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Abstract  

I have studied the Swedish artist formation ”1947 års män” with a sociological perspective based on the 

ideas of Pierre Bourdieu. I initially made a study of the group as a whole, and after that I chose to focus 

on the sculptors Liss Eriksson, Arne Jones and Knut-Erik Lindberg. I have examined why some of the 

artists in the formation became more successful than others. My results show that the ones who were 

versed in culture or came from an economically or intellectually stronger background also were 

considered to be the most pioneering artists. These artists also were the ones who became noticed by the 

art critics at their break-through exhibition in Stockholm in 1947. The art critics’ reviews likely had an 

impact on the future careers of the artists, as well as on the extent of which they came to be reminded 

today.   

 

KEYWORDS: “1947 års män”, Pierre Bourdieu, sociology of culture, artist formations, artist careers, 

Swedish sculptors, Liss Eriksson, Arne Jones, Knut-Erik Lindberg.  

 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Jag har studerat konstnärsgruppen ”1947 års män” utifrån ett kultursociologiskt perspektiv. Jag gjorde 

först en studie av hela gruppen, för att sedan fokusera på gruppens skulptörer Liss Eriksson, Arne Jones 

och Knut-Erik Lindberg. Jag ville undersöka varför vissa av medlemmarna i gruppen blev 

framgångsrika konstnärer som än idag är ihågkomna, och varför andra inte blev det. Jag kom fram till 

att det var de konstnärer som hade goda sociala kontakter, var kulturellt och intellektuellt bevandrade 

eller kom från ekonomiskt starka hem som gjorde det som uppfattades som den mest banbrytande 

konsten och kom att av konstkritikerna tillskrivas som mest intressanta vid tiden för deras 

genombrottsutställning 1947. Denna reception lär sedan också ha påverkat även konstnärernas fortsatta 

karriärer i form av uppdrag, utställningar och inköp till viktiga konstsamlingar och kan även ha påverkat 

dagens beskrivning av vissa av konstnärerna i gruppen som mer framstående än andra.   

 

NYCKELORD: ”1947 års män”, Pierre Bourdieu, kultursociologi, konstnärsgrupper, konstnärskarriärer, 

svenska skulptörer, Liss Eriksson, Arne Jones, Knut-Erik Lindberg.  

 

 



3 
 

 

INNEHÅLL 

INNEHÅLL ................................................................................................................................................................ 3 
1. INLEDNING .......................................................................................................................................................... 4 
1.1. MOTIVERING .................................................................................................................................................... 4 
1.2. SYFTE ................................................................................................................................................................. 4 
1.3. TEORI ................................................................................................................................................................. 5 
1.4.  METOD .............................................................................................................................................................. 6 
1.5. MATERIAL ........................................................................................................................................................ 6 
1.6. FORSKNINGSLÄGE ......................................................................................................................................... 7 
2. EN KULTURSOCIOLOGISK UNDERSÖKNING AV KONSTNÄRSGRUPPEN 1947 ÅRS MÄN. ............... 8 
2.1 UTSTÄLLNINGEN ”UNG KONST” PÅ FÄRG & FORM 1947 ...................................................................... 8 
2.2. KONSTNÄRERNAS KARRIÄRER EFTER 1947. ......................................................................................... 11 
2.3. FÖRDJUPNING I TRE KONSTNÄRSKAP: SKULPTÖRERNA ERIKSSON, JONES OCH LINDBERG . 15 
2.3.1. LISS ERIKSSON ........................................................................................................................................... 15 
2.3.2. ARNE JONES ................................................................................................................................................ 18 
2.3.3. KNUT-ERIK LINDBERG ............................................................................................................................. 21 
3. SLUTDISKUSSION ............................................................................................................................................ 25 
3.1. SOCIAL BAKGRUND ..................................................................................................................................... 25 
3.2. SOCIALT KAPITAL ........................................................................................................................................ 27 
3.3. KONSTNÄRLIG KARRIÄR OCH HABITUS ................................................................................................ 28 
4. SAMMANFATTNING ........................................................................................................................................ 30 
5. KÄLLOR OCH LITTERATUR ........................................................................................................................... 31 
TRYCKT MATERIAL ............................................................................................................................................ 31 
6. BILAGA ............................................................................................................................................................... 34 
6.1 KONSTNÄRERNAS SOCIALA BAKGRUND OCH KARRIÄRER INNAN 1947 ....................................... 34 
 

  

 

 

 



4 
 

1. Inledning 

1.1. Motivering 

”1947 års män” kallades en grupp konstnärer som samlades genom Sven Xet Erixsons försorg i en 

utställning kallad Ung Konst på galleri Färg och Form i Stockholm 1947. Gruppen bestod av Olle 

Bonniér, Liss Eriksson, Randi Fisher, Olle Gill, Knut-Erik Lindberg, Lage Lindell, Pierre Olofsson, 

Karl-Axel Pehrson, Lennart Rodhe, Armand Rossander och Uno Vallman. Arne Jones var inte med på 

utställningen men kom att ses som en del av gruppen. Det var en samlingsutställning som kom att bli 

omskriven som ett generationsgenombrott. De var inte en sammansvetsad grupp men de unga 

konstnärerna hade i väsentliga avseenden likartade förutsättningar för sina karriärer; alla utom Olle 

Bonniér hade varit elever vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Många av konstnärerna kände 

alltså varandra sedan utbildningstiden och valde även efter utställningen att samarbeta med varandra i 

flera sammanhang. Senare skulle de gå olika vägar vad gällde stil, teknik och uppdragsgivare. Några 

skulle komma att bli kända som den svenska konkretismens förgrundsgestalter, andra är idag betydligt 

mer okända. Vad berodde deras skilda karriärer på? Varför blev vissa mer framgångsrika än andra? 

Varför betraktas vissa idag som mer tongivande, trots att de i viktiga avseenden tycks ha haft samma 

förutsättningar? Detta ville jag undersöka.  

 

1.2. Syfte 

Mitt syfte var att undersöka karriärerna hos konstnärerna i gruppen ”1947 års män”. Med hjälp av ett 

kultursociologiskt perspektiv ville jag studera likheter och skillnader i deras sociala bakgrund, 

konstnärliga produktion och professionella bana för att se om det fanns signifikanta samband mellan 

olika typer av framgång. Dessa likheter och skillnader kom sedan att tolkas utifrån ett kultursociologiskt 

antagande om att estetiska kännetecken också kan avslöja bakomliggande sociala mönster, vilket blev 

grunden för uppsatsen. Efter denna initiala undersökning av hela konstnärsgruppen valde jag sedan att 

fokusera på de tre skulptörerna Liss Eriksson, Arne Jones och Knut-Erik Lindberg och närmare resonera 

kring deras konstnärskarriärer med samma kultursociologiska vinkel.  
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1.3. Teori 

Utgångspunkten för den kultursociologiska studien var Pierre Bourdieus bok Konstens regler: det 

litterära fältets uppkomst och struktur, där Bourdieu utvecklade sina teorier om ett kulturellt fält.1 

Donald Broadys avhandling Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den 

historiska epistemologin gav sedan en god introduktion till de centrala begreppen hos Bourdieu. 2 Det 

för uppsatsen viktiga begreppet konsekrering har närmare beskrivits i Iréne Winell-Garvéns 

avhandling Vägen till Parnassen: en sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939.3 

Konsekrering innebär att upphöja något och tillskriva någon eller något ett erkännande. 4 

          Bourdieu bygger vidare sina teorier på en rad andra begrepp som här nedan bör förklaras, med 

stöd av Broady.  

          Med kapital menas värden, tillgångar och resurser. Det symboliska kapitalet är det som av olika 

sociala grupper igenkänns som ett värde. Det är således ett mycket generellt och relationellt begrepp och 

varierar mellan olika grupper i samhället.5 Kulturellt kapital är en sådan form av symboliskt kapital. Det 

är, enligt Bourdieu, den form av kapital som dominerar i samhällen där skrivkonsten och 

utbildningssystemen vunnit utbredning. Det sociala kapitalet består av släktrelationer, personliga 

kontakter och andra förbindelser som en människa har.6 

          Det som Bourdieu kallar för habitus är en form av förkroppsligat kapital. Det är en människas 

habitus som tillåter henne att handla, tänka och orientera sig. En människas habitus formas av det liv 

som hen hittills har levt och styr hens föreställningar och praktiker.7  

          Ett fält förklaras bäst som ett ”system av relationer mellan positioner vilka besitts av 

specialiserade agenter och institutioner som kämpar om något för dem gemensamt”.8 I den här 

undersökningen är det ”konstfältet”, i likhet med hur det beskrivs i Bourdieus Konstens regler, som jag 

undersöker, och de ”specialiserade agenterna” är därför konstnärer, kritiker, konstvetare, och 

institutionerna är gallerier, museer, konsthögskolor, tidskrifter och dagstidningarnas kultursidor. Dessa 

                                                
1 Pierre Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförl. Stockholm/Stehag: 
Symposion, 2000. 
2 Donald Broady. Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = 
[Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu's work and the historical epistemology], Diss. Stockholm : Högsk. för 
lärarutbildning, 1990. 
3 Iréne Winell-Garvén, Vägen till Parnassen: en sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939, 
Department of Sociology, Göteborg University, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2005, Göteborg. 
4 Winell-Garvén, 2005, s. 53.  
5 Broady, 1990, s. 171 f.  
6 Broady, 1990, s. 172 ff. 
7 Broady, 1990, s. 228 f. 
8 Broady, 1990, s. 270 ff.  
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aktörer och institutioner strider om konsekreringsmakt. Att inneha konsekreringsmakt innebär i det här 

fallet att ha makten att avgöra vem som är en bra konstnär och vad som är bra konst.9   

          Jag studerade även utvalda delar av Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling 

(red.), Konstens omvända ekonomi: tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008 för att få en bild av 

hur kultursociologi kunde användas som angreppssätt i den här typen av undersökning.10 Den gav en 

god inblick i vilka indikatorer som kan användas för att mäta ett framgångsrikt konstnärskap. 

 

1.4.  Metod 

Jag har gjort kvantitativa studier av i vilken grad konstnärerna i gruppen ”1947 års män” har 

konsekrerats, det vill säga givits uppmärksamhet och erkännande. Ju högre grad av konsekrering, desto 

mer framgångsrikt har konstnärskapet varit. Tillvägagångssättet bygger på den kultursociologiska metod 

som har använts i bl.a. i antologin Konstens omvända ekonomi, där man studerar olika parametrar för 

konstnärlig framgång.11 Jag har utgått ifrån den uppmärksamhet konstnärerna givits i konsttidskrifter, 

konstkritik och i vilken utsträckning de har köpts in till Moderna Museets samling. Vidare undersökte 

jag huruvida de omnämnts i nutida konsthistoriska standardverk och i konstvetenskaplig kurslitteratur. 

Sedan kompletterade jag mina studier genom att göra en kortare kartläggning av konstnärernas 

respektive bakgrund och utbildning, samt hur deras konst på Färg och Form-utställningen 1947 blev 

mottagen. Jag valde också att gå vidare med en fördjupad studie av gruppens tre skulptörer för att mer 

ingående studera likheter och skillnader i deras karriärer och jämföra dessa med deras sociala 

förutsättningar.  

 

1.5. Material 

Det finns en rad indikatorer på konstnärlig framgång, vilka är utforskade i antologin Konstens omvända 

ekonomi.12 Byggt på dessa indikatorer valde jag ut ett material att studera. För en jämförelse av 

konstnärsgruppen och deras karriärer studerade jag ett antal tongivande konsttidskrifter: Konstrevy, 

Konstperspektiv, Ord och bild och Paletten. 13 Jag studerade även den inflytelserike kritikern Ulf Lindes 

                                                
9 Winell-Garvén, 2005, s. 53.  
10 Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.), Konstens omvända ekonomi: tillgångar inom utbildningar 
och fält 1938-2008, Göteborg: Daidalos, 2012.  
11 Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.), 2012.  
12 Gustavsson, Börjesson, & Edling (red.), 2012, s. 27.  

