-2006), Blinky Palermo (1943-1977), Giulio Paolini (f. 1940), Francis 

Picabia (1879-1953), Sigmar Polke (f. 1941), Robert Rauschenberg, Gerhard Richter (f. 1932), 

James Rosenquist (f. 1933) och Andy Warhol.130 Dessa två grupperingar står inte nödvändigtvis mot 

varandra. Mucha och Merz räknas i Nittves inkludering som europeiska postmodernister, även om 

de inte räknas till den amerikanska "pictures generation". De övriga konstnärerna i denna andra 

gruppering har det gemensamt att de slagit igenom tidigare än 1980-talet. Därmed betraktas de först 

och främst utifrån den tid då de först etablerats i konsthistorien. Vad som är intressant för en svensk 

126 Arvidsson 2008, s. 161.
127 Lars Nittve: "Förord", Implosion - ett postmodernt perspektiv, Moderna museet, Stockholm 1987, s. 9.
128 Benämningen anspelar på en omtalad samlingsutställning 1977, som uppmärksammade hur bilder, "pictures", 

fungerade som en kombination av redan existerande bilder,  en "palimpsest" av representationer.  
 Foster 2004, s. 580.

129 Nittve: "Implosion - ett postmodernt perspektiv", 1987, s. 32.
130 Nittve: "Implosion - ett postmodernt perspektiv", 1987.
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kontext är Nittves val att betona gemensamma erfarenheter av att ha växt upp i ett "postindustriellt 

samhälle" återkommer hos både den amerikanska "the pictures generation" och den "yngre 

generation konstnärer" som lyftes fram i Sverige. 

En majoritet av de konstnärer som visades på Implosion hade tidigare visats på Westkunst 1981 

och Documenta 7 1982. På Westkunst deltog Broodthaers, Buren, Duchamp, Johns, Judd, Kosuth, 

Merz, Morris, Paik, Palermo, Paolini, Picabia, Polke, Rauschenberg, Richter, Rosenquist och 

Warhol.131 Här deltog alla de konstnärer, förutom Mucha, som sex år senare skulle delta på 

Implosion av den grupp konstnärer som inte tillhörde vad Nittve beskrev som "the pictures 

generation". Hälften av den amerikanska bildgenerationen som visades på Implosion 1987 hade 

tidigare även deltagit på Documenta 7 1982. Dessa var närmare bestämt Birnbaum, Sherman, 

Kruger, Levine och Longo. Även Broodthaers, Buren, Judd, Kosuth, Merz, Paolini, Polke och 

Warhol fanns representerade.132

 

131 Lazlo Glozer (red.): Westkunst - Zeitgenössische Kunst seit 1939, Köln 1981.
132 Rudi H. Fuchs (red.): Documenta 7, Kassel 1982 & Nittve: SvD 1982-08-08.
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4.  EN YNGRE GENERATION LYFTS FRAM 

Från 1980-talets början till dess slut formulerar konstkritiken utsagor kring "en yngre generation" 

och "1980-talets konst". Genom Lars Nilssons konstnärskap under 1980-talet har jag visat hur han 

är en av de konstnärer som decenniet igenom kom att omnämnas som representant för en yngre 

generation. Även en uppfattning om Nilssons konst som ”postmodernistisk” och ”samtida” är 

återkommande i utställningssammanhang och i det konstkritiska mottagandet. Konstkritikens 

normerande utsagor kom att etablera denna yngre generation som ett begrepp, vilket kom att ligga 

grund för ett flertal samlingsutställningar under 1980-talet som syftade till att vilja spegla samtiden 

genom dess representanter - en yngre generation postmodernistiska konstnärer. Några av dessa 

utställningar kommer jag presentera vidare längre fram under rubriken ”Tre utställningar".

 I konstkritiken återkom olika synonymer för denna yngre generation konstnärer. I Lars O. 

Ericssons inledande artiklar i konstdebatten hösten 1987 benämns företeelsen och konstnärerna 

omväxlande som "80-talets konst", "de unga 80-talisterna", "den unga 80-talsgenerationen", "80-

talets konstnärer" och "80-talskonsten", där de företrädare som nämns med namn i nämnd ordning 

är Max Book, Lars Nilsson, Eva Löfdahl, Stig Sjölund, Johan Scott, Håkan Rehnberg, Maya Eizin 

(f. 1946), Ernst Billgren (f. 1957), Kristina Elander (f. 1952) och Stina Ekman.133 

Redan i januari 1982 hävdade Lars Nittve i SvD optimistiskt att "Nu! Nu har det hänt: en ny 

generation konstnärer har gjort sig synlig på den så kallade konstscenen. Konstnärer födda på 50-

talet och som för något år sedan gått ut Konsthögskolan - om de ansett det meningsfullt att 

överhuvudtaget börja där... Det är en generation som gått igenom sin viktigaste utvecklingsfas i 70-

talets ogina, populistiska snålblåst och kommit ut med en orubblig tro på konsten, på värdet av en 

autentisk formulering." Som första representant för denna nya generation konstnärer lyfter Nittve 

fram Lars Nilsson, och hans då enda medverkan på "4 unga" på Mälargalleriet 1981. De andra 

konstnärerna som Nittve nämner är Knut Swane (f. 1951) som ställt ut ett "frustande figurmåleri" i 

det nedlagda Serafimerlasarettet, Walldas medlemmar Stig Sjölund, Eva Löfdahl och Max Book, 

Stina Ekman som ställde ut skulpturen Åker, samt Björn Hedlund, Stefan Umaerus, Björn Wessman 

(f. 1949) och Martin Engström (f. 1952) som alla arbetade på olika sätt med måleri.134 Nittves 

samlingsrecension från början av 1982 innehåller i övrigt inte begrepp som "postmodern" eller 

"samtida". Inte heller ger texten intryck av att vara färgad av poststrukturalistisk teoribildning, eller 

att Nittve skulle se denna generation konstnärer som revolterande mot modernismen. Tvärtom 
133 Ericsson: DN 1987-09-27 & 1987-09-29. 
134 Lars Nittve: "En ny generation!", SvD 1982-01-23. Födelseår för Martin Engström enligt Castenfors 2001, s. 153. 

Födelseår för Björn Hedlund och Stefan Umaerus okända. 
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benämns det gemensamma för denna unga generation konstnärer som Nittve vill lyfta fram som 

"mycket intressanta, unga konstnärer" att de har en orubblig tro på konsten och värdet av en 

autentisk formulering - egenskaper som utifrån en senare postmodernistisk kritik skulle kunna 

beskrivas som modernistiska. 

Samma år förekom i SvD en intervjuserie med unga konstnärer, där bland andra Lars Nilsson 

exponerades. De andra unga konstnärerna (som då var precis i början av sina konstnärliga karriärer) 

var Johan Scott, Eva Löfdahl, Knut Swane, Martin Engström och Anders Widoff (f. 1953). SvD:s 

intervjuserie syftade till att presentera med "representanter för den unga konsten" där alla var "på 

väg uppåt".135 Intervjuserien gjordes av journalisten Åsa Wall, och åtminstone i Lars Nilssons fall så 

skedde valet av konstnär genom tips från SvD:s dåvarande kritiker Lars Nittve.136 I DN:s recension 

av Nilssons utställningen Johannesburg 1983 menade Torsten Ekbom att "det våras för den unga 

80-talskonsten", vilket då syftade på Martin Engström, Stina Ekman, Bo Wetteryd, Hans Peterson 

och Jordi Arkö.137

Deborah Ericson har i sin socialantropologiska studie av Stockholms konstvärld skildrat hur 

Walldagruppen gick från en perifer till etablerad position i konstvärlden som en konsekvens av hur 

konstkritiker gett dem uppmärksamhet i sitt sökande efter en ny generation konstnärer i början av 

1980-talet. Enligt Ericson var skälen till att just Walldagruppen fick konstvärlden och kritikernas 

uppmärksamhet flera - de arbetade aktivt för att uppmärksamma deras arbeten på ett sätt som 

upplevdes annorlunda och nytt, de hade utbyte med en internationell konstvärld, de arrangerade 

sociala konsttillställningar och de skapade konst (kollektivt producerade målningar i en "vild" stil 

med blandade material) som var tillgänglig för konstmarknaden och museernas samlingar 

(i jämförelse med t.ex. performance- och konceptkonstnärer).138 Ericson förklarar Walldagruppens 

framgångar utifrån hur sociologen Pierre Bourdieu beskrivit ett avantgardes framgångar på ett 

kulturellt fält. Ett avantgarde vinner erkännande genom att presentera sig som skilda från hur det 

varit tidigare. Konstnärliga positioner skapas genom att reproducera en polaritet där de som redan 

dominerar det kulturella fältet och reproducerar de redan existerande konstnärliga uttrycken ses som 

motståndare. Mot dessa konservativa och det kontinuerliga positionerar sig ett avantgarde som 

135 Intervjuserien skrevs av Åsa Wall och gick under den återkommande rubriken "i ateljen". SvD 1982-08-26 (Johan 
Scott), 1982-08-19 (Eva Löfdahl), 1982-08-12 (Knut Swane), 1982-08-05 (Martin Engström) och  1982-07-30 
(Anders Widoff).

136 Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
137 Ekbom: DN 1983-03-23.
138 Deborah Ericson: In the Stockholm Art World, Stockholm Studies in Social Anthropology, Stockholm 1988, s. 147 

& 151.

42



representerar det nya - förändring, revolution, skillnad och ett brott med det gamla. Ett avantgarde 

som är beroende av dess uttolkare för att vinna framgång i det kulturella fältet och skriva in sig i 

konsthistorien - konsttidskrifter, museer, curatorer, kritiker och konstteoretiker, konsthistoriker, 

o.s.v.139 På samma sätt skapas samtidighet - det nya avantgardet anses representera "sin tid" genom 

att konfrontera de som tidigare fungerat som representanter för en föregående tid. 

Förutom Nilsson återkommer Martin Engström och Stina Ekman mest frekvent i de tidigare 

nämnda utsagorna i detta avsnitt. Stina Ekman hade redan 1980 lyfts fram i tidskriften 

Månadsjournalen som en företrädare de olika riktningar som förutspåddes prägla det fortsatta 

decenniet. Stina Ekman får då representera "unga konstnärer", som till skillnad från de övriga inte 

än blivit etablerade. De andra konstnärerna som nämns är Curt Hillfon (f. 1943), Channa Bankier (f. 

1947), Harald Lyth (f. 1937), Kalle Berggren (f. 1949) och Lennart Aschenbrenner (f. 1943).140 Fem 

år senare omnämns Stina Ekman åter igen som representant för "Stockholms konstliv" i en artikel 

som främst syftar till att skildra ett nytt, växande intresse för konst, en uppgång för unga konstnärer 

och en konstmarknad som var på väg att bli allt hetare. De andra konstnärerna som lyfts fram som 

representanter för denna då nya tendens var Fredrik Wretman, Mac Hamilton, Max Book, Stina 

Ekman, Johan Scott och Barbro Svensson, med det gemensamma att "Orienteringen mot det 

klassiska märks också i många av de ungas konst. Det nya intresset för konsthistorien kan inte bara 

avfärdas som postmodernistiskt koketteri. Det handlar snarare om att återfinna kontakten med en 

stor tradition som brutits under ett tiotal år."141 

När Nils Petter Sundgren i Månadsjournalen 1985 menar att de yngre konstnärerna tar upp 

kontakten med en stor tradition menar han samtidigt att det då senaste årtiondet varit något annat. 

