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In this essay I have illuminated parts of the sculptor Arne Jones ' background that I feel are essential for
understanding his artistic deed, since that is the purpose of the essay. The change in Swedish society
coincides with Jones' career. The artistic climate in Sweden before Second World War is characterised
by classicism and romantic nationalism. In the era between the two great wars Jones and his generation
colleagues introduced the international modern form in sculpture. I have also reasoned around articles
from 1962 to 1976 concerning Jones ' pub lie sculptures. Jones was one of the most publicly engaged
sculptors in Sweden during the l 960:ies.
I have also analysed some of Jones sculptures and found a structure in his development which I
describe in the essay.
In my work I have taken great consideration to Jones own reflections on his creations and therefore I
have accounted for all the texts written by Jones himself (that I ha ve found) that deals with his relation
to creating.
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Inledning.

Då jag i början av 80-talet flyttade från Stockholms län, för att slå
mig ned i Norrlands inland, hade jag inte en aning om att den plats
som kom att bli min nya hemtrakt, också var Arne Jones uppväxtmiljö . Det var ren slump att jag hamnade där. Det var också en
intressant tillfällighet att generations- och akademikamraten till Arne
Jones, skulptören Martin Halmgren född i Hällnäs, Västerbotten bott
i min gamla hemstad Vaxholm och umgåtts i min familj. Jag känner
därför uppgiften att skriva en p-uppsatsen om Arne Jones predestinerad mig.
Trakten för Arne Jones uppväxt är Fränsta vid Ljungans dalgång ca. sju mil väster om Sundsvall. Det var där Jones fick kontakt
med högre studier vid Ålsta Folkhögskola.
Vid Ålsta Folkhögskola och Ålsta utvecklingscenter finns den
konstnärliga kvarlåtenskapen efter Arne Jones samlad. Tyvärr ligger
den nedpackad i ett lagerutrymme och otillgänglig för forskning. Det
var därför inte möjligt för mig att studera det materialet.
Arne Jones hade genom Svenska pressklipp i Stockholm,
samlat samtliga tidningsklipp från dagspressen kring sin person. Det
lär finnas tjugo pärmar, och omspänna åren 1946 -1976. Av dessa
hade jag tillgång till 9 stycken, för åren 1962 - 1976. Dessa klipp
kom att utgöra en del av mitt material.
Arne Jones var en av de mest anlitade offentliga skulptörer
under 1960-talet. Vid nästan alla de tillfällen Jones vann ett offentligt uppdrag, följdes det av en våldsam debatt i lokalpressen. Med
tanke på den debatt han vållat, blev syftet med mitt arbete att öka
kunskapen om skulptören Arne Jones och ge en handledning till hans
formvärld, samt att sätta in honom i den sociala och konsthistoriska
kontexten. Jag ville också undersöka om Jones andlighet gjort avtryck i hans konst. En andlighet som styrkts i de intervjuer jag gjort
för denna uppsats.
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Min metod blev att utifrån den litteratur och de artiklar som
jag hittade samt de intervjuer jag gjort ge en bild av konstnären .
Detta som ett led i att öka förståelsen för hans person och konstnärliga gärning. I uppsatsen redovisar jag delar av Arne Jones bakgrund.
Både Hans Eklund i Bonniers små konstböcker no 9, Rolf Söderberg
i Sveriges allmänna konstförening publikation no 100 och Mårten
Castenfors i utställningskatalogen för Moderna museet, Sandvikens
Konsthall och Sundsvalls Museum 1993 samt utställningskatalogen
för Waldemarsudde 1976, har tecknat en

sådan. Min avsikt var

därför att komplettera dessa.
I analyserna av Jones skulptur valde jag de arbeten jag fann
vara nyckelarbeten i hans produktion. En sida av Arne Jones som det
inte skrivits eller talat så mycket om är hans andlighet. I mina
analyser av skulpturen kom jag därför att förhålla mig till innehållet
för att se om det gick att avläsa andligheten där. Jag kom även att
titta på det rent förmala schemat i Jones arbeten ..
Jag hade min utgångspunkt i Den moderna skulpturens histo-

ria av Herbert Read och Folke Edwards Från modernism till Postmodernism placerat Arne Jones i den konsthistoriska kontexten. För att
förstå utvecklingen inom modernismen tog jag

hjälp av Torsten

Ekboms Bildstorm och Sven-Olov Wallensteins böcker Den sista

bilden och Bildstrider samt Gunnar Qvarnströms Moderna manifest
I - 3. Vidare har jag studerat Arne Jones av Rolf Söderberg, Arne
Jones Moderna museets utställningskatalog 1993 samt Arne Jones av
Hans Eklund. Eric Grate av Pontus Grate och Ragnar von Holten .

Varje människa en konstnär av Lasse Ekstrand,

Dialog med

Duchamp av Pierre Cabanne.
Uppsatsen är uppdelad i tre kapitel;
Efter en inledande redogörelse för Jones uppväxt och utbildning,
kommer ett kapitel som jag ägnat åt mina reflektioner kring artiklarna i de nio pärmarna. Uppsatsen avslutas med analyser av ett
antal verk jag bedömt som nyckelarbeten. Därpå följer en sammanfattning där jag redovisar resultaten av mina undersökningar.
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Arne Jones.

