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Denna uppsats hade inte blivit densamma utan den generositet jag mött i mitt
uppsatsarbete från privatpersoner. Inge Kamstedt satte mig i kontakt med
Bernhard Jönssons dotter Inger Theander, som vänligt delat med sig av minnen
och letat upp uppgifter. Hembygdsforskare Birgitta Holmén har engagerat
förmedlat olika källor. Lokalhistoriker Gösta Eriksson gav alert uppgifter om
dåvarande konstnärsgruppen i Hylte. En rad personer, en del för mig helt nya
bekantskaper, har öppnat sina dörrar för att låta mig fotografera målningar i deras
hem. Andra har fotograferat själva och mejlat mig foton. För att obehöriga
genom den offentlighet denna uppsats får inte ska få tillgång till uppgifter om
enskildas privata konstinnehav avstår jag att nämna namnen på dessa
hjälpsamma människor. Därtill har personal på Hylte Folkbibliotek och Växjö
stadsbibliotek hjälpt mig att få tillgång till litteratur.
Till alla vill jag rikta ett varmt
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INLEDNING
Ämne
I min b-uppsats behandlade jag betydelsen av att sortera bilder under de olika begreppen konst respektive folkkonst.1 I genomgången av litteratur fann jag då att Bernhard Jönsson i Färgaryd lyfts
fram nationellt och internationellt som folkkonstnär.2 Han både kopierade gamla sydsvenska bonadsmålningar och komponerade egna och det är denna produktion han uppmärksammats för. När
han tog upp en stil från 1800-talet ur en annars bortlagd folklig tradition titulerades han folkkonstnär. Att han i sitt oljemåleri gestaltade det han såg omkring sig, framförallt djur, människor i arbete
och landskap, fick i jämförelse med hans bonadsmåleri mycket mindre uppmärksamhet. Det framstår därför som att det inte ansetts vara av intresse. Det gör mig frågande inför begreppet. Vem avgör vad som är folkkonst och varför? Folkkonst som ämne sorterar under etnologin och inte under
konst- och bildvetenskap. Inom konstvetenskapen lyser folkkonsten med sin frånvaro. Vad säger det
om konstvetenskapen?

Syfte, avgränsning och material
Jag finner att Bernhard Jönsson, som utövade två sorters måleri, är ett intressant exempel för att belysa folkkonsten som kategoriserande begrepp. Folkkonst antyder en social tillhörighet vilket motiverar en orientering om Bernhard Jönssons liv och verksamhet. Då sydsvenskt bonadsmåleri haft
betydelse för uppmärksamheten på Bernhard Jönsson vill jag med en kort redogörelse för traditionen ge en bakgrund för att kunna ifrågasätta konstruktionen av folkkonst. Genom att sätta hans oljerespektive bonadsmåleri i sammanhang med hans samtida konsthistoria kan jag reflektera över hur
hans verk har kategoriserats som konstyttringar. Eftersom betoningen i framställningarna om honom
ligger på att han är folkkonstnär och inte på att han är konstnär är det intressant att undersöka vilken
attityd till folkkonstnären texterna förmedlar. Av utrymmesskäl avstår jag att granska texter som
finns i arkiv då de inte lika aktivt bidrar till den pågående konstruktionen som de texter gör som
finns i bibliotekens bokhyllor eller i museikataloger. Tidningsurklipp tillför något till presentationen
av Bernhard Jönsson varför de bifogas om än i stort utan kommentarer. Undersökningarna blir underlag för en diskussion om folkkonsten som kategoriserande begrepp. I den vill jag visa hur konstruktionen är ett medel att skapa underordning.

1

2

Andersson, Inger, En främmande fågel? En sunnerbomålning i ljuset från Matisse veranda, B-uppsats, Konst- och
bildvetenskap, Växjö universitet 2009.
Jag är själv född och uppvuxen i Färgaryd och känner därför sedan tidigare till Bernhard Jönssons måleri. Avlägset
är vi släkt men jag har bara mött honom en enda gång och det var som besökare i hans galleri.
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Forskningsöversikt
”Bonadsmålaren i Färgaryd” är en artikel av Stig Tornehed, dåvarande chef för televisionens Smålandsdistrikt, i Växjö stifts hembygdskalender 1986 (1986).3 Han har även gjort filmen med samma
namn för TV 1 1985. Den refererar antikvarie vid Kulturen i Lund Lena Larsén till i ”Lust och längtan - om drivkrafter bakom folkkonsten” i folkkonsten – ALL TRADITION ÄR FÖRÄNDRING
(1992).4 Artikeln finns översatt i Swedish folk art : all tradition is change (1994) med titeln ”Joy
and longing: on folk art and the desire to create”.5 I Lanthandeln: i Färgaryds, Långaryds och Femsjö socknar samt Rydöbruks samhälle, sammanställning av uppgifter som forskats fram vid studieförbundet Vuxenskolans cirkel med samma namn vintern 1992-1993, skriver Birgitta Holmén, hembygdsforskare sedan 1972 som erhållit både Nordiska museets medalj och hembygdsrådets finaste
medalj, om Bernhard Jönssons verksamhet i ”Lunnabo lanthandel”.6 Enligt uppgift ska i Jönköpings
länsmuseums arkiv finnas en intervju med Bernhard Jönsson från 1971 av en då nyanställd Eva
Londos.7
En sökning på avhandlingar om folkkonst på Libris ger 31 träffar. Jag väljer att bortse från de avhandlingar som är utländska eller ägnas möbler och andra föremål eftersom min uppsats angår måleri. Då återstår tio. Då mitt syfte är att studera konstruktionen av folkkonstnären under sent 1900tal finner jag det inte relevant att här behandla dessa målare som var verksamma under 1700- och
1800-talet. Dock vill jag lyfta fram etnolog Elisabeth Berglins doktorsavhandling En bonadsmålare
och hans värld: Johannes Nilsson i Breared (2000) som ger en förståelse av de äldre bonadernas
bildgestaltningskontext.8 I Sydsvenska bonadsmålningar (1982) erbjuder professor i etnologi NilsArvid Bringéus en översikt med en rikhaltig exempelsamling.9 Samma uppgift fyller Uno Hernroths
Sydsvenska bonadsmålare 1750-1850: Deras miljö och sociala bakgrund (1979) utgiven av Nordiska museet.10 I Halland 1990 ingår artiklar med anknytning till bonadssymposiet 1989 (1990)11. Halland 2009 har titeln Inzoomning: bonadsmåleri (2009) och går på djupet i detaljer.12 I sin doktors3
4
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Tornehed, Stig, ”Bonadsmålaren i Färgaryd”, Växjö stifts hembygdskalender 1986, red. Bengt Andersson, 1986.
Larsén, Lena, ”Lust och längtan – om drivkrafter bakom folkkonsten”, Folkkonsten – All tradition är
förändring,red. Beate Sydhoff och Sissi Nilsson, 1992.
Larsén, Lena, ”Joy and longing: on folk art and the desire to create”, Swedish folk art : all tradition is change, red.
Barbro Klein och Mats Widbom, 1994.
Sammanställning av uppgifter som forskats fram vid studieförbudet vuxenskolans cirkel Lanthandeln i Färgaryds,
Långaryds och Femsjö socknar samt Rydöbruks samhälle vintern 1992-1993.
På grund av en omorganisation i museets arkiv har jag inte lyckats att få tag på intervjun för denna uppsats. Mejl
från Londos till förf. (2009-11-27)
Berglin, Elisabeth, En bonadsmålare och hans värld, 2000.
Bringéus, Nils-Arvid, Sydsvenska bonadsmålningar, 1982.
Hernroth, Uno, Sydsvenska bonadsmålare 1750-1850, 1979.
Halland 1990, Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, red. Björn Petersen, 1990.
HALLAND 2009: Inzoomning: bonadsmåleri, Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, red.
Anneli Palmsköld, 2009.
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avhandling Textila tolkningar: Om hängkläden, drättar, lister och takdukar (2007) berättar etnolog
Anneli Palmsköld bland annat om bruket att dra stugan med textilier vid högtider, vilket även innefattar de målade bonaderna.13 Hon ger en folkligt religiös tolkning av bruket. Konst- och musikvetare Ingebjørg Barth Magnus går systematiskt igenom musikbilder i folkliga målningar, däribland
sydsvenska bonadsmålningar, i Här är spel och dans: Musikmotiv i svenskt folkligt måleri på bonad
och vägg (2009).14
Folkkonst får i Svensk folkkonst (1983) av etnolog Bengt Jacobsson en översikt, enligt definitionen
att den utgörs av förindustriellt konsthantverk som skiljer sig från den växlande internationella
mode- och stilkonsten genom sin traditionsbundenhet och lokala prägel.15 I sin Svensk folkkonst:
Del 2 (1985) problematiserar han folkkonstbegreppet i samma definition ur olika aspekter.16 I nämnda folkkonsten – ALL TRADITION ÄR FÖRÄNDRING har bl a professor i konst- och bildvetenskap
Lena Johannesson utvecklat tankar om folkkonstbegreppet.17 Fataburen 2005 fick designåret 2005
titeln Formgivare: folket och innehåller artiklar där begreppen folkkonst, formgivning och design är
tema. Konstvetare Johanna Rosenqvist har i sin doktorsavhandling Könsskillnadens estetik? Om
konst & konst-skapande i svensk hemslöjd på 1920- & 1990-talen (2007) undersökt avgränsningen
mellan begreppen hemslöjd och folkkonst.18 I Rondellhundar och schablonspindlar: Folkkonst i
tiden (2009), som presenterar inlägg från deltagare vid folkkonstsymposiet 2007, behandlar
Rosenqvist hur folkkonst konstrueras i ”Folkkonstskonstnärer versus hemslöjdskonstnärer”.19 I
FOLKKONST KULTUREN 2009 (2009) ägnar en rad författare hela årsboken åt folkkonst ur olika
aspekter.20
Litteraturen om modernism respektive postmodernism som fenomen och begrepp är så omfångsrik
att jag inte försöker att ens sammanfatta fältet. Syftet med uppsatsen är inte att ge rättvisa åt modernismen och postmodernismen som historiska fenomen utan att studera hur Bernhard Jönssons produktion relaterar till dem. För undersökningen relevant litteratur refereras i de enskilda kapitlen.

