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#101 – två tillsammans
 
För några år sedan blev jag uppvaktad Peder Josefsson och Lars-Åke Åberg, 
som gärna ville göra en utställning i Hishult tillsammans. 
Peder kände jag till som en konstnär som hade sina måleriska rötter 
tillbaks till tiden för studentrevolterna i slutet på sextiotalet och sedan det 
radikala måleri som följde i början av 70-talet. Idag, drygt 40 år senare, 
ser Peders bilder helt annorlunda ut och representerar en genre som 
personligen har tilltalat mig mycket. Att Peder dessutom varit en sökare 
när det gäller den tryckta bilden förstärkte min övertygelse för hans 
målningar och tryck. 
Lars-Åkes skulpturala arbeten i sten, med huset som gemensam 
nämnare, var också lätta att tycka om. Under drygt 10 år hade jag 
ett mycket nära samarbete med Staffan Nihlén, där vi gjorde flera 
böcker och resor tillsammans i de klassiska Italienska stenbrotten där 
konstnärerna arbetade. Under dessa år fick jag se och uppleva mycket 
som gör att jag naturligtvis lätt dras till denna konstart. Att dessutom 
Lars-Åke ofta hämtar sina stenblock från, samt ibland arbetar i, samma 
område i Italien gör att känslan för hans verk är stark.

Men att ställa ut tillsammans, skulle det fungera? Jag kunde då inte se 
det utan hoppades att få möjlighet att se material eller se de två på en 
gemensam utställning. 2009 ställde Peder och Lars-Åke ut på Rydals 
museum, utanför Borås. Från utställningen gjordes en film som jag fick på 
en CD. Filmen inleds med ett samtal mellan konstärerna om att ställa ut 
tillsammans. Detta samtal, samt att utställningen kändes som en väldigt 
vacker helhet, gjorde mig intresserad. Absolut skulle det platsa i Hishult.
Tillsammans träffades vi i Lars-Åkes och Peders vackra och vackert 
belägna ateljéer, nu i sommar den 21 juli, för att fotografera, få underlag 
till katalogen och planera för höstens utställning. Välkomna till Hishult! 
 

Hishult i augusti 2011, Kjell Åke Gustafsson
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Det här är vår fjärde gemensamma utställning och ytterligare två 
är planerade. Galleristen Barbro Fredholm förde oss samman och 
resultatet blev ett lyckat samarbete i Lidköpings Konsthall 2007.
 
I mötet mellan diabasskulpturernas volymer och de färgstarka 
målningarna på plåt uppstod en korsbefruktning. Den tydliga 
konfigurationen i målningarna fanns även i husfasadernas avskalade 
form. Här tror vi att våra konstnärskap fann varandra och berikar 
upplevelsen för betraktaren.
 
”Stenens massiva tyngd och linjens lätta flykt gör utställningen till 
ett allkonstverk som är värt många besökare” skrev Bertil Lundgren i 
Nya Lidköpings-Tidningen den 31 jan 2007.
 
Rolf Haglund skrev i sin recension i Borås Tidning den 28 sep 2009 
bl.a. följande:
”Meningsfullt ”gifter sig” de bådas verk med varandra till något helt 
nytt så att man skulle vilja bevara utställningen även för framtiden, 
kanske i videoform. Här har själva utställningsformen blivit en unik 
och meningsfull del av konstupplevelsen.”

 Välkomna!
 Peder Josefsson och Lars-Åke Åberg
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Lars-Åke Åberg 

Min konstnärsbana började egentligen som målare. Sigvard Sjöqvist, som 
var teckningslärare på Skövde allmänna läroverk, ordnade extra lektioner 
på fredagar för intresserade elever och tog oss med till den nyöppnade 
vackra Konsthallen. Året var 1965. Vid ett tillfälle var väggarna i 
Konsthallen täckta med Olle Carlströms stora blåa expressionistiska 
målningar. Det blev en enorm upplevelse som satte spår.

26 år senare och efter studier på Ålgårdens målarskola i Borås deltog jag 
i Septemberakademien på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Vi var ett gäng 
som tecknade och målade intensivt under tre höstveckor. Olle Carlström 
var gruppens ledare. Och han tyckte mycket om mina bilder. På avslut-
ningsfesten tog jag mod till mig och tog fram utställningskatalogen från 
1965 och berättade om mina upplevelser. Det blev en känslosam kväll.

På hösten det året, 1991, debuterade jag på Galleri Bacchus i Borås med 
teckning och måleri.

Några år senare befann jag mig på Gotland på en stenkurs arrangerad 
av Konsthögskolan i Stockholm och med en entusiastisk Svenrobert 
Lundquist som ledare. I ett underbart gammalt stenbrott i Sundre mötte 
jag den gotländska kalkstenen. Där träffade jag också skulptören och 
grafikern Stefano Beccari. Det var Stefano som året därpå lockade mig 
till Carrara i Italien. Hos Carlo Andrei på Studio AMA och i de närmaste 
omgivningarna hittade jag min nya palett. Den kunde bestå av Statuario- 
den vita ”lyxmarmorn”, blågrå Bardiglio, intensivt blå sodalit från Bolivia, 
rosafärgad marmor från Portugal, röd eller gul persisk travertin, röd 
Levanto, Portoro- den svarta italienska marmorn med guldfärgade slingor, 
bärnstensfärgad Siennamarmor eller skimrande alabaster från Volterra. 
Det var lätt att bli hänförd. 