Troligtvis syftar han då på den politiskt orienterade konst som dominerade 1970-talet, skapad av 

vad som kom att kallas för "68-generationen" av bland annat Lars O. Ericsson i 1987 års 

konstdebatt. Både Ericsson och Lars Nittve var under 1980-talet starka kritiker av denna "68-

generation". Ericssons främsta måltavla för kritik var i konstdebatten hösten 1987 denna 68-

generations representanter bland konstkritikerna.142 Han har i efterhand beskrivit det som att Ulf 

Linde ur "den unga konstens synvinkel" hade "förvandlats till en riktig propp. Hans djäkne Torsten 

Ekbom hade under åren fram till 1987 inte gjort annat än spytt galla över 80-talskonsten. Och 68-

generationen, främst representerad av Leif Nylén, var å sin sida djupt frustrerad över 
139 Pierre Bourdieu: "Being Different", Art in Theory 1900-2000: an anthology of changing ideas, Charles Harrison & 

Paul Wood (red.), 2:a upplagan 2004, s. 1020-1025.
140 Nils Petter Sundgren: "Svensk konst inför 80-talet", Månadsjournalen 1980:2. 
141 Nils Petter Sundgren: "1985. Konstlivet i Stockholm - där de unga regerar", Månadsjournalen 1985:6.
142 Ericsson: DN 1987-09-27.
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samtidskonstens förmenta brist på politiskt engagemang".143 När Nittve 1985 ska presentera 

Sveriges konst i en sammanfattande samlingsvolym för den nordiska konsten skriver han angående 

urvalet att han i förberedelsearbetet utarbetade "en lista över de konstnärer och konstnärskap som 

jag upplevde som i bästa mening undvikliga och självskrivna i sammanhanget." Om denna lista 

konstaterar han att "den extremt stora kull som kallas ’fyrtiotalisterna’ eller ’68-generationen’ var 

däremot i det närmaste orepresenterad!" Om orsakerna till varför denna generation (född på 40-

talet) "relativt sett tycks ha frambringat så få verkligt framstående, avancerade konstnärer (men 

däremot en rad kritiker och museimän) är naturligtvis många och komplicerade. De förklaringar 

som finns att tillgå har än så länge karaktären av grovt tillyxade provisorier". Nittve är hård i sin 

kritik av 1970-talets konstfält, som han beskriver som byråkratisk och institutionaliserad (genom 

bland annat KRO - Konstnärernas Riksorganisation), amatöristisk, ofri och propagandistisk. Om 

"de yngre konstnärerna" skriver Nittve att de "i det första tövädret vid 'vårdagsjämningen' kring 

decennieskiftet 1980 debuterade: knappast förhoppningsfullt rosenkindade, men formellt - och 

teoretiskt - välutrustade."144 

När Nittve talar om de yngre konstnärerna så talar han även om sina egna generationskamrater och 

utifrån egna erfarenheter. Enligt egen utsaga lyckades han under slutet av 1970-talet 

"frigöra"(disentangle) sig från marxismen med hjälp av Jacques Derridas kritik av dialektiken och 

slutna system.145 För Ericsson och Nittve grupperas den "unga generationen konstnärer" lika mycket 

som ett försvar för postmodernism som att de ställs i motsats till det som "68-generationen" och 

1970-talets politiska konst ansågs representera. 

När den "unga generationen konstnärer" skulle definieras hände det därför att de förklarades som 

representanter för 1980-talet. På så sätt kom även dessa "80-talister" att definieras utifrån vilka 

andra svenska konstnärer de associerades med. Som exempel publicerade tidskriften 80-tal redan 

innan Lars O. Ericssons artikel ett liknande manifest-likt försvar för "80-talskonsten", formulerat av 

Birgitta Rubin och John Peter Nilsson i "Konsten att genskjuta vanan". Artikeln använder "80-talets 

konst" som ett etablerat begrepp, som även förklaras som likställt begreppet  "samtidskonst", som 

används flertalet gånger i samma meningar postmodernistiskt färgade definitioner; 

Men bara för att samtidskonsten inte förmedlar entydiga budskap, innebär inte det 

143 Lars O. Ericsson: I den frusna passionens heta skugga, Carlssons bokförlag, Stockholm 2001, s. 12.
144 Lars Nittve: "Sweden", Northern Poles - Breakaways and Breakthroughs in Nordic Painting and Sculpture of the 

1970's and 1980's, Torsten Bløndal (red.), 1986, s. 276-277.
145 Daniel Birnbaum: ”Ultra Swede", Artforum international, januari 1996, s. 99. 
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att den är opolitisk. Det politiska medvetandet är istället emotionellt subversivt 
och mer komplext. Under bildernas yta ligger en slags stillsam ironi över att allt 
inte var så enkelt - som de vilka hyllade materialismen, liksom deras motståndare, 
tycktes tro. Den unga generationen av idag ironiserar också över klichéer i mode, 
reklam, media m.m., genom att blottlägga dem på ett utstuderat banalt sätt och 
genom att använda de nötta symbolerna i nya sammanhang. 

och fortsatt: "De postmoderna, 1980-tals generationen, lånar enligt filosoferna delar ur historien, 

bitar som kan omvärderas och tolkas, för att bättre förstå varför vår tid ser ut som den gör."146 De 

som nämns i artikeln som representativa för "80-talsmentaliteten i konsten" är, förutom Lars 

Nilsson, Rolf Hanson (f. 1953), Eva Löfdahl, Ernst Billgren, Ola Billgren, Martin Wickström (f. 

1957), Kristina Elander, Jarl Ingvarsson (f. 1955)147, Knut Swane, Björn Wessman och Maya 

Eizin.148 Jag refererar här till en artikel i tidskriften 80-tal, eftersom temat för det dubbelnummer där 

Rubins och Nilssons artikel fanns med som en kommentar från konstscenens sida, annars var just 

1980-talets unga svenska litteratur. Därmed fungerar det som en parallell från litteraturområdets 

sida hur diskussionerna kring "80-talister" och postmodernism och kritiker kunde se ut. Numret av 

80-tal utkom samma september 1987 som konstdebatten på DN:s kultursidor tog sin början. Lika 

manifestlikt och agitatoriskt som Lars O Ericsson försvarar 80-talets unga svenska konstnärer mot 

de äldre kritikerna, så försvarar redaktören Madeleine Grive i den inledande texten "Örnar och 

bofinkar" det unga svenska 80-talets litteratur. "Det är hög tid, menar vi, att ge det senaste 

decenniumets [sic] yngre svenska litteratur den uppmärksamhet den förtjänar. Länge nog har den 

svenska 80-talslitteraturen tjänat som slagpåse på kultursidorna. Mycket tätt duggar förminskande 

generaliseringar om vår nyare inhemska litteratur i svensk press. Bilden har blivit missvisande."149 

Grive nämner däremot inte begreppet "postmodernism". Detta eftersom syftet för Grive inte är att 

försöka genomföra postmodernismen som nytt paradigm (eller poststrukturalistiska begrepp som 

t.ex. "dekonstruktion" eller "intertextualitet" som var aktuella inom litteraturen under denna period), 

utan att försvara en yngre generation som hon anser har missförståtts, orättfärdigt kritiserats och 

motarbetats av ett äldre "etablissemang" av kritiker. Inte heller Rubin och Nilsson har som 

huvudsakligt syfte att försvara begreppet  "postmodernism", även om det återkommande nämns och 

definieras, utan 1980-talets unga konstnärer. Begreppet "postmodernism" får fungera som ett 

legitimerande verktyg för att lyfta fram vad som ansågs känneteckna 1980-talet och dess konstnärer, 

vilket är att skilja från att begreppet och dess innebörder i sig lyfts fram. På litteraturens fält var den 

upplevda motsättningen mellan en äldre, etablerad kritikerkår och yngre författare i centrum för 

146 Birgitta Rubin & John Peter. Nilsson: "Konsten att genskjuta vanan", 80-tal, 1987:26/27 s. 112. 
147 Födelseår enligt Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2009-11-14.
148 Rubin & Nilsson: 80-tal, 1987:26/27.
149 Madeleine Grive: "Örnar och bofinkar", 80-tal, 1987:26/27. 
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debatten. Parallellen till den unga litteraturens tidskrift 80-tal fungerar som ett exempel på hur 

1980-talets unga konst handlade om mer än de teoretiska aspekterna kring autenticitet, yta, 

förhållandet till verkligheten, original och kopia och att ifrågasätta eviga inneboende värden. Det 

handlade även om att legitimeras av konstkritiken och därmed kunna vinna erkännande som 

konstnär. 

Lars Nilsson har i efterhand beskrivit 1980-talets konstklimat som gynnsamt för många konstnärer, 

eftersom konstmarknaden samtidigt växte. Det genererade en konstnärlig frihet, när möjligheten var 

god att få sin konst såld till bra priser.150 1985 beskrev Nils Petter Sundgren det i Månadsjournalen 

som att unga konstnärer "snabblanseras av entusiastiska kritiker och energiska gallerister." Och 

fortsatt:

En framgångsrik kritiker har sina konstnärer på samma sätt som duktiga 
gallerister. Varje lördag slår kritikerna hungriga lovar kring gallerierna för att 
finna nya talanger - eller offer. Men ännu hungrigare är förstås galleristerna på 
bettet. Mer eller mindre diskret förhör de sig om de unga målarnas 
produktionstakt och framtidsplaner. Det finns mindre av hämningar och mer av 
företagsamhet i konstlivet idag än för säg tio år sedan. Eller entreprenörsanda som 
man säger nu för tiden.151 

Under andra halvan av 1980-talet växte konstmarknaden. Priserna steg för såväl oetablerad och ung 

konst som den äldre och redan kanoniserade, samtidigt som allt fler gallerier öppnades. Det gav en 

möjlighet för många konstnärer att etablera sig. Några bidragande faktorer till att det blev allt mer 

eftertraktat att köpa konst var dels ren spekulation som en konsekvens av att priserna steg och steg, 

och dels att lånemarknaden genomgick en avreglering 1985. Det blev enklare att få låna pengar för 

att köpa konst utan någon egentlig säkerhet förutom det framtida innehavet av verket. 1990 inleddes 

en lågkonjunktur till följd av bland annat överbelåning inom finanssektorn, vilket gjorde att 

konstmarknaden mattades av betydligt. Denna  yngre konstnärer som slog igenom under 1980-talet 

mötte därför ofta gynnsamma ekonomiska omständigheter. Inte minst på grund av de många nya 

gallerier som öppnade under andra hälften av 1980-talet, på grund av den goda marknaden för 

konst. Den ökade kommersialiseringen av konsten gjorde att yngre konstnärer hade lättare än 

tidigare att vinna en publik och bli etablerade.152  Ett exempel är den grupputställning som ägde rum 

på Galleri Lars Bohman 1984, där Lars Nilsson deltog tillsammans med Stina Ekman och Johan 

150 Enligt Lars Nilsson 2009-10-28.
151 Petter Sundgren: Månadsjournalen 1985:6.
152 Daniel Daboczy: 1980-talets konstboom. Orsakerna och reaktionerna till konstmarknadens uppgång och följderna 

efter dess fall, D-Uppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2002.
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Scott. Gemensamt för dessa var att de var de första pristagarna att ha blivit tilldelade ett stort 

stipendium av finansbolaget Finans Scandic AB. Stipendiet instiftades 1984 och var ämnat för 

yngre konstnärer. I juryn satt Olle Granath, Bo Nilsson, Lars Nittve, Nils-Petter Sundgren och 

Håkan Wettre.153 Tillsammans representerade de konstområdets olika institutioner, såsom det 

dominerande konstmuseet Moderna museet, samt den ledande konstkritiken och 

utställningspraktiken. Finans Scandic AB skulle även senare komma att vara huvudsponsor för 

utställningen Implosion 1987.154 Kopplingen mellan finansvärlden och kulturvärlden sågs vid den 

här tiden som ny, och begreppet "kultursponsring." var kontroversiellt.155 

När Moderna Museets historia ska skrivas 2008 så påpekar Maria Görts vilken betydelse som 

museet haft för nya generationers inträde i samlingarna. Speciellt nämns just "de konstnärer som 

var födda på 1950-talet" och som kom att representeras i samlingarna under 1980-talet. Bland de 

konstnärer som etablerades under första halvan av 1980-talet köptes verk in av Max Book, Stina 

Ekman, Martin Engström, Rolf Hanson, Håkan Rehnberg, Johan Scott och Dan Wolgers (f. 

