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Peter Wahlbeck                                                                         Mikael Ericsson  
(f.1963)                                                                                       (f.1959)  
är skådespelare,                                                                         är konstnär, utbildad på  
stå-upp komiker                                                                        Konstakademin i   
och konstnär                                                                              Köpenhamn 1983-1989 
 
Tillsammans utgör de grunden i det konstnärliga für-Alle-kollektivet från Halmstad…. 
 
 

Inledning 
 
Jag bestämde mig tidigt för att jag ville skriva om de konstnärliga projekt som konstnärerna 

Peter Wahlbeck och Mikael Ericsson, från Halmstad ägnat sig åt under arbetsnamnet Für Alle, 

under 1990-talet och en bit in på 2000-talet. Jag börjar mitt inledande kapitel i denna c-

uppsats med att beskriva uppgifter om dessa projekt som jag fick berättat för mig under en 

intervju med konstnären Mikael Ericsson.  

    Ericsson berättar: ”Jag och Peter (Wahlbeck) började arbeta tillsammans redan 1986, då vi 

framförde några konstnärliga konserter som var av rituellt slag. Men själv började jag 

intressera mig för ljudkonst runt 1992-93, och jag började använda sampling som konstnärligt 

material och metod.1 

    Ericsson/Wahlbeck bestämde sig för att samarbeta runt ett projekt där de kunde använda sig 

av Ericssons ljudkonst och Wahlbecks skådespelar- och stand-up talang. Resultatet blev 

sedermera det material som kom att bli embryot till für Alle-konsten. Musikern Lars Demian 

erbjöd sig 1994 att låna ut sin studio till inspelning av några av de musik-demos som 

Ericsson/Wahlbeck arbetat fram i Ericssons ateljé. Resultatet blev CD-skivan Music für Alle 

(1994). Ericsson berättar även att han snodde logotypen till Music für Alle, som från början 

var ett begrepp inom tysk populärmusik. Omslaget till skivan skapades och målades 

gemensamt sedan av Ericsson/Wahlbeck. 

    Ericsson fortsätter med att berätta om hur arbets- och produktionssättet som resulterade till 

verket Music für Alle, utgick från det kommunistiska manifestets grundteorier, dvs att 

konstnärerna själva (likt arbetarna) tog produktionsmedlen i egna händer, och att CD-skivan 

gavs ut utan mellanhänder, dvs gick förbi traditionell distribution och konstnärerna fick 

därmed pengarna för CD-skivans försäljning i egen ficka. CD-skivan Music für Alle (1994) 

gavs ut och sålde i hela 7000 exemplar.    

                                                
1 Mikael Ericsson – Intervju med Konstnären Ericsson, Halmstad 20/12-2007 
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    I boken Bok für Alle (2004), kan man läsa följande historieinformation om für Alle-

kollektivets vidare produktion: ”ZTV erbjöd Ericsson och Wahlbeck att göra en tv-serie och 

under sommaren 1995 spelades >>TV für Alle<< in på fyra veckor. ZTV fick nu blodad tand 

och erbjöd Wahlbeck och Ericsson att göra en adventskalender på 24 avsnitt. Serien sändes 

som julkalender på ZTV i december och fick namnet >>Kalender für Alle<<.  

    En ny skiva producerades 1997 med hjälp av Fredrik Emilsson och döptes till >>Music für 

Allum Twice<<.”2 

    Für Alle-konstverken kan beskrivas som en blandning mellan teater- film-uttryck där 

Wahlbeck utgör de huvudsakliga fiktiva karaktärerna, som figurerar i olika berättande 

sammanhang, i kombination med Ericssons ljud och filmiska kompositioner. Musikverken är 

av liknande karaktär men där utan den visuella bilden. Konceptet till verket TV für Alle, 

byggde på såpoperans estetik där 14 avsnitt spelades in och där handlingen för varje avsnitt 

innehöll en resumé. Detta blev starten på en rad olika konstnärliga projekt som Für Alle-

kollektivet kom att producera under slutet av 90-talet och början av 2000-talet. 

    Ericsson beskriver für Alle-verken, likt visuella konstverk som fått friheten att växa fram 

utanför konstens traditionella ramar och material. Han upplevde museernas och galleriernas 

utrymme som för begränsande, när det gällde att förmedla det uttryck som han arbetade med 

och ambitionen var att presentera konsten på ett nytt sätt bortom museernas och galleriernas 

traditionella plats. Uttrycket behövde ett annat medium och forum för att komma till sin rätt. 

    Ericsson hade tidigt, redan 1984 på Konstakademin i Köpenhamn, börjat experimentera 

med video som konstnärligt material. Detta ledde till ett genuint intresse hos honom att 

utforska det visuella mediets möjligheter i förmedlandet av sitt konstnärliga uttryck. 

    Ericsson berättar vidare, om für Alle-konstens konstnärliga process, där han menar att 

bilder, texter, manus och idéer byggts ihop och skapat olika berättelser som sammanfogats till 

en helhet. Idéerna växte huvudsakligen fram i dialog, improvisation och skisser mellan 

Ericsson och Peter Wahlbeck.  

    Für Alle-verken upplevs vara en kombination av flera konstnärliga material, och 

sammanfogandet av visuellt rörliga bilder, musik och teatralisk allegori utgör grunden till 

uttrycket som sådant. Vidare menar Ericsson att själva upplägget i den filmade och visuella 

processen är fyllt av fiktiva handlingsmönster som bryter av varandra rytmiskt, för att på så 

sätt skapa en spänning men också ett utlämnande åt betraktaren för tolkning av det som 

                                                
2 Rolf Classon - Bok für Alle, Stockholm 2004 s.8-9 
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visuellt berättas. Själva timingen och, som Ericsson beskriver: ”att våga hålla på en bild”3, är 

en väsentlig del i den filmiskt uppbyggda processen. 

    Det finns oftast ett tydligt nedskrivet manus i für Alle-produktionerna, som kombineras 

med en stor improvisationsmässig frihet. Ericsson berättar också hur arbetet med manuset var 

en betydligt längre process än själva filmprocessen som oftast bara utgjorde några dygn upp 

till några veckor. Den konstnärliga processen och efterarbetet med klippningen utgjorde också 

en viktig process i förmedlandet av det konstnärliga uttrycket. 

    Ericsson menar att utmaningen under den konstnärliga processen som Film für Alle (1995) 

och TV für Alle (1995) innebar, var också att använda köpvideokassetten som ett konstnärligt 

medium, och att våga utmana och framförallt använda tv-skärmen som material för att nå ut 

med det konstnärliga budskapet. På så sätt menar Ericsson att de även vågade testa ett visuellt 

lågt medium, där det konstnärliga verket samtidigt skulle nå ut till en bredare publik istället 

för att begränsas inom museets och galleriets traditionella vägar. 

    Till Ericsson egna inspirationskällor hör bland annat fransk 60-tals film, och han nämner 

också filmskapare såsom Jean Luc Goddard, Werner Herzog och David Lynch.   

    ”Für Alle-världen är en märklig mosaik som innehåller film, teater, video, tv-program, 

konst, tecknad serie, musik och komedi.”4 

 

Syfte, Frågeställningar och Metod 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att utifrån vissa frågeställningar analysera konstnärliga verk ur für 

Alles produktion. Detta för att hitta jämförelser och dra paralleller mellan für Alle-verken och 

den övriga konsthistorien efter modernismens genombrott och fram till den aktuella 

samtidskonsten. 

    Som metod använder jag komparativ metod, vilket innebär att jag bygger min analys av für 

Alles verk utifrån jämförelser med verk hämtade ur modernismen och postmodernismen, som 

analyserats konstnärligt av andra konstnärliga författare och forskare. Jag styrker min egen 

analys av für Alle verken då jag jämför med tidigare forskares resultat. Detta för att styrka den 

konstnärliga substansen i min egen analys som sker utifrån jämförelser. 

    Men denna analytiska utgångspunkt kommer jag behandla verk ur für Alles produktion 

utifrån följande frågeställningar: 

                                                
3 Mikael Ericsson – Intervju, Halmstad 20/12-2007 
4 Rolf Classon - Bok für Alle, Stockholm 2004 s.10 
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Vilka paralleller kan dras mellan für Alle och modernismen i stildrag och uttryck, utifrån 

valda verk? 

Vilka paralleller kan dras mellan für Alle och postmodernismen i stildrag och uttryck, utifrån 

valda verk? 

Kan für Alle beskrivas som politisk konst? 

Säger für Alle något om samtiden och samtidskonsten? 

På vilket sätt är für Alle anti-estetiskt? 

 

Metoden kommer ske utifrån analys av valda delar ur följande (empiriskt material): 

Music für Alle (1994), Film für Alle (1995), TV für Alle (1995), Music für Allum Twice (1997) 

och Radio Balett für Alle (2000).  

    Utöver detta kommer jag dessutom använda mig av diverse konstlitteratur för jämförelser 

och analys. 

    Jag har dessutom gjort en intervju, med konstnären Mikael Ericsson, som styrker analysen 

av konstformen. 

 

Teori och tidigare forskning 

 

Jag har valt att använda mig av anti-estetiken som konstnärlig strategi i denna c-uppsats, med 

mål att försöka styrka den konstnärliga kvaliteten i det som kan betraktas anti-estetiskt. Detta 

något som jag ska analysera, hur, och på vilket sätt, det användes av für Alle kollektivet under 

1990-talet och 2000-talet. Anti-estetiken dvs konstnärliga uttryck och material som används 

för att skildra ett konstnärligt uttryck, men som ligger bortom den traditionella material-

användningen inom konsten och bortom det som betraktas estetiskt förskönande och 

tilltalande inom den konstnärliga institutionen.  

    Det enda som finns tillgängligt om für Alle verken är alltså det som jag utgått från i 

empirisk form, och därför lutar jag mig på ytterligare tidigare forskning om antiestetiken. Jag 

bygger, och styrker alltså den konstnärliga strategin i denna c-uppsats på andra forskares 

resultat om antiestetiken, och sätter detta i relation till den analys jag själv kommer göra om 

für Alle verken, i jämförelser med tidigare forskning. 

    För att styrka teorin om anti-estetik utgår jag bland annat från Keith Moxeys text om 

Hieronymus Bosch: ”Thomas Crow  has argued that the avant-garde has repetedley turned to 
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the world of popular culture in search of artistic inspiration. He claims that it is by means of 

these appropriations, these transformations of nonculture into culture, that the avant garde has 

legitimated its status and function as a source of cultural production./---/In Bosch`s case, it 

seems that the transformation of nonculture into culture was the means by which he could 

establish himself as a unique and distinctive talent. The appropriation of the “world upside 

down” was thus part of the process of “making genius”5 

    På samma sätt och med samma utgångspunkt i konstnärligt skapande, upplever jag 

paralleller i für Alle-kollektivets inställning till skapandet. Det vill säga: Jag ska analysera om 

de har använt sig av anti-estetiska aspekter för att utforska, och att på så sätt odla fram ett 

nyskapande estetiskt uttryckssätt som kom att bli kännetecknande för für Alle-kollektivets 

konst. Att skapa konst genom anti-estetiska aspekter, likt Bosch ”vända upp och ner på 

världen” och genom detta göra det anti-estetiska uttrycket till ett estetiskt uttryck samt att på 

detta sätt skapa ett högst personligt, säreget och unikum-liknande uttryck inom ramen för det 

som kan betraktas som konst.  

