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Martin Burgos. En del av Sverige, 2002 hobbylack, penna på flygfoto tryckt på tyg, 49x34

Konsten att se...

Ytan tänjs ut. Sprickan öppnar upp. Nytt ljus faller över den välkända 
terrängen. Andra och annorlunda formationer blir synliga. Sprickan är en 
ingång. Du kan tränga dig in mellan branta och rispiga motståndskanter, 
och nå bakom och bortom det uppenbara.

I spricklandskapet skälver marken: seismiska rörelser och vulkaniska 
utbrott, berg sjunker och djup står upp. Landmärken byts ut och flyttar. 
Din orientering prövas. Great Rift Valley i östra Afrika öppnade sig. Ny 
kunskap om människokroppens innersta och äldsta historia kunde erövras.

Om vi kan göra eller hitta sprickor i bilden av det svenska landskapet 
kan vi möta nya frågor och svar. Sprickan handlar om konsten att se, och 
om att se genom konsten.



... genom konsten
Vi antikvariskt verksamma, vi kulturhistoriker, vi skapar bilder av det för
flutna genom utställningar, dokumentation, register m.m. Vi väljer kultur
arv och historia. Att gestalta uttrycket i såväl landskap som bebyggelse är 
att skriva historia. Vi är subjekt som analyserar, tolkar och framför berät
telser: en individ, en handläggare, eller ett kollektiv, en institution. På ett 
måhända subtilt plan, men ändock, finns likheter med konstnärens skapande.

Konsten kan hjälpa kulturarvet att få syn på sig självt. Konsten kan vara 
den intellektuella retning som stimulerar känsligheten och förmågan att 
reflektera över den egna verksamheten och dess samhällseffekter.

Konsten har genom tiderna haft många olika samtidiga uppgifter. Den 
speglar samhället, skapas av samhället och skapar samhället. Den byter och 
flyttar de mest grundmurade positioner. Kan kulturarvet ha en liknande roll?

... genom kulturarvet
De offentligt finansierade kulturarvsverksamheterna behöver ta språnget 
från det förhärligande, nationalistiska paradigm inom vilket de flesta av 
oss fötts och mognat. Vi behöver utveckla ett kritiskt kulturarvbruk, som 
prövar och ifrågasätter, och därigenom fördjupar vårt samhällsuppdrag. 
Kulturarv skulle kunna vara ett viktigt individuellt och kollektivt sätt att 
se, undersöka, förstå, påverka, skapa...

Bildbruk med mening
Bildbruk med mening är ett pågående insatsområde inom ramen för Riks
antikvarieämbetets (raä) forsknings- och utvecklingsverksamhet. Med denna 
publikation vill vi göra tillgängliga och kända för en större krets två konst
utställningar och en föreläsningsserie som genomfördes åren 2.001-2.002.

Texterna är till karaktär och intressefokus mycket olika - från ett kultur
miljöperspektiv till ett etiskt förhållningssätt, tillsammans blir de mer kalej
doskop än encyklopedi. Det är respektive författares engagemang i bildbruk 
och lust att kommunicera med andra som håller samman boken. Här bjuds 
på tankeställare som kan göra oss bättre skickade att nå ut och nå fram med 
allt från det klara och koncisa budskapet till det öppna och oavslutade.

Birgitta Johansen, avdelningschef, vid Kunskapsavdelningen, raä
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Spricklandskap

Olof Hermelin (1827-1913) Uppsala högar 
1885, olja på duk, 118x182

Hur ser vi landskapet idag? Som ett led i Riksantikvarieämbetets (raä) 
forsknings- och utvecklingsarbete gjordes under åren 2.001 och 2002 en satsning 
bestående av utställningar och seminarier. Man ville inspirera till ett återkny
tande av konsten och till ett aktivt bildseende. I utställningarna skulle gamla 
bilder ställas mot nya, för att visa upp nutida landskap och för att påminna 
om den roll konsten haft i förevigandet av vissa lämningar.

Förfarandet har historiska rötter. Under 1800-talet togs ofta konstnärer till 
hjälp för att visa bilden av det svenska landskapet och kulturarvet. Med den 
nationalromantiska epoken sammanföll motiv som pekade på ett långt för
flutet - gravhögar och stensättningar - med politiska strömningar som hävdade 
en särskild kulturgemenskap, en folklig egenart och historia. Syftet var att stär
ka och motivera en nationalstat. Då fanns flera samband mellan konst och 
kulturvård.

En antikvarie kunde vara utövande konstnär och bland de drivande bakom 
bildandet av Svenska Fornminnesföreningen 1869 fanns en rad konstnä
rer. Bland dessa märks Olof Hermelin, Nils Månsson Mandelgren, Mårten 
Winge, August Malmström, Johan Zacharias Blackstadius och Johan Edvard 
Ericsson. Deras verksamhet utgjordes inte enbart av landskapsskildringar, 
men i grunden fanns en vilja att föra fram det nationella, med rötter i den 
medeltida konsten och att skapa en ny nordisk stil. Så småningom började 
dock kulturmiljövården fjärma sig från konsten i en strävan efter vetenskap
lighet. Men hur har de äldre idealen levt kvar och styrt vår nutida uppfatt
ning av landskapets kulturvärden? Och kan konsten idag användas i ett
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utvecklings- och eventuellt också forskningsarbete inom kulturmiljövården?
Vill man föra en sådan diskussion vidare stöter man inom kort på en rad 

andra frågor, alla värda att utforska djupare, som till exempel:
- hur bilden med sin kraft som förmedlare av ett budskap kan användas mer 

medvetet i kommunikation kring verksamheten
- hur konst och andra betydelsebärare fungerar i relation till arkitekturen 

(med dess inbyggda värderingar) i de lokaler man använder
- hur tankar kring en nationell identitet formas och styrs idag, vilken bil

dens roll är i denna process, vad vårt kulturella arv är
- hur man kan betrakta en bild som en ”fri” utsaga när det finns minst lika 

många tolkningsmöjligheter som betraktare och sammanhang
- vad konstnärens roll blir som forskare när produkten av forskningen inte 

går att mäta eller analysera på ett reproducerbart sätt.

Ingen samstämmighet råder om vad konstnärlig forskning innebär. Kanske kan 
konstnärens roll vara att låta sina verk ställas i relation till de av forskningen 
uppställda frågorna. Låta dessa frågor bilda en ram som tillför konsten läsbar
het. Konsten kan helt klart hjälpa oss att se det invanda på nytt. Den kan tydlig
göra känslomässiga kopplingar, inte bara till landskapet, utan också till vår 
kulturella identitet i stort.

*

I den första utställningen fick tre unga konstnärer, i urval av Roland Spolander, 
professor vid Umeå konsthögskola, fritt förhålla sig till det relativt obestämda 
begreppet ”landskap". Tanken var att deras bilder skulle spegla ett mer aktu
ellt synsätt på landskapet.

Niklas Engvall, vars konst tar fasta på landskapet som bild. I ett mångårigt 
arbete har han metodiskt gestaltat dagens landskap, från motorvägsavfarter 
till köpcentra, i bilder vars fotorealistiska kvaliteter får oss att reflektera över 
ett nedärvt skönhetsbegrepp. Vi ställer oss också frågan: På vems villkor har 
landskapet uppstått?

Sofia Häyhtiö beskrev i sina verk landskapet som en aktivitet eller ett till
stånd. I en videosekvens av ett fallskärmshopp eller i en sydafrikansk verk
lighet med ett landskap som i högsta grad blir en del av identiteten hos dem 
som bebor det. Genom att ta del av de berättelser som skapar platser - syn
liga eller osynliga - och själv bli tillhörig denna berättelse, gör hon det möj
ligt att verkligen få del av, ta sig in i, landskapet.
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Stina Lundin, slutligen, bearbetade landskapet som minne när hon lät sina 
föräldrar beskriva en plats och sedan målade bilder efter deras berättelser. 
Vilka egenskaper hos en viss plats gör den värdig att i minnet lyftas upp som 
specifik och betydelsefull? Bilden är en del av ett minne men i beskrivning av 
hennes arbetsprocess blir det också tydligt hur formandet av bilden blir med- 
skapare till minnet självt.

I utställningen ställdes dessa bilder mot Olof Hermelins monumentala mål
ningar över Uppsala högar och skeppssättningen från Översele socken i Söder
manland från 1885, exempel på ett sådant äldre måleri som starkt påverkat 
och skapat bilden av det svenska kulturarvet.

Thomas Carlsson presenterades i den andra utställningen, med målningar 
som främst behandlar ett landskap i rörelse, sedda från ett tågfönster där allt
så även tidsaspekten i upplevelsen beaktas. Ur utställningstexten: Modernismen 
tuffar in med tåget borta i kröken. Detaljerna syns inte från tågfönstret. 
Bilden av landskapet förändras i takt med tempot i samhället. Vems land
skap vårdas och bevarasi

De äldre verken är alla tillkomna för att under sin tid svara upp mot olika 
ideal, av nationell identitet, realism, stämningsfullhet. Om de gamla form
idealen används okritiskt kan de på ett oreflekterat sätt komma att styra ge
staltandet av ett framtida landskap/samhälle. Konsten kan i stället vara ett 
redskap att göra samtiden läsbar.

Som det välkända verket Tors strid med jättarna av Mårten Eskil Winge, 
på sin tid ett av paradnumren i den konst som uppstod ur Götiska förbundets 
(bildat 1811) verksamhet, en sammanslutning av konstnärer med syfte att 
finna en ny motivkrets och skildra en nationell identitet. Läsningen av den 
bilden idag kan kännas som ett problem då den missbrukats i nynazistiska 
sammanhang som ett argument för rasism. Men vi har möjlighet att återerövra 
inte bara Winges bild men också bilden av det svenska landskapet. Förhopp
ningsvis kan projekt av detta slag medverka till en sådan utveckling.

Eva Asp, curator 
ansvarig för genomförandet 
av Spricklandskap I
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Spricklandskap I
Niklas Engval I 
Olof Hermelin 
Sofia Häyhtiö 
Stina Lundin
Historiska museet 6 december 2001-24 februari 2002

Spricklandskap II
Thomas Carlsson 
Olof Hermelin 
Lauritz Andersen Ring
Historiska museet 15 april - 15 augusti 2002
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Niklas Engvall

I mitten av 90-talet gjorde jag ett hundratal bilder av 
motorvägar. Det är kanske inte det mest givna motivet 
för landskap småleri trots att det är den del av landskapet 
många av oss oftast ser. Jag funderade på varför de 
flesta målade landskap, även nutida, skildrade en sorts 
idyll eller en vild och orörd natur. Jag kallade motor- 
vägsmålningarna för just - landskapsmålen.

Först blev det romantiska bilder med betoning på 
måleriet med ett modernt element eller brott i - vägba
nan. Senare intresserade mig vägen mer, som tecken för 
hur vårt samhälle fungerar och hur vi bygger om land
skapet. Jag gjorde också ett antal bilder av de områden, 
ofta skogspartier, som ligger i utkanten av en stad, 
områden som varken kan definieras som staden eller 
naturen. Bortglömda områden, eller en buffertzon för ett 
eventuellt fortsatt byggande, som ingen brukar vistas i.

Senare har jag intresserat mig för stadslandskap et och 
vad olika byggnader och platser betyder. De byggnader 
jag har avbildat är såna som flertalet av befolkningen 
besöker eller befinner sig i dagligen - skolor, köpcentra, 
industrier, kontorsbyggnader och villor — byggnader som 
ser ungefär likadana ut i hela landet. Jag har försökt 
gestalta hur ett samhälles arkitektur/struktur speglar dess 
ideologi - dess vilja att forma sina invånare och bestämma 
hur de ska bete sig.
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Niklas Engvall
ur serien Undantagstillstånd, 1997-2000 
olja på panna, 122x175
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Stina Lundin Stina Lundin 
Fäste, ur serie om två, 2001 

akryl på board, 122x122

Varje dag möter mig, genom andra människors bilder 
och beskrivningar, platser jag aldrig besökt. Många 
gånger är det en person som delar med sig av sin speciella 
känsla för en plats, som gör att jag tar platsen till mig.