1951).Under andra halvan av decenniet köptes verk in av Ernst Billgren, Jarl Ingvarsson, Kajsa 

Mattas (f. 1948), Truls Melin (f. 1958), Ingrid Orfali (f. 1952), Ulf Rollof (f. 1961), Annette 

Senneby (f. 1951), Stig Sjölund och Lars Nilsson. Moderna Museets inköp av unga konstnärer 

under 1980-talet förklarar Görts som att konstsamlande helt enkelt var en del av den "finansboom" 

som ägde rum då.156

Den gemensamma egenskapen att vara född under 1950-talet delades inte bara av konstnärerna, 

utan även av många av dess försvarare bland konstkritikerna. Bland de kritiker som utifrån en 

postmodernistiskt förknippad teoretisk utgångspunkt skriver positivt inställda texter om Nilssons 

utställningar under 1980-talet  är de allra flesta födda under 1950-talet.157 Ett undantag som sticker 

ut är Lars O. Ericsson, som är född redan 1944.158 Ålder kom även efter 1980-talets slut att lyftas 

fram som gemensam egenskap när Nittve under sitt chefskap på konsthallen Rooseum i Malmö 

1992 kom att arrangera samlingsutställningen 1953, Svensk konst ur Fredrik Roos samling. Många 

av de framgångsrika konstnärerna ur denna generation hade under 1980-talets slut köpts upp av 

153 Bengt Olvång: "Gäckande bilder i vårt skinn", Aftonbladet 1984-10-18.
154 Nittve: "Förord", 1987, s. 11.
155 Se bland annat Stig Johansson: "Unga stipendiater", SvD 1984-10-13, "Lars Nilsson", SvD 1984-10-08 och Olvång: 

Aftonbladet 1984-10-18.
156 Maria Görts: "Rutiner och val. Framväxten av Moderna Museets samling", Historieboken. Om Moderna Museet  

1958-2008, Moderna Museet, Stockholm 2008, s. 30. Födelseår enligt Castenfors 2001.
157 Bland de dåvarande kritiker vars recensioner tillhör källorna för denna studie är Steve Sem-Sandberg, John Peter 

Nilsson, Lars Nittve, Bo Nilsson och Ingela Lind alla födda under 1950-talet. Födelseår enligt Arvidsson 2008, 
kap. 5.

158Arvidsson 2008, s. 129.
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finansmannen Fredrik Roos (1951-1991) för att ingå i hans samlingar. Dessa samlingar kom sedan 

att lägga grunden för Rooseums utställningsverksamhet. De deltagande konstnärerna på 

utställningen var Max Book, Ann Edholm (f. 1953), Eva Löfdahl, Håkan Rehnberg, Johan Scott och 

Anders Widoff. Enligt Nittve hade denna årskull det gemensamt ( i vilken även Nittve ingick) att 

den tillhörde den "första generationen som från barnsben växt upp med nya bildmedia, TV och 

färgfilm på bio, med hela mediateknologin i en oerhört intensiv bildvärld". En bildexplosion som 

enligt Nittve "träffade den här generationen oerhört starkt"  och med bilder från TV och reklam som 

"oberoende av kvalitet, fungerat som stimuli."159 Begreppet "det postindustriella samhället" används 

inte här, men dess tillskrivna egenskaper är desamma som Nittve tidigare lyft fram som gemensam 

erfarenhet för en generation född på 1950-talet. 

159 Bertin Kaa Hedberg: "Lars Nittve & Rooseum", Konsttidningen 1992:3, s. 10-11. 
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5.  POSTMODERNISM OCH SAMTID

Leif Nylén har hävdat att två av det svenska 1960-talets honnörsord var "ung" och "ny", vilka 

fungerade som synonyma motsatser till vad som ansågs "gammalt". Under 1960-talet fungerade 

därför begreppet "60-talister" för att beskriva de unga, nya, och därför också det samtida. Vad som 

ansågs som typiskt 60-tal manifesterades genom vissa värderingar och synsätt som sågs som 

typiska för tiden. Det existerade en stark känsla av att verka i samtiden och nuet. Som en 

konsekvens i de dåtida kulturklimatet tog den yngre generationen 60-talister plats på 

nyhetstidningars kultursidor och i kulturtidskrifter. Ett nytt decennium förknippades med en ny 

generation.160 När väl begreppet 60-talist etablerats så formades begreppet i motsatsförhållande till 

en schablonbild av vilka konstnärliga uttryck som 1950-talet representerat. Därmed skulle det 

svenska 1960-talet ha vänt sig bort från det 1950-tal som i 1960-talets backspegel hade inneburit 

nyromantik, nyexpressionism, pastischer, ironier och provinsialism.1960-talet ville bort från detta 

och istället vända sig till utopier och experimentlusta.161

1965 beskrev Sven-Eric Liedman den känsla som han benämnde som samtidskänslan i en text med 

samma namn. Den kom att bli mycket omdiskuterad när den kom ut. Liedman hävdade att 

begreppet betecknade den känsla av att finna en gemenskap genom att befinna sig i vad som 

upplevs som "vår tid". Samtidskänslan handlar om att existera i en samtid som skiljer sig från andra 

tider, och att just genom denna skillnad finna sin generations särart. Denna upplevda samtidskänsla 

går att finna inom allt från kulturens till politikens område. Ideologier är beroende av att finna sin 

tillämpning i "vår tid", och samtidskänslan återfinns även i uppfattningarna kring konstnärer och 

deras förmåga att kunna läsa av "sin samtid".162 Utifrån denna uppfattning av vad som som upplevs 

som specifikt för samtiden sker även uteslutningar av vad som inte uppfattas som samtida, vad som 

inte längre är aktuellt. Därmed kan till exempel en alldeles nyutkommen roman enligt Liedman 

förklaras som "föråldrad", och att den "hör en annan tid till".163 På samma sätt kan det nyutkomna 

verk som en kritiker anser ha en innehållslig aktualitet vinna uppskattning just därför att det 

uppfattas som en spegling av samtiden.164 Liedmans Samtidskänslan framställs som en kritik mot 

hegeliansk framstegstro, där historien uppfattas som en konstant utveckling mot något bättre.165 

160 Leif Nylèn: Den öppna konsten - happenings, instrumental teater, konkret poesi och andra gränsöverkridningar i  
det svenska 60-talet, Sveriges Allmänna konstförening (SAK), Stockholm 1998, s. 20-21.

161 Nylèn 1998, s. 45.
162 Sven-Eric Liedman: Samtidskänslan, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1965, s. 28.
163 Liedman 1965, s. 34.

164 Liedman 1965, s. 35.

165 Liedman 1965, s. 31.
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De många exempel som Liedman behandlar i sin skrift, främst från politikens och litteraturens 

områden, kom från det 1960-tal vars representanter sedan kom att starkt kritiseras i samband med 

konstdebatten hösten 1987. En liknande samtidskänsla återfinns i hur den yngre generationen "80-

talister" (med Lars O. Ericssons uttryck) beskrivs, och därmed definieras som samtida mot just 

dessa tidigare 60-talister, en "68-generation". På samma sätt kan den postmodernism som på olika 

sätt framställdes som gemensam för 1980-talet och "80-talisterna" till sin funktion förstås som en 

sorts ideologi, vilket Liedman hävdar är beroende av att framställas som just kopplad till en känsla 

av samtid och aktualitet. Postmodernismen kom att bli det som skilde en yngre generation från en 

äldre. 

Jag har tidigare visat vilka konstnärer som ofta inkluderades i denna "yngre generation" utifrån de 

samband där Lars Nilsson ingick, och hur dessa presenterades som representanter för decenniet.

När begreppet (med dess olika varianter) etablerats under första halvan av 1980-talet verkar det 

efterhand ha blivit allt mer vanligt förekommande att förknippa denna yngre generation konstnärer 

med begreppet "postmodernism" och även omväxlande beskriva dem som "samtida" och som 

konstnärer som skapar "samtidskonst". Dessa begrepp är inte konstanta till sin betydelse decenniet 

igenom, utan genomgår även de olika förskjutningar och transformationer. Det gäller även vilka 

konstnärer som kom att förknippas med dessa olika begrepp, som förändrades beroende på 

individuella faktorer hos de konstnärer som från början hade de rätta förutsättningarna. 

Ett av de främsta exemplen är Max Book. Kristoffer Arvidsson har visat hur Book av kritikerna 

kom att beskrivas som "1980-talets konstnär". Book "förkroppsligade 1980-talets anda" genom att 

hans måleri gav uttryck för "tidens stämningar". Max Book målade stort och använde sig av 

assemblage och collage för att blanda olika material och olika influenser från konsthistoria och 

masskultur, vilket skapade spänningsfulla motsättningar i uttrycket. Han formulerade även egna 

postmodernistiskt färgade teorier kring glapp och fragmentsestetik.166 1984 beskrev DN:s kritiker 

Ingela Lind Book som en spegel för 1980-talet. Book gestaltade ett tidens tillstånd: "Vill man förstå 

mer av det som sker på 80-talet: upplösningen av slagorden, tvivlet på de beskäftiga utsagorna om 

'verkligheten' och försöken att gestalta något bortom språkets gräns, ska man gå till Max Books 

konst."167 

166 Arvidsson 2008, s. 352.
167 Arvidsson 2008, s. 314, samt citat från Ingela Lind: "Mitt i geggan", DN 1984-01-21. 
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Max Book, liksom Lars Nilsson, kom att  beskrivas som medvetna kring "det samtida måleriets 

situation." Lars Nittve pekade på hur Nilsson i samband med utställningen Johannesburg 1983 visar 

"en medvetenhet kring det samtida måleriets problem".168 Bo Nilsson för fram en liknande utsaga 

genom att 1987 peka ut Lars Nilssons måleri som att det "succesivt [sic] genomgått en rening från 

alla rester av modernismens förljugna värden" genom att "de eviga frågorna har fått ge vika för en 

problematik som är förankrad i vårt postindustriella samhälle." Därmed har Lars Nilssons måleri 

blivit friare och fått "mer utrymme för aktuella företeelser." Vad som är aktuellt och samtida ställs 

därmed i kontrast till modernismens värden såsom "eviga frågor". Max Book sätts av Bo Nilsson i 

samband med konstnärskollektivet Wallda som Max Book tillhörde tillsammans med Eva Löfdahl 

och Stig Sjölund mellan 1979 och 1983. Enligt Bo Nilsson tillämpade Wallda ett kollektivt måleri 

för att utmana "föreställningen om det individuella konstnärskapet" vilket visade en "medvetenhet 

om det samtida måleriets situation."169  

Även Lars O. Ericsson pekade ut Walldas medlemmar Eva Löfdahl, Stig Sjölund och Max Book 

som 80-talister i sin debattartikel "till försvar för 80-talets konst" hösten 1987. Ericsson uttrycker 

det som att "80-talisterna offrar helheten dels därför att de med stöd hos samtida filosofer som 

Barthes, Foucault, Lacan, Lyotard och Derrida misstror det borgerliga subjektets enhet, dels därför 

att helhetens syntax inte förmår härbärgera den, företrädelsevis urbana, erfarenhet man vill 

gestalta."170 I Erikssons initierande artiklar används inte ordet "samtidskonst"- däremot definieras 

vilka filosofer som är samtida, trots att tre av dessa redan var döda 1987.171 Ibid.-utställningarna 

beskrivs som ett samarbete mellan generationer, där en "60-talsgeneration" av konstnärer ("Jan 

