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INLEDNING 

Visualisera bilden av en man som kommer gående över Alvaret på Öland, bärandes på en stor 

träskulptur föreställande en farao på ryggen. Detta har inte bara inspirerat mig, utan även 

flertalet konstnärer som avbildat JAG:s omtalade Stockholmsresa.1 Myt, träskulptör, bonde, 

uppfinnare, särling och en havets man; JAG hade många strängar på sin lyra. Han besatt även 

en stark envishet och vilja att i trä förmedla sina bilder hämtade från livet, havet och bibliska 

berättelser. Det fanns en stark uthållighet och strävan i hans konstnärskap och detta trots att 

han inte mötte särskilt mycket uppskattning för sina verk. 

 Jag har valt att skriva en uppsats om denna Johan August Gustafsson (1852-1932) eller JAG 

eftersom han signerade ett fåtal verk under den signaturen. Hans signalement blev blomman 

som rikligt förekommer på de flesta av hans verk. Jag ska försöka analysera ett urval av de 

150 träskulpturer som han lämnade efter sig. Han levde och verkade i byn Seby på Ölands 

sydöstra sida. Gården och hemmet fungerade som ett privat museum under många år.  

Några år efter JAG:s död visades hans skulpturer på somrarna i en liten malmstuga med en 

handskriven skylt där det stod, Utställning av J.A.G.s träskulpturer.2 Jag var naturligtvis in 

och tittade, och tyckte väl då, att de var ganska grovhuggna och enkla till sin utformning. Jag 

måste ju erkänna att historierna runt honom var mer intressanta. Gustaf-Jon, som han mest 

kallades i sin hemby, täljde hellre träskulpturer än arbetade som lantbrukare, vilket han fick 

utstå en hel del spydigheter för.  

Flygning prövade han också på. Enligt utsago ska han ha flugit åtta meter från ladugårdstaket 

och landat mjukt i dynghögen. Han byggde en egen cykel och färgade sina kläder så att han 

skulle se ut som bilden på den engelska tändsticksasken som gav honom inspirationen till 

upptåget. Iklädd röda cykelbyxor som gick till knäna och en röd keps som satt bakvänd for 

han fram. Detta ledde i förlängningen till att han fick böter vid tinget för att han skrämt hästar 

i sken samt att en gumma, i nästintill liggande by, blev halvt ihjälskrämd. Hon var övertygad 

om att det var djävulen själv som kom ridande på en spinnrock.3 

 

Det som förvånade mig var det besynnerliga i att denna öländske bonde valde trä som 

material till skulpturerna och detta när det knappt finns några träd på södra Öland. Sten finns 

det ju gott om. Detta förklaras med alla s.k. strandningar som gjordes utanför Seby. Det finns 

                                                
1 Bl.a. På Öland den verksamma konstnären/bildläraren Jörgen Platzer (www.jplatzer.se)  som har i en 
målning illustrerat JAG:s vandring över alvaret med sin  farao på ryggen. Dokumentären Bildhuggaren och hans 
väktare producerad av Björn Axel Johansson inleddes i samma tema. 
2 En malmstuga var en liten bostad, ofta bara med kök och liten kammare, som hyste de som inte var jordägare   
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uppgifter om att under 25 år från mitten av 1800-talet var det 340 strandningar utmed Ölands 

ostkust. 4 Virke samt lastbärgning utgjorde också en inkomstkälla vilket medförde stora 

protester då Segerstad fyr skulle till att byggas.5 Senare har jag kommit att intressera mig för 

motivsfären; varifrån hämtade han sina bilder? Galjonsfigurer hämtade från förlista fartyg, 

bibeln, samt veckotidningar?  

Som konstvetare kan jag finna likheter med samtida konst, naivismen eller en etablerad 

konstnär som Bror Hjorth eller den geografiskt närbelägne Döderhultaren, men också i 

företeelsen �särlingar�, som trots motgångar strävar på, även om erkännandet som konstnärer 

kommer efter deras död. Ett liv i utanförskap både från samhället och konstnärsfältet. 

 JAG oroade sig över vad som skulle hända med hans verk efter hans död. I sitt testamente är 

han tydlig med att de ska finnas kvar i sin miljö. Från 1961 fram till 1982 visade Oskar och 

Märta Johansson hans verk och detta i den lilla ovannämnda malmstugan intill riksvägen. 

Efter ett antal år i ovisshet och inhysningar på olika håll har nu Farao och hans stora följe fått 

ett hem då den nybyggda museibyggnaden invigdes sommaren 2007.6 Här kan man enligt 

JAG:s önskan för �en ringa penning� få se på många av dennes skulpturer och möbler.7 

 

SYFTE 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera JAG:s träskulpturer och med en semiotisk 

metod tolka hans bildspråk utifrån hans samtid samt att följa hans konstnärliga process. Han 

har efterlämnat många skulpturer och jag kommer inte att analysera alla, så här har jag 

avgränsat mig till åtta analyser men valt att visa en brett omfång av hans konstnärskap och 

från olika genrer. Jag vill problematisera det faktum att han levde som original och hur detta 

påverkade hans konstnärsroll. 

 Mina frågeställningar är: 

⇒ Kan jag med mina analyser finna någon slags förändring över tiden för JAG:s  

konstnärskap och hur ser den i så fall ut? 

⇒  Var utveckling något som förväntades eller emotsågs särlingars konst som oföränderliga 

och genuina? 

 

 

                                                                                                                                                  
3 Enligt guide på JAG: s museum, finns även upptagen i Lillemor, Derr, Den öländske faraonen 2007, 
Kristinastad, s 31 
4 Derr, Lillemor, Den öländske faraonen, 2007, s 34 
5 Derr, Lillemor, 2007 s 36 
6 www.gustaf-jon.com (2007-11-27) 
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TIDIGARE FORSKNING 

Det finns föga litteratur att tillgå om JAG, men konstpedagogen och sommarölänningen 

Lillemor Derr har skrivit en biografi med titeln Den ölänske faraonen. Denna kom ut i en ny 

upplaga 2007 i samband med invigningen av JAG:s museum. Den första utgåvan trycktes 

1997. Boken handlar om Johan August Gustafsson och hans liv som bildhuggare och bonde. 

Derr har gjort ett digert arbete med att forska kring myterna om honom och hur hans liv såg 

ut. Derr har använt sig av tidningar och hembygdsböcker, vilket visade sig vara samma 

material som jag hittade.  

Konstnärsbiografier beskriver unika levnadsöden men de har en tendens att likna varandra, 

att följa mönster menar Peter Cornell skriver om konstnärsrollen i utställningskatalogen 

Utopi och verklighet.8 

 Till stor nytta har Per Dahlströms avhandling i konstvetenskap från 2003 med titeln 

Särlingskap och konstnärsmyt varit. Avhandlingen är en text- och begreppsanalys inom den 

moderna konst- och kunskapsteorin som framförallt bygger på franska och tyska texter om 

särlingar i konsten. Dahlströms syfte med avhandlingen är att utreda konstvärldens intresse 

för just särlingskonsten kring sekelskiftet. Dahlström diskuterar språkbruket och definierar 

det med mentalt sjuka, äkta naiva, spiritistiska medier, original eller med det internationella 

begreppet Art brut/outsiders art. Jag tyckte först att det var en ganska grov generalisering, 

men vid den aktuella tiden omkring 1900 som är den gällande perioden för Dahlströms 

avhandling, användes terminologin �dårarnas konst� eller �vildarnas konst�. Vidare i 

begreppet särlingskonst diskuterar Dahlström genialitet och galenskap samt den romantiska 

uppfattningen om konstnären eller bohemen som måste utforska galenskapen för att få en 

meningsfull insikt. Konst gjord av särlingar utmärker sig med att det blir betraktat som konst 

i efterhand. Dahlström menar också att konstnärskapet är ofrivilligt och att konstnären själv 

inte skapar den i bemärkelsen att det är konst.  

Lynn Åkesson, docent i etnologi vid Lunds universitet, har skrivit en avhandling med titeln 

De ovanligas betydelse (1991) frågorna Åkesson ställer sig är vad som utmärker ett original 

och hur blir någon det. Åkesson har med hjälp av olika originals berättelser om sina liv och 

andras syn på dem kunnat utreda detta. I avhandlingen behandlas förhållandet mellan vad 

som anses normalt och vad som anses vara avvikande. Viktiga för Åkessons avhandling är de 

amerikanska sociologerna Howard Becker, Kai Eriksson och Erving Goffman är några av 

                                                                                                                                                  
7 Derr, Lillemor, 2007, s 100- 102 
8 Cornell, Peter, �Rollhäfte� i Utopi och verklighet - Svensk Modernism 1900-1960, Stockholm, Moderna 
Museet 7.10.2000-14.01.2001, Moderna museets utställningskatalog nr297, s 28 
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dem som under 1960- talet utvecklade den så kallade stämplingsteorin. Stämplingsteorin 

innebär att avvikaren inte kan betraktas som patologiskt ond eller annorlunda, utan 

tillkommer i samma stund som han kategoriseras dvs. stämplas som avvikare. Ansvaret för 

stämplingens tillkomst ligger hos den omgivning som pekar ut avvikelsen, skapar regler, 

sätter gränser, häcklar och fördömer. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP 

 

Begreppen modernitet och primitivism, djuppsykologi, och original har en övergripande 

betydelse i mitt tolkande av JAG:s konstnärskap och hans bildspråk.   

