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Inledning 

 

Kvällssolen kastar långa skuggor vid entrén till Ljungbergmuseet, det ska vara vernissage på 

Sommarens Italiensmålningar. 1 Jag hör sorl från ett hörn av museet och går dit. Här befinner 

sig en skara vernissagegäster, som ivrigt vill beskåda de ca 25 nya tavlor som tillkommit 

under årets Italienresa. Sedan 1976 har konstnären Sven Ljungberg f. 1913 varje år rest till 

Italien för att måla i värmen. 2 I dörröppningen står Sven Ljungbergs son, Pontus Ljungberg, 

och håller sitt öppningstal: ”Svens måleri blir alltmer förenklat med bibehållen detaljskärpa; 

hur det går ihop är en gåta.” 3 Då jag ingen känner kan jag ge mig god tid att iaktta vad som 

pågår. Stämningen är glad och otvungen medan huvudpersonen sitter ner och Ljungbyborna 

minglar runt. Några går fram och pratar lite med Sven Ljungberg. Det är säkert flera av 

publiken som är samlare och tillhör en fast kundkrets, och vill passa på att få tag på de verk 

som eventuellt kan bli efterfrågade.  

 

Det var då tanken föddes att jag ville skriva om Sven Ljungberg och undersöka hur han 

arbetar, och på vilket sätt han lyckats att bli profet i sin egen hemstad, en uppfattning jag fick 

vid ovannämnda tillfälle. Man träffar på hans konst på många platser, till exempel 

utsmyckningen av predikstolen i Hinneryds kyrka.4  Förutom att det finns ett museum i hans 

namn har det skrivits mycket både av och om Sven Ljungberg. Till exempel utkom 1985 

Anne Lidéns biografi Sven Ljungberg, målare. Jag vill karakterisera den som en hyllning till 

hela konstnärskapet. Anne Lidén har genom ett år följt Sven Ljungberg. Jag vill jag citera 

följande som visar vidden av konstnärskapet :  

… Du möter hans konst i många olika sammanhang, ty han är en stor konstnär med ett brett register. En 

stor mosaik i en kyrka, ett litet frimärke på ett brev, ett färgträsnitt i en lunchmatsal, en oljemålning på ett 

museum, en freskmålning i ett församlingshem eller en trägravyr på en boksida alla bär hans namn…5 

 

                                                 
1 Ljungbergmuseet, Ljungby 28 augusti 2007 
2 Smålänningen 29 juni, 2007 
3 Smålänningen 30 augusti, 2007 
4 Hinneryds Kyrka 1886-1986 Bengt Andersson  s. 3 
5  Sven Ljungberg, målare, Anne Liden s. 5 



 
 - 4 - 

Syfte och frågeställning 

 
Sven Ljungberg är en levande legend, men hur har myten blivit till? Som konstnär skiljer han 

sig ut som något särskilt, med Sven Ljungberg som fallstudie vill jag ta reda på hur behovet 

att göra konst uppstår. Och hur människor började göra konst? I mitt syfte att utforska detta 

ämne har jag valt delar av Per Dahlströms avhandling om Särlingskap och konstnärsmyt, för 

att han i denna forskning behandlar begreppet ”konstens ursprung”.  

 

I denna uppsats kommer jag att sammanställa Per Dahlströms teorier om ”konstens ursprung” 

och ”konstnärsmyten” med skönlitterära böcker som Sven Ljungberg har skrivit som ger en 

fiktiv utläggning av saken. Jag vill således göra en tolkning av både en vetenskaplig 

avhandling och några skönlitterära texter om samma ämne för att undersöka om dessa kan ha 

något gemensamt.  Analogt med referenser till Per Dahlströms forskning ställer jag frågan 

vilken betydelse Sven Ljungbergs prosa har för förståelsen av ”konstens ursprung”?  

 

Resonemanget om ”konstnärsmyten” driver också fram spörsmålet om hur konstnären Sven 

Ljungberg relaterar till sin omvärld och hur han gestaltar myten. Med ett personligt samtal 

med Sven Ljungberg vill jag undersöka myten enligt hans perspektiv. En annan aspekt är att 

undersöka om han gör konst efter sitt eget huvud, eller blir konsten som publiken vill ha den? 

Genom bildanalyser av utvalda verk önskar jag att utforska vilka tekniker och uttryck som på 

olika sätt belyser konstnären Sven Ljungberg. 

 

 Jag avgränsar mina analyser till utvalda konstverk som relaterar till Sven Ljungbergs 

hembygd då dessa verk visar ett representativt urval för hela hans produktion och skapar 

underlag för studier av hur konstnärsmyten hålls levande. 

 

Teori, metod och material 

 

Mina källor har därför primärt varit Sven Ljungbergs egna skönlitterära verk Sven Ljungbergs 

Ljungby, Hemma och borta. Dessutom har jag använt Anne Lidéns redan nämnda verk Sven 
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Ljungberg, målare. Per Dahlströms avhandling om Särlingskap och konstnärsmyt ingår i min 

undersökning för att belysa den vetenskapliga och teoretiska grunden, medan Sven 

Ljungbergs verk Grottmålaren och Körkemålaren belyser den praktiska grunden från en 

konstnärs sida. Anne Lidéns bok kan vara samlande om både teori och praktik, den består 

visserligen av en del fakta, men den har en intimitet som samtidigt bidrar till att underbygga 

”konstnärsmyten”. För att få inblick i processen hur Sven Ljungbergs konst blir till vill jag 

dessutom genom ett personligt möte med konstnären få en fördjupande inblick i hur han 

arbetar. 

 

Till stöd för tolkning av Sven Ljungbergs tavlor vill jag nyttja Rudolf Arnheims Art and 

Visual Perception för hans fokus på att se och uppleva. Vad gäller processen och tillblivelsen 

av ett konstverk tar jag dessutom hjälp av Ragnar Josephsons Konstverkets födelse. I avsnittet 

om möten med verken hämtar jag stöd från definitioner om konstreception i Bildanalys, Peter 

Cornell m.fl. 

 

 Det har gjorts en del reportage om Sven Ljungberg, men utöver Anne Lidéns bok finns det 

inte ytterligare samlad biografiskt material att tillgå. Anne Lidén följer till stora delar Sven 

Ljungbergs egna självbiografiska böcker fram till 1985 när boken skrevs, vidare material är 

hämtat från Internet och artiklar i konsttidningar. Mina bildanalyser kommer att göras på 

originalverken på plats i Ljungbergmuseet, i Hotell Terraza och på väggmålningar i 

Annelundskyrkan samtliga verk finns i Ljungby.  

   

Disposition 

 

I det första avsnittet behandlar jag begreppet ”konstens ursprung” och ”konstnärsmyten” med 

beskrivning av den litteratur jag har valt som utgångspunkt för att belysa ämnet. Med exempel 

från Per Dahlströms avhandling om Särlingskap och konstnärsmyt ställd som ett teoretiskt 

motstycke till Sven Ljungbergs prosa, vill jag poängtera två olika tänkesätt. Per Dahlström 

arbetar utifrån psykologiska teorier om människans inre. Sven Ljungberg har i böckerna om 
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Grottmålaren och Körkemålaren ett intressant formspråk, och berättar sagor om konstnärens 

roll och hur han förställer sig att konst skapades helt tillbaka i urtiden. 