    Ytterligare ett citat om Bosch som kan relateras till für Alle och som styrker teorin om anti-

estetiken är: “By making these inversions the focus of his work, Bosch transformed 

nonculture into culture and turned the tables on received notions of the work of art.”6 Jag 

upplever att även für Alle-kollektivet har använt sig av icke-estetiska och icke-kulturella 

metoder för att åstadkomma konst, men på så sätt även bevisat dessa metoders relevans i ett 

alternativt tillvägagångssätt för att skapa konst.    

    Jag kan också dra paralleller mellan für Alle-konsten och futurismen:”The progressive 

avant-garde emerges in full force, however, soon after the turn of the century with the advent 

of futurism”7 Kring detta resonemang om futurismen kan man koppla en av de första avant-

garde-istiska inställningarna inom modernismen och sedermera också anti-estetiken. Detta är 

en bakgrund till den antiestetik som jag upplever att jag kan analysera i für Alle-kollektivet 

skapande.  

    Vidare utgår jag bl a från Folke Edwards texter om rötterna i futurismen för att belägga 

antiestetikens inflytande som man också kan se exempel på i für Alle-kollektivets 

konstnärliga tillvägagångssätt: Kreativitet. ”Eftersom konsten liksom vetenskapen ingår i 

historiens stora evolutionsprocess måste den vara nyskapande. Annars skulle den stagnera och 

förlora sitt existensberättigande. Att upprepa gamla sanningar motverkar ”utvecklingen”. Den 

                                                
5 Keith Moxey (med flera) – Visual Culture, Images and Interpretations, New England, Hanover 1994 s132-133 
6 (Ibidem) s133 
7 Kenneth Frampton (med flera) – The Anti-aesthetic, Essays on Postmodern Culture, New York 1998 s.20 
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akademiska konsten har förlorat sitt existensberättigande. Konstnären måste därför liksom 

vetenskapsmannen utforska ”det okända” i stället för att upprepa det erkända. Det är den 

nyskapande och experimenterande konsten och inte den eklektiska eller upprepande som för 

utvecklingen vidare. Det är den kreativa handlingen som är den primära konstnärliga 

handlingen. ”Varför skulle vi se tillbaka när vi vill slå in de hemliga portarna till det 

Omöjliga?” Nyheten blir ett värde i sig och det konstnärliga värdet blir i hög grad identiskt 

med nyhetsvärdet.”8 På samma sätt upplever jag att den utforskande aspekten av det okända 

för att skapa konst är något som är värt att analysera i für Alle-kollektivet tillvägagångssätt, 

såväl när det gäller idéer om genomförande, till uttryck, och konstnärligt material. 

    Jag har också använt mig av ytterligare texter från Folke Edwards textanalys, som är 

intressant när det gäller analysen om de antiestetiska principerna i für Alle-konsten och 

framförallt attityden till skapandeprocessen, utifrån följande citat: ”Det är alltså inte genom 

att studera arkiven för tidigare epokers skapande – biblioteken, museerna, akademierna, 

dessa ”kyrkogårdar för fåfänga ansträngningar” som en konstnär lär sig något om sin egen 

epok. Det är inte genom att studera den etablerade konsten som han lär sig formulera det nya 

och säregna för sin tid. Det är genom att studera den nya verkligheten och de skapande 

krafterna i sin egen tid.”9 Att inte agera bakåtsträvande, utan att snarare visa på en progressiv 

inställning till konsten med högt i tak för vad som behandlas estetiskt och även våga anamma 

kulturella ingångar som inte hör den äldre och fin-kulturella konsten till, utan snarare 

reflekterar samtiden, är något jag ska analysera om jag kan grundlägga i für-Alles 

konstnärernas inställning.  

    Konst som provokation och politiskt instrument kommer också vara föremål för analys i 

denna c-uppsats om für Alle-produktionen. Här kan jag också luta mig på Folke Edwards text 

om konstens politiska aspekt: ”Nyskapande konst måste – med tanke på publikens naturliga 

konservatism – väcka opposition. Utveckling och framåtskridande är resultat av ständiga 

konflikter – konflikter blir i sin tur ett symptom på utveckling och förändring. Den 

framåtblickande konstnären är alltså en permanent provokatör, en ständig ifrågasättare. 

Konstnärens uppgift är att kritisera föråldrade värderingar och konventioner och att aktivt 

bidra till att utveckla samhället. Konstens funktion är inte längre att bekräfta utan att 

ifrågasätta och provocera. Provokationens syfte är att påverka och förändra. I den meningen är 

konsten ett politiskt instrument (arte-azione)”.10 

                                                
8 Folke Edwards - Den barbariska modernismen, Futurismen och 1900-talet, Malmö 1987 s.267 
9 (Ibidem) s.267 
10 (Ibidem) s.267 
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Politik och provokation är något som jag upplever antydas i  für-Alle konsten, och detta som 

blir likt ett progressivt instrument i produktionen som sådan. 

 

Även visuell konst som konstnärlig metod kommer jag att analysera i detta arbete. 

Här kommer jag utgå från en rad källor som styrker och bekräftar den visuella konsten 

existens som just konstnärligt material. 

    För att styrka det visuella skildrandet inom den modernistiska konsten som jag ska jämföra 

med für Alle-kollektivets visuella konstnärliga skildrande med, använder jag mig även här av 

Folke Edwards textliga innehåll om rötterna i futurismen: ”Gränslös mediauppfattning. Den 

akademiska uppdelningen av konsten i olika media som måleri, skulptur, grafik, arkitektur etc 

var enligt futuristerna otidsenlig: för dem fanns bara en kreativitet. Därför visade de också 

stor respektlöshet för bildkonstens traditionella media. Fast mer i teorin än praktiken: den 

övervägande delen av deras produktion består av traditionella oljemålningar. Inom en snar 

framtid, menade man, skulle konstens traditionella media uppfattas som löjligt föråldrande 

och en ny teknik skulle göra det möjligt att skapa storslagenhet och uttryckskraft vida 

överträffande vad man dittills nått fram till.”11 Jag upplever att även für Alle-kollektivet 

arbetar med traditionella material i sitt konstnärskap, men ska analysera hur de använder sig 

också av den moderna tekniken som progressivt material för skapandeprocessen med material 

hämtat ur den moderna tekniken. Till exempel Film, Cd, Video etc.  

    Teorier om den moderna teknikens utveckling och dess betydelse för den konstnärliga 

utvecklingen, som jag kan stödja mig på i min analys hittar jag i en text av Folke Edwards: 

”Den snabba utvecklingen på 60-talet inom media – och informationsteknik väckte oro och 

intresse i konstvärlden. De mediakonservativa såg denna hisnande utveckling som ett hot mot 

en uråldrig hantverks- och sensibilitetstradition, baserad på hjärtats, ögats och handens 

känslighet, de mediaradikala däremot uppfattade den som en unik konstnärlig potential som 

utvidgade konstnärens kreativa register och möjligheter att nå ut till en bredare publik.”12 

Parallella analyser av användandet av mediala instrument är något jag ska analysera i für-Alle 

produktionen där videokameran tycks används som konstnärligt material. De digitala 

teknikerna är påtagliga i für-Alle verken, då det empiriska materialet i huvudsak består av 

film och musik-CD. 

    Även i Hal Fosters introduktion till boken: ”The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern 

Culture”, kan man läsa följande citat som underbygger det anti-estetiska värdet i konsten, som 

                                                
11 Folke Edwards – Den barbariska modernismen, Futurismen och 1900-talet, Malmö 1987 s.269 
12 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, Svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.286 
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jag också kan jämföra für Alle-konsten med: ”Like ”postmodernism” then, ”anti-aesthetic” 

marks a cultural position on the present: are categories afforded by the aesthetic still valid?”13 

I Fosters bok kan man också hitta följande citat som styrker det anti-estetiska värdet som jag 

kan relatera till i analysen om für Alle-konsten: ”Douglas Crimp also posits the existence of a 

break with modernism, specifically with its definition of the plane representation. In the work 

of Robert Rauschenberg and others, the “natural”, uniform surface of modernist painting is 

displaced, via photographic procedures, by the thoroughly cultural, textual site of  the 

postmodernist picture. This aesthetic break, Crimp suggests, may signal an epistemological 

break with the very “table” or “archive” of modern knowledge.”14 Att bryta mot tidigare 

konstnärliga konventioner, genom att utmana konstens möjligheter i användandet av moderna 

material och möjligheter, samt att på detta sätt utveckla och vidga begreppet estetik genom att 

använda sig av anti-estetiska material, är något jag ska analysera om für Alle-kollektivet har 

gjort. 

 

Mera konsthistorisk bakgrund till grund för anti-estetiken 

 

Det finns flera texter skrivna av Folke Edwards som jag här redogör för, som jag kan stödja 

mig på, i den anti-estetiska analysen runt für Alle-konsten: ”Den amerikanska neodadaismen 

/---/ den amerikanska pop-konsten,” ”var tillsammans med den franska nyrealismen /---/ de 

nya konstriktningar som först visade att nya värderingar var på väg, och nya perspektiv höll 

på att öppnas.”15 

    ”Den gemensamma nämnaren för dessa nya riktningar är intresset för vulgärkulturen eller 

det medvetna utnyttjandet av ”utomkonstnärliga” element, ofta igenkännbara element från 

reklamen, massmediavärlden, vardagen eller skrothögen.”16 Utomkonstnärliga material och 

metoder är också något jag ska utforska i analysen om für Alle-kollektivets tillvägagångssätt i 

den konstnärliga processen. Företeelser såsom ready-made objekt från skrothögen eller 

massmediala och reklamfenomen såsom Coca-Cola är något jag ska analysera i für Alles 

konstnärliga process. 

                                                
13 Hal Foster (med flera) – The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture, New York 1998, intro s.8 
14 (Ibidem) s.6 
15 Folke Edwards – Den barbariska modernismen, Futurismen och 1900-talet, Malmö 1987 s.296 
16 (Ibidem) s.296 
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    Edwards text understryker också de anti-estetiska aspekternas betydelse i texten: ”Man talar 

om en ”öppen” konst, om att riva ”gränser” och överbrygga ”klyftan mellan konst och liv” 

(helt i linje med den anarkistiska estetik som futuristerna var de första att göra till sin).”17 

    Jag ska analysera om für Alle konsten också innehåller fragment som kan relateras till 

konkret poesi, teatralisk allegori, futuristisk-dadaistiska liknelser och aktioner som nästan 

upplevs likt happening karaktär. Här styrker jag mig av följande citat om 60-talets konst: ”Nu 

inleds också en rad multimediaexperiment och hybridförsök mellan olika konstarter (lettrism, 

konkret poesi, konkret musik osv) och nya konstformer som happenings performances, body 

art, earth art osv börja växa fram. Experimentella kompositörer som John Cage, 

experimentella dansare som Merce Cunningham och experimentella teatergrupper som Living 

Theatre från USA bidrar i hög grad till klimatförändringen. Nu bildas också den anarkistiska 

Fluxus-gruppen, som vidareutvecklar en absurd futuristisk-dadaistisk tradition med korta, 

irrationella, överraskande framträdanden, som bygger på en direkt publikkontakt och ofta har 

en satirisk eller samhällskritisk udd.”18 Detta något som jag kan koppla till für Alle-konstens 

högst mångfacetterade konstnärliga uttryck där visuellt uttryck, teatraliskt framträdanden, 

poetiska och konkreta språkvarianter blandas till ett multikonstnärligt uttryck. ”Futurister, 

dadaister och surrealister var som vi sett de första under 1900-talet att överge det estetiska 

konstbegreppet, 60-talets neodadaister och pop-konstnärer var de andra, och med 

postmodernismen har hela det estetiska konstbegreppet imploderat och konstens revir 

utvidgats till det gränslösa.”19 Dessa citat, är några exempel som kraftigt stöder den anti-

estetiska konstens utveckling och betydelse för den moderna och postmoderna konsten. Dessa 

citat är av vikt i analysen om für Alle-konsten. 