 13 Konstrevy, Stockholm: Svensk-franska konstgalleriet, 1925-1970, Konstperspektiv, Göteborg: Samarbetsnämnden för 
konstföreningar i Göteborg, 1946-1964 och Konstperspektiv: organ för Sveriges konstföreningars riksförbund, Malmö: 
Sveriges konstföreningars riksförbund, 1975, Ord och bild: illustrerad månadsskrift, P. A. Norstedt & söner, Sammanfattad 
utgivningstid, 1892-, samt Paletten, Göteborg: Göteborgs konstnärsklubb, 1940-. 
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konstkritik mellan åren 1953 och 1977. För dessa två undersökningar använde jag mig av Svenskt 

Tidskrifts- och Tidningsindex, som finns publicerat från och med 1953.14 För åren 1944-1953 använde 

jag mig av originalupplagorna av tidskrifterna. Jag använde mig även av ett antal nutida svenska 

konsthistoriska översiktsverk, varav flertalet används eller har använts som kurslitteratur för att studera 

hur konstnärerna i gruppen synliggjorts historiskt.15 Jag använde mig även av Moderna Museets 

samlingsdatabas för att se i vilken grad konstnärerna var representerade där.16 Då jag valde att fokusera 

på de tre skulptörerna i gruppen så studerade jag monografier skrivna om dem för att få en ökad kunskap 

om deras bakgrund, liv och karriärer. Dessa var Thomas Millroth och Liss Eriksson, Liss: bildhuggare, 

Rolf Söderberg, Arne Jones samt Stellan Wiberg, Knut-Erik Lindberg 1921-1988.17 För att sedan 

komplettera materialet om Knut-Erik Lindberg, som var betydligt mindre omfattande än det om Liss 

Eriksson och Arne Jones, gjorde jag även en intervju med Knut-Erik Lindbergs barn Annsofi och Caspar 

Lindberg.18  

1.6. Forskningsläge 

Kultursociologiska studier av konstnärsgruppen ”1947 års män” i sin helhet finns inte sedan tidigare. 

Jag har däremot studerat annan forskning kring gruppen och de enskilda konstnärerna. En avhandling 

som belyser ett av dessa konstnärskap är Linda Fagerströms avhandling Randi Fisher – svensk 

modernist19. Fagerström använde också kultursociologiska perspektiv i diskussionen om Fishers 

bakgrund och karriär. Antologin Konstens omvända ekonomi samt Iréne Winell-Garvéns avhandling 

Vägen till parnassen anlägger båda ett kultursociologiskt perspektiv på konstnärliga karriärer och 

erkännanden i det svenska konstfältet. Thomas Millroths bok Rum utan filial?: "1947 års män",  

porträtterar konstnärsgruppen och den kontext som de verkade i.20 

 

                                                
14 Svensk tidningsindex, Lund: Bibliotekstjänst, 1953-1960, Svensk tidskriftsindex / utgiven av Bibliotekstjänst, Lund: 
Bibliotekstjänst, 1953-1961, Svenska tidskriftsartiklar, Lund: Bibliotekstjänst, 1961-1999 samt Svenska tidningsartiklar, 
Lund: Bibliotekstjänst, 1961-1999 
15 Sofia Danielson, Signums svenska konsthistoria. [Bd 12], Konsten 1915-1950, Lund: Signum, 2002, Folke Edwards, Från 
modernism till postmodernism: svensk konst 1900-2000, Lund: Signum, 2000, Lena Johannesson (red.), Konst och visuell 
kultur i Sverige. 1810-2000, Stockholm: Signum, 2007, Mereth Lindgren (red.), Svensk konsthistoria, Lund: Signum, 1986, 
Beate Sydhoff (red.), Sveriges konst 1900-talet. D. 2, 1945-1975, Stockholm: Sveriges allmänna konstfören., 2000. 
16 Moderna museets samlingsdatabas, http://www.modernamuseet.se/Samlingen/Samlingen/Sok-i-samlingen/, 131028. 
17 Thomas Millroth och Liss Eriksson, Liss: bildhuggare, Stockholm: Carlsson, 1994, Rolf Söderberg, Arne Jones, 
Stockholm: Sveriges allmänna konstfören., 1991, Stellan Wiberg, Knut-Erik Lindberg 1921-1988, Eskilstuna museer, 
Eskilstuna, 2003. 
18 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216, Stockholm, inspelad och i författarens ägo.  
19 Linda Fagerström, Randi Fisher – svensk modernist, Lund: Ellerström, Diss. Lunds universitet, 2005. 
20 Thomas Millroth, Rum utan filial?: "1947 års män", 1. uppl., Lund: Cavefors, 1977. 
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2. En kultursociologisk undersökning av konstnärsgruppen 1947 års män. 

2.1 Utställningen ”Ung Konst” på Färg & Form 1947 

Konstnärsgruppen som kom att kallas ”1947 års män” var resultatet av en utställning på galleriet Färg 

och Form våren 1947. Färg och Form var ett betydelsefullt galleri i Stockholm vid den här tiden, som 

sedan öppningen 1934 hade visat modernistisk svensk konst.21 På våren 1947 anordnade galleriet en 

samlingsutställning som kallades ”Ung Konst”, vars tema senare skulle bli årligen återkommande. Titeln 

”Ung Konst” åsyftade inte direkt på de medverkandes ålder, den äldste deltagaren var 39 år, men snarare 

att det var en konstnärligt ung utställning, det vill säga att många av deltagarna arbetade i en ny stil som 

avvek från den äldre generationens expressionism och kolorism. Andra världskriget hade nyligen tagit 

slut, och utställningen visade 1940-talsgenerationen från Konsthögskolan, som tidigare verkat i krigets 

och nödårens skugga. Nu var deras tid inne, en ny epok i Sverige, inte bara konstnärligt utan i samhället 

i stort.  

          Eftersom Sven Xet Erixson satt i galleriets styrelse var det till stor del tack vare hans försorg som 

deltagandet i utställningen kom att se ut som det gjorde detta år.22 Enligt konstvetaren Rolf Söderberg 

var utställningen en ”improvisation tillkommen under lättsamma samtal mellan Sven Xet Erixson och 

Färg och Form-direktören Fritz Reuterswärd. Succén och generationsgenombrottet kom oförmodat.”. 

Erixson förstod kanske inte helt problematiken i denna nya konst, menar Rolf Söderberg och Carlo 

Derkert, men han tog ändå intryck av den ”på ett intuitivt plan”.23 Det är svårt att säga vad det var som 

gjorde att just dessa konstnärer valdes ut att delta. Att flera av målarna hade studerat för Erixson på 

Konsthögskolan var sannolikt en bidragande faktor, samt att många var relativt nyutexaminerade.  

          Konstnärerna som deltog var målarna Olle Bonniér (f. 1925), Randi Fisher (1920-1997), Olle Gill 

(1908-1996), Lage Lindell (1920-1980), Pierre Olofsson (1921-1996), Karl-Axel Pehrson (1921-2005), 

Lennart Rodhe (1916-2005), Armand Rossander (1914-1976) och Uno Vallman (1913-2004). 

Medverkade gjorde även skulptörerna Liss Eriksson (1919-2000) och Knut-Erik Lindberg (1921-

1988).24  

          Skulptören Arne Jones (1914-1976) räknas ofta till samma grupp, trots att han inte medverkade 

vid utställningen på Färg och Form. Han förknippades dock med samma influenser och ideal som 

                                                
21 Johannesson (red.), 2007, s. 227. 
22 Millroth, 1977, s. 13. 
23 Carlo Derket & Rolf Söderberg, ”Den stora omvälvningen 1912 – 1950”, Karin Lindegren, Göran Söderström & Rolf 
Söderberg (red.), De sköna konsternas akademi: Konstakademin 250 år, 1. uppl., Stockholm: Allmänna förl., 1986, s. 176. 
24 Ung konst: utst. kat., Färg och form, Stockholm, 1947. Konstnärernas födelse- och dödsår är hämtade från 
Nationalencyklopedins webbplats, <www.ne.se>, 131212.  



9 
 

gruppen och medverkade i en utställning tillsammans med merparten av gruppen i en utställning i Lund 

året därpå, och i Göteborg 1949.25 

          Vad flertalet av konstnärerna hade gemensamt var en dragning åt en internationell nonfigurativ 

våg och så kallad konkretism. Konkretismen skulle lägga fokus på form. Det innebar ett steg bort från 

bildens motiv eller berättelse och fokuserade istället på bilden som föremål, med fokus på färg, form, 

och uppbrutna ytor.26 Detta avståndstagande både från realistisk avbildning och abstraktion var till viss 

del tillskrivet av kritiker, i själva verket hade konstnärerna svårt att bortse från naturen och människorna 

som utgångspunkt i sin konst, kanske i synnerhet i det här tidiga skedet.27  

          Enligt konstnären Olle Bonniér strävade en konkret konst inte efter att abstrahera natur, ting eller 

människor: ”En bild är konkret när den kan uppfattas som ett ting i sig och inte som en framställning av 

mer eller mindre ”naturalistiska” eller ”abstrakta” former mot en bakgrund – utan alltså själv är en 

grundyta som arbetar dynamiskt på varje punkt.”. 28  Få om ens någon annan än Bonniér efterlevde dessa 

ideal, och detta uttalande har i efterhand betraktats mer som ett utopiskt manifest än som en beskrivning 

av den svenska konkretismen.29  

          Utställningen på Färg och Form har emellertid ofta utpekats som ett genombrott för den svenska 

konkretismen.30 Den skrevs fram som en generationsutställning, framför allt genom en uppmärksammad 

artikel i tidskriften Konstrevy, ”Unga gotiker”, skriven av kritikern, konsthistorikern och konstnären 

Sven Alfons. Han pekade ut de nya konkreta stilidealen, och kallade konstnärerna för ”gotiker” därför 

att han ansåg stilen vara inspirerad av gotiska kyrkor med dess valv och geometri. Allting handlade mer 

eller mindre om rumslighet, enligt Alfons. Även Rolf Söderberg förklarar begreppet ”unga gotiker” på 

liknande sätt: ”De unga laborerade med synvillor. Traditionens statiska bilder, präglade av renässansens 

centralperspektiv, skulle ersättas med ett flerfacetterat universum, av ”mångrum” eller vad man kallade 

”det ogripbara rummet”.31 Dessutom drog Alfons paralleller till modernistiska författare vid tiden som 

Gunnar Ekelöf samt tidens mest betydelsefulla filosofiska rörelse: existentialismen och Jean-Paul 

Sartre.32  

                                                
25 Jfr Fagerström, 2005, s. 71 f. 
26 Martin Gustavsson, Makt och konstsmak: sociala och politiska motsättningar på den svenska konstmarknaden 1920-1960, 
Disputationsuppl., Ekonomisk-historiska institutionen, Univ., Diss. Stockholm : Univ., 2002,Stockholm, 2002, s. 136. 
27 Johannesson (red.), 2007, s. 229. 
28 Bonniér, Olle ”Naturavbildning, abstraktion, konkretion – en begreppsutredning”, Prisma, nr. 2, 1948. 
29 Jfr Arne Jones, uts. kat., Moderna museet, Stockholm, 1993, s. 9. 
30 Johannesson (red.), 2007, s. 230. 
31 Söderberg, 1991, s. 48.  
32 Johannesson (red.), 2007, s. 229. 
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Allt detta företräddes först och främst av Rodhe som ett ”teoretiserande centrum”, enligt Alfons.33 

Förutom honom konstaterade Alfons att det knappt var en handfull av de utställda konstnärerna som 

arbetade konkret. Till dessa räknade han Olofsson, Bonniér, samt till viss del också Lindell och 

Pehrson.34 ”Ett par av de äldsta /…/ har inte reserverat sig så kraftigt mot X:et som de övriga”, menade 

Alfons och refererade då till Rossander och Vallman men i viss mån även Gill. I dem såg han ett 

kvarvarande i det figurativa. 