Arne Jones föddes i Borgsjö socken Medelpad 1914. Redan 1918
flyttade famiijen till grannsocknen Torp. Där föräldrarna kom att
driva ett pensionat i det lilla stationssamhället Fränsta. Torp socken
är beläget vid Ljungan ca 70 km väster om Sundsvall. Riksvägen
mellan Sundsvall och Östersund går i öst- västlig riktning genom
socknen, som i dag utgör östra delen av Ånge kommun. Orten Ånge
kom vid den här tiden att få allt större betydelse som knutpunkt för
järnvägen med stor rangerbangård. Järnvägstrafiken mellan Sundsvall och Östersund - Storlien gick via Ånge och passerade således
Fränsta. Torps socken bestod av tre orter inom en radie av ca. 15 km
samt ett antal byar. Den totala befolkningen var på 20 och 30-talen
ca 10.000 innevånare.
Torpshammar var en ort där det fanns sågverk och en industri
för sulfitmassaframställning. Till denna ort kom även Kreuger att
lokalisera en av sina stora tändsticksfabriker. Industrikomplexet stod
dock färdigt först i och med Kreugerkraschen 1932 och startades
aldrig upp. Stationssamhället Fränsta var vid den här tiden ett viktigt
centrum för den lokala handeln. Här låg också den kommunala och
offentliga förvaltningen Slutligen bruksorten Ljungaverk med Fosfat
Bolaget. En annan viktig näring i socknen utgjordes av skogs och
jordbruk.
Arne Jones hembygd var med andra ord en levande, rik och
dynamisk uppväxtmiljö. Bygden var som övriga landet segregerad
med en tydlig klasstruktur. För de flesta människorna betydde detta
en ständig kamp mot fattigdomen. I en auktoritär bruksmiljö vid
Fosfat Bolaget i Ljungaverk, tillgodosågs de sociala primärbehoven
hos arbetarna och deras familjer genom brukets försorg. I kommunens förvaltning fanns vid denna tid inte denna omsorg om medborgarna. Sverige var ett segregerat samhälle där skillnaden i levnadsstandard var stor. Författaren och journalisten Ludvig "Lubbe" Nord-
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ströms berömda och allmänt kända radioföredrag året 1938, Lort

Sverige vittnar om detta.

1

I detta historiska perspektiv kan jag också infoga det kollektivistiska samhällets framväxt. Där socialdemokratin med Per Albin
Hansson och de växande folkrörelserna från mitten av 1930-talet,
påbörjat byggandet av det goda folkhemmet. Med industrins snabba
utveckling under perioden fanns en gryende framtidsoptimism. Genom den industriella expansionen skulle Sverige lyftas ur fattigdom.
Instrumenten i denna samhälleliga omvandlingsprocess blev funktionalismen och rationaliteten, med allmänna normer som saklighet och
ändamålsenlighet.

2

I detta samanhang kan hygienen också nämnas .

Lort Sverige skulle städas, det nya skulle därför vara enkelt funktionellt och lättstädat. Bort med ornamentering och annan dekor. Ytan
skulle vara enkel slät och ren. Ur denna tidsanda kom också den
svenska konkretismen och purismen att hämta sin näring, för att på
50 och 60-talen dominera den offentliga konstscenen i Sverige. Ett
ingenjörsidealet kom också att prägla tidsandan och utvecklingen.
Detta ingenjörsideal går att avläsa i Arne Jones konstnärskap. Det
gällde att hitta ett nytt formspråk för en ny tid. I detta sammanhang
kom Arne Jones att bli en av ionjärerna i svensk skulptur.
i

--

-

.______ -

Den nonfigurativa abstrakta konsten eller ultrakonsten som
den också kallades, fick aldrig något riktigt fäste i det svenska
konstlivet förrän efter andra världskriget. Den förblev en marginell
företeelse och avfördes i början av 1920-talet från dagordningen.
Kandinsky vistades under fyra månader i Stockholm 1916 där han
bl.a. ställde ut på Gummesons konsthandel på Strandvägen. Gummesons arrangerade bl.a. många utställningar i samarbete med Der
3

Sturm i Berlin. Konstpubliken föredrog dock den svenska modernismens nyklassiska drag. Kritikerna satsade på beskedliga kolorister
4

och intimister, skriver konstkritikern Torsten Ekbom i Bildstorm .

Arne Jones var socialt medveten och agnagerad i samhällsdebatten
5

som ung klubbist i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund .
Jones kom även att intressera sig

JO

för det rent existentiella och

6

andliga frågorna. 1934 skriver Arne Jones en recension över Holger
Ahlenius bok Arbetaren i svensk diktning för Ålsta folkhögskolas
årsskrift Alsta. Han skriver där om arbetarrörelsens underlåtenhet att
behandla de andliga. "Deras moral och religionsförakt i dessa tider
7

då den mekaniska världsuppfattningen håller på att överges" • Detta
ideella uppror märks ännu tydligare i den dikt som Arne Jones skrev
tillsammans med Lars Ahlin Vandrande djäknar i tjugonde århun-

dradet där det bl.a. står:

"Ungdom i nöd!" Samhällen trodde sig fatta
och började välfärdspolitik för kroppen,
utan att ana att här gällde även själen.
"Ungdom i kris!" Kyrkan, Jesus själv, förstod det.