 

8 analyser av für Alle verk 
 
Jag har studerat für Alle-verken utifrån 8 olika utgångspunkter: 

I verk 1 behandlas für Alle uttrycket utifrån ett expressivt, rytmiskt och dekorativt perspektiv. 

Det förskönade och konstruerade ljusets uttryck sätt i centrum, men också videokamerans 

betydelse för für Alle konsten. 

                                                
17 Folke Edwards – Den barbariska modernismen, Futurismen och 1900-talet, Malmö 1987 s.296 
18 (Ibidem) s.296 
19 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, Svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.360 
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I verk 2, behandlar jag für Alle-konsten ur ett jordnära, naivistiskt och primitivistiskt 

perspektiv, videokameran som konstnärligt material analyseras samt det musikens betydelse i 

für Alle-konsten. 

I verk 3 analyserar jag für Alle-konstens teatraliska aspekt, staden som centrum för 

konstnärligt uttryck, de homoerotiska aspekterna av verket, samt videokameran som 

konstnärligt material. 

I verk 4 behandlar jag konkret ljudkomposition och språkliga varianter inom für Alle-konsten. 

I verk 5 analyserar jag science-fiction och skräckfilmsinspiration i für Alle-konsten, samt 

utopi/förfall kopplat till destruktivt stämningsläge. 

I verk 6 behandlar jag politiska reflektioner kopplat till für Alle-konsten. 

I verk 7 analyserar jag für Alles fiktiva figurer utifrån identifikation, roller och stereotyper. 

I verk 8 analyserar jag für Alle-konsten utifrån jämförelser med konstnärliga drag inom 

postmodernismen. 

 

Analys/Verk 1 -  Music für Alle (första spåret på cd), Film für Alle (1995) 

 

I verket Film für Alle (1995) , sista ordinarie kapitlet i filmen, kan jag se hur Wahlbeck spelar 

en scen, utklädd till fiktiv figur återspeglar en stereotypisk bild av något som påminner om en 

sensuell dandy-liknande karaktär, som sjunger och pratar fram verkets litterära monolog, 

kretsandes runt: ”music für alle, och one million dollars to the poor”.20
 

    Miljön i verket, skapad av Ericsson, genomsyras av en suggestivt laddad atmosfär, med ett 

konstruerat ljus som lyser upp Wahlbecks fiktiva figur och förstärker färgskärpan i verkets 

uttryck. Detta i kombination med en harmonisk rytmisk ljudkomposition, som skapar den 

dynamik, rytmik och dekoration som det visuella uttrycket i verket uttrycker. Detta skapar en 

ytterst påtaglig känsla, där färgen och ljuset framställs på ett expressivt sätt och får betydelse 

för verkets visuella dynamik. Det expressiva uttrycket i verket spär på den förskönande och 

suggestivt nästan surrealistiska stämning som är av påtagligt uttrycksfull karaktär i verket. Det 

surrealistiska i detta fall, kan kopplas till en nästan drömsk stämning och känsla. 

    Expressionism – ”riktning inom litteratur och konst som strävar efter intensivt 

känslouttryck på bekostnad av verklighetsåtergivningen.”21
 

    Surrealism – ”öververklighet, en riktning inom konst och litteratur som söker återge 

drömmar och andra tillstånd i det undermedvetna.”22
   

                                                
20 Music für Alle – Halmstad 1994, spår 1 
21

 Sten Malmström (med flera) – Bonniers svenska ordbok, Stockholm 1994 s.131 
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    Jämförelser med für Alle kollektivets visuella uttryck i videoverket Music für Alle, 

upplever jag att jag kan göra med den konst som konstnären Axel Törneman (1880-1925) 

arbetat med, där jag fokuserar på Törnemans känsla, ljus och färg i sina verk. ”Denne 

predikade färgens inverkan på känslan /---/ I Paris 1902 mötte han det franska måleriet och 

började måla dynamiska, rytmiska och dekorativa bilder med drag från van Gogh, Gauguin 

och Toulouse-Lautrecs verk. /---/ I kraftfulla, nästan råa färger har han med en energisk rytm 

fångat atmosfären i det dekadenta parisiska nattlivet. Stämningen förstärks ytterligare av det 

konstgjorda ljusets reflexer.”23 Den förstärkta stämningen i Music für Alles scen, som 

framkallas av ljus och färgkontraster, samt den dekadenta och förfinade elegans som 

Wahlbecks figur uttrycker i verket Music für Alle, upplever jag att jag kan jämföra med 

Törnemans dekadenta och expressivt färgstarka stämningsfulla förfinat eleganta uttryck, som 

förekommer i hans konst. Detta utan att inspiration av Törnemans konst förekommit hos 

Wahlbeck vid skapandet av verket Music für Alle, såvitt jag känner till. 

 

Analys/Verk 2 – Ullared, i Film für Alle (1995)/Music für alle (1994)  

 

Videon till Ullared i Film für Alles inledande scen, är en visuell skildring, utspelandes i ett 

snömoddigt landskap, där två människors resa till byn Ullared allegoriskt berättas om. 

Visuellt är scenen skildrad i svartvit färg, med rörliga bilder som nästan dokumentärt skildrar 

en resa med bil och ett uppehåll utanför varuhuset Gekås i Ullared. De båda fiktiva figurerna i 

videon har skildrats som två enkelt klädda män, som påminner om bönder eller befolkning i 

glesbygd som stereotypiskt skildrats med enkla kläder och glasögon. Detta något som 

förstärker uttrycket av primitivitet och det naivt folksjälsligt ursprungliga samt det småskaliga, 

likt glesbygdsromantik. Den vardagliga och jordnära aspekten i verket för tankarna till 

naivismens primitivitet. Detta är högst påtaglig då de fiktiva människorna framställs med en 

slående enkelhet i glesbygdsmiljö. 

    Ericsson/Wahlbeck använder här videokameran som konstnärligt material för att skildra det 

konstnärliga uttrycket. Videons visuella möjligheter bidrar till byggandet av fiktiv och 

allegorisk berättelse invävd i en monoton och minimalistisk ljudslinga, där Wahlbeck talar 

och sjunger fram berättelsens innehåll. 

Wahlbeck sjunger: 

                                                                                                                                                   
22 Sven Malmström (med flera) – Bonniers Svenska Ordbok, Stockholm 1994 s.547 
23 Mereth Lindgren (med flera) – Svensk Konsthistoria, Stockholm 1986 s.396 
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- ”Det var jag å Klas, vi skulle till Ullared, vi skulle åka dit för att köpa kläder till våra små 

barn…” 

- ”Man hade ju hört att det skulle va så bra i Ullared, alla människor har ju tjatat och pratat om 

detta Ullared….så när vi då kom till Ullared…ja då var där stängt…när det skulle va så 

bra…”24. 

    Det naivistiska och primitiva uttrycket i verket Ullared, som genomsyrar det visuella verket, 

går att konsthistoriskt koppla till Folke Edwards textliga analys om naivismen: ”Naivismen 

innebar allt det som modernismen hade vänt ryggen åt, en återgång till det genuina, det 

troskyldiga, det småskaliga och det i folksjälen ursprungliga, till bonden, landet, den 

förindustriella småstaden och koloniträdgården”25 Just orten Ullared, som agerar fokus i det 

allegoriska innehållet i detta für-Alle verk, kan jag koppla till den förindustriella småstaden. 

Med en charmig och öppenhjärtig skildring av det enkla, primitiva och naiva, målar für Alle-

kollektivet upp ett högst innerligt jordnära och varm folkligt uttrycksfull förankring där 

småstadsmänniskan kan känna en igenkänningsfaktor, men också ironi över den absurt 

uppkomna situation där utflykten till Ullared blir en besvikelse då affärerna är stängda. Denna 

berättelse som Wahlbecks fiktiva figur berättar om i verket.  

    Det innerliga och folkkära uttrycket i verket Ullared, kan också tycker jag, relateras till 

Folke Edwards analys om naivismen med texten: ”Även 1910-talets naivister söker i sina 

referenser till det folkliga det renhjärtade och innerliga, den rena känslan.”26 Detta folkliga 

och innerligt renhjärtade som Ullared verkets fiktiva figurer uttrycker med deras slående och 

naivistiska enkelhet såväl i klädsel som i tal tycker jag uttrycks väl i für Alle-verket.  

    Man kan även jämföra verket Ullared med den konstnärliga ismen: primitivismen, och 

konstnärer som Bror Hjort. ”Primitivism eller vitalism, var ett spontant, jordbundet”27
 måleri. 

Jordnära och vardagliga primitiva enkelhets skildringar är något man upplever i Bror Hjorts 

måleri: ”började som naivistisk målare, med charmfulla bilder av far och mor och 

skogsvaktarlivet i Uppland.”28
 En liknande naivistisk och jordbunden skildring tycker jag 

återfinns i verket Ullared , där den jordnära och glesbygdsromantiska aspekten som kan 

kopplas till primitivism är genomgående. Detta upplever jag, uttrycks speciellt i den visuella 

berättelsen, där en biltur, en utflykt utförd av vardagligt enkla människor, skildras genom 

skogens glesbygd. 

                                                
24 Film für Alle, Halmstad 1995, avsnitt 2 
25 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, Svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.57 
26 (Ibidem) s.353 
27 Mereth Lindgren (med flera) – Svensk Konsthistoria, Stockholm 1986 s.427 
28 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, Svensk Konst 1900-2000, Lund 2000 s92 
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    När det gäller videokameran som konstnärligt material, kan man bl a relatera till konstnären 

Nam June Paik som: ”har haft en helt ledande roll i utvecklingen av en bildkonstnärlig 

videokonst.”29 Videokamera och ljudkonst är det konstnärliga material som Mikael Ericsson 

främst använder sig av, och som blir dominerande för skildrande av det konstnärliga uttrycket 

i Film für Alle (1995) och i detta fall videon till verket Ullared. 

    Ericsson/Wahlbecks verk domineras i für Alle projekten av video och tv samt musik som 

visuellt medium för deras konst. Den tekniska utvecklingen inom konsten som sedermera 

resulterade i den typ av visuell konst som Ericsson/Wahlbeck använder sig av, började sin 

utveckling under 60-talet som Folke Edwards beskriver i sin text: “Den snabba tekniska 

utvecklingen under 60-talet innebär att allt fler konstnärer nu började experimentera med 

videon och datorn som medium. Men det är först under det postmoderna 80-talet som dessa 

medier fått en respektabel status och under 90-talet som de börjat spela en central roll.”30 

    Musikverket Ullared, är likt en minimalistisk monoton pratsång, där Wahlbeck berättar om 

den misslyckade resan till Ullared, detta uttryck något som jag kan jämföra med den 

minimalistiska konstmusik som bl a Laurie Anderson ägnar sig åt: ”med poesi /---/ via 

monologer och minimalistisk musik, allt i en ovanlig blandning av lån från hela pop-kulturen 

och en extrem uppmärksamhet för vardagens minsta element och rutiner.”31  

 

Analys/Verk 3 – Bakom Basistens Bas, Film für Alle (Kapitel 10) 

 

Verkets visuella berättelse handlar om en homosexuell man, (Owe) spelad av Wahlbeck, som 

rör sig i stadens nattliga miljöer precis vid gryningstid. Även scener utspelandes på diskotek 

där Owe dansar i neonljus och discoljus förekommer. 

