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Ytligt med 
ljusglimtar

Personer från Håkan Hellströms värld 
har klivit in i den riktiga världen, eller 
ett Göteborg som nästan är det riktiga 
Göteborg. Om detta är positivt eller ne-
gativt för Håkan Hellström väljer jag att 
inte spekulera i, men det är ett intressant 
grepp. Och som för att svepa in publiken i 
miljön börjar Känn ingen sorg med långa 
kameraåkningar på Andra långgatan och 
Järntorget, onekligen snyggt. 

I centrum står Pål, en ganska begåvad 
musiker och låtskrivare med enorm scen-
skräck, och hans barndomsvänner Lena 
och Johnny. In i bilden kommer Prinses-
san Eva som Pål naturligtvis blir förälskad 
i. I bakgrunden finns Påls farfar som för-
söker få Pål att skaffa sig ett riktigt jobb.

KäNN INgEN soRg domineras av en vilja 
att göra något gött och ha med så myck-
et goa grejer som möjligt, men resultatet 
av den överdimensionerade viljan blir en 
film utan riktning. Det är mycket som ska 
knös in och det som offras är logik och ka-
raktärsskildringar. Till och med Påls scen-
skräck och de diagnoser den tydligen ska 
bero på verkar mest som försök att fiska 
billiga skratt. Och när det blir überdrama i 
slutet blir det mest påklistrat och tvunget.

Adam Lundgren gör en väldigt fin pre-
station som Pål, och även Tomas von 
Brömssen i rollen som farfar briljerar, så-
klart kanske ska tilläggas eftersom den 
mannen förmodligen skulle kunna få tex-
ten på ett värmeelemant att bli stor dra-
matik. Personerna är i allmänhet hopp-
löst ytligt skissade konturer av människor 
men ändå lyckas särskilt det äldre gardet 
av birollsskådespelare, i vissa lägen mer i 
cameo-liknande inhopp än biroller. 

I EN ALLDELEs för spretig och tjock his-
toria med omotiverade outredda sido-
spår och enkla lösningar finns det dock 
ljusglimtar. Som, trots allt, en go käns-
la på flera håll och ett par trevliga över-
raskningar. Och det är ju lite roligt med 
en film som så fullständigt vältrar sig i 
Göteborgsmiljöer, och i alla fall på hem-
maplan kommer publiken att vallfärda 
till biograferna. 
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Känn ingen sorg
Regi Måns Mårlind och Björn Stein

I rollerna bl a Adam Lundgren, Disa Östrand, 
Josefin Neldén, Jonathan Andersson, m fl.

A
nders Bohman är konstnären 
som målar Göteborgs själ så 
att man kan ta på den. När jag 
kliver in i hans ateljé i Sock-

erbruket i området Klippan möts jag 
av välkända vyer i form av målningar – 
Masthuggskyrkan, hamnen, Haga, Skan-
sen Kronan; platser som Anders hjärta 
klappar lite extra för.

– Jag tycker mycket om Göteborg och 
stämningen som finns här! Speciellt i 
gryningen och skymningen, innan het-
sen börjar och människor är på språng. 

sTILLHETEN äR viktig för Anders och be-
hovet av enskildhet, kanske är det också 
det som till stor del bidragit till flytten 
från Majorna till Styrsö nyligen. 

Men på frågan om avståndstagande 
till det kollektiva är ett konstnärsdrag 

svarar Anders att han inte ser sig själv 
som speciellt bohemisk och konstnärlig 
egentligen, men att vänner som känner 
honom brukar skratta när han säger det. 

Men vad innebär det då att vara konst-
när? Anders pekar på ett citat på väggen 
om konstnärskap där huvudmeningen 
är att ”konstnär kan den kalla sig som 
fortsätter”.  Av hans klasskamrater från 
Dômens Konstskola har bara en bråkdel 
gått vidare. Anders menar att en viktig 
anledning till att han gjort det är att han 
har fått väldigt mycket stöd från sin fru. 
Det är viktigt att ha någon som pushar 
och tror på en, menar han.

ANDERs HAR ETT imponerande CV. För-
utom flera års konststudier i Sverige har 
han även utbildat sig i Washington DC, 
USA. Skillnaden mellan USA och Sveri-

ge, förklarar Anders, är att man jobbar 
mycket mer med att lära sig grundtek-
nik i USA.

– I Sverige är det mer flum, man ska 
känna in och måla vad som helst, man 
behöver inte kunna grunderna på sam-
ma sätt. I USA lär man sig ordentligt 
hur färg och form fungerar och hur de 
ska återges. Framförallt har jag lärt mig 
mycket om teckning, vilket har gjort 
mig trygg i att bland annat hålla kurser 
här i Sverige.