 

Modernitet och primitivism 

För att öka förförståelsen av JAG och knyta honom till den tid han levde och de 

primitivistiska strömningar som var aktuella sätter jag JAG i kontexten modernitet.  

 Enligt den amerikanska professorn i politiskforskning Marshall Berman kan modernitetens 

historia uppdelas i tre faser.9 Den första fasens framväxt startar redan i början av 1500-talet 

och sträcker sig till slutet av 1700-talet. Denna början är ett famlande i blindo medan den 

andra fasen kulminerar 1790 i och med den franska revolutionen och dess konsekvenser, 

kommer en stor modern offentlighet hastig och dramatiskt till stånd. Detta var en tid av stora 

förändringar inom alla dimensioner, i så väl det politiska, som i samhälleliga och på det 

personliga planet. Ur detta växer och utvecklas modernisering och modernismens idéer. 

1900-talet som är den tredje fasen kommer att vara expansiv i processen och i den kommer i 

stort sett hela världen samt den framväxande globala modernismkulturen att fira sensationella 

triumfer inom konst och filosofi. I kölvattnet slås den i takt med den växande moderna 

publiken sönder i en mängd fragment och tappar sin förmåga att organisera och att ge mening 

åt människors liv.10 

 Modernismens framväxt förde med sig att nya former för gestaltning och en vilja att 

kommentera upplevelsen av att vara en del av det moderna livet. Konstnärer, arkitekter, 

författare och musiker sökte nya vägar för att uttrycka det moderna uppbrottet mot 

traditionen. Inom bildkonsten innebar detta att konstnärerna inte längre strävade efter att 

porträttera verkligheten så reellt som möjligt. Den biten hade fotografiet övertagit ansåg 

modernisterna. Verken skapades utifrån deras egen verklighet och som på andra sätt uppnår 

                                                
9 Berman Marshall, Allt som är fast förflyktigas, 1987 s 14 
10 Berman Marshall, Allt som är fast förflyktigas, 1987 s 14 
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olika estetiska effekter. Modernismen utmärker sig med sin ambition att leta nya former och 

uttryckssätt. Avantgardet avvisade gamla formspråk och idéer för att introducera nya som 

t.ex. Art-nouveau, primitivism, expressionism. Denna process gick inte så fort utan fick fäste 

successivt hos konstnärer och konstpublik. Detta medför att1900-talets konstteori har fokus 

förskjuts från konstnären till verket och vidare från verket till betraktaren.11 

Peter Cornell professor i konstteori diskuterar runt konstnärsrollen kring 1900 och menar att 

det var en skapad roll Jean Dubuffet som Cornell nämner menade att det etablerade 

avantgardet var bara apkonster och menade i stället att den sanna konsten fanns hos de 

utstötta, avvikande, oskolade missanpassade och oskolade. Art Brut kom att framstå som 

extremfall av den romantiska konstnärsroll som blomstrar i den framväxande modernismen 

outsidern blev ett faktum. 

Den tidiga modernismen var i schism med publiken och omges av refuseringar och skandaler. 

Som normbrytare och opponenter stöttes konstnärerna bort av den borgerliga publiken och 

kände sig mer besläktade med andra avvikare och sinnessjuka. �Vildarna� i Europa och 

zigenarna, vars franska namn �bohème� kom att bli beteckningen på en ny rebellisk 

samhällsklass av outsiders och konstnärer. Ett namn som inte bara angav utanförskap utan 

som även har ett skimmer av romantik runt sig. Bohemens fattigdom och livsstil var från 

början en verklighet men utvecklades vidare till en roll med kodifierade attribut och en 

uniform klädsel. Ivar Arosenius är den svenska bohemens arketyp, skriver Cornell.12  

Moderniteten hade en successiv övergång. Sverige hade en stark utveckling av industrin från 

mitten av 1850-talet men till skillnad från många andra västerländer ännu i början av 1920-

talet dominerat av agrara näringsgrenar.13  

Konsten är en produkt av den värld och det samhälle vi lever i. Konstnärer påverkas och 

inspireras precis som oss alla av sådant de har runt omkring sig. Tiden och kontexten färgar 

av sig och påverkar både konstnär, konstverk och åskådare. 

För att sätta JAG i detta sammanhang kan nakenheten i en del av JAG s skulpturer knytas till 

de primitivistiska strömningarna. Hans fru Nanny var inte glad åt dem, men JAG försvarade 

sig med att säga �De e konst, se du mor.�14  

                                                
11 Cornell, Peter, �Rollhäfte�, Utopi och verklighet, 2000, utställningskatalog nr 297 
12 Cornell, Peter, �Rollhäfte�, Utopi och verklighet, 2000, Utställningskatalog nr 297 
13 Wallin -Wictorin, Margareta, Föreningen Original- Träsnitt, 2004, s78 
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Djuppsykologi 

Det förändrade synsättet på konsten och särlingar genererade utifrån de nya psykologiska 

skolorna som kom vid sekelskiftet. I spetsen för dessa fanns Otto Gross, Sigmund Freud och 

Carl Jung. Otto Gross började redan 1910 att sammankoppla den moderna människans 

neuroser till hennes primitiva rötter.15 Freud fortsatte i samma tankebanor och 1913 kommer 

hans bok Totem und Tabu. I den målar han upp en bild av ett ursamhälle, där ledaren har ett 

sexuellt monopol på alla kvinnor och där ledaren till slut mördas av sina söner. Mordet ger 

dem skuldkänslor och de inför ett förbud mot incest och upprättar en totemkult. Grunden till 

mordet ansåg Freud komma från oidipuskomplexet. Alla småpojkar har en omedveten önskan 

att döda sin far för att kunna gifta sig med sin mor. Freud menar att lika grundläggande som 

detta komplex är för den individuella driftsutvecklingen är dess konsekvenser för tillblivelsen 

av religion, moral och ett samhälle, dvs. Människor fungerar psykologiskt på samma sätt som 

samhällen. Totemismens primitiva föreställningsvärld har sin motsvarighet i barnets naiva 

föreställningsvärld, likaledes i drömmens och neurosens sällsamma skeende. Genom att 

studera urbefolkning och de primitiva, kunde man förstå den civiliserade moderna 

människan. Freud menade att urföreställningar fanns djupt i det omedvetna dit barn, 

mentaltsjuka och sant naiva ansågs ha en närmare förbindelse till. Sammanfattningsvis så är 

det en teoretisk förklaring till den omvärderade synen på särlingskonst och sekelskiftets 

intresse för primitivism.16 Utifrån denna teoretiska förklaring höjdes statusen för den naiva 

och primitiva konsten.  

 Jag har vidare tagit intryck av Pierre Bourdieu och hans sociologiska teorier.17 Bourdieu 

hävdar att jämte modernismens utveckling uppstod konstens fält, vilket innebar att konstens 

värld började fungera som ett självständigt konstfält. Vidare menar han att det är den 

konstvärlden som ger verken status och som gör dem värda en estetisk bedömning. Det är 

inte enbart den historiska och sociologiska analysen av uppkomsten och strukturen utan det är 

dessa i förhållande till det konstnärliga fältet. Det är i detta fält som det lyckas att genomdriva 

konstverkets erkännande.18 Det handlar om makten att avgöra vad som är god konst. 

Bourdieu menar också att det är oerhört svårt att avgöra när ett tillverkat objekt blir ett 

konstverk. Han lyfter fram och exemplifierar problematiken med ett brev och ställer sig 

                                                                                                                                                  
14 Derr, 2007, s 53 
15 Dahlström, Per, Särlingskap och konstnärsmyt, 2002 s 199 
16 Dahlström.2002 s 30-40 
 
17 Bourdieu, Pierre, Konstens regler, Stockholm, 2000 
18 Bourdieu, 2000 s 409-410 
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frågan när blir detta betraktat som något litterärt? Är det när formen får företräde framför 

funktionen eller beror skillnaden på upphovsmannens avsikt? Både betraktaren och  

upphovsmannens avsikt balanserar med de konventioner som är växlande i var gränsen går 

mellan ett enkelt hantverk och ett konstverk. 
    Men denna avsikt liksom läsaren eller betraktarens avsikt, själv föremål för sociala konventioner som kämpar 
      om att fastställa den  osäkra och historiskt föränderliga gränsen mellan ett enkelt hantverk och ett konstverk.19 
 

 

Original 

Lynn Åkesson drar paralleller mellan borgerskapets behov av att skapa ordning och reda både 

tankemässigt samt det som blev betraktat som motsatsen. Denna definition var inte 

värdeneutral vilket medförde att borgerligheten legitimerade sin maktposition samt sitt 

ekonomiska övertag med att de var finare och stod för självdisciplin samt ordning.20 Vidare 

diskuterar Åkesson originalen och att deras disposition i att representera oordning. I både 

tankar och handling representerade originalen brott mot vad som i allmänhet gällde som 

normalt, vanligt och brukligt. Viktigt var att de hamnade under kategorin �snäll� och att de 

inte hamnade under patrask eller att de skulle anses som farliga. Genom att kategorisera dem 

som avvikare och att ge dem en originalstämpel i den sociala ordningen blev det en slags 

maktutövning, samtidigt som det stärkte omgivningens normalitet mot den onormale.   

