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1:1 Inledning
Tack vare fiskhandlaren som använde tidningspapper till att paketera min nyköpta
fisk, fick jag tag i en artikel om Liss Eriksson som väckte mitt intresse.
Det visade sig att Liss Erikssons verk finns på ett flertal offentliga platser runt om i
landet, ställen som dagligen passeras av många människor till exempel, Paret (1973)
från Kungsträdgården i Stockholm och Fågelmannen (1971) från torget i Arvika. Trots
detta är Liss Eriksson en konstnär som är obekant för de flesta.

1:2 Frågeställningar
Jag har valt ut en av hans många offentliga skulpturer, Huset från 1961, placerat vid
Kobjer torg, ett bostadsområde i Lund. Utifrån mötet med detta verk har jag ställt
mina frågor.
•
•
•

Skulpturgruppen Huset sägs vara ett nyckelverk i Liss Erikssons
konstnärskap, stämmer det?
Hur kan Huset karaktäriseras med hjälp av en formalistisk bildanalys?
Hur kan verket tolkas?

1:3 Metod och källmaterial
Efter att ha upplevt verket på nära håll, ville jag komma närmare konstnären och
hans livshistoria, det kändes nödvändigt med en presentation av Bildhuggaren Liss
Eriksson, som han själv kallade sig.
För att kunna se bredden och djupet i verket och för att kunna få svar på första
frågan har jag tittat lite extra på åren innan verkets tillkomst, till exempel
konstklimatet vid tiden. Jag har också jämfört Liss Erikssons konstnärliga uttryck med
andra konstnärers, vilka jag anser han har berörelsepunkter med.
Min huvudkälla om Liss Eriksson är Thomas Millroths, Liss Bildhuggare från 1994.
Han ger en bred bild av konstnären men gör också intressanta djupdykningar i en hel
del av hans skulpturer, även Huset. Det finns annars inte så mycket skrivet om Liss
Eriksson, däremot har konstnären själv varit mycket flitig att anteckna sina tankar om
sitt arbete. Det finns ett stort antal dagböcker bevarade, dessa förvaras på
Dokumenteringsarkivet
för
modern
konst,
Landsarkivet
i
Lund.
På
handskriftsavdelningen, Universitetsbiblioteket i Lund finns personliga brev samlade.
Med hjälp av delar ur dessa samlingar har jag kommit närmare Liss Erikssons liv och
arbete. Jag har även studerat tidningsartiklar och reportage om konstnären.
Liss Eriksson har haft ett stort antal utställningar, vilket resulterat i
utställningskataloger med en hel del intressant bild och textmaterial. År 2000
hedrades minnet av Liss Eriksson genom en retrospektiv utställning på
Waldemarsudde i Stockholm, en utställning jag är glad över att ha besökt.

3

Det har varit av stor betydelse för mig att ha fått möjlighet att hälsa på och insupa
den fantastiska miljön som varit Liss Erikssons och hans hustru Brittas hem och
arbetsplats i många år. Där fick jag på nära håll beskåda den tidigaste
tredimensionella skissen till Huset. Jag har också fått förmånen att intervjua Britta
Reich-Eriksson.
På Skissernas museum i Lund finns brev och skisser med anledning av tillkomsten
av Skulpturgruppen Huset. Med hjälp av dessa skisser och anteckningar kan man se
hur verket har ändrats och utvecklats innan det fick sin slutliga form.
Jag har slutligen ett flertal gånger besökt platsen där konstverket finns.
Utifrån detta har jag sedan gjort min analys och tolkning av Skulpturgruppen Huset.
Vid mina presentationer av konstverket har lägesbeskrivningar utgått från
betraktarens perspektiv. Till stöd i mitt analysarbete har jag använt mig av Boken Art
Fundamentals; theory and practice av Ocvirk m fl fr 1998 särskilt avsnittet som
behandlar skulptur.
I de fall där jag känner till varifrån jag hämtat bilderna har jag angivit detta, annars
inte.
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2. Bakgrund
2:1 Liss Eriksson
Liss Eriksson föddes i Stockholm 1919. Fadern, skulptören Cristian Eriksson, var då
61 år och Liss Eriksson blev yngst i barnaskaran. Hans mor, Ebba Dahlgren, var
faderns andra hustru. Liss Eriksson växte upp på Söder i Stockholm. 1905 köpte
Cristian Eriksson en fastighet på Maria Prästgårdsgatan, den innehöll både bostad
och arbetsplats. Konstnärs-sonen tillbringade mycket tid tillsammans med sin far,
dels i hans ateljé naturligtvis, men han fick också ofta följa med till
idrottsarrangemang där fadern noga studerade idrottsmännens kroppar och rörelser.
”Jag är ateljébarn. Där var roligt att vara. Man fick naturligtvis följa arbetet, ett grundligt, ständigt
nedrivande och börjande på nytt. Det där tillämpar jag nog som arbetsmetod, fast jag lever i en annan
tid. Jag var sexton när far dog. Till dess var det aldrig tal om att jag skulle bli skulptör. Jag började på
1
egen hand när jag var nitton.”

Liss Eriksson visade tidigt ett intresse för att teckna, han hade redan som mycket ung
lätt för att fånga karaktäristiska uttryck och sinnesstämningar Trots sonens intresse
var Cristian Eriksson inte helt positiv till tanken att han skulle bli konstnär, han skall
till sin fru ha uttryckt;
”se till att han inte blir konstnär!”

2

Liss Eriksson själv, hade alltid haft en dragning till ”konstnärskallet,”3 men samtidigt
känt att det inte var riktigt accepterat, man talade inte om saken. Trots detta fick han i
alla fall en grundläggande utbildning i skulptur av sin far.
Liss Eriksson blev tidigt medveten om sin konstnärliga förmåga och att han hade
goda förutsättningar till att bli skulptör, men valde i alla fall bort tankar om en
konstnärsutbildning. Han valde istället arkitektbanan, enligt honom själv som en
kompromiss. Liss Eriksson startade arkitektutbildningen med ett år som
byggnadspraktikant, 1938 började han på Norrköpings tekniska gymnasium. Hela
tiden underhöll han dock sitt stora intresse för konst, han tecknade en del själv och
besökte många utställningar.
Våren 1938 var Liss Eriksson på Liljevalchs och såg en utställning som gjorde starkt
intryck på honom. Det var ny fransk konst, bl a Henri Laurens skulpturer. Han
beskriver många år senare upplevelsen i tidskriften Artes, det var långt efter Henri
Laurens och Liss Eriksson hade blivit både vänner och kolleger. Han börjar sin artikel
med orden
”Våren 1938 -en utställning av den nya franska konsten i Liljevalchs salar.
Inte av ”gubbar” som jag var van vid i ateljén därhemma. Den stod tom nu och själv gick jag i läroverk.
Att gå på utställning var en tröst - ofta klen. Nu blev jag förundrad och omtumlad. Där var den mörka
Guernica. Blixtrande ljusfält skar genom uppfläkta, deformerade gestalter. En väldig, vit gipskvinna
tornade upp sig framför mig med våg- liknande former. Brösten reste sig som spetsiga, runda toppar
4
ur formmassivet. Bredvid- en sluten mörk bronsgestalt med lemmar som pistonger”

1

Törnblom Sten, Tanke och Känsla, ”Bildhuggaren Liss Eriksson”, Lund 1986, s 119
Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 10
3
Brev till mor Ebba, daterat 39 02 07
4
Eriksson Liss, ”Henri Laurens”, Artes nr 1, 1986
2

5

Där mötte Liss Eriksson Picassos Guernica från 1937, men också Henri Laurens
stora vita gipskvinna. Utställningen gjorde ett stort intryck på honom och kanske
bidrog den till att bejaka konstnärkallet och lusten att skulptera.
Under sin utbildning på Norrköping tekniska gymnasium vaknade Liss Erikssons
uttrycksbehov till liv på allvar och han bestämde sig för att trots allt bli konstnär. Han
skriver i början på år 1939 ett varmt men respektfullt brev till sin mor Ebba, hon hade
då varit änka några år, han beskriver sina känslor för konstnärskapet och hur viktigt
det är för honom;
”Du skall icke tro att jag invaggat mig i några romantiska konstnärsdrömmar, tvärtom inser jag till fullo,
vad jag går till mötes. Men ingenting kan nu hindra mig, jag har noga tänkt igenom mitt beslut, vägt för
5
och emot, men alltid kommit till samma resultat: att den enda vägen för mig är konstnärens.”

Liss Eriksson vill sluta skolan så fort som möjligt. Han ber att hans mor inte skall ta
detta för hårt utan försöka förstå och att han inväntar hennes medgivande. Han slutar
brevet halvt på skämt halvt på allvar;
”(kommer väl nu att betraktas som det svarta fåret i familjen)”

6

Liss Eriksson avbröt sina studier och började samma år, 1939 som ateljé- biträde hos
Nils Sjögren som även blev en av hans lärare på konsthögskolan. Nils Sjögren
efterträddes 1941 av Eric Grate. Liss Eriksson studerade på Konsthögskolan åren
1939-44. Hans stora intresse för människor och mänskliga uttryck visade sig tidigt,
dels i form av porträtt och dels i modellstudier.
Liss Eriksson hade sin släkt i Värmland, hans farbröder hade ett möbelsnickeri i
Taserud och han tillbringade ofta somrarna där. Bland släkt och vänner runt Arvika
fanns en stor hantverkstradition, något som han uppskattade och intresserade sig
mycket för.
En av Liss Erikssons första kända verk är, Faster, (1944) i konststen. Motivet var
hans värmländska faster Karin. Det blev ett av hans debutverk som visades på
utställningen Ung konst i december 1944.
1946 -1947 fick Liss Eriksson Ester Lindahls-stipendiet. Han hade då ett långt liv
framför sig, som konstnär och skulptör. Liss Eriksson blev åttio år, han avled år 2000.

5
6

Brev till Liss Eriksson mor Ebba, daterat 39 02 07
Ibid
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2:2 Ung konstnär i fyrtiotalets konstklimat
Krigsåren bidrog till en instängdhet som gjorde att många konstnärer kände en
längtan till Frankrike och de internationella strömningarna inom skulptur och måleri.
De stora förebilderna inom skulptur var Aristide Maillol och Charles Despiau. De
flesta beundrade deras konst, men det fanns också konstnärer som ansåg den vara
”förfinad” och att den även saknade ett djupare mänskligt innehåll. Dessa sökte och
inspirerades av en slags ”primitiv nyenkelhet” något som till exempel Bror Hjort
representerade.7
1947 var ett viktigt genombrottsår för den svenska konsten, Färg och Form
arrangerade utställningen Ung Konst. Liss Eriksson tillhörde skaran av unga
konstnärer som samlades i denna gemensamma utställning. Den var tänkt att ha en
allmän modernistisk karaktär, där Picasso var en förgrundsgestalt, men utställningen
blev mer ett slags genombrott för konkretisterna.
1947-års män blev ett begrepp, konkretisternas idéer formades. Sven Alfons artikel i
Konstrevyn nr 3 1947 var en bidragande orsak till detta. Han använde också
benämningen De nya Gotikerna om denna nya generation av konstnärer. Till dessa
räknade han även Liss Eriksson och Arne Jones. Arne Jones är en konstnär som har
flera beröringspunkter med Liss Eriksson. Jag återkommer till detta i kapitlet som
behandlar Liss Erikson och kontakten med andra konstnärer. Först vill jag belysa
tiden innan Husets tillkomst 1961, då jag anser att verkets innehåll har stor
anknytning till de år som föregick arbetet med Huset.

