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ANDERS KRISÁR

Förlusten som splitter. 
Anders Krisárs skulpturer 
strävar mot sorgens kärna.

 H ur ser förlust ut? Det undrar jag på väg till An-
ders Krisárs nya utställning på Galleri Wallner 
i Simris, som ägnas hans döda mor. 

”Missed mother” (t o m 27/8) är glest hängd. 
Kan förlust uttryckas med tomhet eller renhet? 

Den frågan ställer fotografen Mandi Gavois ofrivilligt 
i det lilla gallerirummet med en stapel brunkolsbriketter. 
255 stycken av märket Rekord. Jag minns dem från Öst-
tyskland, har burit hinkvis uppför trapporna till en hung-
rig kakelugn. Skitiga fingrar, fetsöt lukt i lägenhet och klä-
der. Briketten döptes till Rekord 1961 efter en tävling. Det 
var väl menat som en realsocialistisk slogan. Men inte ens 
då kunde tillväxten ursäkta förlusten av natur och ren luft.

Här är alltså förlusten skitig och påtaglig. Politisk.

Men om konstnären vill nå djupare? Brunkolsbriketter-
na blir trots allt att slå in öppna dörrar, alla vet ju redan. 
Jag kommer att tänka på hur poeten Ingeborg Bachmann 
efterlyste ”sanna meningar”, det dög inte med det språk 

som var sanktionerat 
i samhället. Och i Krisárs 
innerliga installation för-
står jag vad hon menade 
med sin lakoniska sats, 
att ”det måste visa sig på 
annat vis”, ”muss sich an-
ders zeigen”. 

För att formulera för-
lusten måste lager av 
betydelser avlägsnas 
för att komma till kär-
nan. Krisár låter kroppar 
skalas av och han kly-
ver dem. Men det finns 
en fara i verkens finish. 
Bachmanns krav på ”san-
na meningar” slirar nog 
på en glatt illusionistisk 
skulpturs yta. Och de är 
polerade så att de liknar 

avgjutningar, ett för ofta använt grepp för att kunna bära 
fram förlusten. 

Därför vänder och vrider han på kropparna. De får inte 
förbli hela. Inga armar och ben får leda bort tankarna från 
sorgen och förlusten. Han söker nya tankegångar. Sitt eget 
och moderns porträtt hugger han därför ur samma mar-
morblock med ansiktena vända mot varandra. De hänger 
nu på var sin vägg, blundande, ser inte varandra. Och det 
nästan tomma rummet skiljer dem åt. 

Det påminner om vad Ingeborg Bachmann skrev i ”Mali-
na”: ”låter min början hänga samman med ett slut”. Krisár 
lyckas med det. I det tomrum och den förlust han vill ge-
stalta ryms rester och skärvor. Det är så jag uppfattar ett 
av utställningens mest abstrakta verk, ett marmorblock 
där en urgröpning gjorts, som sedan fyllts med flisorna. 
Tomt och överfyllt på samma gång. Förlusten som splitter. 

Starkaste verket är nog moderns dödsmask i guld, där 
materialet köptes för det arv hon lämnade efter sig. Konst-
historiens alla försök att bevara den dödas drag far genom 
minnet. Reflexerna på Agamemnons 3500 år gamla döds-
mask, faraonernas ansiktsavgjutningar. Bucklig plåt som 
speglar förlusten. Ser vi människorna? Nej, bara förlusten 
omstöpt till ädel metall. Men också en fumlighet inför sor-
gen. Och hos Krisár blir just det utställningens grammatik.

Hur ser förlust ut? ”Tiden finns över huvud taget inte 
längre”, skriver Bachmann.

KRÖNIKA

THOMAS MILLROTH

Anders Krisár, ”Half Torso”, 
marmor, 2017.

SOMMAR I P1

Rune  
Andersson
Företagsledare

■ Rune Andersson hör 
till den gamla skolan 
svenska industriledare. 
Som härleder sin fram-
gång till hårt arbete och 
inget krångel.

Detta präglar i alla 
fall hans egen berättel-
se i Sommar i P1. Upp-
vuxen på ett småbruk 
i blekingska Mörkamå-
la. Fadern slog hö med 
lie. Modern fick gå 200 
meter för att skaffa vat-
ten. Skolan låg fyra kilo-
meter bort.

Tristessen dödades 
genom att lära sig läsa. 
Målet: att en gång bli sin 
egen.

Detta är det svenska 
1900-talets urberättelse. 
En berättelse som ock-
så är välfärdssamhällets 
och modernitetens. Från 
hölasset till koncernled-
ningen.

Rune Andersson be-
skriver hur han och 
hans vänner under en 
fotbollspaus drog sticka 
om vilken utbildning de 
skulle söka på Chalmers. 
”Slumpen styr livet”, för-
söker Andersson. Hur 
var det med de politis-
ka reformer som gjorde 
dessa ”slumpmässiga” 
klassresor möjliga? An-
dersson är inte omed-
veten om dessa – han 
har själv en bakgrund 
i socialdemokratin. Men 
mest står politiken bara 
i vägen när han ska dra 
fram genom det svenska 
industrilandskapet.