 
 �Orginalepitetet legitimerar omgivningens ställning som �normal� 
och det blir självklart att originalens alla idéer inte kan tas på riktigt 
allvar, genom att kalla någon för original desarmeras ett eventuellt 
hot, avvikaren oskadliggörs�.21  
 

Originalen verkar innanför samhällets ramar och de är integrerade i samma maktstrukturer 

som alla andra individer. Vad som skiljer dem är att de har upptäckt en egen nisch inom 

samhällets ramar. Det är genom humorns slagfärdigheter och sitt leverne dvs. att tänja på 

gränser och påvisa hur strukturerna ser ut. Det är också ett alternativt sätt att leva och tänka.22  

Ansvaret för avvikarens uppkomst ligger hos omgivningen som pekar ut avvikelsen, som 

skapar regler och sätter gränser och som eventuellt fördömer och föraktar. Avvikaren ger 

alltså omgivningen möjlighet att anse sig själva som normala, sitt beteende, sina egna normer 

och värderingar som det enda sanna. Särlingens uppgift är normativ. Åkesson resonerar runt 

vad hon kallar de svagas makt. Hon menar att med en stämplingsteoretisk utgångspunkt 

                                                
19 Bourdieu, Pierre, 2000, s 409 
20 Åkesson, Lynn, De ovanligas betydelse, 1991, s 58 
21 Åkesson, 1991, s 60 
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ligger det nära tillhands att dra allmänna slutsatser om avvikarens normativa betydelse. Han 

blir en person som genom sitt avvikande beteende skapar konsensus och sammanhållning i 

lokalsamhället. 

 

En annan oskolad konstnär med liknande levnadsöde var Johan Erik Olsson (1865-1944) 

även kallad Lim-Johan, släkten kom ursprungligen från Lima i Dalarna varav smeknamnet. 

Han levde och verkade byn Kyan i Hälsingland. Lim-Johan hade till skillnad från JAG och 

Döderhultarn en period i livet där han var intagen på mentalsjukhus, Hans Lidman pekar på 

följdsjukdomar, tillföljd av bristfällig vård efter scharlakansfeber, som övergick till nervfeber 

eller möjligen hjärnhinneinflammation. Sviterna efter sjukdomen följde honom livet ut.23  

Liksom JAG hade han ett hårt arbete att försörja sig och fick först utlopp för sin kreativitet i 

snidande av bruksföremål och målningar, främst naturmotiv. Han fick också uppskattning 

först efter sin död. Lim-Johan finns representerad på Edsbyns museum och framstår nu idag 

som en av Sveriges främsta naiva konstnärer.24 Båda dessa konstnärer var sedda som original 

under sin levnad och blev först sedda som konstnärer efter sin död. 

Tillskillnad mot träskulptören �Döderhultarn� som fick sitt genombrott medan han levde, 

men också han precis som JAG och Lim-Johan var självlärd. Axel Petersson (1868-1925) 

eller �Döderhultarn� som han kallades hade han också en liknande uppväxt som JAG. 

Döderhultaren förlorade också sin far tidigt. Under 1890-talet kallades han för 

�Tolvskillingen� då han sålde sina skulpturer för just så mycket, med motiv som oftast var 

hämtade från hans hemsocken. Genombrottet kom 1909 då han deltar på Hasse Z:s och 

söndags Nisses karikatyrutställning. Döderhultarn sågs också som ett original med förkärlek 

åt att flyga, vilket ju också JAG prövade på.25 I Gunnar Jungmarkers bok om Döderhultarn 

hittar jag följande citat.  
       Det finns saker, som man ser eller gör eller känner men inte talar om. Jag skulle vilja räkna konsten  
        dit. För övrigt är jag inte tillräckligt hemma i det konstkritiska �tjuvspråket� för att kunna 

utrycka mig bra. Men jag vill säga vad psalmisten säger om skriften: �Hade icke ditt ord varit 
min tröst, så hade jag för längesedan varit förgången i mitt elände.26 

 
Detta styrker Bourdieu teori om strukturerna i konstnärsvärlden. Döderhultarn ansågs som 

konstnär av konstnärsvärlden och fick i och med det konstnärsstatus medan han ännu levde. 
 

    

                                                                                                                                                  
22 Ibid. s 64-65 
23 Lidman Hans Lim-Johan. Ett levnadsöde. Stockholm 1971 
24 www.ne.se (2007-12-17) sökord lim-johan 
25 www.ne.se(2008-01-08) sökord döderhultarn 
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METOD OCH MATERIAL 

 

Materialet för analyserna är ett urval av JAG:s verk på museet,  som totalt omfattar runt 150 

stycken. Jag har fotograferat samtliga och med hjälp från museets håll har jag kunnat studera 

dem. Jag har därefter gjort en genresortering Urvalet för analyserna kommer ur alla 

genregrupperna. Grupp ett som jag kallar �gruppmotiv� vilket är verk med porträtt av 

människor eller djur t.ex. analys sex och sju i den gruppen finns ca 27 verk. Grupp nummer 

två kallar jag �kristna motiv� och består av ca tretton verk. Analys tre och fyra är ur den 

gruppen. Grupp tre som är �havet� och som var en stor inspirations källa och också gav 

arbetsmaterial till alla verk, är en grupp ur vilken analys ett och två kommer och ca åtta verk 

är sorterade i denna grupp. Grupp fyra är �möbler�, Museet förfogar över ett tiotal av möbler 

som JAG har gjort, stolar, en sekretär, bord, väggskåp, analys fem är ur den gruppen. 

1981 producerade Björn Axel Johansson en dokumentär Bildhuggaren och hans väktare som 

är en suggestiv filmatisering där Oscar Johansson berättar om JAG och sitt omhändertagande 

av hans skulpturer. 

En annan materialkategori är tidningsurklipp som fanns på Kalmar läns museums bibliotek, 

de var daterade, men de redovisade inte vilka tidningar de är hämtade från.27 Efter en 

genomgång av ett ca 20-tal urklipp, med en förhoppning att finna �nytt material� kände jag 

igen flera artiklar ur Lillemor Derrs bok med titeln Den öländske faraonen. 

 Vad gäller JAG:s verk har tyvärr flera fått färgpåbättringar, framför allt är det ögon och 

ögonbryn som råkat ut för detta.28 

Tavlan med fullriggaren (bild1) representerar ett av hans tidigare verk och ska vara tillverkat 

ca.1860.29Tavlan skeppet (bild 2) ska vara tillverkad till utställningen i Stockholm 1897. Han 

fick en plakett från stockholmsutställningen (vilket borde styrka hans deltagande där).30 I 

dokumentärfilmen berättar Oscar Johansson att de större skulpturerna gjordes före första 

världskriget och att ju äldre han blev desto mindre blev hans skulpturer, vilket inte är så 

konstigt då de större var både tunga och otympliga att arbeta med. 

 

                                                                                                                                                  
26 Jungmarker, Gunnar, Axel Petersson Döderhultarn 1969 Malmö  
27 Kalmar länsmuseums biblioteks arkiv, personhistoria, Johan August Gustavsson 
28 Derr, 2007, s 62 
29 Ibid. s 21, samt dokumentären,  Bildhuggaren och hans väktare SVT 1981 
30 Ibid. s 49 
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Min metod är att jag har fotograferat samtliga av JAG:s verk, efter det har jag gjort ett urval. 

Urvalet har jag gjort för att jag vill att det ska representera hans bredd som konstnär samt att 

det finns några med mer säkra tillverkningsår. Jag kommer att arbeta utifrån en semiotisk 

analysmodell och även utifrån en stilanalys på JAG:s blomma.  

 

Semiotiken handlar om tecken, och hur dessa kommunicerar mellan människor. Semiotiken 

förknippades i början med lingvistik och utformades av filosofen Charles Sanders Pierce och 

lingvisten Ferdinand de Saussure. Roland Barthes blev en av de första att introducera det 

bildsemiotiska begreppet då han gjorde en bildanalys av ett reklambild.31 Semiotiken enligt 

Barthes metod går ut på att tolka på två nivåer, en denotativ och en konnotativ nivå. 

 I den denotativa nivån beskriver jag vad jag ser och identifierar bildens betydelsebärande 

delar. I nästa steg identifieras bildens merbetydelser, dess konnotationer.  

I dagens semiotik talar man om att man ser på tecken och koder med hjälp av ett system av 

tecken som skapar en mening tillsammans. En kod är en kulturs gemensamma system för 

organisering av tecken och skapande av denotation och betydelse. Koden bygger på 

konventioner, eller tyst överenskommelse inom en kultur. Detta innebär att en tolkning 

förutsätter insikt och kunskap om den kultur inom vilket tecknen fungerar. Inom semiotiken 

finns olika tecken. Ikoniska som bygger på likhet i form. Indexikala tecken som pekar på 

något, ett orsakssamband eller ett spår av något. Symboler är tecken som kan vara utformade 

som en ikon, men kan ha en annan innebörd, symbolens betydelse bygger på konventioner 

inom en kultur och den kan vara mer eller mindre godtycklig.32 Bildens kontext, dess 

sammanhang, finns således inte bara i en form. När man tolkar och analyserar en bild måste 

hänsyn tas till flera kontexter. Sändarkontext vilket kan vara det sammanhang eller den miljö 

som bilden är utförd i. Mottagarens eller betraktarens kontext är ytterligare en, och till detta 

kommer den inre kontexten för verket. Vid en analys av bildens inre kontext urskiljer man 

hur grundelementen samt del- och helbetydelser har arrangerats och ställts samman. 