8

Utbildningsmöjligheterna i Torpsocknen var inte stora under 20 och
30-talet. Där fanns ingen möjlighet till högre utbildning än vad den 6
åriga folkskolan kunde erbjuda. Med den växande kemiska industrin
i Ljungaverk kom först 1948 en realskola till orten. Ett alternativ till
realskolan fanns i Norrlands första Folkhögskola grundad 1877 och
lokaliserad till hemorten Fränsta 1896. Den betydelse Ålsta Folkhögskola kom att spela för Arne Jones utveckling är av betydelse.
Folkhögskolans ide bygger på folkbildningstanken, och var
från början i första hand en möjlighet för traktens bondsöner att höja
bildningsnivån. Folkhögskolan stod så småningom öppen för alla,
och med billig inackordering och ett statligt stipendium gjordes det
möjligt även för arbetarklassen att skaffa sig högre utbildning än den
folkskolan gav. Folkhögskolans betydelse för proletärlitteraturen har
en lång rad av våra stora författare vittnat om. En av dessa är
Sundsvallsförfattaren, och sedermera heders doktorn vid Umeå universitet Lars Ahlin. Ahlin kom att bli kurskamrat till Arne Jones vid
9

Ålsta folkhögskola under vinterkursen 1933-1934. Ahlin kom till
skolan med stöd av den i Sundsvall boende diakonen och sedermera
prästen Herman Hedberg. Hedberg som lärt känna Lars Ahlin i
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Sundsvall och i honom sett en medellös, men begåvad yngling.
Hedberg kom att bidra till Ahlins omkostnader vid Ålsta, och sedan
vid Fjellstedska skolan i Uppsala.

10

Målet var givetvis att studierna

skulle leda fram till prästseminariet. Nu vet vi att studierna aldrig
fullföljdes och att Lars Ahlin debuterade 1943 som författare till
romanen Tåbb med manifestet. Den andliga aspekten är tydlig i
Ahlins författarskap, och utgjorde förmodligen också kittet i vänskapen mellan Herman Hedberg och Lars Ahlin, vilka kom att hålla
kontakten livet ut.
Arne Julius Jones var inskriven vid Ålsta folkhögskola Vinterkursen 1931-1932 första årskursen och vinter 1932-1933 andra årskursen. En lång sjukdomsperiod under andra årskursen
honom att gå om kursen vintern 1933-1934.

11

tvingade

Vid Ålsta Folkhög-

skola fanns vid den här tiden lärarparet Iris och David Palm. David
Palm var dessutom skolans rektor. Att en nära relation fanns mellan
makarna Palm och paret Lars Ahlin och Arne Jones, vittnar korrespondensen mellan Iris Palm och Lars Ahlin åren 1935 - 1943.
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Efter avslutade studier vid Ålsta Folkhögskola begav sig Ahlin
och Jones sommaren 1935 ut på luffen. Avsikten var att sälja den
prosadikt som de skrivit tillsammans och låtit trycka. Den lilla
skriften bar namnet Vandrande djäknar i tjugonde århundradet
författarna var Lars Ahlin och Arne Jones . På omslaget stod det även
tryckt;
Den som köper denna prosadikt, som skrivits utan litterära
anspråk, hjälper därmed två ynglingar att realisera sitt livs
behov; att

ta studera. 13

Den lilla skriften visar prov på de ambitioner författarna kände.
Något som också kom att utmärka deras framtida karriärer.
Efter att makarna Jones pensionat i Fränsta 1934 eldhärjats och
brunnit ned till grunden flyttar familjen Jones först till en annan
adress i Fränsta, för att 1936 flytta till Stockholm. På den ny Fränsta
adressen kom även Lars Ahlin att vara inneboende hos familjen
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Jones. Lars Ahlin var inskriven på Ålsta folkhögskola för sin andra
årskurs vinter 1934-1935. Jones hade då avslutat sina studier och
kom under denna period att måla ett porträtt av barn och ungdomsvännen Oscar Bergstedt.

14

Ett porträtt som visar Jones handlag för

porträttkonsten, något som han senare kom att ta upp då han lät
porträttera merparten av författarna i den s.k. 40-talistgruppen.
Arne Jones påbörjade studier vid Tekniska aftonskolan
(Konstfackskolan) hösten 1936.

15

Arne Jones hade hunnit bli tju-

gotvå år gammal. Han varvade nu kvällsstudierna på aftonskolan
med att på dagarna arbeta vid Sundins sten- och bildhuggeri.

16

1942

blir Jones antagen vid Konsthögskolan i Stockholm.
Under mellankrigstiden var den franska nyklassicismen tongivande vid Konsthögskolan med företrädare som Charles Despiau
(1874-1946) och Aristide Maillol (1861-1944).
Despiau, var en av de skulptörer som kom att få ett mycket
stort inflytande på svensk skulptur. Han hade verkat som lärare vid
Lena Börjesons skola L 'academie Scandinave i Paris, och var
ledamot av Konstakademien i Stockholm. Dessutom var han gästlärare vid Konsthögskolan.
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Despiau företrädde ett franskt nyklas-

siskt skulpturideal, och med honom blev skulpturen mer intim,
mindre ekivok, olitterär, enkel, blocklik och i det mindre formatet.
Påverkade av Despiau var bl.a. Gerhard Henning ( 1880-1967), Carl
Frisendahl (1886-1948) och Eric Grate (1896-1983).
Maillol företrädde samma franska nyklassiska skulpturideal
som Despiau, och med Maillol blev skulpturen sensuell, enkel och
voluminös. Maillol hade stor betydelse för svensk skulptur långt in
på 50-talet.
Professor i skulptur vid konsthögskolan i Stockholm åren
1941 - 1951 var Eric Grate.