 

Sedan följer i nästa avsnitt en analys av ett urval av Sven Ljungbergs konstnärliga uttryck,  

och studier i Sven Ljungbergs eget sätt att arbeta, med ett brett axplock från de tekniker han 

råder över.   

Slutligen ett avsnitt om personen Sven Ljungberg och hans miljö, med några biografiska 

detaljer, som kan vara adekvata i förståelsen av avsnittet om ”Mannen bakom myten” och 

relation till publiken. 

 

Avslutningsvis följer  diskussionen och sammanfattning. 

Sven Ljungberg och myten 

Teorier om ”konstens ursprung” och  ”konstnärsmyten” 

 
 Bildanalys av Peter Cornell m.fl. förklaras den överordnade betydelsen av ordet myt på 

följande sätt: ”av grekiska muthos eller mythos för berättelse, berättande utsaga.”6 Begreppet 

myt ger associationer till flera utläggningar beroende på vilken roll myterna har i de kulturella 

traditioner de ingår i. Men i min tolkning av det sammansatta ordet ”konstnärsmyt” är 

betydelsen synonym med berättelsen om den kreativa processen som omfattar framställning 

av konst, med konstnären som den centrala figuren. 

 

Jag har valt att sammanställa två vitt skiljda texter, den ena gjord av forskaren Per Dahlström 

och den andra av konstnären Sven Ljungberg, därför att de båda behandlar myten om 

”konstens ursprung”. Per Dahlström konstaterar i sin forskning att det finns konstnärliga 

erfarenheter upplagrat i det mänskliga psyket, och att hos en konstnär finns en disposition till 

att nå in till dessa upplagrade erfarenheter. I Sven Ljungbergs beskrivningar däremot får vi en 

version om hur han tänker sig att konstens och den kreativa processens utveckling startade, 

det vill säga redan när erfarenheterna lagrats i undermedvetandet hos urmänniskan. 

                                                 
6 Bildanalys Peter Cornell m.fl. s. 244 
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Per Dahlströms menar i avhandlingen Särlingskap och konstnärsmyt att den ursprungliga 

driften att skapa konst hämmas av att människor anpassar sig till de kulturella kraven. Därvid 

förloras kontakten med det gemensamt omedvetna skiktet i det mänskliga psyket, detta 

djupare skikt som enligt Per Dahlström i synnerhet konstnärer har tillgång till. Han beskriver 

detta som en återgång till barndomen och det ursprungliga känslostyrda tänkandet, och detta 

psykologiska fenomen är som jag förstår huvudtesen i diskussionen om den forskning, som 

behandlas i Per Dahlströms avhandling. 7 Genom kopplingen till Sven Ljungbergs 

skönlitterära böcker om Grottmålaren och Körkemålaren blir beskrivningen av processen att 

göra konst mera konkret. Både beskrivningarna omfattar ett särlingskap där konstnären får 

rollen som outsider, och därför vågar bryta mot konventionen, vilket i sin tur gynnar 

processen och leder framåt i utvecklingen och förståelsen av hur konst blir till. 

 

 Dahlström redovisar dessutom i sin forskning om konst gjort av sinnesjuka personer, som 

inte har kvar sina logiska funktioner, att de närmast automatiskt producerar konst, ovetande 

att det är konst de producerar. Detta menar han är den renaste form av fri konst, och betonar 

hans tes, att om alla konventioner skalas bort går det att få en tillgång till det ursprungliga i 

det mänskliga psyket och få kontakt med den gemensamma kollektiva och ursprungliga 

gestaltbanken.8 

 

I Per Dahlströms avhandling behandlas bland annat forskning av tysken Hans Printzhorn. 

Denne arbetade särskilt med psykologiska frågor och deras inverkan på konsten. Hans 

forskning startade kring förra sekelskiftet, och med modernismen och psykoanalysen blev det 

en mycket turbulent period. Dahlström skriver om Hans Prinzhorn:  

För Hans Prinzhorn låg den metafysiska meningen i bildmässiga konfigurationer inte i imitationen av 

naturen eller i illusionen, inte heller i förskönandet eller det dekorativa. Han menade vidare att varje 

yttrande om ett syfte var främmande för gestaltandes väsen. I stället skulle man söka innebörden i allt 

skapat i gestaltningen. Blottläggandet av en genuin kreativ process, opåverkat av civilisatoriska faktorer 

kommer att avslöja gestaltandes metafysiska mening for oss, menar han.9 

                                                 
7 Särlingskap och konstnärsmyt, Dahlström Per s. 55 (om C.G Jungs teori om det kollektiva omedvetna) 
8 Ibid. s. 65 
 
9 Ibid. s. 70 



 
 - 8 - 

 

Printzhorn fick stor betydelse för surrealisterna och kretsen kring konstnärskolonien i 

Ascona.10 Enligt Per Dahlsström är allt kreativt skapande en basal process som ingår i den 

generella drift att gestalta. När han skriver om blotläggandet av en kreativ process framhäver 

han med referens till Hans Prinzhorn hur den kommunikativa delen i konsten influerar på hur 

bilder tolkas. Per Dahlström presenterar också begreppet atavism, som kan tolkas som ett 

primitivt konstnärligt uttryck, där man blir erinrad om förhistorisk konst genom en form av 

kontakt med det omedvetna. 11  Hos Sven Ljungberg möter vi utvecklingsstadier som är 

förutsättning för atavismen. Det exemplifieras konkret i Grottmålaren hur den konstnärliga 

förmågan grundläggs och blir till genom många experiment samt genom hårt arbete som gör 

att utvecklingen fortsätter. För en grottmålare var imitationen av naturen det centrala (citat 

sidan 9), och viktigt att måla motiv som var igenkännande, men än så länge på en primitiv 

nivå. Här skiljer Sven Ljungberg sig från Per Dahlströms uppfattning, som pläderar för att 

syftet med konst inte ovillkorligen ska vara att imitera naturen.  Per Dahlström följer 

modernismens tankegångar och menar att konsten ska hållas fri från konventioner. Han har 

också reflektioner över Jean Dubuffets teorier om L’Art Brut, som förespråkar spontanitet och 

menar att all kulturell påverkan stör det genuina uttrycket. 12 

 

Om vi i ovanstående kan se tendenser i primitiv konst som en grundläggande uttrycksform 

kan vi i Grottmålaren finna en förklaring till hur konstens första primitiva ansträngningar kan 

ha försiggått. Där berättas en saga om hur våra förfäder i sitt primitiva levande mer och mer 

fann behov av att uttrycka sig som bildskapare och använda dekorativa symboler. 