I verket ”Fäste” utforskar jag i två målningar mina 
egna fantasier kring två platser som getts till mig genom 
beskrivningar. Verket består av två texter och två mål
ningar. Jag bad min mamma och pappa att var och en 
välja en plats som betyder något för dem och att beskriva 
sina platser för mig. Med hjälp av deras beskrivningar 
har jag bildat mig ett intryck av platserna. Målningarna 
förmedlar delar av mina upplevelser.

I mitt medvetande finns förnimmelser av landskap och 
rum, både som jag besökt och som andra gett mig 
genom sina erfarenheter. Att arbeta med någon av dessa 
förnimmelser är ett stort äventyr. Bilden finns inte i mitt 
medvetande för att realiseras, den uppstår när jag målar 
den. Oavsett om jag baserar bilden på ett minne eller på 
min föreställning om hur jag tror att något ser ut ställer 
jag mig liknande frågor: Hur tror jag att det ser ut här? 
Hur känns det att vara här? Vad vill jag visa från den 
här platsen? Jag bygger upp bilden och den kommer till 
mig som en egen historia. När bilden är klar har något 
också tagit form i min fantasi om platsen.
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PAPPAS PLATS
Utslaget till fjärde hålet på Alto Golf i Alvor, Portugal.

Utslaget ligger högt upp, kanske 15 meter uppe i en 
backe. Man ser rakt fram en bred fairway med endast 
ett träd på mitten ca 150 meter bort. Det är ett gammalt 
olivträd som måste ha stått där långt innan det byggdes 
en golfbana på platsen. Ibland undrar man vad det tänker 
när det kommer en golfboll i dess grenverk men det får 
man ju aldrig reda på. Till vänster finns ganska högt gräs 
och några mindre träd samt en stor bambudunge, som

man definitivt skall undvika. Den är vacker men omöjlig 
att komma ur om bollen hamnar inne i den. Till höger 
finns en damm med hög vass och oftast ganska många 
simfåglar av arter som jag inte kan bestämma. Dom är 
inte rädda för oss men håller ett behörigt avstånd. Tittar 
man ytterligare till höger över tredje hålets fairway ser 
man delar av byn och bortom den havet. Hålet viker av 
till vänster så man ser inte green. I böjen cirka 220 meter 
fram står en ganska bastant skogsdunge av cypress och 
tallar. Inne i den är ett nät så att man inte skall slå 
bollen mot dom som eventuellt står på femte utslaget.



Sofia Häyhtiö

I september blev det en solig dag och jag bestämde mig 
för att hoppa över Uppland. Jag låg på luft över platta 
åkrar. Sträckte mig över en yta som sedan länge brukats.

En mulen eftermiddag i oktober flög jag till Johannes
burg. Under sex veckor stannade jag i Soweto och kom 
på något sätt nära några av de sex miljoner innevånare 
som utgör denna kåkstad. Jag mötte en annan kultur.

Levde och försökte begripa alla intryck som mosade in 
i mig. Upplevelser som inte funnits i min kropp tidigare. 
När, under den här resan, blev de mina, kan man undra. 
Någon frågade:
- Who are you?
-1 am what you are willing to see, in this my power 

lays in your eyes.
Dagarna gick och jag tänkte:
- But who is willing to give that power to another person!1
Jag bär på ett arv som plötsligt känns genomskinligt och

noggrant broderat på samma gång. Jag är kvinna men också 
människa, inte särskilt rik men vit. Vit men inte boer.

Jag läser: Shame strangles the remembrance of you. Jag 
ville säga att för länge sedan var mitt släktnamn Timmen. 
Jag är dotter till min finske far och föddes av min mor som 
växte upp i Gullänget utanför Örnsköldsvik. Som liten 
rapade hon sockerdricka till jul hos klena Helena.

Jag är den första i min släkt som tagit examen vid uni
versitetet. En historisk sanning, lika mycket verklig som 
att någon för länge sedan grävde upp drottning Kristinas 
kropp för att kontrollera om drottningen egentligen var 
hermafrodit. Ja, för att ta reda pä om hennes namn kunde 
vara en kvinnas. Det är också sant att jag i denna resas 
landskap mötte ögonblick, stunder som blev en del av mig.

De blev mina i den stund jag började tillhöra.
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OK FOR SHAPE TO COME OVER
ZWAKAI.A

THIS SHANTY AS CAMP 
WITH NO STAPLED ROOT THIS IS ^ 
MY NAME MY HOME WHICH BROADENS;

Jag lutar min rygg mot väggen där orden vi målat står ocb mina ögon 
sträcker sig långt bortom bildens slut 

Jag kisar fram tre stora stenar i klunga som döljs litet av gräset framför 
Kärleksstenarna har blivit deras namn
Jag har sett älskande då de ger sin kärlek till varandra vid dessa stenar 
De kläder klungan mot mörkret utanför och på mitt ögas insida strömmar 

en fridlyst plats
Jag skriver till ögat, min kropp innanför vilken allt är möjligt när jag ser 
En lågmäld verklighet bland andra

En att bära vidare
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Thomas Carlsson

Thomas Carlsson. Landskap i tågfönster, 2002 
olja på duk, 100x100
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Laurits Andersen Ring (1854-1933) 
Banvakten, 1884 
olja på duk, 57 x 45,5

”Vår tid är accelerationens historia” skriver skriver den norske socialantropo
logen Thomas Hylland Eriksen i boken ”Ögonblickets tyranni” från zooi.

I mitten av i8oo-talet var invändningarna mot hastigheten som ångloken 
höll (ca 30 km/h) att dess onaturliga fart gjorde det svårt att dröja vid 
detaljerna i landskapet. Parallellt med järnvägen drogs telegraflinjerna 
fram. Enhetstiden infördes för att tågen skulle kunna hålla sina tidtabeller. 
Byar kopplades samman och landskapen avlöste varandra för de förbiilande 
passagerarna. Spåren kunde också leda bort, de innehöll ett löfte om andra 
platser, en annan framtid.

Nationalromantikens bilder var en reaktion på industrisamhällets 
omdaning av landskapet och människan, i Lauritz Andersen Rings bild 
Banvakten från 1884 skildras allt detta. Hur har vår syn på landskapet 
förändrats med de tilltagande hastigheterna? Vilken är vår tids romantiska 
bild av det vi ser? Thomas Carlsson arbetar med bilder från tågfönster, 
bilder av stiliserade landskap där förälskelsen i pigmentets väsen och dröm
men om det utopiska landskapet förenas. I dubbelexponeringarna åter
kommer också minnet av ett passerat landskap, där hastigheten påverkat 
intrycken.

Flaggans form, utan dess nationsbundna symboler är en reaktion på 
nationalism och krig i nationalismens namn. Hur ser själva formen ut och 
hur förändras ett landskap om vi vet att det gömmer slagfält och massgravar?

Birgitta Elf ström,
sakkunnig i kommunikation vid Kunskapsavdelningen, raä
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Utdrag ur föreläsningsserie kring

bildens betydelse
vid raä under januari - oktober 2002



Tankar kring
den dokumentära bilden och
kontextens betydelse
Av Iréne Berggren

Hur ser vi på den dokumentära bilden? Genom historien dyker en rad fråge
ställningar upp. En viktig fråga är om sanningen är i färg eller svart/vit? Det 
tog lång tid innan man fick en teknik som enkelt lät fotografiets bilder återges 
i färg. Fotografiet betraktades som ett index, alltså någonting sant, ett bevis. 
Men dess begränsning var att det var svartvitt. Verkligheten var i färg. Den 
svartvita bilden har trots sin tekniska begränsning kommit att beteckna det 
sanna, tillförlitliga, det vackra, sköna. Både den dokumentära bilden och konst
bilden har fram till 1970-1980-talen präglats av denna konvention. En brist 
som upphöjts till nödvändighet och norm.

Den dokumentära bilden och den dokumentära skildringen är ett vitt be
grepp. Alla här kan vi säkert ge flera exempel. Jag ska börja med en dansk 
fotograf, invandrad till usa, Jacob Riis. Under en kort tid vid 1880-talets slut 
arbetade han, eller lät andra fotografer arbeta åt sig, med kameran och mag
nesiumblixten som redskap. Han var i första hand journalist, polisreporter och 
väl hemmastadd i slummen, fattigdomen och nöden på Lower Manhattan. 
Han använde sina bilder i det han skrev, i artiklar och böcker - framför allt 
i boken How the other half lives, 1890. Han beskrivs som den dokumentära 
fotografins fader. Riis dog 1914.

1947 öppnades en utställning av Riis fotografier på City Museum of New 
York sammanställd av Alexander Allard som ”upptäckt” Riis bilder igen och 
även spårat ytterligare bilder. Allard hade låtit kopiera om dem med hela
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Jacob Riis. Gatupojkar i New York på 1890-talet. Gelatinsilverfotografi.

negativet redovisat på det sätt man förväntade sig se en bild på en utställning 
under 1940-talet.

Rune Hassner, fotohistoriker, säger att för Riis blev kameran en murbräcka 
som slog sönder sociala orättvisor (Rune Hassner: Jacob A. Riis, Stockholm, 
1970). Riis inte bara skrev och fotograferade, han gjorde också många föreläs- 
ningsturnéer där han visade skioptikonbilder - färglagda - av dessa miljöer. 
Hans avsikt var att få förbättringar till stånd bland dessa fattiga. Genom sina 
kontakter med polischefer, myndighetspersoner, politiker, välgörenhetsorga
nisationer var han med och åstadkom förändringar. Han blev ansedd och var 
även vän med president Roosevelt.
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Var Riis en karriärist? Sally Stein är en forskare i fotografihistoria som tittat 
mycket noggrant på Riis verk, levnad och samtid. Det viktiga i Sally Steins ana
lys var att visserligen hjälpte Riis till att åstadkomma förändringar men hans 
strävan var inte bara grundad i honom själv, den var också väl förankrad i 
en vilja till förändring hos medelklassen och bland dem som hade makten. 
En viktig anledning var att förhindra att den sociala oron bland invandrare, 
fattiga och utslagna växte och att detta missnöje skulle kunna slå över i upp
ror och hota medelklassen och deras liv. Därför måste man skapa bättre för
hållanden, vilket bl.a. innebar bättre bostäder.

Det Sally Stein, Martha Rosier, Allan Sekula, Abigail Solomon-Godeau och 
Rosalind Krauss gjorde i usa och John Tagg och Victor Bürgin i England, var 
att visa hur fotografiet ges och ger betydelse utifrån en mångfald kontexter 
genom att dekonstruera, dvs. att synliggöra grundvalar för fotografiska gen
rer och sanningar. De tog fasta på en ny teoretisk forskning som fått efter
följare och där det inte längre är intressant att utnämna fäder och ibland möd
rar till en och annan stil eller att enbart se till den enskilda fotografens verk 
och liv. Inte heller att finna Sanningen då även den är mångfaldig.

John Tagg gör en likartad analys som Sally Stein när han går igenom fotogra
ferade bilder på byggnader i Leeds slum, som tillkom i slutet av 1800-talet 
på hälsovårdsmyndighetens uppdrag. Fotografierna tjänade som underlag för 
beslut att riva och bygga nytt i slumområdena. Även där var rädslan för att sjuk
domar och social oro skulle spridas sig och hota medelklassen den tunga och 
underliggande orsaken till förändringen. Som Martha Rosier har påpekat så 
har ” dokumentärfotografin känt sig långt mer komfortabel i sällskap med 
moralism än med ett revolutionärt politiskt program eller retorik” (Abigail 
Solomon-Godeau, Vem talar så? s. 139, Lundström 1993).

FSA (Farm Security Administration), som pågick mellan 1935 och 1943, med 
namn på fotografer som Walker Evans, Ben Shahn och Dorothea Lange är 
och har varit ett dokumentärt projekt som stått som förebild för många foto
grafer och uppdragsgivare: Ekodok i Sverige, DATAR-projektet i Frankrike, 
Documerica i usa. Projekt där en statlig myndighet varit uppdragsgivare.