2:3 Liss Eriksson och tiden i Paris
När kriget äntligen tog slut och därmed också den isolering det innebar, reste
återigen många konstnärer till Paris för att se och inspireras av den nya konsten. År
1947 for Liss Eriksson tillsammans med sin fästmö och konstnär Britta Reich till
Villiers-Le-Bel, strax norr om Paris. Resan gick med tåg genom Tyskland. På vägen
dit mötte de krigets stora förödelse, vilket var en mycket stark och omtumlande
upplevelse.
”upplevelsen som hittills har bränt igenom allt vi sett var resan genom Tyskland”

8

”De tyska tjänstemännen i slitna gamla uniformer, med bortsprättade galoner, gjorde ett servilt intryck,
9
man fick en känsla av att de knappt vågade tala sitt språk”

Britta Reich och Liss Eriksson upplevde det sönderbombade landet genom
tågfönstret. Liss Eriksson beskriver landsbygden som någorlunda fungerande men
han skriver också,
”det fruktansvärda var städerna - stationerna. Människor med säckar o knyten med tomma ansikten,
alldeles tyst, ingen skrattade eller talade. Skrot överallt, förvridna stålskelett, var det enda som
10
återstod av banvallar, järnvägsvagnar o allt som en gång hade fungerat o gjort tillvaron enklare”
7

Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 16
Brev till Liss Erikssons mor Ebba 47 09 23
9
Ibid
10
Ibid
8

7

Väl i Paris levde de den första tiden inackorderade hos konstnären Jean Osouf. Hans
familj skulle på olika sätt komma att betyda en hel del för Liss Eriksson. Jean Osouf
hade ett stort kontaktnät av konstnärsvänner, mästare och hantverkare. Familjen
Osouf var katoliker och de levde nära sin tro. Katolicismen i kombination med
vardagens enkla villkor och de gemensamma söndagsutflykterna till de gotiska
katedralerna gav Liss Eriksson en inblick i religionen på ett nytt och konkret sätt.
Dessa katedraler var något som intresserade honom mycket, han fascinerades av
kraftsamlingarna både i arkitekturen och i de gotiska skulptörernas arbeten, han
använder själv ordet ”konkretiserad tro”11 och syftade då på dessa monumentala
byggnadsverk. Skisser från denna tid visar hur han inspirerades av detta och hur han
utforskade och arbetade med den negativa formen. De visar arkitektoniska
experiment av två dansande flickor. Efter dessa teckningar gjorde han skulpturen Bal
de nuit år 1947. Mellanrummet mellan flickorna kan liknas vid ett gotiskt rum, en
katedralsformation och en kraftansamling som riktas uppåt. I denna skulptur arbetar
Liss Eriksson med människan och rummet på ett tydligt och medvetet sätt. Jag
menar att man redan i denna skulptur kan se förbindelse med Huset.

Skiss från 1947
11
12

Bal de nui skulptur i brons, 1947

12

Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 29
Efter Ibid, s 30

8

Jean Osouf förde bland annat samman Liss Eriksson med Henri Laurens, som blev
en inspiratör och lite av en ledstjärna, både som vän och kollega. Hos Laurens
skulpturer, fann Liss Eriksson mycket av det han hade sökt, nämligen samspelet
mellan abstraktion och naturavbildning.
Liss Eriksson hade hela tiden försökt komma förbi en förfinad klassicism och
därigenom en avsaknad av känsla. Diskussionerna med Henri Laurens hjälpte
honom att hitta sin väg. I artikeln i tidskriften Artes, beskriver Liss Eriksson sin vän.
Med beundran och kärlek berättar han om det första mötet.
”Den lilla återvändsgatan kantad av ateljéer - längst in låg Henri Laurens´!
Vi knackade på. Den höga, gråa dörren öppnades -först försiktigt på glänt - en avvaktande hållning till slut helt - vänligt -kollegialt. Ett ljust rent rum. En ljus rymd kring vita gipsgestalter. Tyst. La Grande
Musicienne dominerade ateljérummet. Henri Laurens - fåordig - lika starkt närvarande som i sina
13
skulpturer. Till och med i rörelserna när han kretsade kring sina figurer”

Efter ett besök i Laurens trädgård skriver Liss Eriksson i sin dagbok,
”Trädgården ljuvlig o Laurens skulpturer har jag aldrig förstått och känt så mycket för som där”

14

Det var mycket nya intryck med resan till Frankrike, kaoset efter kriget, den katolska
miljön, det enkla vardagslivet, dessa djupt mänskliga omständigheter. Allt detta har
enligt Liss Eriksson själv påverkat honom starkt. Men det var inte bara svårigheter
som mötte Liss Eriksson och hans fästmö Britta Reich. I dagböckerna beskriver han
också ett liv fyllt med natur och kulturupplevelser, många besök på konstutställningar,
biosalonger och trivsel i goda vänners lag. De fick också sitt första barn under
vistelsen, Ann föddes i Paris 1948. Alla dessa upplevelser gav honom erfarenheter
och beröringspunkter som han senare koncentrerade mycket av sitt skapande kring.
”När jag tänker på min vistelse här o vad den främst innebär för mig, så är det upplevelsen av
människan.
Här ligger allt i så öppen dager, hela eländet o hela storheten, o det är människan som hela tiden
15
intresserar mig o gör det mer o mer”

Detta starka människointresse kommer att löpa som en röd tråd genom hela Liss
Erikssons liv och konst. Han synliggör kraften i den mänskliga kommunikationen och
Skulpturgruppen Huset är ett tydligt exempel på detta.

13

Eriksson Liss, ”Henri Laurens”, Artes nr 1, 1986
Dagboksanteckningar (troligtvis) nr 3
15
Utkast till brev till Nils Lundgren dat 49 01 04
14
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2:4 Liss Eriksson och kontakten med andra konstnärer
Arne Jones var några år äldre än Liss Eriksson men började ett par år senare på
konstakademin. Både Arne Jones och Liss Eriksson uppskattade Henri Laurens
konst. Den stod i kontrast till Maillols klassicism vilken de båda i och för sig
beundrade men ändå sökte sig ifrån.

Henri Laurens, Lespagnol, (1939)

Arne Jones, Kvinna med viadukter, ( 1947)

Liss Eriksson, Sittande man, (1947)

När man ser på dessa två konstnärers verk vid denna tid, kan man hos båda ana en
förbindelse med Henri Laurens kvinnokroppar. Arne Jones, Kvinna med viadukter
(1947) och Henri Laurens, Lespagnole (1939), har vissa likheter i formspråket.
Kvinnorna sitter likartat, rummet i och kring skulpturerna har en viktig betydelse.
Samma sak kan man se i Liss Eriksson Sittande man (1947). Det finns en likartad
balans mellan den negativa och positiva formen.
Arne Jones och Liss Eriksson hade båda en social och humanistisk människosyn,
och uttryckte det i sin konst, det är viktigt, men de hade också en annan sak
gemensamt, ett stort intresse för konstruktion och byggnation, vilket visat sig i båda
dessa konstnärer verk. Liss Eriksson hann dessutom lära sig en hel del om material
och byggnadsprinciper när han var på väg att bli arkitekt.

10

Liss Eriksson, Bal de nui, ( 1947)

16

Arne Jones, Katerdal , (1947)

17

I Arne Jones Katedral från1947 och Liss Erikssons Bal de nui från 1947 kan man se
två konstnärers tankar strålar samman, lika men ändå olika. Två kroppar som kan
liknas vid ett dansande par bildar en enhet likt en byggnad. Vi kan se ett gotiskt rum,
en katedral med en stark kraftansamling. I Bal de nui vänder sig kropparna från
varandra, I Arne Jones Katedral vänder sig kropparna emot varandra och de
huvudlika formationerna bildar ett öppnare gotiskt rum än Liss Erikssons figurers
uppsträckta armar. Det finns fler intressanta likheter och skillnader men jag går inte
närmare in på det i denna uppsats.
Både Liss Eriksson och Arne Jones reste och arbetade periodvis i Frankrike. 1947
var Arne Jones i Paris och besökte Liss Eriksson i hans ateljé. Arne Jones såg då

16
17

Efter Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, bild s 31
Efter Moderna Museets Utställningskatalog nr 252, Arne Jones, Stockholm 1993

11

skulpturen Bal de nuit (1947).18 Han hade sommaren 1946 börjat sitt arbete med
Människans broar, mänsklighet i arkitektonisk form, utsträckta kroppar som bildar en
byggnation likt broar. Arne Jones hade liksom Liss Eriksson studerat de katolska
katedralerna och imponerats av dessa byggnader, föll kanske Arnes tankegångar på
plats under sin vistelse hos Liss Eriksson? Efter besöket i Liss Erikssons ateljé
skapade Arne Jones sin första Katedral (1947), som blev ett välkänt verk i Arne
Jones produktion.
Här snuddar två konstnärerna varandra i sina uttryck, de gick senare olika vägar för
att gestalta det mänskliga, Liss Eriksson tillgängligare, med tonvikt på känslouttryck,
Arne Jones mer arkitektoniskt och konkretistiskt; ”Arne lämnade den klassiska
traditionens massa och tyngd för att istället betona tomrummets möjligheter”.19
Rumsligheten blev en viktig gemensam ingrediens i de bådas fortsatta konstverk.
Arne Jones kom att räknas till konkretisterna, Liss Eriksson hörde inte till den
kretsen, men har inspirerats en hel del av den. Han förklarar själv sitt förhållande till
Rodhe och hans krets.
”Under Stockholms- åren stod jag i kontakt med den, tror också jag lärde mig en del av det”

20

Liss Eriksson var väl naturligtvis inte opåverkad av konstklimatet vid tiden, men han
utrycker sin syn på ren abstraktion så här
”För mig existerar ingen god skulptur utan abstraktion, dvs att en skulptur måste alltid vara något i sig
själv, en levande formskapelse med en egen existens i ett eget luftrum, och då jag säger levande
menar jag att det når man inte utan att utgå från naturen. När abstraktionen drives så långt att den till
slut övergår i det sk konkreta på sådant sätt, att utgångspunkten endast blir den mänskliga hjärnan, då
21
är jag inte med”

Något som förenar Liss Eriksson med konkretisterna, är tankar om och strävan mot
en konst för alla, en konst där åskådaren är viktig i konstverket, människan i centrum.
Konkretisterna ville nå ut till människorna, men deras konst var inte alltid så
lättillgänglig för människor i allmänhet. Det menar jag däremot att Liss Eriksson har
lyckats bättre med. Liss Erikssons konst är taktilt nära betraktaren. Barn klättrar och
klänger vilket Liss Eriksson räknat med när han utformade sina skulpturer. Han har
beräknat att hans skulpturer skall hålla och vara tåliga för detta. Man hittar hans verk
mitt ibland oss, torg, vägkanter, fabriker, eller som Huset från 1961, mitt i ett
bostadsområde. Hans konst är begriplig på många plan, inte minst genom det tydligt
identifierbara vardagsmotiven. Jag slås ibland av likheten med Astrid Lindgren.
Hennes böcker riktar sig till alla åldrar och tankar. Vartefter man mognar hittar man
nya djup.
Ibland jämförs Liss Eriksson med kollegan Martin Holmgren, det är möjligt att det
finns en del likheter i humanismen och det existentiella. Men en stor skillnad som jag
kan se, är att i Liss Erikssons verk finns det nästan alltid en individuell, mänsklig
styrka, Martin Holmgrens skulpturer tycker jag utstrålar mer ensamhet och en viss
uppgivenhet.
18

Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 30
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Utkast brev, till Nils Lundgren dat 49 01 04
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Alberto Giacometti nämns ofta i samband med Liss Eriksson. De båda konstnärerna
har ett djupt humanistiskt engagemang och båda gestaltar ofta människans
förhållande och påverkan till omgivande rum. Lars-Erik Åström tycker att man får
Giacomettis skulptur Palatset kl 4 på morgonen från 1932 i tankarna när man ser på
Liss Erikssons arbeten med Huset, och menar att de båda sysslar med det
intressanta och givande problemet Människor i rum, vilket är Liss Erikssons
huvudtema en utställning på Galleri Blanche år 1957.22 Han skriver också att Huset
”kan söka sina rötter så långt tillbaka som till leksaksmodeller från egyptiska gravkamrar, det är enkelt
som ett dockskåp men det ger ett omvänt dockskåp, där all rekvisita är borta och endast det intensivt
23
levande är kvar”

Detta är en tolkning som jag gärna ställer mig bakom. Thomas Millroth tycker att Liss
Eriksson med Huset, ”öppnar en dialog med Giacometti”.24 Han syftar där på
rumsformen och det arkitektoniska men går inte in på några närmare jämförelser.
Allan Ellenius, professor i konstvetenskap, jämför också dessa verk.
”Idén att ge illusion av begränsad rymd kring kropparna var delvis inspirerad av Alberto Giacomettis
25
uppmärksammade skulptur Palatset kl 3 förmiddag, 1933”

Jag tycker att det är intressant att jämföra Liss Erikssons Kristusgestalt från 1977,
med Alberto Giacomettis mänskliga gestalter i skulpturguppen Skog från 1950. Här
är en del av formspråket lika, den långsträckta avskalade gestaltningen, den lite
grova materialkaraktären i ytorna, men uttrycket i skulpturerna förmedlar den så helt
olika känslan, ”total kärlek, kontra total ensamhet”. Dessa utsträckta armar förmedlar
så mycket kärlek och värme, men också en tillitsfull sårbarhet. Alberto Giacomettis
figurer signalerar så mycket ensamhet, slutenhet och tunga steg.