 Jag har därefter gjort en stilanalys på hans blomsignatur. Stilanalys är användbar när man är 

intresserad av att studera kontinuitet och förändring. Stilbedömning innebär en viss 

kategorisering där man först definierar ett objekt i dess helhet och för att sedan gå in i 

detaljer.33 Det är oklart över hur många av verken som JAG namngett själv. I analyserna har 

                                                
31 Eriksson och Göthlund, Möte med bilder, 2004, s 35 
32  Eriksson & Göthlund, 2004, s 37 
 
33 Ibid. s 28 
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jag utgått från de titlar som står i utställningskatalogen. Vilket påverkar och styrt tolkningen 

av analyserna som jag gjort.     

 

BAKGRUND 

Det känns alltid tveksamt att skriva en biografi eller kronologi över en människa och det liv 

som hon varit verksam i. Jag sällar mig till Jeff Werners sätt att se på dessa företeelser såsom 

han formulerar det i inledningen till sin avhandling i konstvetenskap om Nils Nilsson. Han 

menar att styrkan i en biografi är att man utnyttjar de två tillfällen i en människas liv som 

man är säker på inträffar för alla människor, nämligen är födsel och död. Den livstråd som 

löper mellan dessa händelser kan enbart ses som en modell, men en modell med stöd i en 

existentiell verklighet som kan jämföras med andra livslinjer och med vår egen.34 

Den bakgrundsmodell jag skriver om JAG bygger på berättelser om honom, hans bilder, 

skulpturer och den forskning Lillemor Derr gjort om honom. Min avsikt är inte att skriva en 

biografi men jag vill söka sätta in JAG i hans kontext som här är hans bakgrund, den bygd 

han levde i och den tiden som han var verksam i för att förankra hans bildskapande. 

  

Johan August Gustafsson växte upp i en syskonskara med tre bröder och två systrar. JAG 

som föddes 19 juli, 1852 var barn nummer tre. Föräldrarna Gustaf Abrahamsson och Anna 

Britta Persdotter drev en bondgård i byn Seby.35 Åren 1867-69 var svåra missväxtår i hela 

landet och detta framkallade den stora emigrationsvågen. Utvandringen från Öland var i 

förhållande till populationen den största i Sverige. JAG:s tre bröder seglade som sjömän till 

Australien, där de sedan stannade och blev kvar livet ut. Detta var under Australiens 

guldrusch. En av systrarna emigrerade också dit men återvände till Sverige efter 25 år.36 JAG 

fick axla en tung börda då fadern dog endast 47 år gammal.  Familjesituationen var säkert en 

bidragande orsak till att JAG fick frisedel från det militära. Detta trots att han var både stark 

och kraftigt byggd. Han fann sig väl tillrätta och fick även pris för de nyodlingar som han 

gjorde.37 Men eftersom det var dåligt betalt för jordbruksprodukter till följd av tullstriderna i 

riksdagen runt 1880-talet, tappade JAG intresset och vände istället intresset till fisket och de 

många strandningarna. Penningbekymmer präglade större delen av JAG:s tid som 

jordbrukare.38 

                                                
34 Werner, Jeff,  Nils Nilsson, 1997, s 15 
35 Derr, Lillemor, 2007, s 13 
36 Persson, Gustaf, Kyrkan och bygden, 1961, s 59 
37 Derr, 2007, s 13-22 
38 Persson , G1961, s60 
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 Kusten utmed JAG:s hemtrakter är både långgrund och stenig och den har lömska 

undervattensrev varvid många fartyg strandade då det var stormigt. Dessa strandningar 

utlöste även folkstorm då folket strömmade ner för att bärga det som flöt i land. De ansåg att 

det var bärgarens egendom. Detta ändrades då bärgningsbolagen etablerades, då kunde man 

få bärgningslön eller eventuellt få göra förmånliga inköp om det blev sjöauktion. Var man 

snabb kunde man lägga beslag på en hel del innan bärgningsbolaget kom. Många av husen är 

byggda av strandvirke och vrakgods. 

Den 16 oktober 1882 strandade fartyget Muisto som seglade med finsk besättning men under 

rysk flagg i mycket hårt väder. JAG, hans morbror Daniel-Pers och en annan ortsbo gjorde 

flera tappra försök att rädda besättningen vilket de till slut också gjorde. För denna bragd fick 

de varsin silvermedalj.39 JAG omtalades även för att vara tålig för kyla. Det finns en 

berättelse om honom och hans kraft är när han kastade sig efter en yxa som fallit överbord. 

Sådant slöseri gillade han inte och dök fyra meter ner med kläder på för att fiska upp den 

bland isflaken. Sådana händelser imponerade på ortens folk.   

 

År 1900 blev bouppteckningen efter fadern klar efter många turer och JAG blev ägare till 

föräldragården. Modern som då var 80 år gammal fick ett undantagskontrakt. Detta innebar 

att hon fick bo kvar på gården och JAG skulle förse henne med ved, potatis samt andra 

förnödenheter. Modern blev 90 år och tydligen brukade JAG muttra åt henne �I lev för länge 

mor�!40  

JAG blev nu hemmansägare och kunde nu tänka på giftermål. 1901 gifter han sig med Nanny 

Augustafva Johansson som var häradsdomarens dotter från grannbyn Mellby. JAG hade 

hunnit bli 49 år och Nanny var 37. Paret blev barnlöst. Däremot sägs det att Nanny förde med 

sig pengar till gården.  

Hur utanförskapet även drabbade Nanny är bara något man kan spekulera i. Men Nannys 

syster som bodde i södra grannhuset hade inte mycket till över för paret. I byn talades det om 

att Nanny hade svårt att hålla rent i huset och det fanns uppgifter om att hon var lite �egen�.  

En kvinna i byn, Olga Pettersson, mindes Nanny som snäll men att hon var långsam och gick 

lite konstigt. Enligt JAG stiftelsens ordförande Marianne Jönsson lär JAG ha yppat - Jag tog 

trollet för pengarna. 

Parets gemensamma hem blev att fungera som ett privat museum fullt av JAG:s skulpterade 

möbler, stora och mindre figurer, lejon och hundar. Nanny hade svårt med JAG:s mer eller 

                                                
39 Derr, 2007, s 32-34 
40 Derr, 2007, s 51 
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mindre nakna kroppar. Det fanns en naken skulptur som det oftast hängde en sidenschalett 

över, för att skyla de ädlare delarna av mannen. Det sades även att hon vände på honom så att 

det såg ut som han stod i skamvrån. Från bröstet och neråt är färgen på skulpturen ljusare 

vilket talar för att den varit övertäckt.  

År 1910 arrenderar JAG ut en del av sin mark på tio år. Stegvis gör han sig fri från 

lantbrukssysslorna och släpper ifrån sig mer mark 1915 och 1920. Derr bedömer att han 

mellan 1910 och 1920 har sin mest produktiva period. 

Jag har valt att citera Gustaf Persson när han beskriver JAG:s och Nannys gård, eftersom det 

måste ha varit som när Alice kom till underlandet. 

 
    Det var mycket intressant att komma in i Gustafssons kringbyggda gård med en viss borggårdsstil. Den var så väl 
    instängd,  att inte ens en katt kunde ta sig ut eller in, om inte en port öppnades. Denna epok var i början på 
    1900-talet till fram emot 1920. Över ingången, alltså i stora porten, hade han sina initialer. Där stod med stora  
    bokstäver J.A.G. med bl.a. ett par huvudprofiler utsirade i trä på vardera sidan. Denna namnbräda finns ännu 
    kvar och förvaras nu uppsatt I ett av utställningsrummen. Inne på hans gård lade man först märke till en  
    galjonsbild från någon gammal skuta. Föreställande något som liknade ett drakhuvud med ca en meters längd, 
    fastmurad i ladugårdsväggen.. Vidare fanns där en mängd namnbräder från skutor, som strandat och blivit  
    vrak längs kusten på 1800-talet. Där fanns namn som Muisto, Anna, Otto, Ika m.fl. som jag ej minns. 
   Gustafsson hade också en flaggstång på sin gård. Den var i två avdelningar som en högre skutmast med kraftig  
    salning, och man kunde med hjälp av påsatta steg gå upp till salningen och taga ner den övre delen under vintertiden.  
    Runt flaggstången nere på marken hade han ett egenhändigt byggt lusthus av en järnkonstruktion. Den kunde 
    naturligtvis bara användas på sommaren. Då klädde han in den med segelduk, och så var lusthuset färdigt att tas  
    i bruk. Som de flesta ölandsgårdar var också denna uppdelad så, att en �uppgård� erhölls, instängd av ett staket 
   med ett par ledar, på vars stolpar ett par vackra drakbilder I järn tronade, som var 50 cm. höga. Dessa hade 
   dessförinnan prytt någon plats på det största fartyg som strandat vid Öland; ångaren �Kerula� av London som gick 
    på grund 1903 och blev vrak.41 
 

Det arrangerades en utställning för JAG:s verk i Borgholm 1926. JAG och Nanny skulle ha 

blivit hämtade med bil medan Farao fick åka tåg. Annonseringen blev olycklig när man 

formulerade att Farao kommer till Borgholm. Det blev en stor besvikelse när publiken insåg 

att det inte rörde sig om en äkta mumie.42 

Kalmar läns tidning gjorde ett helsidesreportage om JAG 30/5 1931.43 En i min mening 

pejorativt skriven artikel, som framställer JAG mer som en underhållande öländsk viking och 

titulerar honom �herr skulptören-amatören�. JAG säger själv i artikeln att han ägnade sig åt 

snideri på lediga stunder varav artikelförfattaren syftar på att många sådana stunder funnits då 

huset var fullproppat av snidade alster. Vidare menar artikelförfattaren att vissa anlag funnits, 

men att de inte fått utvecklats och skolats jämsides med karaktärsdaning, intryck och 

impulser utifrån. 