          Vidare fann Alfons det märkligt att skulptörerna Eriksson och Lindberg medverkade men att 

Jones, vars skulpturer han tycker bättre svarar mot måleriets problemställningar, inte var med. Eriksson 

och Lindberg arbetade inte konkret, de visade figurativ, ”vårdad skulptur /…/ tungt bundna vid en 

detaljfri vardagsrealism”, bedömde Alfons.35 Han sade sig till och med ha svårt att överhuvudtaget se 

några ”särpräglade kvaliteter” hos skulptörerna.36 

          Trots att Jones inte medverkade på utställningen tillskrevs han alltså de konkreta stilidealen av 

Alfons i artikeln, medan Eriksson och Lindberg i närmaste skrevs ut ur gruppen. Senare samarbetade 

Jones ofta med de konkreta konstnärerna från ”Ung Konst”-utställningen, till exempel på 

Världssportutställningen 1949, och ställde ut med dem på Galleri Blanche i utställningen Konkret 

samma år.37 

          Året därpå ställde större delen av gruppen ut i Lund i en utställning kallad 40-talskonst. Samtliga 

målare från Färg & Form medverkade, men inte skulptörerna Eriksson och Lindberg. Istället deltog 

Jones med skulpturer. 38  Påverkade Alfons artikel urvalet av konstnärer i den här utställningen? Det är 

svårt att säga. 1949 ställde de ut igen i Göteborg i ännu en ny formation.39 Dessa utställningar tycks, 

liksom på Färg och Form 1947, ha varit breda representationer av 40-talskonst och visade inte enbart 

konkretism. Kritikern Hans Eklund skrev angående utställningen ”Ny realitet” i Göteborg i en artikel i 

Konstperspektiv att ”Wallman (sic!), Gill och Rossander, hos dem kan man åtminstone se vad det 

föreställer /…/ Så långt är allt väl. Men Olofsson, Rodhe, Pehrson och i synnerhet Bonniér? Det 

föreställer ju ingenting, när de målar”.40  

                                                
33 Rodhe framhålls ofta på detta sätt.  En ”analyserande intelligens” som i Derkert och Söderberg, 1986, s. 172. 
I Arne Jones, 1993, s. 8 f. sägs han ha introducerat de andra i gruppen för Malevitjs texter. Jfr även Fagerström, 
2005, s. 73.  
34 Sven Alfons, ”Unga gotiker – en rapsodi kring en utställning”, Konstrevy, nr. 3, 1947. 
35 Alfons, 1947. 
36 Alfons, 1947. 
37 Konkret, utställning: Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, målningar: Arne Jones, skulptur: Galerie Blanche, 
Stockholm, 19 mars-5 april 1949, utst. kat., Galerie Blanche, Stockholm, 1949.  
38 Fagerström, 2005, s. 71. Bonniér, Fisher, Gill, Jones, Olofsson, Pehrson, Rossander och Vallman 
medverkade samt de nytillkomna Einar Lynge-Ahlberg, Nils Nixon, Palle Pernevi och Bengt Sjögren. 
39Jfr Ny realitet, utst. kat., Förb., Stockholm, 1950. De medverkande var Bonniér, Fisher, Gill, Jones, Lindell, 
Olofsson, Pehrson Rodhe, Rossander och Vallman. 
40 Hans Eklund, ”Ny realitet – abstrakt och konkret konst”, Konstperspektiv, nr. 1, 1949 s. 3 f. 
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          Linda Fagerström skrev i sin avhandling om Randi Fisher att beteckningen ”1947 års män” har 

kommit att avgränsa olika grupperingar genom åren. Vissa menar att det endast innefattade Bonniér, 

Olofsson, Pehrson och Rodhe, andra räknar in alla de konstnärer som deltog i genombrottsutställningen 

på Färg och Form 1947.41 I vissa fall inkluderar man även Arne Jones, ibland inte.42 Vad som dock 

framstår som tydligt är att alla elva konstnärer som någon gång figurerat i samband med epitet ”1947 års 

män” inte fick lika framstående karriärer. I nästa avsnitt kommer jag att redogöra för hur karriärerna 

skulle komma att se ut för samtliga någon gång inkluderade medlemmar i gruppen efter utställningen 

1947.  

 

2.2. Konstnärernas karriärer efter 1947. 

Tabell 1. Representation i konsttidskrifter 1944-1977.  

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen som kom att kallas ”1947 års män” var ursprungligen Stockholmsfokuserad då den bestod av 

flertalet före detta elever från Konsthögskolan och visades på ett Stockholmsgalleri.43 Många av 

konstnärerna skulle fortsätta att ha sin utgångspunkt i Stockholm, medan några flyttade till andra delar 

av landet.  

          Hur såg då karriärerna ut efter utställningen på Färg och Form 1947? En kvantitativ studie av hur 

ofta konstnärerna omnämns i större artiklar i konsttidskrifterna Konstrevy, Konstperspektiv, Paletten och 

Ord och Bild visar att Rodhe har uppmärksammats i mycket högre grad än resten av konstnärerna. Han 

omskrivs i 14 större artiklar mellan åren 1947-1970. Detta innebär att han omskrivs dubbelt så många 

gånger som de kollegor som nämns näst mest, Bonniér, Olofsson och Pehrson, som nämns i 7 eller 8 

artiklar vardera. Konstkritik är en sådan konsekrering som är avgörande för en konstnärs karriär.44 

          Resten av konstnärerna ur gruppen, såsom Eriksson, Fisher, Gill, och Vallman, ges betydligt 

mindre uppmärksamhet i konsttidskrifterna, i 3-5 artiklar vardera. Lindberg utmärker sig som den enda 

                                                
41 Fagerström, 2005, s. 72. 
42 Jfr Millroth, 1977, s. 13. 
43 Fagerström, 2005, s. 13 
44 Winell-Garvén, 2005, s. 53. 

   Bonniér  Eriksson  Fisher  Gill  Jones  Lindberg  Lindell  Olofsson  Pehrson  Rodhe  Rossander  Vallman 
Konstrevy 1944 ‐ 
1970  5  4  4  4  4     3  5  4  11  5  2 
Ord och bild 1944 
‐ 1977  2           1        1  2          
Paletten 1944 ‐ 
1977  1     1  1  1     1  1  1  3  1  1 
Konstperspektiv 
1945 ‐ 1977              1        1  1     1    

Totalt  8  4  5  5  7  0  4  8  8  14  7  3 
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som inte nämns i någon större artikel i någon av de studerade konsttidskrifterna under perioden 1944-

1977. 

 

Tabell 2. Representation i Moderna Museets samlingar 

 

 

 

Rodhe har även här en dominerande ställning. Han är representerad med 449 verk och skisser, vilket är 

300 fler verk än den som är näst mest representerad, Arne Jones, Han är representerad med 149 verk, 

Karl Axel Pehrson med 137 och Lage Lindell med 128. Det är alltså tämligen omfångsrika samlingar 

som museet har av dessa konstnärer. Olle Bonniér och Pierre Olofsson har däremot betydligt färre verk: 

Bonniér 62 och Olofsson 36. Det är dock intressant att notera att det finns ett stort glapp till resten av 

gruppen – Eriksson, Fisher, Gill, Lindberg, Rossander och Vallman: de är alla representerade med så lite 

som 4-10 verk i Moderna Museets samlingar. Över huvud taget är det anmärkningsvärda skillnader 

konstnärerna emellan, vad gäller deras representation i samlingarna. Vi ser tre grupper, vid sidan av 

Rodhes överlägsna dominans: de som har ungefär 130-150 verk, runt 50 verk, och runt 10 verk. 

Lindberg utmärker sig även i denna mätning som den med minst representation i samlingen: 4 verk.   

           

Tabell 3. Ulf Lindes konstkritik i Dagens Nyheter m.fl. tidningar 1953-1977          

 

 

 

Även konstkritiken i dagspress ger en fingervisning om konstnärernas verksamhet och framgång. Att 

studera Ulf Lindes kritik mellan 1953 och 1977 utgjorde en genomförbar och givande studie. Under 

hans tid som kritiker i Dagens Nyheter skrev han 3 stora artiklar om Rodhe, 2 stora om Jones respektive 

Pehrson samt 1 om Olofsson. Resten av konstnärerna från ”Ung Konst”-utställningen 1947 nämndes 

inte i någon större artikel. Till viss del kan det ju anses återspegla deras respektive konstnärliga 

framgångar: åtminstone sett till att Rodhe och Jones hittills i mätningarna varit mest konsekrerade. Å 

andra sidan är det inte svårt att tänka sig att uppmärksamheten från Ulf Linde medförde att Rodhe och 

Jones stärkte sin ställning som de mest konsekrerade konstnärerna i gruppen.  

 

 

 

 

   Bonniér  Eriksson  Fisher  Gill  Jones  Lindberg  Lindell  Olofsson  Pehrson  Rodhe  Rossander  Vallman 
Antal verk i 

MM:s samling  62  9  8  6  149  4  128  36  137  449  10  7 

Bonniér  Eriksson  Fisher  Gill  Jones  Lindberg  Lindell  Olofsson  Pehrson  Rodhe  Rossander  Vallman 

0  0  0  0  2  0  0  1  2  3  0  0 
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Tabell 4. Representation i konsthistoriska översiktsverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en nutida jämförelse av konstvetenskapliga standardverk och kurslitteratur använd vid svenska 

universitet och högskolor återfinns också dessa konsekreringsmönster. Här kan vi se att Rodhe har 

nämnts flest gånger, på sammanlagt 30 sidor i totalt 5 böcker. Efter Rodhe så har Jones nämnts flest 

gånger, på 25 sidor. Därefter Bonniér (22), Lindell, (21), Pehrson (19) och Olofsson (18). I princip 

motsvarar detta den konsekrering som vi har sett i de tidigare undersökningarna. Allra minst omnämns 

Lindberg, ännu en gång, endast 1 gång. Rossander nämns något mer, på med sammanlagt 2 sidor.  

          Det är här intressant att jämföra med Rossanders konsekrering i konsttidskrifterna i tabell 1, där 

han hade 7 större artiklar åren 1944-1977, vilket motsvarade samma antal som Jones. Kollegorna 

Bonniér, Pehrson och Olofsson, hade i sin tur 8 större artiklar under dessa år. Han tycks alltså ha varit en 

konsekrerad konstnär under sin samtid, men utan att ha blivit ihågkommen idag. Hans representation i 

Moderna Museets samlingar visar att han är lite konsekrerad i samtiden, med 10 verk, men att han ändå 

är representerad med flest verk av dem i den underrepresenterade gruppen.  

          Lennart Rodhe blev tillförordnad professor på Konsthögskolan 1953 och 1955, och 1958 

utnämndes han till ordinarie professor.45 Arne Jones blev också han professor på Konsthögskolan 1961-

71.46 Det faktum att de blev utnämnda till professorer bidrar till deras representation både i artiklar, 

konsthistoriska översiktsverk samt i Moderna Museets samlingar eftersom det är betydande för en 

konstnärs karriär att bli utnämnd till professor på Konsthögskolan. En professorsutnämning är ett tecken 

på konsekrering, och de som utnämner en professur har konsekreringsmakt.47  Det förhåller sig även så, 

att en professur på Konsthögskolan historiskt sett har lockat konstnärer som redan haft framgångsrika 

karriärer.48 Samtidigt så är det också goda recensioner av betydande konstkritiker, utställningar på 

                                                
45 Johnny Roosval & Gösta Lilja, Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 4, 
Lundgren-Sallberg, Malmö: Allhem, 1961 (1952), s. 499. 
46 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/arne-jones>, 131129. 
47 Jfr Winell-Garvén, 2005, s. 53.  
48 Marta Edling, ”Det naturliga broderskapet. Professorstillsättningar vid Kungl. Konsthögskolan under 1980-talet”, ur 
Gustavsson, Börjesson, & Edling (red.), 2012, s. 305 ff.  

 
Bonniér  Eriksson  Fisher  Gill  Jones  Lindberg  Lindell  Olofsson  Pehrson  Rodhe  Rossander  Vallman 

Sydhoff 
(2000)  6  2  1   0  5  0  4  6  6  9   0  0 
Edwards 
(2000)  6  1  0  0  11  0  6  5  3  9  0  0 
Danielson 
(2002)   2  3  2  3  2  1  5  3  3  6  2  3 
Lindgren 
(1986)  3  1  0  0  2  0  4   2  3   3   0  2 
Johannesson 
(2007)  5  1  2  1  5  0  2  2  4  3  0  0 

Totalt:   22  8  5  4  25  1  21  18  19  30  2  5 
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ansedda gallerier, inköp till museisamlingar eller ett tillförordnande som lärare på Konsthögskolan som 

blir betydande i tillsättningen av en professur.  

          Alfons artikel ”Unga Gotiker” var en viktig och debatterad artikel om den grupp som skulle 

komma att kallas ”1947 års män”.49 Den här studiens resultat visar att de konstnärer som Alfons skriver 

fram i denna artikel även tyckts ha haft en god konstnärlig karriär, medan flera av dem som fick 

negativa omtalanden är mer eller mindre bortglömda. Alfons artikel speglar i stort sett den konsekrering 

som konstnärerna senare fick i konstkritik, dagspress, konsthistorieskrivning och museisamlingar. Det 

ter sig med andra ord som om Alfons hade en stark konsekreringsmakt. Att han uppmärksammade de 

särpräglat konkreta eller tongivande abstrakta i utställningen så som Rodhe, Bonniér, Lindell, Pehrson 

och Olofsson kan ha varit för att deltagarna på utställningen skulle skrivas fram som en ny generation, 

eller att den förväntningen åtminstone fanns hos Alfons själv.  

          Alfons artikel skulle sålunda kunna tolkas som en profetia för vilka konstnärer i gruppen som 

skulle bli kända namn i den svenska konsthistorien. Det fanns dock intressanta undantag och avvikelser. 

En skulptör som Eriksson nämns idag knappast som en konkretist, trots att han var med på ”Ung 

Konst”. Alfons kritiserade hans verk, men trots detta är han en relativt välkänd skulptör idag med ett 

flertal viktiga offentliga verk. Målaren Armand Rossander framstod i min undersökning som en 

förhållandevis uppmärksammad konstnär under 1940- och 50-talen även om inte just Alfons särskilt 

skrev fram honom. Idag är han dock i princip bortglömd.  