 

Myten om konstens uppkomst beskriver han som barnens tillfälliga lek med lera, som sedan 

ledar till upptäckten att leran kan brännas i eld, vilket i sin tur leder till utvecklingen av 

keramik och bruksföremål, som man också kan dekorera. I berättelsen gestaltas ett särskild 

begåvat barn, som inte kan styra sin lust att med hjälp av fingret eller en pinne dekorera 

                                                 
10 Särlingskap och konstnärsmyt, Per Dahlström s. 152  Ett konstnärskollektiv som i början av 1900 talet levde i    
en liten schweizisk by som ett alternativ samhälle en fristad med radikala idéer som tilldrog många av tidens 
konstnärer  
11 Atavism betyder uppträdande av egenskaper från äldre utvecklingsstadier (Enl. Bonniers svenska ordbok sjätte 
upplagan 1994)  
12 Särlingskap och konstnärsmyt, Per Dahlström s. 110 
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kärlen som formats. Efterhand börjar andra att härma honom, och idén utvecklas vidare. I 

Grottmålaren går utvecklingen framåt till flera och mera avancerade tekniker som 

väggmålningar i grottor. Hantverket och den strävsamma arbetsmoralen, men också 

arbetsglädjen, när ett experiment lyckas, beskrivs ingående. Handlingen fortskrider med den 

mer och mer etablerade roll som grottmålaren och hans elever får, och outsiderrollen blir mera 

distinkt. Det produceras amuletter för att skaffa jaktlycka, vilket är till allas gagn och visar att 

konstnären har en praktisk funktion i samhället. Konsten står i centrum och är viktig som 

hjälp till jägarna när de ska skaffa byte. Så här står det bland annat om vilken uppgift 

konstnären  hade: 

Med den erfarenhet som jägarfolket besatt om hur djuren såg ut och betedde sig, hur de fungerade, 

krävdes det av honom exakthet. Han fick ej slappna av utan hålla sin konst levande genom ständigt 

studium av den verklighet han levde i. Det gick inte att bluffa hans kamrater jägarna. De skulle snart 

avslöja honom då de krävde att en björn skulle se ut som en björn när han ritade en sådan. Den skulle inte 

kunna förväxlas med andra djur. Då skulle hans bilder förlora sin magiska kraft. 13 

 

Myten och sagan om Grottmålaren får ett skimmer av en Ljungbergsk skapelseberättelse, och 

historien om den duktiga mästare och hans lärjungar ger också allusioner till Nya 

Testamentet. Bokens beskrivningar kan dessutom ge associationer till renässansens 

verkstäder, där det fanns en mästare som styrde de yngre lärlingarna under ett långt livs 

upplärning. Det krävdes kunnighet om alla moment från grundering av målarduken och 

rivning av färgen, och slutligen till själva målandet som var den kompetensen som krävdes av 

målarens medhjälpare. Hela det hantverksmässiga samarbetet tycks intressera Sven 

Ljungberg, som säkert har sin förklaring i hans uppväxt, som son till en målarmästare. 

Berättelsen fortsätter med en beskrivning om hur tekniken att utsmycka väggen i grottan hade 

nått kulmen, och avslutades med en stor fest. Denna fest blir metafor för mytologiska riter, 

eller orgier, något som förekommer i många kulturer. Det är ingen som vet hur urmänniskan 

fungerade, men det kan mycket väl har varit så här det hela började.  

 

Både Ljungberg och Dahlström berör temat om den instinktiva mänskligas urkraft som något 

fundamentalt, som har funnits genom hela människans utveckling. Ett exempel är 

                                                 
13 Grottmålaren Sven Ljungberg s. 70 
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grottmålningar som finns kvar i Frankrike14 från en period, som jag antar tidsmässigt är 

samma som Sven Ljungberg avser att denna berättelse hör hemma.  Den mest intressanta 

skillnaden mellan Per Dahlström och Sven Ljungberg är att i Ljungbergs myt berättas om den 

tid då urkraften blir till och när erfarenheten lagras i urmänniskans omedvetna. Det är dessa 

upplagrade erfarenheter i det Per Dahlström benämner som gestaltbank och enligt honom 

nutida människor kan använda sig av.  

 

Nu följer en analys av berättelsen om Körkemålaren, som tidsmässigt utpekar mycket längre 

fram i tid än Grottmålarens period. Det anges inget årtal direkt, men häntydningar till krigen i 

början på 1700-talet och Karl den XII fastlåser tidpunkten. Det stämmer gott överens med 

övriga miljöbeskrivningar, men att man fortfarande gjorde denna typ av kyrkmålningar under 

1700-talet, måste vara lite sällsynt.15 Däremot levde naiva motiv länge vidare i bonader, som 

också omnämns i denna bok. Berättelsen kretsar kring en naiv men mycket duktig och flitig 

landsortsmålare, Petter. Han har turen att få i uppdrag att dekorera sin hemkyrka tillsammans 

med en professionell konstnär från Stockholm, som var barnfödd på orten. Detta samarbete 

fungerar utmärkt, men den lokala kyrknämndsföreträdaren utvisar stor skepsis mot deras egen 

konstnär, bland annat för att han svär så förbannat. Det finns också andra små satiriska 

moment där både domprosten och Elias som den professionella målaren heter, visar stor 

respekt för Petter. Petter hade fallenhet att måla bilder, och det var inget yrkesavund mellan 

Petter och Elias. 16 Elias visade stor förståelse för Petters naturbegåvning och han 

uppmuntrade Petter, som hela tiden växte med uppgiften, på grund av den uppskattning han 

fick. I berättelsen får vi veta hur besvärligt det var att övertala Petronella, som är Petters fru 

till att vara modell inför motivet om skapelseberättelsen och den nakna Eva. Han arbetade 

idogt med alla moment, och kämpade med det som var svårt. För att känna berättelserna 

bakom det han ska måla, behöver han studera Bibeln, och han förundras mycket över, hur 

man bär sig åt att skildra hur Eva skapas av Adams revben. 

 

                                                 
14 Art Fundamentals, Ocvirk s. 5 Running horse Attacked by Arrows 15000-10000 B.C. 
15 Det blev på den tiden byggts kyrkor, som skulle utsmyckas, men den stora blomstringstid för naiva målningar 
och träskulpturer, som det här är tala om var från 1200 talet och fram till renässansen, enl. Svensk Konsthistoria, 
Mereth Lindgren m.fl. 
16 Körkemålaren,  Sven Ljungberg s. 5 
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Petter har också andra uppdrag, bland annat hos en frivol greve, som vill ha ett rum dekorerat 

med oanständiga bilder. Petter vägrar, men behöver pengarna, och när han frågar greven om 

han inte själv kan måla bilderna, svarar denna: ”Nej ser du min goda Petter, en sak är att veta 

hur allt ska vara, en annan att göra det.”17 Detta arbete visar det sig känner domprosten till, 

han är god vän med greven, men han fördömer inte Petter för detta. Med denna finurliga 

poäng i berättelsen vill Sven Ljungberg beskriva hur förhållanden var mellan högre och lägre 

stånd i befolkningen.  

 

Petter börjar sedan måla bonader, detta var på den tiden en nymodighet. Man målade antingen 

på papper eller på linneväv. Då kommer hans bibelläsning till hjälp, för motiven på bonaderna 

var just bibliska. Detta bidrag i boken vittnar om att Sven Ljungberg är mån om det kulturella 

arvet. Just bonadsmåleri är typiskt för Sunnerbo härad och på Ljungby museum finns en fin 

samling.18 Berättelsen om Petter slutar med att han på ett julkalas gör professionella studier: 

”med sin konstnärsblick iakttar allt detta och lagrar i sitt minne.”19 

 

  Sven Ljungbergs konstverk 

 
 
Jag ser berättelserna om Grottmålaren och Körkemålaren som 

ställföreträdande självporträtt eller reflektioner som talar om 

författarens konstsyn. Vidare analyserar jag därför tre 

självporträtt, som exempel på en visuell belysning av myten 

om Sven Ljungbergs person. Jag har valt exempel på tre olika 

tekniker som förekommer i många av Sven Ljungbergs verk: 

blyertsteckning, trägravyr och oljemålning. Blyertsteckningen 

är ett självporträtt från 1934, från tiden när han gick på 

konstskola i Stockholm och vittnar om en redan då stor 

                                                 
17 Körkemålaren,  Sven Ljungberg s. 92 
18 Det pittoreska med bonaderna är att även om motiven är bibliska är personerna skildrade, som bönder från den 
tiden. 
19 Körkemålaren,  Sven Ljungberg s. 119 
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skicklighet, flit och noggrannhet. 20 Porträttet är ritat i halvprofil och har ett målmedvetet 

uttryck, med en blick som tittar direkt mot åskådaren. Skuggorna under ögonen understryker 

en fast karaktär och en allvarsam min, och understryker samtidigt den lite skygga 

personlighet, hos den unga Sven Ljungberg. 21 Även om blygheten skulle avta under åren i 

Stockholm tycks en viss reserverad hållning utstråla från detta mycket väl genomförda arbete 

i allt sitt opretentiösa men ändå skolade uttryckssätt. 