                                                
 
41 Persson, 1961, s 64 
 
42 Derr, 2007, s 95 
43 Kalmar läns museums register person historia, Johan August Gustafsson 
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I dokumentären Bildhuggaren och hans väktare från 1981 (som finns att se på nätet, adressen 

finns där källorna redovisas) berättar Oscar Johansson om hur han arbetade som hjälp hos 

Nanny och JAG. Paret hade inga arvingar och trots flera försök att nå de emigrerade 

syskonen så lyckades de inte. Oscar kom ursprungligen från Stockholm men tog sig till Öland 

då arbetslösheten var stor. Den 2 december 1932, vid 80 års ålder, avlider JAG efter en rejäl 

nedkylning då han letat drivvirke och vadat i det iskalla vintervattnet. Under JAG:s sista 

halvår hade Oscar och hans nyblivna fru flyttat in i huset.  JAG oroade sig för hur det skulle 

gå med hans livsverk och skrev noggrant ner sin vilja i sitt testamente, varvid Oscar blev 

verkens väktare fram till sin död sommaren 1982. Nanny dog fem år efter JAG i en 

hjärnblödning. Hon blev omyndigförklarad bara ett par månader efter JAG:s död på, enligt 

Derr, inrådan av sin svåger. Omyndighetsförklaringen upprörde Nanny rejält, vilket man kan 

förstå.44 

I tidningen Barometern den tredje november 1959 visas en framtagen öländsk turistsouvenir. 

Det är en mindre kopia av �Faraos ryttare� som låtits göras av keramikern Göran Olsson.45 

JAG:s livsverk kom i ropet 1964 då tidningen Vi gav ut en stor artikel i färg, vilket i 

förlängningen medförde att JAG blev representerad på utställningen Naivkonst på Galleri 

Heland i Stockholm i november 1964, tillsammans med 23 andra deltagare. 1973 öppnar 

utställningen J. A. Gustafsson- naiv öländsk skulptör på Nordiska museet med Inger Bonge 

Bergengren som producent.46  

Efter att Oscar Johansson avlider försöker hans fru Märta att hålla den lilla museibyggnaden 

sporadiskt öppen på somrarna, men huset förfaller och samlingen hotas. 

Efter att ha varit ett resande skulpturfölje som blivit inhyst både på Himmelsberga museum 

och på Eksgården, så har nu skulpturerna flyttat tillbaka till Seby, till ett nybyggt museum. 

 

ANALYS 1 

Det finns inga uppgifter om hur många av verken som JAG namngav själv, många har blivit 

döpta i efterhand. Jag har utgått från JAG museets utställningskatalog 2007 som 

utställningsansvarige Annelie Ersbacken skrivit. 

                                                
44 Derr, 2007, s 99 
45 Kalmar länsmuseums bibliotek, personhistoria. Barometern 3.11.1959 
46 Derr, 2007, s 104 
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 Bild 1 Fullriggare och lotsbåt, 59 x 56 h 
Från motivgenren Havet, denna skeppstavla anses vara hans äldsta kända verk. Den är från 

1860- talet och JAG skulle vid den tiden vara omkring 14-15 år gammal. 

Ramen är indelad i tre olika fält. Den yttre ramen har ett skuret mönster som får träet att se 

�lindat� ut i jämna tag. Innanför ligger en blombård med återkommande kryss samt den 

blomma som blivit JAG:s signatur. Den innersta träramen har vågmönster både på sin 

innersida samt sin yttersida. JAG har här utformat ett stilla hav med små vågrörelser som han 

även målat blå och himmelen har också fått en ljusblå ton. Tavlans mittpunkt är ett stort 

segelfartyg med alla segel hissade. Framför den ligger en mindre båt. 

Högst upp på ramen är det två stora fiskar utsnidade och de är vända med sina huvuden mot 

varandra. Mitt i mellan fiskarna har JAG placerat sig själv. JAG sitter kavajklädd i halvfigur 

mellan fiskarnas munnar, som dock är stängda. 

 

Tavlan som påminner lite om ett tittskåp, och ser ut att ha tre ramar runt sig med olika 

utsnidningar i. Bilden föreställer en fullriggare med alla segelhissade och vimplarna i toppen 

är riktade mot höger så att skeppet ser ut att gå mot vänster, om nu inte den lilla lotsbåten 

försöker få den att gå mer mot höger. Den står vänd med sin bredsida mot fullriggaren. 

Intressant är hur JAG har satt sig själv i centrum mellan fiskarna som är så mycket större än 

han själv. Stora fiskar kan syfta på valen som uppslukade Jona och förekommer även om 

Tobias attribut. En fisk var en tidig kristen symbol därför att det grekiska ordet fisk innehåller 

initialerna i Iesous CHristos THeou Yios Soter (Jesus Kristus, Guds son, Frälsare) En bild av  



 18

en fisk, ibland med initialerna, användes som ett hemligt tecken av de första kristna.47 De 

 

 

kan vara symboliskt över människans litenhet på jorden och inför gud samt naturenskrafter. 

Han är ju relativt ung här, men en respekt och beundran för havets storhet tycker jag mig 

kunna utläsa av bilden.  
                                                    

  
 Bild 1a blomdetalj. 

  JAG signerade sällan sina alster och han ska själv ha yttrat att �Gustafsson finns det många, 

men Ölands solvända finns bara här�. Här har han skulpterat en rund knopp i mitten med åtta 

kronblad runt. Blommorna ligger symmetriskt i en bård kring ramen och mellan varje 

blomma finns en skulpterad triangelform som möts med sina toppar. Varje triangel har en 

liten utmejslad punkt vilket får mönstret att se ut som en X- form. 

 

Ramens utsmyckning påminner om assyriernas reliefer, som återgavs i Dorés bibel. 

Han måste ha tilltalats av denna rika ornering eller �horror vacui� (avsky för tomrummet) 

som vi möter i hans verk. 

 

Bilden nedan är en illustration just för att visa detaljrikedomen ifrån Dorés bibel 

Bild 1b , Illustration av Gustave Doré .Jesus botar sjuka (Matt. 4:24).  Bibelillustration från 1866.  

Gustave Doré 1832�83 var en fransk tecknare och xylografen blev en av 1800-talets stora 

bokillustratörer med en ofantlig arbetsförmåga och kunde ensam kallas 

                                                
47 Carr-Gomm, Sarah, Motiv och symboler i konsten, 1997 s226 
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en�bildfabrik�.48Xylografi eller trästick som är en högtrycksmetod som kunde tryckas 

tillsammans med text. Den blev den viktigaste bokillustrationsmetoden.49 Metoden tålde 

mycket store upplagor och utvecklades till en industriell användbarhet, vilket gjorde att 

bildfabriker växte i samma takt. Skildringarna från gamla testamentet med dess mustiga 

berättarstil tycktes passa Doré. Den medgav honom att i tidens smak servera exotism och 

orientaliska sagor. Doré drogs till dramatiska slutscener, fallande kolonner, ljussken, 

pompa.50Här hittade JAG inspiration till att använda sig av rika dekorationer och assyriska 

reliefer. Dessa gjorde djupt stort intryck på honom.  

 

 
 

 

 

ANALYS 2 
 

 
 Bild 2 Taflan skeppet, 128cmx 126cm 

 

Motivgenre Havet Taflan Skeppet är en av de få verk som är signerade av JAG. Enligt uppgift 

från museets utställningskatalog är det ett verk troligen utformat med tanke på den Allmänna 

                                                
 
48http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/search.jsp?t_word=Doré,%20Gustave             

(2007-12-10) 
49Johannesson, Lena Den massproduceradebilden,1978  
50 Söderberg, Rolf, Biblis Gustave Doré och hans samtid 1992 Stockholm 
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Konst och Industriutställningen i Stockholm år 1897.51 Materialet är trä. Tavlan är utformad 

likt en rakspegel eller pigtittare. Tavlan vilar på en avlång sockel som är rikt dekorerad med 

 fem infällda ramar som har springande hundar från varsitt håll. Den infällda mittenramen är 

lite större och här har JAG sirligt utformat sina initialer, JA på den ena sidan om ett litet 

självporträtt och GS på den andra sidan. På var sin sida om ramen står två män med långt 

skägg och de bär hatt, jackett med en knäppt väst under. Männen har sin arm lyft mot den 

axel som är vänd in mot tavlan och den yttre armen hänger ner efter kroppen. På sockelns  

översidas mitt står två hästar vända mot varandra. Den ruta som kommer näst ytterst har ett 

fönster utmejslat med en gardin och ett trebent bord. På bordet står två blomkrukor med 

växtligheter i. Den yttersta rutan står männen i på var sin sida, men även den är riktsmyckad 

med blommor och blad. Tavlan i mitten är indelad i två delar. I den nedre framställs en 

fullriggare som seglar på stora vågor och alla segel är hissade. Ramen runt segelfartyget är 

rikt smyckat med sirligt slingrande ornament. Ramen runt de båda bilderna har en 

symmetrisk blom och bladornament. Den övre bilden är utformad som en halvcirkel och här 

är det ett modernare fartyg med en stor skorsten som det ryker ur. Röken ligger parallellt med 

bakre delen av fartyget. Seglen är nerhalade. Tavlans krön toppas av en halvcirkel vars ändar 

sirligt vänds inåt och mellan dessa ändar hålls en blomma med fyra kronblad. På de yttre 

sidorna om halvcirkeln finns två små fåglar vända med näbben mot varandra. Ett 

bladornament ligger sirligt ovanför ramen och följer den ner till hälften.  