Liss Eriksson, Kristusgestalt, ( 1977)

Alberto Giacometti, Skog, ( 1950)

22

Åström Lars-Åke, Svenska Dagbladet 57 03 21
Ibid
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Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 104
25
Ellenius Allan, Waldemarsuddes utställningskatalog nr 57:00, Liss Eriksson Bildhuggare, Stockholm
2000, s 34
23
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2:5 Liss Eriksson skriver om sin konst
Liss Eriksson beskriver sin konst som ett försök att framställa mänskliga situationer,
mänskliga sinneslägen, genom människogestalter.26 Liss Eriksson nämner ofta sitt
stora människointresse. Människokroppen blir det viktigaste medlet för hans uttryck.
1949 då Liss Eriksson ännu var ung och befann sig i Villiers-Le-Bel, försökte han
förklara sitt sätt att arbeta. Han sade sig ha stor respekt för de franska naturalisterna
och att han delar deras människointresse, men att det är omöjligt att fortsätta i direkt
linje med den traditionen, eftersom de har nått fram till en så hög grad av förfining att
den gärna inte kan drivas längre. Han nämner också i det i sammanhanget att han är
nordbo och antyder vikten av det av det primitiva, det som upplevs genom Bror
Hjort.27
”Jag söker alltså är inte alls är säker - Men på ett sätt har jag mark under fötterna o det är min
medfödda tradition o det är den gamla naturalismen, som nog inte vill dö så lätt - För att förstå mig rätt
så menar jag med naturalism allt som tar naturiakttagelser som utgångspunkt för att forma en bild o
det är en mycket vid bemärkelse o innebär även det abstrakta som ändå inte är annat än stiliserad
naturalism - Men vad som också intresserar mig är skulpturens formella uttrycksmöjligheter o därmed
intresset för linjen Maillol, Laurens o de abstrakta o konkreta. Min utgångspunkt är alltid
naturiakttagelser o naturstudier för att efter dem forma den bild jag känner som en nödvändighet att
28
göra”

Liss Eriksson säger sig också ha ett behov av andra konstnärers strävan och
uttryckssätt i sitt arbete, även från dem som arbetar helt utifrån abstrakta
formelement. Han nämner också att den medeltida konsten har gjort stort intryck på
honom.29
Liss Eriksson kallade sig Bildhuggare. Hans konstnärliga arbete präglades av en stor
noggrannhet på alla punkter. Han undersökte och provade och menade själv att hans
konstnärsprocess kan liknas vid en långdistanslöpares.
”Jag ser mitt arbete som en mognadsprocess med många omtagningar.
30
Jag är absolut ingen sprinter”

2:6 Konsten och samhället
I mitten på fyrtiotalet, då Liss Eriksson debuterade som konstnär, fanns det ett stort
socialt engagemang. Det fanns en optimistisk framtidstro både politiskt och kulturellt,
konsten riktades utåt. Konstnärerna fick en möjlighet att vara med i arbetet att bygga
upp det nya samhället, konsten skulle ut till folket, ut i vardagslivet, till arbetsplatser,
bostadsområden och andra offentliga byggnader. Det fanns en kollektiv tanke i själva
skapandet, men också en önskan om att samarbeta med andra konstarter.
Konkretisterna Lennart Rhode, Karl-Axel Pehrson, Pierre Olofsson, Olle Bonnier och

26

Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 34
Utkast brev, till Nils Lundgren dat 49 01 04
28
Ibid
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Engman Anders, ”Liss Eriksson”, Konsttidningen nr 3, 1996
30
Magnegård Christina, ”Går i faderns fotspår”, Svenska Dagbladet 94 08 30
27
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Arne Jones var namn som ofta dök upp i samband med uppdrag till den offentliga
konsten.
Liss Eriksson var en av de konstnärerna som vid tiden 1947, fick det offentliga
uppdraget att smycka Ängbyskolan och det skulle bli många flera uppdrag genom
åren. 1955 fick Liss Eriksson en beställning, ett nybyggt bostadsområde i Lund,
Kobjer, skulle prydas med ett platsspecifikt konstverk. Det skulle få benämningen
Huset.

Huset (1961)

31

31

Efter Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 97
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3. Från idé till färdig skulptur
3.1 Historik
Liss Eriksson blev 1955 delaktig i skapandet av ”uterummet” vid Kobjer torg i Lund.
Ambitionerna var att torget skulle bli centrum för området och länka samman husen.
I februari 1955 reste han till Lund för att beskåda platsen.
Tillsammans med arkitekten Ingeborg Hammarskjöld-Reiz skulle idéer förverkligas. I
ett brev daterat mars 1955 från arkitekten till Liss Eriksson, uttryckte hon;
”Beträffande utformningen av torgplatsen vill undertecknad inte gärna uttala sig på ett sådant sätt att
det kan hindra konstnärens fantasi att arbeta fritt och otvunget. Emellertid har färdigställaren under
tidigare skeden tänkt sig att det skulle vara trevligt med någonting som kunde förbinda husen ett och
fyra i kvarteret Kobjer”
”En mur eller annat som kunde tjäna som föreningslänk, även om den inte stod i direkt förbindelse
32
med husen kunde kanske vara bra”

Liss Eriksson föreställde sig först en slags genombruten mur, men iden övergick
snart till tankar om ett öppet hus, där olika mänskliga företeelser skulle äga rum.
”Iden om det öppna huset kom bums - idéer är inte svårt att få – det är i förverkligandet, i försök till
33
genomförandet halten prövas”

Det fanns en fortsatt dialog mellan arkitekten och skulptören, en del tankar
omarbetades. I slutet av 1955 hade Liss Eriksson ett förslag färdigt att presenteras
för konstnämnden. I förslaget beskriver han en platsbildning som i förutom skulpturen
innehåller en sittbänk i trä med ett betongfundament. I direkt anslutning skall finnas
en vattendamm med vattenstråle. Han beskriver även den tänkta växtligheten, pilträd
och lågväxande blommor runt dammen. Skulpturen beskrevs innehålla ett antal små
figurer, ensamma eller i grupp, alla skulle de ha sina speciella rum. Materialet till
figurerna var tänkt i svetsad plåt. Till stativet runt om, det som bildade de
genombrutna rummen, tänkte Liss använda vanliga standard-rör. Han kallade då
skulpturen Människor i rum. Den beräknade kostnaden var 35000 kr.
Liss kände sig inte nöjd med materiallösningarna. Tidigt sommaren 1956 ändrade
han sig och tänkte om. Ett gediget hantverk har alltid tilltalat Liss Eriksson och när
han hos Åke Myrsmeden i Värmland provade att smida figurerna i järn, bestämde
han sig för den kommande arbetsgången. Rumsbildningarna skulle tillverkas av
smidda järnstänger förenade i smidesbindningar. Skulpturerna skulle bli taktila och
massiva, de skulle också smidas i järn. Nytt brev till nämnden 27 juni 1956;
”Kostnadsökningen kan synas betydande, men det nu valda hantverkliga tillvägagångssättet ger mig
34
möjlighet att fullt uttrycka det liv o den värme jag eftersträvar"

Det nya förslaget visades och kostnaderna uppskattades nu till 55000 kr. Detta
förslag godkändes av konstnämnden, en första modell gjordes 1956 i trä och
32

Brev från Arkitekten Ingeborg Hammarskjöld-Reiz 55 03 26
Liss Eriksson, Arkiv för dekorativ konst, katalogblad, utställningen Skisser och förarbeten till Huset,
sommaren 1961
34
Utkast brev, till Lunds Stads Konstnämnd 56 06 27
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vitmålad metalltråd. Den modellen tillsammans med ett antal skisser var också möjlig
för allmänheten att se i mars 1957, på Liss Erikssons separatutställning på Gallerie
Blanche i Stockholm. Den finns nu att betrakta på Skissernas museum i Lund.

Människor i rum, skiss från 1957av Liss Eriksson, Skissernas museum, Lund

Den första modell-skissen förändrades under åren 1957-58. Den slutgiltiga skissen
innehåller färre figurer och de är lite striktare till sin utformning, materialet till
modellen är trä och koppar, skalan är 1.5. Den finns på Norrköpings museum.
Kontrakt upprättades 13 juni 1958. I detta ingick att skulpturen skulle levereras fullt
färdig senast den 1 september 1960. I kontraktet ingick även att skulptören skulle
lämna modeller på betongsockel, mur, bänkar och dammanläggning.
Liss Eriksson beskriver sin skulpturgrupp.
”Skulpturen är ett växelspel mellan verklighet o öververklighet. Figurerna vill jag utföra mycket
påtagliga, mycket tydliga i full volym i en svart teknik- det smidda järnet. Realistiska. Varje figur eller
grupp av figurer omges av en imaginär rumsbildning av smidda järnstänger. Dessa rumsbildningar stå
alltid i bestämt förhållande till figuren o figurgruppens rörelse - dess beteende t ex den förtvivlade i sin
pressade rörelse begränsas av ett trångt pressat rum. Mannen - kvinnan -barnet i sin vila, begränsas
av ett horisontellt vilande rum. Paret i konflikt av ett trångt långt rum etc etc. Vissa figurer, som t ex
pojken, stå fritt mot rymden. Utformandet av varje figur föregå av porträttstudier, då jag vill ha varje
figur starkt individuellt karaktäriserat. Varje figur skapar sitt eget rum.
I en tillvaro där vi alltmer hotas pressas in i ett abstrakt rutmönster vill jag hävda individen. Det är en
35
rationell - fantastisk skulptur- just för att skulpturerna är realistiska.”

35

Liss Erikssons egna anteckningar, 1958
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Människor i rum, skiss i trä o koppar, Norrköpings museum

36

Liss Eriksson berättar 1957 , om den första definitiva figuren.
”Det blir en individ, förenklad på ett sätt så att hon trots den individuella komplikationen formerna ändå
37
är smidbar i järnet”

Alla skulpturer till Huset smiddes sedan av Åke Myrsmeden. Konstruktionen av
rummen smiddes av Henning Persson. Arbetet med skulpturen var redan i gång vid
tiden för undertecknandet av kontraktet och det skulle ta ytterligare ca tre är att
färdigställa verket. Dessvärre tog arbetet längre tid än planerat. I februari1960 skriver
Åke Myrsmeden ett brev till Liss Eriksson, där han anser det vanskligt att vidhålla
löftet om att skulpturen skulle vara klar till det utsatta datumet, han skriver också att
"forcering” inte är tänkbart utan avkall på de konstnärliga kvalitéerna. Liss Eriksson
skriver vidare ett brev till Konstnämnden;
”En varm anhållan till Konstnämnden om anstånd till den 1 Maj 1961”

38

Detta accepterades och invigning kunde ske efter de nya planerna.
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Efter Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 104
Liss Eriksson, katalogblad, utställningen Skisser och förarbeten till Huset, Arkiv för dekorativ konst,
sommaren 1961
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3.2 Beskrivning av Huset
Platsen
Området runt Kobjer torg är typiskt för 50-talet, gula tegelhus i tre våningar,
placerade med små gröna gräsmattor och lekplatser mellan husen. Vid det lilla torget
fanns tidigare en liten närbutik, numera en pizzeria.
Skulpturen är placerat i anslutning till korsningen Slåttervägen och Kobjersvägen, på
samma sida som den lilla butiken. Runt skulpturen finns en torgliknande plats med
bänkar och en springbrunn. Skulpturgruppen Huset från 1961 är synlig från långt håll
och från många riktningar.