Förebilden fsa var ett projekt som ingick i den amerikanska regeringens 
New Deal-satsning på 1930-talet. Tugwell Roy Stryker som ledde projektet hade 
starkt inflytande på hur bilden och texten skulle se ut. Det fanns en förutbe
stämd idé om vad som skulle återges och hur. När fsA-fotografernas bilder
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»Som Martha Rosier har påpekat så har 'dokumentär
fotograf in känt sig långt mer komfortabel i sällskap med moralism 
än med ett revolutionärt politiskt program eller retorik'.«

skickades tillbaka till Washington och hamnade under Roy Strykers lupp blev 
många förstörda, i de fall fotografen inte hade följt denna mall.

Reportagen skulle stödja det ekonomiska programmet New Deal. Texterna 
och bilderna fick användas gratis. En av avsikterna var att avhjälpa arbetslös
heten inte minst på landsbygden. Ett viktigt ledord var att lära känna förhål
landena och platsen. Ledord som fortfarande står för den dokumentära skild
ringen och det dokumentära reportaget, fsa är ett mycket tydligt exempel på 
att politiska och sociala betydelser och avsikter rätt snabbt byts till en kod som 
får beteckningar som humanism, insikt, förståelse och medkännande samt konst.

Ordet dokumentär var inte använt inom den fotografiska diskursen förrän 
192-6 då en engelsk fotograf och filmare, John Gierson, myntade det för att 
beskriva att något hade ett dokumentärt värde. Men fram till dess var det 
ingen benämning som brukades. Alla fotografier var dokument av något slag 
och kanske kan man fortfarande hävda detta men då har begreppet blivit 
redundant - överflödigt.

Mot den humanism och universalitet som kommer till uttryck inom det doku
mentära fotografiet reagerade många, av vilka en var Allan Sekula. Han häv
dar bl.a. att det är viktigt att man inte får betraktaren att sentimentalt bejaka 
bilderna utan att man i stället försöker åstadkomma en aktiv handling hos den
samma, i syfte att förändra etablerade politiska positioner. En början är att syn- 
liggöra att de som bär kameran oftast kommer från en medelklass och skild
rar en underklass. Eller, formulerat med Martha Roslers begrepp, ”Victim photo
graphy” - offerfotografi. Abigail Solomon-Godeau har i Vem talar så? ställt 
frågan om inte den dokumentära handlingen innebär dubbel underkastelse: 
först i den sociala verkligheten som producerar sina offer, sedan inom bildens 
regim, där den producerats i och för det system som genererar de förhållanden 
den sedan avbildar (s. 144).

Martha Roslers verk The Bowery in two inadequate descriptive systems, 1974- 
1975) består av ord och bilder. Otaliga ord, som alla är uttryck för begreppet 
att vara drucken, kombinerade med frontala svartvita bilder som visar trot
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toarer, skyltfönster och portar, men folktomma. Mellan orden och bilden 
växer de otaliga dokumentationer fram av alkoholisten och den hemlöse som 
vi sett så ofta. Rosier beskriver det som ett verk av vägran, en kritisk handling. 
”Documetary as we know it carries (old) information about a group of power
less people to another group addressed as socially powerful.” (Rosier, i Around 
and afterthoughts, on documentary photography.)

Allan Sekula inte bara understryker att den dokumentära bilden ska vara 
något som kräver en aktiv handling. I sin text The invention of photografic 
meaning analyserar han hur betydelsen och förståelsen är beroende av kon
texten. Betydelsen är alltid bunden till en kontext och denna kontext är oänd
lig. Gör man inte klart för sig vem som talar är bilden öppen för vilken tolk
ning som helst. Han ställer därmed frågor om hur vi kan skapa en konst som 
lyfter fram en dialog snarare än okritiska pseudopolitiska bejakanden. Och 
hur vi skapar våra liv utifrån ett begränsat område av möjligheter, och hur 
våra liv skapas åt oss av dem som har makt.

Bland andra fotografer som på olika sätt arbetat med den dokumentära bilden 
kan nämnas Carol Condé och Karl Beveridge, Lisa Lewenz och Alfredo Jaar.

Carol Condé och Karl Beveridge är två kanadensiska fotografer som i re
search för sina verk arbetar traditionellt, samlar fakta, intervjuar, fotograferar. 
Deras ämnen ger ofta historiska perspektiv på fackföreningar, arbetsmiljöer, 
utbildning och leder fram till aktuella frågeställningar. Det som särskiljer 
deras verk är framställningssättet. Materialet de samlat in iscensätts i tablåer 
som avfotograferas. Ett ställningstagande som också det utesluter en blick på 
den andra, på offret, och som tvingar betraktaren in i samtalet. Iscensätt
ningen gör att dåtid och nutid lätt kan skildras i en och samma bild.

I verket A view from the Three Mile Islands knackade Lisa Lewenz dörr på 
den plats där kärnreaktorsolyckan ägde rum. Hon bad att få fotografera kyl- 
tornen från vardagsrumsfönstren hos de människor som bodde i området, inal
les 12 fotografier. Dessa fotografier använde hon till en almanacka tillsam
mans med texter knutna till kärnkraft och kärnvapen. Ett annorlunda sätt

Carol Condé och Karl Beveridge 
No immediate threat, 1985-1986 

(bild 7 i en serie av tio, här något beskuren) 
cibachrome-kopia 80x100
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»Bilden är alltid möjlig att använda i vilket syfte som helst.
Ett fotografi är inte oskyldigt ens i fotograferingsögonblicket.«

att föra en diskussion runt dessa frågor och skilt från de fotografiska verk som 
i svartvit estetik tidigare skildrat kyltornen.

Alfredo Jaar är utbildad arkitekt från Chile verksam i New York. I sina foto
grafiska projekt låter han ofta fotografiet ingå i installationer. Han är nog den 
fotograf som mest utmanat både politiskt och estetiskt den dokumentära bil
den. Det exempel som jag tar upp visar bilder som Alfredo Jaar tog i den öpp
na guldgruvan i Brasilien. Samma plats där Salgado traditionellt och inkännan
de fotograferat svartvita heroiserande bilder på gruvarbetarna. Bilder som blir 
en bok och en utställning. Jaar fotograferar i färg. Det visar gruvarbetare som 
också kan uttrycka glädje men där det hårda arbetet är det centrala. Dessa 
bilder sätter han in i ljuslådor och visar dem i tunnelbanenedgången på Spring 
Street i New York City. Tusentals människor passerar varje dag. Verket heter 
alltså Gold in the morning. Det finns texter i vissa av bilderna med namn på 
städer som New York, Tokyo, London, Paris och siffror som visar guldpriset 
en bestämd morgon. En suveränt sätt att föra samman två världar och visa eko
nomiska skillnader och villkor. Alfredo Jaar har i otaliga verk påpekat att det 
inte är nödvändigt att göra människor till offer. Det som krävs är analys och 
frågeställningar som kan överraska. Hans verk kan tjäna som verktyg för detta 
arbete.

Politiskt ställningstagande gör även Nancy Burson, som i "'Warheadiv”, 1985, 
visar en bild på ett ”skurkaktigt” ansikte, som till exakt procenttal består av 
52. procent Reagan och 48 procent Gorbatjov. Proportionen avspeglar de offi
ciella uppgifterna om hur många kärnvapenladdade robotar ösa hade i rela
tion till dåvarande Sovjet, nämligen 10 408 till 9 640. Bilden blir ett mycket pre
cist mått på makt. Det viktiga är inte hur bilden är gjord utan vad den vill påstå.

I denna sammanfattning har jag utgått från den forskning, kritik och det ska
pande av dokumentära verk som tog sin början på 70-talet. Ibland benämnd 
New Documentary eller New Social Documentary, med namn som Sally Stein, 
Martha Rosier och Abigail Solomon-Godeau. Jag har beskrivit tillvägagångs
sätt som med skilda metoder förhåller sig till det dokumentära begreppet. 
Det har varit exempel på hur fotografier och verk ur samlingar kan användas.
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Att fotografier och texter oftast krävs för att tillsammans skapa en nödvän
dig förståelse. Att de arkiv som finns självklart inte rymmer sanning i sig utan 
varje tid, varje arkivsystem, varje intendent gör sitt val och sin kontext.

Presentationen av en utställning, en problematisering, en information följer 
oftast eller tar avspark ifrån en konvention som gäller just då. En självklarhet, 
som även gäller denna framställning, som det är nödvändigt att ha med i varje 
utförande, betraktande och tolkning när vi handskas med det ”dokumentära” 
begreppet.

Bilden är alltid möjlig att använda i vilket syfte som helst. Ett fotografi är 
inte oskyldigt ens i fotograferingsögonblicket.

Författaren är lektor i fotografihistoria vid Konstfack, Stockholm.
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Bruk av bilder - fra graffiti 
til populærkultur
Av Jan Braar Christensen

Introduksjon
I samtidskunsten finnes det en rekke kunstnerer som forholder seg til masse
media og pop kultur, samt at det finnes en rekke estetiske uttrykk og kreative 
løsninger som har oppstått ved bruk av ny teknikk og moderne hjelpemidler 
som ulike data programmer tillater.

Når vi betrakter kunst som benytter moderne teknologi, og i tillegg for
holder seg tilsynelatende nonchalant til andre uttrykk, er det noen begreper 
og problemstillinger som det kan være interessant å belyse. Dette kan muligens 
gjøre det enklere å diskutere billedbruk i massemedia generelt, og samtids
kunst spesielt.

Teknisk
I boken Lifestyle krediterer den kjente designeren Bruce Mau såkalte postscript 
fonts for hvordan design i dag har utviklet seg. Dette er en form for standard 
som gjør det mulig for designere å eksperimentere fritt med bokstavtyper og 
forvrengninger og dimensjoner, og som tydlig har påvirket det visuelle form
språket rundt oss i dag.

Vektor grafikk er en type tegnede linjer som kan flyttes og re-dimensjoneres 
i det uendelige uten at detaljer blir borte. Når man i tillegg jobber med slik 
grafikk i lag som ligger over hverandre, men som kan justeres og flyttes konti
nuerlig, kan formgiveren jobbe raskt og effektivt og med kompliserte bilder.

Dagens avanserte dataprogrammer er ofte kompatible med andre program
mer. Ulike standardiserte fil formater kan utveksles mellom forskjellige datapro-
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Jan Christensen 
och Øystein Aasan, 
Politisk ladet over
flade/Politiskt 
laddad yta, 2003, 
digitalt tryck på 
vinyl, 700 x 1100. 
Installationsbild: 
Høstutstillingen 
2003 Oslo 2003.

Datorframställd 
installationsbild av 
verket / will never 
make it från 2000, 
som skulle använts 
som underlag för 
ett offentligt verk, 
men som fick 
anpassas enligt 
platsens förut
sättningar.
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»Bilder vil alltid bli tolket i forhold til samtiden, og samtidens 
forståelse av historien. Dagens visuelle uttrykk vil garantert bli lest 
på andre måter i fremtiden. Men jeg mener at man kan være

dette bevisst og legge visse føringer for hvordan man vi! tolkes.«

grammar, og til og med mellom datamaskiner med ulike operativsystem, som 

for eksempel Windows/Macintosh/uNix osv.
I boken 72 dpi Anime finnes det en mengde eksempler på grafikk spesielt be

regnet for Internett. Her biir det tydelig hvordan tekst og bilder flyter sam
men i en ekstrem strøm av visuelle elementer.

Som kunstner benytter jeg meg i stor grad av slike verktøy i planleggings
fasen. I den virtuelle verden kan man eksperimentere med 3-dimensjonale 
modeller og det er lett å jobbe med skisser digitalt for å teste ut ulike kompo
sisjoner og detaljer som fargesetting og lignende. De siste tre årene har jeg gjort 
en del store veggmalerier og installasjoner. Alle disse installasjonene har på en 
eller annen blitt planlagt ved hjelp av slike hjelpemidler.