          Funderingarna kring varför vissa blev mer välkända för eftervärlden och fick fler betydande 

uppdrag än andra ledde mig alltså in på att söka fler förklaringar. Jag gjorde därför en kortare 

kartläggning av samtliga konstnärers sociala bakgrund i den mån den stod att finna.  Detta gav 

ytterligare fler intressanta mönster. Det framkom i genomgången av konstnärernas bakgrund (som 

presenteras i bilaga 6.1.) att de minst konsekrerade konstnärerna ur gruppen: Gill, Lindberg, Rossander 

och Vallman kom från mer blygsamma bakgrunder både ekonomiskt och socialt. Fisher är också 

förhållandevis lite konsekrerad, trots att hennes bakgrund var mer resursstark konstnärligt, socialt och 

intellektuellt. En trolig förklaring till detta är att hon var kvinna, och att kvinnliga konstnärer vid den här 

tiden erkändes i lägre grad.50 Detta indikerade att Sven Alfons kritik inte var den enda faktor som ledde 

till vilka konstnärer i gruppen som blev framstående: Här syntes intressanta möjligheter till vidare 

undersökningar.  

           Jag behövde av avgränsningsskäl begränsa mitt utsnitt för att kunna göra en fördjupad 

kartläggning av ett mindre antal konstnärers sociala bakgrunder, karriärer och nätverk på konstfältet. Jag 

                                                
49 Jfr Johannesson (red.), 2007, s. 229. 
50 För en ingående studie av Randi Fishers konstnärskap läs Linda Fagerströms avhandling från 2005 samt jämför med Iréne 
Winell-Garvéns avhandling om kvinnliga konstnärskap mellan 1864 och 1939, också från 2005.   
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valde att fokusera på skulptörerna, som sinsemellan visade upp en rad intressanta skillnader i graden av 

konsekrering, där Jones var en av de mest konsekrerade konstnärerna ur gruppen ”1947 års män”, och 

Lindberg den i särklass minst konsekrerade. 

          De tre skulptörerna Liss Eriksson, Arne Jones och Knut-Erik Lindberg visade upp intressanta 

skillnader i graden av representation i samtliga undersökningar. De framstod också som intressanta att 

särstudera då Alfons profetia inte riktigt stämde när det gällde dem: han skrev fram Jones som en 

intressant och konkret skulptör trots att han inte medverkade på ”Ung Konst” 1947, och Jones skulle 

också få en framgångsrik konstnärskarriär. Eriksson utmärkte sig som kritiserad och utskriven av 

Alfons, men hade ändå en god konstnärskarriär med en rad kända offentliga verk och ett medlemskap i 

Konstakademien. Lindberg uppskattades inte heller av Alfons, och skulle inte heller bli en lika 

framstående och konsekrerad konstnär som Eriksson eller Jones. Nedan kommer jag därför att fördjupa 

mig i deras bakgrunder och karriärer för att sedan avsluta med en slutdiskussion kring mönster som 

framträtt, också vad avser den större gruppen konstnärer i ”1947 års män”. 

 

2.3. Fördjupning i tre konstnärskap: skulptörerna Eriksson, Jones och Lindberg 

2.3.1. Liss Eriksson 

Liss Eriksson föddes 1919 som den yngste sonen till skulptören Christian Eriksson, och växte upp i 

faderns ateljéfastighet på Maria Prästgårdsgata på Södermalm i Stockholm, vilken han sedan tog över 

och bodde i fram till sin död 2000. I ateljén träffade han många av tidens kulturpersonligheter som Erik 

Axel Karlfeldt och Nathan Söderblom och här arbetade konstnärskollegor som Nils Kreuger, Bo 

Beskow och Vera Nilsson. Då och då under barndomsåren lär Eriksson ha fyllt väggarna i faderns ateljé 

med egna teckningar, som han sålde 1 eller 2 öre styck. Om någonting såldes skrev han ”såld” på 

framsidan av teckningen. Då han fick en ”beställning” av en teckning, av Nathan Söderblom, höjde han 

priset till 1 krona.51 Trots detta ville han från början inte bli konstnär utan bestämde sig först efter sin 

realskoleexamen för att bli arkitekt. Han arbetade därför ett år mellan 1937 och 1938 som 

byggnadspraktikant och började därefter läsa på Norrköpings tekniska gymnasium. Här gick han även 

kurs i krokiteckning, och då vaknade lusten att bli konstnär till liv.52 Han avbröt därför studierna i 

Norrköping och började istället som ateljébiträde hos skulptören och professorn på Konsthögskolan Nils 

Sjögren. Här träffade han även konsthistorikern och poeten Erik Blomberg, som blev en viktig kamrat. 

Fadern dog 1935 och därefter var det inte säkert att modern skulle kunna bekosta studierna på 

                                                
51 Millroth, 1994, s. 10. 
52 Millroth, 1994, s. 12.  
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Konsthögskolan. Med hjälp av ett litet månatligt understöd från direktören James Johanson och hans fru 

Kerstin, som Eriksson träffat under tiden i Norrköping, kunde han dock börja på Konsthögskolan som 

extraelev våren 1939 för att därefter bli antagen till höstterminen samma år. Här studerade han för sin 

före detta arbetsgivare Nils Sjögren fram till 1941 då Eric Grate tog över professorsposten.53  

          Debuten blev i samlingsutställningen ”Ung Konst” på Konstnärshuset 1944. 1945 gifte sig 

Eriksson med konstnärinnan och akademikamraten Britta Reich. Detta år medverkade han även i en 

utställning på Svensk – Franska konstgalleriet tillsammans med bland andra Knut-Erik Lindberg samt 

en utställning på Nationalmuseum kallad ”God konst i hem och samlingslokaler”, där flera av de som 

ingick i ”1947 års män” deltog såsom Lage Lindell, Armand Rossander och Uno Vallman.54 1946 deltog 

Eriksson i utställningen ”Ung Svensk Konst” i Danmark, han fick även sitt första offentliga uppdrag, 

som en av de första ur sin generation från Konsthögskolan. Han skulle utforma reliefer till fasaden på 

den nybyggda Ängbyskolan, ett uppdrag som han fick av en gammal akademikamrat: arkitekten Åke 

Lindqvist. Enligt Thomas Millroth var det Eriksson som sedan tipsade Lindqvist om att ge Rodhe i 

uppdrag att måla teckningssalen, vilket resulterade i den välkända monumentalmålningen Trappans 

tema. Eriksson lär också ha tipsat Lindqvist om Uno Vallman, men ”av Vallman blev det ingenting”, 

skriver Millroth.55 Han deltog i flera andra utställningar 1947, men bosatte sig därefter i Paris med Britta 

Reich-Eriksson. Här bodde han och arbetade hos skulptören Jean Osouf en tid innan paret fick flytta in i 

en väns ateljé i gallerikvarteret ”La Ruche”, ett konstnärskvarter i Montparnasse där sådana som 

Amadeo Modigliani, Fernand Léger, Marc Chagall och Henri Laurens tidigare hade bott.56 Via Jean 

Osouf kom Eriksson även i kontakt med hans krets av klassicerande franska skulptörer, samt Henri 

Laurens, som besökte Erikssons ateljé och gav honom synpunkter på hans verk. Laurens var en viktig 

inspirationskälla inte bara för Eriksson utan även för Arne Jones.57  

          Jones åkte 1947 ner till Paris och hälsade på Eriksson. Där lär han ha fått se Erikssons skulptur 

Bal de nuit, föreställandes två gestalter som med sammantvinnade armar bildar en gotisk byggnad. Detta 

ska enligt Millroth ha inspirerat Jones till att skapa sitt genombrottsverk ”Katedral”.58   

          Under en period 1948 arbetade en ateljélös Vera Nilsson hos paret Reich-Eriksson, och enligt 

Millroth inspirerade Eriksson henne till att börja skulptera under den här perioden. Samtidigt kom de i 

kontakt med Négritude-rörelsen, och Eriksson började arbeta på studier som resulterade i en av hans 

mest kända skulpturer, Den dövstumme negern (1950-51), inspirerad av en senegales som han träffat i 

                                                
53 Millroth, 1994, s. 13. 
54 Millroth, 1994, s. 142.  
55 Millroth, 1994, s. 18.  
56 Millroth, 1994, s. 26 f.  
57 Millroth, 1994, s. 42. 
58 Millroth, 1994, s. 30. 
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Paris. Vera Nilsson reste sedan vidare till Senegal och fortsatte att använda sig av Négritude-temat ända 

in på 70-talet.59 

          Eriksson hade en rad utställningar ute i Europa under slutet av 40-talet och under 50-talet. 1948 i 

Salon de Tuileries, Paris, samt ställde ut på Musée des Beaux- Arts de la Ville de Paris, 1950 deltog han 

i Den offisielle svenske kunstutstillingen på Oslo Konstförening samt hade en separatutställning på 

Insititut Tessin i Paris. 1952 deltog han i Salon de mai i Paris. 1954 i utställningen Junge Swedische 

Kunst von heute i Stuttgart samt i Nordiska Konstnärsförbundets utställning i Rom, den 5:e biennalen 

Beeldhouwkunst i Antwerpen samt 2:e Exposition Internationale Sculpture contemporaine på Musée 

Rhodin i Paris, med flera.  Han gjorde även återkommande studieresor till Paris under hela sitt liv efter 

att paret Reich-Eriksson flyttat tillbaka till Stockholm 1951.60 Eriksson företräddes i utlandet av 

institutioner som Institut Suèdois och Nordiska konstnärsförbundet och inte av ansedda gallerier, men 

hade ändå goda framgångar.61  

          1950 föddes dottern Ann. 1955 föddes Erikssons andra barn, sonen Mårten, och 1957 dottern 

Mirjam.  

          Eriksson ställde ut i princip årligen, separat eller med verk i samlingsutställningar, från 1947 och 

fram till sin död 2000, både i Stockholm, övriga Sverige och i utlandet. Han gjorde även en rad 

uppmärksammade offentliga verk, såsom Katalanskan (1966) i Södra Nämndhuset i Stockholm, Paret 

(1973) i Kungsträdgården, och La Mano, (1977) på Katarinavägen i Stockholm. 

           1956 blev Eriksson ledamot av Konstakademien, 1975 tilldelades hans Prins Eugen-medaljen, 

och 1985 erhöll han Sergelpriset, det pris som även Jones tilldelades 1970.     

          Stilistiskt var Liss Eriksson en föreställande skulptör, inspirerad efter sina Paris-år av den fransk-

realistiska skulpturtraditionen. Den konkreta konsten ansåg han sig ha förhållandevis lite med att göra, 

och han bekände sig inte till ”Rodhe och hans krets”. Han sa själv i en intervju 1950: ”… det är 

människan som hela tiden intresserar mig. … Det är det som ger mig respekt för de franska 

naturalistiska bildhuggarna”.62 Samtidigt så abstraherade han linjer och volymer, vilket var inspirerat av 

den andra vågen av skulptur vid denna tid, den abstrakta. ”För mig existerar inte god skulptur utan 

abstraktion, dvs. att en skulptur måste alltid vara något i sig själv”.63  Slutligen lade han i intervjun till 

”… när abstraktionen drives så långt, att den till slut övergår i det s.k. konkreta på sådant sätt, att 

utgångspunkten endast blir den mänskliga hjärnan, då är jag inte med längre”.64 Han uttalade sig i 

samma text om utställningen på Färg och Form 1947: ”Under Stockholmsåren (han bodde vid tiden för 
                                                
59 Millroth, 1994, s. 50.  
60 Millroth, 1994, s. 142.  
61 Jfr Söderberg, 1991, s. 136.   
62 Millroth, 1994, s. 34.  
63 Millroth, 1994, s. 34.  
64 Millroth, 1994, s. 34.  
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textens tillkomst i Paris, förf. anm.) stod jag i kontakt med den (konkretismen, förf. anm.) och tror också 

att jag lärde mig en del av det fast jag var skeptiskt inställd. För utställningen 1947 gällde intet bestämt 

program och ingen av utställarna var den gången helt abstrakt. Det var en spänning mellan det 

naturalistiska och det abstrakta”.65  

          Millroth anser att Eriksson var förhållandevis ung vid det här uttalandet, han bodde i Paris och 

ville som ung konstnär poängtera sin unicitet. Några år senare skulle han komma att beskriva det som att 

de abstrakt arbetande konstnärerna ”ofta betytt en hjälp – en tillgång – en erfarenhet”.66  

   Ser man på verk som Non stop (1955) och Vertikal gestalt (1951 – 53) samt hans kyrkdekorationer, 

t.ex. Det heliga barnet (1953) i Gustav Adolfskyrkan, Borås, och Korsgestalt (1977) i St. Lukas kyrka i 

Kallhäll är det inte svårt att se den abstrakta inspirationen.  

 

2.3.2. Arne Jones 

Arne Jones föddes i Borgsjö, Medelpad 1914. Några år senare flyttade familjen en bit österut till 

stationssamhället Fränsta. Där drev fadern en verkstad, och intill verkstaden drev föräldrarna också ett 

pensionat i en gammal träpatronsvilla som de ärvt av Jones morföräldrar. Huset brann ner 1934 och 

föräldrarnas möjligheter att bekosta eventuell utbildning för Jones och hans bror blev då små.67  

          17 år gammal började dock Jones studera vid Medelpads folkhögskola i Ålsta och stannade där i 

två år. Han studerade litteratur, livsåskådning, engelska och tyska och försörjde sig på bokbinderi. Här 

träffade Jones författaren Lars Ahlin som sedan blev en viktig vän och konstnärlig meningsfrände 

genom livet. Tillsammans med Ahlin började Jones att engagera sig både vänsterradikalt och kristet. 