Håfström, Ola Billgren, Dick Bengtsson, Sivert Lindblom, Ulrik Samuelson, Alf Linder, m.fl.") 

som tidigare inspirerats av amerikansk konst och postmodernistiska föregångare (Andy Warhol, 

Robert Rauschenberg och Jasper Johns) samarbetade med "den unga 80-talsgenerationen". Enligt 

Ericson går det en "linje från amerikanskt 50- och 60-tal, via svenskt 60-tal, till det postmoderna 

80-talet."172 Också Arvidsson har poängterat hur den konstkritiska receptionen av utställningarna 

kom att präglas av en nyfikenhet kring vad Ibid. skulle kunna tänkas säga om nuet. Ibid. bör därför 

också ses i skenet av att utställningarna ägde rum i början av 1980-talet. Därför fick de representera 

det nya. Det sågs som en första manifestation av vad som var specifikt för just 1980-talet och "80-

168 Nittve: SvD 1983-03-19.
169 Bo Nilsson: "Stipendieregn", Malmö konsthalls medlemstidning Nummer ett 1987, s. 4-5.
170 Ericsson: DN 1987-09-27.
171 Ericsson: DN 1987-09-27. Roland Barthes dog 1980, Michel Foucault 1984 och Jacques Lacan 1981 enligt 

Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2009-11-14.
172 Ericsson: DN 1987-09-27.
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tals andan", och vad som skiljde det nya decenniet från de tidigare.173 Flertalet av de som deltog på 

Ibid. II 1983, den av Ibid.-projektets tre utställningar som samlade flest konstnärer, kom senare att i 

olika sammanhang under 1980-talet presenteras som postmoderna, samtida, och/eller representanter 

för "en yngre generation".174 De som  tidigare nämnts i de andra exempel som denna studie 

behandlar är Lars Nilsson, Max Book, Eva Löfdahl, Håkan Rehnberg, Johan Scott och Stig Sjölund. 

Vad som är viktigt att poängtera är att Ibid.-projektet var inte en generationsutställning - tvärtom 

skapades utställningarnas betydelse utifrån hur generationsegenskaper också definieras när 

samarbetet mellan generationer poängteras. Konstnärer som t.ex. Ola Billgren, Linder, Lindblom 

och Björn Lövin var födda innan 1950-talet. Äldst var Lars Olof Loeld, född 1930. Initiativtagarna 

till Ibid.-projektet, Jan Håfström och Håkan Rehnberg, var födda 1937 respektive 1953.175 Framför 

allt Ola Billgren och Jan Håfström innehade under 1980-talet en speciell position, då de upprepade 

gånger omnämndes och medverkade i de sammanhang där annars bara de yngre konstnärer som var 

födda under 1950-talet och hade haft sitt genombrott under 1980-talet inkluderades. Gemensamt för 

Billgren och Håfström var att de båda hade slagit igenom under 1960-talet,176 samt att de 

medverkade i tidskriften Kris. Därmed sågs de som representanter för 1960-talet, samtidigt som de 

även i vissa sammanhang kunde beskrivas som postmoderna. De får samma funktion som de äldre 

konstnärerna på utställningen Implosion - ett postmodernt perspektiv 1987. De tillhör inte en yngre 

generation, men ses som postmodernistiska föregångare - avant la lettre. 

När Lars Nilsson, Max Book, Fredrik Wretman, Dawid, Ola Billgren och Jan Håfström deltog på 

BarBars avslutningsutställning 1985 skiljde det som mest 17 år mellan de deltagande konstnärerna 

(Jan Håfström är född 1937, Lars Nilsson 1953). Ändå omnämns Jan Håfström, Ola Billgren och 

Dawid särskilt som "den äldre generationen", och de separerades i utställningen från de tre yngre 

konstnärerna genom att de fick uppträda "i andra akten", med Nittves ord.177 

1987 skedde en liknande generationsindelning på Galleri Leger i Malmö. Utställningen 

recenserades av Bo Nilsson i Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS), och syftade till att 

presentera svensk konsthistoria utifrån "fyra generationer svenska konstnärer", och samtidigt 

173 Arvidsson 2008, s. 50-51.
174 Som tidigare nämnts deltog på Ibid. II sjutton konstnärer. Dessa var Lars Nilsson (f. 1956), Ola Billgren 

(1940-2001), Max Book (f. 1953), Bård Breivik (f. 1948), Rune Hagberg, Jan Håfström, Sivert Lindblom (f. 1931), 
Alf Linder (f. 1944), Lars Olof Loeld (f. 1930), Eva Löfdahl (f. 1953), Björn Lövin (1937-2009), Håkan Rehnberg 
(f. 1953), Johan Scott (f. 1955), Stig Sjölund (f. 1955), Susan Weil (f. 1930), Johan Widén (f. 1955) och Sven 
Åsberg. Källa: Arvidsson 2008, s. 42. Angivelser om födelseår från Mårten Castenfors 2001.

175 Arvidsson 2008, s. 29.
176  Arvidsson 2008, s. 156.
177 Nittve: SvD 1985-08-31.
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deklarera galleriets "förhoppningar inför framtiden." Generationsindelningen knöts till vilket 

decennium de hade haft sitt genombrott, och bland 1960-talets konstnärer medverkade bland andra 

Ola Billgren. I recensionen ger Bo Nilsson de som slog igenom under 1980-talet störst 

uppmärksamhet. De beskrivs av Bo Nilsson som "samtidskonstnärer" respektive "unga konstnärer". 

Lars Nilsson medverkade med två av de triptyker som tidigare visats på utställningen Moderna 

människor, makt, förgänglighet. Den ena föreställde det amerikanska presidentparet Reagan och 

George Bush (den äldre), och den andra modebilder på en "badpojke" i en stil som påminde om 

propagandabilder. Förutom Lars Nilsson räknades även Ernst Billgren, Anders Kappel, Anne Marie 

Nordin och Björn Wessman till utställningens "samtidskonstnärer". De tre förstnämnda beskrivs 

mest ingående och positivt. De har enligt Bo Nilsson det gemensamt att "trots skiljaktigheter 

utseendemässigt arbetar de tre med ganska likartade problem. De utforskar de föreställningar den 

samtida konsten bygger på och försöker att utmana gränserna för vad den kan vara."178 

Bo Nilsson är inte ensam om att som konstkritiker beskriva yngre konstnärer som 

postmodernistiska och samtidsskildrare. Begreppet "samtidskonst" eller "samtida konst" kom under 

andra hälften av 1980-talet att allt mer användas i recensionerna av Lars Nilssons utställningar. 

Max Books och Lars Nilssons provokativa utställning på Galleri Sten Eriksson 1986 (där Lars 

Nilsson medverkade med tjugo porträtt av Ulf Linde) beskrevs av både DN:s Ingela Lind och 

Expressens Carl-Johan Malmberg som "samtida konst" respektive "samtidskonst", samtidigt som de 

på ett insatt sätt förklarar de postmodernistiskt förknippade frågeställningar kring konst som verken 

förmedlade. Lind kritiserar dessutom just kopplingen till yngre konstnärer, eftersom hon menade att 

den "samtida konsten" kanske var alltför "hårt generationsbunden."179 I den konstdebatt som 

utspelade sig på DN:s kultursidor hösten 1987 stod Lars O. Ericsson för det avslutande inlägget, där 

han sammanfattade debatten samtidigt som han även förtydligade sin egen ståndpunkt. Kortfattat 

sammanfattar Ericsson det som att ”Konstdebatt och konstkritik kan självfallet inte avskärma sig 

från de erfarenheter, värderingar och teorier utifrån vilka den samtida konsten skapas utan att 

riskera att bli irrelevanta, desinformerade eller skolastiska. Med ett ord: osamtidiga.”180

178 Bo Nilsson: "En nyttig lektion i svensk konsthistoria", SDS 1987-02-07.
179 Lind: DN 1986-10-20, Malmberg: Expressen 1986-10-23. 
180 Lars O. Ericsson: "Jaget är kultur, inte natur", DN 1987-11-25.
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6. TRE UTSTÄLLNINGAR  

Som näst sista delmoment i min studie kommer jag att presentera några utställningar som ägde rum 

under 1980-talet. Detta decennium medförde förändrade utställningspraktiker. De strikta gränser 

som tidigare funnits mellan konstnärer och kritiker luckrades upp när de fördes samman i en 

generationsgemenskap som karaktäriserades av en samtidskänsla och postmodernism. Enligt 

Deborah Ericsson samarbetade i regel inte konstkritiker med konstnärer under 1980-talets första 

hälft. Det var en del av konstsyn där verken skulle tala för sig själva, och konstkritikerns tolkning 

inte påverkas av konstnären. 181 En ny, utvidgad konstkritikerroll kom att formuleras, där 

konstkritiken kunde kombineras med ett aktivt medskapande av utställningar. Dessa utställningar 

fungerade som diskursiva praktiker för att stärka och definiera ett nytt, diskursivt konstfält som 

kom att växa fram under 1980-talet. De exemplifierar hur samtidighet och "samtida 

konst"/"samtidskonst" kopplades till en yngre generation konstnärer och postmodernism.

6.1.  Det förlorade mästerverket 1985

1985 visades utställningen Det förlorade mästerverket på Östergötlands länsmuseum i Linköping. 

Utställningsansvariga var Bo Nilsson och Jan von Gerber. De som deltog var, förutom Lars Nilsson, 

Stina Ekman, Max Book, Truls Melin, Martin Engström, Johan Scott, Jarl Ingvarsson, Stig Sjölund, 

Håkan Rehnberg och Eva Löfdahl.182 För Lars Nilsson och flertalet av de andra medverkande 

konstnärerna var det första gången de visades på ett museum. Även Rolf Hanson, Stefan Umaerus 

och Dan Wolgers var från början utvalda att delta i utställningen, vilket dock inte kom att ske.183

Tanken bakom utställningen framträder i von Gerbers och Bo Nilssons katalogförord som något 

splittrat. För von Gerber verkar utställningen syfta till att förvärva de som i framtiden kommer ses 

som mästerverk till samlingen: "De tio yngre svenska konstnärer, som deltar i utställningen 'det 

förlorade mästerverket' har en betydande roll i dagens svenska konstliv. Deras arbeten ger oss en 

bild av samtidens idéutveckling som kanske är sprakande irrbloss, men i framtiden kan 80-talets 

svenska konst inte skildras utan deras verk." Bo Nilssons intentioner med utställningen skiljer sig 

däremot åt:

181 Deborah Ericson 1988, s.132. 
182 [Ingen författare angiven]: Det förlorade mästerverket!?, utställningskatalog Östergötlands länsmuseum, Linköping 

1985. 
183 "Förteckning över konstnärer utvalda att deltaga i utställningen 'Det förlorade mästerverket' ", Dnr 27/85, 

Östergötlands länsmuseum, Linköping 1985.
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Jag har i utställningsform försökt att antyda hur några av samtidens intressantaste 
unga konstnärer förhåller sig till mästerverkstanken. (Jag vill i detta sammanhang 
betona att förhållandet till mästerverket bara är en del av de konstnärliga problem 
som de arbetar med, annars vore det orättvist.) De observationer som jag har gjort i 
dessa konstnärers verk är en begränsning av självuttrycket, ett brott mot enheten, ett 
förkastande av ett autentiskt uttryck, ett förnekande av absoluta betydelser och ett 
avdramatiserande av det enskilda verkets betydelse. Dessa observationer formerar 
sig till en förnekelse av mästerverket.184

