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Sammanfattning 
Nina Bondesons målningar är mångtydiga, svårtolkade och ger betraktaren en verklig 

utmaning. Bilden Två kvinnor med röda termosar, 1990 som är i fokus i denna uppsats 

illustrerar detta. Min undersökning av bilden visar på intressanta diskrepanser mellan 

Bondesons titel och gestalternas könstillhörighet. Jag har uppfattat dem som Adam och Eva i 

Paradiset. Eftersom det är osäkert om bilden visar två kvinnor eller inte så har syftet med 

uppsatsen varit att undersöka målningen ur ett queerteoretiskt perspektiv. 

 Eftersom en av Bondesons viktigaste inspirationskällor är det medeltida måleriet så har 

jag valt att jämföra bildens gestaltade kroppar med hur kroppar skildrades under medeltiden. 

Resultatet av jämförelsen var att Bondesons gestalter inte hade samma tydliga köns-

markeringar som de medeltida målningarnas figurer d.v.s. långt hår på kvinnan och eventuellt 

antydda bröst utan kunde istället tolkas som både män och kvinnor. Det är inte enbart i 

målningen Två kvinnor med röda termosar som Bondeson undersöker kön och identiteter utan 

en osäkerhet om kön kan upplevas i flera av hennes övriga verk. Kvinnan kan t.ex. ha en strikt 

manlig kostym eller en kraftig överkropp full av tatueringar. Dessa gestalter befinner sig långt 

ifrån den idealiserade kvinnokroppen och kan därför lika gärna bli betraktade som män. 

 I en semiotisk undersökning av de enskilda delarnas betydelser befanns dessa vara 

motsägelsefulla. Ormen kunde t.ex. vara en symbol för både liv och död, Jesus på korset och 

djävulen. Dörren som är bottenmaterialet för bilden är ett världsligt objekt samtidigt som den 

kan tolkas in i innehållet och där symbolisera övergången till en andlig dimension. Bilden kan 

alltså tolkas på både en andlig och en världslig nivå. Adam och Eva är min tolkning på en 

andlig nivå medan den världsliga är Bondesons förklaring till bilden som innebär att det är två 

kvinnor som just genomgått var sin skilsmässa och som tröstar sig med en kopp kaffe. Även 

termosen har flera betydelser. Den står för kaffedrickande men används av Bondeson även 

som fallossymbol i en senare målning. Bilden innehåller sexuella antydningar som inte nämns 

vare sig i titeln eller i bildens text. 

 Min undersökning visar att flera av Bondesons bilder undergräver åtskillnaden mellan 

han/hon genom att parodiera på den ”normala” feminina könsidentiteten. Detta är också något 

som Judith Butler, queerteorins förgrundsgestalt förespråkar i sin bok Gender Trouble, 1990. 

Även om det inte varit Bondesons avsikt så kan hennes målning liksom Butlers bok bidra till 

att blottlägga våra djupt rotade föreställningar om heterosexualiteten som det naturliga. 

Därmed kan den också öppna upp för en större tolerans till dem som råkar befinna sig utanför 

gränsen till det normala. 
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Inledning 
Mitt intresse för Nina Bondesons konst väcktes för över tio år sedan då jag såg ett tv-program 

om hennes konst. Jag fascinerades av de gåtfulla målningarna med inslag av elektriska sladdar 

och apparater men också av hennes personligt lekfulla berättande. Att jag valt att undersöka 

hennes konst i denna uppsats beror framförallt på att jag anser att hennes verk har blivit alltför 

lite uppmärksammade och är dåligt representerade i den konstvetenskapliga litteraturen. När 

hennes konst behandlats har skribenterna ofta fångats av hennes bildberättelser vilka hon även 

själv framhåller. Dessa är fantasieggande och fantastiska. Anette Göthlund, konst- och 

bildvetare, menar att det viktiga i Bondesons konstnärskap är berättelserna som handlar om 

”De Stora Frågorna: livet, döden, sexualiteten – och den sammantagna oron för de tre”.1 Men 

jag vill lyfta fram något annat nämligen att Bondeson inte bara är en stor berättare utan att hon 

också, liksom många andra samtidskonstnärer, är en utforskare av identiteter och kön. 

 Bilden som är i fokus i den här undersökningen är Två kvinnor med röda termosar, 

1990, se bild 1. Den är spännande eftersom den kan tolkas på flera olika nivåer. Den första 

tanken när jag såg bilden var att den föreställer Adam och Eva i Paradiset och ormen som 

slingrar sig runt dem. Men titeln säger något annat. Det är två kvinnor som sitter med var sin 

termos. Målningen skapar en osäkerhet i vad vi egentligen ser och detta gör det svårt att 

könsbestämma de två gestalterna i bilden. Även termosarna utmanar betraktaren eftersom de 

inte tycks passa in i den medeltida karaktär som målningen i övrigt utstrålar. Bondeson har en 

förmåga att skapa bilder som framstår som tidlösa eller som hemmahörande i både nutid och 

dåtid samtidigt. 

Problemformulering och syfte 

Bondesons verk jämförs ofta med surrealismen, detta tror jag beror på att hon liksom Meret 

Oppenheim, Man Ray och Max Ernst sammanfogar föremål och bildelement som traditionellt 

inte hört ihop.2 Hennes kopplingar till modernismen är tydliga genom användningen av 

readymades d.v.s. färdiggjorda föremål ofta massproducerade som t.ex. dörren i verket Två 

kvinnor med röda termosar. Dörren har hon upphöjt till ett konstverk genom att använda den 

som bottenmaterial till en målning. Men Bondesons bilder, anser jag, är intressanta även ur ett 

postmodernistiskt perspektiv genom sitt undersökande av genus och kvinnans olika roller. Det 

                                                
1 Anette Göthlund i ”Undersökning och gestaltning – Kvinnliga konstnärskap i brytningstid”, Ingar Brinck, 
Charlotte Bydler, Yvonne Eriksson & Anette Göthlund (red.), Lena Johannesson, Anna Tellgren, Från 

modernism till samtidskonst – Svenska kvinnliga konstnärer, Lund: Bokförlaget Signum i Lund AB, 2003, sid. 88. 
2 Kristoffer Arvidsson, ”Ett överdåd av uttryck”, recension i Göteborgs-Posten, 2005-01-22. Se även Carolina 
Söderholm, ”Carolina Söderholm ser Nina Bondeson” artikel i Sydsvenskan, 2006-03-06. 



 5

finns en motsättning mellan min tolkning av bildens innehåll (Syndafallet med Adam och Eva 

som avvisas från Paradiset) och dess titel Två kvinnor med röda termosar, som jag vill 

utforska. Denna tvetydighet väcker frågor som: 

• Är representationen av genus entydig som titeln antyder eller finns det en mångtydighet 

som jag hävdar? 

• Om betraktaren uppfattar otydliga könsidentifikationer i bilden, vad är det då som 

framkallar detta? 

• Ifrågasätter Bondeson den normativa heterosexualiteten? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kön framställs i hennes målning Två kvinnor 

med röda termosar. För att få en bakgrund har det varit viktigt att även studera och jämföra 

hur kön är representerat i några av hennes övriga verk. 

Teoretisk utgångspunkt 

Enligt de ryska formalisterna under början av 1900-talet var konstens uppgift att tänja på 

gränser för att göra människor medvetna om sina ”invanda varseblivningsmönster”.3 Denna 

medvetenhet kan åstadkomma förändrade beteenden som i sin tur leder till nya värderingar. 

Frågan är då vilka gränser som var viktiga att överskrida när bilden gjordes. Läsningen av 

Judith Butlers Genustrubbel – Feminism och identitetens subversion, 2007 har spelat en viktig 

roll vid valet av uppsatsens inriktning. Vissa delar av hennes resonemang har dessutom varit 

direkt användbara i själva undersökningen. Enligt Butler, en av USA:s mest uppmärksammade 

queerteoretiker, är det viktigt att granska och ifrågasätta de normativa genusformerna 

eftersom hon menar att det är dessa som upprätthåller de patriarkala maktstrukturerna. Queer-

teorin har därför till uppgift att studera och kritisera institutioner, strukturer och relationer i 

samhället där heterosexualiteten anses som naturlig och ursprunglig.4 Utgångspunkten för 

queerteorin var teoretiska diskussioner inom kvinnoforskning, feministisk teori och lesbisk- 

och gaystudier. Vissa grupper i samhället som t.ex. de homosexuella har hamnat utanför den  

                                                
3 De ryska formalisterna utvecklade denna uppfattning i början på 1900-talet och Pragskolan fortsatte sedan 
denna tankegång. Göran Sonesson, Bildbetydelser – Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Lund, 
Studentlitteratur, 1992, sid. 286. Se även kanon sid. 109. 
4 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2002, sid. 13. 
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sociala gemenskapen och blivit betraktade som avvikande. Detta är ett av skälen till att Butler 

velat utvidga gränserna för möjliga genusformer. Hon säger i sitt förord, 1999 att: 

”Somliga kanske undrar vad det egentligen tjänar till att ’vidga möjligheterna’, men den frågan 

kommer sannolikt inte att ställas av någon som har erfarit vad det innebär att leva sitt sociala liv i 

egenskap av någonting ’omöjligt’, obegripligt, ogenomförbart, overkligt och illegitimt.”5 

I baksidestexten till Tiina Rosenbergs Könet brinner!, 2005 står det att: ”Judith Butler ger oss 

verktyg för att förhålla oss till oss själva, till heteronormen och till vår egen kultur”. Detta, 

anser jag, gäller i lika hög grad konsten som är ett sätt för konstnären att utforska sig själv och 

sin egen samtid. Konsten hjälper oss också liksom queerteorin att få syn på våra egna inlärda 

beteenden och fördomar. 

 För mig är det intressant att se målningen Två kvinnor med röda termosar ur ett 

queerteoretiskt perspektiv både för att bilden vid betraktandet skapar en osäkerhet om 

gestalternas könstillhörighet men också för att målningen ställdes ut samma år som Butlers 

originalbok Gender Trouble, 1990 gavs ut. Vid min inledande studie av målningen framstod 

tydliga konflikter mellan gestaltningen av personerna å ena sidan och de enskilda delarnas 

samband med varandra å den andra vilket också ledde in mig på genusspåret. Dessa 

motsättningar men också möjligheter är intressanta och spännande att knyta till Butlers 

queerteori. Det öppna förhållningssätt som Butler förespråkar i förhållande till könsidentiteter 

är även utmärkt att applicera på konst eftersom det öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter. 

Som bekant brukar ju konsten delas in i olika kategorier och konstnären hamnar lätt inom ett 

fack som t.ex. surrealistisk konstnär eller naivistisk, när de i själva verket rör sig mellan olika 

uttryckssätt. 

Metod och avgränsning 

Min avsikt är inte att göra en form- eller färganalys utan istället gå in på bildens olika 

betydelseskikt genom att undersöka förekomsten av tecken och vad de signalerar. För att 

kunna utröna dessa betydelser använder jag mig av semiotiken, en vetenskap om tecken. 