Det er interessant hvordan estetikken utvikler seg i forhold til nye produk
sjonsmidler. Redskapene man har til rådighet, som for eksempel kraftige data
maskiner for billedbehandling og video- og audioredigering, gir ekstreme mulig
heter for produksjon av bilder, lyd og video. Ikke bare setter bruken av data
maskinen et visst preg på uttrykket, men de ulike dataprogrammene man har 
til rådighet kan også sterkt påvirke resultatet. Paradoksalt kan man i visse situa
sjoner oppleve at programmenes verktøy også gir begrensede muligheter i den 
forstand at det jo tross alt er fohåndsprogrammert programvare, og som der
med faktisk kan sette grenser for hva man kan produsere. I slike situasjoner 
blokkerer dermed teknologien for visse uttrykk.

Jeg ser på det som et interessant aspekt ved bruken av slike hjelpemidler, som 
de ulike data programmene osv, gir løsninger som gjør at man kan kjenne igjen 
selve effektene hos de ulike programmene. Man vil muligens i fremtiden kunne 
se på disse arbeidene og peke på at kunstneren eller designeren, sannsynligvis 
har benyttet seg av spesifikke programmer for å oppnå de ulike resultatene.

Kunstnerisk
De ekstreme mulighetene som den digitale teknologien muliggjør rent prak
tisk, påvirker oss sannsynligvis også idemessig. Internet og ulike former for kom
munikasjonsteknologi har øket tilgjengeligheten på informasjon betraktelig.
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Michel Majerus. Controlling the Moonlight Maze, 2002 
Installationsbild, neugerriemschneider, Berlin

I samtidskunsten finnes det en rekke kunstnere som forholder seg til masse
media, pop kultur, og til den form for estetikk som oppstår ved bruk av ny 
teknologi. Ikke minst har jeg selv latt meg bevisst påvirke av dette. Flere av 
mine egne installasjoner består av appropriert billedmateriale som har blitt 
tydelig bearbeidet digitalt.

Tolkning av et bilde
Bilder vil alltid bli tolket i forhold til samtiden, og samtidens forståelse av 
historien. Dagens visuelle uttrykk vil garantert bli lest på andre måter i frem
tiden. Men jeg mener at man kan være dette bevisst og legge visse føringer 
for hvordan man vil tolkes, samtidig som jeg selv imøtekommer enhver ny 
tolkning av mine egne verk - noe som jeg ser på som en naturlig holdning i 
forhold til min egen metode når det gjelder å apropropriere elementer fra 
populærkultur eller kunsthistorie til mine egne prosjekter.

Kunsten anvender seg i dag av populærkulturens form, men ofte ironisk
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Jeff Koons 
Lips, 2000 
olja på duk 
430 x 300



eller distansert, noe som kan eksemplifiseres med teknomusikeren Aphex Twin 
og den Luxemburg-fødte maleren Michel Majerus. Aphex Twin tar i sin video 
”Window Licker” (fra 1998), alvorlig oppgjør med idoldyrkingen innen pop 
musikk og peker på hvordan musikk video og reklame ofte spiller på virkemid
ler som sex og for å holde publikums oppmerksomhet. Denne videoen er lang, 
ironisk, sterkt overdrevet og ladet med referanser og underliggende kritikk 
av sin egen utrykksform.

Michel Majerus’ malerier inneholder en mengde elementer som han appro- 
prierte fra Internett, reklame, film og kunsthistorie. I hans sammenheng kan 
man diskutere copyright-problematikk og autentisitet, og om billedkunsten 
virkelig har en frittstående posisjon i samtidskulturen og såkalte fritak fra 
normer og regler.

En annen kunstner som er svært interessant i denne sammenhengen er den

»I likhet med annonser og reklame, kan man si at graffiti 
kunstnerne benytter seg av prinsipper som repetisjon og intensitet 

i sin kamp om oppmerksomhet i det offentlige rommet«

amerikanske maleren Jeff Koons. Han har fusjonert ideene om det visuelle og 
det sensuelle med pop kunstens overfladiskhet, og gir oss samtidig en distan
sert kommentar til dagens samfunn. Hans malerier produseres av assistenter 
i studioet som følger detaljerte skisser med fotografier som har blitt satt sam
men digitalt i Photoshop. Koons’ jobb her er har vært å lage en skisse basert 
på bilder som har blitt klippet fra annonser og reklame.

Med den kjente utstillingen ”Sensation” i 1997 ved Royal Academy of Arts 
i London, ble det svært tydelig hvordan en rekke unge britiske kunstnere 
brukte massemedia som referansekilde, og samtidig skapte en ekstrem hype 
av samtidskunsten. Dette var en generasjon kunstnere som var født mot slut
ten av 60-tallet, og som var ungdommer på 8o-tallet og begynnelsen på 90- 
tallet. De opplevde mtv og en svært aggressiv og populistisk media bransje, 
og det gjenspeiler seg i mye av kunsten som denne generasjonen kunstnere 
har produsert. De visste hvordan man kommuniserer med publikum gjennom 
overskrifter, bilder og med spekulative tema som gir sensasjonelle resultater. 
I tillegg er det interessant å nevne i denne sammenhengen, at en av de viktig
ste britiske samlerne - og mannen som satte sammen nettopp ”Sensation”
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Bionic-Systems.com
Vector Lounge - Out of Control, 2001

utstillingen, Charles Saatchi, er en tidligere reklame guru med svært god forstå
else for hvordan man skal påvirke massemedia for å skape interesse hos publi
kum. Dermed får man et eksempel på en sirkel hvor kunsten ble produsert av 
kunstnere som selv hadde blitt eksponert for massemedias virkemidler 10-15 
år tidligere, av en mann som deretter kom til å samle deres kunst.

Rent designmessig er musikkindustrien et sted for mye visuell eksperimen
tering. Her får man en sammenblanding av prinsipper om markedsføring, dis-
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kusjoner rundt stil og vanguard estetikk, og produktdesign. Eksempler på inte
ressant grafisk design for diverse plate- og CD-utgivelser, kan sees i samlings- 
utgaven ”Sampler 2 - Art, Pop and Contemporary Music Graphics”.

Graffiti
En annen form form for grafisk uttrykk, og som har visse sterke paralleller 
til samtidskunsten, er den uetablerte gatekunsten. Graffiti finnes over alt i by
bildet, som såkalte ”tags” eller mer gjennomarbeidete verk som ”pieces”. Graf
fiti blander seg med reklame og neonskilt, og er en del av den visuelle støyen 
som omgir mennesket i storbyen. I likhet med annonser og reklame, kan man 
si at graffiti kunstnerne benytter seg av prinsipper som repetisjon og intensitet 
i sin kamp om oppmerksomhet i det offentlige rommet. Men det er like mye

»I dag kan man muligens se på informasjon som 
et visuelt virkemiddel og ikke nødvendigvis som lesbar data.

Informasjon er blitt en del av samtidens estetikk.«

en intern diskusjon gående innad blant graffitimalerne hva angår visuelle pro
blemstillinger og det finnes en mengde ulike stilarter. I dag finnes det også flere 
teoretiske studier på området, bl.a. Cecilie Høigårds doktorgradsavhandling 
ved Universitetet i Oslo om Oslos graffiti scene, Gategallerier, og den over ti 
år gamle svenske boken Spraykonst av Staffan Jacobson. Det finnes også flere 
eksempler på graffitikunstnere som har stilt ut på kommersielle gallerier og 
kjente kunst institusjoner, og flere tidligere graffitimalere er i dag billedkunst
nere eller designere på høyt nivå.

Som nevnt tidligere i relasjon til problemene ved ulike verktøy og teknikk, 
oppstår den samme begrensningen med graffiti. Her mangler ofte innspill fra 
utenforstående ettersom graffitikulturen i seg selv ofte er ekstremt under
ground og i opposisjon til både selve samfunnet og andre miljøer - som nett
opp samtidskunst og grafisk design. Samtidig skjer det en helt annen og nesten 
fristilt kreativ produksjon innenfor den snevre gruppen utøvere av graffiti enn 
man har i kunstens historie- og kvalitetsbevisste kretser, og ikke minst i desig
nernes kommersielle miljø.
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Konklusjon
Stikkord som bruk av ovenpåliggende lag, bevegelse, fart og kaos, i tillegg til 
skjødesløs appropriering av bilder og ideer, er nok felles for flere av uttrykks
formene som har blitt beskrevet i denne teksten. Som sagt er det interessant å 
relatere dette til den nevnte bruken av verktøy som ulike dataprogrammer og 
Internet, samt påvirkning fra tv og multimedia.

Vi ser mengder av tekst og bilder som virker totalt umulig å lese eller tyde, 
men som simulerer informasjon. I dag kan man muligens se på informasjon 
som et visuelt virkemiddel og ikke nødvendigvis som lesbar data. Informa
sjon er blitt en del av samtidens estetikk.

Författaren är internationellt verksam konstnär och curator.

VIDEO OG LITTERATUR:

Aphex Twin, Window Ucker, 1998, video 
Regissør: Chris Cunningham 
Produsent: Cindy Burnay

Høigård, Cecilie
Gategallerier
Pax Forlag, Oslo, 2002
ISBN 82-530-2429-0

Intro [brittisk designbyrå]
Sampler 2 - Art, Pop and Contemporary
Music Graphics
Laurence King, London, 2000
ISBN 1-85669-224-8

Jacobson, Staffan 
Spraykonst
Kalejdoskop Förlag, Stockholm, 1990

ISBN 91-7936-045-9

Koons Jeff: Easyfun-Etheral 
Utstillingskatalog 
Deutsche Guggenheim, Berlin 
Guggenheim Museum Publications, 2001

ISBN 0-89207-238-5

Klanten R., Hellige H., Meyer B., 
Hillmann J. R., Tiegelkamp V.
72 dpi Anime + dvd-rom 
Die Gestalten Verlag, 2001
ISBN 3-931126-72-2

Mau, Bruce 
Life Style
Phaidon Press, London, 2000.
ISBN 0714838276

Sensation
Utstillingskatalog
Royal Academy of Arts, London, 1997
ISBN0-500-23752-2

stylefile.blackbook.sessions.01 
Publikat Verlags- und Handels KG 
Aschaffenburg, Tyskland, 2002
ISBN 3-9807478-2-4
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Detta är inte en bild
- om att använda bild i kommunikation, som illustration av en text 
och för att förstärka ett budskap

Av Ted Hesselbom

Bilder ersätter möten
Bilder skapar kontakt och ger upphov till kommunikation. All marknadsför
ing handlar om att skapa möten. Det personliga mötet är det oöverträffade 
sättet att kommunicera och skapa sympati, förståelse eller engagemang. Bilder 
är bara näst bäst, men rätt utnyttjade kan de verkligen åstadkomma bra möten.

Möte, ord och bild är verktyg som används i reklamsammanhang för att eta
blera kontakt mellan konsumenter och varumärken. Marknadsföring kan ock
så handla om att bygga förtroenden mellan medborgare och andra verksam
heter än de rent kommersiella. I en verksamhet som Riksantikvarieämbetets 
syftar publicitet och marknadsföring också till att ge beslutsfattare och skatte
betalare ett slags erkännande och återkoppling när det gäller verksamhetens 
inriktning, innehåll och resultat. Något som ofta förbises när man funderar 
över marknadsföring är de interna effekterna. För kulturarvssektorn kan bra 
marknadsföring fungera som en bekräftelse på den egna verksamheten, sam
tidigt som man når andra målgrupper. Bilder är ett bra sätt att kommunicera 
oavsett vilket av målen som står högst på dagordningen.

Bilder har två specifika egenskaper som man måste känna till och som det 
vore oklokt att inte använda sig av när man förmedlar ett budskap:

- bilder uppfattas mycket snabbt
- bilder är starkt känsloskapande.

Det mesta av de bilder som används i reklamsammanhang har en inställsam, 
trevlig och s.k. positiv ton. Ett sådant exempel är de bilder där det är leende 
och vackra personer som används som illustration i marknadsföringen för 
exempelvis banker och försäkringsbolag.