    Berättelsen förespråkar ett mänskligt drama, där Owe utgör handlingens centrala 

utgångspunkt. Därmed blir konstverket en scen för det mänskliga dramat, där Wahlbeck 

agerar och berättar allegorin för konstverkets visuella och teatraliska berättelse. 

Owe hoppar runt på kryckor, befinner sig såväl utanför som innanför diskotekets väggar, och 

tillbringar även tid i baren där han talar med folk. 

    Teater-uttrycket är också en viktig del i für Alle-kollektivets visuellt konstnärliga uttryck i 

detta verk. Företeelser som mänskligt drama, intrig, konflikter och en sammanvävd/ibland 

splittrad handling där skådespeleriet blir av stor betydelse, är också kännetecknande för für 

                                                
29 Fogtdahls – Konstlexicon Nr 12, Malmö 1995 s.7 
30 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.184 
31 Jan Sneum – Bonniers Rocklexicon 1811 Band & Artister, Stockholm 2005 s.34 
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Alle-kollektivet. Till detta resonemang kan man koppla en text om konstnären Ragnar 

Josephson som har haft liknande utgångspunkter rent konstnärligt, ”All konst var i hans ögon 

teater. Konstverket levde och förde väsen, det hade en handling, en spännande intrig och 

oupplösta konflikter.”32
 Verket Bakom Basistens Bas utgör likt Josephsons inställning, en 

liknande konstnärlig ingång med levande fiktiv konflikt och visuell berättelse som 

utgångspunkt för det konstnärliga uttrycket. 

    I Ericssons visuellt konstnärliga skildrande med videokamera, får det konstruerade ljuset en 

stor betydelse, då den visuella berättelsen skildrar såväl neonskyltar, discolampor och 

suggestivt belysta miljöer som skapar en uttrycksfull och atmosfärisk stämning. Detta med en 

ytterst monoton och minimalistisk musikslinga i bakgrunden, som bygger upp den 

musikaliska rytmiken i verket. Återigen används videokameran som konstnärligt material, för 

skildrandet av det konstnärliga uttrycket. ”Under den postmoderna eran har kameran, 

videokameran och datorn blivit viktigare konstnärliga verktyg än penseln och paletten” ,”den 

(rörliga) bilden däremot kan ses av ett flertal.”33 

    Jag upplever att staden som utgångspunkt för konstnärlig skildring är något som är högst 

påtagligt i verket: Bakom Basistens Bas. Staden är något som under modernismen ofta varit 

föremål som fokus för konstnärligt skapande. En annan konstnär som också på liknande sätt 

skildrar staden likt Ericsson/Wahlbeck, och som haft staden som centrum i sina konstnärliga 

verk är Eugène Jansson (1862-1915) som i Folke Edwards text beskrivs som: ”profilerar sig 

med målningar som förenar nationalromantikens naturmystik med en känsla för den moderna 

staden.” I denna text beskrivs staden också som en: ”gigantisk organism, sparsamt upplyst av 

gatlyktor som blinkar som irrbloss under ett ändlöst kosmiskt mörker.” Samtidigt vibrerar 

atmosfären kring denna organism av en högspänd oro som signalerar en ny tid”34 

Eugéne Jansson: ”blåmålaren”, har i den blå färgens alla nyanser tolkat stämningen i 

skymningens och nattens Stockholm”35 Som i Janssons verk är just skymningsljuset ett 

påtagligt uttryck i verket Bakom Basistens Bas, där de mångskiftande nyanserna på 

gryningshimmelen skapar en stämningsfull färgdynamik som får betydelse för verkets 

innehåll rent allegoriskt, dvs gryningstid och nattliga nöjen. Detta samt den expressiva 

atmosfär som skapar det färgstarka konstnärliga uttryck som genomsyrar verket. 

                                                
32 Bengt Olvång – Våga Se! Svensk konst 1945-1980, Stockholm 1983 s.9 
33 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.355-356 
34 (Ibidem) s.23 
35 Mereth Lindgren (med flera) – Svensk Konsthistoria, Stockholm 1986 s.392 
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    Det homoerotiska undertonerna i verket Bakom basistens bas är högst påtagliga, då verkets 

berättelse kulminerar i ett homosexuellt raggningsförsök utfört av Owe efter diskoteket. Ett 

försök som misslyckas och leder till misshandel. 

    Paralleller till konst som innehåller reflektioner om homoerotik kan dras till konstnären 

Matts Leiderstam som arbetade ”under 1990-talet med sin dokumentära och historiska 

undersökning av homokulturen. I sina verk och installationer lyfte Leiderstam på täcket till en 

ofta dold homosexuell värld fylld av hemliga mötesplatser och interna koder. Inledningsvis, 

som exempel i det installatoriska projektet >>Hedarna<< från 1994, fixerade Leiderstam 

genom parkmålningar, utlagda påkar, fotografier av misshandlade män samt manligt 

namngivna vaser med analliknande öppningar två ytterligheter i homokulturen: den sexuella 

driften och det pris som är driftens pris.”36  Jag upplever att verket Bakom Basistens Bas på 

samma sätt som Leiderstams konst, belyser en ofta dold problematik för den homosexuelle 

mannen att leva ut sin sexualitet utan att råka ut för fördomar och våld. Här kan man säga att 

Ericsson/Wahlbeck visar på en berättelse, som är värd att reflektera över i kampen mot 

fördomar och sexuellt förtryck. 

 

Analys 4 –  Konkret ljudkomposition och språkliga varianter i für Alle:  

Intro/Revolution a la Mokk, Music für Allum Twice (1997),  

samt Wahlbecks fiktiva figur Dragan.  

 

I CD-verket, Music für Allum twice (1997) kan jag i det inledande spår 1: intro, höra hur 

Ericsson/Wahlbeck experimenterar med ordkombinationer hämtade från en rad olika språk. 

Detta till arrangemang av Ericssons bakomliggande konstnärliga konkreta ljudcollage.  

Konkretism kan förklaras som – ”en riktning inom 1900-talskonsten: konst som inte 

föreställer något utan som helt lägger vikten vid formmönstret.”37 Komposition av rytmer som 

bryter av i olika rytmmönster hörs tydligt i verket, där formmönstret blir det viktiga, som är 

en viktig ingrediens i für Alle-konstens uttryck för att skapa det konstnärliga 

helhetssammanhanget där ljudkompositionerna och de olika estetiska fragmenten 

sammanfogas, med de visuella fragmenten till en helhet. 

                                                
36 Mårten Castenfors –Sveriges konst 1900-talet, Del 3 1970-2000, Stockholm 2001 s.126 
37 Sven Malmström (med flera) – Bonniers svenska ordbok, Stockholm 1994 s.275 
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    Jag kan jämföra detta uttryck med konstnären Öyvind Fahlström: ”Kisses sweeter than 

wine, - en konkret ljudstuvning där han använder ljudfragment från hög och låg musik, 

människor, trafik, motorer och natur.”38
 

    Jag kan här även jämföra für Alle-konstens musikaliska ställningstagande och konstnärliga 

ingång med kompositören John Cage fick betydelse för ljudkonstens utveckling ”en av 

förgrundsfigurerna inom avantgardemusiken.”39  Även Mikael Ericssons konkreta 

ljudkompositioner blir av högst betydelsefull karaktär för det konstnärliga helhetsintrycket i 

für Alle-verken, så även i detta verk. 

 

Detta följs i spår 2: Revolution a la Mokk, av en ytterst svårtolkad konkret språklig 

sammansättning, där Wahlbeck pratar, och kombinerar bokstäver och läten på ett mycket 

spontant och snabbt sätt. En spontan kombination av läten och ljud som skapar en konkret 

stämning som blir kännetecknande för für Alles konstens uttryck, blir i detta verket centralt i 

Wahlbecks monolog. Jämförelser med konstnären Öyvind Fahlströms konkreta poesimanifest 

är oundvikliga. ”Redan 1953 drog Öyvind Fahlström ut den första spiken i konstens ädla kista 

genom att påvisa fonetikens rikedom i sitt konkreta poeismanifest, efter Nalle Puh kallat 

>>Hätila regulpt på fåtskliaben<<40 Ett liknande konkret ljudstuvning återfinns i detta verk, 

främst i Wahlbecks språkliga varianter som han talar fram, om än i mera spontan natur 

jämfört med Fahlström. 

    Även Wahlbecks fiktiva figur Dragan, använder sig av den konkreta ljudstuvningen där 

Wahlbeck/Ericsson blandar en rad olika igenkännande läten från en rad olika främmande 

språk som blandas likt en språklig mångfald. I detta fall är det frågan om den typiskt svenska 

stereotypa bilden av hur en person med annan språklig sammansättning låter, då språket 

uttrycks. Även det främmande språket är i detta fall av fiktiv kvalitet. 

    Sammanfattningsvis kan man konstatera att konkreta ljudkompositioner och språkliga 

variationer av fiktiv kvalitet är högst påtagliga i für Alle-verken, detta där Wahlbeck blandar 

svenska språket och engelska samt tyska med fiktiva språkvarianter i kombination med 

Ericssons konkreta ljudkomposition.     

 

Analys 5 – Skräckfilmsliknande/science fiction-liknande/destruktivt stämningsläge i für Alle: 

Delerium Benny (Benny the Cat), spår 23 på Music für Allum Twice. (1997) 

                                                
38 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.177 
39 Fogtdals – Konstlexicon nr 3, Malmö 1993 s.25 
40 Mårten Castenfors – Sveriges Konst 1900-talet, Del 3 1970-2000, Stockholm 2001 s.12 
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/avsnitt 4 TV für Alle (1995)  

/Baby Animal, spår 3 Music für Alle (1994),  

Dragan och Dragovina i bilen, med Eddie the Pig i bakluckan, avsnitt 2, TV für Alle (1995) 

 

I musik verket Delerium Benny från Cd-skivan Music für Allum Twice (1997), kan jag höra 

hur Ericssons konkreta ljudcollage och Wahlbecks monolog, uttrycker en ödesdiger och 

skrämmande stämning som blir centralt i det konstnärliga uttrycket, där temat kretsar runt 

missbruk, alkoholmissbruk i relation till rock and roll livsstil och Wahlbecks fiktiva karaktär 

(Benny the Cat) figurerar likt utslagen person skildrad i samhällets ytterlighet. 

    Kombinationen Ericssons bakgrundsljud, som genomsyrar verket likt en stämningsfylld 

ljudmatta som på ett påtagligt sätt fungerar som en stämningshöjande effekt för att framkalla 

obehagskänslor, nästan likt skräckfilmsmusik, samt Wahlbecks påtagliga röstförvrängningar 

som uttrycker ansträngda, destruktivt ångestfyllda läten och ord, gör referenserna till 

skräckfilm ytterst påtagliga. 