Semiotikern Roland Barthes analyserade annonser och han menade att allt i dessa bilder har 

en mening eftersom de är just reklambilder och har för avsikt att sälja en vara.6 En reklambild 

bör därför vara entydig eftersom den har ett enda tydligt syfte nämligen att uppmana till 

                                                
5 Judith Butler, Genustrubbel – Feminism och identitetens subversion, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 
2007, sid. 22. 
6 Sonesson, sid. 68. 
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konsumtion.7 När det gäller konstbilden å andra sidan så finns det en föreställning om att den 

alltid är mångtydig, därför att varje betraktare tolkar bilden utifrån sina egna kulturella 

erfarenheter men även för att äldre verk går att omtolka efter nya normer och värderingar.8  

En konstbild vinner på att vara mångtydig och Bondesons bilder är också betydligt mer 

komplicerade och svårtolkade än Barthes reklambilder. Med Barthes konnotationsmodell som 

utgångspunkt tänker jag ändå försöka gå djupare in i de olika betydelsenivåer som Bondeson 

tycks experimentera med.9  

 Barthes modell delar in bilden i två skikt ett denotativt som har en slags ”objektiv” 

allmänmänsklig betydelse och ett konnotativt som är mer ”subjektivt” och beroende av en viss 

kultur. Liksom Barthes har jag valt att studera bildens denotativa och konnotativa uttryck och 

därefter det språkliga budskapet i bilden och i bildtexten. Men i den här studien, till skillnad 

från Barthes, är även det materiella eller fysiska skiktet särskilt betydelsefullt eftersom 

målningen är gjord på en gammal dörr. 10 Av utrymmesskäl har jag valt att undersöka endast 

några detaljer eller tecken som jag tycker är särskilt intressanta i bilden. Genom att begränsa 

undersökningen på detta sätt finns en uppenbar risk att missa för bilden viktig information 

men då inbjuder jag andra läsare eller intresserade att diskutera vidare. 

 Främst är det, den österrikiske professorn i konsthistoria och etnografi vid universitetet i 

Graz, Hans Biedermanns symbollexikon som varit till min hjälp vid tolkningen av de enskilda 

tecknen. Han skildrar symbolernas allmänmänskliga betydelser, som enligt den schweiziske 

psykiatern C. G. Jung finns lagrade i mänskligheten som ett kollektivt omedvetet, men hämtar 

också material ur kulturhistoriska källor inom arkeologin, etnografin, religionsvetenskapen, 

konsthistorien m.fl.11 Symboler är alltid mångtydiga för de hämtas inte bara från det 

kollektiva omedvetnas arketyper utan även från det individuella omedvetna. 12 Det är därför 

viktigt att komma ihåg att tolkningar alltid är en kombination av subjektiva och mer allmänna, 

kulturellt präglade delar. Det går aldrig att täcka in alla betydelsebildningar i en målning och 

det är inte heller min mening i denna analys. Det är istället min förhoppning att liksom Butler 

öppna upp för fler och avvikande tolkningsvariationer. Eller som Kristoffer Arvidsson skriver 

i en recension av Bondesons konst ”Här finns ingen instruktion för hur verken ska tolkas. Vi 

                                                
7 Sonesson, sid. 283. 
8 Jan-Gunnar Sjölin, (red.), ”Inledning”, Att tolka bilder, Lund: Studentlitteratur, 1998, sid. 50. 
9 Sonesson, sid. 190. 
10 Sjölin, sid. 82–83. 
11 Nationalencyklopedin, ”Jung”, band 10, Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1994. 
12 Arketyper är enligt Jung universella, grundläggande föreställningar som är lika hos alla människor i alla tider. 
Peter Cornell (red.), Bildanalys – Teorier, metoder, begrepp, Värnamo: Gidlunds Bokförlag, 2006, sid. 17. 
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är utlämnade till dem. Och de till oss”.13 Kanske är det genom kommunikationen med nya 

betraktare som en bild kan fortsätta att leva och få en vidare betydelse än vad konstnären från 

början tänkt sig. 

 I ett sent skede av undersökningen har jag haft tillgång till Bondesons egna tankar runt 

verket och dessa har visat sig avvika markant från mina tolkningar. Bondeson har heller aldrig 

läst Butlers Genustrubbel vilket är intressant eftersom jag ser så tydliga kopplingar till hennes 

bok. Jag har inte i efterhand försökt anpassa mina resultat efter Bondesons intentioner utan 

redovisar istället dessa som jämförelser. Skillnaderna anser jag visar att verket lever sitt eget 

liv och att konstnären inte förfogar över hela bildinnehållet. Även Sjölin anser att publiken har 

en viktig roll när han skriver att: 

”bildens historia inte är avslutad, när konstnären lägger sista handen vid den. Då vidtar dess senare 

liv i människors medvetande, på olika utställningar, hos olika ägare, under olika epoker.”14 

Undersökningen är indelad i tre kapitel. Först ett kapitel som presenterar målningen som är 

huvudobjektet i den här undersökningen nämligen Två kvinnor med röda termosar och 

jämförelser med medeltida kyrkomålningar. Sedan kommer ett kapitel med en semiotisk 

analys av några enskilda delar i bilden och utförligare förklaringar av semiotiska begrepp. 

I det sista och kanske viktigaste kapitlet, sätts resultatet från dessa undersökningar in i ett 

queerteoretiskt perspektiv. 

Material 

I mitt arbete har jag framförallt använt mig av källor som böcker, tidskrifter, tidningar och 

lexikon. Men minst lika viktiga för analysen och diskussionen har Bondesons egna föredrag, 

webbsidor och e-mail varit. Först och främst har jag studerat målningen Två kvinnor med röda 

termosar men tyvärr har jag endast haft tillgång till en liten svart/vit bild vilket har begränsat 

undersökningen något. En del i arbetet har därför varit att försöka ta reda på var verket finns 

idag och eventuella färgfoton, vilket inte har gett något resultat. Övriga bilder som studerats 

finns reproducerade i böcker och på Internet och jag har inte ansett det nödvändigt för 

analysen att se dem i original. Ett fotografi på Bondeson ingår i presentationen av henne 

medan övriga bilder har placerats i en särskild bildbilaga sist i uppsatsen. 

                                                
13 Arvidsson. 
14 Sjölin, sid. 131. 
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Presentation av Nina Bondeson 

 

 

 

 

 

 

Nina Bondeson 
Här är Bondeson kopplad med en slang till en hund från en 
av sina målningar Alsosprach. Hundar men även andra djur  
förekommer ofta i hennes bilder. Bild tagen den 2006-03-23. 

 

Nina Bondeson är född i Stockholm 1953 men numera bosatt i Mölndal utanför Göteborg.15 

1983–1988 gick hon på konsthögskolan i Stockholm och har sedan även studerat konst och 

nya media på Göteborgs universitet 1999–2000. Sedan 1989 har hon flitigt ställt ut både på 

separat- och samlingsutställningar och haft offentliga uppdrag på sjukhus och skolor.16 

 Bondeson säger att hon alltid haft ett stort behov av att uttrycka sig.17 Från början tänkte 

hon bli författare eller poet men ansåg inte att hon var tillräckligt bra på att skriva.18 Lusten att 

berätta löper istället genom hennes bilder ”som en aldrig sinande flod”, skriver konstkritikern 

och den skönlitterära författaren Ingamaj Beck i Vingspeglar – Möten med samtida 

konstnärer, 1993. Genom fiktiva personer berättar Bondeson de mest absurda historier där 

allvarliga frågor om livet, döden eller sexualiteten utgör en viktig del. Gestalterna, 

”rollfigurerna” som återkommer i många av hennes målningar har ”blivit mytologiska 

personer med namn och ålder och med komplicerade personligheter”, skriver Beck.19 Ett 

exempel är Elena som är inlåst på sitt rum eftersom hennes mor anser att hon är galen. Genom 

sin brevväxling med ärkeängeln Mikael försöker hon få råd och förklaringar på sina 

grubblerier. Detta går kanske inte att direkt utläsa ur bilderna men Bondesons berättelser runt 

                                                
15 Ingamaj Beck, Vingspeglar. Möten med samtida konstnärer, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1993, 
sid. 9. 
16 Författare okänd, Konstkusten – Nina Bondeson, datum okänt. www. konstkusten.nu/lokstallet/nina-
bondesson.htm (2008-12-07). 
17 Föredrag av Nina Bondeson på Sofiero slott, Helsingborg, 2008-10-25. 
18 Hon har dock tillägnat sig denna kunskap genom åren och är idag även en skrivande människa, säger hon i sitt 
föredrag på Sofiero slott. 
19 Beck, sid. 12. 
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verken vävs samman med bilderna till fiktiva världar. I bild 4 kan man kanske föreställa sig 

vad för slags relation med ärkeängeln som Elena drömmer om. Det är alltså frågor som rör 

sexualiteten som ”rollfiguren” Elena funderar över. 

 För Bondeson är det inte viktigt att välja material efter vilken historia hon vill berätta utan 

hon använder sig av det som finns tillgängligt för tillfället.20 Det kan vara gamla verktyg och 

möbler som hon bemålar eller tygstycken som broderas. Hon arbetar också mycket i datorn 

med digitala bilder och med en hemsida till en av sina fiktiva personer Beatrice Backlash.21 

Materialet till sina verk väljer Bondeson utifrån vilka omständigheter som fungerar i 

förhållande till familj och barn: 

”När ungarna kom hem från skolan slutade jag måla för dagen och började brodera, för det går 

utmärkt att göra även om det är lite stimmigt runt omkring. Linoleumplattor kunde man ta med till 

stranden, och trycka på kollektivverkstan kunde man göra när man längtade efter att träffa folk.”22 

Detta var ett sätt för henne att skapa mer tid till sitt konstnärskap när barnen var små. 

 Det sexuella och erotiska är ständigt närvarande i Bondesons bilder, skriver Göthlund.23 

Bondeson berättar i ett föredrag på Sofiero slott, 2008 att det var ett problem när hon gick på 

konsthögskolan, eftersom hon tyckte att fallosarna ”anföll henne”.24 De dök upp i bilderna 

utan att hon kunde styra det. Då fattade hon ett avgörande beslut om att inte längre försöka 

censurera sig, utan fallosarna fick fortsätta att vara närvarande i hennes bilder. 

 Bondeson tar i sitt föredrag också upp att hon under en period var starkt influerad av 

medeltida kyrkokonst och åkte runt och tittade på kyrkor på Gotland.25 Men annars är det inga 

inspirationskällor som är viktigare än andra menar hon utan: 

”Jag består av influenser! Det var när jag förstod det som det lossnade för mig konstnärligt. Jag 

upptäckte att jag var samtida med Albertus Pictor (den medeltida kyrkomålaren) och hittade en 

väg av delaktighet. Innan dess hade jag trott att en konstnär måste vara unik och ha något speciellt 

att säga. Jag hade inget speciellt att säga. Bara det alla bekymrar sig om.”26 

Bondesons skapande bygger på delaktighet och kommunikation. Modernismens föreställning 

om det unika konstverket har hon tagit avstånd ifrån eftersom hon menar att allt hänger ihop. 