Ett annat sätt är att använda humor som medel.
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I marknadsstrategin för First Hotels har vi använt en motsats och kontrast för att skapa en 
oväntad känsla. Konceptet bygger på hemmiljö med tydliga triviala vardagsinslag, på gränsen 
till tråkiga. Detta ger dels en känsla av ett mer "avslappnat" hotellkoncept och en påminnelse 
om hur skönt det kan vara att ibland slippa hemmets vardag. Kampanjen vänder sig i första 
hand till människor som reser väldigt mycket i sitt jobb.
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Detta är en av de bilder som använts för kommunikationen kring konstmässan åren 1998, 1999 och 
2000. Budskapet ska förena all typ av konst, från snälla små landskapsmålningar till samtida och 
experimentell konst. Vi bedömde det som omöjligt att välja en enda bild från konstvärlden, det skulle 
utesluta för stor del av dem som deltar i mässan och som mässan vänder sig till. Vi skapade därför en 
stark modebild, en bild från en annan disciplin, varje gång i samarbete med erkända namn från mode
branschen. Bilderna skulle överraska och ge en tydlig hint om att konstmässan (faktiskt!) är förnyande 
och en viktig del av sin samtid. Bilderna skulle också fungera sammanhållande mellan mässorna de 
olika åren och skapa en bra allmän bild av vad mässan står för.

Men det finns också helt andra metoder och man kan t.ex. medvetet använ
da bilder som provokatör när man kommunicerar. Det är mest användbart 
när det har högsta prioritet att:

- budskapet fastnar och blir beständigt
- att bilden i sig skapar egna minnesbilder
- att ändra en förutfattad mening eller ta bort en fördom
- att väcka en redan intresserad målgrupp: Något nytt har hänt!

Starka bilder
Jag har valt att ta med exempel på uppdrag där vi kunnat använda ganska 
starka och oväntade bilder. Min erfarenhet är att det är ett bra sätt att nå 
uppmärksamhet och resultat för avsändaren. En del av bilderna är till och 
med provocerande genom att ironisera över de fördomar som mottagaren har 
om ämnet. Ett annat sätt är att använda en företeelse som är dagsaktuell i 
mottagarens medvetande (t.ex. muslimskt, gay, krigshot). Man kan också välja 
att förstärka som i exemplet från vårt samarbete med Skolforum. Ett annat 
sätt är att visa på motsatsen och presentera en hemmiljö med sina vardagliga 
inslag för att lansera en ny idé om en hotellkedja, Your second home is First, 
och därigenom förändra bilden av varumärket.

Man kan inte tala med alla på en gång!
Gemensamt för all marknadsföring, oavsett budskap, avsändare och mottagare, 
är att en medveten bildanvändning ger bra resultat. Orden, bilden och mötet 
är viktiga verktyg för att ha kontroll över och för att uppnå att ditt budskap 
uppfattas av mottagaren på det sätt du vill. Målgruppen behöver vara ganska 
tydligt analyserad för att missuppfattningar ska undvikas och för att avsikten 
inte ska tolkas fel. Detta har såklart mycket med mottagarens förhandsin-
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Här har vi tagit ut svängarna och använt en överdriven, symbolladdad och delvis fördomsfull bild av en 
lärare som gör något väldigt oväntat; kastar sig i lampkronan i lärarrummet. Avsikten är att bilden ska 
nå stor allmän uppmärksamhet och den ska även förmedla en känsla som vi ville att lärarna skulle ha 
på mässan. Vi gjorde också en utställning, lärarnas egen skolgård, där alla fick möjlighet att rusa av sig 
och inspireras. Mottagandet var i stort sett bra och skapade en del, delvis kritiska, diskussioner. Detta 
var en effekt som vi hade eftersträvat; mässan blev omtalad och fick många besökare.

ställning till budskapet att göra. När vi till exempel vet att mottagaren har en 
fördomsfull eller negativ inställning kan vi just med bildvalet påverka motta
garens känslomässiga inställning i en annan riktning. På samma sätt är infor
mation om en positiv inställning till en produkt eller verksamhet styrande för 
bildvalet.

Det är bra att tidigt veta så mycket som möjligt om mottagaren och bestämma 
sig för vilken målgrupp man vill nå. Ju bättre man lyckas med att definiera 
målgruppen, desto säkrare kan man vara på att lyckas i sin kommunikation 
med dem som ingår i gruppen. Annars blir det lätt som att skjuta med hagel
bössa, det mesta träffar inte rätt. Ett sätt att komma till klarhet om hur mål
gruppen tänker är att i förväg skissera en fördom, en egenskap och ett intresse 
hos målgruppen. Med den grunden har man som regel ett bra utgångsläge och 
en bra referensram då man väljer bilder. Detta gäller oavsett om det handlar 
om en större kampanj eller om uppdraget är att illustrera en mindre trycksak.

Om mottagarens attityd till ämnet inte är klart för avsändaren är det myck
et stor risk att ingen lyssnar eller att de du talar till inte är mottagliga för bud
skapet. Om du talar till en grupp människor som inte lyssnar utan pratar med 
varandra, då höjer du rösten. På samma sätt måste man tänka vid bildval.

Relevant och oväntat
När jag jobbar med marknadsföring drivs jag av den övergripande idén att 
alltid göra saker som är både relevanta och oväntade. Det viktigaste är att 
mottagaren av det budskap du har känner sig sedd och bekräftad. Jag hop
pas att mitt anförande har visat på några olika arbetssätt och att det kanske 
kan ge kulturarvssektorn lite ny inspiration.

Författaren är creative director på annonsbyrån Hesselboms Universum.
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Hägringar
- lik från finska inbördeskriget 1918
Av Jan Hietala

Det finns bilder som aldrig upphör att ställa frågor. De kräver uppmärksamhet. 
De kräver svar. De kräver tid. Vad gäller fotografierna från finska inbördes
kriget 1918 vet ingen vilka männen var. Varför de blev mördade. Varför foto
grafierna blev tagna. Exakt var det hände. Vem som var fotograf. Var krop
parna sedan hamnade. Allt är en gåta.

Men den direkta och kanske för någon åtminstone, frånstötande anled
ningen till min fascination inför fotografierna, är deras omedelbara och erot
iskt laddade skönhet. Någonting har de döda männen blivit utsatta för in
nan döden inträdde. Någonting av sexuell natur. En penis är avskuren, många 
av dem bär spår i huden av en bajonett eller en kniv, många är halvklädda 
eller nakna. Deras förvridna kroppar och ansikten för även tankarna till bil
der av frusen extas, barock och skulptural.

Beskrivningen av krig och krigets fasor var redan från första början ett ämnes
område för kameran och dess fotograf. Den beskrivningen av döden som en 
följd av ett övergrepp, med syfte att till exempel utplåna en regim på grund 
av att man anser sig ha ett moraliskt berättigande, som fallet är med de döda 
från kriget 1918, blir med ett fotografi någonting mer än en del av en stati
stik eller en ideologi. Den blir en enskildhet och ett unikt offer. Därmed blir 
den även ett dokument över ett liv som har försvunnit oavsett om vi vet vem

Jan Hietala. Hägringar, ett av tio fotografier från finska inbördeskriget 1918
240 x 180, färgkopia 

Med benäget tillstånd från Statsarkivet, Helsingfors
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det var eller inte. Vi sörjer den förlusten på grund av a tt det är en förlust av 
en annan människa, en medmänniska, och den empatin inbegriper medveten
heten om att det lika gärna skulle kunna vara vi. Empati bygger ytterst på 
just den medvetenheten.

Paradoxalt rör det sig på ett annat plan även om personer som fråntagits sin 
mänsklighet, sin identitet. Fotografierna från 1918 var förmodligen även 
tänkta att ingå i någon form av propaganda och visar hur fotograferandet 
av döda mycket tidigt, kanske från första stund, även spelade en aktiv roll i 
ett krig, som en form av vapen, ett vapen som används mot de som inte befun
nit sig ytterst på frontlinjen. Det rör sig i åtminstone några av fallen om lik 
som grävts upp ur massgravar för att fotograferas i något syfte. Bevis på den 
röda terrorn. Eller bevis på den vita. Alltså i syfte att väcka avsky för mot
ståndarens grymhet och bevisa att denne är barbarisk och inte värd sin 
mänsklighet. Därmed visar de även att bilder av kriget som propaganda, har 
en historia, att den historien är lika lång som avbildandet och fotograferan
det självt. De visar att förvåningen över att bilder från ett krig är censurera
de bygger på ignorans. Det finns inget som är förvånande med censur och 
propaganda vid krig. Tvärtom, kriget är nödvändigt för att just kunna infö
ra censur och rättfärdiga propaganda. Det vet varenda amerikansk president 
alltsedan Wilson och inträdet i första världskriget. Det har aldrig handlat om 
någonting annat.

Den normgivande manliga vita heterosexuella historieskrivningen har alltid 
haft som uppgift att utplåna varje tillstymmelse till hot eller alternativ till sin 
egen förträfflighet och makt. Konst är fortfarande en fråga för en vit övre 
medelklass, och ett propagandamedel för att upprätthålla denna vita medel
klass ensamrätt till bilden som medium. Det är ett förtryck som får fruk
tansvärda konsekvenser. Vet man det måste man även fråga sig varför och 
vem det är som gagnas av censur och censurens följeslagare konformismen.

Bilderna från 1918 hade inte visats offentligt innan jag tog fram dem från 
hyllan på Statsarkivet i Helsingfors i maj 1997. Statsarkivets chef hade som 
avsikt att stoppa mitt användande av fotografierna men fann inget juridiskt 
stöd. Utställningen ägde rum på fotografernas eget galleri på 70-årsdagen av
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»Det har ingenting med provokation att göra 
över huvud taget. Det är en rent etisk fråga. Det etiska består i 
att man under en utvecklingsprocess av ett större verk, 
men även ett mindre, tar en mängd fullkomligt etiska beslut 
för att tillgodose verkets inre logik.«

krigsutbrottet. Effekten var enorm, de orsakade ett mycket stort medie- och 
publiktryck. De betraktades som en politisk och konstnärlig händelse. Intres
sant är att fotografierna fick ett något ljummare mottagande i Sverige och 
blev kritiserade för att vara estetiserande av någonting egentligen förfärligt. 
För mig var den kritiken en illustration av det resonemang jag fört här tidi
gare, med svenskt konstliv som konformistiskt.

Det enda jag har gjort är att återge negativen såsom de såg ut men i full stor
lek, det vill säga i full mänsklig skala. Bredden var en och åttio, det vill säga 
min egen längd, och resultatet blev att figurerna återfick den storlek de en 
gång hade.

Det har ingenting med provokation att göra över huvud taget. Det är en rent 
etisk fråga. Det etiska består i att man under en utvecklingsprocess av ett stör
re verk, men även ett mindre, tar en mängd fullkomligt etiska beslut för att 
tillgodose verkets inre logik. Där finns enbart etiska avgöranden, en moral 
som inte tillåter mig att gå över verkets egen natur. Mitt arbete måste vara 
ett underkastande som grundar sig på att man i ett närmande av en annan 
konstnärs arbete måste vara lyhörd för vad som så att säga kommer i vägen. 
En etisk grundregel föder därmed sin estetik. I mitt fall går alltid etiken före 
estetiken, tvärt mot vad många kanske skulle tro. Ibland blir det till och med 
otroligt provokativt just på grund av det.

Författaren är internationellt verksam konstnär, född i Stockholm, bosatt i London och bedriver 
forskning i queer-estetik vid arkitekturskolan på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
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Ögonblick åt framtiden
Av Bengt A. Lundberg

Kameran - önskeverktyget!
Kameran blev önskeverktyget som tog kulturmiljövården och museerna med 
storm redan på 1840-talet. Kameran och fotografiet var en revolution som 
bara kan jämföras med datorernas intåg i vår egen tid. Våra gamla kollegor 
blev entusiastiska och tog detta nya verktyg till hjärtat - och med ut i vardags
arbetet. Denna omedelbara acceptans säger mycket om vilken särställning 
fotografiet omedelbart erövrade inom vår sektor.