Detta fortsatte han med, bland annat genom det senare engagemanget i Clarté, en partipolitiskt obunden 

socialistiskt organisation där många intellektuella vid tiden engagerade sig i, bl.a. akademikamraterna 

Liss Eriksson, Lage Lindell och Randi Fisher.68  

          Jones började också teckna vid den här tiden i ett försök att försörja honom och Ahlin när de gav 

sig ut på strövtåg i Sverige 1935. Han upptäckte då att han var färgblind. 69  

          Då Jones kom till Stockholm 1936 tillsammans med Ahlin kunde han med hjälp av ett lån från en 

gammal välvillig lärare från folkhögskolan börja på Tekniska skolans aftonkurs i reklamteckning, men 

bytte snart till ornamentsmodellering, där han utmärkte sig som bäst i klassen. Han blev därför 

rekommenderad som lärling till ett stenhuggeri där han kunde försörja sig. Han stannade där till 1939 då 

                                                
65 Millroth, 1994, s. 34.  
66 Millroth, 1994, s. 34. 
67 Söderberg, 1991, s. 9.  
68 Nationalencyklopedins webbsida, <http://www.ne.se/clarte/145619>, 131217, jfr Söderberg, 1991, s. 10, och Fagerström, 
2005, s. 175 f.   
69 Söderberg, 1991, s. 11. 
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han blev uppsagd på grund av minskad efterfrågan i och med krigsutbrottet. På stenhuggeriet hade Jones 

kommit i kontakt med skulptörer som Bror Hjort, vars stil Jones senare kom att både beundra och göra 

uppror mot.70  

          Det var också på Tekniska skolan som han träffade sin blivande fru Margit, som där utbildade sig 

till keramiker. Paret gifte sig 1939 och skilde sig 1969. De fick tillsammans dottern Ditte 1947.  

          Första gången som Jones sökte in till Konsthögskolan, 1941, fick han avslag. 1942 blev han dock 

antagen till skulpturskolan och studerade då för Eric Grate, som tillträdde som professor 1941.71 Jones 

skrev själv i dagboksanteckningar att han hade alkoholproblem från 1941, något som han sedan 

tampades med livet ut. Han opererades även för magsår, delvis som en följd av alkoholmissbruket. 72 

          Jones blev en av arkitekturen inspirerad skulptör, vars verk redan tidigt är mycket abstraherande. I 

verk som ”kvinna med viadukter” från 1947 samt genombrottsverket ”Katedral” som sedan gjordes i 

flera olika utföranden mellan 1947-49, menar Rolf Söderberg att Jones mycket väl gick in under 

benämningen ”ung gotik”.73  

          Varför medverkade då inte Jones på ”Ung Konst” på Färg och Form 1947? Det verkar vara svårt 

att hitta någon given förklaring. Söderberg skriver som tidigare nämnt att utställningens var en 

”improvisation” som tillkom under ”lättsamma samtal” mellan Sven Erixson och Fritz Reuterswärd. 

Båda var konstnärer, framstående under sin tid, Erixson som professor i måleri på Konsthögskolan och 

Reuterswärd som direktör för Färg och Form. Av någon anledning valde de inte Jones utan istället 

Eriksson och Lindberg.74 Att detta skulle bli en succéutställning och genombrottet för konkretismen var 

enligt Söderberg ”oförmodat”. Därför var det inte någon manifesterande utställning för konkret konst. 

Detta kan alltså förvisso stämma, men det besvarar inte frågan varför Jones inte var med.  

          En annan teori om varför Jones inte medverkade på Färg och Form 1947 var att han hade fullt upp 

med en utställning på Galerie Acté i oktober samma år. Ett argument som är tveksamt, av den 

anledningen att Lindberg också medverkade i utställningen på Acté, samt på Färg och Form våren 

innan. 75 På utställningen deltar Jones med 7 verk, bl.a. det abstraherande ”Människans broar”, samt en 

del porträtt och modeller. Lindberg medverkar med 5 verk samt tre teckningar.76   

          En mer sannolik teori är därför att Jones gick ut Konsthögskolan på vårterminen 1947. Då ”Ung 

Konst” inföll samma vår så var han vid tiden antagligen inte ännu examinerad från Konsthögskolan. Ser 

                                                
70 Söderberg, 1991, s. 15.  
71 Söderberg, 1991, s. 19.  
72 Söderberg, 1991, s. 21.  
73 Söderberg, 1991, s. 48, jfr Arne Jones, 1993, s. 8.  
74 Jfr Söderberg, 1991, s. 48.  
75 Arne Jones, 1993, s. 9. Jfr Skulpturutställning, Galerie Acté, 18 - 31 oktober 1947: [Elis Eriksson, Olle Holmsten, Arne 
Jones, Knut-Erik Lindberg], utst. kat. Galerie Acté, Stockholm, 1947. 
76 Skulpturutställning, 1947. 
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man på Konsthögskolans praxis vid den här tiden så var mycket restriktiv med att ställa ut elever. De 

fick visa verk på elevutställningen, men skolan uppmuntrade inte utställningar före examen och Erixson 

torde här ha iakttagit den praxis som gällde vid skolan.77  

          Det är till stor del Sven Alfons som pekar ut den konkreta riktningen på ”Ung Konst” på Färg och 

Form. Då Jones medverkar på de efterföljande utställningarna 40-talskonst i Lund 1948, och Ny Realitet 

i Göteborg 1949 samt i den uttalat konkreta samlingsutställningen Konkret på Galerie Blanche 1949 

framstår det som om att han redan under studietiden på Konsthögskolan delade samma influenser och 

ideal som många i gruppen på ”Ung Konst” på Färg och Form 1947. 78 Bland annat samarbetade han 

med Rodhe, Lindell, och Olofsson med flera i projektet kring den visserligen misslyckade 

Världssportutställningen 1949.79  

          Jones fick alltså inte sitt genombrott på ”Ung Konst” på Färg och Form, 1947, utan med verket 

”Katedral” samma år, som bland annat placerades i den nya Stockholmsförorten Västertorp och på flera 

andra platser runtom i Sverige. Hans konstnärskap kom att bli unikt i Sverige. Svensk skulptur hade 

varit föreställande sedan Johan Tobias Sergel, detta med några få undantag av Christian Berg och Eric 

Grate. Jones lämnade detta föreställande, markbundna och massiva och utforskade snarare att fokusera 

på rumslighet i sina allt mer abstraherande skulpturer.80 Jones skulle inte heller att få några direkta 

efterföljare. Inte förrän på 1960-talet fick den abstrakta skulpturen ett genomslag och sådana som Gert 

Marcus och Olle Baertling fortsatte att utforska det konstnärliga uttryck som Jones lade grunden till, 

vilket understryker den pionjär Jones var. Själv verkade han ha varit medveten om detta, han skrev i ett 

brev till sin gallerist Eva af Burén på Galerie Burén 1966: ”… jag införde Rummet-Rymden i svensk 

skulptur”.81 

          Jones blev flitigt anlitad under 1950- och 60-talen i takt med att nya förorter och offentliga platser 

i stadsmiljön gjorde att hans skulpturer blev en attraktiv modernitetsmarkör.82  

          Bland hans många uppmärksammade offentliga verk kan nämnas Treklang (1954) på 

Folksamhusets gård, Stockholm, Spiral åtbörd (1954) utanför Norrköpings konstmuseum, Fossil 

Komposition (1955) i Lund, även kallad ”Hill-monumentet”, och Yin-Yang (1965) utanför Chalmers 

Tekniska Högskola, Göteborg.83 Förutom separatutställningar på Galerie Blanche och Galerie Burén 

ställde han även ut på Galleri Hybler i Köpenhamn 1965.84 

                                                
77 Konsthögskolans policy diskuterade bland andra Karl-Olov Björk i ”Den sovande akademin”, Karl-Olov Björk, Bryan 
Robertson & Jan Gehlin, Konstnär utan framtid?, Stockholm: Bonnier, 1963, s. 42 ff.  
78 Konkret, 1949.  
79 Söderberg, 1991, s. 56.  
80 Jfr Arne Jones, 1993, s. 9, samt Söderberg, 1991, s. 49. 
81 Söderberg, 1991, s. 17, jfr s. 136. 
82 Johannesson, 2007, s. 231 f.  
83 Söderberg, 1991, s. 65 ff.  
84 Söderberg, 1991, s. 136. 
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          På dessa meriter innehade han en professur på Konsthögskolan 1961-71.85 Han tilldelades också 

det prestigefyllda Sergelpriset 1970.86  

          1968 skulle Jones och Sivert Lindblom representera Sverige vid biennalen i Venedig. 

Förberedelserna tog ett år och installationen av Jones skulptur Expendator kantades av problem och 

dessutom inföll detta med ”Sorbonne-revolutionen” samma vår, vilket innebar att flera liknande 

utställningar och festivaler hade ockuperats av studenter. Biennalledningen såg till att området 

polisbevakades och detta ledde till kravaller och arresteringar. Det beslutades att den svenska 

paviljongen skulle stängas i protest mot polisbevakningen, vilket innebar att Jones skulptur aldrig fick 

beskådas. Detta lär ha varit ett hårt slag för Jones, som drömde om internationell berömmelse. 87 

          I ovan nämnda brev till galleristen Eva af Burén 1966 uttrycktes dessa drömmar, samt en bild av 

det nätverk som Jones befann sig i men som han också misstrodde. Här nämndes Pontus Hultén, Ulf 

Linde och Olle Baertling - en konstnär som Jones ansåg ha fått ett försprång, trots att Jones såg sig som 

hans föregångare. Jones kände sig förbisedd.88 Efter misslyckandet på Venedig-biennalen 1968 blev det 

ingen internationell karriär för Jones, men han gick efter sin död 1976 till historien som en av Sveriges 

ledande modernistiska skulptörer med ett säreget uttryck.  

 

2.3.3. Knut-Erik Lindberg 

Knut-Erik Lindberg föddes i Solna 1921 och växte upp på olika adresser i Sundbyberg.  Fadern Knut 

Kalebb Lindberg var uppfinnare och försörjde familjen på att sälja patenten på sina uppfinningar till 

olika företag, modern hade varit kokerska innan giftermålet. Knut-Erik, av kamrater och kollegor kallad 

”Knutte”, var yngst av fyra syskon och sladdbarn, nio år yngre än brodern Uno Lindberg, som studerade 

på Konsthögskolan 1929-35.89 De övriga syskonen arbetade i butik och på fabrik.90 Då det inte fanns 

någon direkt konstnärlig förebild inom familjen eller i den nära kretsen är det svårt att veta vad som 

födde konstnärsdrömmarna, men troligen spelade en engagerad lärare i folkskolan i Sundbyberg en stor 

roll. Läraren förmådde storebror Uno att söka in till Konsthögskolan samt lär sedan ha uppmuntrat även 

lillebror Knutte, då han gick i folkskolan.91 Liksom övriga syskon läste inte Lindberg vidare efter den 

sexåriga folkskolan, utan försörjde sig på olika påhuggsjobb, bland annat som springpojke, innan han 

började som lärling på ett stenhuggeri 1935, troligen på Norra Kyrkogården i Stockholm, parallellt med 
                                                
85 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/arne-jones>, 131210. 
86 Söderberg, 1991, s. 7. 
87 Söderberg, 1991, s. 137 f.  
88 Söderberg, 1991, s. 136.  
89 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216. Jfr Johnny Roosval & Gösta Lilja (red.), Svenskt konstnärslexikon: 
tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 3, Hahn-Lundberg, Malmö: Allhem, 1961 (1952), s. 531 och s. 534. 
90 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216.  
91 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216.  
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studier på Tekniska skolan 1935-36.92 Han gick sedan ett år på Otte Skölds målarskola 1936-37, för att 

sedan bli antagen till Konsthögskolans skulpturlinje 1937, 16 år gammal. Han studerade där fram till 

1943 och var då alltså bara 23 år.  Han studerade, liksom Liss Eriksson, för Nils Sjögren som omskrivs 

som en öppen, jovialisk och liberal lärare. Även Lindberg har berättat att han föredrog Sjögren som 

lärare framför den strängare Eric Grate som tillträdde som professor 1941. Uppskattningen lär ha varit 

ömsesidig, och Lindberg lär senare bland annat ha hjälpt Sjögrens son Bengt att avsluta fontänen De 

fyra elementens brunn i Enköping (1958).93  

          Det är svårt att veta hur Lindberg, som kom från förhållandevis blygsamma förhållanden, 

försörjde sig under sina studieår. Han bodde kvar hemma hos föräldrarna i Sundbyberg fram till 1939. 