Huset, (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006

Huset
Konstnär och Bildhuggare Liss Eriksson 1919-2000,
Storlek; 385 cm hög 630 cm bred
Placerad på Kobjergs torg, Lund. Tillhör Lunds Kommun,
Silverfärgad platta nederst till vänster med texten; ”Huset, 1961, Liss Eriksson”
På den översta vänstra järnplattan finner man inskriptioner;
ERIKSSON SKULP. ÅKE MYRSMEDEN 1956-1961, med ca 3 cm stor text.
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Skulpturgruppen
Husets helhetsform kan liknas vid en avlång rektangel med en del oregelbundna
utstickare. Skulpturen har sin högsta punkt ca 4 m ovan mark och är 6.30 cm bred.
Smidda järnrör bildar ett antal öppna rum och våningar i varierande storlek och form.
Järnrören är nertill nerstuckna och ingjutna i block som består av fyra olika
formelement, var och ett samspelar med skulpturerna ovanför och även med
helhetsintrycket. De fyra blocken är i sin tur placerade på en sockel ca 12 cm hög, en
rektangel som ger hela skulpturen en jämn rektangulär bottenplatta.
Alla rum har olika form och innehåll. I de flesta rumsbildningarna finns smidda
järnskulpturer. Dessa skulpturer är fastskruvade på järnplattor i olika storlekar och
former, järnplattorna är sedan fastsvetsade på järnrören. Skulpturen består av
brännlackerat svart järnsmide och betong. Järnets yta på rören är slät och halvblankt.
Ytan på figurerna är lite skrovligare och mer ojämn men färgen liknande. Block och
bottenplatta är gjuten grå cement som har en svag konkav form uppåt, kanske för att
hjälpa regnvatten att rinna av skulpturen.
Skulpturgruppen Huset är en genombruten skulptur som kan skådas från alla håll.
Omgivningen syns tydligt genom konstverket. Huset innehåller sammanlagt tjugo
mänskliga gestalter, en del bildar tillsammans en enhet i ett gemensamt rum. Det
finns också några sparsamt utformade detaljer vad det gäller materiella symboler,
t ex en mössa, bord, en skål. Hela skulpturgruppen visar en effektiv enkelhet som
sparat det allra viktigaste till förmån för själva uttrycket.
Klarinettspelaren, skulpturen i mitten av verket, som kan upplevas som en
huvudperson står vänd mot gatan, den sidan kallar jag i beskrivande syfte för
framsidan. Skulpturens högsta punkt befinner sig rakt och högt ovanför
Klarinettspelaren och består av tre rör som möts och bildar en spets mot himmelen.
På sidorna om mittfiguren befinner sig de olika gestalterna i sina olikformade rum,
ensamma eller tillsammans. Alla visar de en egen individualitet men samspelar med
helheten. Rummen är inte spegelvända utan helt olika på vardera sidan om
mittpunkten. Trots det är Huset en mycket välbalanserad skulptur som liknas vid en
gungbräda som stannar i horisontläge, där de olika formationernas placering utgör
total balans.
Materialet är viktigt för bildhuggaren Liss Eriksson. Till denna skulptur har han valt
det smidda järnet. Ytan på järnet i skulpturerna är lite oregelbunden, den är mjukt
skrovlig men på sina ställen också blankt slät. Detta skapar ett lågmält spel med ljus
och skugga viket gör figurerna levande och hantverket känns nära. Järnet är svart,
hårt och starkt. Det är kontrastrikt i både färg och känsla.
Konstruktionen av Huset är stadig i sina välsmidda men ganska tunna järn som
förenas med de tunga cementblocken. Det stadiga och det bräckliga balanserar på
ett spänningsfullt sätt.
Den långsmala rektangulära formen på skulpturen och dess placering i förhållande till
kringliggande hus förenar skulpturgruppen med omgivningen. Klarinettspelarens
gotiskt formade rum ger kraft och en känsla av samhörigheten, inte bara med
bostadsområdet utan med hela mänskligheten och världsalltet.

20

Huset är fascinerande att sakta gå runt. Alla figurerna i skulpturen är i stort sett
stillastående i sitt uttryck. Trots det förmedlar de en känsla av stillsam rörelse, både i
förhållande till varandra och till omgivningen, beroende från vilket håll man betraktar
hela verket.
Liss Eriksson sätter människan i centrum i sina skulpturer. I de flesta andra av hans
konstverk finns det en ensam gestalt. Denna innehåller ett stort antal individer, 20
stycken. Varje individ har sin speciella prägel. De människliga skulpturerna förmedlar
olika psykologiska stämningslägen. Uttrycken finns i första hand i gestalterna, men
Liss Eriksson har använt rumsformationerna för att förstärka det mänskliga.
Även bottenplattan i all sin enkelhet, med de olika formelementen har en betydelse
för känslouttrycken. Vissa känslor är ”bottenlösa” medan andra har ”fastare mark”.
Jag kommer nu att beskriva varje del av skulpturen var för sig. För att underlätta för
läsaren har jag numrerat de olika rums-enheterna enligt nedan. Enheterna är också
namngivna, de flesta är Liss Erikssons egna arbetsnamn.

1. Klarinettspelaren
2. Betungad
3. Mater
4. Pojken med mössan
5. Skålen
6. Bebe
7. Flicka med spegel
8. Pojke som ser på månen
9. Katalanskan
10. Sängen
11. Osams
12. Tillsammans
13. Familjen
14. Kvinna vattnar blomma
15. De tomma rummen
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3.3 Beskrivning av Husets olika delar
1. Mittfiguren, Klarinettspelaren
Klarinettspelarens rum befinner sig på mitten av vad jag kallar ”huvudvåningen”, den
går som en horisontallinje genom verket. Hans bakre rum bildar den högsta punkten
på hela skulpturen. Rummet är skapat med hjälp av tre järnstänger som går ihop i
toppen, en på var sida av spelaren och en rakt bakom. Där är de sammansvetsade
drygt en dm från yttersta ändan vilket ger tre utstickare i toppen. Nedtill är de
nedstuckna i ett trekantigt fundaments bakre del. Triangelns bakre, mjukt rundade
spets sticker utanför den nedre betongplattans rektangel. Järnrörens nedersta ändar
står ganska tätt gjutna, vilket gör att rummet vidgar sig uppåt /bakåt och bågnar
innan rören möts upptill. Detta bakre rum bildar en båtformation som står på högkant
med aktern nedåt och fören mot rymden. Den främre halvan av hans rum är helt
öppet mot himmelen, och även framåt. Endast grannarnas rum utgör sidoväggar upp
till axelhöjd på ”musikanten”.
Klarinettspelaren står stadigt på en fyrkantig järnplatta, han har tyngden på sitt
vänstra ben, höger ben är avspänt, böjt vid knäet och tårna lyfter i en
”taktstampande” rörelse. Klarinetten är lugnt riktat nedåt, han håller den med båda
händerna, vänster hand ovanför höger, fingrarna är utmejslade och ansiktet lugnt
koncentrerat, ögonen slutna. Hans kraftiga hårlugg är riktad framåt. Hans stiliserade
nakna kropp har kraftiga ben, breda axlar med långa smala armar. Fötterna är starka,
kraftfullt utformade.
Klarinettspelaren är placerad på den bakre halvan av skulpturens ”djup”. Hans
bågnande rum vidgar sig och befinner sig delvis utanför skulpturgruppens
rektangulära formation. Klarinettspelaren är den största figuren i skulpturen, han är
också betydligt större i proportion till de övriga.
När Liss Eriksson började skissa på skulpturgruppen Huset var mittfiguren först
utformad som en cellospelare. Centrum på skulpturen har från första början varit den
höga bågen som för tankarna till tidigare nämnda katedralsformationer och Bal de nui
från 1947. Musiktanken var också med från början, den höga spetsbågen krävde en
mera högrest gestalt och utformades senare till klarinettist 39
Liss Eriksson var en flitig dagbokskrivare och antecknade
ofta intill sina skissade minnen. Klarinettspelaren kan man
finna redan 1954 i hans dagbok. En tidig morgon i maj 1954
flanerar Liss Eriksson utmed Seine,
”en man står o blåser klarinett över vattnet”

40

Intill dagbokstexten finns en skiss av den morgontidiga
klarinettspelande mannen.
I första modellen 1955, (här till höger) hade Klarinettspelaren
sällskap av ett danspar i sitt rum.
39

Ahlstrand Jan Torsten, Waldemarsuddes utställningskatalog nr 57:00,
Liss Eriksson Bildhuggare Stockholm 2000 s 15
40
Dagbok nr 3
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Denna tidiga figur av klarinettspelaren hade också ett ”livligare” uttryck, han lyfter
klarinetten högt och upplevs vara aktivare i sitt blåsande.
Enligt Liss Erikssons egna anteckningar var han 1958 på en konsert med Georg
Lewis, han skriver,
”Hans spel var också ursprungligt - o hans rörelser - en djup tung rytm- det bottnar verkligen- han stod
41
stadigt på fötterna – fast tonerna kunde bli hur höga som helst.”

I sin dagbok beskriver Liss Eriksson hur han inspirerats av musiken av Lewis. Med
hjälp av musik från en platta och en Lewis-beundrare från Södra latins jazzorkester,
”Essa” som modell42, växer den slutgiltiga versionen av Klarinettspelaren fram.

Georg Lewis

Klarinettist, Liss Eriksson, Skissernas Museum

Skisser från den tiden visar blyertsteckningar av en koncentrerad musiker.
Teckningarna stämmer bra överens med det slutliga uttrycket hos Klarinettspelaren.
Både skulptur och skiss har en slående likheter med Georg Lewis, uttrycket,
koncentrationen och de kraftfulla händerna.

41
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Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 103
Ibid
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Teckning, Liss Eriksson (1959)

Bild från Skissernas Museum

Klarinettispelaren, Huset (1961)

Klarinettspelarens gestalt och hans omgivande rum intar verkligen en central plats i
skulpturgruppen. Hans bågnande rum kommunicerar med hela Huset.
Klarinettspelaren blir huvudperson av flera skäl. Han är störst och befinner sig mest
centralt av alla figurerna. Hans rum sträcker sig högt över de andra och han har
kontakt med himlen. Klarinettspelaren förmedlar en känsla av att hans imaginära
toner sveper över alla människor. Hans gestalt och omgivande rum binder samman
skulpturen med hela platsen, kringliggande hus och området runt omkring.
Klarinettspelaren uttrycker stadga och trygghet. Han förmedlar en känsla av puls,
livets gång, om att livet är en ström av tid och utveckling. Händelser fortgår hela tiden
både ont och gott. Människan är utan möjlighet att stanna tiden och gå tillbaka, livet
går vidare oavsett vad som än sker .