    Benny the Cat är en av Wahlbecks fiktiva figurer som ”är en alkoholiserad före detta 

halvkänd rockstjärna från New York.” ”Benny hade en tuff uppväxt, men hans kärlek till 

rockmusiken fick honom att satsa fullt ut på sång och rock.”41 Benny the Cats livsstil kan ses 

som en kontrast mellan frihetslängtande utopi, i kombination med rock and roll, och en ytterst 

destruktiv livshållning med alkohol, bakfylla och misär. Benny the Cat är en av Wahlbecks 

fiktiva figurer som kan ses som en stereotypisk bild av den mytomsbundna rock-stjärnan.  

Verket Delerium Benny, är också ett verk som visar på en mörk samtidsskildring som belyser 

den moderna samtidenskulturens avigsidor. 

    Konst där skräckinjagande stämning, som skapats med hjälp av ljud och läten, likt 

Ericssons skräckfyllda och stämningsfulla kompositioner i t ex verket: Delerium Benny, samt 

psykiskt drabbande uttryck som kan relateras till Wahlbecks ångestfyllda och bakfulla 

karaktär i den fiktiva figuren Benny the Cats framtoning, kan även uttrycksmässigt också 

jämföras med den skräckfilmsliknande stämning konstnären Stig Sjölund arbetat med i sitt 

konstnärsskap, exempelvis i verket: ”med den skräckfilmsinspirerade installationen 

>>Handen som gungar vaggan<<, där stora bygg och hemfläktar ljudligt fick metalliskt 

färgade girlander att fladdra, snurra och dansa till filmmusik. Sjölunds verk har ofta varit 

fysiskt och psykiskt drabbande.”42 Just konstnärligt uttryck som uttrycker stämningar av 

obehag, där ljud och läten får en framträdande roll för det konstnärliga uttrycket, samt verk 

                                                
41 Peter Wahlbeck – Bok für Alle, Stockholm 2004 s.16 
42 Mårten Castenfors – Sveriges Konst 1900-talet, Del 3 1970-2000, Stockholm 2001 s102-103 
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med skräckfilmsinspiration upplever jag att Sjölunds verk Handen som gungar vaggan, har 

gemensamt med für Alle-kollektivets verk Delerium Benny. Alltså mycket analytiskt fokus på 

just de skrämmande ljuden som blir de stämningsframkallade uttrycken i de båda verken. 

 

    Även i TV für Alle, avsnitt 2: är det skräckinjagande temat påtagligt, då handlingen 

beskriver de fiktiva figurerna Dragan, spelad av Wahlbeck, och Dragovina spelad av Olivia 

Strömberg, åker runt i Dragans taxi nattetid under åskväder, där de kidnappat och rånat den 

fiktiva figuren Eddie the Pig, spelad av Ericsson, och slängt ner honom i bakluckan på bilen. 

Det ödesdigna uttrycket i für Alle-verket och den mörka nattliga stämning som fyller uttrycket 

i scenen är påtagligt i uttryck av nattlig biltur. 

    Visuellt upplever jag att detta nattliga tema som uttrycks i TV für Alles bilfärd kan jämföras 

med vissa av de verk som konstnären Max Book skapat, där han använder sig av 

skräckinjagande, och ödesdiger tema i sin konst: ”I sitt måleri har Book verkat mellan 

kulvertar i storstadens utkant, skräckfilm och nattliga norrländska bilturer”43 

    Benny the Cat figurerar som fiktiv figur även i TV für Alle, bl a i avsnitt 4: där myten om 

den amerikanska rockstjärnan, med alkoholmissbruk och ett frihetssökande ideal förespråkas. 

Även här kan man se kontrasten mellan utopi/destruktivitet i Benny the Cats personlighet. 

Scenen föreställer en rockscen på pub, där människor sitter och dricker samt lyssnar på live-

musik. Benny the Cat uppträder med sitt band, det utopiska uttrycket genomsyrar Wahlbeck 

sång från scenen: 

- Freedom!! 

- Freedom for everybody!!!! 

- Freedom for the cats!!! 

- Freedom for the dogs!!! 

- Freedom for the politicians!!! 

- Freedom for the poor!!! 

- Freedom for everybody!!! 

- Freedom for Skövde!!44! 

    Konserten urartar efterhand, det blir stökigt bland människorna i lokalen och Benny the Cat 

gör sig ovän med publiken. 

Wahlbeck ropar: 

- Don´t you want to watch or what?? 

                                                
43 Mårten Castenfors – Sveriges konst 1900-talet, del3 1970-2000  Stockholm 2001 s100 
44 Tv für Alle –  Halmstad, 1995 Avsnitt 4 
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- I am Benny the Cat!!!45 

    Benny blir mer och mer provocerad och blir mer och mer upprörd med publiken och ber 

dem dra åt skogen. Slutligen drar han sig tillbaka till logen och efterfestar med alkohol 

tillsammans med sitt band. I TV für Alles handling kan jag se sekvenser där Benny the Cat blir 

full, och börjar förespråka fördelarna med alkoholintag, samt berättar om hur han lever och 

kämpar för Rock and Roll. I dessa filmsekvenser kan man tydligt se och uppleva kontrasten 

mellan utopi och förfall. Detta dessutom med en basist som bär tröja med den amerikanska 

flaggan. 

    Det utopiska och destruktiva uttrycket i berättelsen om Benny the Cat kan jag relatera till 

John E Franzens verk: ”Hells Angels of California, United States of America från 1969”46 

Man menar att bilden i Sydhoffs text skildrar: ”en bild av mörker och hårdhet, med starkt 

belysta gestalter och motorcyklar bland ölburkar och skräp i en sliten natur”47
 /---/ ”både offer 

och deltagare i en kultur vars undergångskaraktär framträder som den bärande upplevelsen i 

målningen. Bilden kan ses som en sentida helvetesskildring, en ohygglig beskrivning av en 

kultur som visserligen under en kort period fick stå som metafor för mycket av frihetslängtan i 

sin tid men istället omvandlade denna till en form av dödskult.”48 Till detta resonemang kan 

jag jämföra med utopi/förfalls-teorin i berättelsen om Benny the Cat i für Alle-konsten. 

 

Även i musikverket Baby Animal, från Music für Alle (1994), är Ericsson/Wahlbecks 

stämningsskapande och skräckfilmsinspiration påtaglig. Wahlbeck talar fram monolog, med 

något konstlad röst, vilket förstärker den skräckfilmsinspirerade och science fiction-liknande 

stämning, som genomsyrar verket. Högst påtagligt blir detta i Wahlbecks monolog: “I´m a 

alien-child.” ”Don´t play that melody again, cause if you do, I have to kill you, do you 

understand”49
 

    Orden och framförallt Wahlbecks surrealistiskt konstruerade röst i detta sammanhang 

bidrar till känslan av science fiction och skräckfilmstematik i verket, som också skapar en 

konstruerad otäck stämning.    

 

Analys 6 – Politiska reflektioner:  

Moderaten (spår 5, 23, 32, 37) Radio Balett für Alle (2000),  

                                                
45 Tv für Alle – Halmstad 1995 Avsnitt 4 
46 Beate Sydhoff – Sveriges Konst 1900-talet, Del 2 1945-1975, Stockholm 2003 s138 
47 (Ibidem) s138 
48 (Ibidem) s138 
49 Music für Alle – Halmstad 1994 Spår 3 
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Arbetslös (spår 13) Music für Alle (1994),  

Os (spår 8),  

Vakna Sverige (spår 24) Music für Allum Twice (1997) 

Politisk konspiration: Eddie the Pig och Dragan, (avsnitt 7) TV für Alle (1995) 

Sperling von Clück (avsnitt 10) Tv für Alle (1995) 

Kurt ”Klagan” Olsson, (kapitel 9) Film für Alle (1995) 

 

Politiska reflektioner kan också göras i für Alle produktionen.  

    En av de mer påtagliga politiska reflektionerna kan göras i verket: Moderaten (spår 5, 21, 

23, 32 och 37) i Radio Balett für Alle (2000) Wahlbeck gör i detta verket en fiktiv figur kallad 

Moderaten som uttrycker politiska synpunkter, med början i spår 5, där moderaten uttalar sig 

negativt upprört över hur progressivitet inom baletten brett ut sig. Moderaten uttrycker också 

hur moderater är enade, mot den senaste balettens röda utveckling, samt hur upprördhet 

uttrycks över ABFs balettstudier för arbetarbarn. Moderaten hyllar däremot svanbaletten. 

    I spår 23, hör man hur moderaten uttrycker upprördhet över Balett für Alles 

balettinkompetens, samt hur önskemål om Moderata enade baletten framförs. Moderaten 

uttrycker också en säkerhet över hur moderaterna kommer vinna valet. Samtidigt som denna 

monolog utspelar sig avbryter plötsligt moderaten sitt åsiktstal för att poängtera den ”röda” 

horans inkompetens. ”Röda” i detta sammanhang får en kraftfull symboliskt politisk laddning 

då det förespråkar något som ligger till vänster rent politiskt. I detta verk förekommer även 

ord av svordomskaraktär då moderaten använder uttryck såsom ”jävla kommunistsvin”50
 

samt ”ta era jävla balettprogram och köra upp….”51  

    I sista spåret med Moderaten (spår 37), visar moderaten ändå på en nöjd upplevelse av den 

balett han har fått se och tagit del av. 

 

    I TV für Alle (1995) kan man i avsnitt 7, visuellt uppleva hur Wahlbecks fiktiva figur 

Dragan misshandlar den fiktiva figuren Eddie the Pig, med förevändningen att han påstår sig 

ha bevis för att Eddie the Pig på något sätt har med mordet på Sveriges f.d statsminister Olof 

Palme att göra. En politiskt konspiratorisk hållning samt ett starkt politiskt uttryck i det 

visuellt skildrade. 

 

                                                
50 Radio Balett für Alle – Halmstad, 2000 Spår 23 
51 Radio Balett für Alle – Halmstad, 2000 Spår 23 
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    I TV für Alles tionde avsnitt, kan man följa hur den fiktiva figuren Sperling von Clück, 

spelad av Wahlbeck, blir intervjuad i TV. Här talar von Clück om sin egen politiska 

inställning som är så kallad ny ny liberalism och kosmisk kommunism samt militär anarki. 

Von Clück förespråkar kommunism med staten som ägandet av allt, konfiskering av privata 

förmögenheter och företag, samt hur tvångsåtgärder, som att till exempel stänga 

Systembolaget skall leda till att landet får ett nyktert och friskt folk, och att medborgarna ska 

acceptera och följa denna politiska inriktning oavsett om de vill eller ej.  

 

    I verket Arbetslös från Music für Alle (1994), kan man köra hur Wahlbecks monolog, på ett 

ytterst lågmält och uppgivet sätt uttrycker den tristess och hopplöshet som kan infinna sig hos 

en individ som gått arbetslös under en längre period. Ett påtagligt monotont röstläge 

underbygger denna stämningsfyllda hopplöshet, detta i kombination med Ericssons, på ett 

liknande sätt, monotona ljud som ligger likt en ljudmatta i bakgrunden. I slutet av verket 

uttrycker den arbetslöse följande ord: ”Det borde finnas ett program för oss arbetslösa” ”Där 

tycker jag att sossarna har rätt….jag ska rösta på sossarna”. ”Jag tror det kommer bli bättre 

med sossarna…bättre än nu i alla fall, nu händer ingenting.” ”Bättre vi hade fått jobb, istället 

för arbetslösersättning.”52 

    Verket uttrycker en hopplöshet inför arbetslösheten, men en utopisk förhoppning om arbete 

under socialdemokratiskt styre. 