                                                
20 Göthlund, sid. 88. 
21 Hemsidan fungerar ungefär som en bilddagbok där Beatrice funderar över vardagliga bestyr som 
hushållsgöromål, kaffedrickande, investeringar, fondsparande m.m. Bondeson, Nina, Beatrice Backlash: bilder: 

kaffe: text: brev, datum okänt. www.valand.gu.se/newmedia/99-00/nina/index.html (2008-12-07). 
22 Göthlund, sid. 89. Citat av Bondeson via e-mail till Göthlund. 
23 Göthlund, sid. 91. 
24 Föredrag på Sofiero slott. 
25 Föredrag på Sofiero slott. 
26 Citat av Nina Bondeson ur Jan Bergmans artikel ”Nina Bondeson”, Zenit. Kulturtidningen i väst, 2005, datum 
okänt. www.zenitkultur.com/artist.php?id=40 (2008-12-28). 
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Man kan hitta samma mönster i skånska yllebroderier som i bilder från andra avlägsna 

kulturer. Det enda som kan vara unikt idag är att man ”kopplar ihop något som inte suttit ihop 

tidigare”, anser hon.27 Att sätta samman olika delar eller fragment har blivit en metod som 

hon arbetar efter. 

 En av Bondesons fiktiva figurer, Signora Canedotto, ser som sin plikt att göra skapelsen 

bättre, men hon lyckas inget vidare. I hennes skola för hundrädda har hennes oro och 

ordningssinne ”fått hundarna att göra med henne vad de vill och hennes elever struntar i vad 

hon säger”.28 Tron på att konstnären skulle kunna förändra världen och skapa något nytt är 

något som förknippas med modernismen. Denna syn delar inte Bondeson utan hon menar 

istället att hon är delaktig i ett kollektivt bildflöde som alla har tillgång till.29 Trots att hon 

hämtar inspiration från tecken, mönster och figurer från äldre konst, andra kulturer, tekniska 

böcker och hantverk så är hennes konstverk ändå högst personliga. Carolina Söderholm 

sammanfattar Bondesons konstnärskap mycket träffsäkert i en recension, 2006: 

”Det är ett högst egensinnigt konstnärligt projekt som Nina Bondeson skapat, och det förefaller 

också leva sitt eget liv. Allt företas skenbart på fullaste allvar men med en skruvad humoristisk 

underton som även rymmer nyanser av vemod och samhällskritik.”30 

Undersökning 
Två kvinnor med röda termosar, 1990 

Bilden Två kvinnor med röda termosar är mångtydig och svårtolkad liksom Bondesons övriga 

produktion. Detta kan delvis bero på hennes sätt att arbeta. Hon sätter samman fragment från 

olika tidsperioder, som t.ex. en dörr från 1700–1800-talet med två gestalter som ser ut att höra 

hemma i medeltiden. Men det som ändå bryter av mest från den annars så svart/vita bilden är 

två röda designade termosar från 1957.31 Genom att sammanfoga figurer och föremål på detta 

okonventionella sätt så skapar hon en känsla av tidlöshet. Även frånvaron av centralperspektiv 

ger en otydlig tids- och rumsuppfattning. 

 Bilden ger ett lugnt intryck genom sin relativt symmetriska uppbyggnad. Båda figurernas 

huvuden är vända inåt i bilden, överkropparna mot betraktaren och de yttre händerna håller i 

var sin termos. Det är små skiljaktigheter som ändå ger variation och rytm åt kompositionen. 

De två underkropparna är riktade åt samma håll och bådas innerarmar är riktade uppåt i 
                                                
27 Föredrag på Sofiero slott. 
28 Beck, sid. 13. 
29 Göthlund, sid. 90. 
30 Söderholm. 
31 Jag har inte sett bilden i färg men i ett e-mail från Nina Bondeson 2008-12-12 står det att: ”Målningen är 
tämligen svart/vit som jag minns, men termosarna är röda-”. 
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bilden. Betydelsefullt är också att den vänstra gestaltens vänstra hand, vars handflata är vänd 

mot betraktaren, tycks dra sig ut mot åskådaren. Den högra figurens högra hand är däremot 

vänd mot kroppen vilket ger intrycket av att den drar sig inåt i bilden. Det som ger mest liv 

och rörelse är annars ett slingrande ornament vilket jag tolkar som en orm. 

 Vid första anblicken av målningen med två människor och en orm så gick mina tankar till 

Adam och Eva i Paradiset. Denna tolkning hör hemma i den västerländska kulturen medan 

man i andra kulturer inte automatiskt skulle göra denna koppling. Enligt Bibeln är Adam och 

Eva hela mänsklighetens urföräldrar, här börjar människans historia.32 Den första tiden levde 

människorna i Paradiset eller Edens lustgård som det står i 1 Mos. 3:23, där de var odödliga. 

Men i berättelsen om syndafallet lurade en orm dem att bryta mot Guds förbud och de åt frukt 

från kunskapens träd. Därmed fick de kunskap om vad som var gott och ont och blev också 

medvetna om att de var nakna. Gud drev då ut dem ur Paradiset och de blev dödliga. I 

Bondesons bild har Adam och Eva hamnat i jordelivet och de ser en aning sorgsna ut. De 

sitter här och tröstar sig med en kopp kaffe. Termosarna representerar här brottet med den 

andliga världen och inträdet i den världsliga sfären. 

Två kvinnor med röda termosar i jämförelse med medeltida måleri 

Enligt min tolkning av bilden som Adam och Eva och syndafallet så borde en av gestalterna 

vara man. Men eftersom det uppstår en konflikt mellan min tolkning och verkets titel Två 

kvinnor med röda termosar så tänker jag jämföra bildens gestaltade kroppar med hur kroppar 

skildrades i det medeltida måleriet. Denna jämförelse ligger nära till hands eftersom bilden 

har likheter med medeltida måleri och Bondeson själv säger att hon har känt sig samtida med 

medeltidens stora målare Albertus Pictor.33 

 Den nordiska medeltiden brukar man räkna från slutet av 1000-talet och till ca 1520 eller 

tidsperioden mellan kristendomens införande och reformationen.34 Bondesons stil ser ut att 

vara inspirerad av medeltida kyrkomålningar på grund av dess tydliga svarta konturlinjer men 

även med tanke på kropparnas proportioner. Den vänstra underarmen på kroppen till vänster 

ser ut att vara för lång i förhållande till överarmen och underbenen på båda figurerna är för 

korta. Detta tyder på att hon har fokuserat på innehållet som det viktigaste, liksom målare 

gjorde under medeltiden, och inte skildrat ideala kroppar. I Marilyn Stokstads Art a brief 

history, 2007 står det om ”the medieval style – that focused on human beings, their stories, 

                                                
32 Hans Biedermann, Symbollexikonet, Stockholm: Bokförlaget Forum, 1991, sid. 12. 
33 Föredrag på Sofiero slott. 
34 Lena Liepe, Den medeltida kroppen – Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid, Lund: Nordic 
Academic Press, 2003, sid. 34. 
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and their beliefs”.35 Med detta menar hon att det viktigaste i den medeltida kristna konsten var 

att förhärliga Gud och att undervisa befolkningen men det blev också allt vanligare att även 

skildra det som fanns runt omkring dem. De dekorativa mönstren var vanligt förekommande 

liksom de är i Bondesons bilder. Mönstren som ofta var slingrande växter kan man se i de 

flesta bilder i Lena Liepes bok Den medeltida kroppen – Kroppens och könets ikonografi i 

nordisk medeltid, 2003. 

 Hur representerades kön under medeltiden? Kroppen som betydelsebärande tecken var 

viktigt.36 Nästan alla bilder innehåller mänskliga kroppar, skriver Liepe, filosofie doktor i 

konstvetenskap. Den nakna kroppen kunde vara en symbol för ”helig askes”, som i fallet med 

Jesus, men den kunde också vara ett bildligt uttryck för synd och skuld.37 Det är vid synda-

fallet, när människorna bryter mot Gud, som de blir medvetna om sin nakenhet och det är 

först då som de känner skam för sina sexuella drifter och över att bli sedda. Så här skriver 

Liepe: 

”Att känna skam över sin avklädda kropp var detsamma som att känna skam över att bli sedd, det 

var den andres blick på det egna könet som genererade skamkänslorna.”38 

I syndafallsscenerna är den nakna kroppen inte skyld som under senare epoker utan 

könsorganen är istället helt utelämnade, se bild 2.39 Liepe har studerat medeltida kyrkor i 

Norden och funnit att av de ungefär tjugo kyrkor som avbildar syndafallet så är köns-

markörerna i alla bilder påfallande små. Mannens och kvinnans kroppar är i stort sätt lika, det 

enda som egentligen skiljer dem åt är hårets längd och eventuellt några konturer för hennes 

bröst. Råsteds kyrka i Danmark, från ca 1125, har ett exempel på en målning där olikheterna 

är små men tillräckliga för förståelsen av vem som är vem.40 Adam är något längre till växten 

och har kortare hår, annars är kropparna lika kraftiga och bådas händer stora och utmärkande. 

Även Kirkerups kyrka i Danmark, från ca 1325, har en målning där Adam och Eva ”är lika 

som tvillingar” skriver Liepe.41 Där har Eva långt lockigt hår och Adam kort och rakt. Adam 

har också kraftigare lår men detta är inte könsspecifikt menar Liepe eftersom det även 

förekommer kvinnor med kraftiga lår under samma tidsperiod. 

                                                
35 Marilyn Stokstad, Art a brief history, New Jersey: Pearson Education, Inc., 2007, sid. 271. 
36 Liepe, sid. 9–10. 
37 Liepe, sid. 160. Med askes menas en ”andlig träning” eller ”sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre 
koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet” enligt Nationalencyklopedin, ”askes”, band 2, 
1990. 
38 Liepe, sid. 160. Material till detta påstående har Liepe hämtat från Michael Camilles The Gothic Idol – 

Ideology and Image-making in Medieval Art. Cambridge/New York/Port Chester/Melbourne/Sydney, 1989. 
39 Liepe, sid. 169. 
40 Liepe, sid. 162–163. 
41 Liepe, sid. 165. 
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 Kyrkans syn på sexualiteten under medeltiden var att total avhållsamhet var det mest 

eftersträvansvärda men få förunnat.42 Det fysiska samlivet var ett naturligt behov som var 

accepterat inom äktenskapet. Samlaget ansågs inte som syndigt men det skulle ske utan begär. 

”Könsorganen skulle kontrolleras av den mänskliga viljan och inte av en otyglad lust”, skriver 

Liepe.43 Vad som hände vid syndafallet var ”att människan förlorade kontrollen över sin 

kropp och sina drifter”. Kan detta vara en av betydelserna i Bondesons bild? Figuren till 

vänster har ingen kontroll över den ringlande ”ormen” mellan benen. Vänstra armen är 

fastbunden intill kroppen och den högra är upptagen med att hålla i en termos. Detta kan tyda 

på den vänstra figurens oförmåga att kontrollera sina drifter.  