24

Klarinetten, gipsmodell
43
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Efter Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994
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2. Betungad
I motsats till föregående rum är detta trångt och sammanpressat. Det är ett litet rum
som innehåller en mansfigur. Mannen sitter på en pall och stöttar sitt huvud i sina
händer. Armbågarna är pressade mot låren. Mannens ansikte syns i hans händer.
Huvudets tyngd vilar i höger hand på det högra benet, han lyfter samtidigt höger häl,
detta gör att han uttrycker en slags vaggande ställning. Det är en kraftfull gestalt,
med muskulös kropp, stark, men i ett svagt och olyckligt tillstånd. Rummet har ett
”tak”, en järnplatta som täcker rummet upptill, mot himlen.

Just detta uttryck av ett vanmaktigt mänskligt sinnestillstånd har sin historia i en
minnesbild hos Liss Eriksson. Det är en bild från ett tillfälle där en av hans vänner,
Asmund Arle, befann sig i en känslomässigt jobbig situation. I samband med ett
arbete med ett porträtt av vännen, kom Liss Eriksson också att använda Asmund Arle
som modell för det mänskliga tungsinnet. Han fick mana fram känslan av den tidigare
gemensamma upplevelsen.
” ’Sätt dig så där som du satt - du vet.’ O ögonblickligen! Samma rörelse – samma depressiva
ältande. Jag arbetade som besatt – vid upprepade tillfällen o det var inga korta sittningar.
Tänkte: ’Faen – vilken typ man är – att utsätta en människa på ett sådant sätt - är det så viktigt med
denna bild.’ Ja det var det! Men efteråt kunde jag konstatera – jag var dödstrött o kände mej avgjort
44
vissen.”

44
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Betungad är verkligen en kontrast till sin granne Klarinettspelaren på flera sätt.
Rummet är trångt, det är dessutom helt stängt uppåt, vilket förstärker känslan av
instängdhet. Betungad sitter ensam utan kontakt med omgivningen. Gestalten
upplevs fast i sin position, vägen ut är svår och nästan helt osynlig. Under den finns
en orolig botten. Det är betongfundamentets glipa mellan Mater och
Klarinettspelaren. Betungad har en ganska liten järnplatta vilket gör att figuren
upplevs sitta farligt nära det ”bottenlösa”.
Betungad befinner sig mellan den trygga modern Mater och stadige klarinettspelaren,
det känns som en viktig placering, trygghet och hoppfullhet stöttar på var sida, men
han är ändå helt ensam i sin hopplöshet.

Negerboxaren från 1949, Konstnärens hem, foto Gunilla Arvidsson

När jag besökte Liss Erikssons hem och såg många av hans tidigare verk fanns
denna variant av Negerboxaren från 1949 i hans samling. Denna skulptur menar jag
visar en tidig variant av Betungad.
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3. Mater
Detta är en skulptur av en kvinna som ammar
sitt barn. Kvinnan sitter i en framåtlutad ställning
som för att hjälpa barnet hitta bröstet, hon ser
ned på barnet som ligger på vänster arm. Höger
ben är framsträckt, vänster ben böjt in mot
pallen som hon sitter på. Benen täcks av en
kjol. På höger axel finns en antydan till en schal
eller liknande, den omsluter även en del av
barnet.
Anletsdragen på både mor och barn är
utsuddade, men det finns ändå en tydlig blick
och kontakt från mor till barn. Kvinnan har håret
samlat som en knut i nacken och luggen faller
fram en aning. Kvinnan är likt utskuren ur ett
block, inga tydliga detaljer. Rena, ganska plana
ytor spelar mot varandra.
Kvinnan och barnets rum är mjukt rundat. Det
öppna taket välver sig i en båge, underdelen
har förstärkts med ett rundat järnrör. Plattan
som skulpturen är placerad på är helt rund.
Järnet som sammanbinder rummet är även det
rundat.
Barnets huvud befinner sig i centrum, barnets
medvetna placering i mitten syns tydligt i
blyertsskissen.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006

Skulpturen utfördes 1957. Den var den första
figuren till Huset som blev klar i sin färdiga
smidda form, det var ungefär samtidigt som paret
Eriksson fick sitt tredje barn.
Det är dock inte hustrun Britta Eriksson-Reich
som suttit modell till Mater, utan en god vän till
familjen vid namn Grete.45 Modellen till figuren av
barnet var en attrapp, men man kan tänka sig att
Liss Eriksson själv var fylld av minnesbilder av ett
barn med dess ammande mor.
Liss Eriksson har tidigare arbetat kring
förhållandet moder och barn i sitt Maternité- tema. Det började han med 1949, ett
halvår efter hans första barns födelse. Mycket av Liss Erikssons arbeten kretsade
kring detta tema i början på 50-talet, t ex Maternité I-III (1950-55), Bébé I-V (1951),
Det heliga barnet (1953).
45
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Idéerna kring temat moder och barn får också fortsättningar. Skulpturen Mater från
Huset utförs också i en skulptur i brons till Ystad 1965, och i en bladguldsförgylld
version till den Svenska Ambassaden i Peking 1972. 46
Det vilar en mjuk, varm och innerlig stämning över mor och barn. Det ena bröstet
syns, välfyllt och tryggt. Rumsformen förstärker mjukheten men också känslan av att
de två är förenade. Mor och barn bildar en kärna i en cirkelform som expanderar, ett
slags livets utgångspunkt. Det kan kännas intressant och symboliskt viktigt att Mater
blev den första skulpturen till gruppen. Liss Eriksson ger moderskapet en central
plats, han har skapat en tydlig cirkelformation kring mor och barn, livets centrum.
Livet kretsar runt barnet, de övriga rummen och gestalterna i skulpturgruppen har
kontakt med denna rundgång likt ringar på vatten.
Amningen kan man här tolka som livets källa och kraft, denna intensiva närhet
mellan två människor. Mater har en symboliskt stor och viktig plats i verkets helhet.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006
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Ahlstrand JanTorsten, Waldemarsuddes utställningskatalog nr 57:00,
Liss Eriksson Bildhuggare s 13
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4. Barnet med Mössan
Till vänster om Mater sitter en liten barngestalt med stor
trekantig mössa. Mössan intar en betydande plats i
gestaltningen. Den trekantiga huvudbonaden har tre
spetsar mot omvärlden. Plattan figuren sitter på har
vässade i kanter. Järnplattan är inte helt rektangulär.
Barnet sitter med korslagda ben. Huvud och överkropp är
vridet till höger. Axlarna är höjda, huvudet sänkt som till
strid. Armarna sträcker barnet ut i en gest som kan tolkas
på två sätt, dels en bedjande önskan om hjälp, men också
en anklagande rörelse. Det finns många spetsar både i
själva skulpturen och i plattan. Taket är däremot rundat,
det är svagt bågnande, lite ”sprängfyllt” men dock öppet
mot himlen. Den lilla figuren har ett så uttrycksfullt ansikte
trots att inga detaljer finns med, den kastar ilskna blickar
mot sina grannar i nästa rum.
Om denna lilla figur finns inte mycket noterat, men man kan anta att det är något av
Liss Eriksson egna barn som har suttit modell, det finns många skisser bevarade
som visar barn i olika situationer.
Figuren visar ett barns styrka och vilja, som kanske inte är så lätt att möta eller tolka
för omgivningen. Barnets rum uttrycker en laddning, det bågnar och man kan få
känslan av att det kan explodera snart. Rummet uttrycker både en negativ och positiv
kraft som är fylld till bredden. Den kantiga mössan tolkar jag som ett försvar mot alla
försök till samförstånd, en känsla som vi alla säkert känner igen, situationer i livet då
vi inte är mottagliga för andra människors goda vilja eller önskan. Liss Eriksson har
med hjälp av de vässade kanterna och det laddade rummet markerat kantigheten
och vrångheten i det trotsiga barnet, hur svårt det ibland kan vara att mötas, både för
vuxna och för barn.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006
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5. Skålen
Rummet till vänster om Pojken med mössan innehåller två gestalter som visar en
måltidsituation. Två flickor sitter på var sin pall, på var sin sida av ett bord. Rummet
är rektangulärt. Det är helt öppet, även till våningen ovanför. Det rektangulära bordet
och pallarna är fästade på en järnplatta nästan lika stor som rummet i övrigt.
Järnrören som bildar deras rum är nedtill förankrade vid ett fyrkantigt stadigt
betongfundament. Figuren närmast, och med ryggen emot Pojken med mössan är
minst, hon sitter rak i ryggen, har en skål lyft till munnen med båda händerna, flickan
har ett uttrycksfullt ansikte, munnen är starkt koncentrerad på att sörpla i sig de sista
dropparna ur skålen. Hon har tofsar i håret. Benen räcker bara halvvägs ned till
golvet, fötter o tår uttrycker förnöjsamhet.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006

Vid andra sidan bordet snett till vänster sitter skulpturen av en större flicka, hennes
armar vilar på bordet, även hon har en skål mellan sina händer. Hon ser tankfullt på
det sörplande barnet på andra sidan. Hon har långt hår som går ned en bit på
ryggen. Fötterna vilar bredvid varandra stadigt mot underlaget. Båda flickorna har
antydning till klänningar på sej. Det vilar ett lugn över flickorna.
I blyertsskissen från 1957 på nästa sida kan vi se hur Liss Eriksson provat olika
placeringar av barnen och olika förhållningssätt till skålen.
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Barnfigurerna i skulpturen var de som färdigställdes sist. Barnen som suttit modell
antas vara Liss Erikssons och Britta Reich-Erikssons egna flickor Ann och Mirjam.
I den tidiga skissen från 1955 ser det helt annorlunda ut. Det befinner sig betydligt
fler personen kring bordet och en helt annan stämning, det är fullt av liv och rörelse.
Det som förenar de två uttrycken är möjligtvis att Liss Eriksson har velat framställa
måltiden som viktig och att människor i den upplever en stark gemenskap.
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De små figurerna av barnen i den färdiga skulpturen har framställts som lugnt
harmoniska i sina handlingar. Den stora flickan verkar ha ett ansvar för sin lillasyster,
man får känslan av att hon väntar på att den lilla skall dricka klart. I det här rummet
finns inga starka känslouttryck, här vilar ett lugnt, en avspänd gemenskap, kanske ett
gemensamt ansvar för lillebror på våningen ovanför.
6. Bebe
På nästa våning ligger en liten figur av ett spädbarn och sover. Dennes säng, en liten
järnplatta med fyra ben är placerad till höger i rummet, huvudändan in mot
bostadsområdets innergård . Sängens ben är sammansvetsade med två järnrör som
bildar ett öppet golv ned mot flickornas rum och ger karaktär av ett loft.
Barnet ligger på mage med huvudet vridet till höger. Armarna är indragna under
kroppen . Benen korsas och den lilla rumpan i vädret.
1951 gjorde Liss Eriksson en serie, Ann Bebe, studier av ett litet barn, hans egen
dotter Ann. De är ganska lika denna lilla figur som gjordes i slutet av 50-talet men då
är det i stället Liss Erikssons son Mårten som förmodas stått modell. Den lilla
sovande gestalten har fått efterföljare. Mårten (1968), röd granit finns i Malmö.
Skulpturen Mårten (1971), finns även i brons.

Mårten Bébé (1968) i röd granit

47

Där ligger den lilla, långt bortom alla livets ”skolor”. Han ligger där liten och oskyddad,
men ändå så tryggt och lugnt sovande. Den lilla figuren uttrycker tillit, det lilla barnet
som litar på sin omgivning och som är så beroende av människorna runt omkring.
Mårten Bebe har ett eget rum, öppet mot himlen, men ändå samhörighet med
flickorna nedanför.
47
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På samma våningsplan som Bebe och ytterst till vänster befinner sig nästa del.
7. Flicka med spegel
Längst ut på den vänstra kortsidan av hela skulpturgruppen Huset, sitter gestalten av
en tonårsflicka. Hon håller ett spegelliknande föremål i sin hand och betraktar sig
själv i spegelbilden. Flickan sitter på en liten fyrkantig järnplatta med ben likt en pall.
Hennes vänstra bens vrist, vilar på höger bens lår. Hon sitter med ryggen vänd åt
Bebe. Ansiktet är riktat ut från hela Huset. Vänster hand rätar till frisyren, den högra
håller spegeln, som har ett ganska långt handtag. Flickan har håret format likt en
hästsvans. Ansiktet är plant, enkelt mejslat, kroppen tydligare, gänglig och muskulös
på tonårs- vis.
Figuren är placerad på en halvcirkelformad järnplatta, den bildar en balkong på
skulpturens huskropp, den bärs upp av två järnrör fästade vid golvet till de två andra
flickornas rum. Bakom flickan finns en oval cirkel formad av ett rör, den bildar en
bakre ram runt henne, samtidigt som den fungerar som skiljevägg mot Pojke som ser
på månen.

