
Hej 

 

Jag heter Bo Borg och är kulturjournalist, författare och 

konstkritiker. Det är jag som skrivit boken om Jan-Erik Svenssons 

konst. 

Arbetet med boken har fyllt en intensiv och lärorik tid. Och tänk, nu 

står vi här. En fantastisk utställning hänger på plats här i Lidköpings 

Konsthall. 

Och boken som vi är så stolta över har sin release och världspremiär 

i samband med vernissagen här idag. 

Det har varit en lång resa. Mödosam ibland, men rolig och 

spännande för det mesta.  

För mig har det varit en ynnest att få riktigt tränga in på djupet i 

Jan-Eriks konstnärskap på det grundliga sätt som ett bokprojekt ger 

möjlighet till och kräver. 

Jag har lärt mig så mycket om konstnären och människan Jan-Erik 

Svensson och hans konst under den här tiden, och det är jag så glad 

för. Förut kände jag hans konst, nu anar jag också människan 

bakom. 

Redan innan jag började jag började skriva den essä som är bokens 

text var Jan-Erik Svensson en favoritkonstnär. Den uppfattningen 

har fördjupats och vuxit sig starkare under den tid jag har haft 

möjlighet att tränga in i hans bildvärld, eller bildvärldar ska man 

nog säga för det har hänt mycket sedan han lämnade Valand 1973. 

Han flyttade till Lundsbrunn med familjen 1975 och där och bor och 

verkar han sedan dess. 



Under sitt snart femtioåriga konstnärskap har han jobbat i många 

av måleriets material och tekniker. 

Man kan följa en intressant utveckling av konstnärskapet där 

många målningssätt, tekniker och konstnärliga strategier utvecklats 

och växlat. I utställningen finns exempel på de stilleben i en 

minutiöst föreställande stil han gjorde på åttiotalet. Och de fria, på 

samma gång  föreställande och abstrakta landskapsbilder, som bl a 

ställdes ut på hans stora utställning på Skövde konsthall 2001. Den 

var en stor framgång, men han gick vidare. 

Man känner hur det finns en inre konsekvens och sammanhållning i 

hans arbeten även fast de i förstone ser olika ut. 

Den här utställningen och boken domineras av de målningar han 

gjort på senare år. Livet går in i olika skeden och det gör också 

konsten. 

I de senaste målningarna finns ett vanitastema, som gör dem 

väldigt starka i uttrycket. Livets förgänglighet rinner iväg i vattnet 

och slipar stenarna. De fanns före oss och  blir kvar när vi 

försvinner.  

Nu liksom tidigare jobbbar Jan-Erik Svensson i serier. Han fördjupar 

sig i sitt motiv och sitt tema och visar många aspekter av det. 

Det här är märkliga målningar. Djupt personliga, originella och 

starka i uttrycket. Jan-Erik Svenssons konst är vacker och tänkvärd 

och här finns många intressanta syftningar till kollegor i 

konsthistorien. Det är ett särpräglat konstnärskap av högsta 

konstnärliga halt. 

Det har gått åt mycken tankemöda  och många ord för att försöka 

ringa in det som målningarna säger på ett så direkt och drabbande 

sätt. 



Arbetet har för min del varit heltigenom lustfyllt och mycket 

stimulerande och lärorikt. 

Det har blivit en fin bok som alla vi inblandade är stolta och glada 

för. Kul och prestigefullt är också  att den blivit utgiven  på 

Vänermuseets förlag. 

Tack till fotografen Tomas Törnberg för fotograferandet. Och tack 

till Rune Lindström som stått för det praktiska i samband med 

formgivningen. Och förstås ett speciellt tack till Jan- Erik Svensson. 

Det har varit ett äventyr att lära känna dig och din konst på djupet. 

 

Nu ska vi få  ett vidare perspektiv på Jan-Eriks konst och det 

sammanhang den kommit fram i. Den som ska ge det är en kollega 

till Jan- Erik, själv konstnär och mycket initierad  i konstens alla 

delar. Han vet det som är värt att veta. 

Var så god Bernt Jutemar. 
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