 

I Anne Lidéns bok Sven Ljungberg, målare förekommer ett 

annat självporträtt från 1977. 22 Detta självporträtt visar en 

mogen, 64 åring med glasögon och en mycket allvarlig, och 

också här distinkt blick mot åskådaren. Trägravyrtekniken 

har Sven Ljungberg använt i alla sina bokillustrationer, och 

det är en mycket effektfull teknik. Med kontrasten mellan 

svart och vitt framhävs tydligheten i visualiseringen av en 

berättelse. Detta självporträtt är ett bra exempel på hur Sven 

Ljungberg behärskar denna teknik. Balansen mellan svart 

och vitt, och gråtonerna däremellan har framkommit av 

användningen av flera stockar till samma bild, vilket kräver stor noggrannhet och perfektion. 

Bildens komposition tolkas hos Anne Lidén som att den innehåller en symbolik på grund av 

en bakgrund som är en tavla föreställande ugglor. 23 Hon drar en parallell till Albert 

Engströms självporträtt, där det också finns ugglor som ju symboliserar vishet.  

 

Vidare finns på Ljungbergmuseet ett självporträtt av Sven Ljungberg i helfigur från 1995 

föreställande den då 82-årige konstnären utrustad med sina attribut palett och pensel i 

händerna  med blicken direkt mot åskådaren. 24  Detta har en stark suggestiv verkan, nästan så 

att man får känslan av verklighet, och att konstnären om en stund tar ett steg ut ur bilden. 

Hans pose med lätt särade ben och tyngden på båda fötter, utstrålar säkerhet och styrka, så att 

                                                 
20

 Sven Ljungberg, målare, Anna Lidén s. 10 originalet finns på Ljungbergmuseet 
21 Ibid. s. 8 (Det nämns att Sven Ljungberg som ung var mycket blyg)  
22 Ibid. s. 107 originalet finns på Ljungbergmuseet 
23 Ibid. s. 107 
 
24 ”Självporträtt ute” 1995 Ljungbergmuseet, olja på duk, storlek 135 x 80 cm 
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man kan tro att han nästa sekund höjer armen för nästa penseldrag. Detta är karakteristiskt för 

Sven Ljungbergs teknik och formspråk, en paradox, att han med ett tillsynes stillsamt motiv 

samtidigt förmår att representera en dynamik, som dessutom innehåller en lång berättelse. 

Figuren fyller hela bilden och bär en gul halmhatt, en vit målarrock, blåa jeans samt svarta 

sko. I kläderna finns inga onödiga eller överdrivna detaljer, men ändå framträder allt tydligt 

med skuggor och veck i tyget som understryker djupet och illusionen av tre dimensioner. 

Bakgrunden och ljuset berättar att det är sommar. Han står på plattor som ligger på en 

gräsmatta. Bakgrunden är från knähöjd och uppåt en frodig blomrabatt, som omkransar hela 

figuren. Överst finns solrosor, som små solar på en gul bakgrund. Det får effekten att 

halmhatten kan uppfattas som en gloria. Färgerna i bakgrunden med det gula lätta överst och 

det mörkare gröna mitt i bilden, skapar enbart genom färgerna ett djup som framhäver figur 

och rymd. 

Sven Ljungbergs versioner av Sven Ljungberg i 

dessa tre självporträtt visar utvecklingen av ett 

åldrande av en personlighet med stor integritet. 

I alla tre bilderna möter man en intensitet i den 

distinkta blick, som inbjuder till dialog, men 

också en professionell konstnär som håller den 

privata sfären i passande distans till sin publik.  

Man kan undra om anledningen till att en 

konstnär gör självporträtt. En ganska prosaisk 

anledning kan vara brist på pengar till en 

modell, och att man alltid själv är närvarande. 

Jag menar att Sven Ljungberg har en karaktär 

som inte i onödan framhäver sig själv, men rent 

av vill dokumentera en status över just den fas i 

livet, som han återger i dessa självporträtt. 

Därför blir effekten av mötet med verken så 

starkt och upplevs som ett personligt möte med 

konstnären. 
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Strax innanför i entrén till Hotell Terraza mitt emot disken i receptionen hänger en 

färgstrålande mosaik 25 med motiv från den torghandel som tidigare försiggick på den plats 

där hotellet nu ligger. Denna mosaik är uppsatt som en påminnelse om torghandelns 

betydelse, och för Sven Ljungberg är den en manifestation av den protest mot stadsplanering 

som detta byggeri av Hotell Terraza gav anledning till. Denna protest mot alla rivningar av 

gamla pittoreska byggnader som totalt ändrade stadens karaktär, handlar om en fejd som Sven 

Ljungberg förde i många år mot de lokala politikerna. Men han fick också många 

sympatisörer på grund av detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För honom var torget ett omtyckt motiv med en färgrik och folkloristisk prägel där många 

olika typer färdades.  Motiven var därför välkända och ingår i flera skisser och tavlor. 

 

Sven Ljungberg gjorde denna mosaik med en för honom ovanlig komposition som en tecknad 

serie med fyra rader fördelad ovanför varandra. På varje rad ser man olika torgstånd och 

kunder, barnvagnar och hundar i skön förening. 26 Anne Lidén jämför kompositionen med 

                                                 
25 Torget Mosaik Hotell Terraza Ljungby 1963  storlek: 200 x 320 cm 
26 Sven Ljungberg, målare, Anne Lidén s. 58 
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bonadsmålningarna, som jag också omtalade under beskrivningen av Körkmålaren. Det är 

kulturellt betingat att läsa bilderna från vänster mot höger. På så sätt rör vi oss från stånd till 

stånd i bilden och kan uppleva vilka varor som bjuds till försäljning. Vi uppfattar helheten 

även om den består av sammansatta enheter, färgen binder samman strukturen och färgens 

tyngd är balanserad, som till exempel den röda färgen som förekommer över hela tavlan. 

Cirkeln uppfattas som en generell gestalt som tilldrar sig uppmärksamheten, därför leds ögat 

mot ett stånd med runda kransar i andra raden. 27  Detta är en helt annan kompositionsprincip 

än vi brukar se hos Sven Ljungberg med mycket förenklade detaljer. Men våra kunskaper om 

motiven påverkar vad vi ser, och omedvetet kompletterar vi för att skapa en mening.28 Frisen 

ger ingen illusion av ett perspektiviskt djup, det är som att titta in i ett dockskåp. 