13
14
15
16
17

18

19
20

Palmsköld, Anneli, Textila tolkningar: Om hängkläden, drättar, lister och takdukar, 2007.
Barth Magnus, Ingebjørg, Här är spel och dans: Musikmotiv i svenskt folkligt måleri på bonad och vägg, 2009
Jacobsson, Bengt, Svensk folkkonst: Del 1, 1983.
Jacobsson, Bengt, Svensk folkkonst: Del 2, 1985.
Johannesson, Lena, ”Om ”folkkonst” och andra moderniteter”, Folkkonsten – All tradition är förändring, red. Beate
Sydhoff och Sissi Nilsson, 1992.
Rosenqvist, Johanna, Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 1990talen, 2007.
Bergkvist, Susan, et al: Rondellhundar och schablonspindlar: Folkkonst i tiden, red. Eva Londos, 2009.
Bringéus, Arvid, et al: FOLKKONST KULTUREN 2009, red. Charlotte Åkerman, 2009.
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Teoretiska utgångspunkter
Teoretiskt begrepp: folkkonst
Folkkonst är ett särskiljande begrepp för forskare där prefixet ”folk” markerar att det hör till folket
och inte den kulturella eliten. Historiskt har den placerats på de kulturhistoriska museerna då konstmuseerna främst ägnat sig åt akademiernas konst och städernas skråmästarmässiga konsthantverk.
Den vetenskapliga forskningen om folkkonst bedrevs först inom folklivsforskningen, senare etnologin. I konsthistoriefältet är det i det senaste konsthistoriska standardverket, Signums svenska konsthistoria, som folkkonsten gör entré, om än beskedligt, skriver Bringéus.21
Professor em. i etnologi Bo Lönnqvists skriver att begreppet folkkonst i den europiska folklivsforskningen från och med 1870-talet speglar själva forskningens ideologi och det moderna tänkandet om formgivning och hemslöjd. Enbart det dekorerade och hållbara kom att klassificeras som
folkkonst. I antropologins studium av etnokonst däremot elimineras verket som ”konstverk” för att
istället utgöra centrum i en praxis, vara en visuell uttrycksform i en kulturell kontext.22
Fil. dr i etnologi Eva Londos vill kalla den folkkonst som produceras i vårt postindustriella industrisamhälle för populärkonst för att undvika associationer till hemslöjd, naivkonst och amatörkonst,
eftersom dagens folkkonst inte liknar den gamla allmogekonsten. Den är ett väljande av produkter,
industriella, egentillverkade eller fynd i naturen, som ställs samman och manipuleras. Det försiggår
både i privata och offentliga miljöer och skaparkraften är större än någonsin, både kvantitativt och
tekniskt. Motsatsen, det icke-populära, benämns ofta finkost eller elitkultur men kan mer neutralt
ges en fakultativ definition: den konst som kulturrådet ger bidrag till.23
Teoretiska utgångspunkter och hypotes
”What´s an image?” inledde professor i folkloristik och kulturhistoria Arne Bugge Amundsen sin
föreläsning Tiden, religionen og bildene. Folklig religiøs billedverden i Skandinavia under det nionde bonadssymposiet i Halmstad.24 Han klargjorde att det finns fyra akademiska ämnesområden som
behandlar frågan: konsthistorien, historien, etnologin och teologin. När jag rör mig mellan område21
22

23
24

Bringéus, Nils-Arvid, ”Folkkonst och forskning – en tillbakablick” Formgivare folket. Fataburen 2005 s 17-19.
Lönnqvist, Bo, ”Estetik och anonymitet – om paradoxer i begreppet folkkonst”, Rondellhundar och
schablonspindlar: Folkkonst i tiden, red. Eva Londos, 2009 s 31-34.
Londos, Eva, ”Folkkonst och populärkonst – en samtidsblick”, Formgivare: folket, Fataburen, 2005 s 30-37.
Anteckning från professor i folkloristik och kulturhistoria vid Universitetet i Oslo Arne Bugge Amundsens
föreläsning Tiden, religionen og bildene. Folklig religiøs billedverden i Skandinavia under det nionde
bonadssymposiet på Länsmuseet Halmstad 20091119.
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na stödjer jag mig på filosofen och idéhistorikern Michel Foucault som kritiserade att disciplinerna
inom de traditionella universitetsämnena har en tendens att i sig inrama och begränsa det intellektuella arbetet. Han såg dem för övrigt vara inte bara regelstyrda verksamheter för produktion och
förmedling av kunskap utan också hållpunkter för maktutövningen i det moderna samhället.25
Konsthistoria presenteras traditionellt som en utvecklingslinje, där en rekonstruktion av det förflutna gestaltar en kontinuerlig process av traditioner och kontinuiteter. Detta är med ett annat ord en
diskursproduktion. En diskurs kallas det system som reglerar spridningen av utsagor. Foucault betonade att diskurserna utgör begränsningar för vår förmåga att formulera oss om vår omvärld. De definieras lika mycket, om inte mer, av vad de utesluter eller begränsar än av vad de innehåller. 26 Att
en diskurs har sociala effekter framgår om man som Foucault beaktar att den aldrig befinner sig
utanför makten och att makt är sammankopplat med kunskap.27 Maktens effektivitet är proportionell
mot hur väl dolda dess mekanismer är. Det betyder att mindre framträdande drag, som till exempel
vardagliga uttryck, är effektiva som medel att utöva makt. 28 Foucault förespråkade att man ska konfrontera historien med specifika problematiseringar för att på det viset belysa diskursiva förskjutningar och diskontinuiteter.29 Med den traditionella historieskrivningen som en kontrapunkt kan
man ifrågasätta samtidens självklarheter.30
En av de mest inflytelserika teoretikerna när det gäller konstsociologi är Pierre Bourdieu. Han talade om fält som en struktur för positionering inom ett område där det finns definierade intressen och
en kamp om överenskomna vinster.31 Kampen står om vem som ska ha monopol på fältets specifika
auktoritet. För att fältet ska fungera måste det finnas människor som är redo att spela spelet. Det betyder att erkänna spelet och de insatser som krävs, vilket samtidigt reproducerar spelet. Därtill måste de ha vad Bourdieu benämner rätt habitus. Habitus är en persons kunnande, referenser och trosföreställningar.32 De är dispositioner som förvärvas genom underförstådd eller uttrycklig inlärning.33
Kulturella praktiker är enligt Bourdieu strategier för att distansera sig från det som anses ”vanligt”
och ”enkelt”. De mest lönande strategierna för denna distinktion är de som inte upplevs som sådana
utan som verkar uppstå spontant, att man av en tillfällighet råkar tycka om något man bör tycka om,
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nilsson, Roddy, Foucault – en introduktion, 2008 s 13-14.
Ibid., s 54-58.
Ibid., s 85.
Ibid., s 89.
Ibid., s 59-60.
Ibid., s 78.
Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik: Anföranden av Pierre Bourdieu, 1997 s 127-128.
Ibid., s 128-129.
Ibid., s 133.
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det vill säga ha en viss smak.34 Distinktionsvinsterna blir större ju ovanligare distinktionsinstrument
en person besitter, Bourdieu nämner som exempel förmågan att förstå avantgardekonst. I distinktionskamperna är föraktfulla och särskiljande anspelningar i vardagsspråket vapen och kampinstrument.35
Folkkonsten är en produkt av 1900-talet och moderniteten, skriver Johannesson. Det berodde på att
modernister sökte sig till den för att uttrycka civilisationskritik och att industridesign slog ut den äldre föremålskulturen men framför allt gav 8-timmars arbetsdag arbetare och hantverkare frihet och
fritid att skapa något utöver det nödvändiga. Då bildades det en ny folklig konstkultur: fritidsmålarens. Amatörmålaren var inte längre en mamsell eller en pensionerad officer, som Johannesson uttrycker det. Det ”uppstod en fråga om varför folket inte fortsatte att bete sig som folk – som folk på
landet, vill säga”.36 När arbetaren gick ut med stafflilådan på söndagen blev det naiva måleriet en
urban ism. Därmed var folkkonsten försvunnen. Nordisk familjebok 1907 tog inte upp ämnet folkkonst. Det berodde inte främst på den oklara revirfördelningen mellan konsthistoria och etnologi
utan på att moderniteten inte hotade traditionerna än. Den estetik som präglade det senare 1800-talet
såg i ett radikalt senromantiskt perspektiv samtliga kulturella uttryck som bärare av folkets eller
nationens kultur. Ingen uppdelning mellan finkonst och allmogekonst behövdes. Denna avspändhet
gick senare förlorad.37
Om man vill förstå kulturlivet i det industrialiserade Västerlandet är hegemoni som benämning på
formen för ett samhälles kulturella ledarskap ett oundgängligt begrepp. En hegemoni utgörs av vissa kulturella uttrycksformer som får övertag i förhållande till andra, liksom av att vissa idéer blir
mer inflytelserika än andra.38 Att de hegemoniska systemen består beror på att de inre begränsningar
de förser författare och tänkare med inte bara är hämmande utan också produktiva.39 Detta menar
Edward W. Said, vars Orientalism (1978) inspirerat till många fruktbärande analyser genom sitt sätt
att fokusera frågor om makt, kunskap, ideologi och kultur.40 I sin analys av orientalismen undersöker Said texternas stil, berättartekniska grepp, miljö, retoriska utformning samt de sociala och historiska omständigheterna. Han avstår att undersöka om framställningen är korrekt eller trogen ett original. En anledning till detta förhållningssätt är att framställningarna är producerade av Västerlandet
34
35
36
37
38
39
40

Bourdieu, 1997 s 123.
Ibid., s 24-25.
Johannesson, 1992 s 31.
Ibid., 31-32
Said, Edward W, Orientalism, 1993 s 9.
Ibid., s 16.
Boer, Inge, ”Orientalism”, Oxford Art Online, http://www.oxfordartonline.com/public/ (2009-05-02).
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som ställföreträdande, att Orienten inte företräder sig själv i dessa framställningar. Ett annat skäl är
att det som finns i det skrivna språket är representation (i stället för-närvaro), inte förmedlad närvaro; att det som sprids i en kulturell diskurs är ställföreträdande framställningar och inte ”sanningen”.41 Att bli framställd och företrädd av en dominant kultur menar jag liknar förhållandet för folkkonsten: det är etnologer och konstvetare, representanter för en kulturell elit, som definierar folkkonsten och folkkonstnärerna.
Mina utgångspunkter är alltså dessa: hos Foucault finner jag stöd att för att ifrågasätta självklarheter, att indelningen av vetenskap i olika discipliner både begränsar vilken kunskap som är möjlig
och utgör en kategoriserande maktapparat i sig. Från Bourdieu hämtar jag att det inom ett fält finns
en kamp om makt över legitimiteten och att smak i den kampen utgör ett vapen. Johannesson klargör att folkkonsten är en konstruktion med syfte att göra social åtskillnad. Av Said blir jag inspirerad att fokusera min läsning av undersökningens texter med fokus på deras berättartekniska grepp.
Min frågeställning är vad dessa teoretiska perspektiv kan synliggöra i materialet.
Min hypotes är att begreppet folkkonst används för att avpollettera vissa konstnärer från konstens
arena genom att skapa en separat och underordnad arena för dem.