 

Jag tolkar utifrån en historisk kontext och min egen kontext. Den rikt smyckade tavlan ses 

som en hyllning till den gamla och den nya tidens sjöfart. Som ett indexikalt tecken kan 

hyllningen till moderniteten betraktas där JAG placerar fartyget med motorn överst. Röken 

blir en symbol över teknikens framåtskridande. Röken påvisar även rörelse, hastigheten ser ut 

att vara tämligen hög. 

Fullriggaren kräver ju dessutom vind vilket JAG påvisar med de stora vågorna han utformat.  

Det övre fartyget däremot ser ut att gå i lugnt vatten.  

Båda båtarnas för är vänd mot höger, men fullriggarens vimpel pekar också åt höger vilket är 

rakt mot vinden vilket är märkligt, men kan ju också vara ett indexikalt tecken på att 

segelfartygen �gick bakåt� och nu kom nya tider med moderna båtar som inte behövde ha 

vind i seglen för att ta sig fram utan drevs av motorer. Jag tolkar de båda männen som män av 

sin tid som bär framtidens sjöfart på sina axlar. JAG har i denna tavla visat på prov för sin 

                                                
51 Ersbacken Annelie, 2007, utställningsproducent JAG museets katalog 
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hantverksskicklighet, allt är prytt med sniderier. Sockelns framsida som är prydd med fyra 

springande jakthundar varav två är på var sida om självporträttet. Hundar är trogna och lojala, 

men kan också symboliseras som väktare.52  

Blomman har fyra kronblad som går in mot den relativt stora blomkroppen. 

Runt ramen dyker dessa blommor upp på fyra ställen. De är förgyllda. Blomman högst upp 

(3a) har en liten bladrosett högst upp. De tre veckade strecken mellan blomblad och 

blomkropp gör att blomman ger ett skulpterat intryck på mig och buktar utåt i en 

jämförelsevis hög relief. 

                    
                                            Bild 2a detalj från Taflan Skeppet .                                  Bild 2b  Blomdetalj 

      ANALYS 3                                                                                                                                                                                                                              

                              
          Bild 3. Eva.                                                                                                                  Bild 3a Evas sockel 
Eva är 125cm hög och 26 cm bred som bredast. Tillverkningsåret är okänt. Skulpturen är utskuren ur ett stycke. 

                                                
52 Carr-Gomm, 1997s 104 
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Eva hör till motivkategorin �kristna motiv�, skulpturen föreställer en kvinna hon står stadigt 

med fötterna lite isär. Armarna är tryckta intill kroppen och vinklade vid armbågen. Hon 

håller händerna mot varandra i midjehöjd. Hon är iklädd endast ett blad eller en snäcka, som 

täcker hennes kön. Håret, som ser flätat ut, ligger över skuldrorna och fram över bröstets övre 

hälft. Träet är målat och gör så att hon har en Carraramarmorlik hudfärg. 

 

Evas ansiktsutryck är allvarligt och hela kroppen är sluten. Förvisad från paradiset då hon 

täcker sitt kön med ett fikonblad som blir symbolen för blygsel. Hennes allvarsamma 

ansiktsuttryck visar att hon och Adam blivit förpassade från paradiset. Hädanefter skulle Eva 

föda sina barn i smärta och Adam skulle bruka jorden där törne och tistel växer.53 

 

Jag tycker mig finna likheter med ett par grekiska skulpturer jag hittade i Konstens Historia. 

Skulpturerna heter �bröderna Kleobis och Bilton� Polymedes av Argos omkring 615-590 f. 

Kr.54Starkt påverkade av egyptisk och assyrisk konst fortsatte grekerna att avbilda människan 

efter den egyptiska modellen. Jag vill påstå att det är denna modell JAG har använt i sin  

avbildning av Eva men han har begränsats i att hon är tillverkad i ett stycke vilket säkerligen 

påverkade hennes slutna kroppsspråk. 

 Jag hänvisade tidigare till de massproducerade bibeltrycken Dorés bibel som präglades starkt 

av assyrisk och egyptisk konst (bild 1b) 

Eva står på en åttakantig sockel med en blomma på varje kortsida. Blommorna har åtta 

kronblad och en rund blomknopp i mitten (bild 3a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Carr-Gomm, 1997, s 11 
54 Gombrich, 1995 s 79 
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ANALYS 4 

 

        
                                                         Bild 4 a �Adam�.                                  Bild 4b sockeln  till �Adam�  
�Adam� höjd 148 cm och 30 cm som bredast. Okänt tillverknings år samt tillverkad i ett stycke, sockeln dock i annat 

material                  
Skulpturen föreställer en man. Mannen har mörkt helskägg och långt mörkt hår som ligger 

fram på bröstet. Mannen är i en rörelse på väg uppåt. Han fullkomligt svävar ovanför sockeln 

med båda armarna sträckta mot himmelen. Mannen har ett draperat tyg på sin kropp, och 

kroppen är bemålad av en vitaktig färg vilket får den att se marmorliknande ut. Han har 

blicken vänd uppåt. Sockeln ser ut att vara ett återanvänt material från någon slags 

konstruktion, den är sexkantig, men dess överdel övergår till att vara rundad, som en slags 

�pelare�. Sockeln ser ut att vara marmorerad i sin bemålning. Ett järn rör är förankrat i 

statyns vänstra fot och bär på så vis upp hela skulpturen (bild 4b). 

Derr kallar denna skulptur för Adam och diskuterar varför han har kläder på sig. Annelie 

Ersbacken som är utställningsansvarig 2007 vid JAG:s museum kallar den för Jesus 

himmelsfärd, och påvisar en liknande bilder som finns på piedestalerna till Aron och Moses. 
55(Bild 5) Denna skulptur hör till de få som inte fått någon av JAG:s karakteristiska blomma. 

                                                
55 JAG museets utställningskatalog skriven av utställningsansvarige, Annelie Ersbacken.2007 
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Det skulle kunna vara så att det föreställer Jesus och att JAG inte ville sätta sin blomma på 

guds son. Bilden på piedestalen som är liknande avbildning av Jesus har sina blommor runt. 

 Bild 5 Piedestal med himmelsfärden 

  Analys 5 

          
Bild 6 Stol                                                                                             Bild 6a blomdetalj 

 
           Stol tillverkad i trä av JAG med stoppad rygg och sitts samt även armstöden. Stoppningen är klädd med 

ett rött tyg med mönster. Stolen har måtten 113 cm i bakstycket, 60 cm i sitsen 49 cm djup och 67 cm i ryggen. 
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JAG tillverkade både skåp, skrivbord, bord och stolar. Det är säkerligen trä från bärgningarna 

som han använt. De främre stolsbenen är dekorerade med vridna kolonner som når ända upp 

till armstödet. De bakre benen har detta mönster ända upp till slutet av stolsryggen. Mellan 

dessa vilar två lejon vända med huvudena vända mot varandra och mellan deras huvuden har 

JAG utformat en dubbel blomma även nedanför lejonen finns en blomrad. Denna dekor finns 

även på var sida om ryggstoppningen samt under den, fast här har JAG även lagt in blad 

dekor mellan blommorna. Vid stolens ben finns ca två tredjedelar upp mot sitsen en trälist, 

vilket gör stolen stadig och den har gett JAG dekorerat med ännu en blomrad. Stolen är klädd 

med ett mönstrat rött tyg. Stolen ger ett tronaktigt intryck, i sin pampighet. Symmetrin är 

minutiös och tittar man noga ser det ut som lejonen ler.  

 I slutet av 1800-talet fanns denna idé om allkonstverket som fascinerade både konstnärer och 

formgivare. Med Art nouveau, eller jugend, kom en vilja att tillföra det nya seklet en ny 

konstnärlig form och att undvika historiska referenser. Detta eftersom världen förändrades i 

snabb takt i och med industrialismen och de medföljande tekniska innovationer som gjordes. 

Art nouveau var en helt ny stil som skilde sig från det gamla. Den uttryckte aktivitet och stod 

för värderingar på ett sätt som kom att göra den populär. Bildkonsten hade stor inflytande av 

formuleringen av art nouveau. Japanska träsnitt och symbolismen var starka komponenter i 

stilen.  Många arkitekter och formgivare var utbildade bildkonstnärer och ville utvidga sitt 

arbetsfält. Det var en önskan om att estetiska former och tillämpad konst skulle prägla 

människans tillvaro.56Även bruksföremålen ingick i denna önskan. JAG mötte troligen denna 

nya stil på Stockholmsutställningen 1897 som han besökte. Han överförde den till sitt egna 

formspråk. Där andra konstnärer satte in den svenska faunan i dekoren så tog JAG en egen 

variant av den öländska solvändan.  