Mosaikstiftarnas textur medverkar till att varje färgfält får liv, men tyvärr är belysningen i 

entrén inte bra, det blir för mycket reflexer om man ser mosaiken från sidan.  Många personer 

passerar mosaiken dagligen, jag frågade i receptionen om den väckte uppmärksamhet. Det 

fick jag bekräftande svar på, och ibland kan någon börja berätta om till exempel vem 

sillhandlaren var. Jag menar att gestaltningen i denna mosaik dokumenterar ett utryck som 

bättre än många ord beskriver en kultur som inte kommer tillbaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Det senaste av Ljungbys många konstverk från Sven Ljungbergs hand är utsmyckningen av 

Annelundskyrkan. 

                                                 
27 Art and Visual Perception Rudolf Arnheim s. 175 
28 Ibid. s. 116 
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”Kyrkans arkitektur var som lämpad för någon form av utsmyckning.”29 Detta tänkte Sven 

Ljungberg vid en begravning i Annelundskyrkan. Således formades först idén och sedan 

utfördes den under ca ett år mellan 2001-2002. Kyrkan byggdes redan 1970-1971 som 

begravningskapell till Ljungbys församlingar och ligger mitt i Skogskyrkogården. 30 I sista 

kapitlet av boken Hemma och borta redovisar Sven Ljungberg det som Ragnar Josephson 

kallar det skapande ögonblicket, från idé till skisstadium, och vidare fram till det färdiga 

verk.31 Det är mycket givande att följa Sven Ljungbergs beskrivning av hela arbetsprocessen, 

vilka tankar och hänsyn som har gjorts till kyrkans funktion som begravningskapell, och 

kyrkans arkitektur. 

 

Alla väggar i kyrkans, från golv till tak 

cirka 250 m2, skulle utsmyckas. 

Uppdelningen av motiven disponerades 

genom att korets mittfält tilldelas 

skapelseberättelsen med Kunskapens 

träd, Gud Fader, Eva och Adam. 

Bredvid på sidorna många sorters djur 

som alla vandrar sida vid sida i lugn 

harmoni, giraffer och älgar och andra 

stora djur längst ner, sedan längre upp 

en fris med många fiskarter. Längst 

uppe till höger syns en regnbåge och Gud som sätter fast stjärnor på himlavalvet, och till 

vänster är natten med Vintergatan. På långsidorna av kyrkoskeppet gestaltas Via Dolorosa, 

som betyder ”smärtornas väg” och skildrar Jesus vandring till Golgata.32 Många detaljer om 

arbetets gång är redovisade i Hemma och borta, som till exempel att alla förlagor till djuren är 

hämtade i en svensk uppslagsbok. Till att börja med blev allt ritat upp på spännpapper. Där 

                                                 
29 Hemma och Borta, Sven Ljungberg s.131 
30 Kyrkan är invigt 1972 enligt broschyr om Annelundkyrkan som finns att hämta i kyrkan  
31 konstverkets födelse Ragnar Josephson s. 52 
 
32 Hemma och Borta, Sven Ljungberg s. 132 Kompositionen samma som Sven Ljungberg använt till Bo 
Setterlinds bok med samma namn, denna hade alla 14 stationer, här är enbart plats för 11 
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det var klart lades ritningarna med framsidan neråt, och ett grönt färgpulver fixerades på 

baksidan. Detta fungerade som kalkerpapper när teckningarna sedan överfördes till 

putsväggen. Sedan blir konturen målad upp innan själva målningen börjar. Färgen är en 

garanterat ljusäkta emulsion, vilkets innehåll utredas senare under mitt samtal med Sven 

Ljungberg. 

 

Under arbetet görs vissa 

ändringar, som exempel 

läggs det in en mandorla 

med den uppståndne Kristus 

i centrum.33  Arbetet 

utfördes från en ställning 

som den då 88-åriga Sven 

Ljungberg klättrade på och 

han var tvungen att sitta i 

obekväma ställningar när 

han målade överst uppe. 

Men han testade en lift och 

tyckte inte om det, då han 

alltid har arbetat med stegar sedan ungdomen. Arkitekten som har ritat Annelundskyrkan har 

till kyrkans utseende tänkt på Noaks Ark, och jag förställer mig att detta också har varit skälet 

till att Sven Ljungberg har valt att ha med så många djurarter blandade mellan varandra.34 

Målartekniken är realistisk med kromatisk färgsättning, med djurgestalter som överlappar 

varandra med en perspektivisk effekt. Denna fabulerande framställning med mycket korrekta 

avbildade djur i en komposition där gestalterna formmässigt passas in i en mycket balanserad 

helhet, medför ett lugn som stämmer bra med lokalens funktion.  

 

 

 

                                                 
33 Hemma och Borta, Sven Ljungberg s. 136 
34 Information i broschyr om Annelundskyrkan utgiven av Svenska Kyrkan ( kyrkan är ritat av  Hans Lindén) 
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Uppdelningen mellan koret och långhuset i Annelundskyrkan är inte byggnadsmässigt 

särskild markerad. Men när Sven Ljungberg har valt att på sidoväggarna gestalta Via 

Dolorosa skiljs de åt på ett naturligt sätt. Det blir en uppdelning i Nya och Gamla Testamentet 

som också stillmässigt skiljer de två delar av kyrkorummet åt. Skildringen i koret av 

paradisets lugn är mycket detaljrik och representerar skönheten och godheten. Däremot har 

motiven i Via Dolorosa en stillistisk skildring som förkroppsligar smärtan. Bilderna är 

anbragt som en fris i två rader, med först 10 bilder som gestaltar berättelser från olika 

evangelier, och avslutas i sista bilden med korsfästelsen, som upptar dubbelt plats. Allt är 

målat i klara färger, som i medeltida kyrkmålningar, med en grafisk struktur utan 

renässansens perspektiviska bildrum. Både färgfält och mellanrum är strukturellt enhetliga, 

med samma släta färgsättning. Det ger en spänning mellan figur och grund. Sven Ljungberg 

har stor erfarenhet av muralmåleri och vet tekniskt hur han skall gå tillväga. Han behärskar 

rent konstruktionsmässigt hur det blir ett komplement till arkitekturen och skapar en relation 

till betraktaren. Genom att det finns bilder på alla väggarna finns det något att titta på var man 

än sitter i lokalen.35 

 

                                                 
35 Hemma och Borta,  Sven Ljungberg s. 136 
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Mannen bakom myten 
 
Efter att ha beskrivit ett urval av Sven Ljungbergs arbeten medtar jag här lite fakta, utan att 

det blir en hel biografi, vilket i denna uppsats är omöjligt. Jag vill dra upp några linjer om 

personen Sven Ljungberg för via detta fördjupa kunskapen om myten Sven Ljungberg, som 

fortfarande är verksam och vital och trots sin höga ålder mycket flitig. 

 

Sven Ljungberg är född 15 december 1913 i Ljungby, som yngste sonen till målarmästare 

Elof Ljungberg och dennes hustru Blända. Genom de skildringarna av livet i Ljungby, som 

förekommer i hans olika erinringsböcker, får man ett bra intryck av hans uppväxt. De bodde 

flera generationer nära varandra. För Sven Ljungberg och hans syskon, har kontakten med 

äldre släktingar varit spännande, och dessa personer uppträder ofta som modeller både i hans 

skrivande och i hans målande. 36 Både Sven Ljungberg och han två bröder Sigge och Kalle 

blev lärlingar i pappa Elofs målarfirma. Både modern och en farbroder uppmuntrade Sven 

Ljungberg att studera konst.37 Däremot var fadern skeptisk i början, trots att han själv tyckte 

om att måla, men det stannade bara vid söndagsmålari enligt Sven Ljungberg.38 Bara nitton år 

gammal reste han till Stockholm för att börja som elev på Tekniska Skolan, som idag kallas 

Konstfack. 39 I Sven Ljungbergs Ljungby berättas utförligt om de två åren på denna skola, och 

om den mycket gedigna, men auktoritära undervisningen.  