Foto från skissernas Museum

I skissmaterialet på Skissernas museum finns det en figur nedanför den speglande
flickad, den figuren visar en stående gestalt med upplyfta armar mot skyn som i en
”frihetsgest”. Det är en rolig liten figur som öppnar sig helt mot världen och/eller
kanske hyllar den vackra tonåringen, man kan anta att Liss Eriksson ansåg att den
figuren inte behövdes senare utan frihetsuttrycket koncentrerades i den gängliga
tonåringen.
34

Flickan kan gestalta ungdomens sökande efter identitet. Hon kan också symbolisera
den frihetslängtan och uppbrottskänsla människan upplever starkt i tonåren och
kanske även senare i livet. Hennes omgivande rum är helt öppet mot världen men
koncentrationen runt henne stark genom den cirkelformade ramen bakom henne.
Den flickaktiga gestalten signalerar en önskan om att bli delaktig, men ändå inte. Är
det kanske ungdomsårens svåra kliv mot den vuxna rollen som Liss Eriksson
gestaltar. Hon har inte mycket rum framför benen utan tar klivet ut i det okända när
hon reser sig . Hon är nu upptagen av sig själv, men när som helst är hon klar för att
resa sig upp och ta det steget.

Modell av Människor i rum, Konstnärens hem, foto Gunilla Arvidsson
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Bakom och ovanför Flicka med spegel, befinner sig nästa delfigur;
8. Pojke som ser på månen

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006

Figuren av pojken befinner sig i den hösta positionen av alla skulpturerna i Huset,
Hans rum smälter samman med himlen, fritt mot rymden. Det enda som begränsar
hans rum är den öppna rörkonstruktionen nedanför honom och den rundande
skiljeväggen till Flicka med spegel, men även den är öppen. Han sitter hopkrupen på
en smal avsats, med armarna runt benen, blicken är riktad upp mot himlen. Han har
ryggen vänd mot tonårsflickan. Den smala avsatsen han sitter på är ”luftigt” placerad,
ingen hel platta nedåt, det är öppet ner till underliggande rum.
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Liss Eriksson 1955, Skissernas museum

Bland de första skisserna till Huset finns teckningar som visar en figur som sitter i sin
säng och tittar ut genom fönstret. På den skissen syns natten och månen genom ett
fönster. På samma skiss finns också ett rum med fler individer, kanske en hel familj
som ligger i sina sängar.

37

På vägen från skiss till färdigt verk har Liss Eriksson renodlat uttrycket, kvar finns
bara gestalten och hans omgivande rum, figuren är sparsamt utformad med plana
ytor spelande mot varandra, alla detaljer utlämnade. Den lätta vridningen av kroppen
till höger skapar en svag rörelse, som ger en dynamik åt gestalten.

Arbetsstudie till skulptur, Liss Eriksson, Skissernas museum, Lund

Den lilla barngestalten sitter högt och upplevs drömma sig långt bort.
”Jag minns hur det kunde vara då man inte kunde sova och månen lyste. Man satte sig upp i sängen,
det var kanske lite kallt i rummet så man kröp ihop en smula. Sådan ungefär är grundidén med pojken,
där ju ställningen är hopkrupen och lite skyddande, samtidigt som huvudet är vridet uppåt och pojken
48
undrande, betraktande rymden och månen”

Liss Eriksson har lämnat alla rumsformationerna runt barnen öppna, det skapar en
samhörighet mellan dem. Helheten av rummen och de sex skulpturerna av barn på
denna sida av Huset ger ett brett spektrum av barndomens olika åldrar och
utvecklingsstadier, eller kriser som man också kan uttrycka det.
Pojken som ser på månen blickar mot himlen men når också Klarinettspelarens höga
rum, han binder ihop den vänstra delen av skulpturgruppen med den högra. Han
sitter så stilla och förundrad i sin egen värld men känns ändå så närvarande, en
klapp på axeln och han skulle vakna till med ett ryck. Han kan tolkas symbolisera de
stora svåra frågorna om livet. Vad är vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg?
Den lilla skulpturen har även uppförts fristående från Huset. Järnpojken från 1967
kallad ”Världens minsta skulptur,”49 finns på Bollhustäppan nära slottsbacken i Gamla
Stan, Stockholm. Där sitter pojken hopkrupen på ett bord som står asymmetriskt
placerad på en kvadratisk järnplatta, allt på låg höjd nära marken, inbjudande att slå
48
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sig ned. Det är en mycket omtyckt skulptur som många smekt. Det syns väl med
tanke på det blankslitna huvudet. Dessutom har Järnpojken blivit en ”Lyckobringare”
enligt Gamla Stans guider, förutom att han skall bringa tur kommer den som klappar
honom på huvudet att återvända till Stockholm någon gång i sitt liv.50
Hans Henrik Brummer beskriver ömt den lilla skulpturen
”När jag nyligen besökte den anspråkslösa platsen var jag inte ensam. En turistande familj hade
kommit samtidigt. Föräldrarna rörde sig respektfullt kring den lilla hukande järnpojken och dottern
offrade ett litet mynt till honom. Två medelålders kvinnor med plastkassar dök upp och talade
oavlåtligen om hur viktigt det var att besöka platsen. Den ena kvinnan brukade komma dit om vintern
och då hade hon en mössa med sig för att värma pojken. Tre flickor sprang ut från kyrkan och slog sig
ned vid skulpturen - en kort samvaro med en gammal bekant. De hälsade på honom genom att smeka
hans sedan länge blanka huvud. När jag lämnade Bomullstäppan uppenbarade sig några äldre
51
personer, och inte de heller kunde motstå att vidröra pojkens huvud.”

Själv besökte jag platsen en stökig lördag under pågående vaktombyte på slottet och
det var hundratals turister i kvarteret, men på Bomullstäppan fann man ett
förunderligt lugn, ett lugn som förstärks av den lille begrundande pojken.
Tillbaka till mitten av Skulpturen Huset och beskrivningen av delarna fortsätter på
skulpturgruppens högra sida. Närmast Klarinettspelaren finns;

9. Katalanskan
Figuren är en kvinna som befinner sig i ett trångt rum, rummet är av liknande storlek
och form som Betungad på motsatta sidan om mittfiguren. Kvinnan sitter på en
rektangulär form, fäst vid en fyrkantig platta, betydligt mindre än rummets botten.
Plattan är placerad i rummets främre framkant. Rummet är delvis öppet nedåt, mest i
den bakre delen. Taket är slutet.
Kvinnofiguren vänder bålens framsida mot betraktaren, Huvudet med ett antytt
ansikte är riktad uppåt mot Klarinettspelaren. Kroppens överdel är svagt lutad framåt
blicken är inåtvänt blundande eller möjligen riktad långt bort i horisonten. Benen hålls
tätt ihop, knän riktade framåt, fötterna är dragna bakåt till vänster om formen hon
sitter på. Vänster hand fattar tag i hö överarm höger hand tar tag om vänster
armbåge, armarna vilar lätt mot underlivet. Hon har en förhållandevis lång hals.
Kroppen utstrålar en avvisande hållning.
Katalanskan har en onåbar blick, ett inåtvänt uttryck. Det stiliserade ansiktet visar
tydligt en spänd haka och en tigande mun. Hela gestalten uttrycker ett föraktfullt
avståndstagande men också en djupt sårad stolthet som hon vänder in mot sig själv.
Hon upplevs instängd och insnärjd i sin känsla. Kroppen sammanpressad, armarna
slutna, möjligen kan man se att höger arm har en liten antydning till en öppningsgest.
Annars känns alla dörrar stängda.

50
51

Peruzzi Britt., Aftonbladet 29.06.1999
Waldemarsuddes utställningskatalog nr 57:00, Liss Eriksson Bildhuggare Stockholm 2000, s 5

39

Katalanskan ((1948-52) kalksten

52

53

Katalanskan järnsmide till Huset

Katalanskans placering på en platta som är mindre än hennes rum ger ett osäkert
och lite ”bottenlöst intryck”, det kan tolkas både positivt och negativt. Positivt på det
viset att läget inte är totalt konstant, det är inte orubbligt likt klarinettspelarens stadiga
grund, inget statiskt tillstånd, men det ”grundlösa” förstärker också osäkerheten och
övergivenheten.
Den smidda kvinnan i skulpturen Huset, är en ”syster” till den tidigare utförda
Katalanskan (1948 – 52) i stengods som finns på Värmlands museum i Karlstad.
Kopia på den skulpturen står på Rosenlundsvägen i Stockholm, hon fanns där först
utförd i fransk kalksten senare gjuten i brons.
Katalanskan i Huset skiljer sig lite från den tidigare, En skillnad ligger i materialvalet.
Uttrycket är detsamma, men den avvisande huvudvridningen en mer uttalad i den
smidda varianten, det ger en förstärkning av känslan. Kvinnan är också tunnare,
vilket kanske gör henne aningen bräckligare och oroligare.
Katalanskan återkommer bland annat i en bronsrelief flera år senare, Vargens hus,
från 1982.
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Efter Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 39
Ibid s 41
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Modell för Katalanskan är en kvinna Liss Eriksson mötte under sin period i Frankrike.
Hon heter Giselé och var konstnären Jean Osoufs hustru. Giselé blev övergiven av
sin man, då han förälskade sig i en av sina modeller.
Liss Eriksson har berättat om tillkomsten av Katalanskan, om ett uttryck han såg i
den övergivna Giselé.
” ”O detta gav så mycket av vad man kände omkring o i sig, i ett land, där två svåra krig satt djupa
spår. O för en rätt bortskämd svensk, som fått stå utanför detta, var det så mycket av mänskliga
svårigheter, som låg obarmhärtigt hårt i dagen. Jag kom att flytta från platsen, där jag sett denna
människa- men innan tyckte jag, att det måste försökas med det här- o gjorde en liten lerskiss, gjöt
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den i gips o stoppade den i fickan, då jag reste därifrån.” ”

Med tanke på de orden tror jag att Liss Eriksson i denna skulptur vill utrycka mer än
Giselés enskilda förlust av kärleken. Kanske också att krig och liknande katastrofer,
kan ge en övergivenhetskänsla, en förlorad trygghet för ett helt folk.
10. Sängen
I rummet intill Katalanskan, befinner sig en gestalt liggande på en britsliknande
järnplatta med fyra ben. Britsen är placerad ungefär i mitten av den främre delen av
rummet. Den är fastsatt på relativt smal bottenplatta. Rumstaket rakt ovanför sängen
öppnar sig mot himlen, hela den främre delen av rummet har öppet tak. Gestalten
ligger rakt på rygg med fötterna riktade mot Klarinettspelaren, dess armar vilar utmed
sidorna. Det finns ingen rörelse i kroppen.
I en förmodad blyertsskiss till detta rum, befinner flera personer i rummet, kanske en
sörjande familj.

Människor i rum, skiss från 1955 av Liss Eriksson, Skissernas museum, Lund
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Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 36
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I den första modellen från 1956 har Liss Eriksson minskat antalet figurer.