 

    I verket OS från Music für Allum Twice (1997) läser Wahlbeck en monolog runt 

kapitalstarka krafter runt arrangemangen vid Olympiska Spelen. Detta till musikaliskt 

arrangemang av Ericsson. Här finns även en uttalad ironi runt vinnarinstinkten vid OS: 

- ”OS vem hoppar högst, OS vem skjuter snabbast, vem paddlar kvickast hem, vem betalar 

mest i hela världen.” 

- ”Vem bygger det största monumentet, har den längsta prispallen.” 

- ”OS, denna svindyra dödsdans” 

- ”OS, detta egoismens skådespel” 

- ”djävulens dödsdans” 

- ”OS, en djävulsk plan” 

- ”en rest av egoismen” 

- ”OS, på den fattiges bekostnad”53 

                                                
52 Music für Alle – Halmstad, 1994 Spår 13  
53 Music für Allum Twice –  Halmstad, 1997 Spår 8 



 24 

 

    I verket Vakna Sverige från Music für Allum Twice (1997), kan vi höra hur Wahlbecks 

fiktiva figur Dragan, håller en lång monolog över orättvisoförhållanden kopplat till 

kapitalismen, som tar sig följande uttryck: 

    ”Dags att höja handen,” ”egoismen själv,” ”byggbolagen, herrarna, bankerna,” ”dom tjänar 

pengar va,” ”ofantliga, många summor pengarna,” ””helvete miljoner in på banken,” ”dom 

blåser dig, djävulen,” ”multiimperialism,” ”en dans på aktier,” ”valuta dödsdansen, dansa inte 

med i den,” ”de ska hem till helvetet penningens ekonomins helveteseld,” ”hur kan du sparka 

på den som ligger,” ”Vänd din hand och din ilska mot den som gör dig till träl,” ”inte mot din 

broder, mot din fiende,” ”prostitution av demokratin, de lurar dig,” ”de skapar dig mot mig, 

mot din broder,” ”skapar fattigdom,” ”sluta slå på den som ligger ner,”54 

 

I kapitel 9, Film für Alle, spelar Wahlbeck en fiktiv figur kallad Kurt ”Klagan” Olsson, som 

står ute på öppen gata i Halmstad och skriker hur folk ska: ”sluta kalla Expressen för hora” 

Wahlbeck ropar: 

- ”Sluta kalla Expressen för hortidningen!” 

- ”Det finns väl ingen som helst anledning för er att kalla Expressen för hora.” 

- ”Skulle jag vara någon form av torsk bara för att jag köper den här tidningen?!….nä!” 

- ”Den enda fria liberala tidningen i vårt land, som vågar stå för någonting som ingen annan 

vågar stå för….nämligen fri liberal press, detta är ingen hora!” 

- Sluta kalla Expressen för hora, för då ska jag döda er, om ni inte slutar med att kalla 

Expressen för hora!”55 

Man kan i detta verk koppla hyllningen av den liberala pressen, till något politiskt i verket.  

  

Politisk konst har en förankring i den svenska modernismen, och jämförelser mellan für Alle-

konsten och konst från framförallt 60- och 70-talet är fullt möjliga. Här följer ett citat hämtat 

från texter om politisk konst av Folke Edwards som jag kan koppla till politiska reflektioner i 

für Alle-konsten: 

    ”Puss var en anarkistisk etablisemangs- och samhällskritisk fanzine, som använde vildsint 

humor och sarkasm och en salig blandning av sex och politik, inspirerad inte minst av från 

undergroundpress i New York och San Fransisco.”56 

                                                
54 Music für Allum Twice – Halmstad, 1997 Spår 24 
55 Film für Alle – Halmstad, 1995 Kapitel 9 
56 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, Svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.187 
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    Just uttalad samhällskritik är något jag kan uppleva i flera politiska verk av fur Alle-

konstnärerna, tex i Wahlbecks fiktiva figur Moderaten där denne visar upprördhet över 

balettens progressivt moderna utveckling, som strider mot traditionell konservativ politisk 

hållning. I verket Moderaten, kan jag också uppleva en undergrävd humoristisk och 

karikatyrmässig skildring av det som kan kopplas till moderata politiska åsikter. Även de 

sexuella aspekterna inom konsten som tidningen Puss innehöll, kan jag jämföra med verket 

Moderaten där en pågående sexuell akt pågår under Moderatens tal med den så kallade röda 

horan. 

    Även i verket Arbetslös, kan jag höra hur Wahlbecks monolog kretsandes runt 

arbetslösheten, kan uppfattas som en samhällskritisk röst, med ett tydligt uttryck som 

förespråkar tristess runt företeelsen arbetslöshet. Här uttrycks också en utopisk vision om 

lägre arbetslöshet under socialdemokratiskt styre, vilket förstärker det politiska uttrycket i 

verket. Även i detta fall kan jag dra paralleller till den politiska och samhällskritiska konst 

som t ex tidningen Puss innehöll. 

    Ytterligare texter skrivna av Folke Edwards som går att jämföra med für Alle-konsten är t 

ex: ”Lena Svedberg (1946-1972) – utvecklade en aggressiv och dramatisk stil – som kan 

associera till Goya eller Daumier i sina våldsamma svartvita angrepp mot den förljugna 

överheten, mot socialdemokratiska ministrars prassel med storkapitalet eller de mördade 

bröderna Kennedys image som martyrer.”57 

    Svedberg ”angrep varje tendens till maktmissbruk och översitteri”58 

Även reflektion runt politiska mord, maktmissbruk och översitteri förekommer i für Alle-

konsten. Detta framgår tydligt i TV für Alle, där mordet på Sveriges före detta statsminister 

Olof Palme, vävs in i det konstnärliga uttrycket, då den fiktiva figuren Eddie the Pig 

misshandlas och misstänks som gärningsman för mordet på Palme, av den fiktiva figuren 

Dragan. 

    Även Wahlbecks fiktiva figur Sperling von Clück förespråkar ett maktmissbruk kopplat till 

översitteri, då han förespråkar att med kommunism utöva konfiskering av privata företag, 

samt tvångsstänga Systembolaget för att få ett nyktert och friskt folk. Detta med en 

karikatyrsmässig ironi som indirekt kan ses som ett angrepp mot varje tendens till 

maktmissbruk och översitteri, ett ställningstagande som kan jämföras med Lena Svedbergs 

konst. 

                                                
57 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.187 
58 (Ibidem) s.187 
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    Fler citat från Olvång som kan kopplas till politisk och samhällreflekterande konst, som jag 

kan analysera och jämföra med für Alle-konsten är: ”Allt fler konstnärer började betrakta sin 

uppgift som något annat än underhållning. I stället för entertainer ville man vara en 

väckarklocka. Istället för att leka med publiken ville man tvinga dem att se. I stället för att 

låtsas en allmän gemenskap ville man uppröra och tvinga fram moraliska ställningstaganden. 

För det fanns rätt och fel. Det fanns enorma orättvisor som vi blundade för eller dolde bakom 

ryggen. Och konstnärens sensibilitet var en alltför viktig tillgång för att bara utnyttjas till 

tidsfördriv. Den borde sättas in i en djupupplevelse av samhället.”59 

    ”Konsten var viktig, inte därför att den kunde skapa skönhet utan därför att den konkret och 

sinneligt kunde åskådliggöra vad vi annars bara gick förbi. Konstnärerna kunde få oss att 

betrakta samhällsproblem inte som abstrakta, teoretiska frågor utan som förhållanden vi själva 

var inblandade i.”60 

    ”En expressionist förutsätter att livet är dramatiskt: Utan rörelse och kamp finns inget liv. 

Och han deltar i detta liv med sin insats, sin konst. Picasso skriver t ex: Vad tror ni en 

konstnär är? En sinnessvag människa som bara äger ögon, om han är målare, eller öron om 

han är musiker, eller en lyra för alla sinnesstämningar om han är poet, eller bara sina muskler 

om han är boxare? Nej, han är samtidigt en politiskt medveten, social individ, ständigt öppen 

för hjärtslitande, brännande eller lyckliga tilldragelser som han reagerar för på alla sätt. Hur 

skulle det vara möjligt att inte hysa intresse för andra människor, att sätta sig i sitt 

elfenbenstorn och inte ta befattning med det liv som människorna i sådant övermått bjuder en? 

Nej, måleriet är inte skapat för att pryda lägenheter. Det är ett vapen med vilket man går till 

attack mot fienden eller försvarar sig mot honom. (Uttalande av Picasso, nedtecknat av 

Simone Téry i Lettres Francaises 1945)”61 

    Jag kan koppla nyss nämnda citat till für Alle-konsten, genom att främst analysera 

kopplingarna till orättvisoförhållandena, konstnären som politisk, moralistisk och 

samhällengagerad väckarklocka. 

    Just orättvisoförhållanden kopplat till samhällsengagemang är ett uppenbart uttryck i für 

Alle-verken: Vakna Sverige och Os, där Wahlbecks monologer uttrycker ett starkt 

engagemang och ifrågasättande om just orättvisoförhållanden. Konstnärerna 

Wahlbeck/Ericsson kan i dessa verk upplevas som politiskt medvetna, och socialt engagerade 

                                                
59 Bengt Olvång – Våga se! (Svensk konst 1945-1980), Stockholm 1983 s.67 
60 (Ibidem) s.67 
61 (Ibidem) s.74 
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konstnärer, som levererar moraliska och samhällengagerande synpunkter som vävs in i det 

konstnärliga uttrycket. 

    Även den fiktiva figuren Kurt ”Klagan” Olsson från Film für Alles kapitel 9, kan ses som 

en moralisk och åsiktsengagerad individ som i sin monolog kraftfullt uttrycker en önskan om 

respektfullt bemötande av kvällpressens liberala hållning. 

    Sammanfattningsvis upplever jag att für Alle-konstens politiska verk visar på en 

karikatyrmässig och bitskt humoristisk skildring av politiker på såväl höger som 

vänsterkanten, vilket gör att jag inte kan finna en enad politisk hållning, eller 

ställningstagande i uttrycket. Ett reflekterande runt orättvisoförhållanden och kapitalismens 

avigsidor är dock uppenbart. 

 

Analys 7 – Fiktiva Figurer i für-Alles verk:  

Disco Duck/Tabacmannen, från Film für Alle (Kapitel 5, 7), samt Snorkelmannen från TV für 

Alle (1995) avsnitt 1. 

 

Disco Duck – i Film für Alle, är en fiktiv figur, där Wahlbeck är utklädd till figur med 

rekvisita såsom diskhanskar, blommig klänning, trikåhuva och stora svarta 

solglasögon. ”>>Ducky<< är the big boss i für-Alle världen. Han är dess andlige ledare och 

ett naturligt centrum kring vilket figurerna kretsar som månarna runt Venus”62 En kraftfull 

surrealistisk figur, med inspiration från science fiction. 

    Disco Duck tillhör en av de fiktiva figurer som bidrar till den konstruerat fiktiva handlingen 

som delvis genomsyrar verket TV für Alle. Disco Duck talar dessutom engelska som för 

tankarna till amerikansk science fiction film, eller de fiktiva karaktärer som brukar ingå i 

serietidningars fantasivärld.  

    Även den fiktiva figuren Snorkelmannen, som förekommer i TV für Alle, kapitel 1, har ett 

science fiction-artat, och konspiratoriskt samarbete med Disco Duck. De båda kan ses som 

figurer hämtade ur fantasin eller den fiktiva yttre världsrymden. 