Stolen är rikt ornamenterad med JAG:s signaturblomma, som jag nämner tidigare kröns 

denna stol med en dubbelblomma (bild 6 a) 

 
   

 

 

 
 

 

 

  

                                                
56 Vihma, Susann, Design historia - en introduktion, 2005,Raster s 56 
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ANALYS 6 

  
 Bild 7, Nanny och JAG.  JAG har måtten 67x38 sittande och Nanny har 67x 34 

 

Ur genregruppen Gruppmotiv.  Detta ska vara JAG:s avbildning på sig själv samt sin fru 

Nanny. JAG håller en fågel skulpterad i sten i sin utsträckta hand. Finklädd har han framställt 

sig själv, i vit skjorta och slips, brun kavaj med skört, ljusbruna byxor i vadmal och damasker 

i grönt. På den stora fickan på kavajen står det utsirat Giv mig en slant. JAG har även 

omsorgsfullt skulpterat fram sin medalj ovanför fickan. Nanny har en ljusare framtoning, 

blekare hud och vit klänning, vita strumpor samt även vita skor. I sin vänstra hand finns ett 

hål borrat där en blomma sattes i då de välkomnade besökare utanför ingången till gården. 

Hon bär gula armband, har ett gult band runt livet samt ljusgrönt förkläde. Båda är monterade 

av flera bitar och alltså inte ur ett enda stycke. Paret är väldigt individuella och jag finner 

inget som förbinder dem tillsammans. 

 I bild 7a och b som är foton på paret kan vissa likheter skönjas. Skulpturen JAG gjort av sig 

själv är mer lik än den på Nanny. Hon ser tämligen blek ut jämte sin man. Intressant är deras 

sittande position eftersom det är nästan enbart kungligheter som JAG har avbildat sittande. 

Själv är han klädd som en herreman medan Nanny får behålla förklädet på. Det kan kanske 

vara ett indexikalt tecken på arbetsfördelningen i hemmet. Kanske såg JAG sig som kung på 
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sin gård med sin lilla fru vid sin sida. Drottningar framställde säkerligen inte med förkläde på 

sig.  

Bild 7 d visar skörten på JAG:s kostym där några små av hans blommor syns. Nanny har en 

blomma mitt på magen, på förklädesbandet.                

                                             

     

                                              
Bild 7 a Nanny                                            Bild 7 b JAG                                                                                                     
.                                            

 
 Bild 7c. Blomdetaljer på skörten. Små enkla blommönster på skörten, liten mittkropp och fyra kronblad 
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    ANALYS 7  

 
                                                                     Bild 8a Gruppen med Farao                                        Bild 8b Faraos pipa 

I mitten har vi farao sittande och är JAG: s största skulptur den är 170cm hög och väger nästan 80 kg. Kroppen är i hopsatt av många delar. 

 

Det är svårt att säga om JAG avsåg att presentera sitt följe på det här viset eller om det har 

växt fram. På ett äldre vykort som var taget några årtionden efter JAG:s död så ser följet ut 

ungefär så här. Fast då är även Moses och Aron med, stående på sina piedestaler. De två 

största lejonen är mer upphöjda och vilar även de på varsin piedestal. Till vänster om Farao 

står även Adam och Eva.  

                                                          
Bild 8c Farao.                                                                                                                                  Bild 8d Faraos krona 

 

Farao sitter på en stol med armarna på armstöden och båda fötterna i golvet. Han bär en lång 

mörkfläta på ner på ryggen och ett svart helskägg som sträcker sig nästan ner till bältet. På 

huvudet har han en krona i två våningar (bild 10 d) Den är rikligt smyckad i blad och 

blommor samt en bård i guld närmast huvudet. Andra våningen ser ut som fjädrar med en 
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blombård och en blomma högst upp. Farao har mörkröda kläder samt ett liv i blått med 

blombårder. Bältet har blågrön färg med blommor. Ärmmuddarna är prydda med rikliga 

dekorationer. Han bär knälånga byxor som avslutas med en mudd med blommor, han har blå 

knästrumpor och skor med en blomma på. 

 Lillemor Derr fann att Faraos ursprungliga tron är borta och att han nu får nöja sig med en 

vanlig stol. Derr menar att inspirationen till Farao är hämtad från Carl Milles arbete med 

skulpturen av Gustav Vasa från 1907. 1904 gör Milles flera skisser (på en av skisserna bär 

även kungen en krona) vilka spreds i tidningar och en fullskalig modell gjordes i 

polykromerad gips som också ställdes på sin tilltänkta plats 1907.57 

 

Längst fram i denna grupp ligger lejonen vilka är en viktig symbol i konsten och står för 

styrka och makt.58 De fläckiga hundarna som står framför Farao är JAG: s egen variant på de 

engelska porslinshundar (Staffordshirefigurer som förekom i många olika skepnader)och som 

var populära souvenirer och fördes hem av sjömän.59 Enligt tradition hävdade museiguiden, 

att hundarna användes för att signalera i fönstret. Om hundarna var vända inåt huset skulle 

det betyda att sjömannen var hemma, var hundarna vända utåt var det lika med fritt fram. Det 

fanns ett sådant par i JAG:s hem som han troligen haft som förlaga. 
  vkkdkå2k  

 
  Bild 8e Engelska porslinshundar.60 

 

Männen som står längst ut har kallats för de turkiska soldaterna på grund av deras klädsel och 

den röda fez-liknande huvudbonaden. De är inte heller helt lika, den ena har en rock med 

skärp medan den andre har en kortare tunika liknande klädsel. Båda bär skjutvapen. 

                                                
57 Derr, 2007 
58 Carr-Gomm, 1997 s 151 
Värdighet är också en av lejonets egenskaper och enligt gamla testamentet är �lejonet hjälten bland djuren, som 
ej viker tillbaka för någon� de är dessutom vaksamma och kan därför tjänstgöra som dörrväktare och JAG 
använder den på flera av sina verk 
59Johannesson, Lena 1978 s 93  
60 www.antikboden.net(2008-01-08)   
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Männen närmast Farao har länge kallats för �Faraos väktare� men de kan också vara bibliska 

personer.  Den ena bär på en nyckel vilken aposteln Petrus brukar framställas med.61 Den 

andra bär på ett spjut och ett klubbliknande vapen och han har en blomma mellan sina fötter. 

(JAG har även gjort två liknande �väktare� fast de är en decimeter längre en dess två, de två 

föreställer Moses och Aron, som jag nämnt tidigare) Bröstemblemen är liknande på alla fyra. 

 På museet låg en gammal bibel uppslagen med Gustave Dorés illustrationer och påvisade 

likheten med assyriernas reliefer, vilka var rikligt ornerade. Denna förkärlek till att pryda allt 

präglade JAG:s verk.  

Eftersom många av hans verk �bättrats på� är det svårt att säga om Farao har sin originalfärg. 

Jag finner jätte pipa väldigt intressant. Den vilar i Faraos knä med munstycke och tillsynes 

svarvad pipskaft, själva tobakshuvudet har en makaber form av ett människohuvud, vilken 

kan liknas med en afrikanskmask. Vid utställningen i Borgholm blev JAG avrådd att ha den 

med, eftersom piprökning vid Faraos tid inte ansågs vara en realitet. Fast det var inte 

skjutvapen heller. Tutanchamos grav hittades 1922, men ett starkt intresse fanns för 

kungarnas dal. Inspirationen måste ha nått honom med tidningar och böcker. Det är ju 

spännande att JAG väljer att göra just en farao.   

 

ANALYS  8   

 
Bild 9 Kejsarparet Wilhelm och Augusta. Kejsarparet har en längd på 88 cm x 52cm  
 
  

 

                                                
61 Carr-Gomm, 1997, s 191 
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Detta är en byst av en man och en kvinna. Mannen har axelprydnader i guld. Han har en blå 

klädnad med ett ljusare blått ordensband, med guldkanter samt en vågliknande dekoration på 

mitten. På bröstet sitter en medalj samt två guldblommor. Nedanför halsen finns ett vitt 

område i form av en trekant. Mannen har mörk mustasch, han har brunt lockigt hår och bär en 

huvudbonad liknande formen av locket på en sockerskål. Huvudbonaden är gulbrun och 

�knoppen� är guldfärgad.  

Det är svårt att säga om denna byst hör till dem som fått en �färgkomplettering� då det runnit 

färg efter mannens nacke vilket jag själv iakttog vid mitt besök på museet. 

 

Kvinnan har en grönfärgad överdel med en bred bård som löper från halslinningen och ner 

längst upp mot kragen sitter en blomma. Runt halsen har hon ett halsband med ett upp och 

nervänt hjärta som smycke. Kvinnan har en liknande huvudbonad och håret liknar mannens. 

JAG har inte gjort dem ur ett stycke utan har satt fast deras huvuden med en ten i mitten av 

vardera skallen. Jag tycker att detta par liknar Nanny och JAG i analys 6. 

1913 firar kejsaren 25 år som regent och det var mycket skriverier om det i tidningarna. 

Kejsarparet seglade även vid 1890-taletsmitt förbi den öländska kusten. Vilket skulle ha varit 

ett mäktigt följe konvojerat av två jagare. Det är oklart om JAG namngett skulpturen själv.62 

 

 

   
Bild 9 a närbild på blomma                     

 

Kejsarinna Augusta har smyckats med en stor karaktäristisk blomma vid halslinningen. Den 

har en rund guldfärgad blomkropp och åtta kronblad. Kejsaren själv har jämte sin medalj två 

blommor som har något spetsigare kronblad. 