 

1934 blev Sven Ljungberg antagen till Konstakademin, först som aspirant, och sedan skulle 

han välja vilken lärare han vill måla för. Han förklarar hur: 

För min del var det en väldig svår fråga: det gällde att välja mellan Otte Sköld och Isaac Grünewald. 

Sköld kände jag inte till. Grünewald lät farligt, så jag tog Sköld. Grünewalds måleri tyckte jag då inte om. 

Utan att veta det valde jag i alla fall rätt. Sköld kom att betyda mycket för mig. 40 

 

Det är med stort engagemang Sven Ljungberg beskriver åren på akademin,41 trots att de ligger 

långt tillbaka, och hans narrativa begåvning och sinne för fina detaljer gör personer och 

                                                 
36 Sven Ljungbergs Ljungby, Sven Ljungberg s. 16-17 
37 Ibid. s. 15 
38 Ibid. s. 41 
39 Ibid. s. 33 
40 Ibid. s. 37 
41 Ibid. s. 38-40 
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händelser mycket närvarande. Han debuterade på utställningen ”De Unga” 1942, och samma 

år gifte han sig med konstnärskollegan Ann Margret Dahlquist och flyttade sedan till 

Ljungby. De självbiografiska böckerna bidrar utöver att vara en spännande livshistoria, också 

till utförliga beskrivningar av hur konst blir till både teoretiskt och praktiskt. Anne Lidén 

nämner att Sven Ljungberg anlitar Cennino Cenninis Boken om målarkonsten. 42 Denna bok 

har i många år varit bibel på konstakademier i hela världen och klarlägger att när ett konstverk 

produceras är det också förenat med hantverksmässigt kunnande. Boken är skriven på  

1400-talet men först upptäckt 1821. Den innehåller noggrann redovisning för allt praktiskt om 

alla typer av konst, och särskild ett utförligt avsnitt om väggmåleri.  43  

 

Sven Ljungbergs första bok utkom 1968 med Sven Ljungbergs Ljungby. Sedan har det 

utkommit böcker regelmässigt, fram till den senaste Hemma och borta från 2007. Alla böcker 

är rikt illustrerade med egna trägravyrer. Förutom den omfångsrika egna 

skribentverksamheten tillkommer illustrationer av andra författares böcker med trägravyrer 

såsom Pär Lagerkvist, Fritiof Nilsson Piraten, Vilhelm Moberg och Ivar Lo-Johansson. Om 

trägravyren till  Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten har Anne Lidén ett mycket fint citat 

där Sven Ljungberg i årsboken Biblis 1966 skriver: 

Ingen annan bok har jag kanske känt mig så nära som denna. Dels är det ej långt mellan Öja och Ljungby, 

och dels är det så mycket i den barndomsskildringen som man tycker sig själv ha upplevt, på något 

förunderligt vis är det så. Denna oro och ängslan som är så underbart och enkelt skildrad. 44 

 

Samarbetet med Vilhelm Moberg var fruktbart, och det har handlat om både scenografi till 

uppsättningen av Din stund på jorden och illustrationer till Utvandrarna som exempel på verk 

som har uppmärksammats, och illustreras med åter ett citat här av Tord Baeckström: 

”Konstnären Sven Ljungberg och författaren Vilhelm Moberg är släktingar i anden”. 45 

Vänskapen med Ivar Lo Johansson startade tidigt redan 1942 på utställningen ”De unga” där 

de träffades och inledde ett samarbeta som varade många år. Med trägravyr till illustrationer 

                                                 
42,Sven Ljungberg, målare,  Anne Lidén s. 10.  
43 Mitt exemplar av Cinnio Cinninis bok är på danska (se litt. Listan) den italienska titeln är Il libro dellárte o 

trattato della pittura 
44 Sven Ljungberg, målare, Anne Lidén s. 123 
45 Sven Ljungberg, målare, Anne Lidén s. 160 
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av flera av Ivar Lo-Johanssons böcker, och denna uttalade om vännen: ”Sven Ljungberg är 

släkt med träet.” .46 

 

Med anledning av Sven Ljungbergs 90-årsdag 2003 hölls en utställning på Ljungbergmuseet 

där hans professorskollegor från den tiden han var rektor för Kungliga Konsthögskolan i 

Stockholm medverkade. Pontus Ljungberg skriver i förordet till katalogen att det var under 

tågresorna till Stockholm Sven Ljungberg började skriva sina självbiografiska böcker.47 

Uppdraget som rektor pågick under åren 1972-1981, och var en mycket turbulent period i 

skolans historia, som beskrivs av Olle Granath i omtalade katalog och visar en annan sida av 

Sven Ljungbergs personlighet. 48 

 

Detta är enbart ett litet utdrag av ett väldokumenterat liv om en person, som har varit med om 

mycket i en intressant period för svenskt konstliv. I följande avsnitt vill jag i ett personligt 

möte med Sven Ljungberg bilda min egen uppfattning av denna personligheten. 

 
Den 20 november hade jag bestämd träff med Sven Ljungberg personligen i hans ateljé, för 

ett samtal om bland annat hur hans konst blir till. Jag ville undvika att ställa många frågor, 

men inväntade att under samtalet nå fram till vad jag speciellt var ute efter, och fick tillstånd 

att spela in samtalet på band. I mångt och mycket var innehållet av samtalet en bekräftelse på 

vad jag hade läst om Sven Ljungberg redan, men likväl blev det väldigt konkret med den 

personliga kontakten. Jag tror inte man kan undvika att bli gripen av att träffa en person som 

har varit vän med så många svenska kulturpersonligheter. Samtalet började med att jag 

berättade att jag i denna uppsats analyserar tre självporträtt. I samband med detta fick jag veta 

att det senaste självporträttet var från 2007, och utställd i Danmark med anledning av den 

senaste utmärkelsen ett andra pris i konkurrensen om ”Brygger Jacobsens portrætpris”. 49 

Denna utställning, berättade Sven Ljungberg, var ett nordiskt samarbete där också Statens 

porträttsamling, Nationalmuseum och Gripsholm slott var medverkande. Tanken var att 

utställningen skulle dit senare. Men som Sven Ljungberg skrattande berättade hade de fått 

                                                 
46 http://goto.glocalnet.net/ivarlo/ljungberg.htm den 2007-08-29 
47

 Sven Ljungberg 90 år utställningskatalog 2003 s. 5 
48 Sven Ljungberg 90 år utställningskatalog 2003 s. 7 
49 utställningskatalog  Brygger Jacobsens porträttpris ”Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg”  s. 16 
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boklöss på Gripsholms slott och innan det problem var löst kunde konst inte ställas ut där. 

Detta innebär att utställningen kommer till Ljungbergmuseet under sommaren 2008 i stället.  