Modell av Människor i rum, Konstnärens hem, foto Gunilla Arvidsson

I den färdiga skulpturen finns endast en gestalt kvar.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006

Detta är ett rum helt utan rörelse. Under detta rum är det tomt, rakt och enkelt. Det
känns tomt, stilla och ensamt. Är gestalten död? Eller kanske är någon allvarligt
sjuk? Livet är i alla fall inte närvarande. Rummet upplevs frågande. Liss Eriksson är
skicklig på att renodla uttryck, hade det varit fler personer i rummet som tanken var
från början hade sörjande känslor kanske tagit över. Här tycker jag att man kan
känna förlusten av livet i ren form, kanske vill Liss Eriksson gestalta den totala
ensamheten. Rummet kan även tolkas som en bild av döden som är oundviklig och
tillhör själva livet.
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11. Osams
I rummet ovanför Sängen, befinner sig två figurer. Rummet är betydligt smalare än
våningen under. Gestalterna är fastskruvade på en långsmal järnplatta.
Ytterst på den vänstra sidan står en kvinnogestalt, inte lika långt ut på den andra
kanten står en man. Figurerna är kantigt utformade. Kvinnans ben hålls tätt ihop likt
en kilformation. Rygg och armar på kvinnan är tydligt utformade, den vänstra armen
utmed sidan, den högra med knuten hand strax bakom ryggen. Kvinnans ansikte är
odetaljerat, men en kantig och framskjuten haka syns tydligt. Baktill på huvudet står
håret likt samlat i en svans rakt ut bakåt.
Mannens fötter står tätt ihop, vänster ben spänt bakåt och höger ben böjt vid knäet.
Armar längs sidorna den vänstra handen knuten, höger axel uppdragen, huvudet
sänkt och riktat mot kvinnan, inga tydliga anletsdrag, utan platt v-format ansikte på
ett lika format huvud. Båda figurerna har en svag lutning utåt, från varandra.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006

Båda figurerna står i hotfullt vända mot varandra, uppdragna axlar, knutna nävar, en
strid utspelas. Ingen av gestalterna känns starkare än den andre. Man kan däremot
ana en skillnad i kraftuttrycket. Kvinnan upplevs vassare än mannen som utstrålar
mer tyngd och fysisk styrka. Ett ögonblick är skildrat, sekunderna innan en
urladdning, eller kanske en flykt undan problemet eller problemen. Svaret får vi inte,
men känslan av den starka frustrationen är mycket tydlig.
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Det är lätt att stanna vid tanken om att striden gäller mellan man och kvinna i ett parförhållande. Ser man på skisser som sannolikt hör till denna idé, breddas tanken. Då
handlar det även om en allmänmänsklig kraftmätning eller ett avståndstagande.
I skissen till vänster är det antecknat, ”Britta o Mårten”, alltså mor och son i någon
slags frustration. På skissen till höger står inget skrivet, men där syns inte ilskan så
stark utan den visar mer avstånd. Kanske handlar det om svårigheten att bryta
muren, svårigheten att mötas efter en konflikt.

Teckningar från Skissernas museum, Lund

Liss fortsatte arbeta med detta uttryck, Osams I, och Osams II, är två varianter av
temat åren 1964-65.

12. Tillsammans
Nästa rum till höger har en hög rymd. Bortsett från Klarinettspelarens höga rumshöjd är detta det rum som har den högsta takhöjden. Höjden är dubbel i förhållande
till rummets kvadratiska botten. Dessutom har detta rum byggts ut nedåt, två
tvärgående smidesrör ett par decimeter under hela Husets ”baslinje”, ökar rummets
djup och rymd. De fyra järnrör som bildar rummets helhet är nedtill förankrade i
betong-fundamentet. Tre av dem är placerade på skulpturens yttersta formelement,
ett i själva basen. Detta ger en antydan till obalans. Kanske menar Liss Eriksson att
kärleken kräver att man tappar lite av fotfästet. Mitt i rummet på tidigare nämnd
baslinje, står två mänskogestalter, en kvinna och en man, ömt omfamnande. Kvinnan
står med ryggen riktad mot mitten av skulpturgruppen, mannen har sin rygg ut mot
nästa rum och kortsidan av kompositionen. Kropparna är nakna. Paret har en nära
kontakt och bildar en lodrät enhet. Kvinnans huvud vilar mot mannens vänstra axel,
kvinnans vänstra arm håller om mannens nedre rygg. Den högra armen håller om,
men handen är lyft som en hand som tar emot en gåva. Kropparna står tätt intill
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varandra, endast nedre delen av benen skapar ett kilformat luftrum mellan paret.
Gestalterna är placerade på en platta som har samma kvadratiska form som rummet,
men som är tydligt mindre än rummets yta.
Liss Eriksson har förstärkt känslan
av det imaginära rummet kring
Tillsammans, genom att han skapat
rymd även under parets botten. Det
ger en upplevelse av att de ”svävar”.
Kärlekens och närhetens rymd ger
en extra dimension, en innerlig
tvåsamhet men också en känsla av
slutenhet och en egen atmosfär i
förhållandet till omgivningen.
Allan Ellenius har skrivit artikeln Att
ge ömheten gestalt, där han
reflekterar kring Paret från 1973,
som är en senare version av samma
tema som denna skulptur. Han
beskriver hur Liss Eriksson fick sin
idé till verket i Paris 1947,
”I vimlet nere i metron upptäckte han ett
ungt par, totalt oberört av folkvimlet på
perrongen, en man och en kvinna helt
upptagna av varandra. I den kaotiska
strömmen tycktes de honom erövra ett eget
55
rum.”

Detta hände under en tid när Liss
Eriksson experimenterade med den
negativa
formen
och
rumsproblematiken i sina skulpturer. Han
har under sina konstnärsår provat
olika möjligheter för att koncentrera
själva mötet och erövringen av det
egna rummet. Det har gett flera olika
resultat i gestaltningen.
Husets par Tillsammans är ett tidigt
verk av Liss Erikssons många
arbeten kring kärlekens tema. Här
har han gett rummet en yttre
begränsning. Liss Eriksson har
senare gestaltat detta tema i flera
olika format och olika grad av
abstraktion.
Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006
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Ellenius Allan, ”Att ge ömheten gestalt”, Waldemarsuddes utställningskatalog nr 57:00, Liss
Eriksson Bildhuggare Stockholm 2000
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På Galleri Doktor Glas, visade 1973 Liss Eriksson flera skulpturer där Tillsammans
ingår i gestaltningen, till exempel La Ronde (1971) och Spelet (1973). Han visade då
också Paret (1973) i brons, men också i form av en gouache. Paret är en reducerad
variant av Tillsammans. Armar och ben på skulpturen är borttagna och intensiteten
mellan de två är koncentrerad kring bål och huvud. Paret är ett exempel på en av
Liss Erikssons skulpturer där uttrycket är så intensivt att det själv skapar ett starkt
imaginärt rum. Paret från 1973 i brons placerades i Kungsträdgården i Stockholm och
senare på Waldemarsudde. Skulpturen är kanske en av Liss Erikssons mest kända
eller ”igenkända” verk.
Både Paret och Tillsammans utstrålar en stor närhet och total förtrolighet. Allan
Ellenius rubrik ”Att ge ömheten gestalt” passar väldigt bra, skulpturen skildrar ett
möte, både fysiskt och psykiskt och den gestaltar verkligen ordet ömhet, men också
kärlek och respekt.

Paret, skulptur i brons, (1973) Kungsträdgården, Stockholm. Foton Mailis Stensman, Gunnar Bråhammar

Det finns fler varianter av Tillsammans, till exempel Duo från 1993 i brons.
Kärleken är oskattbar från 1990, i brons och gotländsk kalksten, visar en större
variant av Husets version av Tillsammans. I den skulpturen är det rektangulära
rummet med i gestaltningen och dessutom en vattenspegel som förstärker känslan
av det egna rummet. Kärleken är oskattbar är placerad utanför skatteverket i Visby.
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Kärleken är oskattbar (1990)
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Efter Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 121
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3. Familjen
I rummet intill Tillsammans, finns ytterligare ett par gestaltat. I detta rum finns även
en liten figur av ett spädbarn. Dessa bildar Familjen. Figurerna befinner sig i ett
horisontellt rum som är delat i två sektioner. Ytterst till höger ligger paret tillsammans
på en rektangulär järnplatta med fyra ben. Den sängliknande plattan är vänd med
huvudändan mot den bortre långsidan av skulpturgruppen, fotändan mot framsidan.
Kvinnan ligger på rygg, mannen på sin högra sida. Mannens högra arm befinner sig
under kvinnans nacke. Kvinnans vänstra arm är placerad under mannens bål med
handen runt mannens midja. Mannens händer möts över kvinnans bröst. Kvinnans
högra arm ligger lätt böjt utmed sidan, med handen vilande vid ljumsken. Kvinnans
ben är korslagda med höger fot ovanpå vänster. Mannens ben ligger rakt sträckta.
Deras huvuden vilar på en kudde. Kvinnans hår är format likt en knut. Paret vänder
sina ansikten mot varandra. Kropparna är realistiskt utformade, dock utan några
tydliga detaljer, ansikten utslätade. Ytan på figurerna är lite skrovlig.
I den vänstra delen av rummet, ligger barnet. Barnfiguren ligger på rygg med armar
och ben sprattlande i vädret. Det är placerat på en järnplatta med fyra ben.
Familjen har en gemensam underdel, ovanför barnet finns en övervåning, det
rummets botten, sträcker sig nästan över halva familjens rum. Det övre rummets
hörnpelare och yttersta kortsida på skulpturen går ned i Familjens rum och delar det i
två delar. Den andra halvan av rummet är öppet mot rymden. Familjen bildar det
yttersta rummet på den högra delen av skulpturgruppen.
Paret förmedlar känslan av ett de ligger mjukt och bekvämt. De utstrålar tillit, värme
och kärlek. Mannen intar beskyddande plats, han ligger ytterst, kvinnan ligger
närmast barnet. Barnet befinner sig längst in i rummet på den tryggaste platsen

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006
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Skisser från 1955, visar att Liss Eriksson först tänkte sig familjen stående eller i ett
lodrätare rum. I dessa skisser koncentreras uttrycket kring barnet och föräldraskapet.

I modellen från 1956 finns det tre barn
i det som förmodas bli Familjens rum,
troligtvis Liss Erikssons egen familj.

I det färdiga verket återstår ett föräldrapar
och ett litet barn och koncentrationen ligger
kring det gemensamma ansvaret för det lilla
spädbarnet som jag tolkar som en symbol
för hela livsprocessen.

Familjen
intar
en
viktig
plats
i
skulpturgruppen Huset, föräldraskapet med
ansvar och fostran kan tolkas som en
livsuppgift.
Paret i Familjen dyker senare upp i Liss
Erikssons konstnärskap.
Här till höger i en skiss till skulptur för
minneslunden Lilla Aska, Linköping, brons
från 199157
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Efter Millroth Thomas, Liss Bildhuggare, Ödeshög 1994, s 107

49

14. Kvinna vattnar blomma
Rakt ovanför den lilla barnskulpturen befinner sig en kvinnogestalt som verkar pyssla
med någon slags växt. Kvinnan står lätt framåtböjd ut mot kortsidan av
skulpturgruppen. Där finns också ett avlångt fönsterbräde med en blomkruka, i
krukan en cirkelformad ranka med blad på. Kvinnan är klädd i lång kjol, frisyren i en
knut, hon ger intrycket av att vara en äldre kvinna. Plattan som hon står på är
ungefär hälften så stor som rummet. Den är placerad på den bortre delen av rummet.
Den andra halvan av rummet är öppet ned mot barnet. Kvinnan uttrycker ett stillsamt
vårdande.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006

Detta rum representerar livets senare del, när barnen flugit ut och det ges tid till
begrundande både bakåt och framåt i livet. Kanske symboliserar kvinnan ett sökande
efter ett sammanhang, livets rundgång symboliserat i en grönskande ranka.