Metod
Genom att dokumentera oljemålningar Bernhard Jönsson målat hoppas jag med hjälp av en blick på
hans samtida konstvärld kunna förankra att han för dem hämtade inspiration från modernister. Hans
samtida konstvärld var även postmodernistisk varför jag vill visa på likheter mellan det sydsvenska
bonadsmåleriet han ägnade sig åt och postmodernistiskt idégods.
För att förstå betydelsen av att kategorisera någon till folkkonstens domän kommer jag att undersöka vilken attityd till folkkonstnären som konstrueras i texter. Då följer jag Saids förslag att notera
berättartekniska grepp och historiska omständigheter.
Tillvägagångssätt - val av material för undersökningen
Via förfrågningar till personer som kan tänkas ha någon målning av Bernhard Jönsson i sin ägo som
jag får fotografera för uppsatsens ändamål har jag kunnat dokumentera ett antal oljemålningar av
hans hand. Jag har inte haft ambitionen att göra en heltäckande bild av hans produktion då det för
uppsatsens syfte är tillräckligt att dokumentera att tavlor finns och hur de ser ut. Denna dokumentation får utgöra underlag för kunskap om och förståelse för Bernhard Jönssons konstnärliga verk41

Said, 1993 s 23.
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samhet. Texter om Bernhard Jönsson har jag funnit i utställningskataloger, genom sökningar i biblioteksdatabaser samt via muntliga tips.
Material, källor och källkritik
Målningar av Bernhard Jönsson har jag fotograferat. De är signerade och i privat ägo. De presentationer jag granskar är producerade inom folkkonstdiskursen. Larséns artikel ”Lust och längtan – om
drivkrafter bakom folkkonsten” finns i Kulturhusets utställningskatalog folkkonsten – ALL TRADITION ÄR FÖRÄNDRING (1992) som är lättillgänglig på många bibliotek i Sverige. Samma artikel
finns i den via bibliotek nästan lika lättillgängliga Swedish folk art : all tradition is change (1994),
som är en utställningskatalog för en vandringsutställning i USA och Kanada. Torneheds artikel
”Bonadsmålaren i Färgaryd” i Växjö stifts hembygdskalender 1986 (1986) är tillgänglig på
bibliotek. Det framgår av artikeln att författaren har varit på plats och personligen mött Bernhard
Jönsson i hans ateljé. Sydsvenska bonader : en presentation av Bonadsmuseet i Södra Unnaryd
(2001) som finns till försäljning i Bonadsmuseet är även den skriven av Tornehed. Den innehåller
en lista över produktioner av honom som vittnar om ett fokus på folkkonst i hans verksamhet.42
För att sätta Bernhard Jönssons måleri i relation till hans samtidskonst utgår jag från Folke Edwards
Från modernism till postmodernism: Svensk konst 1900-2000, (2000).43 Mitt val grundar sig på att
boken har den svenska 1900-talskonsten i fokus. Edwards är namnkunnig som konstskribent, redaktör, museiman med mera. Han deklarerar en personligt kritisk hållning till postmodernismen. Därför
väljer jag konstkritikern Eleanor Heartneys introduktion Postmodernismen (2001), som jag finner
har en öppen och positiv inställning, för att jämföra bonadsmåleriet med postmodernismens idégods. Bandet ingår i en serie om moderna konstriktningar med curator Simon Wilson vid Tate Galleri i London som huvudredaktör.

Disposition
Som vi sett i de teoretiska utgångspunkterna betyder Bourdieus begrepp habitus mycket för den enskilde individens möjligheter att hävda sig på ett fält. En analys av Bernhard Jönssons plats i förhållande till konstens fält motiverar därför att något sätta sig in i hans uppväxt och miljö. Av den anledningen tecknar jag en kort beskrivning av Bernhard Jönssons liv och verksamhet i kapitel 1. Där
kommer det framgå att han målat bonader. Sydsvenskt bonadsmåleri är en unik tradition, inte bara
för sin lokala utbredning utan också för den rituella kontext som den länge hade. För förståelsen av
42

43

Tornehed, Stig, Sydsvenska bonader : en presentation av Bonadsmuseet i Södra Unnaryd, Södra UnnarydJälluntofta fornminnes- och hembygdsförening, S Unnaryd 2001.
Edwards, Folke, Från modernism till postmodernism: Svensk konst 1900-2000, 2000.
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de kommande analyserna redogör jag kortfattat för det sydsvenska bonadsmåleriet i kapitel 2. Då
Bernhard Jönsson även gärna målade i olja visar jag i kapitel 3 exempel på oljemålningar jag dokumenterat. Deras stil sätter jag i konstkontext genom att referera parallellt till svensk konsthistoria
under hans livstid. Eftersom Bernhard Jönssons bonadsproduktion satte fart samtidigt med utvecklingen och genomslaget av postmodernismen följer i kapitel 4 en analys av hur bonadsmåleri förhåller sig till postmodernistiskt idégods. För att se hur uppfattningar om folkkonst och folkkonstnärer
konstrueras kommer jag i kapitel 5 att granska presentationer av Bernhard Jönsson. Avslutningsvis
följer sammanfattning och diskussion.
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KAPITEL 1
Bernhard Jönssons liv och verksamhet
Bernhard Jönsson föddes 17 november 1893 i Lunnabo, Färgaryd.44 Hans första bildupplevelse var
de bonader som kom fram till jul. Lust att rita och måla delade han med flera av sina åtta syskon.
Då det rådde brist på papper användes uppklippta papperspåsar eller tidningsmarginaler. Han sålde
sin första tavla när han var tio år och i 17-årsåldern målade han sina första bonader.45 Gården hade
jordbruk och runt sekelskiftet började hans far även bedriva viss handel. Runt 1910 uppfördes en
byggnad där en lanthandel startades.46 Bernhard Jönsson fick tidigt hjälpa till i arbetet både i lanthandeln och jordbruket. När fadern dog 1917 fick Bernhard ta över ansvaret för båda.47 Hösten 1918
och våren 1919 tog han kurs vid Hermods korrespondensinstitut. Bilder han skickat och som finns
kvar är på övningar, som färgcirkeln, och teckning efter levande motiv, som djur och porträtt. På
baksidan av returnerade alster står kommentarer antecknade av läraren att det är bra gjort. Dessa
studier är den utbildning han hade i konst. De första målningarna var uteslutande i akvarell då oljefärg var för dyrt. Teckningar är utförda på t ex linjerat skrivpapper, som även det vittnar om knapphet på materiella resurser för ändamålet. I början på 1920-talet signerade han bilderna ”Sam”, en
kortform för hans mellannamn Samuel.48
1928 kunde Bernhard Jönsson köpa ett grannhus att använda som bostad för sin familj. I takt med
att sonen kom honom till hjälp i lanthandeln kunde Bernhard ta sig tid att måla. Då var hans skicklighet som konstnär redan bekant och hans favoritmotiv var djur och natur. 49 Hans dotter minns att
det alltid blev resa in till Halmstad när Halmstadgruppen hade utställning och att det fanns många
konstböcker i hemmet. Stora förebilder var Bruno Liljefors och John Bauer. Hon vet även att berätta
att faderns tavlor var iväg på utställningar. Under 1940- och 50-talet var han medlem i en konstnärsgrupp i Hylte som träffades hemma hos varandra.50 De gav varann inspiration och kritik.51
1958 överlät Bernhard Jönsson lanthandeln till sonen.52 Tal om pension var det dock inte riktigt
44
45
46
47
48
49
50
51

52

Telefonsamtal med Bernhard Jönssons dotter Inger Theander 2009-10-29
Tornehed, 1986 s 53.
Holmén, 1993 s 13.
Tornehed, 1986 s 53-54.
Telefonsamtal med Inger Theander 2009-10-29
Holmén 1993 s 13.
Telefonsamtal med Inger Theander 2009-10-27.
Medlemmar i gruppen var: Helge Fagerholm, Ivan Johnsson, Bernhard Jönsson, Tuve Lindström, David Pettersson,
Sixten Steinmetz, Sven Strandell och Arne Willmyr, enligt uppgift per telefon från Gösta Eriksson (2010-01-07).
Inger Theander uppgav därtill Torsten Spjuth i telefonsamtal 2009-10-27 och 2009-10-29.
Holmén, 1993 s 13.
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eftersom det nu var hans tur att hjälpa till i lanthandeln.53 Den drabbades emellertid av samma öde
som många lanthandlar och lades ned 1973.54 Då gjordes handelshuset om till ateljé och utställningslokal för tavlor och bonader.55 Nu kunde även sonen måla och också hjälpa till med bonadsmålningar, vilka då fick signaturen BUJ, Bernhard och Uno Jönsson. Bernhard Jönsson blev uppmärksammad för sina bonadsmålningar i både press, radio och TV.56 Efterfrågan på bonader var stor
och produktionen fick hållas igång. Det tog tid från oljemåleriet, som annars roade honom mer. 57
1987 brann ateljén ned till grunden. Den 4 april 1992 gick Bernhard Jönsson ur tiden och lämnade
bonadsmålningar och tavlor som ett arv i bygden.