 

Vi samtalade om målningen i Annelundskyrkan och att det var ett av de största uppdrag Sven 

Ljungberg har utfört med en yta på ca 250 m2. Tekniken är den samma som Sven Ljungberg 

använd i Gottsunda kyrka, och receptet på färgen är en hemlighet som Sven Ljungberg 

ursprungligen har fått från en målare i Östersund för många år sedan, med vilken han hade ett 

långt samarbete. 50 Receptet är nu delvis förenklat och består av 2 delar såpa och 1 del linolja, 

denna blandning gör att det är smidigare att stryka ut färgen när den blandas med färg från 

paletten. Denna färgblandning har visat sig vara mycket hållbar, vilket blir svaret på min nästa 

fråga varför han inte längre använder den gamla freskotekniken. Men när den nämns följer en 

spännande beskrivning av hur Sven Ljungberg under sin tid på konsthögskolan arbetade en 

månad på Contes verkstad, en stuckatörfirma som fanns i Stockholm och som han senare har 

anlitat vid mosaiker bland annat i Växjö. Stuckatörerna kom ursprungligen från Italien. Flera 

av dem startade egna firmor, och under arbetet bland annat i Värnamo gömde de sig bakom 

ett skynke när de blandade sina material för att inte avslöja sina hemliga recept.51 

 

Jag frågar nu om Sven Ljungberg aldrig har varit med i någon konstnärsgrupp. Och svaret blir 

ett medgivande, att Sven Ljungberg var bland initiativtagarna till Smålands Konstnärsförbund 

som bildades 1958, som senare tog initiativ till upprättandet av Smålands Konstarkiv i 

Värnamo. Härpå följde en lång beskrivning av projektet Vandalorum i Värnamo, som Sven 

Ljungberg är mycket engagerad i.52  

 

Samtalet fortsätter om mycket annat som har engagerat honom, däribland många spännande 

reseupplevelser. I ungdomen var det stipendieresor till Frankrike och Italien, en utställning i 

Sovjet, och spännande minnen väller fram. Vi tittar sedan runt i ateljén och när jag 

beundrande säger att han är mycket flitig får jag svaret: ”man har ju inte annat att göra”. Men 

just nu är det inga stora projekt på gång. På staffliet står ett porträtt, följaktligen får jag insyn i 

                                                 
50 Sven Ljungberg, målare, Anne Lidén s.210 Utsmyckning av Gottsunda Kyrka 1978-80 
51 Ibid. s. 208 Fresk i Uppståndelsekapellet i Värnamo 1958 
52 Enl. WWW.vandalorum.se ett projekt som med draghjälp av Pontus Hultén och ritningar av Renzo Piano är ett 
samarbete mellan konst, design, utbildning och näringsliv som ska sätta Värnamo (Småland) på världskartan 
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hur en tavla blir till, med förklaringar om hur vikten läggs på den avbildade personens 

karaktär. Jag dröjer lite vid hur färgen läggs på tavlan och får veta att tillvägagångssättet alltid 

är att börja med huvudet. Vi talar också om hur motiven dyker upp och plantorna i trädgården 

som har olika färger i olika årstider och belysning, som den kinesiska kärleksörtens där 

färgerna just nu är helt svarta och violetta och de vissna bladen gula. 

 

Sven Ljungberg berättar att han målar så gott som varje dag, och då måste det bli mycket. Det 

är enligt honom så man blir duktig, och med en gedigen klassisk konstnärsutbildning 10 – 11 

år, som det var på den tiden. Det fick mig att fråga vad han tycker om dagens konstutbildning, 

då kommer svaret prompt: ”Vad fan ska de på akademin och göra installationer, ställa upp 

stolar eller vad fan de gör, eller utställer kalsonger från amerikanska dödsfångar…” Men vid 

lite eftertanke kommer ett lite medgivande att han själv en kort tid varit smittad av att se 

trianglar och kvadrater, men aldrig lämnat motivet helt. År 1943 bodde Sven Ljungberg och 

Ann Margreth Dahlqvist i samma hus som Otto G. Carlsund: ”En jävla intressant människa 

som alltid var hygglig när han skrev om mig, där finns ingen idag som kan skriva så bra om 

grafik som han.” Som avslutning får jag lov att ta ett foto, och jag tackar för ett par mycket 

spännande timmar, som jag förnam bara rusat iväg.   

 

Min bild av stämningen på en vernissage i inledning är tänkt som exempel på hur populär 

Sven Ljungberg är i Ljungby idag. Dock har det inte alltid varit fallet. Byggandet av 

Ljungbergmuseet 1999 har betydd att staden Ljungby har fått en attraktion, och har medfört 

att gamla stridigheter med lokala myndigheter med tiden är nertonade. Utvidgningen av 

museet 2002 har gjord att det kan visas skiftande utställningar förutom den fasta samlingen av 

Sven Ljungbergs och Ann Margret Dahqvist-Ljungbergs egen konst. Dessa konstverk och 

byggnaden utgör stommen i en stiftelse som dagligen drivs av sonen Pontus Ljungberg som 

också har varit arkitekten för hela byggnaden. ”Hur många har en son som vill rita ett hus, där 

pappas konst skall finnas? ” 53 Denna kommentar uttalar Bengt Lagerkvist om 

Ljungbergmuseet där han samtidigt utrycker sin förundran och beundran över att någon vågar 

göra ett museum över sig själv.  Det finns också en förening ”Ljungbergmuseets vänner”, som 

                                                 
53 Följ med! En konstresa genom Sverige, Bengt Lagerkvist s.34 
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är medarrangör av olika evenemang, som ger museet en central roll i konstlivet i Ljungby. 

Den lokala tidning Smålänningen bevakar ständigt med reportagen om allt vad som försiggår 

på museet.  

 

Mannen och myten Sven Ljungberg lever i symbios med lokalsamhället, där det är accepterat 

att en person som gör konst skiljer sig ut från gemenskapen och i rollen som ”bohem” får 

friheten att göra vad han själv vill. Sven Ljungbergs egna värderingar om relationen till 

publiken ser jag speglas i figurerna till exempel i Grottmålaren. I stamsamhället uppstod en 

grupp av självutnämnda ”kännare” och experter på konsten, och när målaren och hans 

lärjungar hörde dem komma sa de: ”Nu kommer förståsigpåarna, nu blir det roligt.” 54 I 

följande citat fördjupas vidare vad som är dilemmat med ”förståsigpåarna”: 

Målarna uppskattade deras intresse, uppmuntrade och försökte lära dem om sitt arbete. Hur de kände och 

upplevde sina modeller, beskrev linjer och detaljer och formers verkan och sammanhäng. Men det var 

svårt att lära dem något om verkligheten och den innersta kärnan i skapandet. De såg bara till skummet på 

ytan, ville inte gå på djupet. Försökte de snärjde de in sig i ett besynnerligt pratande för pratandets skull, 

och det förstod målarna i sin tur inte alls något av. 55 

 

Jag tolkar denna beskrivning som satirisk där Sven Ljungbergs med humor vill visa sina 

läsare hur han själv upplever relationen mellan konstnären och konstkritiken. Han använder 

den gammaldags benämning ”förståsigpåare” som också kallas ”connoisseur” betyder en 

kännare och har till uppgift att analyserar konststilar och konstnärliga identiteter.56 I 

konsthistorien förekommer flera teorier om vad granskning av originaliteten hos en konstnär 

innebär, och det är ”förståsigpåare” som avgör vilka speciella stildrag en specifik konstnär 

innehar. ”Det handlar om ett slags ’signalementssökande’ [sic!] där identifiering blir viktigare 

än  karakteristik och tolkning”. 57 Denna typ av konstanalys mötte inte mycket välvilja hos 

Grottmålaren, alias Sven Ljungberg, för de ”såg bara till skummet på ytan”.   