 
 
 
                                                
62 Derr, 2007, s 39-40 
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AVSLUTANDE OCH SAMMANFATTANDE DISKUSSION. 

Mina frågeställningar jag hade var följande.  

Kan jag med mina analyser finna någon slags förändring över tiden för JAG:s  konstnärskap 

och hur ser den i så fall ut? 

Var utveckling något som förväntades eller emotsågs särlingars konst som oföränderliga och 

genuina? 

Mina teoretiska utgångspunkter har varit JAG i relation till modernitet, primitivism, original 

och särlingskap samt de psykologiska skolorna som utvecklades runt sekelskiftet. 

 Mitt syfte med att urskilja någon förändring över JAG:s verk över tiden han var verksam, har 

inte utfallit som jag trodde; jag var övertygad om att han skulle gå från detaljrikedom mot 

förenklande och renodling, men så enkelt var det inte. Efter att ha analyserat har jag däremot 

fått intryck av att så gott som alla JAG:s skulpturer är porträttlik honom själv, även kvinnorna 

är hans avbild men givetvis utan skägg eller mustasch. I dokumentären berättar även Oscar 

Johansson att de större skulpturerna gjordes före första världskriget och att ju äldre JAG blev 

desto mindre blev hans skulpturer. Vilket inte är så konstigt då de stora var både otympliga 

och tunga. Jag kan konstatera att han prövar andras grepp, och gör om dem till sina med sin 

signatur på dem. Han avbildar hundarna t.ex. i Faraogruppen som var ett populärt 

porslinsföremål som sjömän köpte med sig hem. Han gör även en parafras på Alice Nordins 

brons skulptur från 1911, �Barnen ser efter vildgässen� Gustavsberg tillverkade den ett par år 

efter det i parian porslin och den spreds över hela landet.63 Han gör även flera upprepningar 

av samma verk, som exempel de sittande hundarna i Faraos följe.  

 

JAG har varit sin bildvision trogen och när jag studerat hans blommor har jag konstaterat att 

han hållit sig till vad han kallade solvändan. Han frångår sin blomma i några få fall, och det 

är Taflan som anses vara hans mästarstycke. Den blomman har fyra kronblad med tre 

rundade uddar (bild 2b) som gör att den ser mjukare ut i formen. Stolen jag analyserat har en 

dubbelblomma med åttakronblad och sexton i kransen utanför. Den blomman är också 

placerad som �kronan på verket� i mellan lejonen (bild 6 a)  

Den semiotiska metoden jag använt i analyserna tycker jag har fungerat bra i den 

bemärkelsen att metoden förankrar bilden i ett sammanhang, samt att semiotikens tanke är att 

tolka tecken. 

                                                
63 Derr,2007, s 64 
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 JAG kämpade för att göra sina träskulpturer trots att byborna tyckte att det fanns bättre saker 

att ta sig för inom lantbruket. Utan tvekan kämpade han för att inte bli sedd över axeln och 

som avvikare. Den medalj han fick för sin räddning av de ryska sjömännen blev ifrågasatt av 

folket i gårdarna och detta gjorde att han skrev till kommunalnämndens ordförande för att få 

ett intyg på sin bragd.64 Annars ska han ha spätt på historierna om sig själv och förbättrat dem 

rent av för att få dem en aning intressantare. Detta styrker Åkessons teorier om original om 

med humorns hjälp tänjer på gränser och upprätthåller strukturer på både gott och ont. 

Historien om resan till Stockholm och besöket hos kungen var en sådan historia han ska ha 

tyckt om att berätta. 

JAG och en dräng seglade upp till Stockholm för att delta på världsutställningen år 1897. 

Enligt JAG så seglade de direkt till Djurgården och väl i land mötte de en � pojkvaske�� �å 

näe han fick ögna på mej, kom han å hälsa å sa att e de int farbro Gustafsson från Seby�?  

Det tillstyrkte JAG och då presenterade sig �pojkvasken� ��Ja e Oskes älst pojk, Gusta�. 

Denna historia finns dokumenterad i flera varianter.65 

Jag tycker mig se en oerhörd vilja att bli accepterad som konstnär, dels i resan till Stockholm 

där han ville delta på utställningen, dels i hans strävan att leta grepp inom samtida verk. Detta 

talar emot Dahlströms teori om att konstnärskapet är ofrivilligt och att konstnären inte skapar 

den i bemärkelsen att det är konst, möjligtvis ofrivilligt i den bemärkelsen då han verkar 

drivas av en kreativitet som nästan övergår i en besatthet.66. JAG gjorde även några grupper 

som är väldigt lika Döderhultarens sätt att visa sin tid. Döderhultaren fick ett genombrott och 

det var kanske det som sporrade JAG att göra liknande grupper. 

 

 Konst gjord av särlingar blir betraktat som konst i efterhand. Detta stämmer överens på hur 

JAG har gjorts till konstnär. Han fick aldrig något erkännande annat än för sina möbler. Det 

vilar ett löjets skimmer över uttalanden om honom i de tidningsurklipp jag hittat.67 Här kan 

jag anföra hur Bourdieu menade att skillnaden mellan ett konstverk och ett enkelt hantverk 

ligger i sociala konventioner samt vad konstvärlden anser vara värd en estetisk bedömning.68 

En stor skillnad ligger i att vara konstnär och få stämpeln original efter erkännande, och att 

vara original och sträva efter att bli konstnär. Vilket verkar vara en omöjlig ekvation att få 

ihop. JAG förblev ett original, fast han for till Stockholm och kom hem med en medalj, 

                                                
64 Derr, 2007, s 33 
65 Derr.2007, s 48 
66 Dahlström, Per, Särlingskap och konstnärsmyt, 2002 s 199 
67 Kalmar länsmuseums bibliotek, personhistoria,�Gubbens knåpgöra med att snida gubbar har naturligtvis gjort 
honom till original� .�Herr skulptören-amatören� har haft gott om ledig tid då tre rum är proppfulla av alster. 
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vilken i och för sig inte var för deltagande i utställningen utan verkar vara en vanlig 

minnesslant. Jag undrar om han hade hoppats på att få upprättelse med att kunna visa upp sin 

medalj och få ett erkännande.  Artikelförfattaren skriver vidare om JAG: s bragder till sjöss 

och påpekar hur uppryckande och intressant att i vår sminkade och bortpjoskade tidsålder 

(1931) få en pratstund med en gammal veteran �sjögubbe�. 69 Han påtalar att anlag finns men 

ingen skolning, samt att impulser och intryck utifrån saknas. Han har kanske en poäng här, 

hade JAG: s artefakter sett annorlunda ut om han fått skolning? För intryck måste han ha fått 

efter sin Stockholmsresa men det visar sig inte nämnvärt i hans verk. Journalisten skriver 

vidare att det nog är stolta ögonblick för gamlingen att få gå omkring bland de fina 

främlingarna (turisterna) och visa sina skulpturer. Det verkar inte som det bromsade honom, 

alla gliringar och brist på uppskattning i hans skapande.  

Freuds teori om den primitiva konsten svarar till en del på min frågeställning, ifall utveckling 

var något som förväntades. Freud menade att genom att studera urbefolkning och de 

primitiva, kunde man förstå den civiliserade moderna människan. Freud menade vidare att 

urföreställningar fanns djupt i det omedvetna dit barn, mentaltsjuka och sant naiva ansågs ha 

en närmare förbindelse till. Så Sammanfattningsvis som jag nämnt tidigare så är det en 

teoretisk förklaring till den omvärderade synen på särlingskonst och sekelskiftets intresse för 

primitivism. Utifrån denna teoretiska förklaring höjdes statusen för den naiva och primitiva 

konsten. Naiva, barn och mentaltsjuka som stod för urföreställningar det rena och sanna var 

inget som förväntades utvecklas. Statusen som höjdes inverkade inte mycket på JAG:s liv 

möjligtvis att de turister från de större städerna köpte hans verk, vilken tidningsskribenten 

från 1931 var inne på, men på Öland var hans konstnärsstatus mindre än hans orginalstatus. 

Fast likt Lim-Johan, har det förändrats och nu 75 år efter JAG:s död har han till och med ett 

museum med sitt namn på.  

Döderhultarens citat som jag även nämnt tidigare tycker jag ringar in Dahlströms teori om 

särlingar och att konstnärskapet är ofrivilligt, samt att konstnären själv inte skapar den i 

bemärkelsen att det är konst utan det är ett sätt att överleva. 

 
    �Det finns saker, som man ser eller gör eller känner men inte talar om. Jag skulle vilja räkna konsten dit. 

      För övrigt är jag inte tillräckligt hemma i det konstkritiska �tjuvspråket� för att kunna utrycka mig bra. 

      Men jag vill säga vad psalmisten säger om skriften: �Hade icke ditt ord varit min tröst, så hade 

      jag för längesedan varit förgången i mitt elände�70 

                                                                                                                                                  
68 Bourdieu, 2000 s409-410 
69 Kalmar läns museums register person historia, urklipp skrivet av Tinge 30/5 1931 
70 Jungmarker, Gunnar, Axel Petersson Döderhultarn, 1969 s 12 
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