Utställningen fick endast två recensioner, vilket nog kan förklaras utifrån det geografiska avståndet 

mellan Linköping och de rikstäckande tidningarnas redaktioner och kritiker. I den ena recensionen 

ställer sig Östgöta Correspondentens Sven Billström frågande inför utställningen, och kritiserar 

starkt att utställningskommissarierna utnämnt de tio unga konstnärerna till "några av samtidens 

intressantaste" i utställningskatalogen.185 I den andra recensionen däremot skriver Lars Nittve i SvD 

uppskattande om utställningen, som han ser som en manifestation av "den nya generationen"; 

"konstigt nog har ingen institution [tidigare] försökt sig på att göra en utställning som i samlad form 

presenterar och analyserar 'femtitalisternas' arbeten och ger en bredare publik chansen att skapa sig 

en bild av vad som kännetecknar denna av 70-talets konstförakt härdade generation." Mest 

uppskattar Nittve den "postmodernistiska sensibilitet" som artikuleras i Lars Nilssons, Max Books 

och Truls Melins verk. Om det skriver han: "klichéer, citationstecken och upprepningar ifrågasätter 

autenticitetens värde och förnekar det skapande subjektet; blanka ytor och falska material får 

betydelserna att slira... "186 (vilket skiljer sig markant från hur Nittve nästan fyra år tidigare menat 

att gemensamt för den nya generationen var just ”en orubblig tro på konsten, [och] på värdet av en 

autentisk formulering”.)187 Med de andra konstnärernas bidrag är Nittve däremot mer tveksam. Om 

Engström och Rolf Hanson188 skriver han att de hör till

de unga konstnärer som inte har givit Mästerverket förlorat, utan i stället med 
förnyad kraft hävdar det starka jaget och möjligheten av det kompletta, 
behärskade konstverket. Kanske kan det ses som en nostalgisk reaktion på den 
upplösning av det traditionella subjektet, som sker i det postindustriella 
informationssamhället. Men icke förty tycks mig denna strävan lika typisk för den 
unga 80-talskonsten, som de smärtsamt klarsynta postmodernisternas 
dekonstruktion av 'mästerverksestetiken'.

184 [Ingen författare angiven]: Det förlorade mästerverket!?, utställningskatalog Östergötlands länsmuseum, Linköping 
1985.

185 Billström: Östgöta Correspondenten 1985-10-09.
186 Lars Nittve: "Kluven bild av den nya generationen", SvD 1985-10-19.
187 Nittve: SvD 1982-01-23.
188 Hanson nämns i recensionen även om han inte deltog på utställningen, eftersom Nittve ändå ser honom som del av 

"den nya generationen"
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Här framhäver Nittve återigen att det finns en gemensam nämnare för "de som är födda på 50-talet" 

- de tillhör samma generation, "den nya generationen" som växt upp med och präglats av "det 

postindustriella informationssamhället" där det traditionella jaget upplöses och tanken på 

mästerverk skapat av ett autentiskt subjekt inte längre är möjlig. Det är en erfarenhet som 

oundvikligen präglar denna generation, och de konstnärer (Engström och Rolf Hanson) som i 

Nittves tolkning inte bejakar det i sina verk reagerar förnekande med en "nostalgisk reaktion".189 

Hos Nittve framträder en stark uppfattning kring vilka konstnärer som tillhör "den nya 

generationen", vilket gör att recensionen snarare får karaktären av att fungera som en recension av 

kategorin än av Det förlorade mästerverket. Därför inkluderar texten också ett omdöme om Hanson, 

även om han inte kom att delta på utställningen. 

6.2.  Aurora 2 1987

1987 var det år då Lars Nilsson först visades internationellt. De tjugo porträtt av Ulf Linde som 

Lars Nilsson tidigare visat på galleri Sten Eriksson 1986 ställdes även ut på Nordiskt 

Konstcentrums samlingsutställning Aurora 2 för ung nordisk konst 1987 i Finland.190 Besökarna 

gavs ingen information kring vem bilderna föreställde. Utan kunskap om vem Ulf Linde var och 

vad han då hade för position i svenskt konstliv fick verket en annan innebörd än då det visades på 

galleri Sten Eriksson året innan. Enligt Lars Nittve blev konsekvensen att den repeterade "tänkar"-

posen och ansiktsuttrycket istället blev central.191 

Aurora 2 ägde rum i Sveaborg utanför Helsingfors. Två konstnärer från varje land var 

representerade, sammanlagt deltog tio på utställningen. Utställningskommissarie Maaretta Jaukkuri 

presenterar i förordet till utställningskatalogen sin syn på vad som är "typisk[t] för vår tid" och hur 

det återspeglas i konsten. Jag utgår från att detta förord är förenligt med tanken kring urvalet av 

konstnärer. Enligt Jaukkuri så genomgår de "unga konstnärer som söker uttrycksformer för sin 

konst" en sorgetid efter det industriella samhällets, ideologiernas, det verkligas, upphovsmannens 

och modernismens död. Ett resonemang inspirerat av konstkritikern Yves-Alain Bois som i sin tur 

inspirerats av Jean-François Lyotard, Daniel Bell, Jean Baudrillard och Roland Barthes. 

Sammantaget är Jaukkuris text starkt inspirerad av postmodernistisk och poststrukturalistisk 

189 Nittve: SvD 1985-10-19.
190 Innan Aurora 2 hade han även samma år deltagit på utställningen Tiden läker alla sår på Hölagret i Oslo, enligt 

utställningskatalogen för Aurora 2, Nordiskt Konstcentrum, Helsingfors Finland 1987, s. 52. 
191 Nittve: Artforum International 1989:5, s. 84. 
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teoribildning. Aurora-utställningarna 2 och 3 som ägde rum 1987 och -89 lyfte fram unga nordiska 

konstnärer utifrån en utpräglat postmodernistisk utställningskontext. Aurora 2 och 3 kan därmed ses 

som delaktiga i att etablera den diskurs under slutet av 1980-talet där unga konstnärer sågs som 

representanter för en postmodernistisk förståelse av vad som karaktäriserade samtiden. 1987 deltog 

förutom Lars Nilsson även Anders Kappel (f. 1956) med en installation bestående av geometriska 

gipsblock. 1989 representerades Sverige av Cecilia Edefalk (f. 1954), Ernst Billgren, Jan 

Svenungsson (f. 1961) och Lars Andersson (f. 1957).192 Även då var Jaukurri utställningsansvarig. I 

sitt förord till utställningskatalogen hävdar hon att  "Det är typiskt för vår tid, att man resonerar om 

vad som finns bakom de olika slag av tecken, symboler och konventioner som omger oss" och 

vidare att "den unga bildkonsten tycks hålla en distans till den romantiska synen med hjälp av de 

värden som förknippas med humor, ironi samt historiskt och ekologiskt tänkande." Den bärande 

tanken bakom utställningen beskrivs som att "kartlägga den nya konstens situation i de nordiska 

länderna".193 

6.3.  Made in Sweden 1989

Made in Sweden var en samlingsutställning på Rooseum - Center for Contemporary Art hösten 

1989 där fem konstnärer som alla var födda på 1950-talet deltog - Rita Lundqvist (f. 1953) Fredrik 

Wretman, Anders Widoff, Dan Wolgers och Lars Nilsson. Utställningsansvarig var Anna Palmqvist, 

och den recenserades i Aftonbladet, Expressen, DN, Göteborgs-Posten (GP), SvD, SDS, 

Helsingborgs Dagblad och Malmöbaserade Arbetet. Att utställningen fick ett så stort mottagande 

visar hur Rooseum på kort tid hade gjort sig till en av Sveriges viktigaste institutioner för 

samtidskonst.194 1989 var begrepp som samtidskonst och postmodernism väl etablerade - om än 

kontroversiella och omdiskuterade. Genom att studera det konstkritiska mottagandet av 

utställningen ges även bild av samtidskonstbegreppets ställning i Sverige 1989, och hur det 

kopplades samman med postmodernism och "den yngre generationen" av konstnärer. Det visar även 

hur konstnärer, institutioner och konstkritiker deltar i samma diskursiva fält av utsagor som 

legitimerar och bekräftar det nya samtidskonstbegrepp som kom att etableras under den här tiden i 

Sverige. Jag har begränsat mig till de rikstäckande tidningarna - Aftonbladet, Expressen, SvD och 

192 Födelseår enligt Castenfors 2001.
193 Maaretta Jaukkuri: "Tecknens tid", Aurora 3, Nordiskt Konstcentrum, Helsingfors Finland 1987, s. 5.
194 Inte minst demonstrerades det genom utställningen What is contemporary art? som visades på Rooseum under juni 

och juli 1989, där enbart internationella konstnärer deltog. Bland annat visades verk av On Kawara, Jeff Koons, Jeff 
Wall, Sherrie Levine och, något apart kan tyckas, Meret Oppenheimer (som dog redan 1985). 
Palmqvist, Anna, m.fl.: What is contemporary art?, Rooseum, Malmö 1989.
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DN - samt GP.

När Lars O. Ericsson recenserade utställningen (tillsammans med en annan utställning på Malmö 

konsthall - Ytkraft: ung dansk skulptur) blev mottagandet av Made in Sweden ljumt. De två 

utställningarna visade representanter för ung "eftermodern" och "aktuell samtidskonst", men i 

övrigt har de enligt Ericsson få gemensamma beröringspunkter förutom att de är födda på 50-talet. 

Ericsson menade att "Det är en ojämn utställning vars idé verkar vara att inte ha någon idé."195 Även 

Aftonbladets John Peter Nilsson ser en brist i att konstnärerna skiljer sig från varandra i uttryck. 

Made in Sweden var Rooseums första utställning med svenska konstnärer, efter att tidigare visat 

internationella konstnärer. I jämförelse med tidigare utställningar på Rooseum saknar John Peter 

Nilsson "ambitioner att diskutera övergripande frågeställningar i tiden." Mest positivt beskrivs Lars 

Nilssons bidrag. "I 'The Beauty of Islam' dekonstruerar Nilsson politikens villkor till ett spel där yta 

blir innehåll och innehåll blir yta." Lars Nilsson gestaltar enligt John Peter Nilsson ett 

"värderelativistiskt tillstånd" vilket gör att han "med detta verk [tar] steget in som en skarp 

samhällsskildrare av vår samtid."196 Expressens Peter Cornell ser ett släktskap mellan de unga 

konstnärerna. Gemensamt för dessa menar Cornell är att de "ägnar sig åt att undersöka olika 

emblem vi har gemensamma, och det är ett arbete som på ett överraskande sätt tar upp en tråd från 

det sena 60-talet med namn som Andy Warhol, Gerhard Richter, Jean Tinguely och Ola Billgren. 

Betraktaren får  på nytt smaka på det ovana ordet ideologikritik." (Warhol, Gerhard Richter och Ola 

Billgren var äldre konstnärer som tidigare vunnit legitimitet som postmodernistiska föregångare, 

bland annat genom Implosion - ett postmodernistiskt perspektiv där Warhol och Richter deltog, och 

genom Ericssons inlägg i konstdebatten hösten 1987 där Billgren omnämns positivt.) Vad Cornell 

menar med ideologikritik förklaras även det: "Nilssons, Widoffs och Wretmans arbeten tycks 

bekräfta den postmodernistiske teoretikern Achille Bonito Olivas iakttagelse att konsten för 

närvarande ägnar sig åt att betrakta sig själv och sin egen cirkulation i systemet. På Rooseum får 

detta intresse en helt klart kritisk inriktning." Sammanfattningsvis anser Cornell att denna 

postmodernistiska ideologikritik hos de unga konstnärerna på Rooseum "bör korrigera en del 

farhågor om att den samtida konsten har fastnat i gester och en till intet förpliktigande pluralism."197 

Recensionerna av Made in Sweden får även funktionen av recensioner över Rooseum. Att Rooseum 

representerade något nytt framträder tydligt. John Peter Nilsson beskriver Rooseum som en 

"naturlig scen där man kan pröva olika konstellationer och teman i den unga svenska konsten", 

195 Lars O. Ericsson: "Unga danska skulptörer i Malmö konsthall - verket åter i centrum", DN 1989-09-02.
196 John Peter Nilsson: "Hemma i Sverige", Aftonbladet 1989-09-20.
197 Peter Cornell: "Pomona avklädd igen", Expressen 1989-08-27.
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vilket inte återfinns i Stockholm.198 SvD:s Hans Johansson däremot beskriver Rooseum som en 

”prestigiös” och ”kvasimuseal” institution.199 Konsthallen som utställningsrum för samtidskonst var 

något nytt, vilket väl återspeglas i kritiken där både Rooseum och utställningen recenseras. 