    När det gäller de fiktiva figurerna Disco Duck och Snorkelmannen kan jämförelser göras 

till konstnären Mariko Mori: ”using the techniques of fashion costuming, make-up, and 

photography to create a total, self-contained fantasy world around herself in installations, 

documented in photographs. In Play with me of 1994, Mori (a former fashion model) dressed 

herself like a sexy cyborg out of science fiction film/---/In Subway, also of 1994, she stood in 

                                                
62 Peter Wahlbeck-Bok für Alle, Stockholm 2004 s.20 
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a Tokyo subway car dressed in a silver metallic costume with a headset and microphone and 

push-buttons on the forearm, as though she just landed from outer space. In both works she 

entered a public space, transformed by costume, to explore different constructed identities 

(like Cindy Sherman); “when you wear clothes,”she said,”you become a personality, you 

become the clothes”63
 Science fiction liknande uttryck med karaktär hämtad från yttre rymden, 

är även det uttryck som Wahlbeck använder sig av i sin fiktiva figur Disco Duck.  

 

    Tabacmannen – Är en macho-liknande fiktiv figur som bland annat figurerar i Film für Alle, 

som talar om sex och idealiserar runt sin egen kropp. 

    När man ser till Wahlbecks fiktiva figur Tabacmannen, kan ytterligare paralleller dras till 

Cindy Shermans konst: ”pleasures of erotic exhibitionism” samt ”opening a window onto the 

emptiness of narcissistic existence”64 

    Såväl det erotiska som det narcissistiska draget återfinns i Tabacmannens karaktär. 

Tabacmannen förespråkar även en idealism runt det egna manliga könet. Till detta 

resonemang kan man koppla skönhetsbegreppet som inom konsten är kopplad till 

nyplatonismen: ”Det bestående resultatet av nyplatonismen är den starka betoning av 

skönhetsbegreppet som alltjämt går som en röd tråd genom den estetiska debatten. En 

osinnelig förädlad skönhet bör prägla varje äkta konstverk”65
  

    Wahlbeck spelar olika fiktiva roller som går att koppla till stereotypiska karaktärer, där han 

utgår från sig själv som skådespelare. Dessa fiktiva figurer figurerar i olika sammanhang i 

flera av für Alle-verken. 

    Jämförelser med Wahlbecks olika fiktiva roller kan göras med t ex konstnären Cindy 

Sherman, som ”iscensätter sina bilder, hon regisserar och fotograferar genomgående sig själv, 

alltid med skiftande förklädnader, peruker etc, ofta med olika sminkning eller maskering. 

Varje bild uttrycker en ny identitet som hon hämtat från massmediernas stereotypa 

uppfattningar om kvinnor.”66 

    Wahlbeck använder sina fiktiva figurer på liknande sätt, där just stereotypa bilder av män 

skildras i karaktärerna, ofta gärna karaktärer som även går att koppla till televisionens och 

spelfilmens stereotypa karaktärsskildringar av olika personlighetstyper. Detta något som 

också går att jämföra med Shermans konst. Likt Wahlbecks figurer ingår Shermans 

                                                
63 Jonathan Fineberg – Art since 1940, strategies of being (second edition), London 2000 s.494-495 
64 Jonathan Fineberg – Art since 1940, strategies of being, London 2000 s.471 
65 Gidlunds – Bildanalys, Uppslagsbok, teorier, metoder, begrepp, Hedemora 1985 s.263-264 
66 Fogtdahls – Konstlexicon, Nr 14, Malmö, 1996 s.53 
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stereotyper i berättelser: ”her narratives are implied in the costumes and settings.”67 “Instead 

she created imaginary narratives in which she acted using the common faith in the truth of the 

photograph to explore a wide range of roles.” “She often turned to stereotypical roles of 

women.” “but her points of reference seems to have been the representation of the 

prefabricated roles of movies and media, rather than roles themselves.”68
 

Man kan i detta sammanhanget också jämföra Wahlbecks figurer till konstnären: Aja Eriksson, 

som ”i sin tur gjorde kostymer till Nationalteaterns barnföreställningar, där det lika mycket 

var dräkterna som byggde upp rollerna som skådespelarna inne i dräkterna.” 

    ”Hennes dräkter var fantasifulla mimiska porträtt av rollernas egenskaper, ett slags 

karaktärssammansättningar med teatermaskens krav på starka känslor och direkt avläsbara 

konflikter. Dessutom underbart roliga.”69 

Wahlbeck använder såväl det mimiska och fantasifulla i sina fiktiva figurer som für Alle-

konsten innehåller. Figurerna blir likt stereotypa karaktärer som innehåller en hög grad av 

igenkänningsfaktorer och stereotyper som betraktaren kan relatera till olika karaktärer och 

sammanhang, såväl i verkligheten som i det fiktiva. 

 

Analys 8 – Analys: Für-Alle i förhållande till samtidskonsten 

 

Inom den svenska samtidskonsten kan man hitta konstnärer som arbetar med material och 

tekniker som kan relateras till Für Alle-kollektivets konst. 

    Användandet av videokamera som även Ericsson i Für Alle-kollektivet nyttjat som 

konstnärligt material, har varit vanligt förekommande under 1990-talets postmodernism. En 

påtaglig dokumentärkänsla kan jag uppleva när jag tittar på Ericsson/Wahlbecks påtagliga och 

spontana filmande på en rad olika hotellrum under en resa i Kairo. Detta material kom att 

användas i syfte att ”improvisera fram nytt material till en ny video. I Egypten filmade de inne 

i Keopspyramiden och på diverse hotell i trakten.”70. Detta material som så småningom kom 

att utgöra råmaterial till produktionen TV für Alle (1995). 

                                                
67 Jonatan Fineberg – Art since 1940. Strategies of being, London 2000 s.470 
68 (Ibidem) s.470 
69 Folke Edwards – Från modernism till postmodernism, Svensk konst 1900-2000, Lund 2000 s.193 
70 Rolf Classon – Bok für Alle, Stockholm 2004 s.9 
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    På liknande dokumentära uttrycksfulla sätt har konstnären Ann Sofies Sidéns verk ”Who 

told the Chambermaid” (1998) skildrats. Här ”har en hotellstäderska i en städskrubb skapat en 

egen bevakningscentral där ett system av kameror övervakar vad som pågår i hotellet.”71 

Man kan även koppla Wahlbecks fiktiva für Alle-figurer till konst och konstnärer såsom Catti 

Brandelius ”alter ego Miss Universum”.72
 Precis som Wahlbeck, blandar Brandelius sin 

fiktiva figur i en rad olika konstnärliga uttrycksformer, ”där bland fotografi, video, 

performance, sång, dans och poesi” och Brandelius har också givit ut konst i olika 

multimediala tekniker som ”skiva och ibland också på video med tydlig independent-

känsla”73 

    Für Alle-kollektivet har också blandat friskt bland de konstnärliga uttrycksformerna och 

gett ut konstnärliga verk i form av video, film och CD ex Music für Alle, Film für Alle, TV für 

Alle etc, ofta gärna också med ett indepentent-liknande uttryck och produktionssätt. 

En annan samtidskonstnär som experimenterat med visuella uttryck som tenderar ”artificiellt/-

--/science fiction-artat uttryck” är Tobias Bernstrup.74 Som med sitt uttryck 

använder ”identitetsbyten och en uppluckring mellan verklighet och artificiellt”75
 

    På samma sätt är identitetsbyten, artificiellt och science fiction-artat uttryck också något 

som är återkommande i für Alle-konstens uttryck. Detta tema är centralt i TV für Alle (1995). 

Handlingen i denna serie, kretsar runt hur verkligheten och det artificiella/fiktiva uttrycket 

kombineras, går i varandra, samt avslöjar varandras existens och även överlappar varandra. 

Exempel är Wahlbecks fiktiva figurer såsom Disco Duck och hans fiktiva gäng, i den 

konspiratoriska och science fiction-artade handlingen i TV für Alles produktion, med de olika 

fiktiva figurernas övertagande av det kommersiella tv-mediet. 

Fiktiva figurer av fantom-liknande karaktär återfinns också i Elin Wikströms konst: ”hejdlösa, 

fantasier om allt från tomtar och hundar till fantomer. Wikström vänder och vrider, klär ut, 

maskerar, vilket förvandlar alla dessa varelser i teckningar och målningar till förtrollande 

mytologiska väsen. Ofta finns det också i de burleska verken erotiska moment som ibland 

växlar från det sensuella till det hotfulla.”76 

                                                
71 Sophie Allgårdh, Estelle af Malmborg – (opag.) se under rubriken/uppslagsordet ”S” i  Svensk konst nu, 85 

konstnärer födda efter 1960, Stockholm 2004 
72 (Ibidem) (opag.)se under rubriken/uppslagsordet ”B” i Svensk konst nu, 85 konstnärer födda efter 1960, 
Stockholm 2004 
73 Sophie Allgård, Estelle af Malmborg – (opag.) se under rubriken/uppslagsordet ”B” i Svensk konst nu, 85 

konstnärer födda efter 1960, Stockholm 2004 
74 Sophie Allgårdh, Estelle af Malmborg - (opag.) se under rubriken/uppslagsordet ”B” i  Svensk konst nu, 85 

konstnärer födda efter 1960, Stockholm 2004 
75 (Ibidem) (opag.)se under rubriken/uppslagsordet ”B” i  Svensk konst nu, 85 konstnärer födda efter 1960, 

Stockholm 2004 
76 Mårten Castenfors – Sveriges konst 1900-talet, Del 3 1970-2000, Stockholm 2001 s.60 
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Det hejdlösa, expressiva bilddiktandet, återfinns i für Alle-kollektivets konstnärliga uttryck, 

med skillnaden att det uttrycks i videokamerans visuella uttryck. Karaktärerna i verken, har 

samma mytologiska atmosfär över sig och oftast uttrycks dem i gränslandet mellan ett uttryck 

som kan betraktas som burleskt och sensuellt, men också erotiskt och hotfullt. Karaktärerna är 

också av expressiv natur. 

    Även konstnären Peter Geschwinds konst går att koppla till für Alle-uttrycket. Geschwinds 

konst beskrivs av Allgård/Malmborg enligt följande: ”arbeten som en kritik mot västvärldens 

varumärkesfixering och överkonsumtion”77 Detta uttryck kommer framhävs tydligt i 

Geschwinds verk: Candyman, från 1998.78 I detta verk har Geschwind använt sig av kläder i 

form av Wrangler - jeans, Adidas-sneakers, Lee – jacka, i kombination med ett paket 

Kalaspuffar, Dumle-kola påsar, plastägg med mera, för att likt ett objekt, bygga en skulptur 

som liknar en mänsklig individ. Detta verk upplever jag som en kritik mot västvärldens 

varumärkesfixering och överkonsumtion.  

Liknande kritik i konsten mot västvärldens varumärkesfixering, kan upplevas i TV für Alle, 

kapitel 10, där man kan se hur Wahlbecks fiktiva figur Kurt ”Klagan” Olsson, står vid en väg 

jämte en Coca-Cola lastbil och skriker hur Coca Cola är kapitalistiskt och hur Coca Cola kan 

ge cancer. När lastbilen sedan kör iväg skriker Klagan över hur de smiter från platsen. 