Ljusteknik är en av de saker Anders 
fokuserar på, speciellt i sina blyertsteck-
ningar där färgen inte distraherar. Lju-
set är viktigt i en bild och kan många 
gånger avslöja konstnärens kunskap.

ANDERs bERäTTAR att han har flera fa-
voritkonstnärer och nämner namn som 
Roj Friberg, Olle Skagefors och Gun-
nar Norrman. Men mest pratar han om 
Björn Jonsson, grafiker och tecknare, 
som också avbildade stadsmiljöer, fast i 
Stockholm. Anders har avbildat sitt Gö-
teborg i blyerts och olja de senaste sex-
sju åren, innan dess var motiven mer 
blandade. 

Med ett visst på-
brå på sin mam-
mas sida har An-
ders alltid målat 
och tecknat. Under 
de 17 år han jobba-
de som metallare 
på SKF målade han 
med tusch på kul-
lådorna så att tex-
ten på dem blev 
oläslig till medar-
betarnas förtret. 
Förutom SKF har Anders även jobbat 
på Götaverken och Pååls bageri. Konst- 
studierna tog Anders tjänstledigt för. 
När jag frågar om han någonsin tvekat 
inför yrkesvalet skrattar han. Självklart, 
svarar han. Föräldrarna gladdes åt må-
landet som en hobby, men trodde inte 
det skulle gå att försörja sig på.

– Jag förstår dem. Det är inget tryggt 
jobb och man blir absolut inte rik. Det 
kan gå ett par månader utan inkomst, 
pengarna kommer många gånger stöt-
vis. Därför är det bra att leva med någon 
som förvärvsarbetar, det hade nog inte 
gått om vi båda varit konstnärer, säger 
han. 

VI pRATAR VIDARE om måleriet och om 
hur en tavla blir till. När Anders mår 
bra skapar han som bäst; då är ”konst-
seendet” påslaget och han fotograferar 
mycket, helst där han ser en viss stäm-

Visar konsten att gå sin egen väg

Göteborgskonstnär – få stämmer så väl in på det 
epitetet som Anders Bohman. Genom sin konst 
fångar han Göteborg och har lyckats med det i 
åtskilliga år. GFT har besökt honom i hans ateljé.

Anders Bohman är speciellt förtjust i Göteborgsmotiv, gärna fångade i gryning eller 
skymning.
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rik.

Josefin Neldén och Adam Lundgren käm-
par på i Känn ingen sorg.
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ning eller ett visst ljus. Fotona använder 
han sedan som underlag för sina mål-
ningar och teckningar, ofta i kombina-
tion – en spårvagn från ett foto och en 
gata från ett annat, till exempel. En bly-
ertsteckning tar två-tre dagar att göra, 
en oljemålning från några dagar upp till 
en månad eller mer beroende på storlek. 
Anders jobbar dock sällan med en tavla 
åt gången. Eftersom det tar tid innan ol-
jan torkar växlar han ofta mellan olika 
verk.

Anders säger att han inte har svårt att 
skiljas från sina tavlor, däremot tycker 
han att det är kul att se hur det ser ut där 
de hänger sedan. Ibland får han också fo-
ton på dem i deras nya miljö.

Många av Anders tavlor har sålts till 
konstnärsföreningar på företag runt om 
i staden. Någon har blivit till skiv- eller 
bokomslag. Ett fåtal behåller han för 
egen del, gärna den första ”genombrotts-
tavlan” i en ny serie eftersom han kanske 
känner lite extra för den. 

Och Anders bygger på sin digra CV, 
närmast då han i november ställer ut på 
Slottet i Partille. Framtiden efter det ser 
mer oviss ut.

– Troligtvis blir det mer skärgårdsmo-
tiv i och med flytten till Styrsö. Jag skulle 
också vilja bygga en öppen galleri-ateljé 
på den nya tomten, som människor kan 
besöka sommartid.

NäR jAg LämNAR Anders trivsamma 
ateljé, återkommer jag till frågan om vad 
konstnärskap är och skillnaden mellan 
en amatör och en professionell konstnär.

– En skillnad är att den professionella 
konstnären väcker inspirationen själv, is-
tället för att vänta på att väckas av den. 
Det är dessutom ett måste, kunderna 
väntar och räkningarna likaså. 

På vägen ut hittar jag rubriken till An-
ders personporträtt i en färgteckning av 
dottern med texten ”konsten att gå sin 
egen väg”. Det är naturligtvis vad det 
handlar om, och Anders Bohman gör det 
med den äran.

TExT ocH foTo: mARIANA VIKToRIA

kultur@goteborgsfria.nu

Den professio-
nella konstnären 
väcker inspiratio-

nen själv, istället 
för att vänta på att 

väckas av den.

Visar konsten att gå sin egen väg

Anders Bohman bor numera på Styrsö men har kvar den trivsamma ateljén på Sockerbruket.