15. De tomma rummen
Rakt mot betraktarens håll och från kvinnans rum sticker två tomma rum ut. Vid sidan
av kvinnans tak fortsätter rören ytterligare en bit. Istället för att låta det rummet också
bli ett fyrkantigt rum, har Liss Eriksson fäst de yttre rören vid nederkanten av
kvinnans rum, rören bildar därmed ett triangelformat rum, ovanför detta finns
ytterligare ett fyrkantigt rum, dock ej liksidigt, det rummets botten är större än dess
tak, dessutom är det imaginära taket snett riktat, med hjälp av att de yttersta rören är
längre än de inre.
Kvinnans blomranka tillsammans med de tomma rummen uttrycker en rörelse. Om
den cirkelformade blomrankan i kvinnans rum skulle börja snurra, skulle ett löst
sittande blad flyga in i det triangelformade rummet, vidare upp i det övre rummet och
sen flyga rätt ut i rymden, är det så Liss Eriksson har tänkt sig?
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Livets hjul snurrar vidare? Dessa två rum ställer frågor. Vad finns det bortom det vi
ser och tror oss veta? Vad händer efter döden? Vad är meningen med livet?
När Liss Eriksson började sitt skissarbete med skulpturgruppen Huset fanns en figur
med i detta rum, ”poeten i vindsrummet”. Den figuren försvann till förmån för de
tomma rummen. De här rummen menar jag symboliserar andlighet och intuition,
kontakten med det som inte syns och människors olika sätt att tolka och använda
livet.

Huset (1961), foto Gunilla Arvidsson dec 2006
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3.4 Helheten
Huset är en skulptur som kan betraktas från många håll och avstånd. Den kan även
ses från olika höjdpositioner från hyreshusens fönster. Husets linjer tecknar sig mot
rymden. Skulpturen kan upplevas spröd i sin konstruktion men den står på en fast
och stadig grund. Rummens luftigt öppna rörkonstruktion står i kontrast till den
massiva grunden som rummen nedtill är fästade på. Tack vare de fyra
formelementen som är placerade på skulpturens bottenfundament blir helhetsbilden
harmonisk och rörkonstruktionen, rummen och fundamentet balanserar perfekt.
Placeringarna av skulpturer och rum är i exakt harmoni, de tomma rummens
utstickare från den rektangulära grundformen, balanseras upp på motsatta sidan
med hjälp av pojken som ser på månen. Från vilket håll man än betraktar skulpturen
finner man en mjuk följsam uppåtgående linje runt skulpturen.
Huset är ett gestaltande av själva livet, ett koncentrat av livets olika utvecklingsfaser,
från det lilla barnet till den åldrande kvinnan. Små inblickar i livet ger betraktaren
känslan av olika existentiella sammanhang. Förälskelse, kärlek, förlust och många
fler sinneslägen förmedlas. Vänstra sidan på skulpturgruppen lägger fokus på
barndomen, dess kraft och utveckling. Högra delen ger exempel på det vuxna livets
ansvar och allvar. Liss Erikssons skulpturer i Huset visar både människans
individualism och beroendeskap.
Figurerna balanserar mellan ett inre och ett yttre känslouttryck. Kvinna vattnar
blomma, har kontakt med världen bortom denna, kanske i sina minnen eller vad som
komma skall, men pysslar realistiskt med sin symboliska blomma som visar mycket
växtkraft. Katalanskan i sin sårade stolthet och bortvändhet, förmedlar sina känslor
så kraftfullt i sin spiralformation, beredd att explodera i sitt inre. Liknande upplevs
med Pojken med mössan, han sitter i försvarsställning med mössa likt ett jaktplan i
strid. Han har en förväntan på en reaktion från omvärlden, men är osäker på vilken.
Rumsbildningarna gestaltar olika grader av närhet. Den starkaste samhörigheten
uttrycks i Tillsammans, en hyllning till kärleken, men också kontrasten Osams som
utrycker avståndstagande, visar ändå intensiv kontakt. Barnen i Måltiden har en mer
individuell karaktär, de har sina tankar på lite olika håll men är tydligt medvetna om
varandra. I Familjen har mor och far fysisk närhet, de vilar kärleksfullt tillsammans.
De har ett gemensamt mål, de vakar över barnet tillsammans och de har också ett
gemensamt ansvar. Betungad är ensam men han är omgiven är människor.
Sängen eller kanske döden, har ingen närhet alls, men hör ändå till livet och
sammanbinds av rum, rymd och hus, samt av de övriga gestalterna.
Huset är en skulptur som bjuder in både omgivning och betraktare. Den smälter väl in
i sin miljö. Verket innehåller en vardagsrealism som gör det folkligt förankrat, något
som är viktigt för Liss Eriksson och som han ofta har uttryckt.
”Jag skulle önska att det kunde tala till människor så där utan vidare- utan expertis. Då vore mycket
58
vunnet - men bara på det villkoret att formen var så bra så det inte märktes.”
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Liss Eriksson arbetade mycket grundligt och studerade platsen noggrant, inför
uppdraget Huset. Hans önskan var att skulpturen skulle samspela med den tänkta
miljön.
”Den mest komplicerade och krävande uppgift jag hittills haft men samtidigt en av de roligaste och
mest intressanta. Jag har helt anpassat skulpturen efter platsen. Skulpturen skall vara en intrigerande
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del av det intilliggande bostadsområdet. Det ska korrespondera men omgivningen.”

Huset är ett förnämligt exempel på den rymd och rumsverkan som Liss Eriksson har
lyckats skapa kring sina gestaltningar. Denna skulptur har ingen given gräns utåt och
oändligt många betraktelsepositioner. Varje enskild figur i skulpturgruppen har ett
eget starkt individuellt uttryck med en egen rumsverkan som adderas med Husets
helhet. Det gör denna skulptur till ett levande hus precis som Liss Eriksson önskade.
”Först kallade jag problemet eller sysselsättningen för Människor i rum- sen kallade jag det för Huset
och det vore ju väldigt roligt om det betraktades som ett levande hus. För såna finns. Om man skarpt
observerar en människa i det rum hon befinner sig i, gör koncentrationen på denna människa
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rummets begränsningar obestämd och lätt influerad av vad man känner inför den man betraktar”

Genom att studera Liss Erikssons omfattande skissmaterial till Huset, kan man se
hur han har sökt sig fram tills han funnit och renodlat det exakta uttrycket han
eftersträvat. Från ganska detalj- och innehållsrika skisser, har han koncentrerat ett
individuellt mänskligt uttryck, som samspelar med sitt omgivande rum.
Huset är ett "livsprojekt" i mångdubbel bemärkelse.
Konstverket har en stor närhet till människor och vardagsliv, precis så som Liss
Eriksson önskade. Huset kan både ses och upplevas taktilt.
”Mitt huvudintresse är att jobba med människor, och vad Huset beträffar så har jag sökt att berika och
stimulera den givna miljön. Jag har också byggt det så pass stadig med tanke på att det kanske blir
61
frestande för ungarna att leka och klättra i det”

Skulpturgruppen Husets innehåll, kan tolkas som själva livet.
Verket speglar konstnärens eget liv före tillkomsten av skulpturgruppen, men följer
också med Liss Eriksson i hans vidare arbete genom hela livet. Idéerna, skisser och
arbeten från Huset, återkommer i många olika skepnader.
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Svenska Dagbladet 61 0510
Liss Eriksson, Arkiv för dekorativ konst, sommaren 1961, katalogblad, utställningen Skisser och
förarbeten till Huset
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Sten Törnblom, Tanke och Känsla, ”Bildhuggaren Liss Eriksson”, Lund 1986
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4. Sammanfattning
Liss Eriksson växte upp i en inspirerande miljö, där fadern Cristian Eriksson förde
skulpturtraditionen vidare till sonen. Det var en uppväxt som gav Liss Eriksson stor
inblick i en konstnärs sätt att se och betrakta, men också att det krävdes stort
tålamod och hantverksskicklighet för att få fram det uttryck man som konstnär söker.
Liss Eriksson utvecklade en stor förmåga att förmedla en känsla i form av ett
koncentrerat uttryck.
Liss Eriksson tillhörde den skara unga konstnärer som slog igenom i slutet på
fyrtiotalet, han var med på utställningen Ung Konst på Färg och Form i Stockholm
1947. Han tillhörde aldrig konkretisterna men påverkades naturligtvis av tidens
modernistiska tankar.
Efter kriget levde och arbetade Liss Eriksson under några år i Paris. Där knöt han
många kontakter, bland annat med de franska skulptörerna Jean Osouf och Henri
Laurens. Paristiden gav också näring åt Liss Eriksson starka humanism, han lade
mänskliga situationer på minnet, lagrade känslostämningar och upplevde många
skiftande mänskliga livsöden. De åren kom på många olika sätt att betyda mycket för
honom.
Det som kännetecknar bildhuggare Liss Erikssons sätt att arbeta är ett gediget
hantverk, en djup kännedom om skulpturtraditionen, en stor materialkännedom och
ett mycket noggrant tillvägagångssätt. Han har påverkats och inspirerats av andra
konstnärer och tidsströmmar men alltid följt sin egen väg. Rymd och rumsverkan blev
viktigt i Liss Erikssons konstnärliga arbete, hans skulpturer samspelar alltid med den
omgivande miljön. Viktigt var också den psykologiska innebörden av hans
gestaltande. Liss Eriksson var en stor humanist och i hans verk står alltid människan
i centrum.
Liss Eriksson arbetade länge och återkommande med sina verk, han provade olika
uttrycksmöjligheter för sina skulpturer. Han lät sig inspireras av sina ideér under lång
tid, dessa har utvecklats och ofta dykt upp igen, vid ett senare tillfälle.
Med hjälp av denna bakgrund har jag studerat Huset från 1961, en av Liss Erikssons
många offentliga skulpturer och funnit att verket innefattar i stort sett allt av ovan
nämnda. Det är ett representativt verk för hela hans konstnärskap.
Skulpturgruppen Huset är placerat i ett bostadsområde från femtiotalet. Verket är
resultatet av ett offentligt uppdrag år 1955 och platsen var given för skulpturen.
Skulpturen färdigställdes och invigdes 1961. Huset är ca sex meter långt och ca fyra
meter brett. Skulpturen kan karaktäriseras som ett öppet hus med flera våningar och
ett antal rum konstruerade med hjälp av järnrör. De abstrakta rummen innehåller ett
flertal stiliserade gestalter smidda i järn. Gestalterna befinner sig i olika existentiella
vardagliga situationer, reducerat till ett koncentrerat känslomässigt uttryck.
I Huset gestaltar Liss Eriksson människan. Konstverket beskriver själva livet,
livscykeln med olika åldrar och kriser, det djupt mänskliga. Han utrycker en stark
existentialism, det mänskliga i att vara enskild individ. Skulpturen förmedlar integritet
och en stark individualism men också människans behov av gemenskap med andra.
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Skulpturen visar relationer och samspel mellan människor, hur vi fostras in i givna
mönster men ändå förblir både ensamma och unika. Liss Erikssons verk berör.
”I en tillvaro där vi alltmer hotas pressas in i ett abstrakt rutmönster vill jag hävda individen.”
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Liss Erikssons skulpturgrupp Huset är en hyllning till människan och livet .
Svaret på min första fråga, ”Huset sägs vara ett nyckelverk i Liss Erikssons
konstnärskap, stämmer det?”, menar jag nu är tydligt- ja.
Huset innefattar en ett stort antal idéer och teman, många av dessa skulle följa Liss
Eriksson i hans konstnärliga arbete genom hela livet. Skulpturgruppen Huset är
tveklöst något mycket stort i hans konstnärskap. Det är ett tidigt verk i hans långa liv
och konstnärskarriär. Skulpturen vittnar om en stor skaparlust och en början till en
mängd projekt som han vidareutvecklar genom åren.
Slutsats; skulpturgruppen Huset kan ses både som ett livsverk och ett nyckelverk i
Liss Erikssons konstnärskap.

Från konstnärens hem, foto Gunilla Arvidsson
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Liss Erikssons egna anteckningar, 1958
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