18

Generationskamrater till Grate var

bl.a. skulptörerna Ninnan Santesson ( 1891-1969), Bror Hjort
(1894-1968) och Bror Marklund.(1907-1977).
Under mellankrigsperioden tryckte nonfigurativa abstrakta
influenser på för att förändra den allmänna bilden av konstens
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möjligheter i Sverige. Som påtryckare i detta sammanhang fungerade
de unga kontinentalt inriktade svenska konstnärerna som också
vistats i Europa vid tiden. En konservativ konstsyn präglade emellertid det svenska konstlivet och det tog tid för nya ideer att finna
acceptans. Viktiga påtryckare i detta sammanhang var bl.a. Eric
Grate och Otto G. Carlsund (1897-1948).
Vid Stockholmsutställningen 1930 gjorde Carlsund skandal
med en internationell postkubistiska utställning som innehöll verk av
flera av modernismens mest betydande mästare.

19

Först 1947 ar-

rangerades en utställning på Turestams konstsalong i Stockholm som
gick hem hos publiken. Där fanns möbler av Alvar och Aino Aalto
samt konkret måleri av Carlsund, Nils Nixon (1912-1998), Gösta
Adrian Nilsson GAN (1884-1965) och Erik Olson (1901-1986).
Samma år ställer Carlsund också ut på Konstnärshuset i Stockholm .
Katalogen innehöll då en kort introduktion till Art Concret.

20

Grate som studerat för Carl Milles (1875 -1955) vid Konsthögskolan i Stockholm, kom efter studietiden att tillbringa åtskilliga år
på kontinenten.

21

Hans formspråk kom att utvecklas under Paristiden

från svenskt nyklassiskt till surrealistiskt. Efter att i tio år arbetat i
Paris kontinentala miljö kom Grate 1933 tillbaks till Stockholm. Där
kunde han konstatera att det traditionsbundna klassiska formspråket
i skulpturen fortfarande var idealt. För att inte gå under med sin
surrealistiska idevärld valde Grate så småningom att resignera för en
tid och återvände till nyklassicismen.
Som professor vid Konsthögskolan i Stockholm kom Grate att
utbilda den första efterkrigsgenerationens skulptörer bl.a. Martin
Holmgren, (1921-1969), Arne Jones ( 1914-1967), Asmund Ar le
(1918-1990), Palle Pernevi (1917-1997), Liss Eriksson (1919-2000)
och Astrid Rietz (f. 1915). Samtida var också Inga Bagge (19 161988) och Atti Johansson (f. 1917- 2003). I monografin över Asmund Arle skriver Viveca Wessel angående Grates betydelse som
lärare;

14

Eric Grate initierade också en reflekterande analytisk hållning till det konstnärliga arbetet, en tankevärld som vissa
elever kunde känna stark frändskap med, Martin Holmgren
och Arne Jones för att nämna några.

22

Jones kom genom studierna vid Konsthögskolan i kontakt med, och
fick kännedom om, de internationella strömningarna inom konsten.
Med utgångspunkt i Jones enkla bakgrund och utbildning vågar jag
påstå att det var först vid Konsthögskolan han kom i kontakt med
en internationellt inriktad och intellektuell miljö. Hans Eklund
skriver i sin monografi över Jones;

Eric Grate var en som hade varit med på 20 och 30-talet i
Paris och kunde göra saker och ting möjliga för sina elever.

23

1945 gör Grate succe med sin surrealistiska scenografi till Flu-

gorna av Sartre på Dramatiska Teatern i Stockholm. Grate hade
därmed återvänt till surrealismen.
Av elevkartoteket vid Konstakademien framgår att Jones
registrerades som ordinarie elev vid Konsthögskolan 1942, och var
inskriven där till och med vårterminen 1947. Han var dock permitterad vårterminen 1944 för värnplikt och medgavs rätten att deltaga
i övningarna höstterminen 1947 utan att vara inskriven som elev.

24

Vidare framgår av elevkortet att han 1947 erhöll Boberghska
stipendiet a 1.125 kr. Ett stipendium som kom väl till pass för
debututställningen samma år på Galleri Acte i Stockholm.

25

Ester

Lindahlstipendiat blev han 1948. Stipendiet var ett resestipendium
och av det till Konstakademien insända resebrevet framgår, att han
gav sig ut på en två månader lång resa. Första anhalten var Luzern
i Schweiz. Därifrån bar det av till Florens och Italien. Jones skrev
till Konstakademien i resebrevet;

15

Jag bestyrktes också negativt i min vilja att se antik konst i
original liksom i min känsla av att renässansen är överproportionerad i vår tids konst även om jag inte menar den kan

. b"1gas. 26
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Med detta futuristiska perspektiv på tillvaron vände sig den moderna
skulptören mot framtiden. "Åt tiden dess konst, åt konsten dess frihet",
ur De futuristiska målarnas manifest 191 O;

Vi motsätter oss all undergiven beundran för gamla tavlor,
gamla statyer, gamla föremål och entusiasmen för allt som är
maskstunget, smutsigt, nött av tiden, och vi anser att allt det
vanliga föraktet för det som är ungt nytt och sprudlande av liv,
27

är orättvist och brottsligt.