Låt oss som exempel bege oss till östgötaslätten utanför Röks kyrka somma
ren 187z. Den blivande riksantikvarien Hans Hildebrand granskade då den 
så berömda Rökstenen som nyligen huggits loss ur en vägg i närheten - och 
då blir han fotograferad. Alltså, redan för 130 år sedan var det självklart att 
viktiga ögonblick skulle fotograferas!

Fotografiet var ett önskeverktyg och våra kollegor tog det snabbt i var
dagsbruk. Tio år efter Daguerres presentation av sin fototeknik (1839) visste 
alla vad fotografi var för något och på 1870-talet hade många institutioner 
redan egna fotografer igång. De första fotografierna på raä är från omkring 
1867. Inget tidigare medium hade kunnat frysa tiden, göra synligt och min
nas på samma suveräna sätt som fotografiet, och så är det fortfarande.

Rökstenen och Hans Hildebrand. C. F. Lindberg 1872. 
Hildebrand ville uppenbarligen dela stunden vid Rök med oss.
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Kärleken, Storkyrkan, Stockholm. Bengt A. Lundberg 1996.
Kulturarvet utsätts för ökande påfrestningar. Vilket medium kan få alla att förstå detta?

En överlägsen förmedlare
Fotografiet förmedlar information på ett alldeles speciellt sätt. Fotografiet är 
folkligt lättillgängligt och ger individen möjligheter att ta in information ut
ifrån sina egna referenser, en möjlighet som är extra viktig med dagens sam
hällsutveckling.

En rapport från Kulturrådet till utredningen ”Vem skall rädda bilden?” 
sammanfattar: ”vår tids viktigaste historiska källmaterial med sin redovisning 
av miljöer och människor, sin förmåga att förmedla värderingar, upplevelser 
och känslouttryck (kur 1980:3)”.

Det är ett klart ställningstagande från en offentlig myndighet som talar för 
alla sköna konster.

Kulturmiljövården har nu möjligheten att bli mycket mer tillgänglig och 
begriplig - och förhoppningsvis angelägen - för nya grupper av brukare när 
hela världen kan se oss i bild. Griper vi den möjligheten på allvar?

MEDVETNA BILDER

Strategisk fotografering vid RAÄ
Strategisk (planmässig) fotografering - där bilden är målet - har aldrig varit 
någon stor angelägenhet för kulturmiljövården. Strategiska fotograferingar 
som är initierade av raä och som har satt spår i arkiven får man därför leta 
länge efter. Ändå kan man så här i backspegeln skymta några sällsynta pro
filer (bland andra järnvägstjänstemannen och kulturlandskapshistorikern Mår
ten Sjöbeck) som faktiskt arbetade medvetet med bild. Deras gemensamma 
nämnare var det lidelsefulla intresset för något specialämne som de ägnade 
tid åt att fotografera och synliggöra - och göra odödligt!

BILDBRUKET

Bildsyn och trender
”Media speglar inte verkligheten, de skapar den”, säger samhällsvetarna. Mass
media är nutidens normskapare med bilderna och musiken som de verkligt 
vassa vapnen. Trots att vi vet detta fortsätter vi ändå i gamla hjulspår - med
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Undantagsstuga i Lena, Västergötland. Mårten Sjöbeck 1932.
Sjöbecks omfattande och medvetna fotograferande tyder på civilkurage - han tog helt enkelt den tid 
som behövdes från rutinarbetet för att göra något viktigare. Ingen har väl något att invända mot det nu?

backspegeln som verktyg. Fotografiet påverkas alltså mer av det som var än 
det som kommer och sektorn ägnar mer kraft att ta vara på det gamla än att 
formulera strategier för framtidens bilder.

Detta fast vi vet hur oerhört värdefulla dagens bilder blir i morgon. Vi kan 
likna det vid en flod med miljoner bilder nedströms och med miljarder som är 
på väg emot oss. Alla de bilder som dragit förbi har visat att det är ett mänsk
ligt behov att få återvända till dessa frysta ögonblick för att glänta på tidsridån 
och lindra glömskans tyranni. För det märkliga är att fotografiet kan svara 
på frågor som inte ens kunde ställas när bilden togs.

En favoritkollega, Gunnar Lundh, som redan på 30-talet laddade sin Leica 
med den nya färgfilmen sa ungefär så här: ”dagens banala motiv blir fram
tidens unika kulturarv...”
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Visste han verkligen hur rätt han hade? Hans okonstlade färgbilder är idag 
en kulturskatt med ständigt ökande efterfrågan - och nu kan datorerna hjälpa 
dem in i evigheten.

Svansen
Rollfördelning mellan bild och text inom kulturmiljövården ligger fast. Bilden 
styrs av den hierarkiskt överordnade texten eftersom inflytande i kulturmiljö
vården erövras med pennan. Initiativet till publiceringar kommer från text
skrivaren som ofta har ett starkt inflytande också på bild och form.

”Det får inte bli en bilderbok”, är den beska karamell fotografen ibland 
får suga på när uppdraget delas ut. Texten tar ofta tid men fotografen har 
alltid en deadline. Orden får nästan alltid plats men fotografen får ibland nöja 
sig när halva bilder kommer med. Trots att vi lever i ett bildsamhälle upp
fattas fotografering hos oss fortfarande som dyr och extravagant. Sett i ett 
långt perspektiv har bilderna ofta blivit svansen efter andra uppdrag. Sektorns

Norr Mälarstrand. Gunnar Lundh 1946.
Lundh bröt med traditionen och laddade Leican med färgfilm redan i mitten av 30-talet. Eftersom 
vardagsbilder alltid ökar i värde är hans färgfotografier oerhört efterfrågade idag.
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fotograferande har inte haft någon strategi och det förklarar det slumpmäs
siga innehållet och de gigantiska luckor som gapar i arkiven - för att inte tala 
om bristen på färskt bildmaterial. Trots detta finns ibland en glädjande vilja 
till förändring, mer om detta senare.

Förekommer det någon utveckling av bildbruket? En långsam utveckling kan 
skönjas men bildsynen är alltjämt konservativ. Ett sällsynt exempel på trend
växlingar är ändå människans plats i bilden av kulturmiljön. Efter ioo års kul- 
turmiljöfotograferande - kanske på 1950-talet - försvann människorna ur bild
erna för att nu åter börja komma tillbaka.

Bilder med innehåll
Kan kulturmiljövården bruka sina bilder på ett effektivare sätt? Javisst, det är 
nu hög tid att lämna det alltid förutsägbara och övertydliga bakom oss, dagens 
bildbrukare ställer större krav än så. En bild måste starta en intellektuell pro
cess. Reklamvärlden har förstått detta och sänder bildsignaler som allt oftare 
har formen av tankelekar som borrar in produkterna i köparnas medvetande.

Våra bilder ska inte heller alltid servera färdiga svar. Bilder med tolknings
möjligheter startar en tankeprocess hos mottagaren och det är då man kom
municerar. Bra bilder påminner om spännande parker som inte avslöjar allt 
på en gång.

Variation
Tidigare menade man att repetition var kunskapens moder men ny forskning 
visar att det är upprepning med variation som öppnar kranarna för intellek
tet. Inget hindrar alltså att kulturmiljövården envetet upprepar sitt budskap 
- men inte på samma sätt varje gång. Och självklart gäller detta alldeles sär
skilt i bruket av bilder.

Interaktivitet
Tanken att bilder kan mer än dokumentera är fortfarande svårsmält för många 
kulturmiljövårdare som är övertygade om att det är ordet som är vägröjare, 
opinionsbildare, debattör, förstoringsglas och vägvisare. Men en långsam och 
välkommen förändring är påbörjad - oftast genom tillfälliga projekt. Lite för
enklat kan man säga att kulturmiljövården har ett traditionellt bildtänkande 
som förnyas av knuffar från omvärlden. För att snabba på denna förnyelse 
behöver vi utveckla interaktiviteten precis där bilderna skapas. Alltför ofta
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har uppdragsgivare - utan särskild känsla för bildens möjligheter - mandat 
att beordra fotografering och att göra bildval. Och nästan lika vanligt är att 
fotografen gör uppdrag utan att fått klart för sig fotograferingens övergri
pande mål.

Interaktivitet uppstår när alla inblandade är delaktiga från början till slut 
och när erfarenheterna tillvaratas under resans gång. Det är nu hög tid att 
lämna det arbetssätt då fotografen sa adjö till sina bilder efter framkallningen 
- för att möjligen återse dem publicerade efter månader eller år.

Fotografer har nästan alltid möjligheter att se saker på ett alternativt eller 
tydligare sätt än vad skrivbordsperspektivet medger. Först när bild, text och 
form studsas mot varandra får projekten lyft.

Sådana projekt är inte vanliga men de finns.

FOTOPROJEKT

Stadenprojektet

1998 genomförde raä ”Stadenprojektet - kulturarv till vardags”. Här foto
graferades åtta ”vanliga” svenska städer där bilder skulle bilda en tidskapsel 
som kanske öppnas om 50 år. Men projektet var också som en signal om att 
kulturarvet (om-)skapas av oss alla här och nu. Ett bärande förhållningssätt 
var alltså att klä kulturarvet i vardagskläder. Planeringen gjordes i en pro
jektgrupp med målformulering och faktainsamling - inte minst i form av gam
la bilder. Lokala massmedia kontaktades och erbjöds att följa arbetet vilket 
gav god publicitet.

Fotograferingarna gjordes snabbt (cirka tre dagar på varje plats) för att det 
omedelbara skulle prägla bilderna. Fotografen blev som ögonen hos en till
fällig och någorlunda påläst nykomling, och precis som vid alla snabba besök 
fick man både svar och nya frågor.

Fotografen avslutade arbetet med att skriva en kort betraktelse eller kåseri 
där intrycken och tankarna kring platsen samlades. Resultatet blev en produkt 
i tre delar. Ett arkivmaterial (”tidskapseln”), ett bildhäfte med fylliga bildtex
ter och en vandringsutställning som visades i de åtta städerna. Utställningen 
väckte stort lokalt intresse och i några fall tog fotoklubbar och skolor upp 
tråden genom en fördjupad fotografering av den egna staden.
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Fittja, Stockholm, Bengt A. Lundberg, 2001. RAÄ-projektet "Modem hembygd”. 
Vilka visioner hade skaparna av miljonprogrammet - bor de där själva?

Storstadsprojektet
År zooi genomfördes ett projekt med fokusering på efterkrigstidens svenska 
bostadsbebyggelse och särskilt på ”miljonprogrammet” - beslutet att under 
io år bygga en miljon nya bostäder i landet under 1960-1970-talen. Pro
jektet hade en vetenskaplig bas i bl.a. etnologi och byggnadsforskning. Tan
ken var att visa de kvaliteter som trots allt fanns i denna satsning utan att 
idyllisera eller vara ett socialreportage. Ungefär 15 förorter (en benämning 
som ogillas av de boende) i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö foto
graferades i samarbete med projektledningen. Uppdraget blev en omtumlande 
och tankeväckande upplevelse. Avståndet mellan samhällsplanerarnas visioner 
och vardagens Hjällbo, Gårdsten och Holma är stort.

I projektgruppen kom man snabbt att lita till bildens förmåga att kom
municera vilket gav fotografen vida ramar att tolka miljöerna på ett person
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ligt sätt. När projektgruppen efter en tid etablerat en samsyn kunde de for
mella bildlistorna också ersättas med en bra dialog. Gruppen fick genom denna 
interaktivitet ett bättre bildmaterial än väntat och självklart gick fotografen 
ur uppdraget med nya kunskaper.