Göteborgs-Postens Mårten Castenfors specificerar det nya i en iakttagelse av Rooseums personal; 

"inga vithåriga trotjänare utan alert och artig ungdom likt dem man numera hittar som 

serveringspersonal på krogen." Om tanken bakom utställningen är Castenfors kritisk, och ser Made 

in Sweden som en i raden av utställningar som "aspirerar på att vara termometrar i tiden eller 

utsagor om framtiden" (som exempel nämns också Aurora 3, som ägde rum samma år i 

Helsingfors). Castenfors kritiserar de ambitioner som ofta presenteras i "detta är konsten av idag-

utställningskataloger". Däremot uppskattar han den konst som Made in Sweden visar upp, "ty 

utställningen har både konstnärliga och i viss mån tidstypiska kvalitéer som gör den spännande. 

Den ger helt enkelt, i koncentrat, en god bild av dagens unga konstliv."200

Johanssons recension är mer svalt beskrivande än värderande, förutom yttrandet om Rooseum som 

"kvasimuseal" och "presitigiös". The beauty of Islam förklaras som att Nilsson genom att använda 

sig av en massmediebild som förlaga arbetar med en "näst intill oöverskådlig upprepning där 

bilderna är tydliga simulakra, upprepade utan att man kan tala om ett original som upprepas: alla 

bilderna är varandras avbilder."201 Han beskriver inte konstnärerna som tidstypiska eller som 

representanter för ung, postmodern och/eller samtida konst. Det är Johansson ensam om, hos

Ericsson, Nilsson, Castenfors och Cornell är det en återkommande beskrivning. Konsten beskrivs i 

olika formuleringar som tidstypisk och ung, och den konst som representerar samtiden illustrerar 

även postmodernistisk teoribildning. Samtidigt var det knappt fyra månader kvar av 1980-talet, och 

att klassificera dessa "yngre konstnärer" som representanter för ett decennium verkar inte längre ha 

varit aktuellt. Inte heller beskrivs de som i första hand postmoderna, vilket borde bero på att inget 

av de verk som deltog på Made in Sweden i första hand verkar ha syftat till att fungera som 

illustration till postmodern teoribildning. Istället blir den gemensamma nämnaren det decennium de 

är födda. 

Ericssons, Nilssons, Castenfors och Cornells recensioner får rollen av samexisterande utsagor som 

tillsammans formar konstdiskursens regler för vilka egenskaper. Enligt Ericsson är det fråga om 

"samtidskonst" vars egenskaper är "aktuell", "eftermodern" och "ung". När John Peter Nilsson 

198 Nilsson: Aftonbladet 1989-09-20.
199 Hans Johansson: "En avstickande kvinna", SvD 1989-09-09.
200 Mårten Castenfors: "Ung, tidstypisk konst", Göteborgs-Posten 1989-09-17.
201 Johansson: SvD 1989-09-09.
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tycker att utställningen brister är det för att den inte lyckas diskutera tidens frågeställningar, och 

Lars Nilssons bidrag blir positivt när det lyckas fungera som "stark samhällsskildrare av vår 

samtid". Cornell beskriver de medverkande konstnärerna som "unga" och förklarar deras konst som 

"samtida konst", vilket tolkas genom en teoretiker som beskrivs som postmodernistisk. Samtidigt 

som Castenfors är kritisk till utställningens ambitioner så tillerkänner han den egenskaper såsom 

tidstypisk och ett "koncentrat av dagens unga konstliv." Hansson skiljer sig visserligen åt genom att 

inte använda använda begrepp som t.ex. "samtid", "samtidskonst" eller "postmodernism", men 

däremot så använder han en postmodernistiskt influerad tolkning med begrepp som "simulakra", 

och tillerkänner såtillvida utställningen en postmodernistisk legitimitet. Sammanfattningsvis ger 

recensionerna gemensamt intryck av att unga konstnärer som gör konst utifrån en postmodernistisk 

teoretisk kontext och relaterar till "samtiden" eller "samhället" skapar samtidskonst. 
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7.  UTANFÖR SAMTIDEN?

Begreppen "samtid" och "samtidskonst" är inte neutrala. I dess tillämpning finns en normativ aspekt 

där valet av vilken konst som erkänns som just "samtida" sker utifrån uppfattningar kring vad som 

betraktas som representativt och vad som anses äga relevans för samtiden. På samma sätt kan konst 

exkluderas från möjligheten att definieras som "samtida".202 1996 kommenterade Ulf Linde i en 

intervju i Månadsjournalen ett yttrande av Lars O Ericsson. Ericsson hävdade att det som skiljde 

honom från Linde var att Ericsson fortsatte att intressera sig för samtiden, medan Linde tagit avsked 

av den. Linde svarade att "så vitt jag förstår så tillhör alla som lever och verkar just nu samtiden. Att 

säga att vissa är mer samtida än andra - vad är det för struntprat! Jag kan absolut inte hävda att jag 

har vänt samtiden ryggen." Följt av; "Jag kan inte förstå varför till exempel Jenny Holzer ska vara 

samtida men inte en ung svensk konstnär som Henrik Samuelsson. Äh, det är larv. Och det utesluter 

en massa nu levande unga människor som håller på och målar." Linde fortsätter sedan och berättar 

om de unga konstnärer som han uppskattar (John Stenborg f. 1957, Eva-Maria Ern f. 1963, Birgitta 

Muhr och Ebba Matz f. 1963 namnges203). Vidare kritiserar Linde bland andra Lars O Ericsson, Lars 

Nittve, Bo Nilsson, Ingela Lind och Lars Nilsson eftersom "det så kallade konstlivet kommit att 

domineras av en handfull personer som ständigt hänvisar till något de kallar samtiden." Linde 

hävdar vidare att han "inte vänt samtiden ryggen, men däremot det samtida konstlivet."204 

Ulf Linde blev rejält uppretad av konstdebatten hösten 1987, liksom av allt som den representerade. 

Det var heller inte en ilska som inte lade sig. Att jag citerar en intervju med Linde från 1996 är inte 

för att repetera uppfattningen om två motpoler med postmodernism som står mot modernism, och 

där Linde skulle vara främsta representant för den sistnämnda. Vad som är intressant är att Linde i 

intervjun varken nämner begreppet postmodernism i sin kritik, eller agiterar mot unga konstnärer. 

Däremot kritiserar han vilka konstnärer som har rätt att räknas som samtida, och vilka makthavare i 

konstlivet som definierar vilka samtidens representanter är. Samtidigt verkar han dela den 

konstuppfattning som kopplar samtidighet till yngre konstnärer. I intervjun försvarar han de yngre 

konstnärer han själv uppskattar och som han visat på Thielska galleriet som samtida även de. 

Den funktion som begreppet "postmodernism" hade under slutet av 1980-talet hade 1996 bytts ut 

mot ordet "samtid". När 1980-talet var över så var också samtidskonstens villkor fullt etablerade i 

Sverige. Samtidskonsten karaktäriserades dels av att kunna utifrån ett postmodernistiskt präglat 

202 Hans Hayden: "Dubbel bindning. Moderna Museet som plats för tolkning av samtid och historia", Historieboken.  
Om Moderna Museet 1958-2008, Moderna Museet, Stockholm 2008, s. 184. 

203Födelseår enligt Castenfors 2001.
204 Åke Högman: "Ulf Linde - Nu sjunger han ut om konstlivets medelmåttor", Månadsjournalen 1996:11. 
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konstbegrepp göra anspråk på att säga något om samtiden, och dels av att samtidskonstnären 

tillhörde en (inte längre särskilt mycket) "yngre generation". Dessa villkor blev än tydligare när 

utställningen Tretton samtida på Waldemarsudde 1990-1991 försökte ifrågasätta det nya 

samtidskonstbegreppet. 

7.1.  Tretton samtida 1990-1991

Mellan december 1990 och mars 1991 ägde utställningen Tretton samtida rum på Prins Eugens 

Waldemarsudde. De tretton konstnärer som presenterades var till urvalet annorlunda än den unga 

generation konstnärer som under 1980-talets slut av postmodernismens företrädare framhävts som 

de mest samtida, aktuella, och representativa för sin tid. De konstnärer som här presenterades som 

"tretton samtida" representerade flera olika generationer. Äldst var Lennart Rodhe som var född 

1916, och de yngsta var Håkan Rehnberg och Max Book som båda var födda 1953. Däremellan 

befann sig Torsten Andersson (född 1926), Curt Asker (f. 1930), Lars Olof Loeld och Sivert 

Lindblom, Lars Englund (f. 1933), Kjell Anderson och Harald Lyth (f. 1937), Eva Hallström (f. 

1942), Kjell Strandqvist (f. 1944) och Claes Eklund (f. 1944).205 De verk som deltog var med få 

undantag tillverkade under de sista åren av 1980-talet eller 1990. Syftet med utställningen var enligt 

Waldemarsuddes dåvarande överintendent och chef Hans Henrik Brummer att visa konst som 

utgjort en "relevant aspekt" på den konst som skapats under de närmsta åren innan. Utställningens 

syfte präglas också av en protesterande hållning mot hur den yngre generationen ensidigt hade lyfts 

fram som representanter för samtiden. Brummer menade att 

Intentionen är att visa verk av några under 80-talet uppmärksammade konstnärer - 
några som med debuten långt bakom sig fortsatt att vara aktiva och andra som 
under senare tid fått sitt genombrott. En målsättning har varit att undvika en 
generationsfixering. Ty även om det är sant att generationsväxlingarna historiskt 
sett har haft en vitaliserande betydelse, innebär det inte att äldre generationer har 
upphört att vara tongivande.206

I utställningskatalogens introducerande essä skärper Mats Arvidsson till denna kritik ytterligare. 

Arvidsson återger (med något häcklande formuleringar) en postmodernistisk historieskrivning där 

modernismen skulle ha upphört 1960: "då övergav, enligt teorin, konsten sina ambitioner att skapa 

tecken för den inre och yttre verkligheten och övergick till att skapa tecken för andra tecken." 