Resan fortsatte via Siena till Rom. Vidare uppsöktes Neapel och
Pompeji, Sorrento och Capri. Därefter bar det av till Frankrike och
Paris, som var resans egentliga mål. Från Paris reser Arne Jones till
London och ser bl.a. en utställning av Barbara Hepworth (1903-1975).
Den engelska skulptrisen var påverkad av Brancusi och Henry Moore .
Hepworths arbeten kännetecknas av enkelhet, klarhet i uttryck och
mjuka abstrakta former Pelagos (bild I) är en skulptur av Hepworth
som det var fullt möjligt att Jones såg på utställningen i London. Från
London återvänder Jones direkt till Paris där han avslutar sitt resebrev
på följande sätt;

Av ovan beskrivna resa framgår möjligen att det skulle varit
mera fruktbärande att resa till ett ställe vilket som helst och

Bild 1. Pelagos 1946 av
Barbara Hepworth

stanna där till dess att allt var något så när känt, men jag tror
också att översikten är lika nödvändig som insikten.

28

Jones kom att göra fler resor till Europa under sin karriär. Han var
mycket noga med att dokumentera allt i detalj som rörde verken och
förde dagbok under hela sitt liv. Tyvärr är materialet i dag inte
16

tillgängligt och därför går det inte att göra någon djupare studie av
Arne Jones.

17

Il
Reflektion kring tidningsartiklarna.

Efter en genomläsning av samtliga artiklar skrivna om och kring Arne
Jones mellan åren 1962 - 1976 har jag konstaterat att merparten
handlar om offentliga verk gjorda av Arne Jones och placerade i någon
svensk stad. Ca åttio procent av artiklarna är skrivna av allmänreportrar. Merparten av dessa artiklar har en oförstående eller avvisande
attityd redan i rubrik och ingress. Artiklarna inleds ofta med en
diskussion om vad verket kommer att kosta skattebetalarna och avslutas i regel med lokalbefolkningens invektiv. Den intressanta diskussionen om verkens konstnärliga och platsspecifika värden berörs aldrig i
dessa artiklar.

29

Denna oförståelse inför modernismens formspråk är inte bara en
attityd utan ett fenomen över tid och gäller inte bara Jones eller
abstrakt nonfigurativ konst. Man kan tala i generella termer om en
oförståelse för modernismens formspråk, som tycks svårt att överbrygga trots alla pedagogiska projekt från Konstfrämjandet, som konst
i skolan, konst på jobbet, konst på kontoret, osv under bl.a.1960 och
70-talen.

30

Camus skrev att grunden för all förståelse bygger på kunskaper
och erfarenheter. Vi vill förstå därför att vi känner oss hemma i en
värld vi kan förklara.

31

Saknar vi kunskaper och erfarenheter av det vi

konfronteras med reagerar vi ofta negativt. Frågan som uppstår är om
det räcker med kunskap och erfarenhet då betraktaren närmar sig den
abstrakta nonfigurativa formvärlden. Kunskaper och erfarenheter som
Camus nämner benämner pedagogen Staffan Larsson i sin bok Livs-

långt lärande som förförståelse. Vi har alltid, skriver Larsson en
förförståelse i alla livssituationer. Bakom oss ligger all vår erfarenhet,
vilka formar våra tolkningar. Med dessa möter vi sedan vår omvärld.

32

Konfronteras vi då med ett formspråk vi sakar erfarenheter av får vi
svårt att förhålla oss till det som förmedlas. Eftersom detta är en
ständigt pågående process, där våra tolkningar byggs i mötet mellan
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förförståelsen och nya erfarenheter som tvingar sig på oss, skulle
därmed oförståelsen försvinna över tiden. Detta

stämmer inte och

räcker inte som förklaringsmodell till den negativa publicitet Arne
Jones drog på sig från framför allt tidningarnas allmänreportrar. Den
antagonism författarna visade i sina artiklar kan förklaras med att de
har en estetik för sitt betraktande och Jones har en annan utifrån sitt
skapande. Artikelförfattarna måste öka sina kunskaper om konstnären
och konstnärens intentioner för att närma sig konstnärens arbete om
klyftan skall överbryggas. Genom kunskaper om konstnären och dennes intentioner kan betraktaren vinna insikter om och förståelse för
hans arbete. Den bästa källan till kunskap om det konstnärliga skapandet är som Rolf Ekman skriver i Estetiska problem, givetvis konstnärens uppgifter om sig själv.
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Termen estetik i dess moderna innebörd uppkom på 1700-talet i
en process som leder från Baumgarten till Kant, och vidare in i
romantiken. Estetik kan vi här fatta som en teoretisk - filosofisk
beskrivning av en unik erfarenhet, av en upplevelse av konst som tänks
primärt ur betraktarens perspektiv och inte ur konstnärens, skriver
Sven-Olov Wallenstein i Bildstrider.
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Med modernismen frigör sig