Fotografiet har fram till nu varit ett fysiskt föremål som i bästa fall fått 
spridning i en viss målgrupp. Nästan alla sparade bilder är exklusiva och svår
åtkomliga och merparten ligger (för evigt?) gömda i arkiv och hyllor unge
fär som ett slags fornlämningar, en oerhörd misshushållning med information 
och ett jämlikhetsproblem eftersom människor i allmänhet inte når informa
tion som ska vara gemensam. Men nu kan kraven på insyn i och tillgång till 
den gemensamma informationen tillgodoses på ett omvälvande sätt med 
Internet och datorer. Plötsligt har det blivit möjligt att bruka bildinformatio
nen oberoende av den fysiska bilden eftersom tid och avstånd inte längre spelar 
någon roll. Originalen kan förvaras i goda arkiv samtidigt som informatio
nen utnyttjas. Här kan man faktiskt både äta kakan och ändå ha den kvar!

Till sist
Trots att fotografiet är så överlägset när det gäller att se så krävs det mer av 
det idag.

”Fotografiet kan inte bara vara ett betraktande eller iakttagande. Fotogra
fiet måste vara en handling! Det ”måste vara som muttrar och skruvar i det 
bygge man arbetar med ...” skriver en känd samhällsdebattör. Bildens fram
tid inom kulturmiljövården är således helt beroende av ett genomtänkt för
hållningssätt. Fotografiet behöver en fortsatt nyorientering där innehållet är 
överordnat tekniken och kamerans roll måste vässas till att bli en offensiv 
agent för kulturmiljövården. Men kvalitetsbilder är beroende av engagerade 
fotografer med uppbackning från en specialistorganisation som kan göra bil
derna tillgängliga och levande. Det kostar. Tyvärr drar fotografiet allt oftare 
det kortaste strået i konkurrensen om resurser (pengar) med byråkratin och 
textmassorna. En ödesfråga för kulturmiljövården är därför om brukarna 
låter sig vinnas med tabeller och ord i framtiden.

Kulturmiljövårdens bilder måste synas, annars finns de inte. Kulturmiljö
vården måste vara synlig, annars finns den inte - och här spelar fotografiet 
en avgörande roll.

Författaren är sedan 1983 verksam som fotograf vid raä.

59



Att illustrera text
Av Lars Melin

Vi vet att bilder gör oss mer benägna att läsa en text. Ögonrörelsekameror 
har studerat tidningsläsare, och ingenting kan mäta sig med en färgbild när 
det gäller att dra blickar till sig - oavsett innehållet. Men gäller det alla bil
der, och är det inte några bilder som är överlägsna andra?

Bildredaktörer, art directors och layoutare tror att de har svaret på dessa 
frågor i maggropen: de känner när det ”funkar”. Men faktum är att saken 
har undersökts systematiskt. Grupper av försökspersoner har tagit del av 
olika textversioner som antingen inte varit illustrerade alls eller också haft 
olika slag av illustrationer. Resultaten kan sammanfattas i ett par enkla tum
regler.

Bara ett kom-ihåg först. Undersökningen har gjorts på rent informativa 
texter, alltså varken på reklam, journalistik, opinionsbildning eller debatt. 
Och det som mätts är lästid, attityd till texten och minnesbehållning. För alla 
sorters illustration gäller att lästiden ökar om texten är illustrerad.

Emotiv laddning
Det är gynnsamt för en text om bilden har en emotiv laddning, mer gynn
samt om laddningen är positiv än negativ. Och laddningen måste vara mått
full. Det tycks finnas ett tak för hur mycket en läsare låter sig charmas av en 
illustration.

Om man illustrerar en positiv text med en negativ bild - eller tvärtom - så 
tar effekterna ut varandra. Om man däremot illustrerar en positiv text med
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Välkommen 
till textprovning!
De flesta läsare vill provsmaka texten 
innan de ger sig in på allvar bland 
det finstilta. Det finns många möjligheter 
Hur gör t.ex. du själv med denna sida?

En text är inte bara en text, den består av 
massor av texter. Först kommer rubriken, 
sedan ingressen och sedan på tredjeplats 
den s.k. brödtexten. Men det är inte alls 
säkert att detta blir läsordningen. Många 
läsares ögon fångas av illustrationen (eller 
någon av illustrationerna), och kanske föl
jer de upp genom att läsa bildtexten.

Vinet ska ha 
lockande färg, en 
härlig bouquet 
och en fyllig smak. 
Men hur är är det 
med text?

Drop quote
Numera finns ofta en s. k. drop quote på väl 
synlig plats på sidan. Det är ett citat ur tex
ten, men inte vilket citat som helst utan nå-

»En text ska ha allt«
got kärnfullt, karakteristiskt som dels kan 
ge den jäktade läsaren som inte hinner läsa 
artikeln en snabblektion i ämnet, dels kan 
locka in övriga läsare i brödtexten.

Mellanrubriker
Mellanrubriker har tre uppgifter. De ger ar
tikeln ett luftigare intryck, de strukturerar 
den i funktionella delar och de skyltar upp 
innehålisblock så att läsaren lätt kan hitta

rätt eller, vid omläsning, hitta tillbaka.
Mellanrubriker finns på en skala från 

strikt information till rent bondfångeri. I 
facktexter är det information som gäller, 
men det finns många redigerare som rutin
mässigt letar fram det smaskigaste ordet ur 
texter och sätter upp det som mellanrubrik, 
oavsett om det är viktigt eller bara en detalj.

Alla dessa texter
Behövs verkligen alla dessa texter? Ja, en 
text ska ha allt. Det lönar sig inte med någ
ra halvmessyrer, utan texten ska vara re
jält genomarbetad.

Och det i sin tur kräver att texten är väl- 
strukturerad, dvs. noga genomtänkt och 
planerad.
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»Moralisten inom oss tycker att irrelevant information 
är en styggelse, medan försök visar att både relevant och irrelevant 

information får mycket hög textuppskattning.«

en positiv illustration når man taket, alltså ingen tilläggseffekt. Det är alltså 
inte så, som många tror, att bilden har ett försteg när det gäller känslor. Vis
serligen är bilden bäst på emotiv överföring, men det är texten som har presti
ge, och de väger upp varandra.

Slutsats: Det är bättre att illustrera texten på sid 61 med det lagom trevliga 
textglaset (= befintlig illustration) än att välja t.ex. en ögonrörelsekamera (vil
ket skulle vara neutralt).

Stiliserad eller detaljerad
Det finns en vida spridd uppfattning att stiliserade bilder är överlägset effek
tiva medan realistiska, detaljrika foton skulle vara för plottriga och ofoku
serade. Sanningen är att stiliserade bilder är aningen bättre än detaljerade, 
såvida textresonemanget inte är obegripligt utan bild.

Slutsats: Texten på sidan 61 är aningen bättre med det befintliga streckglaset 
än med ett foto av ett vinglas.

Dubblerad information eller ny
Det finns i princip två strategier för illustrationens information i förhållande 
till textens. Antingen får bilden upprepa samma information som texten ger 
eller också får den tillföra ny information. I praxis är det senare absolut van
ligast, och det är egentligen bara i vissa läroböcker man kan se att en bröd
text är illustrerad med en bild som konkretiserar texten och att bilden är för
klarad med en bildtext som förklarar bilden. Alltså tripp, trapp, trull.

Försöken visar att dubblerad information är klart bäst, både när det gäller 
försökspersonernas textuppskattning och deras minnesbehållning. Å andra 
sidan är det en tidsvinst att dela informationen mellan bild och text.

Slutsats: Om det gick skulle vi nog välja att dubblera informationen. Men 
i det här fallet är det nog lättare sagt än gjort.
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Relevant information eller irrelevant
Den nya information som tillförs via bild kan i princip vara av två olika slag. 
Den kan ha med textens innehåll att göra (relevant) eller den kan vara helt 
ovidkommande. Det senare är oerhört mycket vanligare än man som lekman 
är medveten om. Min tidtabell över tunnelbanetider är t.ex. smyckad med en 
kanelbulle.

Moralisten inom oss tycker att irrelevant information är en styggelse, me
dan försök visar att både relevant och irrelevant information får mycket hög 
textuppskattning. Men den irrelevanta bilden kan inte förstärka minnesbe- 
hållningen. A andra sidan försvagas den inte heller.

Slutsats: Vår text borde illustreras med en ögonrörelsekamera i stället för 
med ett textglas. Men se punkt i om varför detta är olämpligt.

Lars Melin är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet.
Den som vill ta del av de undersökningar som refereras i texten kan söka upp artikeln: 
Melin, L (1999) Gör illustrationen vad vi tror? I: Nordicom 1-2:1999.
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Bildens dubbla laddning:
ikonoklaster och ikonoduler
Av Sven-Olov Wallenstein

Samtidigt som vi lever i en värld av ljus, bilder, imaginära och virtuella världar, 
dras många av oss till den motsatta polen - till en tanke på att avslöja den 
stora lögnen, göra upp med alla de falska bilder som omger oss, att en gång 
för alla se sanningen. Vi är, kort och gott, ”ikonoduler” och ”ikonoklaster” 
på en och samma gång, bilddyrkare och bildstormare i ett. Inte minst kan vi se 
detta i de senaste decenniernas konst - från det tidiga 50-talets gryende brittiska 
popkonst, där reklambilder för första gången vävdes in i konstverkens själva 
substans, till de franska situationisternas aggressiva strategier för ”détourne- 
ment” (att ”deturnera” en given bild genom ingrepp, retuscheringar, beskär- 
ning, collageteknik etc, så att dess innebörd i grunden förändras), till hela 
den tradition som emanerar från det sena 70-talets och tidiga 80-talets idéer 
om ”appropriation” (hos konstnärer som Sherrie Levine, Haim Steinbach, Jeff 
Koons, Ashley Bickerton, etc), i ”commodity art” och alla dess avläggare. Över
allt finner vi denna pendlande rörelse mellan att förlora sig i bildens extas, i 
dess förföriska yta, i varuvärldens perversa lockelser, och att vilja förstöra 
den i moraliskt raseri, att slå sönder alla dessa falska spegelbilder så att vi en 
dag ska kunna se världen som den är.

På så sätt har den ikonoklastiska retoriken vunnit insteg i den moderna 
konsten, och att vara bildstormare innebär generellt att göra uppror mot tradi-
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tionen, det har en smak av ungdomlig revolutionär nit: att slå sönder bilden, 
eikon, så att bara klasma, fragment, splitter och delar återstår, samtidigt som 
denna förstörelse också ska bana väg för det nya. Begreppet svävar mellan 
en destruktiv dimension, där det förflutnas bilder måste utplånas, och en kon
struktiv, där den söndrade bilden ska ge upphov till en ny och sannare, rent
av den sanna bilden.

Den italienske filosofen Mario Perniola har i sin La societå dei simulacri 
gett en historisk djupdimension åt denna moderna belägenhet. Redan tidigt 
utsätts bilden för kritik - från kyrkofäder som Tertullianus till Origenes och 
vidare ifrågasätts i grunden dess existensberättigande, även om det inte till 
en början tycks ha fått några direkta praktiska konsekvenser. De egentliga 
bildstriderna hör hemma i Östkyrkan, där det första egentliga bildförbudet 
formuleras 726 e.Kr. Striderna rör sig emellertid ingalunda på en rent teolo- 
gisk-filosofisk nivå, utan betingas till stor del av politiska och ekonomiska 
motiv - det handlar helt enkelt om att beröva klostren deras rikedomar. Batal
jerna går fram och tillbaka under mer än ett århundrade, tills bilderna slutligen 
accepteras igen 843. Ikonoklasmen kom att leva vidare underjordiskt i vissa 
kätterska sekter, som katarer och bogomiler, men vi får vänta ända till kalvi
nismen och reformationen för att se nästa storskaliga utbrott. Men från forn- 
kyrkans teologi, över bildstriderna på 700- och 800-talen, via reformationen 
till den moderna epoken, som fortfarande i många av sina radikalaste och mest 
”modernistiska” drag återupprepar den metafysiska traditionens paradoxer, 
finns ändå en tydlig linje som går att följa.