Bild 1. Oidentifierad tidningsbild ur
privat arkiv.

53
54
55
56
57

Telefonsamtal med Bernhard Jönssons dotter Inger Theander 2009-10-29
Uppgift ur privat urklippsarkiv.
Tornehed, 1986 s 54.
Holmén, 1993 s 14
Tornehed, 1986 s 59.
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KAPITEL 2

Sydsvenskt bonadsmåleri
Den äldsta kända sydsvenska bonadsmålningen är daterad till 1630- eller 1640-talet.58 Höjdpunkten
nåddes 1750-1850.59

Bild 2. Karta över det sydsvenska bonadsmåleriets
utbredning. Från Folklivsarkivets hemsida.

Bonaderna hängdes upp på julafton och togs ned vid trettondagen eller senast Tjugondag Knut. 60
Enligt tidens sed målade man utifrån förlagor.61 De bilder som fanns att se för den bildovana menigheten var de kyrkliga.62 Deras motiv blev därför även bonadernas. Den idémässiga grunden utgick
dock från bondesamhällets referensramar och inte kyrkans. Berglin menar att personer och händelser i Bibeln sågs av kyrkobesökarna som betydelseförmedlande tecken.63 I stugorna omtolkades mo58
59
60
61
62
63

Bringéus, 1982 s 14.
Palmsköld, 2009 s10.
Bringéus, 1982 s 23-24.
Berglin, 2000 s 22.
Ibid., s 155.
Ibid., s 131.
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tiven och likheten i motiven gynnade bildförståelsen.64 Bonadernas egentliga form för religiositet
var själva ritualen att skapa ett rum och en tid som skilde sig från vardagen. Gemenskap med förfäder framkallades genom återbruk av gamla bonader och motiv och gemenskap med grannar skapades av bonadernas lika placering från stuga till stuga. Brottet från jul till vardag igen var tid för omstart.65
Vid sekelskiftet 1800 kom papper i bruk som underlag vilket gjorde produktionen enklare och billigare än hanteringen med vävnader. Detta medförde att bonader kunde förekomma i så gott som varje stuga och inte bara i de förmögnare bondehemmen. 66 Bonadsmåleriet upphörde vid 1800-talets
mitt.67 Dock förekom seden att ”pinna upp” bonader till jul i många gårdar betydligt längre, bl a i
Bernhard Jönssons hem. I hans barndom levde ännu bonadsmålare som varit aktiva. I sina försök att
komma på vilken teknik bonadsmålarna använde har han fått bidrag från det han hört äldre berätta.
Till stor del har han valt att måla samma motiv som på de äldre bonaderna men ibland i egen tolkning. Han har även komponerat egna motiv, både bibliska och profana. Efterfrågan i mitten på
1980-talet var stor: då hade redan museer och andra institutioner köpt in hans bonader och de förekom i många församlingshem.68 I det digitala arkivet på Nordiska Museets hemsida finner jag två
bonader av Bernhard Jönsson. De är tillverkade på 1930-talet men förvärvade till museet på 1970talet.69 Min erfarenhet är att bonaderna under 1970- och 80-talet var populära gåvor vid högtidliga
tillfällen, som 50-årsdagar och bröllop, och jag har sett dem i många hem och ofta på hedersplatser.
Emellertid förknippas de inte med julseder längre utan hänger uppe året om. Det är också vanligt att
se dem på centrala platser i offentliga byggnader runtom i kommunen. Detta bruk har fått mig att
fundera på om bonadernas funktion att framkalla gemenskap tillägnat sig en ny sfär.
På nionde bonadssymposiet arrangerat i november 2009 på länsmuseet i Halmstad höll intendent
Ulla-Karin Warberg från Stockholms auktionsverk ett föredrag om marknadens syn på och värdering av bonadsmåleri. Hon berättade att de bonader Stockholms auktionsverk förmedlar sorteras under kategorin konsthantverk och inte måleri, ”av gammal vana”.70 Förutom att museer och samlare
med specialintresse för bonadsmåleri vill köpa är även samlare av samtidskonst intresserade. Dessa
bryr sig inte om vem som gjort bonaden utan fäster sig vid hur den ser ut. De tycker om färg och
form och ger dem en naturlig plats bland moderna målningar..71
64
65
66
67
68
69
70
71

Berglin, 2000 s 156.
Ibid., s 145-147.
Bringéus, 1982 s 30.
Bringéus, 1982 s 44.
Tornehed 1986 s 56-59.
www.digitaltmuseum.se (2009-12-09)
Anteckning från Ulla-Karin Warbergs föredrag vid nionde bonadssymposiet, Länsmuseet Halmstad, (2009-11-20).
Ibid.
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KAPITEL 3
Exempel på oljemålningar av Bernhard Jönsson parallellt med noter ur hans
samtids svenska konsthistoria.
I Sverige innebar Opponenternas revolt 1885 och bildandet av Konstnärsförbundet 1886 den avgörande protesten mot Konstakademins klassicism och idealistiska verklighetssyn.72 En av grundarna
var Bruno Liljefors. Från 1880-talets radikala friluftsmåleri blev han på 1890-talet nationalromantiker.73 Han var en av Bernhard Jönssons främsta förebilder.

Bild 3. Bernhard Jönsson, utan titel, mitten av 1960-talet, olja på pannå, 33 x 41,5 cm, privat ägo.
Foto: Inger Andersson. Exempel på friluftsmåleri.

72
73

Edwards, 2000 s 350.
Ibid., s 17.
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Bild 4. Bernhard Jönsson, utan titel, olja på pannå, 34 x 48,5 cm, privat ägo. Foto: Inger
Andersson. Exempel som visar motivisk inspiration från Bruno Liljefors.
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Bild 5. Bernhard Jönsson, utan titel, början av 1970-talet, olja på pannå, 40 x 31,5 cm, privat ägo.
Foto: Inger Andersson. Exempel som visar motivisk inspiration från Bruno Liljefors.
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En annan stor förebild var John Bauer. Han anknöt till nationalromantiken, det folkliga kulturarvet,
sagor och naturmystiska väsen.74

Bild 6. Bernhard Jönsson, utan titel, olja på pannå, privat ägo. Foto: Inger Andersson. Denna
oljemålning på stora stenar i granskogen har en trolsk stämning, även om stilen skiljer sig markant
från John Bauers bilder.

74

Edwards, 2000 s 27.
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Kring sekelskiftet 1900 uttryckte Richard Bergh och Ellen Key en ambition att bringa konsten till
folket, i förhoppningen att den skulle bidra väsentligt i folkbildningen och demokratiseringsprocessen. Det dröjde emellertid till 1930-talets socialdemokratiska reformrevolt innan riktiga proletärkonstnärer tillsammans med småfolket och underklassen kom i fokus.75

Bild 7. Bernhard Jönsson, utan titel, mitten av 1980-talet, olja på pannå, 36 x 44 cm, privat ägo.
Foto: Inger Andersson. Motivet visar hur tungt mannen kämpar i arbetet. Ägaren till denna bild
minns tydligt mannen och hästarna på bilden. Han berättade för mig att hästen till vänster var lite
bångstyrig.

75

Edwards, 2000 s 357.
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Bild 8. Bernhard Jönsson, utan titel, cirka 1985, olja på pannå, 32 x 40 cm, privat ägo. Foto: Inger
Andersson. Här slipar mannen liebladet medan kvinnorna räfsar hö. Traditionell lieslåtter
förekommer ännu idag på ett par hembygdsgårdar i trakten.

21

Parallellt med postmodernismen fanns från 1970-talet och framåt, liksom under hela 1900-talet, en
grupp estetiska traditionalister som inte accepterade det postmoderna avbrottet från den europeiska
traditionen.76

Bild 9. Bernhard Jönsson, utan titel, mitten av 1980-talet, olja på pannå, 31,5 x 39,5, privat ägo.
Foto: Inger Andersson

76

Edwards, 2000 s 222-223.
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Bild 10. Bernhard Jönsson, utan titel, olja på pannå, 20 x 21 cm, privat ägo. Foto: Inger Andersson
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KAPITEL 4
En jämförelse mellan postmodernistiskt idégods och sydsvenskt bonadsmåleri
I detta första stycke går jag igenom några av de större dragen inom postmodernismen.
Ett postmodernt axiom är att vår förståelse av världen i huvudsak bygger på förmedlade bilder.
Postmoderna situationer är konstruerade av mediala framställningar. Dessa är avlägsnade från den
påtagliga verkligheten på ett sätt att betraktaren/konsumenten inte upplever frånvaron av denna avlägsnade verklighet. Poststrukturalismen inspirerade den postmoderna stilen. Den menar att det snarare är språket som skapar oss än vi som skapar språket utifrån en konkret erfarenhet av världen. En
komplex struktur av koder, symboler och konventioner bestämmer vad vi kan göra och tänka. Mycket viktigt i sammanhanget är filosofen Jacques Derridas begrepp dekonstruktion. Den bygger på
idén att det som för sammanhangets skull har undertryckts blottläggs i de sprickor som kan lockas
fram i innebörden, att en läsning mellan raderna kan avslöja att en texts skenbara innebörd kan dölja
dess motsats. Litteraturforskaren och semiotikern Roland Barthes lanserade tanken om ”Författarens Död”; författaren motsvaras i konsten av konstnären. Barthes gjorde en distinktion mellan Verket och Texten. Verket, som läsaren ska tolka eller konsumera enligt skaparens intentioner, utgår
från en stabil yttervärld medan Texten är sammanflätade citat hämtade från oräkneliga kulturcentra.
Han menade att Texten till slut inte skapas av författaren utan av läsaren som ger sig in i den. Denna
tanke underminerar konsthistoriens föreställningar om individuell stil och genialitet. Vidare hävdade arkitekt och arkitekturteoretikern Robert Venturi att man skulle återgå till historiska referenser,
inhemska former och det populära bildspråk som modernistisk arkitektur bannlyst. Intresset för
kommersiella uttryck med popkonsten på 1960-talet öppnade dörren för en bred smak fjärran från
den modernistiska finkonsten. På 1980-talet började den stil som inspirerats av postmodernismen
och poststrukturalismen tillsammans att karakterisera sig själv som postmodern. Exempel på riktningar var appropiering, återgång till äldre tiders akademiskt måleri och multikulturalism. Sammantaget skedde en revolt mot modernismens tro på universalitet, konstnärlig utveckling och betydelsegemenskap.77 Marknaden fråntogs sin roll som fiende och konsten bejakades som en marknadsvara.78 Filosofen och konstkritikern Arthur Danto formulerade sin tanke om att vi nått till konstens
slutpunkt och menade att konsten inte längre behövde vara filosofisk och utforskande. Den hade i
stället blivit pluralistisk och allt var tillåtet. Kulturteoretikern Fredric Jameson drog slutsatsen att
ingen stilistisk förnyelse längre var möjlig utan det enda som återstår är att imitera stilar.79
77
78
79