När de emellertid flyttade tillbaka till moderns barndomstrakter utanför Eskilstuna flyttade Lindberg 

runt mellan hyrda rum och hos kamrater, samt lär då och då ha fått låna ett rum i Sergelhuset där 

Skulpturskolan låg. Då han var god kamrat med både Liss Eriksson och Bengt Sjögren fick han komma 

på middag hos familjen Sjögren i Saltsjöbaden några gånger, något som i allmänhet hörde till 

undantagen på skolan.94   

Många lärare ville gärna hjälpa de elever som hade det svårt ekonomiskt under krigsåren. Bland annat 

ordnade anatomiläraren Hjalmar Holmgren gratis elevluncher under flera år.95 Ändå är det 

anmärkningsvärt att systemet med studiemedel så som det ser ut idag inte fanns vid den här tiden, något 

som lär ha medfört att klasstillhörigheten hos eleverna blev tydligare.96 Under tiden på Konsthögskolan 

träffade han måleristudenten Wiveca Claeson som han gifte sig med då de båda gick ut Konsthögskolan 

1943.97 Samma år tilldelades Lindberg Konstakademiens särskilda understödsstipendium, och paret 

Claeson-Lindberg kunde då köpa en gammal skola utanför Eskilstuna.98 Det fanns en längtan till naturen 

hos paret Claeson-Lindberg, samt ett behov av stora ateljélokaler.99 Så småningom flyttade andra 

kamrater från Konsthögskolan också hit, så som Gösta Haglund och Ulla Ruuth. Sällskap och hjälp i 

arbetet fick Lindberg även så småningom av den före detta gipsgjutaren på skulpturskolan, Elof 

”Limpan” Lindström som blev granne med paret Claeson-Lindberg.100 Paret fick fyra barn, Caspar 1949, 

Elisabeth 1950, Ove 1952 och Annsofi 1958.  

                                                
92 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216, jfr Wiberg, 2003, s. 77. 
93 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216, jfr Derkert & Söderberg, 1986, s. 157. 
94 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216, jfr Derkert & Söderberg, 1986, s. 172. 
95 Derkert & Söderberg, 1986, s. 176.  
96 Jfr Derkert & Söderberg, 1986, s. 174, där det omnämns en ”klassegregering” liksom geografisk segregering och en 
”ojämn politisk medvetenhet” på skolan under krigsåren.  
97 Wiberg, 2003, s. 77, jfr Roosval & Lilja (red.), 3, 1961 (1952), s. 531.  
98 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216. Jfr Skulpturutställning, 1947 där detta stipendium omnämns.  
99 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216. 
100 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216, jfr Derkert & Söderberg, 1986, s. 157.  
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          Lindberg debuterade med en utställning på Eskilstuna konstmuseum 1941 tillsammans med sin 

bror Uno Lindberg och Stig Åsberg.101 Krigsårens isolering väckte dock ett starkt behov hos de 

nyutexaminerade konstnärerna att åka ut i Europa. Han tilldelades Ester Lindahls resestipendium 1945, 

men råddes att vänta med att åka utomlands tills 1946. Då reste han tillsammans med Wiveca Claeson-

Lindberg till Paris, troligen via Köpenhamn.102 I Paris var han lärling till Jean Osouf och Paul Cornet. 

Vänskapen med Cornet varade fram till Cornets död 1977, bl.a. besökte han Lindbergs hem och ateljé i 

Mälhammar.103 Lindbergs tid hos Osouf kan ha påverkat Liss Erikssons val att söka upp Osouf under sin 

vistelse där 1947.104  

          1945 deltog han i en utställning med Liss Eriksson på Svensk-Franska Konstgalleriet. 1946 deltog 

han i utställningarna ”Ung svensk konst” och ”De unga” i Köpenhamn och Oslo.105 

          1947 ställde han så ut på Färg och Form i utställningen ”Ung Konst”. Kritikern Sven Alfons var 

som redan nämnt kritisk både till Liss Eriksson och Knut-Erik Lindbergs skulptur. Om Lindberg skrev 

han, i artikelns två avslutande meningar, att ”Lindberg har gjort ett experiment att uttrycka mättnaden i 

negativa volymer. Sitt bästa resultat förefaller han ha nått i en stående modell, där den rytmiska 

genomföringen är mer märkbar”.106 Det omskrivna verket är varken angett med namn eller representerat 

med bild, varav det är svårt att veta vilket av Lindbergs 12 verk som åsyftades av Alfons.107  

          Lindberg ställde även ut tillsammans med Elis Eriksson, Olle Holmsten och Arne Jones samma år, 

på Galerie Acté.108 Lindberg framstod i det sammanhanget som den mest meriterade i gruppen vid tiden. 

Möjligen var det på grund av att han gick ut Konsthögskolan 1943 och Jones först 1947, varför Jones 

inte hade hunnit samla på sig samma konsekrering i form av stipendier och utställningar. Lindberg 

medverkade med 5 verk på Acté varav samtliga av titlarna att döma verkade vara föreställande. Jones 

medverkade med 7 verk, varav bland annat det kända verket ”Människans broar”.109   

          Åren efter 1947 ställde Lindberg ut allt mindre i Stockholm: 1949 på Färg och Form tillsammans 

med Uno Lindberg och Wiveca Claeson-Lindberg, samt ”Skulptur i natur” 1949, 1950 och 1955. Han 

medverkade i en utställning på Galleri Brinken 1950 och på HBS-utställningen på Nationalmuseum 

1951.110 1957 medverkade han i jubileumsutställningen 10 år efter ”Ung Konst” på Färg och Form, 

                                                
101 Wiberg, 2003, s. 77.  
102 Jfr Roosval & Lilja (red.), 3, 1961 (1952), s. 530, där det uppges att han gjort resor till Paris och London, samt 
Skulpturutställning, 1947, som uppger Köpenhamn, Paris och London.  
103 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216.  
104 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216, jfr Wiberg, 2003, s. 77.   
105 Jfr de olika uppgifterna i Roosval & Lilja (red.), 3, 1961 (1952), s. 531 där endast ”Ung svensk konst i Danmark” nämns, 
samt Skulpturutställning, 1947 där ”De unga i Oslo och Köpenhamn” nämns.  
106 Alfons, 1947. 
107 Jfr Alfons, 1947.  
108 Skulpturutställning, 1947. 
109 Jfr Skulpturutställning, 1947. 
110 Wiberg s. 77 f., jämför Roosval & Lilja (red.), 3, 1961 (1952), s. 531. 
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tillsammans med de andra ur gruppen förutom Bonniér, Eriksson och Rodhe. Inte heller denna gång var 

Jones medverkande.111 1964 ställde han ut på Galerie Pierre och1967 på Konstakademien tillsammans 

med Wiveca Claeson-Lindberg. Sin sista utställning hade han där han debuterade, på Eskilstuna 

Konstmuseum, 1983. 112 Han avled 1988 i Delsbo, Hälsingland, dit paret Claeson-Lindberg flyttat 1976.  

          Parallellt med ovan nämnda utställningar arbetade Lindberg även med en rad offentliga uppdrag. 

Däribland kan nämnas Djur och människor (1956) i Vetlanda, Linje (1970) vid Telefonplan, Stockholm, 

och Celsius astronomen (1979) på promenadstråket i Uppsala. Hans rörliga skulptur Myrorna (1964) 

utanför Eskilstuna stadsbibliotek visades också på världsutställningen i Montreal 1968. Han 

medverkade, liksom Eriksson och Jones, i Västertorps skulpturpark med Huvud (1955). Totalt uppfördes 

drygt 50 offentliga verk av honom i Sverige. 

          Lindberg har omskrivits som en ”experimentator”. Han arbetade dels realistiskt, men tidvis med 

dragning åt det abstrakta och konkreta, med en långt driven förenkling av formerna. Ibland beskrevs 

hans stil som ”bondskt” och ”grovhuggen” och ofta som inspirerad av primitiv konst.113 Om Liss 

Eriksson omnämnts som en företrädare för en ”fransk-internationell stil” så omskrevs Lindbergs stil som 

ännu bunden vid en ”nationell primitivism” sprungen ur 30-talet.114 Verk som Linje (1970) och Myrorna 

(1964) är tydligt abstraherade figurer, medan tidigare verk som Djur och människor (1956) är rent 

föreställande om än lyriska och smått surrealistiska i sin komposition.  

          Att paret Claeson-Lindberg 1976 flyttade till Hälsingland kan tyckas märkligt då det låg ännu 

längre bort från kollegorna och konstlivet i Stockholm. Det bidrog dock till att Lindberg gjorde ett 

flertal offentliga verk i Hälsingland från 1976 och fram till sin död 1988. Under den här senare delen av 

sitt liv återgick han till att arbeta mer föreställande, i verk som Harlekin och Pierrot (1987) i Hudiksvall. 

          Det är svårt att definiera en tydlig linje i Lindbergs konstnärskap, som hos Eriksson och Jones. 

Om det är något som återkommer så är det i så fall naturen som avbildning, möjligen var han under hela 

sin karriär djupt påverkad av favoritläraren Nils Sjögrens naturstudium.115  

I sitt hem på landet utanför Eskilstuna och senare i Delsbo studerade han växter, insekter och djur för att 

sedan avbilda dem i sina förenklade, i skiftande grad abstraherande skulpturer.  

 

                                                
111 Randi Fisher, Olle Gill, Knut-Erik Lindberg, Lage Lindell, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, Armand Rossander, Uno 
Vallman: [utställning] 6 - 23 april 1957, utst. kat., Färg och form, Stockholm, 1957. 
112 Wiberg, 2003, s. 77.  
113 Jfr Roosval & Lilja (red.), 1961, s. 531. 
114 Rolf Söderberg, Den svenska konsten under 1900-talet, Stockholm: Aldus/Bonnier, 1970 (1955) s. 260.  
115 Jfr Roosval & Lilja (red.), 3, 1961 (1952), s. 531 samt Derkert & Söderberg, 1986, s. 157. 
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3. Slutdiskussion 

3.1. Social bakgrund 

Det visade sig då jag mer ingående studerade material om skulptörerna att de kom från olika sociala 

bakgrunder, från olika samhällsklasser men också att de hade olika sorters kapital: socialt, konstnärligt, 

intellektuellt och ekonomiskt.  

          Både Jones och Lindberg kom från en relativt blygsam bakgrund i arbetarklassmiljöer. Eriksson 

hade en gedigen konstnärlig bakgrund som son till Christian Eriksson. Enligt Millroth lärde han sig 

redan som barn att visa upp och sälja sina alster i sin fars ateljé. Denna anekdot visar på en tidig 

kännedom kring hur strategierna fungerade i det konstnärliga fältet. Han knöt också tidigt kontakter 

inom fältet och rörde sig tidigt i konstnärliga kretsar genom sin far. Innan han sökte till Konsthögskolan 

var han assistent till professorn i skulptur på Konsthögskolan, Nils Sjögren. Att han sedan slog sig ner 

under ett antal år i det legendariska ateljékvarteret ”La Ruche” i Paris kan ses som ett logiskt utfall av att 

han bokstavligen hade växt upp i sin fars ateljé.  

          Jones och Lindberg kom båda från enklare förhållanden. Samtidigt fanns det några viktiga 

skillnader. En av dem var åldersskillnaden. Lindberg var 14 år då han började på Tekniska skolan 1935 

och 16 år då han började på Konsthögskolan 1937. Han hade då ingen annan utbildning än den sexåriga 

folkskolan och i princip ingen försörjning hemifrån under studietiden. Han hade med andra ord ett 

mycket blygsamt kapital: både ekonomiskt, intellektuellt och konstnärligt. När Lindberg slutade skolan 

var han bara 23 år gammal. Jones började på Tekniska skolan 1936 var han 22 år, och när han började 

på Konsthögskolan 1942 var han 28, med en del förvärvat kapital: socialt i och med vänskapen med 

Lars Ahlin och intellektuellt i och med tiden på folkhögskola. När han examinerades var han 32 år 

gammal.  

          Ekonomiskt kapital, vilket kunde innebära möjligheten till försörjning under skoltiden skilde 

också skulptörerna åt. Att Eriksson fick hjälp av en mecenat med omkostnader under studietiden lär inte 

vara helt oviktigt i sammanhanget. Lindberg stod helt utan försörjning under sin skoltid. Jones hade det 

troligen också knapert emellanåt, men hade dels en möjlighet till ett litet lån från en gammal lärare de 

första nio månaderna i Stockholm, sedan till en bostad hos föräldrarna i ett av deras uthyrningsrum.116 

Jones tycks också ha försörjt sig en del på stenhuggarjobb under studietiden vilket Lindberg inte gjorde i 

någon större utsträckning. 