Mot slutet ger sig 
Rune Andersson in 
i dagspolitiken genom 
att kritisera EMU och 
såga Ilmar Reepalus ut-
redning om vinster i väl-
färden. ”Reepalu, min 
gamla kurskamrat från 
Chalmers!” Först då blir 
sommarpratet intres-
sant på riktigt.

ARVID JURJAKS

■ Recension imorgon: Lisa 
Ekdahl, sångerska, musiker
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Alla tider i Aten
RECENSION

BOKEN

Bengt Eriksson
Syrliga tårar och bittra apelsiner. 
Media I Morron I Dag.

■ Det finns idag ett stort intresse 
för amerikansk 1900-talspoesi, inte 
minst den poesi som skrevs under ef-
terkrigsdecennierna. Frank O’Hara 
ges ut igen och inspirerar unga po-
eter som Elis Burrau, vi ser översätt-
ningar av Anne Sexton och Nobelpri-
set till Bob Dylan är förstås den ulti-
mata manifestationen. 

Bengt Erikssons diktsamling ”Syr-
liga tårar och bittra apelsiner”, skri-
ven två marsveckor i Aten 2016, kan 
räknas in i denna våg. Den tar tyd-
ligt avstamp i Ferlinghettis ”Autobio-
graphy”, som även låg till grund för en  
melankolisk Sonja Åkessondikt.  
Eriksson skriver:
 
Jag lever ett stilla liv några stipendieveckor
vid foten av Filopápposkullen
går ned- och uppför de 104 
trappstegen (o ! min hjärtinfarkt)  
flera gånger om dagen
lyssnar efter de tolv musornas polyfoniska
körsång (men förgäves)
köper International New York Times med
två eller tre Kathimerini-sidor
i kiosken vid hörnet av Drakou och Veikou

Ferlinghettis musikaliska storform 
är inbjudande och tillåter Eriksson 

att iaktta den grekiska huvudstaden, 
en skärningspunkt för tidens akuta 
konflikter. Sapfo gråter syrliga tårar 
bland flyktingfamiljer och uteliggar-
läger, även grekerna tigger i bittra 
apelsinlundar och välklädda kvinnor 
försöker sälja pappers näsdukar på ga-
torna. 

”Suzanne” eller ”Marianne” re-
ser inte längre från Leonard Cohens  
Hydra. Kvinnorna som kommer är  
istället från Syrien och Irak och sam-
las i flyktinglägren. Tiden dubbel-
exponeras vackert och grymt och vi-
sar hur suveränt poesin kan rymma 
alla tider samtidigt. Jag tycker mycket 
om Erikssons blåsigt närvarande dikt 
som aldrig förnekar sin plats i nuet  
eller historien och visar att inspiratio-
nen från Ferlinghetti ännu lever.

EVA STRÖM
författare
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Armé av transfobi
TRANSPERSONER I MILITÄREN

■ Transpersoner får inte försvara det 
land som underkänner deras existens. 
Det är ett sätt att beskriva Donald 
Trumps utspel om att transpersoner 
inte längre ska få ta värvning i den 
amerikanska armén. Men det skulle 
också vara att legitimera USA:s skeva 
bild av sin armé: att folk går med en-
bart på grund av nationell stolthet, att 
deras bakgrund inte har någon inver-
kan på varför de valt att kriga. 

Så är förstås inte fallet i landet där 
fattiga människor varken har tillgång 
till bra vård, högre utbildning eller 
möjlighet att genomföra den ameri-
kanska drömmens klassresa. 

Fattiga amerikaner är överrepre-
senterade i armén, på samma gång 
som transpersoner ofta är arbetar-
klass. 

Verkligheten ser inte ut som hem-
ma hos transkvinnan och tv-kändi-
sen Caitlyn Jenner, utan präglas av 
arbetsplatser som avskedar transper-
soner, könsbekräftande vård som är 
svindyr och en president som god-
känner den amerikanska transfobin. 
Ironiskt nog blir militären ett sätt 
att få tillgång till de grundläggande 
samhällsfunktioner folk behöver för 
att överleva.

Hur Donald Trumps uttalande skul-
le realiseras i praktiken vet ingen. Ska 
presidenten personligen bedriva häx-

jakt på de runt 15 000 transpersoner 
som redan ingår i armén? 

Trumps utspel gör två saker tydliga. 
Han ser inte transpersoner som vär-
diga medborgare i det land han tagit 
grepp om. Och vill försätta dem i yt-
terligare fattigdom. Det är inte bara 
en fråga om transfobi, utan om rent 
människoförakt.

ELINA PAHNKE

Aktivister protesterar mot Trump.

Bengt Eriksson.