Det har hunnit bli en hel del resor till Carrara sedan första besöket och 
upptäcktsresorna i grannskapet har blivit fler. Pallarna med sten hem till 
Sverige har också blivit fler. Väl hemma har stenen fått en skyddande 
presenning över sig. Marmorn tycker inte om den svenska vintern.
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Naturen har alltid varit den stora inspirationskällan. När jag som 
barn och tonåring vistades sommartid på Öland fängslades jag av 
insekternas oerhörda mångfald i färg och form. Samlandet övergick så 
småningom i fotografering och den numera årliga fjärilsuppfödningen. 
Det var därför inte så förvånande att mina första skulpturer föreställde 
puppliknande varelser, gärna i par och placerade i grupper som pågående 
samtal. Materialet var alla de fantastiska stensorter jag upptäckt i 
Italien. Skulpturdebuten skedde i Göteborg på Galleri Öhrström och 
besökarna tog sig entusiastiskt för att flytta omkring skulpturerna i nya 
konstellationer. Det var något jag gillade. Skulpturer bör kunna beröras.

Kanske var det min egen gamla längtan efter ett stenhus vid havet. En dag 
stod det i alla fall där i ateljén, det första stenhuset i en ännu oavslutad serie. 
Idéer föds, intuitionen styr under arbetets gång och nya skulpturer uppstår. 

De senaste åren har jag mestadels arbetat i svensk diabas. Det är något 
särskilt med diabasen, den klingar som malm när man hugger. Den kan 
vara oerhört vacker, ibland med den ”rostiga” barken, polerad djupsvart, 
gråsvart efter arbetet med mejsel eller med den spännande klovytan. 
Kontrasten mellan den svarta diabasen och den vita Carraramarmorn 
använde jag mig av till skulpturen ”Två generationer” som visades på Borås 
internationella skulpturfestival 2008. Det vita marmorhuset står skyddat 
mellan två diabasblock på sex ton. Min senaste bekantskap kommer från 
mitt eget Västergötland, kalkstenen från Kinnekulle. Röd eller grå och full 
med hemligheter lockar den mig till nya spännande upptäckter.

På det nyligen avslutade internationella skulptursymposiet i Bryssel var 
materialet vit marmor med mörka slingor från just Carrara. Det blev 
ytterligare ett hus, en interaktiv skulptur som är nu på plats i stadshuset i 
Woluwe Saint- Pierre i Bryssel. 

Stenen har i alla tider utövat en magisk kraft på människan och som 
skulptör nalkas man den med vördnad. Älskar man det uttrycksmedel 
man valt, älskar man också sitt material. Fyndet av en liten vacker sten på 
stranden eller ett block för en blivande skulptur - känslan är densamma.  •
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Peder Josefsson 

Måleriet är människans äldsta visuella medium, en tradition 
som var och en som applicerar färg på en plan yta för en dialog 
med. Gult och rött lär vara de kulörer människan använt 
längst. De finns i Lascauxgrottorna och i Altamiragrottorna 
(ca 30 000 år gamla). När människan tusentals år före Kristus 
började färga in tyger, lär man också ha använt gult.

Mellan 1967 och 1972 studerade jag på Konsthögskolan 
Valand. Det nya måleriet var nyrealism, alltså figuration. 
Debuten skedde på Galleri Prisma i Stockholm 1972, med 
utställningen AIF (arbetarnas idrottsförbund). Jag tittade på 
Hoppers målningar av ensamhetskänsla och alienation. Även 
1600-talsmålaren Vermeers måleri intresserade mig mycket. 
Den nya franska romanen var viktig: Robbe-Grillet med 
berättelsens sönderfall, liksom filmer av Antonioni och 
Agnès Varda. 

Fotot och kameran blev viktiga verktyg för att fånga platser 
och stämningar som sedan i collagets form sattes ihop med 
massmediebilder. Detta blev underlag för måleri och grafik.
Men det var då det.
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Från slutet av 1980-talet arbetar jag med linjer som bildar ytor, 
mönster och nya strukturer. Målningen blir en sak i sig, inte 
det narrativa ställföreträdandet utan linjer, ytor och färgfält, 
där färgen får en egen betydelse. ”Vad betyder att måla färgen?” 
(Robert Ryman) Att målningens yta, den applicerade färgen, 
upphör att vara ställföreträdande.

Jag bor och arbetar nära havet i Bohuslän. Även åkrar och fält 
finns utanför ateljéfönstren. Att följa arbetet på våren med 
åkrarna och se mönstren och spåren i jorden, är en estetisk 
upplevelse. När det gröna sedan sticker, uppstår skönhetens 
svindlande syntes. Jag är i naturen och naturen är i mig.

Andra viktiga inspirationskällor är filosofi, det ryska 
avantgardet, minimalismen och arkitektur. 

Underlaget jag målar på är aluminiumplåtar och 
kanalplastskivor. Färgen lägger jag på med gummiraklar av 
olika slag och matriser. Större delen av tillblivelsen av en 
målning utgörs av förarbetet i form av skisser i skala 1:20. 
Sedan börjar själva målningsarbetet.
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