 Det mest synliga som skiljer Bondesons gestalter från de medeltida avbildningarna av 

Adam och Eva är termosarna som hör hemma i vår samtid. Men det finns även andra tydliga 

olikheter. I de medeltida bilderna är kropparna nakna eller i några fall skyler sig människorna 

med händerna eller med löv.44 Bondesons avbildade kroppar är delvis täckta av bandage eller 

bindor vilka man knappast kopplar till Adam och Evas tid. Den trekantiga könsmarkeringen 

som personen till vänster har förekom inte i det medeltida måleriet utan kropparna var släta 

och könlösa. Även om könsmarkeringarna var få, kanske bara hårets längd, så räckte det för 

att de medeltida människorna skulle kunna skilja Adam från Eva. Dessa tydliga markeringar 

finns inte hos Bondesons gestalter. Det är istället svårt att bestämma om personerna är 

kvinnor eller män. Överkropparna är neutrala hos båda Bondesons figurer. Den vänstra har 

hela bröstkorgen inlindad vilket ger ett helt platt intryck och döljer eventuella bröst. Även hos 

den högra saknas antydningar till kvinnliga bröst vilka borde ha funnits där eftersom lindorna 

och armen inte täcker bröstet helt. Här finns inte heller någon markering för manlig bröstkorg 

som ibland förekom i det medeltida bildspråket.45 Inte heller håret säger något om 

personernas kön eftersom bådas hår är täckta av omvirade lindor. Enligt detta resonemang 

skulle figuren till höger kunna vara helt könlös alltså varken man eller kvinna eftersom det 

saknas könsmarkeringar. Personen till vänster har ett tydligt kvinnligt kön, trekanten, men är 

längre och har något som Liepe inte tog upp i sin undersökning nämligen bredare nacke och 

axlar. De senare attributen kan ofta vara tecken som särskiljer män från kvinnor. Den vänstra 

gestalten är högst tvetydig. En möjlig tolkning är att personen är både man och kvinna eller 

eventuellt en kvinna med manliga drag. 

                                                
42 Liepe, sid. 149. 
43 Liepe, sid. 149. 
44 Liepe, sid. 161. 
45 Liepe, sid. 166–167. 
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Semiotisk undersökning 

Tecken och symboler i bilden och hur de kan tolkas 

Bildsemiotiken studerar hur bilder förmedlar betydelser. Den undersöker bildens 

förhållande till andra bilder, till det verbala språket och till kritikers texter. Kommunika-

tionen mellan konstnären, verket och betraktaren är också något som semiotiker har 

intresserat sig för. Eftersom vi idag översköljs av bilder via massmedia så har det blivit 

allt viktigare att förstå hur dessa bilder skapar betydelser. Intressant är att en bilds delar 

kan skapa långt vidare betydelser än enbart motivet för att vi kopplar samman delarna 

med större varseblivna sammanhang utanför bilden.46 

 Semiotiken är en vetenskap om tecknen. Roland Barthes var den förste som 1964 började 

använda semiotiken som redskap även vid analyser av bilder.47 Trots att det under senare år 

har utvecklats många andra modeller så har jag ändå valt att delvis använda mig av hans 

konnotationsmodell.  

 Barthes började med att analysera det språkliga budskapet men jag har valt att behandla 

detta efter de enskilda objekten eftersom jag endast haft tillgång till en liten bild med nästan 

oläslig text.48 Först går jag därför in på bildens denotation d.v.s. den direkta upplevelse som 

inte innefattar någon djupare analys. Den består av två människor sittande på huk med bindor 

virade runt sig, en orm som ringlar runt dem, två termosar som personerna håller framför sig 

och en bakgrund med dekorativa mönster. 

 De enskilda objekt som jag valt att studera närmare är: dörren, termosen, ormen, lindorna 

och handen som jag menar är särskilt relevanta för bildens betydelsebildning. Dessa objekt 

och deras symboliska betydelser kommer att behandlas var för sig. Jag använder här termen 

”symbol” med en betydelse som är hämtad från Peter Cornells (red.) uppslagsbok Bildanalys 

– Teorier, metoder, begrepp, (1985). Symbolen ”är ett fenomen som för medvetandet 

företräder något annat än sig själv; något närvarande som representerar något frånvarande”.49 

Att jag använder begreppet symbol istället för tecken, som är brukligt inom semiotiken, beror 

på att symboler är vanligt förekommande inom kristendomen för att åskådliggöra andliga 

företeelser. Min infallsvinkel är också en tolkning av bilden som en biblisk händelse. 

Dessutom använder Bondeson själv termen ”symbol” när hon talar om vad t.ex. termosen står för. 

                                                
46 Sonesson, sid. 22. 
47 Sonesson, sid. 67. 
48 Texten förutom ett namn har jag sedan fått bekräftad av Bondeson via ett mail 2008-12-12. 
49 Cornell, sid. 311. 
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 Enligt Göran Sonesson finns det inga regler för hur de enskilda delarna i en bild ska 

kombineras inte som när det gäller språket där alla ord måste komma i en viss ordning för att 

meningen ska förstås.50 I målningen Två kvinnor med röda termosar har Bondeson 

kombinerat delar som inte alls tycks passa ihop enligt en traditionell/konventionell mening 

men som ändå skapar betydelser. 

 En bild kan tolkas på olika nivåer och dess betydelsebildningar har inom bildsemiotiken 

ofta indelats i olika skikt.51 Det ikoniska skiktet bygger på att bilden liknar saker eller 

företeelser i verkliga livet.52 I det ikoniska skiktet återfinns termosarna och lindorna, det som 

kan uppfattas som en orm och de båda gestalterna, eftersom de föreställer verkliga personer. 

Men för att få en mer uttömmande tolkning så krävs det att fler än det föreställande, ikoniska 

skiktet analyseras.  

 En målning har också ett plastiskt skikt som beskriver bildytans betydelser t.ex. form, färg 

och textur.53 Eftersom jag inte kunnat se målningen i verkligheten så utesluter jag detta skikt. 

 I analysen utforskas istället det fysiska skiktet som jag anser är viktigt för bildens innehåll. 

Begreppet fysiskt skikt har jag hämtat från Hans T. Sternudds avhandling Excess och 

aktionskonst, 2004, där han förklarar det som ett ”materiellt, verkligt och påtagligt” skikt.54 

Det fysiska skiktet består av dörren d.v.s. bottenmaterialet till målningen, ett gångjärn och två 

hjul som hänger på gångjärnet. Dessa tre sista kommer inte att tas upp i analysen. 

 Det sista är det verbala skiktet som hämtar sina betydelser från titeln och texten inuti bilden.55 

Dörren 

Hur förhåller sig materialet till innehållet? Dörren har både ett fysiskt och ett ikoniskt skikt. 

Det fysiska skiktet d.v.s. materialet som målningen är utförd på är en verklig dörr gjord i trä. 

Dörren är viktig och intressant eftersom den både är ett konkret objekt samtidigt som den är 

bottenmaterial för en bild. Men dörren har också ett ikoniskt skikt, anser jag, eftersom den 

även kan ingå i bildens innehåll. Den är alltså även en bild d.v.s. en avbildning av något 

utanför bilden i verkligheten.56 Målningen behöver dock inte avbilda en dörr eftersom den 

redan är en dörr. Däremot avbildas två människor som inte är naturalistiskt skildrade. Träets 

naturlighet kan kopplas samman med figurerna som naturliga på grund av att de är nästan 

                                                
50 Sonesson, sid. 27. 
51 Sjölin, sid. 78. 
52 Sjölin, sid. 92. 
53 Sonesson, sid. 164–166. 
54 Hans T. Sternudd, Excess och aktionskonst – en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med 

betoning på första dagens Mittagsfinale, (diss.) Lund: Heterogénesis, 2004, sid. 42. 
55 Sjölin, sid. 101, 112. 
56 Sonesson, sid. 164. 
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nakna. Men bilden kan även ses som ett ifrågasättande av det naturliga. Dörren som har en 

”naturlig” träfärg och ådring kontrasterar mot att den är bearbetad av människan till ett 

föremål, en dörr och sedan även till en målning. Den framstår som komplex i och med att den 

innehåller både naturlighet och icke-naturlighet. 

 Ofta använder Bondeson upphittade trästycken, bitar av gamla möbler, vrakgods mm. 

som hon bemålar med ornament och figurer. Enligt Beck har materialet ett värde i sig, hon 

skriver i Vingspeglar – Möten med samtida konstnärer att: 

”Tinget hon [Bondeson] finner och som hon använder till sina måleriska berättelser finns alltid 

kvar som en klar form under målningarna; genom att bemåla dessa ofta värdelösa föremål med 

ornamentala bilder återför hon ursprungliga värden till dem, värden som vår civilisation fått oss att 

glömma bort.”57 

Att det rör sig om en dörr kan man ana eftersom ett av gångjärnen sitter kvar uppe till höger. 

På detta hänger även två hjul som har tillhört en dörrkonstruktion. Trä användes ofta som 

bottenmaterial till målningar i tak eller altartavlor under medeltiden i svenska kyrkor. Även 

bysantinska ikoner målas ofta på trä. Därför bidrar dörrens trästruktur till att jag kopplar 

målningen både till ikonmåleri och medeltida kyrkomålningar.  

 Bondeson säger i ett föredrag att hennes bilder ”alltid haft en sakral ton”.58 Men hon 

menar att det sakrala måste ha en förankring i verkligheten. Även i det ikoniska skiktet är 

dörren betydelsefull som symbol. Dörren eller porten är den del av huset som är mest 

betydelsebärande, enligt Hans Biedermann.59 Den symboliserar en gräns eller ingången till ett 

annat rum, till en annan människas sfär. I många kulturer är porten ett tecken för en övergång 

från ett stadium i livet till nästa. Inom exempelvis judendomen är en praktfull port ingången 

till ”det allra heligaste” dit endast översteprästen har tillträde. Kristendomen har himlens port 

som symbol för inträdet till himmelriket d.v.s. till ett annat medvetandetillstånd eller livet 

efter döden. 

 Min första tanke att det är Adam och Eva i paradiset stämmer inte vid ett mer ingående 

studium av bilden. Eftersom dörren är tänkt att hänga på en vägg som en bild och det 

sannolikt inte finns någon korresponderande verklig dörröppning bredvid så tolkar jag bildens 

dörr som stängd. Målningen får då en annan innebörd nämligen att Adam och Eva är 

utestängda från paradiset och befinner sig i det materiella jordelivet. 