205 Hans Henrik Brummer: "Introduktion", Tretton samtida, Waldemarsudde, Stockholm 1990, s. 11-12.
206 Brummer 1990, s. 11.
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Arvidsson ger sedan en historiserande bakgrund från 1960 och framåt, där 1970-talets konst 

politiska konst kritiseras likväl som transavantgardismen. Gemensamt för konstnärerna menar han 

är att de valt att söka "en tredje väg" som varken är "den förbrukade modernismen eller den 

självupphävande postmodernismen."  Utställningens titel motiveras genom att "alla dessa 

konstnärer är samtida, i den meningen att de lever och arbetar nu, i det konstklimat vi har, men få av 

dem är '80-talister'." (...) "13 samtida alltså, och 13 samtider."207 

Urvalet på Tretton samtida såg annorlunda ut jämfört med det urval konstnärer ur en yngre 

generation som under 1980-talet ofta kom att presenteras tillsammans. Samtidigt rättar sig 

Waldemarsuddes alternativa presentation av samtidskonst inte in sig i en polemisk motsättning 

mellan å ena sidan modernism och å andra sidan postmodernism och samtidskonst, utan vill snarare 

ifrågasätta kategoriseringen i sig. Max Book beskrivs som "den mest utpräglade 80-talisten av alla 

deltagarna" samtidigt som hans målningar förklaras som att "ingen kan påstå att det sotiga hotet 

över hans dödsmärkta storstäder bara skulle vara en förevändning för att demonstrera målarens 

insikter i något godkänt 80-talistiskt förhållningssätt till bilden. I dem finns tvärtom just den 

"autenticitet" som inte borde vara möjlig."208 

I Lars O. Ericssons artikel "Till försvar för 80-talets konst" som inledde konstdebatten hösten 1987 

nämndes två kritiker som fick representera en de äldre etablerade kritiker som motarbetade den 

yngre 80-talskonsten. Dessa kritiker var Torsten Ekbom och Ulf Linde. I Torsten Ekboms replik i 

debatten motsatte han sig att det skulle finnas en samlad grupp ”icke namngivna perukstockar” som 

bildat front mot 80-talskonsten. Han fortsätter med att namnge flera yngre konstnärer som han 

följer med intresse. Av dessa så konstnärerna så var Kjell Strandqvist, Håkan Rehnberg och Kjell 

Anderson representerade på Tretton samtida.209 Ekbom kritiserade vidare vad han kallade för ”de 

eviga decenniefållorna”, och ställde den retoriska frågan ”Vad är 80-tal?” Ekbom fortsätter sedan 

med  hävda att ”utan den något äldre generationens insatser skulle de senaste sju årens konst ha 

förlorat det mesta av sin tyngd och karaktär". Av de äldre konstnärer som Ekbom nämner som 

exempel skulle Curt Asker och Harald Lyth komma att finnas representerade på Tretton samtida.210 

207 Mats Arvidsson:  "Samtida", Tretton samtida, Waldemarsudde, Stockholm 1990, s. 19 & 27.
208 Arvidsson 1990, s. 19 & 27.
209 Samtliga yngre konstnärer som Ekbom försvarade var Stina Ekman, Rolf Hanson, Bo Wetteryd, Kristina Eriksson, 

Martin Engström, Mac Hamilton, Anders Widoff, Sten Etling och Jordi Arkö. 
210 De övriga som Ekbom väljer att försvara av "den äldre generationen" var Lennart Aschenbrenner, Kent Lindfors, 

Ulf Gripenholm, Barbro Östlihn och Tommy Östmar. Torsten Ekbom: "Förvirring", DN  1987-10-04.
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Även Ulf Linde bidrog med en liknande kommentar när han i sitt inlägg i debatten försvarade sig 

mot Ericssons påstående att Ekbom och Linde skulle ha beskyllt "80-talisterna" för att vara ”ytliga, 

samhällsfrånvända, egotrippade karriärister" och utspädare och tillverkare av ihopsmäckt kitsch, 

epigoner och eklektiker hela bunten.” Enligt Linde fanns det visst unga konstnärer som han 

uppskattar, och nämner därefter Max Book och Håkan Rehnberg som exempel.211

Det går alltså att se en viss korrespondens mellan vilka konstnärer som försvaras av Ekbom och 

Linde i konstdebatten tre år tidigare, och vilka som presenteras på Tretton samtida. En annan 

gemensam nämnare hos konstnärerna är att de allra flesta arbetade med måleri som medium. 

Undantagen är Sivert Lindblom och Lars Olof Loeld, som arbetade med skulptur. Gemensamt var 

även abstraktionen som konstnärlig uttrycksform. Sammantaget kan sägas att på Tretton samtida 

dominerade den form av konst som ofta var målet för postmodernistisk kritik under slutet av 1980-

talet. 

Det försök som formulerades med Tretton samtida - att presentera ett alternativ till de 

generationsbaserade samlingsutställningar som syftade till att visa ett representativt urval av 

samtidskonst under slutet av 1980-talet - fick ett blandat konstkritiskt mottagande. Expressens 

Björn Nilsson bidrog med en kortare recension som var mer beskrivande än värderande.212 SvD:s 

Stig Johansson uppskattar utställningen och menar att  "De som attackerar, bryter med den invanda 

modernismen, dessa dagens unga arga, för att i ett slags ifrågasättandets estetik hitta nya 

verklighetsbegrepp, dem hittar man inte på Waldemarsudde. Här blir det mer fråga om att i en 

återseendets glädje uppleva vitalt, friskt engagerat skapande."213 Aftonbladets Ingamaj Beck 

benämner positivt utställningen som "en vilsam och tankeväckande paus på vägen ut ur 

postmoderniteten, mot något som återstår att definiera" men nämner också kritiskt att det bland de 

tretton konstnärerna enbart finns en enda kvinna representerad.214 Också Upsala Nya Tidnings 

Cristina Karlstam anser att utställningen har "en sympatisk och lovvärd inställning till begreppet 

samtidighet, och i bäst fall säger det något om klimatet i svenskt kulturliv just nu. Det är inte 

självklart att det är den yngsta generationen som ensam representerar vår tid." Samtidigt kritiserar 

hon starkt utställningens brist på kvinnliga konstnärer.215 Ingen av de kritiker som recenserade 

Tretton samtida hade tidigare gjort sig känd som postmodernistiska förespråkare.

211 Ulf Linde: "Glockenspiel", DN 1987-10-10.
212 Björn Nilsson: "Döden i Venedig - efteråt", Expressen 1991-01-08.
213 Stig Johansson: "Tretton samtida modernister - separatutställningar på Waldemarsudde utan samlande idé", SvD 

1991-01-05.
214 Ingamaj Beck: "En paus mellan två tillstånd", Aftonbladet 1991-01-08. 
215 Cristina Karlstam: "Fjorton samtida", UNT 1991-01-12. 
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Utställningens könsfördelning gav upphov till protester i det svenska konstfältet. Ett femtiotal 

kvinnliga konstnärer och sympatisörer protesterade under täcknamnet "operation Waldemar". De 

demonstrerade utanför museet med ansiktena täckta av vitmålade masker.216 Waldemarsuddes 

protest mot det etablerade samtidskonstbegreppets uteslutningar blev alltså i sin tur kritiserad för att 

vara exkluderande. Tretton samtida särskiljer sig inte när det kommer till könsfördelning i 

jämförelse med de samlingsutställningar som tidigare behandlats i denna studie.217 Den feministiska 

kritiken var något nytt, och inledde ett 1990-tal där begreppet samtidskonst skulle komma att 

genomgå nya transformationer och där kvinnliga konstnärer kom att ta större plats. 

216 Sophie Allgård & Estelle af Malmborg: Svensk konst nu - 85 konstnärer födda efter 1960, Wahlström & Widstrand, 
Sveriges Allmänna Konstförening (SAK), Stockholm 2004, s. 27.

217 En rekapitulation: 4 unga på Mälargalleriet 1981: 4 män. Ibid. II: 15 män, 2 kvinnor. BarBars sista utställning 
1985:   6 män. "Attacken mot Ulf Linde" på Galleri Sten Eriksson 1986: 2 män. Implosion - ett postmodernt  
perspektiv på Moderna museet 1987: 21 män, 7 kvinnor. Finans Scandias stipendiater på Galleri Lars Bohman 1984: 
2 män, 1 kvinna. Det förlorade mästerverket på Östergötlands länsmuseum 1985: 8 män, 2 kvinnor. Sveriges 
representanter på Aurora 3 1989: 3 män, 1 kvinna. Made in Sweden på Rooseum 1989: 5 män, 1 kvinna. 
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8.  SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Syftet med min studie är att skildra det svenska 1980-talets konstfält utifrån Lars Nilssons 

konstnärskap. Särskilt i fokus är begrepp som "samtid" och "postmodernism" och hur dessa kom att 

förknippas med förekomsten av en "yngre generation konstnärer" som representanter för decenniet. 

Detta sker med hjälp av Michel Foucaults diskursteori och Pierre Bourdieus fältbegrepp. Studien är 

i huvudsak indelad i tre delar. I den första presenteras Nilssons verk kronologiskt utifrån de 

utställningssammanhang de var en del av. Därigenom tematiseras även olika aspekter av Nilssons 

konstnärskap samt konstfältet under 1980-talet.  

Nilssons första utställning var 4 unga på Mälargalleriet i Stockholm 1981, där han bland annat 

visade collage som kombinerade tidningsklipp och måleri. Det blev en möjlighet att låta 

samhällsengagemang möta ett hantverksmässigt, abstraherat måleri på ett mer lågmält och estetiskt 

sätt än den politiska realism som tidigare dominerat konstfältet. 

1983 hade Nilsson sin första separatutställning på dåvarande Gunnar Olsson Konsthandel med även 

där ett abstraherat måleri med reducerade motiv. Utställningens och verkens titlar satte in måleriet i 

en politisk kontext, som rörde den apartheid som då rådde i den sydafrikanska staden Johannesburg. 

Utställningen fick ett positivt konstkritiskt mottagande av bland andra SvD:s dåvarande 

konstkritiker Lars Nittve, som sedan skulle komma att följa Nilssons konstnärskap under resten av 

decenniet. Samma år deltog Nilsson även med en platsspecifik installation på utställningen Ibid. II 

tillsammans med flera andra konstnärer som sedan under 1980-talet skulle komma att förknippas 

med postmodernism. 

1985 medverkade Nilsson tillsammans med fem andra konstnärer på nattklubben och galleriet 

BarBars sista utställning. Som galleri fungerade BarBar som en alternativ utställningsplats istället 

för de etablerade institutionerna. Som nattklubb var det ett populärt uteställe för Stockholms unga 

och "mondäna". Exemplet BarBar visar på den funktion som sociala sammanhang kunde ha för att 

skapa ett alternativt ”konstliv” på det svenska konstfältet, där generationstillhörighet fungerade som 

en urskiljande faktor. Nilssons verk föreställde en uppåtblickande ung man i en pose med ett 

socialrealistiskt eller konstruktivistiskt uttryck. Motivet var hämtat från en fotografisk förlaga från 

ett modemagasin. På liknande sätt kom Nilsson att fortsätta hämta sina målningars motiv från 

massmedia. 
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Den sista gången Nilsson visar abstrakt måleri är på utställningen Moderna människor, makt,  

förgänglighet året därefter, 1986. Med på utställningen var även två triptyker som i denna studie 

benämns som "fotobaserat måleri", och vars stil och idémässiga innehåll kom att bli synonymt med 

Nilssons konstnärskap under 1980-talets andra hälft. Fotografiska förlagor från massmedia och 

modebilder överfördes till måleriet i olika nyanser av vitt, gråskalor och svarta kontraster, vilket gav 

ett reducerat och ytmässigt uttryck. Därmed uppmärksammas posernas visuella retorik i motivet. 

Installationer där motivet upprepades i antingen snarlika eller identiska serier kom sedan att 

återkomma som en konstnärlig strategi hos Nilsson, och kom samma år att kombineras med 

Nilssons intresse för att skärskåda poser. Tillsammans med konstnären Max Book skapade Nilsson 

en utställning på Galleri Sten Eriksson med syfte att kritisera Ulf Linde, dåvarande konstkritiker 

och chef för Thielska galleriet.  Lindes syn konst sågs som modernistisk och negativt inställd till 

unga konstnärer. Nilsson bidrag till utställningen var tjugo likadana målningar som föreställde 

Linde.

1987 visades "Untitled (Hustler)" på Galleri Leger i Malmö. Det var en installation bestående av 39 

seriella målningar där de motiviska förlagorna var hämtade från den pornografiska tidningen 

Hustler. De föreställde kvinnoansikten som framställde orgasm, där samma bild sedan 

återupprepades i serier som gick i en gråvit, "urblekt", ton. Den postmodernistiskt förknippade 

simuleringen där verkligheten ses som ersatt av det artificiella presenterades därmed ironiskt. 