Heartney, Eleanor Postmodernismen, 2001 s 7-12.
Ibid., s 43.
Ibid., s 14-15.
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Bild 11. Bernhard Jönsson, Om brölloppet i Cana i Gallileen där Jesus wände watn i win. Skåll mitt
hjerte 1975, tempera, privat ägo. Foto: Inger Andersson
I det följande stycket applicerar jag bonadsmåleri i tur och ordning mot de idéer jag redogjort ovan.
Bonaderna förmedlar bilder avsedda att ge en förståelse av världen. Grunden för framställningarna
har avlägsnat sig från verkligheten på två sätt: motiviskt och kontextuellt. Motiviskt är det overkligt
att vatten kan förvandlas till vin eller att människor i Kanaa Galileen på Jesu tid var blonda, ljushyade och iklädda 1800-talskläder från Sydsverige. Kontextuellt hade det sydsvenska bonadsmåleriet
en rituell funktion som idag är både osynlig och otillgänglig.80 Bonadsmålningarna visar på en medvetenhet om att språk, som en komplex struktur av koder, symboler och konventioner, bestämmer
vad vi kan göra och tänka. Det framgår av hur omtolkningar skett, i två led: från det kyrkliga till det
folkliga och sedan som en pågående förändring i gestaltningen över tid inom bondekulturen. 81 Detta
var avsiktligt vilket betyder att bonadsmålarna och deras kundkrets var medvetna om innebörden av
dekonstruktion, oavsett att den filosofiska termen inte myntats. Bonadsmåleriet, som bygger på citat
från bibelns berättelser, lokala traditioner, konsthistoriska konventioner, förlagor och andra bonads80
81

Berglin, 2000 s 145-147.
Ett exempel på hur motiv omtolkats ger Berglins i En bonadsmålare och hans värld : Johannes Nilsson i Breared på
sidorna 156-160. Där berättar hon om hur Johannes Nilsson i en bonad har framställt två motiv hämtade ur Figurbibeln: Jerikos fall och Jeftas dotter, en sammanställning som inte finns dokumenterad tidigare. Motiven har varsitt
bildfält som är åtskilda av en horisontal. De är bearbetade av Nilsson som strukturerat innehållet och reducerat respektive adderat detaljer. Kompositionen betonar en parallellitet mellan de olika motiven. Genom tydliga diagonaler
och grupperingar binder han samman olika detaljer som skapar nya betydelser. När Nilsson senare upprepade motivet bytte han figurbibelns prästklädsel till svart kappa och krage, vilket Berglin uppfattar som en anpassning till beställarnas uppfattning om rätt prästklädsel. Tornen i de båda bilderna representerade makt och överhet. Berglin sätter
motiven i sammanhang med hur den kunglige befallningshavaren i Halmstad fått bönderna i Nilssons omgivning på
knä. Att Jerikos murar föll visade på att motstånd kan brytas och Jeftas sorg att den mäktige kan krossas. Att Gud
står på de svagas sida är en möjlig tolkning. Berglin menar att detta budskap kunde uppfattas av den som hade erfarenhet av utsatthet.
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målningar, är i högsta grad en väv av citat vars Text betraktaren skapar, så som Barthes uttryckt det.
När Bernhard Jönsson tog upp traditionen att måla bonader innebar det en återgång till inhemska
former och historiska referenser, det som Venturi förespråkade. Att han tog fasta på det populära
skiljer sig från modernisternas anspråk på att vara avantgarde när de lånade av folkkonstens bildspråk. Bernhard Jönsson kopierade friskt av andra bonadsmålare, vilket han tydligt uppgav. När han
tog upp traditionen kom den, om än i begränsad tappning, också på modet, vilket speglas i den efterfrågan han fick och i den uppmärksamhet han och bonadsmåleriet ägnades i böcker, utställningar
och media. Som folkkonst räknas det utanför konstens betydelsegemenskap. Bernhard Jönssons bonadsproduktion motsäger tron på universalitet, betydelsegemenskap och konstnärlig utveckling i
modernistisk förståelse. Om vi ska ta Danto på orden att allt är tillåtet inom konsten så kan bonader
vara konst. Om Jameson har rätt att det enda som återstår är att imitera stilar gjorde Bernhard Jönsson det enda som gick att göra och som därmed alla andra konstnärer också gör.

Bild 12. Oidentifierat urklipp ur privat arkiv, daterat 1968.
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KAPITEL 5
Analyser av framställningar om Bernhard Jönsson
Larséns framställning
I det följande analyserar jag ”Lust och längtan – om drivkrafter bakom folkkonsten” av Larsén i
folkkonsten: all tradition är förändring (1992). För referat och citat se bilaga 1.
I rubriken begränsas drivkrafterna bakom folkkonsten till lust och längtan. Det är känslotillstånd
bortom rationaliteten. De bonadsmålare Larsén presenterar hör till den sydsvenska bonadstraditionen från 1800-talet och framåt men den tids- och landskapsbild hon ger är från häxprocessernas tid i
Dalarna. Sedan Färgaryds kyrkböcker började föras 1686 finns inga häxdomar.82 I Nordisk familjebok (1908) uppges Färgaryds socken till 8,605 har.83 Med ett 40-tal byar gick det en by per varannan kvadratkilometer.84 De låg alltså inte ensamma under några berg i Färgaryd. Larsén lyfter fram
ett citat där den målande gesällen är olärd och anonym. Dåtidens folkkonstnärer var professionella
och inte anonyma.85 Hon skriver att artikelns folkkonstnärer uttrycker sin egen kultur, att deras värld
är gemensam med många och deras uttryck allmänt för en hel bygd eller tid. Vad som avses med
”egen kultur” definieras inte. Bernhard Jönssons bonader bottnar i en lokal men sedan länge bortlagd tradition. De är uttryck för en individuell målare som lånat stil från en annan tid.
Beskrivningen av bonadsmåleriet inleds med konstaterandet att trakten är ”anspråkslös och lågmäld”, utan förklaring vad som åsyftas.86 Att den sydsvenska bonadstraditionen existerade på 1700och 1800-talet i ett begränsat område gör den unik. Däremot bygger tekniken och bildspråket på
gammal och utbredd tradition varför man kan fråga sig vad Larsén menar med ”egensinnigt” i sammanhanget.87 När hon skriver att bygemenskapens värderingar och kunskaper blandades med söndagens predikningar framstår det som att folket levde mycket besynnerliga liv eftersom det är svårt
att förstå hur man ”blandar” dessa. De bibliska figurerna på bonaderna har kläder i en tidsaktuell stil
och med lokala kännemärken, vilket Larsén formulerar ”som om de bott grannar med dem”.88 Man
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går dock miste om en betydelse om man bortser från att den rikedom klädedräkterna signalerar
kontrasterar mot fattigdomen i trakten. På 1750-talet var åkerbruket svagt, det var knapp tillgång på
brödfödan och de flesta måste årligen köpa spannmål.89 1846 skrivs att Finnveden, som Färgaryd
tillhör, är en bland Sveriges magraste orter.90 Holmén konstaterar att jordbruket i Färgaryd inte började ge ordentlig avkastning förrän tiden kring sekelskiftet 1800-1900. Vad gäller de kläder som avbildades var det högtidskläder, burna av de mest besuttna.91 Larsén tycker att änglarna ser ut som
”vilka välmående pigor som helst”.92 Holmén förklarar att bland befolkningen var det pigor och
drängar som hade det sämst. I dessa socknar fanns inga välmående pigor vid den tid bonadsmålarna
var i verksamhet.93 ”Inte hade väl bonadsmålarna sett några änglar mer än i kyrktaket” skriver Larsén och konstruerar meningen som en osäker invändning som om någon försökt få henne att tro
något annat. När Larsén skriver att ”Sven i Betlehem målade bonader som folk köpte” nämner hon
inte att detta var självklart eftersom de målades för att säljas. 94 Larsén beskriver hur ytan fylls med
mönster och tycker det är naivt och besittande en speciell kraft, utan att förklara vari det speciella
består.95 Vad vi inte får veta är att beställarna givetvis inte betalade för omålad yta.96
Vid en jämförelse med de uppgifter om Bernhard Jönssons liv och verksamhet jag redogjort för i
kapitel 1 framgår att Larséns version avviker på några punkter.97 Att målarlusten skulle vällt fram
som en uppdämd flod när han gick i pension förnekar att han bejakat sitt intresse att måla hela livet.
De citat hon återger berör barndomsminnen och en kollektiv fabuleringsglädje men utvecklar inte
vad Bernhard Jönssons konstnärliga ambition är. En blåmålad dörr lyfter Larsén fram som en markering mot omgivningen. Hon skriver att han ”skolats in i en bygds tänkande och sätt att vara”.98
Detta gäller de flesta av oss. Ca 90 procent av svenska folket bodde, likt Bernhard Jönsson, på