                                                
57 Beck, sid. 11. 
58 Föredrag på Sofiero slott. 
59 Biedermann, sid. 327–328. 
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Termosen 

Bondeson använder ofta termosen som symbol i sina bilder. Eftersom termosen är ett relativt 

nytt påfund så har inte symbollexikon varit användbart i detta fall utan istället har fakta om 

designhistorien varit till hjälp. Ordet termos kommer från det grekiska thermos som betyder 

varm. Just den här formen utan handtag designades av Stig Lindberg 1957 och tillverkades i 

styrenplast, se bild 3. Lindberg var en begåvad konstnär och formgivare som arbetade i en 

mängd olika material, uttrycksformer och tekniker och var en av dem som bidrog till att 

plasten fick en förhöjd status.60 1950-talet var det årtionde då industridesignen började ta fart, 

skriver Gunilla Lundahl, redaktör, forskare och skribent från Stockholm. Design diskuterades 

i massmedia och ställdes ut på stora internationella utställningar. Formgivarna fick vid denna 

tid också en högre status som konstnärer. Redan 1919 började begreppet en ”vackrare 

vardagsvara” användas men det var först under 1950-talet med formgivare som Lindberg som 

det kunde förverkligas.61 Begrepp som ”god design” diskuterades mycket under 1950-talet 

men började alltmer ifrågasättas under 1970-talet. Modernitetens strömlinjeformade estetik 

utvecklades i USA och hade sitt ursprung i 1800-talets studier av organiska former i naturen.62 

En av designpionjärerna Ralph Lysell hävdar att den strömlinjeformade stilen är grunden för 

all industriell design. Strömlinjen förknippades med framgång, fart och dynamik, egenskaper 

som alla förknippas med mannen. Även termosen har detta manliga formspråk. 

 För mig är termosen starkt förknippad med att ta rast ifrån arbetet på fabriken. På lunch-

rasten tas termosen med varmt kaffe och en matlåda fram och det blir en stunds avkoppling 

från arbetet.  

 Vad står då termosen för i Bondesons bilder? Hon säger själv att den är: ”en symbol för 

det goda livet som finns inom räckhåll: när allting skiter sig så kan man i alla fall få en kopp 

kaffe...”.63 Men i målningen Elena besöker ärkeängeln Mikael, 2000 har termosen en helt 

annan betydelse nämligen som fallossymbol, se bild 4. I sitt föredrag säger Bondeson att: 

”ärkeängeln med ståtermos [sic!] undrar: ska han peta på Elena eller ska han äta kakor”.64  

I denna bild är termosen en tydlig fallossymbol d.v.s. istället för ett manligt könsorgan. Men 

skulle det inte kunna vara så att den har en liknande funktion även i målningen Två kvinnor 

med röda termosar? Kaffetermosen kan alltså tillskrivas två olika betydelser både som termos 

                                                
60 Gunilla Lundahl, ”Konstnären som industridesigner – Formen i samhällstjänst”, Lasse Brunnström (red.), 
Svensk industridesign – En 1900-talshistoria, Stockholm: Norstedt, 1997, sid. 81. 
61 ”Vackrare vardagsvara” var dåvarande Svenska Slöjdföreningens slogan från 1917. Rune Monö, 
”Produktdesign för arbetslivet”, Brunnström (red.), Svensk industridesign, sid. 280. 
62 Lasse Brunnström, ”Från konst och teknik till industriell design”, Brunnström (red.), Svensk industridesign, 

sid. 24–25. 
63 E-mail från Nina Bondeson till författaren. 
64 Föredrag på Sofiero slott. 
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att ha när man fikar men också som fallossymbol. Här ser jag en tydlig koppling till Meret 

Oppenheims objekt från 1936 med en tekopp och en sked övertäckt av ett skinn från en 

kinesisk gasell. I en förklarande bildtext till detta objekt står det: 

”Here art appreciation is no longer a matter of disinterested teatime propriety: it is boldly 

interrupted through a smutty allusion to female genitalia that forces us to think about the relation 

between aestetics and erotics.” 65 

Oppenheims objekt anknyter till både te och kvinnligt könsorgan medan Bondesons termos 

används som symbol för både kaffe och det manliga könsorganet. 

Ormen 

Ormen som symbol används inom medicinen/läkarvetenskapen där den representerar 

livgivande kraft.66 Den antika mytologiska medicinguden Aesculapius (Asklepios) bär en 

knotig gren med en slingrande orm. Symbolen började användas 1910 av American Medical 

Association. Den har även använts av de brittiska och franska arméerna liksom av 

världshälsoorganisationen samt är fortfarande en apotekssymbol, se bild 5. 

 Inom den fornkristna konsten är ormen en av flera symboler för djävulen.67 Den 

förknippas med egenskaper som klokhet och list. I Bibelns 1 Mos. 3:1 står det att ”ormen var 

listigare än alla andra markens djur” och i Matt. 10:16 säger Jesus till sina lärjungar: ”Varen 

kloka såsom ormar”. Det är inte förrän under medeltiden som djävulen avbildas som en mer 

mänsklig gestalt. I syndafallsberättelsen har ormen då börjat få ett människohuvud med 

kvinnliga drag, se bild 2.68 

 Ormen kan också ses som en uppståndelsesymbol för att den ömsar skinn, den uppträder 

alltså i ”ny gestalt”, skriver Frithiof Dahlby, präst och författare, i De heliga tecknens 

hemlighet – Symboler och attribut, 1963.69 En kopparorm som slingrar runt ett kors är en 

symbol för Jesus på korset och uppståndelsen.70 Symbolen med en orm som biter sig själv i 

svansen bildar en sluten cirkel och kallas Ouroboros. Dess symboliska betydelse är ett evigt 

kretslopp där varje slut är början på något nytt.71 

                                                
65 Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, ”Introduktion 1”, Art since 1900. 

Modernism, antimodernism, postmodernism, London: Thames & Hudson Ltd, 2004, bild och bildtext sid. 16. 
66 Henry Dreyfuss, Symbol Sourcebook – An Authoritative Guide to International Graphic Symbols, John Wiley 
And Sons Ltd, 1984, sid. 119. 
67 Frithiof Dahlby, De heliga tecknens hemlighet – Symboler och attribut, Stockholm: Diakonistyrelsens 
Bokförlag, 1963, sid. 76. 
68 Dahlby, sid. 80. 
69 Dahlby, sid. 216. 
70 Dahlby, sid. 28. 
71 Biedermann, sid. 309. 
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 Basilisken är enligt Biedermann ett ”symbolladdat fabeldjur ur ormarnas värld”. Under 

medeltiden avbildades den som en krönt orm och symboliserade en av de sju dödssynderna 

luxuria som är latin och betyder vällust.72 I slutet av 1400-talet då könssjukdomen syfilis var 

vanlig blev basiliskens gift ett tecken för den här sjukdomen. Enligt Liepe skildrades 

dödssynden luxuria, i målningar under den här tiden, med älskande par men ”den vällustiga 

föreningen visas alltid med kläderna på”, skriver hon.73 Basilisken eller ormen kan finnas med 

vid parets sidor eller på kvinnans bröst eller i hennes knä.74 

 Ormen förknippas alltså både med död och med liv, klokhet och sexualitet. I många 

kulturer har den varit en symbol för dödsriket kanske på grund av att den gömmer sig i 

jordhålor.75 En annan orsak kan vara att den bär på ett gift och kan döda med ett enda bett. 

 Rädslan för ormar tolkar psykoanalysen som en ”skygghet inför en ’fallossymbol’”.76 

Men det är inte bara den västerländska psykoanalysen som förknippar ormen med sexualitet 

utan i Kina tolkas ormens kropp som manslemmen och huvudet som venusberget. 

 Eftersom ormen i Bondesons bild sticker fram mellan den vänstra figurens ben och är 

direkt riktad mot den högra kvinnans sköte tolkar jag den som en symbol för ett manligt 

könsorgan och här betecknar den även sexuell åtrå. Ormen liksom de två termosarna (se under 

kapitlet termosen) används alltså här som fallossymboler och ger bilden en sexuell laddning.  

 Ormen är inte vanlig i Bondesons bilder, jag har inte kunnat hitta någon i hennes övriga 

bilder, men däremot innehåller bilderna ofta slingrande ornament, sladdar eller trådar som 

binder ihop figurerna med varandra. 

Lindorna 

Gestalterna i bilden är båda lindade runt bröstet och huvudet och den till höger har även 

lindats runt höfter och lår. Lindor skulle kunna symbolisera både liv och död men de kan 

kanske även stå för läkande eller en läkeprocess. Lindor är något som jag också förknippar 

med Jesus som nyfödd liggande i krubban. Det står i Bibeln i Luk. 2:7 om Maria, Jesu mor: 

”Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba...”. Det var 

inte bara under Jesu tid som man lindade nyfödda barn utan det har gjorts även i Norden fram 

till och med 1800-talet.77 Materialet till lindorna kunde vara linnetyg eller stickade ull- eller 

bomullsband. Barnet lindades från fötterna ända upp till hakan och armarna lindades fast 
                                                
72 Biedermann, sid. 38–39. Mer om dödssynderna i Dahlby, sid. 175. 
73 Liepe, sid. 190. 
74 Dahlby, sid. 176. 
75 Biedermann, sid. 305–310. 
76 Biedermann, sid. 307. 
77 Engdal, Britt, Åsa Storck, Gull Åkerblom, Terra Scaniae, 2007-10-19. www.ts.skane.se/fakta/barnets-historia 
(2008-12-28). 
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utmed sidorna. Skälen till att man lindade barn var många. De blev lättare att hantera, 

lindorna höll blöjan på plats och man trodde att barnets armar och ben kunde rätas ut om man 

lindade det hårt. 

 Men lindorna kan även associeras till Jesu död och begravning. I Bibeln Joh. 19:40 står 

följande: 

”Och de togo Jesu kropp och omlindade den med linnebindlar och lade dit de välluktande 

kryddorna, såsom judarna hava för sed vid tillredelse till begravning.” 

Lindor har även använts i det forntida Egypten vid mumifiering av döda kroppar. ”Man 

lindade in mumien i linne och band in amuletter som skulle bringa tur under den döde 

personens resa i dödsriket.78  

 Kvinnor har även använt lindor i kosmetiskt syfte, både för att framhäva men också för att 

platta till bysten under vissa perioder. Under antiken och fram till början av 1800-talet virades 

lindor runt bysten för att hålla brösten på plats.79 Lindorna gjordes sedan om till gördlar i 

början på 1800-talet. Det var inte förrän 1910 som 19-åriga Mary Phelps Jacob uppfann behån 

genom att sy ihop två silkesnäsdukar som hon satte fast band i.80 

 De virade lindorna i målningen får mig även att tänka på bröstoperationer och könsbyten. 

Med hjälp av medicinska och kirurgiska ingrepp och behandlingar är det idag möjligt att byta 

en persons kroppsliga kön.81 Transsexuella och intersexuella patienter som har en vilja att 

korrigera sina kroppar kan erbjudas bröstförstoring eller bröstreducering, hormonterapi, hår-

borttagning m.m. Detta bidrar till att könskategorierna kvinna och man numera inte är lika stabila. 

 Kan det vara så att personerna i Bondesons bild har genomgått kirurgiska ingrepp i form 

av könsbyten? Medicinska experiment är inget ovanligt i Bondesons bildvärld. Hon genomför 

alla möjliga försök på sina fiktiva personer. Francesco Inovente, en av hennes rollfigurer, har 

t.ex. ”gjort en uppfinning med vilken man med hjälp av elektricitet kan överföra goda 

egenskaper från djur till människor”.82 Ett annat exempel är broderiet Räddningshund där en 

hund försöker rädda en mans liv.83 Det går därför inte att utesluta att personerna i Två kvinnor 

med röda termosar har genomgått någon form av könskorrigeringar. 