          Vad som inte heller ska underskattas när man ser till social bakgrund och dess påverkan på 

skulptörernas respektive konstnärskap är viljan och drivkraften till att göra något utmärkande, 

banbrytande, och framgångsrikt. Jones framstod som en mycket driven konstnär i det material som jag 
                                                
116 Söderberg, 1991, s. 12.  



26 
 

studerat om honom. Han var de facto redan innan sin konstnärliga karriär driven, intellektuellt 

tillsammans med Ahlin och politiskt bland annat som aktiv inom SSU. Denna drivkraft tycks han ha 

överfört till sitt konstnärskap och sin karriär, till skillnad från Lindberg som enligt källorna var en 

produktiv konstnär men med en mindre intensiv drivkraft för framgång och ett konstnärligt uttryck som 

var mer traditionellt.  

         Ett annat viktigt kapital som ska nämnas är det konstnärliga. Ett sådant fanns från uppväxten hos 

Eriksson, som tidigare nämnts. Lindbergs bror utbildade sig på Konsthögskolan och det sporrade säkert 

honom till att söka in dit. Att hans övriga syskon arbetade i butik och i industrin, traditionella 

arbetarklassyrken, ger dock en bild av en familj som inte var entydigt bekant med det konstnärliga fältet. 

          Sett över hela gruppen tycks det alltså som om det var gynnande för karriären att ha vissa 

tillgångar med sig hemifrån. Som sådant räknas bland annat ekonomiskt och intellektuellt samt 

konstnärligt kapital. I detta fall möjligheten till att få studietiden finansierad hemifrån eller mat och 

husrum av föräldrarna, något som tycks ha varit fallet för Karl-Axel Pehrson och Lennart Rodhe, vilka 

lär ha kommit från bättre bemedlade familjer. Fisher och Olofsson hade föräldrar som var konstnärer 

och hade på så sätt med sig ett konstnärligt kapital hemifrån. Det är dock inte heller omöjligt att en 

intellektuell atmosfär i hemmet skänkte kulturellt kapital, och som i Rodhes fall säkert bidrog till hans 

”teoretiserande”. 

          Någonting som framstår som mycket viktigt vid den här tiden är intellektuellt kapital. Det var en 

tämligen stor skillnad på utbildningsnivån hos konstnärerna i gruppen. Många av dem gick direkt från 

den sexåriga folkskolan till förberedande konstskola och därefter Konsthögskolan, det gäller Lindberg, 

såväl som Vallman och Rossander. Andra, som Eriksson, Fisher, Jones, Lindell och Rodhe hade läst 

vidare till real- eller studentexamen, läst på folkhögskola eller till och med på universitetet. Vissa hade i 

tidiga ungdomsår fått resa och se världen, däribland Rodhe, Olofsson och Pehrson.  

          Söderberg skriver om Grates tid som lärare i skulptur på Konsthögskolan att han premierade de 

som hade en medvetet reflekterande och intellektuell inställning till konsten. ”Känslomässigt arbetande 

”expressionister” eller naivt sökande från ”landet” förstod han sig inte på”. Söderberg beskriver Jones 

som ”dels en bygdens son, men också en intellektuell”.117 Om man ser till det sätt som Rodhe ofta 

presenterats på, som en intellektuell och teoretiserande gestalt, så är det inte heller svårt att tänka sig att 

det var svårt för de elever som hade ett mindre utbildningskapital att hävda sig i gruppen. 

 

                                                
117 Söderberg, 1991, s. 20.  
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3.2. Socialt kapital  

I studiet av skulptörerna framstod det sociala kapitalet, det vill säga de personliga kontakterna och 

banden till gamla skolkamrater som oerhört viktigt. Den inflytelserike kritikern Ulf Linde framstod som 

en viktig person i Jones konstnärskap, och Rolf Söderberg beskriver hur Linde bitvis kom med 

konstnärliga idéer och förslag till Jones som dels förde honom framåt och dels pressade honom. De 

sociala relationerna var viktiga för Jones, som även umgicks med andra viktiga personer inom 

konstfältet så som konstnären och professorn i konsthistoria Oscar Reuterswärd. Detta kan säkerligen ha 

påverkat både hans konstnärliga utveckling och vilka uppdrag han fick. Stockholm var också viktigt 

som geografisk plats att befinna sig på för konstnärerna, i hela gruppen. I Stockholm fanns de viktiga 

gallerierna och Moderna Museet och där gällde det att hålla sig framme, något som Jones själv noterade 

i ett ovan nämnt brev 1966.118       

          Erikssons sociala kapital och goda kunskaper om betydelsen av sociala strategier inom konstfältet 

var delvis någonting som han hade fötts in i. Antagligen var inte personliga kontakter och relationer lika 

laddat för Eriksson som för Jones då han inte på samma sätt hade behövt förvärva dem, utan genom sin 

bakgrund så att säga hade fötts in i konstfältet.  

          Lindberg å sin sida valde mycket tidigt, så snart han hade gått ut Konsthögskolan, att flytta ut på 

landet, bort från de nätverk som han hade byggt upp under tiden på Konsthögskolan. Detta ter sig som 

en paradoxal skillnad gentemot Jones kotterier. Det kan också tilläggas Lindberg inte figurerade i 

nätverket kring organisationen Clarté, vilket ju var en samlingspunkt för vänsterintellektuella och för 

flertalet av konstnärskollegorna som Eriksson, Jones och Lindell. Ett sådant sammanhang är också 

viktigt för skapandet av socialt kapital och nätverk.    

          Även i fallet med utställningen ”Ung Konst” på Färg och Form så tycks de sociala relationerna ha 

varit viktiga. I min undersökning och kartläggning av 1947 års män fann jag ingen annan förklaring till 

urvalet på utställningen ”Ung Konst” på Färg och Form än att det var Sven Erixson och Fritz 

Reuterswärd, och må hända även andra i styrelsen för Färg och Form, som valde ut de examinerade 

konststudenter de ansåg intressanta. Det kan hända att vissa blev tillfrågade och tackade nej, många var 

exempelvis utomlands vid den här tiden efter kriget. Det finns även vittnesmål om att vissa andra gamla 

elever från Konsthögskolan var tillfrågade att delta, men senare ändå inte deltog.119 Detta visar på vikten 

av ett välutvecklat socialt nätverk. Utan att utmärka sig i det nätverk som stod i kontakt med Färg och 

Form så blev man troligen inte utvald att delta i denna viktiga utställning, ”Ung Konst”, som även om 

                                                
118 Jfr Söderberg, 1991, s. 136.  
119 Jfr Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216. Konstnärsparet Anna Klein och Erik Svensson var bland annat 
med i diskussioner om att delta men sedan blev det av någon anledning inte så.  



28 
 

generationsgenombrottet lär ha varit ”oförmodat” ändå säkerligen var en viktig plattform för många av 

de nyutexaminerade konstnärerna. 

          Det framkom vid studierna av ”1947 år män” att de under i princip hela sitt liv befann sig i ett 

gemensamt nätverk av gamla akademikamrater. Det hände att de även efter akademitiden och 

utställningen ”Ung Konst” 1947 samarbetade och möttes på en utställning eller i en tävling. Privat 

fortsatte de också att umgås, vilket till exempel var fallet med Lindberg, Eriksson och Lindell.120 Trots 

detta hade de olika grader av konsekrering och positioner i konstfältet. Om detta menar Broady att man 

kan besitta olika positioner inom ett fält och ändå tillhöra samma nätverk. På samma sätt kan man 

hamna vid samma position inom fältet, och ändå inte tillhöra samma kotteri. Nätverk och fält är alltså 

inte nödvändigtvis beroende av varandra.121 Att studera nätverk menar Broady dock kan utgöra ett 

komplement till att studera fält.  

          Det tycks som om Jones och Eriksson skapade sig varsin position inom fältet, delvis med hjälp av 

sina nätverk. Jones som en avantgardistisk och Eriksson som en klassiskt skicklig skulptör i rakt 

nedstigande led från sin far. Lindberg å sin sida förmådde inte genom nätverket skaffa sig en position 

inom konstfältet.      

 

3.3. Konstnärlig karriär och habitus 

Då man ser på de konstnärliga karriärerna hos Eriksson, Jones och Lindberg är det lämpligt att inkludera 

Bourdieus begrepp habitus. Ser vi till den konstnärliga produktionen var Jones en banbrytande 

modernist, abstrakt och i vissa fall konkret, medan Eriksson och Lindberg arbetade mer eller mindre 

föreställande. Det kan finnas en relation mellan att ha en svagare bakgrund och att undvika att ta allt för 

stora konstnärliga risker. Det var de resursstarkare, som Jones, men sett till hela gruppen också Rodhe, 

som var mer kontroversiella konstnärer. Detta därför att de hade ett habitus, det vill säga det som tillåter 

människan att handla, tänka och orientera sig på ett visst sätt, som gjorde att de vågade sticka ut och 

kanske missa jobb och uppdrag därför att de kanske uppfattades som kontroversiella. Det blev också en 

lyckad satsning för dem. De framstod som något nytt, som vågade bryta upp från en äldre generation. 

För detta krävdes det dock antagligen dels att man vågade ta den risken, alltså att man inte var för 

beroende av en försörjning. Ser man till skulptörerna så gick Lindberg bara 23 år gammal ut 

Konsthögskolan 1943, mitt under brinnande krig, han köpte stort hus och ateljé samma år och behövde 

alltså försörja sig under de kommande fyra åren. Jones gick fortfarande på Konsthögskolan vid tiden för 

                                                
120 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216.  
121 Donald Broady, ”Nätverk och fält”, Håkan Gunneriusson, Håkan (red.), Sociala nätverk och fält, Uppsala: Historiska 
institutionen, Univ., Uppsala, 2002. 
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utställningen, och försörjde sig inte i samma utsträckning på sin konst ännu, varför det inte är svårt att 

tänka sig att det fanns en större möjlighet för honom, två år efter kriget, att skapa något kontroversiellt 

och nytt.   

          Hur var det med Eriksson då? Han arbetade ju inte heller föreställande och blev därför även han 

utskriven ur konkretistgruppen efter Alfons artikel i Konstrevy 1947. Hans fördelar låg här i hans sociala 

kapital, hans bakgrund och det nätverk och habitus som han hade samlat på sig genom detta. Han visste 

antagligen hur kan skulle föra sig i det konstnärliga fältet, utan att vara banbrytande eller för den sakens 

skull kontroversiell. Genom sin bakgrund lär det också ha funnits en förutfattad uppfattning om att han 

var en god skulptör, som knöt an till sin fars konstnärliga gärning.    

          Något som blev tydligt när jag studerade 1940-talsgenerationen från Konsthögskolan och ”1947 

års män” var att de gärna sökte sig till offentliga uppdrag och själva gynnades av att det under 1950-

talets efterfrågades mycket offentliga utsmyckningar. En intressant utläggning om detta finns i Martin 

Gustavssons avhandling Makt och konstsmak. Han menade där att ”1947 års män” på bara några år gick 

från att vara chockerande moderna till att bli en integrerad del av folkhemsbygget med sina många 

offentliga utsmyckningar i den nya arkitekturen.122 De arbetade i offentligheten då och många kunde 

försörja sig på detta, men min teori är att många ur 1940-talsgenerationen har glömts bort idag. Deras 

verk finns ute på gator och torg i svenska städer och samhällen men i takt med att deras konst och deras 

idé om konst i folkhemmet ersattes av andra ideal så var det endast de som utmärkte sig på andra sätt 

som är ihågkomna idag. Genom professurer, som ledamöter i Konstakademin, genom att sälja löskonst 

på gallerier eller att ha gjort framstående offentliga monument.  

          Vad gäller skulpturen är det delvis så att de inte sålde löskonst i samma utsträckning som målarna. 

Skulpturen tenderade att ge fler offentliga uppdrag, något som kan ha bidragit till att målarna framträder 

mer än skulptörerna i mina mätningar. Att ha sålt löskonst kan ha bidragit till att målarna i större 

utsträckning är bättre konsekrerade idag, på museer och auktionshus och på konstfältet i övrigt. För en 

konstnär som Lindberg bestod den konstnärligt karriären av ett ständigt arbetande med förslag till 

offentliga uppdrag och tävlingar, varför det sedan ”helt plötsligt kunde komma ett samtal från 

Stockholm om ett uppdrag eller ett stipendium”.123  

          Både Eriksson och Jones ställde dock ut mer frekvent än Lindberg, särskilt i Stockholm. 

Någonting som dels kan ha bidragit till att de fick fler tunga uppdrag i Stockholm, och är mer kända 

idag. Stockholm var den plats där konstnärerna skulle visa sig och ta för sig. Trots att Jones skulptur 

aldrig visades på Venedigbiennalen tyder ändå hans deltagande där, liksom hans professur på 

Konsthögskolan, på en stark position inom konstfältet.  