landsbygden i början av 1900-talet.99 Hon skriver att Bernhard Jönsson inte bara kopierat de gamla
bonaderna utan även ”vågat gå vidare”.100 Här förklaras inte att traditionen i sig inte varit ett strikt
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kopierande utan bonadsmålarna utvecklade motiven.101 Om hans konstnärliga förmåga ger Larsén
bara en synpunkt: att den rinnande färgen kräver handlag.102 Vidare tar hon upp att momentet att
måla ögon innehåller hemlighetsmakeri.103 Hon avslutar sitt porträtt av Bernhard Jönsson med att
konstatera han ”behållit sitt småländska lugn och målat av glädje, när han själv så tyckt ”.104 Här
kategoriseras hans sinnelag till utmärkande för ett landskap och hans målande som styrt av infall
och lust. Larsén samlar i en mening ihop Bernhard Jönsson med Sven i Betlehem som föddes ca
100 år tidigare och Noa Altaretavlemålare, en diktad gestalt, och menar de har en värld gemensam,
utan att precisera hur. När hon inleder nästa porträtt med orden ”en annan folkkonstnär med huvudet
fullt av bilder” påstår hon att Bernhard Jönsson hade det, trots att hans produktion visar att han i huvudsak målat sina iakttagelser.105
En längtan att berätta för ”initierad publik”, vilken Larsén skriver är ”nästan en passion”, skiljer enligt henne ut Bernhard Jönssons målarlust från andras som krusar brevlådor eller dekorerar tårtor. 106
Ordet ”initierad” förespeglar att publiken behöver en förförståelse, ordet ”passion” att det rör sig
om en starkt uppslukande känsla. Larsén menar att man inom bygränsen blandar det egna och lokala
med en avvikande och hängiven fantasifullhet. Hon förbigår att det egna och lokala kan vara allmänmänskligt och internationellt och förklarar inte vad det avvikande avviker ifrån. 107 Avsikten,
fastslår hon, har varit att berätta om sina inre och yttre upplevelser.
Torneheds framställning
I det följande analyserar jag ”Bonadsmålaren i Färgaryd” av Tornehed i VÄXJÖ STIFTS HEMBYGDSKALENDER 1986. För referat och citat se bilaga 2.
Tornehed påpekar att Bernhard Jönsson stilmässigt påverkats mycket av Per Svensson i Duvhult
och tycker sig ana ”en frändskap i själva kynnet”.108 Frändskap betyder släktskap och kynne är ett
karaktärsdrag hos människa, inte en målning. Eftersom Per Svenssons bonadsmåleri var avsett för
en marknad, som all bonadsproduktion på hans tid, är det inte självklart att hans bilder speglar hans
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kynne. Då han var den som Bernhard Jönsson helst kopierade och lärde teknik av är det naturligt
om även uttrycket blev likt.
Tornehed utnämner Bernhard Jönsson till den siste utövaren av en ”exklusiv folkkonst”, vilket är en
etymologiskt motsägelsefull ordkombination.109 Förutom att Bernhard Jönsson är självlärd får vi veta att han även listat ut några av de gamla bonadsmålarnas hemligheter.110 Hans kompetens uttrycks i
att han har ”utvecklat stor skicklighet och känsla för proportioner” och har en ”säkerhet i penselföringen”.111 Detta är snarare hantverksmässighet än konstnärlighet, och det tillskrivs ett långt livs fritidsmålande och ett drygt decenniums heltidsmålande. Den lyster Bernhard Jönssons bonader har
påpekar Tornehed att de gamla bonaderna torde haft innan rök och os gjorde dem mörka. 112
Bonaderna hängde uppe över jul, två veckor då det var högtid. Alla ytor rengjordes omsorgsfullt innan stugan drogs med bonader.113 När Tornehed försöker erinra sig så tror han att Bernhard Jönsson
sällan målar passionshistorien.114 Med den vaga formuleringen antyds att Bernhard Jönsson undviker passionshistoriens svåra existentiella frågeställningar. Då Tornehed kommer in på att Bernhard
Jönsson söker motiv ur folkvisor och sagor uppger han inget annat skäl än att ”Inte minst här får
han tillfredsställa sin lust att måla granna hästar.”115
Tornehed lyfter fram Bernhard Jönssons oljemåleri som det mest levande i hans konstnärskap.116 Av
de fem bilder som åtföljer artikeln visar ingen detta måleri som Tornehed finner vara det bästa. Ordet ”levande” som beskrivande för Bernhard Jönssons bilder är tillsammans med orden att ”Med säker blick fångar han djur i både rörelse och vila” de enda uttrycken jag finner i artikeln för att beskriva måleri på ett språk som jag känner igen från konstens fält. Att benämna hans måleri som
”halvimpressionistiskt” associerar till något ofärdigt, icke fullt genomfört.117
Vad det äldre bonadsmålningarna anbelangar skriver Tornehed att deras uppgifter var att utgöra dekoration, undervisa och förkunna. Bringéus skriver 1982 att man i Sydsverige höll kvar det gamla
bruket att fästa upp bonader endast till jul och särskilt högtidliga tillfällen. 118 Detta utvecklar Berglin
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2000 och beskriver hur bonadernas funktion var att omvandla rummet till ett rituellt rum. 119 Hon
hävdar att motiven i själva verket medvetet avvek från den reformatoriska förkunnelsen och frågar
sig om det verkligen var så fromt.120 Dessutom var folket redan bibelkunnigt i enlighet med rådande
kyrkolag.
Genom att avsluta artikeln med anekdoten från TV-filmningen då Bernhard Jönsson ”spelade oss ett
spratt” sätter Tornehed värde på att förknippa folkkonstnären med en myt.121
Analyssammanfattning
I analysen av Larséns och Torneheds framställningar har vi sett hur bilden av folkkonstnären konstrueras med hjälp av en sammanblandning av ohistoriska uppgifter, dikt och verklighet. Ursprungsmiljön till målartraditionen utmålas som obehaglig. Folkkonsten benämns naiv, lokal, fantasifull,
färgglad, exklusiv eller avvikande. Den kräver en förförståelse, har dekorativa och nyttiga funktioner och sägs ge uttryck för ett helt kollektiv. Folkkonstnären sammankopplas med äldre tiders målare och utövar hemlighetsmakeri, är olärd, driven av irrationella känslor och typisk för sitt landskap. Utom en vilja att berätta om upplevelser nämns inga konstnärliga avsikter och inga kunskaper
utom hantverksmässiga.
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DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING
Sammanfattning
I kapitel 3 dokumenterar jag oljemålningar av Bernhard Jönsson. Genom att dra paralleller till
konsthistorien konstaterar jag att de hör till en modernistisk tradition. Hans bonadsmåleri jämför jag
i kapitel 4 med postmodernistiskt idégods och finner tydliga överensstämmelser. Det visar att det är
möjligt att tolka hans bonadsmåleri som en postmodernistisk yttring. I de framställningar jag funnit
om hans konstnärskap, vilka jag redovisat, är uppmärksamheten fokuserad på att han målar bonader.
I kapitel 5 analyserar jag hur berättartekniska grepp i framställningar formar både bilden av och attityden till folkkonst och folkkonstnären. Analysen omfattar de texter i mitt material om Bernhard
Jönsson som är författade av verksamma inom folkkonstdiskursen. Bonadstraditionens ursprungsmiljö beskrivs där som otrevlig och folkkonsten som färgglad, naiv, fantasifull, lokal, kollektiv, avvikande och säljande. Folkkonstnären benämns som olärd, typisk för sitt landskap, driven av irrationella känslor och hemlighetsfull. Utövandet av folkkonst kräver endast hantverksmässiga färdigheter och inga konstnärliga avsikter utöver berättarglädje uppges.