                                                
78 Wikipedia – Den fria encyklopedin, Mumie, datum okänt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Mumie (2008-12-28). 
79 Nationalencyklopedin, ”behå”, band 2, 1990. 
80 Wikipedia – The free encyclopedia, Mary Phelps Jacob, datum okänt. http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Mary_Phelps_Jacob (2008-12-28). 
81 Wikipedia – Den fria encyklopedin, Könskorrigering, datum okänt. http://sv.wikipedia.org/wiki/ 
K%C3%B6nskorrigering (2008-12-28). 
82 Göthlund, sid. 91. 
83 Se bild i Göthlund, sid. 89. 
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Handen 

Handen har varit en vanligt förekommande symbol alltsedan grottkonsten under äldre 

stenåldern.84 Den kan uttrycka både positiva och negativa betydelser. I semitiska kulturer, 

med sitt ursprung i Mellanöstern, står handen för makt och är en kunglig symbol. Inom t.ex. 

islam representerar de fem fingrarna ”trosförkunnelsen, bönen, pilgrimsfärden, fastan och 

välgörenheten. En öppen höjd hand ”var de bysantinska kejsarnas härskargest” men den 

övergick sedan till att bli de kristnas välsignelsesymbol. Många gester är ursprungliga 

uttrycksmedel som förstås spontant, menar Biedermann och har bl.a. använts av 

Nordamerikas indianstammar för att de skulle förstå varandra fast de talade olika språk. 

 Något som är särskilt intressant är att höger och vänster hand har haft olika betydelser.85 

Eftersom de flesta i alla tider varit högerhänta har höger sida setts som positiv och mer 

lyckobringande. Kristendomen har t.ex. placerat Kristus på Guds högra sida och han har även 

benämnts som ”Guds högra hand”. Dahlby skriver också om skillnaden mellan höger och 

vänster sida att: ”Jesu högra sida är ’förnämligare’ än den vänstra”.86 Jesu mor står på höger 

sida om Jesu kors eftersom hon hade en fast tro på Jesu uppståndelse medan Johannes som 

förlorade denna tro står på vänster sida. Dahlby påpekar också att ”Jesu högra sida = till 

vänster, när man står framför ett krucifix”. Detta gäller även när man står framför Bondesons 

målning, tänker jag. Adam finns alltså på Guds högra sida (men till vänster i bilden) medan 

Eva sitter på den vänstra (till höger i bilden). 

 Det går även att tolka höger/vänster ur ett genusperspektiv, där höger sida i många 

kulturer setts som ”den manliga sidan och vänster som den kvinnliga”.87 Denna dualitet är 

alltid till nackdel för kvinnan eftersom männen som är i maktposition lägger beslag på den 

positiva högra sidan och kvinnan då automatiskt blir förpassad till den negativa sidan. Kyrkan 

skiljer sig från detta genom att placera Maria, Jesu mor på den positiva sidan. 

 I det grafiska symbollexikonet Symbol sourcebook, 1984 av Henry Dreyfuss, en mycket 

framgångsrik industridesigner från USA, är den uppsträckta handen ett tecken för stopp. Den 

används på t.ex. en dörr som förbjuden ingång eller som tecken för ”pushing and pulling”.88 

Men även här är det höger hand som är avbildad. De enda vänsterhänder jag lyckats finna är 

ett tecken för handkontroll och ett för manuell data inmatning inom tillverkningsindustrin.89 

                                                
84 Biedermann, sid. 158–159. 
85 Biedermann, sid. 193–194. 
86 Dahlby, sid. 199–200. 
87 Biedermann, sid. 194. 
88 Dreyfuss, grafiska handsymboler finns på sid. 227–228. 
89 Tyvärr har jag ingen mer information om dessa symboler. 
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 Vad har då handen för betydelse i Bondesons målning? Den vänstra uppsträckta handen 

på personen till vänster kan inte vara en välsignelsegest för personer eller saker skall 

välsignas med höger hand.90 Kan den möjligtvis vara en härskargest eftersom det står i bibelns 

1. Mos. 3:16 att mannen ”skall råda över” kvinnan? En annan förklaring är att handen kanske 

står för något förbjudet eller hålls upp som ett stopptecken. Gesten ser inte heller ut att vara 

frivillig eftersom armen är fjättrad vid kroppen av virade bandage. Kanske har Bondeson 

endast valt vänsterhanden i kompositionssyfte för att bryta av mot en annars relativt 

symmetrisk bild. 

 Om vi nu följer spåret att den vänstra gestalten är en man och att ormen mellan hans ben 

pekar mot kvinnan så verkar han befinna sig i en inre tudelning. Kroppen eller känslan säger 

ja medan det intellektuella eller förståndet via handen säger stopp eller nej. Han befinner sig i 

ett obeslutsamt tillstånd som konstnären gjort till ett fruset ögonblick. En obeslutsamhet som 

även återfinns i målningen Elena besöker ärkeängeln Mikael, se kapitlet Hur är kön 

representerade i några av Bondesons övriga verk? 

 Är det däremot två kvinnor på bilden så kan den uppsträckta handen vara en avvisande 

gest som pekar på den tabubelagda kärleken mellan människor av samma kön. 

Två kvinnor med röda termosar i relation till titeln 

Detaljer i bilden är sexuellt laddade vilket pekar på att innehållet inte är så oskyldigt som 

titeln verkar. De båda gestalternas förhållande till varandra är tvetydigt liksom termosarnas 

betydelse i bilden. Det skulle kanske vara önskvärt med en titel som ger en förklaring till 

dessa oklarheter. Barthes tar i sin essä ”The Photographic Message”, 1961 upp bildtextens 

förhållande till fotografiet i dagspressen.91 Oftast är bildtexten till för att förstärka 

meddelandet i bilden men ibland kan texten till och med motsäga bilden, vilket ger två 

motstridiga meddelanden, menar han. Istället för att förtydliga bilden så kompliceras 

innehållet ytterligare genom Bondesons titel Två kvinnor med röda termosar. Eftersom titeln 

inte förstärker utan snarare fördunklar budskapet i bilden så skapar den ännu fler möjliga 

betydelser. 

 Walter Benjamin, tysk filosof, litteraturvetare och konstkritiker, anser att bildtexten i de 

illustrerade tidningarna fungerar som vägvisare där betraktaren styrs att uppfatta bilden på ett 

                                                
90 Dahlby, sid. 51. 
91 Roland Barthes, ”The Photographic Message” (1961), Image, Music, Text, London: Fontana Press, 1977, sid. 
25–27. 
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bestämt sätt.92 Och det har ingen betydelse om de här direktiven leder betraktaren rätt eller fel. 

När Benjamin jämför bildtexten med ett konstverks titel så menar han att den har ”en helt 

annan karaktär än titeln på en tavla”. Men idag till skillnad från när Benjamin skrev sin text 

(publicerades 1936) tror jag att många konstnärer är fullt medvetna om denna möjlighet att 

via titeln rikta uppmärksamheten mot ett bestämt håll. De moderna medierna som är så 

påtagligt närvarande överallt i vårt samhälle har även påverkat konsten. När titeln inte tycks 

överensstämma med innehållet i bilden kan den istället bli en ledtråd i sökandet efter 

konstnärens egentliga avsikter med verket. Detta har Krauss tagit fasta på när hon analyserat 

Marcel Duchamps verk med den egendomliga titeln Bruden som avklätts av sina ungkarlar, 

till och med, 1915–23 och genom titeln försökt avtäcka dess betydelser.93 

 Vad pekar då titeln på i Bondesons verk? Jo, det är just titeln som sätter fokus på den 

otydliga könsidentifikationen. Utan titeln hade gestalterna troligen uppfattats som en man och 

en kvinna och inte som två kvinnor. Talet två är ett tecken som kanske visar på varifrån den 

heterosexuella dualiteten härstammar, nämligen från föreställningen om de två första 

människorna Adam och Eva. ”Rött är eldens, blodets och kärlekens färg. Rött kan också vara 

’Guds färg’, symboliserande hans kärlek”, skriver Dahlby i kapitlet ”Färgernas symbolik”.94 

Den röda färgen kan i den här bilden symbolisera både Guds kärlek/omsorg men också 

kärleken mellan de två individerna. Gestalternas dystra uppsyn visar möjligen på en saknad 

kärlek som kan hänföras både till Bondesons kvinnor efter skilsmässorna men också till min 

tolkning av bilden som Adam och Eva utestängda från paradiset, vilka saknar Guds kärlek/ 

omsorg. Ordet termosar styr in betraktaren på nutiden och det materiella i opposition till 

bildens religiösa ton och medeltida uttryck. Men termosarna kan också symbolisera blodfyllda 

fallosar. Den här motsättningen gör bilden extra spännande och intressant att undersöka. 

Textens betydelse för innehållet 

Inuti bilden Två kvinnor med röda termosar har Bondeson infogat en text. Vad säger denna 

text? Stämmer textens innehåll överens med bildens innehåll eller med titeln? Tillför texten 

ny information utöver vad bilden och titeln redan sagt och i så fall vad? Texten är skriven som 

en dikt och lyder enligt följande: 

”Efter den långa & 

sjuka tiden kom den 

                                                
92 Walter Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern” (1936), Bild och dialektik, Bo Cavefors Bokförlag, 
1969, sid. 70. 
93 Rosalind Krauss ”Marcel Duchamps eller det imaginära fältet” (1980), Sjölin (red.), Att tolka bilder, sid. 270. 
94 Dahlby, sid. 195. 
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tiden att tillfriskna 

& [Asklepios] klädde & 

lindade runt dem 

omtänksamt 

& försiktigt som 

deras tillstånd 

krävde 

så var hans uppgift”95 

Texten fungerar som ett komplement till målningens innehåll men har ingen direkt koppling 

till titeln. I texten omnämns en tredje person som inte finns närvarande i bilden. Det vi får 

reda på om den här personen är att det är en man och att hans uppgift är att sköta om de båda 

huvudpersonerna. Denna information kan kopplas till de vanliga könsrollerna där det oftast är 

kvinnan som har den omhändertagande rollen. Bondeson verkar även i texten undersöka kön, 

könsroller och identiteter. Att det rör sig om lindor som är virade runt gestalterna bekräftas 

också i texten. Texten ger även ytterligare upplysningar nämligen att personerna länge varit 

sjuka. Om personerna har genomgått någon slags operationer som diskuterades under kapitlet 

lindor så skulle de i så fall vara inne i en läkeprocess vilket antyds i texten inuti bilden: ”Efter 

den långa & sjuka tiden kom den tiden att tillfriskna...”. 