Samma år kom Book och Nilssons utställning också att lyftas fram av DN:s dåvarande konstkritiker 

Lars O. Ericsson som främsta exempel på en motsättning mellan en yngre generation postmoderna 

konstnärer och en äldre modernistisk och oförstående kritikerkår. Ericsson kom därmed att inleda 

en stor konstdebatt under hösten 1987 som kom att handla om såväl postmodernism som upplevda 

motsättningar mellan generationer och rätten till att definieras som samtida. Kort därefter samma 

följde den av Lars Nittve sammanställda utställningen Implosion - ett postmodernt perspektiv på 

Moderna museet. Merparten av de konstnärer som visades där hade tidigare deltagit på utställningar 

som Westkunst och Documenta 7 under början av 1980-talet, och redan gjort stort intryck på både 

Nilsson och Nittve. 

1989 deltog Nilsson med installationen "The beauty of islam" på konsthallen Rooseums 

samlingsutställning Made in Sweden. Verket bestod av en serie med 168 bilder som alla föreställde 

samma beslöjade kvinnoansikte, samt de bokstäver som tillsammans utgjorde verkets kraftigt 

uppförstorade titel, och som fyllde en hel vägg. Det seriella uttrycket kan förstås som en konstnärlig 

strategi för att förneka verkets autenticitet genom att repetera ett redan existerande motiv lånat från 
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masskulturens visuella värld. Detta uttryck hade tidigare uppmärksammats på Moderna museets 

utställning Implosion - ett postmodernt perspektiv 1987 som ett postmodernt förhållningssätt hos 

Andy Warhol. 

Studiens andra del inleds med en presentation av den postmodernism som Nittve representerade 

under 1980-talet, och hur denna kom att förmedlas genom recensioner från internationella 

samlingsutställningar och biennaler i främst SvD under början av decenniet. För Nilsson hade 

Nittve i sin roll som kritiker stort inflytande för hur Nilssons konstnärskap kom att etableras som 

postmodernt och samtida. För det svenska konstfältet var Nittve betydelsefull som tidig introduktör 

av en amerikanskt färgad postmodernism. Ett begrepp som "det postindustriella samhället" 

behandlas för att visa Nittves teoretiska orientering, och hur det kom att avspegla sig i hans 

utställningstext till Implosion. För Nittve är erfarenheten av att växa upp i ett "postindustriellt 

samhälle" gemensam för den yngre generation amerikanska konstnärer, "the pictures generation", 

som deltog på Implosion.

Därefter behandlar studien det svenska konstfältet under 1980-talet närmare, för att visa på den 

tendens som fanns att i konstkritik och utställningssammanhang presentera yngre, svenska 

konstnärer som del av en generationsgemenskap. En konsekvens blev att yngre konstnärer, oftast 

födda under 1950-talet, kom att etableras som en kategori med särskilda egenskaper som utmärkte 

deras konstnärskap. Även här var Nittve tidig med att lyfta fram yngre konstnärer som del av en 

postmodern och samtida generationsgemenskap. Utifrån de olika sammanhang där Lars Nilsson 

omnämndes eller deltog behandlar studien hur denna kategorisering kunde ta sig uttryck och vilka 

olika konstnärer som kom att inkluderas. En diskurs kring dessa yngre konstnärer som främsta 

företrädare för samtiden, postmodernismen och 1980-talet kom att etableras genom konstkritik och 

i utställningspraktik. Flera faktorer kom att spela in för att ytterligare etablera dessa egenskaper som 

generationsspecifika. Hit hör olika diskursiva yttranden om en generationsmotsättning mellan de 

yngre konstnärer och kritiker som slog igenom under 1980-talet, och de som sedan tidigare redan 

var etablerade. Sven-Erik Liedmans text Samtidskänslan från 1965 skildrar hur företeelsen att 

referera till något som "samtida" kan förstås som dels ett sätt att definiera vad som är anses 

karaktärisera tiden, och dels för att särskilja detta från vad som tidigare varit. Ordet "samtida" bör 

därmed inte förstås som ett neutralt beskrivande begrepp, och får under 1980-talet funktionen av att 

definiera en yngre generation konstnärer som främsta representanter för decenniet.  

I studiens tredje del presenteras fyra samlingsutställningar som på olika sätt relaterade till "en yngre 
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generation" av konstnärer som kategori. På de tre första deltog Lars Nilsson. Utställningen Det 

förlorade mästerverket på Östergötlands länsmuseum 1985 gav en gemensam presentation av tio 

yngre konstnärer. Utställningsansvarig var Bo Nilsson, som i dessa konstnärers verk såg ett 

förnekande av "mästerverkstanken" och beskrev dem som "samtidens intressantaste". Han 

benämner dem emellertid inte som postmodernister, vilket däremot Nittve gör i sin recension av 

utställningen. Tillsammans visar Bo Nilssons utställningsambition och Nittves uppskattande 

recension på deras aktiva medverkan i att etablera yngre konstnärer som samtida och postmoderna.

Den nordiska samlingsutställningen Aurora 2 1987 syftade till att visa hur unga konstnärer 

reflekterade kring tecken, symboler och konventioner, och hur detta var "typiskt för tiden". Lars 

Nilsson deltog med de serie målningar som föreställde Ulf Linde, och som tidigare också visats året 

innan i Stockholm. 

1989 deltog Lars Nilsson på Rooseums utställning Made in Sweden, tillsammans med fyra andra 

konstnärer som alla likt Nilsson var födda under 1950-talet. De utsagor som konstkritiken 

formulerar kring utställningen ger en uppfattning om hur ung konst som sågs som postmodernistisk 

också förknippades med samtid och tidstypiskhet. Därmed visar den konstkritiska receptionen 

också vilka egenskaper som kopplades till samtida konst som ett allt mer använt begrepp under 

slutet av 1980-talet. 

Studien avslutas med att behandla den konst och konstsyn som i och med postmodernismens 

genomslag på det svenska konstfältet inte kom att betraktas som representativa uttryck för 

samtiden. Här får utställningen Tretton samtida på Prins Eugens Waldemarsudde 1990-1991 fungera 

som exempel på följderna av samtidsbegreppets exkluderande funktion. Utställningen inkluderade 

följaktligen varken Nilsson eller ägde rum under 1980-talet, men den fungerade som en motreaktion 

på den diskurs som uppkommit under 1980-talet, där föränderliga begrepp som "samtid" och 

"samtidskonst" hade kommit att fungera som synonyma med en yngre generation och en 

postmodernistisk tematik. De konstnärer som deltog representerade flera olika generationer, men 

presenterades alla genom utställningens titel (demonstrativt) som samtida. 

Sammanfattningsvis har jag i studien velat visa på de samband som spelade in i utformningen av 

svensk postmodernism. Utifrån Nilssons konstnärskap har jag velat belysa hur en diskurs växte 

fram där begrepp som ”samtid” och ”postmodernism” - samt dess närbesläktade uttryck - kom att 

etableras som nästintill synonymt med yngre konstnärer. Samtidigt fanns det även äldre konstnärer 
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vars genombrott skett tidigare som kunde ses som postmoderna. De tydligaste svenska exemplen är 

nog Ola Billgren, Jan Håfström och Dick Bengtsson, vilka kom att betraktas som föregångare. På 

samma sätt syftade utställningen Implosion till att upptäcka postmodernistiska perspektiv i äldre 

konst. I dessa fall handlade det snarare om undantag eller alternativa perspektiv, och de var inte på 

samma sätt närmast självskrivna som postmodernister, vilket yngre konstnärer blev. I vilket fall 

hade generationstillhörigheten en viktig betydelse, där den gemensamma nämnaren i Sverige var att 

ha blivit född under samma decennium. Det lade grunden för hur dessa yngre konstnärer kom att 

förknippas med 1980-talet, de sågs som främsta representanter för decenniet. Studien visar därmed 

också hur hierarkier inom konstfältet kunde skapas utifrån de inkluderande såväl som exkluderande 

funktioner som ”samtid”, postmodernism” och ”en yngre generation konstnärer” fick. 

De allra flesta av de konstnärer och kritiker som under 1980-talet tillhörde ”en yngre generation” 

och på olika sätt förknippades med postmodernism har under 1990- och 2000-talet kommit att bli 

mer eller mindre välkända inom det svenska konstfältet. Förutom Lars Nilsson är Lars Nittve främst 

framträdande i studien. Decenniet igenom skulle Nittve komma att intressera sig för och lyfta fram 

Nilssons konstnärskap, samtidigt som de båda kom att vinna allt mer framgång inom sina 

respektive roller som konstnär och konstkritiker. Naturligtvis är det möjligt att kritisera detta nära 

yrkesmässiga utbyte dem emellan ur ett maktkritiskt såväl som feministiskt perspektiv. En sådan 

kritik gör sig också särskilt tacksam med tanke på att de behållit sina starka positioner som några av 

de mest erkända och framträdande aktörerna inom det svenska (samtids-)konstfältet även efter 

1980-talets slut. I detta sammanhang bör även min egen position kommenteras. Innan jag påbörjade 

min studie kände jag bara till Nilsson genom hans tidigare retrospektiva utställning på Magasin 3 

2002, där fokus låg på verk tillkomna efter 1980-talet. Nittve är sedan 2001 chef för Moderna 

museet, och det är i den rollen jag tidigare känt till honom. Med 2000-talets språkbruk skulle de 

båda kunna beskrivas som ”en äldre generation 50-talister”. Mitt syfte har dock inte varit att 

presentera en kritisk maktanalys, vilket allt för förutsägbart skulle kunna konstrueras utifrån min 

egen position som yngre och ”oetablerad”. Snarare har jag varit intresserad av att förstå den 

betydelse som konstkritik och utställningspraktik har för konstfältets utformning såväl som för den 

vidare konsthistorieskrivningen. Det konstsociologiska och diskursteoretiska perspektiven har 

därför känts nödvändiga för att ge en vidare och mer varierad syn på både konst och 

postmodernism, istället för att låta tolkningen begränsa sig till att endast analysera verk utifrån en 

postmodernistiskt förknippad  teoribildning. 

Lars Nilsson konstnärskap har genomgått stora förändringar under hans fyra decennier som aktiv 
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konstnär, och i mina ögon har det aldrig upphört att vara intressant och värt att uppmärksamma. 

Genom denna studie har jag därför också velat dokumentera och skapa fördjupad förståelse kring en 

period som tidigare riskerat att falla i glömska till förmån för senare verk. 
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9. BILDAPPENDIX

Bild 1: ”Brixton”, 1981.

Bild 2: ”Building”, 1981.
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Bild 3: ”Building” & ”Native”, 1983.

Bild 4: ”Torso”, 1983.
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Bild 5: (Från utställningen Moderna människor, makt, förgänglighet), 1986. 

Bild 6: (Från utställningen Moderna människor, makt, förgänglighet), 1986.  
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Bild 7: (Från utställningen Moderna människor, makt, förgänglighet), 1986.  

Bild 8: (Från utställningen Moderna människor, makt, förgänglighet), 1986.  
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Bild 9: (Tjugo porträtt av Ulf Linde), 1986. 

Bild 10: (Tjugo porträtt av Ulf Linde, interiör från Galleri Sten Eriksson), 1986.
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Bild 11: ”Untitled (Hustler)”, 1987.

Bild 12: ”Untitled (Hustler)”, 1987. 
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Bild 13: ”Untitled (Hustler)” (interiör från Galleri Leger), 1987.

Bild 14: ”The beauty of Islam”, 1989.
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Bild 15: ”The beauty of Islam”, 1989.
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