Diskussion
I materialet framgår att Bernhard Jönssons oljemåleri fick beskedlig notis, om alls någon. Som vi
ser i kapitel 3 hör stilen till den modernistiska traditionen. Det sorterar därför vetenskapligt under
konstvetenskapen. Bourdieu har förklarat hur det pågår en kamp om att få position att avgöra vad
som är god smak inom ett fält. För att kunna ge sig in i den kampen måste man godkänna fältets
spelregler och även ha ett gynnsamt habitus. I kapitel 1 redovisas att Bernhard Jönsson i stort saknade konstnärlig utbildning vilket betyder att han inte fått utbildningens kontakter och beteendekoder.
Han var heltidsarbetande lanthandlare och därtill lantbrukare, vilket innebär att han inte haft så
mycket tid till förfogande för att skapa sig de kapital som är gångbara på fältet. Att han var bosatt på
landsbygden långt från konstscenens nav minskade ytterligare hans möjlighet att tillägna sig kontakter och koder. Detta ger vid handen att hans habitus och gångbara kapital knappast var gynnsamma för att kunna göra sig gällande på konstens fält.
Foucault förespråkar att man ska ifrågasätta samtidens självklarheter med den traditionella historieskrivningen som en kontrapunkt.122 Det självklara i samtidens definition av sentida bonadsmåleri
som folkkonst vill jag ifrågasätta. Stöd för det finner jag i den överensstämmelse mellan Bernhard
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Jönssons bonadsmåleri och det postmodernistiska idégods som jag redovisar i kapitel 4. Den ger fog
att definiera Bernhard Jönssons bonadsmåleri som postmodernistisk konst. För att göra detta förslag, att omtolka det som kallats folkkonst till att i stället kalla det postmodernistisk konst, ignorerar
jag gränsen mellan etnologin och konstvetenskapen. Detta ger Foucault inspiration till när han menar att gränserna mellan de traditionella universitetsämnena har en tendens att i sig inrama och begränsa det intellektuella arbetet. Han såg disciplinerna som verksamheter för produktion och förmedling av kunskap och som hållpunkter för maktutövningen i det moderna samhället. 123
Betydelsen av att hänföra Bernhard Jönssons bonadsmåleri till folkkonsten/etnologin eller till postmodernismen/konstvetenskapen kan professor i konstteori Lars Vilks hjälpa oss att förstå. Han skriver att om konstverk placeras i ett konstmuseum anses det bära på en högre form av kommunikation
än om det placeras i ett historiskt eller antropologiskt museum.124 Eller som jag förstår hans utsaga:
att konst anses mer betydande än folkkonst; och det inte förstått som en värdering av en ekonomisk
kostbarhet utan som en bedömning av en mänsklig yttring. Det illustrerar vad Foucault hävdat, att
en diskurs har sociala effekter.125 Den sociala effekten i detta fallet är att Bernhard Jönssons bonadsmålningar tilldelas en lägre form av kommunikation genom att betraktas som etnologi och inte som
konst. Med min genomgång i kapitel 4 visar jag att det inte är en självklarhet att kalla hans bonader
för folkkonst då de lever upp till postmodernistiska idéer och därmed kan kallas konst. Att det inte
är självklart betyder att det handlar om val.
Diskursen konstvetenskap innehåller i stort sett inte folkkonst.126 Som Bringéus fastställt är skillnaden mellan konst och folkkonst den att prefixet ”folk” markerar en uppdelning mellan folket och
den kulturella eliten.127 Skillnaden mellan konst och folkkonst är social, de tillhör olika samhällsklasser. Detta är vad även Johannesson förklarat: folkkonstbegreppet är en produkt av moderniteten, av att arbetarklassen fick fritid och kunde använda den till att måla på ett sätt som förut bara
varit de högre stånden förunnat.128 Det betyder att folkkonst är konst. Därför vore det rimligt att
konstvetenskapen behandlade folkkonst. Men det gör den alltså inte. Eftersom folkkonst är konst likaväl som annan konst, och därför skulle kunna behandlas som vilken annan konst som helst inom
konstvetenskapen, beror förhållandet att så inte görs på uteslutning. Då vill jag peka på att Foucault
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betonade att diskurser definieras lika mycket, om inte mer, av vad de utesluter eller begränsar än av
vad de innehåller.129 Att konstvetenskapen utesluter de konstnärliga uttrycken från det lägre samhällsskiktet, folket, definierar den konstvetenskapliga diskursen. Det är en diskurs där god smak
definieras av en kulturell elit. God smak ska här förstås i Bourdieus termer: det är distinktioner som
går ut på att skapa distans från det som anses ”vanligt” och ”enkelt”. 130 En av de sociala effekterna
av denna diskurs illustreras av statistik som säger att Kungliga Konsthögskolan 2005 bara antog 16
% med arbetarbakgrund.131
Att konst som kulturell uttrycksform har ett övertag i förhållande till folkkonst är ett uttryck för en
hegemoni. Likaså idén att ett traditionellt måleri utfört av en autodidakt på landsbygden måste vara
folkkonst är mer inflytelserik än idén att det samma kan vara modernt. Said har förklarat att ett hegemoniskt system, som alltså är ojämlikt och begränsande, består för att det förser författare och
tänkare med inre begränsningar som inte bara är hämmande utan också produktiva.132 I kapitel 5
analyserar jag vad för bild av folkkonsten och folkkonstnären som produceras i texter. Bourdieu
förklarar att i kampen om att skapa distinktion används föraktfulla och särskiljande anspelningar i
vardagsspråket.133 Även Foucault vill fästa intresset på betydelsen av vardagliga uttryck när han pekar på att makten fungerar effektivare ju mindre framträdande dess mekanismer är.134 Av den anledningen anser jag det värt att uppmärksamma de omdömen och ordval som används i texterna. Identiteten som folkkonstnär knyts i texterna till en tillhörighet med andra folkkonstnärer, brist på utbildning betonas och en läggning åt mytiskt hemlighetsmakeri antyds. Den historiska ursprungsmiljön till folkkonsten målas upp som obehaglig och den aktuella folkkonsten generaliseras till ett kollektivt uttryck som beskrivs i ord som naivt, färgglatt, fantasifullt och drivet av lust. Inget nämns
om konstnärliga avsikter. De enda färdigheter som behövs är hantverksmässiga och måleriet beskrivs som dekorativt. Denna bild har likheter med den Rosenqvist funnit: att idéerna till folkkonstverk framställs som naturliga eller i något fall närmast övernaturliga, till skillnad från akademikonstnärernas verk som inriktas mot idékonstruktion; att folkkonstnären beskrivs som ”vanligt
folk”, är outbildad och oprofessionell och utnämns i vad hon benämner en spontanistisk naivistisk
formel.135 Som Rosenqvist konstaterat går det ut på att särskilja folkkonsten från akademikonsten
som har ett konkurrensmedel i sin idékonstruktion.136
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Utifrån de exempel jag anfört kan man med hjälp av de teoretiska perspektiv jag använt dra slutsatsen att begreppet folkkonst används för att konkurrera bort vissa konstnärer och deras röster från
konstens fält genom att skapa en separat och underordnad arena för dem. Således äger min hypotes
giltighet men det kan behövas vidare studier.
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BILAGA 1
I Kulturhusets katalog folkkonsten: all tradition är förändring (1992) presenterar Lena Larsén i sitt
kapitel ”Lust och längtan – om drivkrafter bakom folkkonsten” bland andra Bernhard Jönsson. Hon
inleder med två citat av Rune Lindströms Ett spel om en väg som till Himla bär, som bygger på
föreställningsvärlden återgiven i ett antal dalmålningar:
Jag är en enkel målaregesäll,
en olärd man. Det kvittar vad jag heter.
(- - - )

och
Det var på den tiden, när vägarna voro långa, byarna lågo ensamma under bergen. - På den tiden
tändes ännu häxbålen på bergknallarna lika förtärande som de onda tungor som tänt dem. (- - - )137

Efter denna miljö- och tidsbild fortsätter Larsén:
De folkkonstnärer jag kommer att beskriva uttrycker på ett personligt sätt sin egen kulturs tankar och
konkretiserar dessa fantasifullt, ofta i färgglada bilder. De har en lust och längtan att få berätta om
den värld de har gemensam med många. Man kan se deras arbeten som ett allmänt uttryck för en
bygd eller en tid, men tittar man lite närmare framträder konstnären tydligt.
I västra Småland, en anspråkslös och lågmäld, trakt, målade en grupp människor, män och kvinnor
under 17- och 1800-talen egensinnigt den bibliska värld de levde så nära, den värld de skolats in i
genom kyrkans målningar, bibelns illustrationer och prästens berättelser. Folket skötte sina
vardagliga sysslor, lärde sig hantera vedermödorna, levde i en bygemenskap där de övertog
värderingar och praktiska kunskaper och så blandade de allt detta med söndagens predikningar.
Dessa folkkonstnärer levde i en ortodox värld men gav den starka individuella inslag. De förlade
bibelns berättelser till sin egen tid och gav Jesus, herdarna, kungarna, Abraham, Nikodemus, Hagar
och alla de andra utseenden och kläder som om de bott grannar med dem.
Änglar fanns det gott om på bonaderna och de såg ut som vilka välmående pigor som helst. (- - -)
Inte hade väl bonadsmålarna sett några änglar mer än i kyrktaket ( - - - ) 138

De två första målarna i Larséns kapitel är äldre bonadsmålare varför beskrivningarna av dem även
utgör en bakgrund till porträttet av Bernhard Jönsson.
Om Sven i Betlehem står bland annat:
137
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Larsén, 1992 s 55. Spelet hade premiär 1941, enligt NE, http://databas.bib.vxu.se:2104/lang/rune-lindstr%C3%B6m
(2009-12-10)
Ibid., s 55-56.
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Sven i Betlehem målade bonader som folk köpte. Som alla folkkonstnärer är han en mästare i att
fylla ytan med mönster, bårder, ränder. Han krusar hus och dörrar ock klär kvinnor i de läckraste
tyger och gör de visa männens hästar till riktiga ståtliga sagodjur. Blommor och girlanger fyller
tomrummen. Motiven är välkända och inte de mest skrämmande. ( - - - ) Allt detta kan tyckas naivt
och provinsiellt i sin framställning, men målningarna uttrycker och manifesterar en tradition med
egen kreativ, speciell kraft. 139

Noak Gudmundsson belyser Larsén att genom hans nutida släkting trubaduren Alf Hambes visa om
Noa Altartavlemålare från 1978. Därnäst presenterar Larsén tre samtida konstnärer:
Så har vi en annan grupp människor, det folk som under nästan hela livet burit på en uppenbar eller
dold längtan att få uttrycka sig i färg och form, men som hindrats av allehanda och accepterat det.
Bernhard Jönsson är en person som inväntat sin tid. Han föddes 1895, samma årtionde som Sven i
Betlehem dog. Som mycket ung började han arbeta i faderns affär i Lunnabo i Färgaryds socken i
västra Småland, och den övertog han när fadern dog 1917. Bernhard och hans åtta syskon var alla
konstnärligt intresserade och målade som unga för nöjes skull men fick sluta efterhand när allvaret
tog vid. Josef var väldigt begåvad, säger Bernhard och även Noak. Noak målade rätt många bonader
i sin ungdom, men blev sen cykelreparatör och flyttade sin väg. 1963 slog Bernhard Jönsson igen
affären i Lunnabo förgott. Han var nu pensionär och tiden låg framför honom. Nu vällde målarlusten
fram som en uppdämd flod och han började måla så som han sett bonadsmålarna göra. Handelsoden
blev hans ateljé och att huset fått ny funktion visade Bernhard genom att måla ytterdörren
himmelsblå. Ingen annan i Färgaryd hade en sådan dörr. Bernhard Jönsson har skolats in i en bygds
tänkande och sätt att vara. De gamla småländska bonadsmålarna fanns naturligt med här. ”Det
roligaste jag visste var när bonaderna kom upp dagen före julaftonen. Mina morföräldrar hade Jesu
födelse, Inridandet i Jerusalem, De tre vise männen och De tio jungrurna. Den bonaden har jag sett
under hela min uppväxt.”
Han känner väl de bibliska bilderna, de som levt i traditionen här i många hundra år. Han har
kopierat dem men har också vågat gå vidare. ”Jesus välsignar barnen är ett fint motiv att fabulera
runt” säger Bernhard. ”Förkläden och dräkter hittar jag på, Christi himmelsfärd har jag komponerat
själv, liksom Jesus går på vattnet och Jesus stillar stormen.” Väven är av oblekt bomull och av bästa
kvalitet. Den är inköpt i Halmstad. Första momentet är en trefaldig bestrykning med limfärg blandat
med kokt vatten och ägg och lite vetemjöl. Då blir botten smidig att måla på. Vid målningen tar han
färgerna i tur och ordning. Guldockra och engelskt rött går åt mest. Färgen rinner lätt när duken sitter
på väggen, så man får ha handlag. När Bernhard målar ögonen på sina figurer får vi inte vara med,
139