 Enligt urtidssagor om Adam och Eva görs först flera försök att skapa varelser som tilltalar 

Gudarna.96 I en av Bibelns versioner så berättas att Adam skapades först och Eva därefter ur 

Adams revben.97 Här finns kanske en förklaring till varför den vänstra gestalten är lindad runt 

bröstkorgen. Ett revben kan vara bortopererat. Men även den högra figuren är lindad. Kan det 

vara så att Gud har skapat något som han inte är fullt nöjd med och sedan försökt rätta till 

misstaget med kirurgiska ingrepp? Är det Gud själv som inte bara är själavårdare utan också 

kroppsvårdare? Han ”klädde & lindade runt dem” står det i texten i Bondesons bild. Detta 

innehåll går att jämföra med Bibeltexten i 1 Mos. 3:21 som lyder: ”Och Herren Gud gjorde åt 

Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem.” Detta sista citat visar tydligt på att 

det är Gud som tar hand om Adam och Eva vilket skulle kunna tolkas som att det är Gud som 

är den tredje personen som inte är synlig i bilden. 

                                                
95 Det är svårt att tyda namnet på rad fyra, men Bondeson säger i sitt mail: ”Han som lindade försiktigt runt 
kvinnorna var någon läkekonstens gud eller beskyddare”. Den enda jag lyckats hitta som det skulle kunna vara är 
Asklepios, läkekonstens gud enligt den grekiska antika mytologin. 
96 Biedermann, sid. 12. 
97 Bibeln, 1 Mos. 2:21–22. 
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 I Dahlbys bok De heliga tecknens hemlighet – Symboler och attribut går det även att läsa 

om ökendemonen Lilit som rabbinerna menar var den första kvinnan som skapades.98 Men 

eftersom hon vägrade att underordna sig Adam, så ångrade sig Gud och skapade istället Eva 

ur Adams revben. Denna berättelse öppnar upp för en annan möjlig tolkning nämligen att det 

fanns två kvinnor i Paradiset, Lilit och Eva. Lilit omnämns i Bibelns Jes. 34:14. Är Lilit den 

länk som kan binda ihop min tydning av bildens innehåll, som Adam och Eva, med dess titel 

Två kvinnor med röda termosar? Om vi nu antar att det i stället är Lilit och Eva som är 

huvudpersonerna i Bondesons bild så skulle den tredje icke närvarande personen i så fall 

kunna vara Adam. 

Queerteoretisk undersökning 

Undersökning av Två kvinnor med röda termosar utifrån ett 
queerteoretiskt perspektiv 

Queer var från början tänkt som ett öppet begrepp utan någon exakt betydelse, skriver Tiina 

Rosenberg i sin bok Queerfeministisk Agenda, 2002.99 Det queera hade till uppgift att bryta 

upp kategorier, inte att inrätta nya. Men under 1990-talet har queer ofta fått stå för lesbisk, 

gay, bisexuell eller transsexuella identiteter. Queerteorin har i sin tur byggts upp kring ett 

ifrågasättande av heterosexualiteten som norm inom det västerländska samhället, menar 

Rosenberg. 

 Butler, författaren till boken Genustrubbel, ställer intressanta frågor om kön som vänder 

upp och ner på våra ingrodda föreställningar. Hon menar att vårt medfödda biologiska kön 

inte är grunden till vårt kvinnliga eller manliga beteende.100 Istället anser hon att vi alla mer 

eller mindre härmar de heterosexuella idealen genom upprepade kroppsliga och språkliga 

handlingar. Performativiteten är alltså inte en handling utan flera. Eftersom de flesta följer 

dessa kulturellt betingade genusnormer så upprätthålls och förstärks de. 

 Även under medeltiden reglerades kroppens uttrycksmöjligheter. Liepe refererar till Jean-

Claude Schmitts La raison des gestes dans l’Occident médiéval, 1990, där han menar att den 

medeltida kroppens yttre avspeglade det inre. Gesterna kunde ses ”som goda respektive dåliga 

i moraliskt hänseende” och en ”disciplinering av kroppens språk sågs som ett medel till 

moralisk reform”.101 Heterosexualiteten som Butler menar är obligatoriskt påbjuden 

                                                
98 Dahlby, sid. 212. 
99 Rosenberg, Queerfeministisk Agenda, sid. 11–12. 
100 Ellen Mortensen, ”Inledning” Judith Butler, Genustrubbel – Feminism och identitetens subversion, Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB, 2007, sid. 19 och Butler, ”Förord (1999)”, sid. 28. 
101 Liepe, sid. 24. 
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förorsakas av ett maktpolitiskt system genom förbud och påbud.102 Men vissa grupper i 

samhället har haft svårt att inrätta sig i detta system t.ex. de homosexuella, vilka har betraktats 

som avvikande på grund av sin livsstil och sitt sociala perspektiv.103 De har ofta fått uppleva 

ett socialt förtryck och blivit uteslutna ur gemenskapen, skriver Rosenberg i Queerfeministisk 

agenda. Butler ser den ”tvingande” heterosexuella normen som begränsande för individen 

men ser också möjligheter att utvidga dessa gränser. Varje gång en handling upprepas finns en 

möjlighet till förskjutning eller förändring eftersom det inte går att kopiera exakt likadant, 

menar Butler.104 

 I bilden Två kvinnor med röda termosar finns flera alternativa läsningar vad det gäller 

kön. En möjlig tolkning är att bilden är en parodi på det urmänskliga heterosexuella paret 

Adam och Eva. Kan det vara ett lesbiskt par eller ett gaypar? Att parodiera på de ”normala” 

könsidentiteterna är det bästa sättet att få dem att framstå som endast effekter, anser Butler.105 

Dragartisterna med sina överdrivna gester och attribut är de som bäst ifrågasätter de 

heterosexuella normerna som något naturligt och äkta. Dragartistens spel med roller skapar en 

oro och förvirring som i sin tur kan bidra till att undergräva åtskillnaden mellan han/hon. När 

vi blir osäkra på om kroppen vi ser är en mans eller en kvinnas då krackelerar ”våra inrotade 

kulturella uppfattningar” om det äkta och naturliga, menar Butler.106 Den otydliga köns-

identifikation som kom fram i jämförelsen mellan bilden Två kvinnor med röda termosar och 

det medeltida måleriet är ett exempel på hur Butlers teori kan användas som medel även i 

konsten. Trots att Bondeson inte har använt sig av denna teori så framstår den ändå som 

meningsfull i uttolkningen av hennes bilder. För att kunna särskilja kvinnliga drag från 

manliga har jag valt att använda ”det dualistiska systemet” som bygger på motsats-

förhållanden som här mellan man och kvinna.107 Denna dualitet innebär att manlighet endast 

kan definieras i förhållande till sin motsats kvinnlighet. 108 Jag är medveten om att dualiteten 

även definierar könen hierarkiskt och att Butler vill försöka splittra upp denna och öppna upp 

för fler möjliga genusformer. Men här ser jag det som användbart för att belysa bildens 

alternativa tolkningsmöjligheter. 

 Den vänstra personen är gestaltad som en kvinna fast med manliga drag. Men det är först 

när vi jämför med den andra figuren som vi kan säga att den vänstra har något kraftigare axlar 
                                                
102 Mortensen, sid. 9. 
103 Rosenberg, Queerfeministisk Agenda, sid. 17. 
104 Rosenberg, Byxbegär, Göteborg: Anamma Böcker, 2000, sid. 172. 
105 Butler, sid. 19. 
106 Butler, sid. 36. 
107 Det dualistiska systemet bygger på motsatsförhållanden som ”dag/natt, man/kvinna, liv/död” o.s.v. och antas 
av många härstamma från motsatsställningen mellan könen, se Biedermann, sid. 90. 
108 Rosenberg, Queerfeministisk Agenda, sid. 71. 
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och bredare nacke medan den högra ser något sprödare ut. Kroppen till vänster är också något 

rakare medan den till höger är lite kurvigare. Personen till vänster har huvudet mer uppsträckt 

och ser säkrare och mer sammanbiten ut medan den högras huvud är nedåtböjt och därför ser 

personen mer undergiven ut. Detta kan men måste inte tyda på att det är en man till vänster 

och en kvinna till höger. För dessa små skillnader kan mycket väl vara som Butler uttrycker 

det variationer inom ett kön. Vid sådana här jämförelser är det ju idealmannen och ideal-

kvinnan man jämför med och inte hur det ser ut i verkliga livet. 

 Vad är det som gör att sexuella praktiker som står utanför normen automatiskt framkallar 

frågor som vad är en kvinna eller vad är en man? undrar Butler.109 Ifrågasättandet av det 

heterosexuella systemet framkallar en rädsla för att tappa sin könsförankring. Många har en 

skräck eller ångest över att ”bli gay” eller ”bli lesbisk” menar Butler och upplever en kris 

eftersom de inte vet vad de då kommer att bli. Enligt Monique Wittig, en feministisk 

teoretiker, så har den lesbiska inget kön och är alltså ”varken kvinna eller man”.110 Den högra 

gestalten i Bondesons bild, som jag definierade som könlös i undersökningen av bilden i 

förhållande till det medeltida måleriet, skulle alltså enligt Wittig kunna vara en lesbisk som 

står utanför könskategorierna. Den vänstra gestalten i bilden, som både hade ett kvinnligt kön 

men även manliga drag är än mer svårbestämd. Kan det möjligtvis vara en transsexuell person 

eftersom dessa personer inte kan kategoriseras som vare sig ”kvinna” eller ”man” utan kanske 

något mitt emellan eller något som vi inte ens har ord för?111 Bondeson skapar en osäkerhet i 

vår föreställning om vad som är verkligt och overkligt i bilden. Detta öppnar upp möjligheter 

till radikala förändringar i våra uppfattningar om vad genus egentligen är. Det är omöjligt att 

svara på vad en kvinna är eller vad en man är. För Butler är det också viktigt att komma bort 

från dessa fasta kategorier eftersom hon menar att genom att kategorisera kvinnor som en 

homogen grupp så exkluderas istället andra grupper som t.ex. lesbiska kvinnor eller kvinnor 

av en annan ras.112 Genom att betona kategorin ”kvinnor”, som feministerna har velat göra, så 

uppstår kategorin som en ny tvingande maktfaktor istället för frigörande som var deras syfte. 

 Bondeson tycks undersöka vad som händer när hon sätter in fallossymboler i en bild med 

ett medeltida uttryck. Det kanske inte enbart påverkar vårt nutida representationssystem utan 

även förändrar våra föreställningar om kön under medeltiden? Yuri M. Lotman, en av de  

                                                
109 Butler, sid. 24–25. 
110 Butler, sid. 185. 
111 Butler, sid. 25. 
112 Butler, sid. 52–53. 
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största semiotikerna från Ryssland, för en liknande diskussion i Universe of the mind – A 

Semiotic Theory of Culture, 1990 där följande citat är hämtat: 

”texts from chronologically earlier periods are brought into culture, and, interacting with 

contemporary mechanisms, generate an image of the historical past, which culture transfers into 

the past and which like an equal partner in a dialogue, affects the present. But as it transforms the 

present, the past too changes its shape.”113 

Lotman skriver om texter men detta gäller i lika hög grad bilder, anser jag. 