konstnären från den klassiska traditionen och en förskjutning sker av
initiativet, från betraktandet till skapandet. Den klassiska estetiken blir
en estetik som inte alltid kan gälla för ett verk där konstnärens
intention har varit att vända uppmärksamheten bort från den gemensamma upplevelsen. För att istället rikta uppmärksamheten mot det
egna hantverkets material och möjligheter. Ett öppet verk där betraktaren genom inlevelse och fria associationer avslutar verket. En I' art
pour I' art-estetik enligt vilken konsten inte kan tjäna någonting annat
än konsten själv. Med Modernismen följer med andra ord en annan
estetik.
Som vi kommer att se i de analyser jag gjort av Jones arbeten
kommer denna definition av konsten som konst för konstens egen
skull inte att stämma. Det finns en ambivalens i Jones arbeten, då han
också vill att verket skall förmedla ett budskap - medvetet eller
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omedvetet. En annan aspekt på Jones arbeten är att naturen förblev
den viktigaste inspirationskällan för honom. Något han kom att hålla
fast vid under hela sitt konstnärskap.
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Detta förhållningssätt var inte

unikt för Jones utan gäller för alla modernister. Den naturalistiska
representationen har i Jones arbeten fått sitt substitut i form av tecken,
symbol eller i form av en organisk framställning. Intuitionen och
fantasin blir därmed viktiga element vid betraktandet. Detta gjorde att
Jones aldrig kom att omfattas av konkretismens ideer. Samtidigt som
Jones kände starkt för de rent förmala ideer som fanns på kontinenten
och hans arbetssätt på 60-talet kom att ligga väldigt nära minimali smens.
Med Modernismen följder fler estetiska förhållningssätt än den
klassiska Kantianska. Som jag skall visa är det vid betraktandet av ett
modernistiskt arbete betraktarens upplevelse som är det centrala och
inte igenkännandet. Det är ointressant hur ett verk tillkommit eller vad
det avbildar. Det intressanta är hur det upplevs av betraktaren. Inställningen och insikten till betraktandet blir därför central. Det gäller att
se de konstnärliga kvaliteterna, som finns i den nonfigurativa abstrakta
konsten. Se till verkets alla strukturer. Skönheten definieras i klassisk
anda som ett harmoniskt, proportionerligt förhållande mellan olika
delar i ett verk (komposition). Den estetiken är gångbar även på dessa
arbeten. Men för att uppnå konsensus med konstnärens intentioner,
krävs ofta ett betraktande i fria och obundna banor, fritt från fördom ar
och förutfattade meningar. Ett betraktande som inte i första hand berör
igenkännandet. Att associera fritt kring verkets, tema, titel och ide.
Konstnärens intention är att skapa, inte att avbilda. Fantasin kommer i
denna form av betraktande att få en central ställning. Jag tar här min
utgångspunkt i psykologen Lev S Vygotskis bok Fantasi och kreativi-

tet i barndomen där han konstater att fantasin hos ett barn kännetecknas av att den är subjektiv.
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Detta utifrån barnets begränsade erfaren-

heter av omvärlden. I och med barnets utveckling kommer en successiv klyvnad av fantasin att ske i en subjektiv och en objektiv del. I takt
med åldrandet kommer förnuftet att utvecklas på bekostnad av fanta-
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sin. Detta gör att efter tonåren kommer fantasin till största delen består
i den objektiva formen. Ett alltmer utvecklat rationellt tänkande får
fantasin att avta på bekostnad av förnuftet. Vygotski menar att i just
tonåren är denna process som känsligast och två typer av fantasin
framträder, en plastiska och en emotionell Den plastiska använder sig
framförallt av resultat från yttre intryck. Den bygger med element som
lånats utifrån, medan den emotionella däremot bygger av element
hämtade inifrån. Vi benämner dem den objektiva plastiska och den
subjektiva emotionell fantasin. Förekomsten av bägge dessa typer av
fantasi och dess gradvisa differentiering är något typiskt för just
tonåren . Vygotski menar att någonstans i tonåren är dessa två fantasier
i ballans. Kommer man från tonåren och vidare i livet att arbeta i
kreativa processer kommer

sannolikt också dessa två former av

fantasin att utvecklas parallellt. Risken är emellertid stor för många av
oss att den objektiva plastiska fantas in kommer att dominera utifrån
vår livsvärld och vårt sätt att förhålla oss till den. Det betyder att
många av oss har ett allmänt vanemässigt objektivt plastiskt betraktande . Detta betraktande eller seende bygger på förväntningar relaterade till betraktarens tidigare erfarenhet och kunskap. I denna form av
konventionellt seende reflekterar betraktaren bara över verkets plastiska värden och igenkännandet. Medan det i det subjektivt emotionellt, betraktandet uppstår en dialog mellan betraktaren och verket.
Betraktandet kommer då att röra sig mot en subjektiv insikt om
verkets absoluta värde.
Där med har jag konstaterat det paradoxala att erfarenhet och
kunskap kan inverka negativt vid betraktande av modernistisk konst.
För att uppnå konsensus med verket måste fantasin

ta den centrala

ro llen. Det optimala skulle i så fall vara att det i betraktandet finns till
en del den subjektiva emotionell fantasi hos betraktaren . Då skulle
betraktaren kunna röra sig mot en subjektiv insikt om verkets verkliga
värde. Som vi kan se är fantasi enligt Vygotskij inte något entydigt
begrepp och kan förklara varför vi kan se så olika i ett och samma
objekt. Där med har jag också visat hur viktig inställning och insikt är
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för betraktarens upplevelse av verket och hur intresset förskjutits från
igenkännande till upplevelse. Detta kan vålla problem för konstnären
som är medveten om denna skillnad i seendet och inte vill estetisera
sitt arbete bara för att det skall uppskattas av betraktare med ett
konventionellt seende. För att återknyta till artklarna var