Larsén, 1992 s 56-57.
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det är en hemlighet att ge dem liv. Bernhard har behållit sitt småländska lugn och målat av glädje,
när han själv så tyckt. Många är det som önskat få köpa hans verk och i synnerhet vid jultid har hans
egna speciella änglar haft strykande åtgång. Julen 1991 blev hans sista.
Sven i Betlehem, Noa Altartavlemålare och Bernhard i Färgaryd ger i sin konst uttryck för en värld
de har gemensam.
Ulla Nordin i Nässjö är en annan folkkonstnär med huvudet fullt av bilder. ( - - - )140

Kapitlet avslutas:
Lusten att fantisera med färg, form och material har många – de som krusar sina cyklar och
brevlådor, sina roddbåtar, de som dekorerar födelsedagstårtor och de som arrangerar
blomsterbuketter, de som staplar ved och stickar fantasifulla tröjor.
Längtan att berätta för en initierad publik har dock visat sig vara bland det viktigaste för de
konstnärer jag beskrivit – nästan en passion.
Bonadsmålarna var säkra på att de småländska jordbrukarna kände till de bibliska historierna så väl
att antydningarna i framställningen av sig själv blommade vidare och fylldes ut i folks medvetande.
(- - - )
Allt sker inom bygränsen. Man blandar det egna och det lokala med en avvikande, hängiven, oftast
positiv fantasifullhet. Avsikten är inte att bryta sig loss, att bli uppmärksammad, att tjäna pengar.
Visserligen har de haft sina verk på utställningar och förundrats och glatts åt att så många förstått, för
vad de vill med sin konstnärliga förmåga är att berätta om sina inre och yttre upplevelser, som kan
delas av många. De vill helst av allt måla himmelriket över spindelvägen.
Det finns många folkkonstnärer mitt ibland oss.141

140
141

Larsén, 1992 s 58-59.
Ibid., s 61.
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Bild 13. Ett foto föreställande Bernhard Jönsson ur Larsén, Lena, ”Joy and longing: on folk
art and the desire to create”, Swedish folk art : all tradition is change, red. Barbro Klein
och Mats Widbom, Stockholm 1994 s 95. Fotograf Hans Runesson, Scandic Photopress.
Fotot är ur boken Swedish folk art : all tradition is change (1994) och hör till ett kapitel som är en
översättning av den ovan granskade texten av Larsén, varför jag här endast vill peka på några iakttagelser avseende fotot. Bakom bordet står en tät rad med tavlor lutade mot väggen, och ytterligare
en lutar mot bordet till höger i bild. Artikelförfattaren förbigår helt att hennes folkkonstnär har en
synlig produktion av modernistisk konst. Det är värt att notera att producenten här liksom i artikeln
ovan valt svartvita fotografier för att visa detta bonadsmåleri som har sin övervägande uttryckskraft
i färgen.142

142

Larsén, Lena, ”Joy and longing: on folk art and the desire to create”, Swedish folk art : all tradition is change, 1994
s 95. Bildtexten lyder ”Bernhard Jönsson (1895-1991) is shown among his painted wall hangings in the studio that he
created out of his former country store in Lunnabo, Vrå, Småland. Upon his retirement, he began selling his wall
hangings, which he painted in the tradition of Sven Nilsson of Betlehem.” Han föddes 1893, inte 1895 och dog 1992,
inte 1991. Lunnabo ligger i Färgaryds socken, inte i Vrå som hör till en annan församling, en annan kommun och ett
annat län.
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BILAGA 2
Under avdelningsrubriken ”GENUINA SMÅLÄNNINGAR” i innehållsförteckningen i VÄXJÖ
STIFTS HEMBYGDSKALENDER 1986 finns Stig Torneheds artikel ”Bonadsmålaren i Färgaryd”.143
Inledningsorden
Bernhard Jönsson i Färgaryd utgör i dag en unik förbindelselänk mellan det gamla
hantverksmässiga bonadsmåleriet och vår egen tid144

följs av hans levnadsberättelse som avviker i några detaljer från versionen jag återgett i kapitel 2.145
När Tornehed kommer in på Bernhard Jönssons konstnärliga utveckling skriver han:
Senare skulle han med förkärlek kopiera och lära teknik av Per Svensson i Duvhult.
Stilmässigt har Bernhard Jönsson nog påverkats mest av Per Svensson. Det gäller bildfältets täthet,
ansiktsprofilerna och blomsterdekoren. Man tycker sig också ana en frändskap i själva kynnet. I
enlighet med traditionen har han utvecklat en personlig stil och en självständighet, som placerar
honom som en intressant representant för det västsvenska bonadsmåleriet och som den siste utövaren
av en exklusiv folkkonst.
- Jag har inte gått på konstakademien, säger han. Under hela min skoltid hade jag inte ens en
teckningslektion. Frånsett en brevkurs på Hermods i teckning och målning är jag självlärd. Jag har
försökt lista ut hur de gamla bonadsmålarna arbetade och vilken teknik de använde. Jag hörde också
de äldre berätta. Så en och annan hemlighet har jag nog kommit på.146

Om Bernhard Jönssons färdighet står det:
Det händer också att han med utgång från en liten skiss tecknar upp motivet med blyerts direkt på
duken. I denna konst har han utvecklat stor skicklighet och känsla för proportioner. Hur han än går
till väga, blir det aldrig två bonader, som är riktigt lika. Det är lite av denna frihet som behövs i
skapandet. ( - - - ) Det krävs säkerhet i penselföringen, eftersom färgen snabbt torkar.147

Om bonadernas utseende kan vi läsa:

143

144
145

146
147

Växjö stifts hembygdskalender 1986, red. Bengt Andersson, Växjö 1986, s 208 (dock onumrerad). De övriga två
”genuina smålänningarna” är för övrigt ”Den blinde organisten från V. Torsås” och ”Pälle Näver”.
Tornehed, 1986 s 53.
Tornehed utelämnar att lanthandeln föregåtts av försäljning av varor i ett skjul på gården och årtalet för
nedläggningen av lanthandeln avviker, likaså uppgiften att pensioneringen medförde att måleriet kunde ägnas heltid.
Ibid., s 56.
Ibid., s 56-57.
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Dagens bonader har en stark lyster. Samma klara färger torde ha präglat de äldre bonaderna, innan de
mörknade av rök och os i stugorna.148

Om de valda motiven bland annat
När jag försöker erinra mig Bernhard Jönssons bildvärld, så tror jag, att passionshistorien är sparsamt
förekommande.149

samt
Även om stilen fortfarande är bonadsmåleriets, söker sig Bernhard Jönsson till motiv ur folkvisor
och sagor. Inte minst här får han tillfredsställa sin lust att måla granna hästar.150

Tornehed väljer att även uppehålla sig vid att Bernhard målar i olja:
Vid sidan om bonadsmåleriet ägnar sig Bernhard Jönsson åt ett halvimpressionistiskt måleri, som
fyller en utställningsvägg i den forna handelsboden.151

Det följs av detta omdöme:
Till det mest levande i hans konstnärskap hör de snabba skisserna. Med säker blick fångar han djur i
både rörelse och vila. Den här sidan av hans måleri roar honom mest, men det är bonadsmålningen
som måste hållas igång. Efterfrågan är stor.152

Tornehed avrundar med att sammanfatta bonadernas funktion och bjuder på en minnesbild från ett
möte med Bernhard Jönsson:
Bernhard Jönssons bonader fyller idag samma uppgift som de äldre. De utgör dekorationer, de
undervisar och de förkunnar. Under några dagar hade jag privilegiet att få TV-filma honom i arbete.
Det var med löftet, att han inte behövde tala utan bara ”agera”. Men han spelade oss ett spratt. Vi
kom överens om tid en dag, då vi skulle filma moment med ögon. När vi kom hade han varit igång
ett par timmar. Profeten Elia i sin brinnande vagn såg på oss. Han hade redan fått sina ögon, sin själ.
Det berättas om en del av de gamla bonadsmålarna, att de alltid ville vara ensamma, då de målade
148
149
150
151
152

Tornehed, 1986 s 57.
Ibid., s 58.
Ibid., s 58.
Ibid., s 58.
Ibid., s 59.
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ögon. Så i det avseendet har Bernhard Jönsson inte gjort något avsteg från traditionen och myten.153

I Sydsvenska bonader i Södra Unnaryd (2001), en skrift om Bonadsmuseet i Unnaryd och dess
samlingar sydsvenska bonader, flikar Tornehed in ett minne av Bernhard Jönsson.154 Där utvecklar
han ovannämnda anekdot och tillägger att det fanns
något triumferande i hans blick och ett leende på läpparna. Profeten Elia mötte oss med själens
skärpa i sin blick. Jag vet inte hur det förhöll sig. Kanske var det med bonadsmålarna som med de
gamla spelmännen. De hade lärt av näcken och besatte en hemlighet. Kanske hade bonadsmålarna
sina hemligheter? Sina knep med marknadsföringen av sin talang?155

153
154

155

Tornehed, 1986 s 59-60.
Tornehed, Stig, Sydsvenska bonader : en presentation av Bonadsmuseet i Södra Unnaryd, Södra UnnarydJälluntofta fornminnes- och hembygdsförening, S Unnaryd 2001.
Ibid., s 21.
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