 Bondeson utmanar den heteronormativa ”läsningen” av sitt verk genom att sätta en titel 

som strider mot innehållets förhistoriska berättelse om den första mannen och kvinnan, menar 

jag. Adam och Eva beskrivs som de ursprungliga människorna och som ”naturliga” innan de 

åt av kunskapens träd och blev mänskliga med en medvetenhet om sina fel och brister. Före-

ställningen om könet som något ursprungligt och ”naturligt” är djupt rotad. Den ser till att 

bibehålla det som Butler kallar ”den heterosexuella matrisen”.114 Titeln Två kvinnor med röda 

termosar fungerar här som en språklig kritik mot den ideala uppdelningen av köns-

kategorierna man/kvinna. 

Hur är kön representerade i några av Bondesons övriga verk? 

I målningen Två kvinnor med röda termosar har vad som kan uppfattas som ett kristet motiv 

ställts samman med några högst vardagliga saker nämligen termosar. Det sakrala behöver 

förankras i verkligheten, menar Bondeson.115 Kombinationen av det andliga och det världsliga 

använder hon även i målningen Elena besöker ärkeängeln Mikael, 2000. Ärkeängeln är i 

denna bild både en andlig varelse och en man med sexuella behov. Men här representeras 

könet av en fallossymbol, nämligen termosen. I denna bild används termosen som ett tecken 

för könet men inte som ett indexikaliskt sådant eftersom termosen normalt inte förknippas 

med manslemmen utan med varmt kaffe.116 Kvinnan i bilden framställs här som ett sexuellt 

objekt som förför mannen. Hon har en kvinnligt idealiserad kropp med väl synliga bröst och 

ett tydligt kön. Denna bild utstrålar tydligt den heterosexuella attraktionen mellan man och 

kvinna d.v.s. två individer som kompletterar varandra. 

                                                
113 Yuri M. Lotman, Universe of the mind – A semiotic theory of culture, London & New York: Taurs & Co, 
Ltd., 1990, sid. 272. 
114 ”Den heterosexuella matrisen” menar hon är det maktpolitiska system som producerar kön utifrån 
föreställningen om ett stabilt kön som definieras genom sin opposition och där det manliga könet står hierarkiskt 
över det kvinnliga. För en mer korrekt beskrivning se Butler, sid. 13 och sid. 235–236, not 6. 
115 Föredrag på Sofiero slott. 
116 Index är enligt Sonesson ett tecken som står i förbindelse med något utanför bilden. Ett exempel är fotografiet 
som är ett index eftersom det har varit i närheten av det avbildade objektet. Se Sonesson sid. 31. 
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 I bilden Brodös med hjälphund, 2002 är det återigen svårt att könsbestämma figuren, se 

bild 6. Om det är en kvinna så är hennes kropp långt ifrån skildrad som en idealiserad 

kvinnokropp. Den kraftiga överkroppen, frisyren och de många tatueringarna tyder istället på 

att det skulle kunna vara en man, trots ordet brodös i titeln. Denna man har i så fall 

kvinnokläder och utför något som länge ansetts tillhöra den kvinnliga sfären nämligen 

broderi. Personen kan alltså vara transvestit, vilket innebär att han har ett behov av att klä sig i 

kvinnokläder.117 Den sexuella läggningen hos transvestiter är däremot den samma som hos 

resten av befolkningen, antingen heterosexuell, homosexuell eller bisexuell. 

 Gestalten till höger i bilden Ur den självlärde lingvistens dagbok, 2005 tolkar jag som 

man, se bild 7. Men Bondeson har återigen skapat en osäkerhet vad gäller kön i skildrandet av 

personen till vänster. Det ser ut att vara en kvinna eftersom brösten är tydligt markerade under 

kavajen och händerna är tunna och smala. Klädseln är dock manligt strikt, håret är klippt i en 

mansfrisyr och glasögonen ser likadana ut som på mannen bredvid. Hon ser inte precis ut att 

vilja leva upp till något kvinnoideal och det är hon som tar initiativet till en närmare kontakt. 

Detta är annars en handling som förknippas med mannen. Dessa bilder är tydliga exempel på 

hur Bondeson problematiserar och undersöker olika könsroller genom sina ”rollkaraktärer”. 

Bondesons förklaring till Två kvinnor med röda termosar 

”Nina Bondesons målningar är som en aldrig sinande flod av berättelser. Den ena föder den 

andra, i ett slingrande berättande som är utan slut”, skriver Beck.118 Bondeson har en historia 

även bakom verket Två kvinnor med röda termosar och hennes förklaring lyder så här: 

”Bilden handlar om två kvinnor som just har skilt sig (från sina resp män). Jag tror att det kanske 

var förssta [sic!] gången jag använde termosen som en symbol för det goda livet som finns inom 

räckhåll: när allting skiter sig så kan man i alla fall få en kopp kaffe... termosen har sedan dess 

funnits med lite överallt. Jag har ju 4 "grundämnen" som jag kretsar runt i mitt bildskapande; livet, 

döden, sexualiteten och den sammantagna oron för dessa 3 livsområden. De två kvinnorna på 

bilden är väl upptagna med att komma tillrätta med det mesta...”
119

 

Enligt förklaringen är det första gången Bondeson använder termosen i en målning och då 

som ”symbol för det goda livet”. Det är kanske först i senare bilder som hon medvetet 

använder den som fallossymbol men hon nämner ändå att bilden kretsar kring sexualiteten. 

Trots den vardagliga och kanske något triviala sysselsättningen att dricka en kopp kaffe så 

                                                
117 Wikipedia – Den fria encyklopedin, Transvestit, datum okänt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Transvestit (2008-
12-28). 
118 Beck, sid. 15. 
119 E-mail från Nina Bondeson. 
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handlar bilden även om djupare livsfrågor som Bondeson kallar de fyra grundämnena. d.v.s. 

”livet, döden, sexualiteten och den sammantagna oron för dessa 3 livsområden”. Det är väl så 

livet ofta ser ut, samtidigt som människan uppehåller sig med diverse små vardagliga sysslor 

så pågår ständigt mer dramatiska skeenden som påverkar enskilda människors liv. Händelser 

som visar på hur skört och oförutsägbart livet egentligen är. Bilden beskriver de två kvinnornas 

utsatthet, sårbarhet och deras behov av omsorg och omvårdnad. En skilsmässa kan sätta djupa 

spår som tar lång tid att läka men de dagliga trivialiteterna som att dricka kaffe och småprata 

med en nära vän är ändå det som för livet vidare. I ett citat hämtat från Becks bok Vingspeglar 

säger Bondeson: ”Först när man säger ’det löner sig inte’ och slutar syssla med alla små-

sakerna, inträder döden”.120 

 Bondesons förklaring tycks avvika markant från min tolkning. En orsak till detta kan vara 

att min undersökning är skriven 18 år efter att bilden gjordes. Under denna tid har samhällets 

normer och värderingar förändrats vilket innebär att nya tolkningsmöjligheter har uppstått. 

Slutdiskussion 
Något som undersökningen tyder på är att det finns otydligheter i framställningen av 

kropparna som medför att betraktaren får svårt att könsbestämma de två gestalterna. Vid 

jämförelser med hur kroppar framställdes i målningar under medeltiden så saknade 

Bondesons gestalter de tydliga könsmarkeringar som medeltida målare använde sig av, 

nämligen det långa håret på kvinnan och ibland även markeringar för brösten. 

 Undersökningen har också synliggjort flera objekts motsägelsefulla betydelser. Dessa 

dikotomier eller motsägelser gör det svårt att fastslå en entydig tolkning av bilden, vilket inte 

heller var min avsikt. Ormen kan t.ex. uppfattas som både en symbol för död men också för 

liv, den har varit en symbol för djävulen men har även varit en symbol för Jesus på korset. 

Eftersom ormen även kan ha en funktion som fallossymbol, liksom termosarna, så bidrar den 

till att betraktaren kan uppfatta att det finns en sexuell attraktion mellan gestalterna i bilden. 

Denna behöver då nödvändigtvis inte vara mellan en man och en kvinna. För en utomstående 

betraktare kan bilden därför uppfattas innehålla sexuella antydningar som Bondeson inte tar 

upp vare sig i bildtexten eller i texten inuti bilden men som hon ändå antyder i sin förklaring.121 

 En av mina tolkningar är att bilden Två kvinnor med röda termosar föreställer Adam och 

Eva efter syndafallet och att de är utestängda från Paradiset. Dörren till det eviga livet är 

stängd och de har blivit dödliga. Deras utsatthet och sårbarhet symboliseras här av de virade 

                                                
120 Beck, sid. 12. 
121 E-mail från Nina Bondeson. 
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lindorna. De ägnar sig nu åt världsliga ting som att dricka kaffe. Adam har svårt för att tygla 

sin sexuella lust och ser något skamsen ut eftersom han inte har någon möjlighet att dölja sig. 

Gesten som hans vänstra hand uppvisar kan tyda på att han härskar över Eva, vilket även 

hennes böjda huvud är ett tecken för. 

 Detta är dock endast en av många tolkningsmöjligheter som framkom vid analysen. Min 

undersökning har visat att målningen kan uppfattas som ytterst komplex och mångbottnad. De 

båda gestalterna kunde t.ex. lika gärna vara Lilit och Eva, de två första kvinnorna i skapelsen. 

Eller kanske är det två män som har var sin fallos i form av en termos. Termosen visade sig 

vara ”manligt” strömlinjeformad och har även förekommit som fallossymbol i Bondesons 

verk. En annan möjlig tolkning är att figurerna har genomgått könsbyten och därför är 

omlindade bland annat runt bysten. Gestalterna kan även vara ett lesbiskt par eller ett gaypar. 

Dessa tolkningar kan tyckas ligga långt från Bondesons intentioner med bilden men kanske är 

det i glappet mellan målningen och dess titel som dessa motstridiga meddelanden, som 

Barthes talar om, uppstår. Bondeson säger också i sitt föredrag att mening uppstår mellan 

raderna och det är kanske just i ovissheten som nya tolkningar uppstår. Men mening skapas 

också genom att, som Butler menar, öppna upp för ett friare sätt att tänka och genom att 

försöka se utanför invanda föreställningar och uppfattningar. 

 Vad händer när frågor om genus sätts in i en historisk tidsepok som medeltiden eller i en 

religiös kontext? Detta är inte något som Bondeson medvetet undersökte när hon utförde 

målningen Två kvinnor med röda termosar, men som nu arton år senare har väckt mina tankar 

och funderingar. Även om det inte var Bondesons avsikt att ifrågasätta den normativa 

heterosexualiteten, så är det ändå möjligt att se verket Två kvinnor med röda termosar som en 

del i den förändring och de utvidgade gränser för alternativa genusformer som Butler 

förespråkar. Jag menar att Bondesons bild medverkar till en större tolerans och ett vidare 

synsätt till den queera gruppen människor. Denna förändringsprocess pågår i samhället även 

idag, 2008, genom de aktuella diskussionerna, både på regeringsnivå, i riksdagen, inom 

svenska kyrkan och i medierna, om huruvida homoäktenskap inom kyrkan ska tillåtas eller 

inte. Detta belyser hur djupt rotade föreställningarna om heterosexualiteten är i människors 

medvetande. Det är väl känt att konstnären speglar sin samtid, medvetet eller omedvetet, men 

konstverket i sig själv kan också ha en viktig funktion nämligen att peka på problem och 

orättvisor i samhället. 
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