Begynnelsen på denna långvariga strid återfinns redan hos Platon, i Staten 
Bok 10, där flera motiv korsar varandra: det som sker är på en gång ett för
kastande och ett upphöjande av bilden, vad vi med en modern psykologisk 
term kunde kalla en dubbelbindning, som upprättar en spänning mellan konst 
och filosofi, mellan idén och dess sinnliga form. Den första direkt praktiska 
ikonoklasmen möter vi däremot i Andra Moseboken, med historien om guld
kalven och budorden: det sinnliga förkroppsligandet av gudomen är i sig för
kastligt, eftersom det oändliga varken kan eller får inneslutas i någon sinnlig 
form. Lagen är en lag mot att göra det oändliga ändligt.

De teologisk-filosofiska spekulationerna bildar utgångspunkten för kristen
domens inneboende drift efter ikonoklasm - och för konstens vidkommande 
innebär detta att konsten sedan dess som en fritt svävande imitativ funktion
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blir något som måste rättfärdigas. Hur kan ytterligare ett moment av imita
tion accepteras, varför skulle det behövas ytterligare en genomgångsstation? 
Är inte konstens sinnliga sken snarare en omväg, eller rentav en fälla på vägen 
tillbaka till Gud: ett simulacrum, en skenbar och bedräglig likhet? Bilden är 
från början hemlös, en imitation av en imitation, och om människan är Guds 
avbild, så är konsten en specifikt mänsklig produkt, ett överflödigt tillägg 
utan egentlig mening i frälsningsdramat.

Det är på detta plan vi kan förstå den legend som använts för att rättfärdi
ga bilden i den kristna traditionen: Veronikas svettduk som stod i direktkon
takt med Kristi kropp, vilket i den 
östkyrkliga ikontraditionen mot
svaras av idén att den första ikonen 
inte är skapad av mänsklig hand.
Bilden kan rättfärdigas genom att 
den första bilden behåller ett direkt 
orsaksmässigt, ”indexikalt” förhål
lande till det absoluta, och i den me
ningen inte är representation, utan 
närvaro. Den första bilden är inte en 
bild, utan direkt kontakt, en bryg
ga mellan det eviga och det timli
ga. Den är en inkarnation av likhet 
och inte olikhet, det vill säga det pa
radoxala första tecknet som undflyr 
tecknets arbiträra natur, den punkt 
där alla teckenkedjor har sitt fäste.

Immanuel Kant skulle sedan ta 
upp denna tråd i kapitlet om det 
sublima i Kritik av omdömeskraf- 
ten, när han hävdar att denna historias egentliga innebörd är att det oändli
ga inte kan framställas annat än i negativ form. Kant noterar: ”Kanske finns 
det inget sublimare ställe i judarnas lagbok än budet: du skall icke göra dig 
något beläte (Bildnis), eller någon bild (Gleichnis), av det som finns i himme
len eller på jorden” etc. Kant gör här på sätt och vis den judiska konceptio
nen av Lagen till sin egen: Lagen kan aldrig ges i sinnligheten, i fenomenens 
värld, utan utgör ett brott med världens form. Lagen i dess rena form är utan
för världen, den är sublim. Varje formad och konkret bild kommer med nöd

Francisco de Zurbaran (1598-1664) 
Veronikas svetteduk 
olja på duk, 70 x 51,5
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vändighet att korrumpera den, och alltså måste den brytas sönder för att inte 
ljuga om vad den vill säga. Bildens ikonoklasm blir därför en del av den subli
ma (och säkert också sublimerande) psykiska ekonomin, som leder oss mot 
Lagen. Som t.ex. Jean-Franęois Lyotard påpekat skulle dess formuleringar 
komma att få stor betydelse, inte minst för den abstrakta konstens framväxt.

Denna till synes abstrakta diskussion angående det oändligas förhållande 
till världen pekar alltså både bakåt och framåt. Den rekapitulerar en ambiva
lens i kristendomen, vars första och tydligaste uttryck är debatten om Kristi 
olika naturer - finns det två naturer, en natur, eller två i en? Hur kan det 
gudomliga över huvud taget inträda i det ändliga utan att förlora sitt värde? 
- samtidigt som det ger avgörande impulser till våra egna strider om bilden, 
från den moderna bildkonstens inledning och framåt.

Men i vad mån är dessa lärostrider egentligen relevanta för oss? Mario Per- 
niola visar tydligt hur den antika och medeltida bildstriden utgör en förut
sättning för diskussionerna om den moderna bildvärldens status. Diskussio
nerna om polyteism och monoteism, Gudsbegreppets renhet kontra världen, 
ande och materia, sken och verklighet, presens och representation, är för Per- 
niola inte några blott historiska fenomen, utan schemata som verkar direkt 
i samtiden. Bilddyrkarna, ”ikonodulerna”, tänker sig en kontinuitet mellan 
original och kopia, en ”delaktighet” som gör bilden till en port mot evigheten. 
Att förneka bilden innebär för dem att förneka inkarnationen.

Ikonoklasterna hävdar däremot Guds (sanningens) transcendens, hans skill
nad gentemot världen. Mot det synligas teologi ställer de en profetisk vision 
av framtiden, där visionen är något principiellt annat än en synlig ikon, efter
som den riktar sig till ett utvalt fåtal och ligger till grund för en sekterism 
med moraliska, eskatologiska och messianska förtecken, enligt mottot: ”den 
som inte har öron skall bli hörande, den som inte har ögon skall bli seende.” 
Ikonoklasmen bildar på så sätt ett konstant drag i alla utopiska rörelser: san
ningen är ett inbrott i synlighetens ordning av ett principiellt ännu okänt slag, 
en negation av sinnena och av fenomenens slöja.

Perniola drar en linje från antiken, via debatterna om bildens status i refor
mationen och motreformationen, fram till dagens mediedebatter, där ikono
dulerna är mediernas hyperrealister och realister, ikonoklasterna de som åbe
ropar en alternativ sanning, ”autenticitetens hyperfuturister”. Ikonodulerna 
kräver att se sanningen, indigneras över manipulation, har en väsentligen opti-
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mistisk syn på medierna, medan ikonoklasterna vill slå brädet över ända i 
namn av en ny vision av framtiden, där monoteismens renhet förvandlats till 
en vision av den revolutionära gruppens utvaldhet.

Perniola fokuserar sin diskussion på massmediernas funktion, men det är 
inte svårt att transponera hans resonemang och urskilja ett ikonoklastiskt 
drag också i modernismen som sådan. Om det sublima är en av drivkrafter
na i den moderna estetiken, det vill säga driften att bryta igenom den trade
rade bildens begränsningar för att framställa det oframställbara, att låta bil
den rämna för att genom dess katastrof låta något annat framträda, så utgör 
dialektiken mellan ikonoklaster och ikonoduler ännu upp till modernismens

»Men känslan av att detta är en förlust har i sig 
gått förlorad; vi manövrerar idag i bildvärlden som vore den 
en ny natur, ett nytt landskap som inte längre behöver jämföras 
med något föregående.«

slutfas en drivande logik. Hos Mondrian, hos Malevitj, och längre fram hos 
Ad Reinhardt och Barnett Newman, och till och med i det tidiga 8o-talets 
diskussioner om figurationens eventuellt regressiva karaktär, kan man höra 
ekon av denna tusenåriga strid.

Denna legering mellan moralisk stränghet och längtan efter det absoluta 
utgör ett av de centrala elementen i ”högmodernismen ”, kanske rentav dess 
kritiska linje. Det specifika med den moderna konsten, säger filosofen Adorno 
i sin posthuma Ästhetische Theorie från 1970, är att utopin är belagd med 
”bildförbud” - den får aldrig visa försoningen mellan det individuella och 
det allmänna, mellan vad han kallar mikrologierna och begreppet, annat än 
på ett negativt sätt. Naturen, skönheten, njutningen, alla dessa begrepp som 
definierat den traditionella konsten, måste för tillfället sättas inom parentes, 
just på grund av att de blivit manipulerbara begrepp inom ” kulturindustrin”. 
Tron på skönheten överlever bland reklammakarna, och den moderna konsten 
kan bara bevara den som ett minne genom att negera den. ”1 den falska värl
den är all njutning falsk”, säger Adorno i en typiskt tillspetsad formulering.

För de konstnärer som jag pekade på inledningsvis, och som arbetar med 
att infiltrera och tillägna sig mediernas bildvärldar, tycks alternativet mellan 
ikonoklasm och ikonoduli vara särskilt laddat. Samtidigt som vi blir alltmer 
vaksamma mot bildernas inneboende ideologi, mot deras försåtliga sätt att
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manipulera vårt begär, vår blick, vår fantasi, blir det lika tydligt att vi lever 
i en värld sammansatt av bilder, att det inte finns något enkelt sätt att säga 
eller visa det sanna.

Insikten i det senare kan ibland te sig som en svindlande realitetsförlust - 
så t.ex. hos sociologen Jean Baudrillard och alla de teorier om ”simulation” 
som utvecklades under 8o-talet. På sätt och vis har Baudrillards påståenden 
blivit vardagsmat idag, inte minst på grund av den digitala bildteknologins 
utveckling, som suddat ut de sista resterna av tron på en ”indexikal” och direkt 
relation mellan världen som orsak och bilden som verkan. Men känslan av att 
detta är en förlust har i sig gått förlorad; vi manövrerar idag i bildvärlden 
som vore den en ny natur, ett nytt landskap som inte längre behöver jäm
föras med något föregående. Den väsentliga skillnaden, säger Perniola mot 
slutet av sin bok, ligger inte mellan ”hologrammet” och en värld av kött och 
blod, utan mellan att förväxla hologrammet med världen, och att helt enkelt 
se det som ett sådant, som en ny luminös skapelse.

Sven-Olov Wallenstein är lektor i konstteori vid Konstfack, och i filosofi vid Södertörns 
Högskola. Han är chefredaktör för SITE, och publicerade nyligen Bildstrider: Föreläsningar 
om estetisk teori (2001) och Den sista bilden: det moderna måleriets kriser och förvand
lingar (2002). Kommande publikationer under hösten 2003 är Den moderna arkitekturens 
filosofier, och en översättning av Immanuel Kants Kritik av omdömeskraften.
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Bildförteckning

s.3 Gabriel Hildebrand/RAÄ, tillhör Martin Burgos
S.6 Gabriel Hildebrand/RAÄ
s. 10 Gabriel Hildebrand/RAÄ
s.ll Gabriel Hildebrand/RAÄ
s. 13 Gabriel Hildebrand/RAÄ, tillhör Statens Konstråd 
S.15 Gabriel Hildebrand/RAÄ
S.17 Sofia Häyhtiö
s. 18 ©Thomas Carlsson/eus 2003/ Foto Gabriel Hildebrand/RAÄ

s. 19 Nationalmuseum, Stockholm, NM 4882
S.23 Corbis/Scapix

S.26 Carole Condé och Karl Beveridge

S.31 Jan Braar Christensen/Øystein Aasan

S.33 Michel Majerus, courtesy neugerriemschneider, Berlin, 

s.34-35 courtesy Sonnabend Gallery/commissioned by 

Deutsche Guggenheim, Berlin 

S.37 credit Bionic-Systems.com

5.41 Hesselboms Universum

5.42 Hesselboms Universum

S.44 Hesselboms Universum

S.47 Jan Hietala, Statsarkivet Helsingfors

5.51 C.F. Lindberg/ata/raä

5.52 Bengt A. Lundberg/RAÄ
s.54 Mårten Sjöbeck/RAÄ
S.55 Gunnar Lundh/Nordiska Museet

s.58 Bengt A. Lundberg/RAÄ

S.65 courtesy Mai 36 Galerie, Zurich.

S.67 Nationalmuseum, Stockholm, NM 5382
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Riksantikvarieämbetet

Bilder formar sätten att se och kan användas för att leda 

tankar i nya riktningar. Bilderna omkring oss finns inte där 

av en slump, men ändå används de alltför sällan i akade

miska och antikvariska sammanhang. Här har vi samlat 

ett urval ur en seminarieserie och några konstutställningar 

på temat bilder. Skriften är tänkt att fungera som inspiration 

till ett medvetet bildbruk - där bilden används som den 

fantastiska betydelsebärare den kan vara.