                                                
122 Gustavsson, 2002, s. 137.  
123 Intervju med Annsofi och Caspar Lindberg, 131216. 
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          I Alfons artikel från utställningen på Färg och Form fanns ett krav på en ny konst, en ny 

generation, som inte skulle stanna kvar i det tidigare, stillsamt föreställande och koloristiska.124 Detta 

innefattade nog inte endast kritikerna, utan säkert också vissa av de åt det mer konkreta hållet dragna 

konstnärerna. Martin Gustavsson uttrycker det som att även konstnärerna ”gick hårt åt ortodoxin på 

fältet. Bara det egna uttryckssättet ansågs bra och värdefullt”.125 Det skulle bli en brytning, och en ny 

konst skulle svara mot det nya samhälle som byggdes upp i efterkrigstidens Sverige. Då det skrevs att 

Vallman och Rossander ”vill hela tiden ha en viss anknytning till verkligheten”126 och att Lindberg var 

”tungt bunden vid en detaljfri vardagsrealism”127 kan det vara en anledning till att de har glömts bort 

idag. De kom inte med någonting nytt, trots att flera var konsekrerade och fick uppdrag åtminstone i 

början av sina karriärer. Samtidigt är det intressant att undersöka varför vissa, som Jones, gjorde 

banbrytande konst och varför vissa, som Eriksson, ändå gynnades trots att deras konst inte bröt ny mark. 

Detta har jag velat undersöka i den här uppsatsen. 

4. Sammanfattning 

Jag har i den här kandidatuppsatsen studerat konstnärsgruppen 1947 års män, och gruppens skulptörer 

Liss Eriksson, Arne Jones och Knut-Erik Lindberg i synnerhet för att ta reda på varför vissa av 

medlemmarna i gruppen blev framgångsrika konstnärer och andra inte, med ett antagande om att detta 

kan ha sin grund i sociala skillnader hos konstnärerna. Jag kom fram till att det var de konstnärer som 

var resursstarka, med starkt socialt, kulturellt, intellektuellt eller ekonomiskt kapital, som också gjorde 

den mest banbrytande konsten och kom att tillskrivas av kritikerna som mest intressanta. Kritikernas 

utsago lär sedan också ha påverkat även den fortsatta konsekreringen av konstnärerna under deras 

karriärer och även efter deras tid.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
124 Alfons, 1947. 
125 Gustavsson, 2002, s. 136. 
126 Eklund, 1949, s. 3 f.  
127 Alfons, 1947. 
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6. Bilaga 

6.1 Konstnärernas sociala bakgrund och karriärer innan 1947 

Olle Bonniér (1925-)128 

Föddes 1925 i Los Angeles, USA som son till en sjuksköterska som arbetade på franska sjukhuset i 

Hollywood och en handelsresande parkettläggare och mångsysslare. Han kom till Sverige 1930.129 Han 

utmärkte sig som den yngste i gruppen på ”Ung Konst”. Han var endast 22 år gammal vid tiden för 

utställningen och han var också den enda som inte hade gått på Konsthögskolan. Han hade utbildats vid 

Tekniska skolan 1941-42 och Grünewalds målarskola.130            

 

Liss Eriksson (1919-2000)  

Eriksson föddes 1919 i Stockholm som skulptören Christian Erikssons yngste son.131 Han var således 28 

år 1947 och hade studerat vid Konsthögskolan åren 1939-44 för Nils Sjögren och Eric Grate. Åren efter 

konsthögskolan var Eriksson bosatt i Paris, fram till 1951, men medverkade ändå på flertalet 

utställningar i Sverige.132 

           

Randi Fisher (1920-1997) 

Fisher föddes i Melbourne, Australien 1920 som dotter till textilkonstnärinnan Eivor Fisher och 

ingenjören Ejnar Fisher.133 Hennes far dog i ung ålder varför Fisher växte upp med sin mor och syster 

Else (även hon senare konstnär, gift Fisher-Bergman). Hon studerade vid tekniska skolans reklamlinje 

1937-38 samt Konsthögskolan 1939-44 för Isaac Grünewald, Otte Sköld och Sven Erixson. Gifte sig 

med akademikamraten Olle Gill 1945 och medverkade vid flera samlingsutställningar innan ”Ung 

Konst” på Färg och Form 1947.134           

 

Olle Gill (1908-1996) 

Gill föddes 1908 i Älvdalen, mer om hans bakgrund står inte att finna efter mina efterforskningar. Han 

arbetade som kontorist på en reklambyrå innan han på 1930-talet började måla under en 

                                                
128 Samtliga uppgifter om konstnärernas levnadsår är hämtade från Nationalencyklopedins webbplats., <www.ne.se>, 
131218.  
129 Thomas Millroth Olle & Bonniér, Olle Bonniér: och varför inte dansa?, Stockholm: Sveriges allmänna konstfören., 1995, 
s. 167.  
130 Johnny Roosval & Gösta Lilja (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 1, 
Abbe-Dahlander, Malmö: Allhem, 1961 (1952), s. 217. 
131 Millroth, 1994, s. 10. 
132 Johnny Roosval & Gösta Lilja (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 2, 
Dahlbäck-Hagström, Malmö: Allhem, (1961 (1952), s. 154. 
133 Fagerström, 2005, s. 27. 
134 Roosval & Lilja (red.), 2, 1961 (1952), s. 200, jfr Fagerström, 2005, s. 269. 
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sanatorievistelse. Han studerade därefter på Otte Skölds målarskola 1936 och därefter vid 

Konsthögskolan 1937-43. Han gifte sig 1945 med Randi Fisher och paret spenderade tid i Norge under 

1945 och 1946.135 Född 1908 var han den äldste i gruppen på ”Ung Konst”-utställningen, 39 år, och 17 

år äldre än Olle Bonniér.  

 

Arne Jones (1914-1977) 

Arne Jones föddes 1914 i Borgsjö i närheten av Härnösand. Hans far var drev en verkstad i familjens 

pensionatverksamhet.  Tidigt flyttade föräldrarna till Stockholm där de fortsatte sin 

rumsuthyrningsverksamhet.136 Efter studier vid Medelpads folkhögskola började han 1934 att delta i 

Tekniska skolans aftonkurser. Han var samtidigt bildhuggarlärling på Sandins bildhuggeri på 

Norrtullsgatan i Stockholm. Han arbetade efter detta som dekoratör m.m. vid flertalet stenhuggerier 

fram till 1944. Han studerade på Konsthögskolan för Eric Grate 1941-47. Medverkade i en 

skulpturutställning 1947 tillsammans med bland andra Knut-Erik Lindberg på galleri Acté.137 Jones 

medverkade inte i utställningen ”Ung Konst” på Färg och Form 1947 men var med i utställningen 

”Abstrakt konst” 1947, samt ”40-talskonst” i Lund och ”Ny realitet” i Göteborg 1950. 138 

 

Knut-Erik Lindberg (1921-1988) 

Lindberg föddes 1921 i Solna. Hans far var självförsörjande uppfinnare, och brodern Uno Lindberg 

(1912-1992) utbildade sig på Konsthögskolan 1929-1935. Lindberg studerade vid tekniska skolan 1935-

36, samtidigt arbetar han även som stenhuggarlärling.139. Sedan studerar han vid Otte Skölds målarskola 

1936-37 och på Konsthögskolan där han gick 1937-43 för Nils Sjögren och Eric Grate. Han tilldelades 

olika stipendier varför åren 1945-47 till stor del ägnades till studieresor i Europa. Han ställde bland 

annat ut på Svensk-franska konstgalleriet 1945 tillsammans med Liss Eriksson.140  

 

Lage Lindell (1920-1980) 

Lage Lindell föddes 1920 i Stockholm. Hans båda föräldrar var folkskollärare. Lindell började efter sin 

studentexamen att studera moderna språk vid Stockholms högskola men sökte sedan in till 

Konsthögskolan och studerade där 1941-46 för både Grünewald och Erixson. Åren efter konsthögskolan 

spenderade han, liksom flertalet av sina studiekamrater i Europa på studieresor, bl.a. i Nordafrika. Under 

                                                
135 Roosval & Lilja (red.), 2, 1961 (1952), s. 290, jfr Fagerström, 2005, s. 269. 
136 Arne Jones, 1993, s. 5. 
137 Skulpturutställning, 1947.  
138 Johnny Roosval & Gösta Lilja (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 3, Hahn-
Lundberg, Malmö: Allhem, 1961 (1952), s. 307. 
139 Wiberg, 2004, s. 77. 
140 Roosval & Lilja (red.), 3, 1961 (1952), s. 531. 
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akademitiden medverkade Lindell i utställningen ”Unga tecknare”1942 tillsammans med Armand 

Rossander (och ”en busskonduktör”, sic!) men ”Ung Konst” 1947 på Färg och Form anses ändå vara 

hans genombrottsutställning.141 

 

Pierre Olofsson (1921-1996)  

Pierre Olofsson föddes 1921 i Paris som son till konstnären Anders Olofsson, samt även sonson till 

målare Anton Olofsson. Fadern deltog under första världskriget som soldat i amerikanska armén och 

bosatte sig sedan med sin hustru i Champigny-sur-Marne, Frankrike, där han medverkade vid salongen 

1921 och 1923 men emigrerade sedan till Amerika varpå Pierre Olofsson med mor kom till Sverige. 

Han utbildade sig vid Otte Skölds målarskola 1937-38 samt Konsthögskolan 1938-42. Han gjorde 

sedermera studieresor till Danmark 1945, Norge 1964, Schweiz Italien och Frankrike 1947.  Han gifte 

sig 1946 med konstnärinnan och akademikamraten Margit Ljung,  

 

Karl-Axel Pehrson (1921-2005) 

Karl-Axel Pehrson föddes 1921 i Örebro. Hans far var direktör. Han studerade vid Edward Berggrens 

målarskola 1937, Otte Skölds målarskola 1938-40 och vid Konsthögskolan 1940-46 för bland andra 

Sven Erixson, där han även blev kamrat med Rodhe. Han gjorde studieresor till Österrike 1936 och 

Frankrike 1947. Då han gick ut Konsthögskolan 1946 lär ”Ung Konst” ha varit en av hans första 

utställningar.142  

 

Lennart Rodhe (1916-2005) 

Lennart Rodhe föddes i Stockholm 1916 med en far som var bergsingenjör och uppfinnare. 1925-1934 

var Rodhe bosatt med sina föräldrar i Hamburg, Tyskland där han tog realexamen från ett tyskt 

gymnasium. Han studerade vid Edward Berggrens målarskola och Tekniska skolan 1934-36, i 

Köpenhamn 1936-38 samt Konsthögskolan 1938-44.  Redan före 1940-talet hade Rodhe arbetat fram en 

”arkitektonisk bild” i sin målarstil, abstrakt och inspirerad av Picasso.143  

 

Armand Rossander (1914-1976) 

Armand Rossander föddes 1914 i Spånga utanför Stockholm, mer om hans bakgrund står inte att finna 

efter mina efterforskningar. Han tog sin grundskoleexamen vid Viggbyholmsskolan, en internatskola 

startad på initiativ av bl.a. konstnärinnan Mollie Faustmann och formgivaren Carl Malmsten. Efter detta 
                                                
141 Roosval & Lilja (red.), 3, 1961 (1952), s. 543. 
142 Johnny Roosval & Gösta Lilja (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 4, Lundgren-
Sallberg, Malmö: Allhhem, 1961 (1952), s. 396 f. 
143 Roosval & Lilja (red.), 4, 1961 (1952), s. 499. 
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gick han från 1931 i lära som glasmålare vid ett konstglasmästeri i Stockholm, samtidigt som han 

bedrev studier på Tekniska skolan 1934-35 och på Konsthögskolan 1937-42. Han hade till stor del Isaac 

Grünewald som lärare. Rossander var en förhållandevis uppmärksammad ung, abstrakt konstnär under 

tiden mellan Konsthögskolan och ”Ung Konst” på Färg och Form 1947. Han medverkade i flera 

utställningar och ett förslag till monumentalmålning (”En påminnelse”, 1945) vann pris på 

Nationalmuseum.144  

 

Uno Vallman (1913-2004) 

Uno Vallman föddes 1913 i Norrala, Hälsingland, men spenderade sin barndom dels på Sundborns 

barnhem i Dalarna, dels som utackorderad i familj i Gästrikland där han enligt egen utsago fick arbeta 

hårt. Under sina ungdomsår utvecklades intresset för måleri jämte hans förvärvsarbete som dräng, 

skogsarbetare och skomakarlärling. Efter några år som arbetslös under början av 1930-talet fick han en 

lärlingsplats i Stockholm hos en målarmästare, vilket gjorde att han också från och med 1936 under 

vinterhalvåret kunde gå på Otte Skölds målarskola. 1939 antogs han till Konsthögskolan där han 

studerade fram till 1944. Han hade sin första separatutställning 1942 på Tysta Gatan i Stockholm, och 

deltog även i en utställning på Färg och Form 1945.145   

 

 

                                                
144 Roosval& Lilja (red.), 4, 1961 (1952), s. 538. 
145 Johnny Roosval & Gösta Lilja (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 5, Sallinen-
Övrabymästaren, Malmö: Allhem, 1961 (1952), s. 585 f. 