 

I fråga om myten Sven Ljungberg anser jag att den lokala tidningen Smålänningen har stort 

inflytande på hur lokalbefolkningen uppfattar ”deras egen konstnär”, varje utställning 

                                                 
54 Grottmålaren, Sven Ljungberg s. 121 
55 Ibid. s. 121 
56 Bildanalys, Peter Cornell s. 221 
57 Ibid. s. 221 
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recenseras och rapporteras noggrant det är tveklöst att hans konst med få undantag är 

omtyckt. Säkert för att tillgängligheten till hans konst både fysisk och mentalt är uppenbar, 

och överensstämmer med en generell uppfattning av god konst. Sven Ljungberg är känd av 

många från sina insändare och protester mot myndigheternas framfart vid bland annat 

rivningar av gamla byggnader i Ljungby. Rollen som rebell verkar passa Sven Ljungberg väl 

och står i kontrast till den idyll som både hans böcker och konstverk speglar. Han är som jag 

ser det oberoende av kritikerna och debatterar om allt som han finner intressant från 

mördarsniglar till mera sublima frågor om konst. 

Diskussion 

Jag inledde min uppsats med en bild av småstadsidyllen i Ljungby för att det var det som satte 

igång mitt intresse för att dissekera mytens beståndsdelar, och komma in under huden på vad 

som ligger bakom myten Sven Ljungberg. Min intention med att sammanställa Sven 

Ljungbergs böcker analogt med Per Dahlströms avhandling var att undersöka en gemensam 

nämnare, och svaret blir inte entydigt. Det jag från början fann gemensamt var att de både var 

upptagna av det genuina i den kreativa processen, men under arbetet har jag förstått att det är 

flera saker som skiljer. Medan Per Dahlström behandlar de psykologiska fenomenen är Sven 

Ljungberg mera konkret, kanske på grund av att han själv är verksam konstnär, och generöst 

berättar om hur han arbetar mera praktiskt. Den instinktiva driften att skapa konst blir hos Per 

Dahlström frågan om att bevara ett primitivt spontant uttryck utan hänsyn till konventionerna, 

varemot det hos Sven Ljungberg är viktigt att utveckla och förädla sin teknik. Jag tolkar hans 

böcker om Grottmålaren och Körkemålaren som metaforer han vill använda för att tala fritt 

och få möjlighet att beskriva mera öppet hur relationen mellan konstnären och hans 

omgivning ser ut. Samtidigt är dessa verk en fantastisk fin källa till information om vad som 

driver en konstnär att göra konst. Att lusten att skapa konst är ett fundamentalt behov hos 

människan, och inget får hindra denna kraft, eller begränsa konstnärens frihet, är uppenbart 

för båda Sven Ljungberg och Per Dahlström.  

 

I Körkemålaren talas det om att Petter har fallenhet att måla bilder, och att det var den roll 

han hade fått att förvalta i samhället. Likaså för Grottmålaren som förstod att om han inte 

målade en björn så att den såg ut som en björn var han inte längre accepterad i den rollen han 
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hade åtagit sig. Skaparlusten beskrivs hos Sven Ljungberg som konstnärens kamp att hela 

tiden bli bättre. Det är en paradox i förhållande till vad Per Dahlström refererar till beträffande 

Dubuffets teorier om att spontanitet är vägen till att hitta ett genuint uttryck. Jag har citerat 

Sven Ljungberg både från hans böcker och från vårt samtal, och vid flera tillfällen betecknar 

han själv sin stil som realistisk, och som person är han rak som i ”Självporträtt ute”, med 

fötterna stadigt på jorden. Det går inte att placera Sven Ljungberg i något fack. Han är en 

medveten konstnär som inte verkar vara bunden till konventioner och kulturella krav i den 

mening som Dahlström beskriver. Han har målat så som han gör för att han finner det är rätt, 

sen får andra göra som de finner bäst. Sven Ljungberg är en klassiskt skolad konstnär och på 

något sätt tidlös. 

 

Sven Ljungberg skriver egna myter och är själv en myt, dock inte enligt hans egen 

uppfattning, men han har samtidigt inget emot att bli karakteriserad så.58 Myten Sven 

Ljungberg beror på flera omständigheter, han bjuder på sig själv och är öppet med vad han 

menar.  Detta gör att hans relation till publiken bygger på ett förtroende som ökar hans 

popularitet. 

Sven Ljungberg tar inte bara emot uppdrag men kommer ibland själv med förslag, till 

exempel vid utsmyckningen av Annelundkyrkan, och väljer motiven efter sitt eget huvud. 

Detta är inte en anpassning till konventionen, men en konsekvens av tydligt ställda krav från 

honom själv, som också innebär hänsyn till det kulturella arvet. Jag menar att Sven Ljungberg 

inte går att kategorisera, han är både kosmopolit och provinsiell, både modern och 

gammaldags, på samma gång. Det är inte han som har varit tvungen anpassa sig till 

samhällets krav, men hans självständighet har både som konstnär och samhällsmedborgare 

skapat respekt och beundran långt utanför de vanliga konstnärskretsarna.  

 

Sammanfattning 

 

 Jag har i denna uppsats belyst ”konstens ursprung” och ”konstnärsmyten” med Sven 

Ljungberg i centrum genom att analysera ett antal texter och bilder och i sista avsnittet 

                                                 
58 Från samtal 20 november, 2007 med Sven Ljungberg: ”är det så är det väl inget mer med det” 
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redogjort för andra områden av Sven Ljungbergs personlighet. Med hjälp av olika 

infallsvinklar har jag belyst ämnen både teoretiskt och praktiskt. Till min fråga hur man 

började göra konst, valde jag att utgå från Per Dahlström som teoretiker och Sven Ljungberg 

som exempel på det mera praktiska. Min erfarenhet med detta har blivit att det är vanskligt att 

gå på djupet med så omfattande frågor, och att en problemformulering ofta öppnar för nya 

frågor. Jag startade med Per Dahlströms exempel som visar att det har bedrivits mycket 

forskning av de psykologiska förhållanden kring den kreativa processen att göra konst. Att det 

handlar om åtkomsten till nedärvda anlag som enligt Per Dahlström är basala. Sedan belyste 

jag ämnet med exempel i Sven Ljungbergs skönlitterära böcker om konstens tillblivelse i en 

fiktiv version. Denna vinkel att se på ämnet har visat sig vara intressant då Sven Ljungbergs 

syfte med dessa beskrivningar avslöjar djup insikt i hur den kreativa processen fungerar. 

 

Vidare har jag analyserat några av Sven Ljungbergs verk i ett urval som har anknytning till 

Ljungby och i sin helhet förtydligar den omfattande produktion och olika tekniker han 

behärskar. Syftet med detta är att ta fram aspekter på hur ”konstnärsmyten” gestaltar sig i 

hans visuella konst. 

 

 Sven Ljungbergs personliga gestaltning av ”konstnärsmyten” och hur hans konst blir 

mottagen i den lokala miljön behandlar jag därefter i avsnittet ”Mannen bakom myten”.  Han 

anpassar sig inte efter publiken, det finns inget som pekar i den riktningen. Men att Sven 

Ljungberg är omtyckt finns det många tecken på, och gör att det är svårt att vara fullständig 

objektiv när nästan allt källmaterial består av berömmanden.   
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