    Även den fiktiva figuren Spering von Cluck, spelad av Wahlbeck, som förekommer i TV 

für Alles tionde avsnitt, berättar om sin inställning till nutidens samhälle i ordalagen: ”modern 

arkitektur som bidrar till kulturellt förfall och videoskadade ungdomar.”79 Detta är en 

reflektion som jag också kan jämföra med samtidskonst likt Geschwinds konst, som beskrivs 

av Castenfors, ger ”en inblick i en internationell ungdomskultur, som upptas av musik, 

massmediala tecken och det märkesfixerade västerlandets rester, det vill säga den rekvisita 

som är den nya generationens naturliga referensramar långt bortom traditionell konstkultur. I 

denna parallellkultur härskar en krass jargong och därtill tycks alla visioner och utopier ersatta 

av en basal, och många gånger förståelig, cynism över sakernas tillstånd.”80 

    Für Alle-konsten innehåller reflektioner runt den samtida konsumtionskulturens avigsidor, 

samt vilka eventuella skadeverkningar denna konsumtionskultur kan resultera i. Detta ett 

uttryck som blir speciellt tydligt i Wahlbecks fiktiva figurer, Kurt ”Klagan” Olssons monolog 

                                                
77 Sophie Allgård, Estelle af Malmborg – (opag.) se under rubriken/uppslagsordet ”G” i Svensk konst nu, 85 

konstnärer födda efter 1960, Stockholm 2004 
78 Mårten Castenfors – Sveriges Konst 1900-talet, Del 3 1970-2000.Stockholm 2001 s.135 
79 Tv für Alle – Halmstad, 1995 Avsnitt 10 
80 Mårten Castenfors – Sveriges konst 1900-talet, Del 3 1970-2000,Stockholm 2001 s.135 
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om Coca Cola i TV für Alles Kapitel 10, samt Sperling von Clucks diskussion om kulturellt 

förfall och videoskadade ungdomar. 

  

Diskussion av für Alles verk 

Jag har kommit fram till att min analys har nått följande slutsatser: 

    Für Alle-konsten innehåller en påtaglig konstnärlig bredd när det såväl gäller material, 

tekniker såsom uttryck. Jag märker att uttrycket pendlar mellan något ytterst jordnära, 

naivistiskt, primitivistiskt och folkligt i kontrast till något ytterst fiktivt, filosofiskt 

intellektuellt och surrealistiskt anti-estetiskt. 

    Den anti-estetiska aspekten styrks ibland annat i användandet av videokamera, och andra 

tekniska material för skildrandet av uttrycket. 

    Det verklighetstrogna, jordnära och folkliga uttrycket som skildras i till exempel videon 

Ullared kombineras med det fiktivt, och science fiction liknande uttrycket som de drömska 

och allegoriskt expressiva berättelserna berättar om den fiktiva figuren Disco Duck och hans 

fiktiva surrealistiska gäng i till exempel Film für Alle.. 

    Bild-, ljud-, färg- och ljuskompositionerna, de rytmiska, dynamiska och dekorativa 

elementen i verken är ytterst välkomponerade och utgör tillsammans en multikonstnärlig 

helhet, där varje konstnärligt uttryckssätt är en lika betydelsefull komponent för det 

konstnärliga helhetsintrycket. 

    Stildraganalys och jämförelser med den modernistiska konsten och den postmodernistiska 

och samtida konsten har jag gjort och bevisat att det var fullt möjligt att göra. 

    Videokameran, modern ljus och ljudteknik blir av avgörande konstnärligt material för det 

visuella och anti-estetiska uttrycket, och detta är det främsta materialet som Ericsson använder 

sig av i den konstnärliga processen. Processen grundläggs dock i intensivt och hängivet 

manusarbete mellan Ericsson och Wahlbeck, som består av skisser, teckningar och nedtecknat 

material. 

    Uttrycket på de ljudkonstnärliga kompositionerna kan upplevas som konkreta i sin karaktär. 

Detta tillsammans med en poetisk variation som kan kopplas till konkret och språklig dadaism 

och varianter av detta uttryck.  

    Med en påtagligt visuell och teatraliskt allegorisk handling, utifrån väl genomarbetat manus 

med expressiv teaterrekvisita förmedlar Wahlbeck den huvudsakliga visuella berättelsen. 

Detta med en knivskarp och ytterst ohämmad trovärdighet i sitt skådespeleri. 
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    Progressivt nyskapande och med en brutalt ohämmad innerlighet behandlar 

Wahlbeck/Ericsson identifikation och rollgestaltning likt stereotypa fiktiva karaktärer, som 

bland annat föreställer: politiker, invandrare, homosexuella, utopi/destruktivitet som kopplas 

till rockstjärnemyt, fiktiva fantasifigurer och sexuellt narcissistiska existenser. De fiktiva 

figurerna skapas genom skådespeleri och rekvisita, där Wahlbeck utgår från sig själv som 

skådespelare. 

    Verkens visuella miljöer utgår bland annat från: städer, landsbygd, glesbygd, scenarion från 

utlandsresor, hotell och surrealistiskt fiktivt konstruerade miljöer hämtade ur fantasin. 

Miljöerna belyser också en kontrast samt ett sammanförande av de verkliga och fiktiva 

miljöerna och dess figurer. 

    Stämningen i verken pendlar mellan en jordnära verklighet, fyllt med spontan värme och 

humor, i kombination med det suggestivt fiktiva och destruktivt fantasieggande hotfulla 

uttrycket, med inspiration från science fiction. 

    När det gäller den politiska aspekten av für Alle-verken, kan man säga att det politiska 

framställs med en stereotypisk och förlöjligande bild över politiker och politiska 

åsikter/inriktningar, likt karikatyrer. Fiktiv politisk konspiration finns också med i den 

allegoriska handlingen. 

    Jag upplever inte att für Alle-konstnärerna vill förespråka någon speciell politisk inriktning, 

men en ytterst utopisk reflektion som ifrågasätter orättvisor går ej att bortse från. Man kan 

också uppleva en kritisk reflektion runt kommersialismens och kapitalismens avigsidor såväl i 

media, i verkligheten, som i reklamen, i für Alle-verken. 

    Slutligen kan für Alle-konsten beskrivas som ett av 1990-talets kanske största konstnärliga 

experiment med att föra ut konsten genom ett visuellt och antiestetiskt massmedium dvs Tv, 

Film, Köpvideokassett och CD-mediet, samt att progressivt och nyskapande tänja på dittills 

okända aspekter inom konstens gränser i användandet av dessa material. Liknande anti-

estetisk materialanvändning kan ses inom den postmoderna konsten. 

    Für Alle-konsten har på ett helt avgörande sätt, i användandet av anti-estetiska material, 

nått ut till en bred folklig allmänhet, bortom museernas och galleriernas traditionella 

konstnärliga miljöer. 

    Für Alle världen kan beskrivas som ett konstnärligt forum där det finns något för alla, där 

det konstnärliga uttrycket pendlar mellan något ytterst jordnära och folkligt, med något ytterst 

fiktivt och intellektuellt.          
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Sammanfattning  

Jag har kommit fram till i denna c-uppsats att den anti-estetiska och visuella aspekten i für 

Alle-konsten i huvudsak bygger på Wahlbeck/Ericssons användande av modern teknik såsom 

videokamera, ljud och visuell ljus-teknik. Detta i kombination med alternativa former för att 

visa upp konsten, t ex genom teater, likt spelfilmen och såpoperans estetik. Jag har även 

kommit fram till att det konstnärliga formatet och produkterna som sådana (Cd, Film och 

Video) är av betydelse för det anti-estetiska uttrycket i für Alle-konsten. Den anti-estetiska 

frågeställningen har jag fått svar på genom att studera tidigare forskares texter om anti-estetik, 

t ex. Keith Moxeys text om Heironymus Bosch, Folke Edwards text om Futurism, gränslös 

mediauppfattning och 60-talets konst samt Hal Fosters text om anti-estetiken.  

    Utifrån mina frågeställningar, kom jag fram till att det var fullt möjligt att dra paralleller 

och jämförelser mellan für Alle-konsten och den modernistiska, samt postmodernistiska 

konsten, samt att politiska och samtidskonstnärliga jämförelser och reflektioner var fullt 

möjliga att göra. Jag utgick från och analyserade für Alle-konsten utifrån 8 olika perspektiv: 1. 

expressivt, rytmiskt och dekorativt, 2. Jordnära, naivism och primitivism, 3. Visuellt och 

homoerotiskt, 4. Ljudkompositionsmässigt och språkliga varianter, 5. Science fiction, 

skräckfilm och destruktivt stämningsläge, 6. Politiska reflektioner, 7. Identifikation, roller och 

stereotyper, 8. Jämförelser med postmodernismen/samtidskonsten. 

    Jag kom fram till att für Alle-konsten kan upplevas och beskrivas som dynamisk, expressiv 

och dekorativ, där färgen och ljuset blir som centrala konstnärliga uttryck. Här jämförde jag 

med konstnären Axel Törnemans konst med liknande uttryck. Jag konstaterade också att det 

finns ett jordnära och vardagligt uttryck i videon till Ullared, som jag kunde jämföra med det 

konstuttryck som naivism och primitivism uttrycker, samt att für Alle innehåller minimalistisk 

och konkret musik, där jag jämförde med konstmusikern Laurie Anderson samt refererade till 

musikern John Cage. Teater, stadsskildringar, expressivt skymningsljus och homokultur 

konstaterade jag också att für Alle innehåller, där jag jämförde med konstnärer såsom Ragnar 

Josephsons syn på konstverket som visuellt teatraliskt och dramatiskt, Eugéne Jansson stads- 

och skymningsbilder och  Matts Leiderstams homokulturella skildringar. Detta samt att jag 

kommit fram till att für Alles uttryck innehåller konstnärliga uttryck som kan relateras till 

konkret poesi, där jag jämförde med konstnären Öyvind Fahlström. Destruktiva och utopiska 

fiktiva miljöer där jag jämförde med konstnären John E Franzéns måleri. Detta samt 

Wahlbecks fiktiva personer, som jag upplever likt stereotyper och fiktiva roller där jag drog 

paralleller med konstnärer såsom Cindi Shermans, Mariko Moris och Aja Erikssons 
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performance samt deras identitets- och rollgestaltningar. Landskap och ljudkompositioner 

med skrämmande stämningslägen konstaterade jag i für Alles uttryck då jag jämförde med 

Max Books ödesdigna och stämningsfyllda verk och Stig Sjölunds skrämmande ljud- och 

installationskonst.  Politiskt har jag kommit fram till att für Alle-konsten innehåller 

karikatyrer på politiker på hela den politiska skalan, dock med ett reflekterande över 

orättvisor och kapitalismens avigsidor. Detta som jag konstaterade jag då jag jämförde med bl 

a konstnären Lena Svedbergs politiska konst om maktmissbruk och översitteri, och 

tidningen ”Puss,” samhällskritiska och politiska innehåll, samt ett citat om konstnärens 

politiska och sociala engagemang, av konstnären Picasso. Postmodernistiska och 

samtidskonstnärliga reflektioner, har jag gjort och kommit fram till att materialanvändning 

som videokamera, performance, artificiella uttryck och kritik mot konsumtionssamhället 

förekommer i für Alle-konsten, då jag jämförde med konstnärer såsom Ann Sofie Sidéns 

videoverk, Catti Brandelius performance, Tobias Bernstrups artificiella uttryck, Elin 

Wikströms fiktiva figurer i sitt måleri och Peter Geschwind konst som uttrycker kritik mot 

varumärkesfixering och överkonsumtion. 

Avslutningsvis innehåller uppsatsen också en slutdiskussion. 
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