Jones

autonom som konstnär och måste ha tagit illa vid sig av den oförståelse som hans arbeten gav upphov till i framför allt kvällspressen.
"Att skapa är också att forma sitt öde."
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Den kinesiske konstnären Wu Tao-tzu stod en dag under
Tangdynastien och betraktade en väggmålning som han just
slutfört. Plötsligt klappade han i händerna och tempelporten
öppnade sig. Han gick in i sitt verk och portarna stängdes
åter.
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Den moderna människan har sökt ett nytt formspråk för att
tillfredsställa ett nytt slags längtan och strävan - längtan efter
själslugn, strävan efter enhet, harmoni, frid - ett slut på
hennes främlingskap inför naturen skriver Herbert Read.
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Arne Jones förhållande till det konstnärliga skapandet framgår av en
artikel där journalisten Daga Larsson refererar till hans dagboksanteckningar förda i januari 1970;

Konsten föds inte av brist, den föds av överflöd, den föds när
hjärna, hjärta och alla sinnen flödar över och bär sig åt.
Blodet rusar till händerna som börjar organisera med all
kunnighet de inhämtat under sitt liv och glömt bort att de
kan . Hela kroppen synkroniseras att manifestera en ide .
Igenkänning är något av det viktigaste. Barn ritar omvärlden
för att lära sig den. För att göra den medveten - omedvetet.
För att känna igen, peka på sin bild, och säga Misse - När
man gör en skulptur, har man känt igen någonting, jag ser två
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människor i en viss ställning till varandra och känner igen en
katedral och gör den för att andra skall känna igen. Medvetet
eller omedvetet.
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Den transparens Jones nämner återfinns i flera av hans verk bl.a. i
skulpturen Katedral (bild 2). I den har det gotiska tecknets slutna
formspråk fått en öppen yttre karaktär av en katedral. Det naturalistiska motivet "två människor i en viss ställning till varandra" är dolt
i figurationen och har fått ett substitut i form av katedralen. Katedralens abstrakta form har sin analogi i det naturalistiska och representationen, där formen av "två människor i en viss ställning till varandra"
framträder. Intentionen är att betraktaren uppfattar detta "medvetet
eller omedvetet" Katedral finns i flera versioner. Kronologin är
osäker för mig. Jag vet att den finns placerad i en ca 7 m hög variant
i Västertorp, Stockholm och på SSU:s förbundsskola i Bommersvik.
Den finns även i USA.
Ytterligare en aspekt med utgångspunkt från artiklarna är den
att konsten i det offentliga rummet alltid kommer att bli ifrågasatt på
ett sätt som konsten i galleriernas privata svär aldrig blir. Detta
ifrågasättande är helt legitimt och ligger i den offentliga konstens
roll, då verken placeras på en allmän plats. Därmed kommer verket
också att beröra alla som på något sätt har en koppling till platsen.
Det viktiga är att detta ifrågasättande inte sker på godtyckliga
grunder eller bygger på förutfattade meningar. Därför är begreppet
konstnärlig gestaltning att föredra framför uttrycket konstnärlig utsmyckning. I det senare begreppet ligger redan förväntningar på ett
traditionsbundet verk. En stor del av den offentliga konsten är
dessutom platsspecifik. Konstnären har i dessa tagit hänsyn till
platsen och dess omgivande faktorer och skapat en helhet där verket
är en del i ett större sammanhang, något som borde beaktas.
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Bild 2. Katedral 1945 - 1951
av Arne Jones.

111

Ana lyse r

Under modernismen kom en reaktion på 1800-talets akademiska
idealism och borgerliga salongskonst. Den vände sin uppmärksamhet
bort från de gemensamma upplevelserna, dvs. alla referenser till det
litterära innehållet, som berättandet, metaforen, allegorin och illusionismen . Intresset riktas istället mot det egna hantverkets medium och
material, perspektivets stegvisa upplösning, upptäckten av dukens
platthet och färgens autonoma status. Detta innebar att man kom att
fästa en ny och större vikt vid formen. Modernismen kom också att
utbilda ett avantgarde. Denna utveckling tog fart i och med 1900-talets
tidiga formexperiment. Det var inte en utan flera olika riktningar som
utvecklades.
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Med nya influenser sökte sig avantgardet bort från det konventionella seendet och en ny formvärld växte fram. Det som kom att ske
var att verket inte längre svarade mot den omedelbara varseblivningen
och erfarenheten . Konsten utvecklas från representation till substitution, det vill säga konsten övergav representationen av det naturalistiska föremålet för att i stället utarbeta en symbol eller ett tecken som
hade sina reminiscenser till föremålet, men som inte längre troget
sökte avbilda detsamma.
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Detta förhållningssätt kan uppfattas som

mindre publikt och estetiskt och i värsta fall som elitistisk eller
esoterisk. Vilket många gånger också var en avsiktligt provokation .
Denna problematik avspeglas tydligt i den offentliga konstdebatten.
För skulpturens del kom utvecklingen efter 1900 ur måleriet och
inte ur den traditionella klassiska skulpturtraditionen, med företrädare
som Auguste Rodin (1840-1917), Maillol och Despiau. Det var istället
Paul Cezanne (1839-1906) som, genom sitt krav på klarhet i formen
och en arkitektonisk princip i kompositionen, lade grunden till en ny
klassicism, en konst präglad av måttfullhet, klarhet och lugn . Cezanne
fick efterföljare i Pablo Picasso (1881-1973), Julio Gonzales (1876-
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1942), Constantin Brancusi (1876-1957), Alexander Archipenko
(1887-1964), Jacques Lipchitz (1891-1973) och Henri Laurens (18851954) och det var de som skulle bli stamfäderna till en ny skulpturkonst, skriver Herbert Read.
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Redan som elev på Konsthögskolan gjorde Arne Jones skulpturen Dubbeltorso 1945 (bild.3) en liten modellerad skulptur som gjöts i
brons och fanns med på debututställningen på Galleri Acte i Stockholm 1947. Skulpturen beskriver en romb vertikalt delad, där den
vänstra halvan utgörs av en kvinnotorso med breda höfter lutande sitt
huvud mot en bred manlig bringa, vilken utgör rombens andra halva.

Blid 3. Dubbeltorso 194 7 av
Arne Jones.

Kvinnan håller sin högra arm om mannen och handen vilar på hans
högra axel. Den manliga figuren har svarat med att lägga sitt huvud
mot kvinnans. Mannens vänsterarm försvinner bakom kvinnans kraftiga höftparti. En klassisk pose, och en mycket naturalistiskt framställning av ett ungt förälskat par. Detaljerna är utlämnade och skulpturen
har mycket hög frontalitet, blocklik, sluten och taktil. Med den lilla
skulpturen visar Arne Jones den dubbla principen kvinnligt kontra
manligt. En dualism som återkommer i hans skulpturer. Anlägger man
ett genusperspektiv på tolkningen visar den ett idealt patriarkalt förhållande där kvinnans breda höfter bär fertilitetens signum, och mannens breda bringa försörjarens. Arne Jones beskriver i Kreativ dagbok,
att den lilla skulpturen intar en central plats i hans konstnärskap.
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Jones är i början av sin karriär figurativ och tydligt påverkad av
Rodins sätt att behandla ytan och Maillols intimitet och något voluminösa framställning. Den blocklika framställningen kom genom reduktion av massan att skalas ned med tiden för att bli alltmer stiliserad.
Därmed försköt han också intresset från avbildandet mot komposition
och form.

Kvinna med viadukter 1947. (bild 4.). Skulpturen bär på övergångsformen mellan det naturalistiska och det abstrakta. Yttre upplevelse och inre känsla. Från representation mot substitution. Skulpturen
är sluten i sin egen form men tydligt associativ till ett naturalistisk,

Bild 4. Kvinna med viadukter

organiskt formspråk och starkt stiliserad. Ytbehandlingen ger den lilla

194 7 av Arne Jones.
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skulpturen taktila egenskaper och en känsla av hantverk. Man kan ana
intresset för rumsformerna i det genombrutna ytplanet. Den futuristiska och dubbeltydiga titeln talar om att vi rör oss i riktning mot
arkitektur och konstruktion. Att det också handlar om att slå broar
mellan en andlig och en materiell värld i Jones konst ger oss Mårten
Castenfors en fingervisning om i Moderna museets utställnings katalog 1993;
Lars Ahlin och Arne Jones var bästa vänner och förenades i
iden om en socialism med kristna förtecken - anden fick inte
försummas, den skulle tvärt om stärkas av en socialt förankrad
dikt och konst. Ahlins och Jones ungdomliga glöd, en glöd
som kom att prägla dem under resten av livet, tändes i ett
30-tal märkt av arbetslöshet, fattigdom och beredskapsarbeten.45

Att titlarna på verken har stor betydelse kan förstå utifrån Jones stora
intresse för det språkliga. Något som är väl exemplifierat i Castenfors
katalogtext.
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Den andliga hållningen blir aldrig direkt uttalad, utan

bärs fram som en syntes av hans formspråk och den mänskl iga
relationen i verken. Genom formkontrasten i anfang, ansvällningar,
hårstreck och staplar, genom rumsbildningar och genombrutna ytplan,
bildas ett slutet linjespel, och det gotiska tecknets brutna arkad,
transformerat till medeltidens djupa religiösa livsåskådning. Medeltidens grafiska formspråk och Jones abstrakta ideal konvergerar i hans
skulpturer under 50-talet. Mårten Castenfors skriver i Moderna museets utställningskatalog 1993;
Han lämnade som förste svensk den klassiska traditionens
massa och tyngd för att i stället betona tomrummets möjligheter.47

Jones intresse för relationen massa intighet och tomrummets proble-

Bild 5. Vilande figur med
gitarr, akt 1928 av Jacques
Lipchitz.

matik återfinns i tex. Lipchitz verk från och 30-talet. Vilande figur

med gitarr, akt 1928 (bild 5). Lipchitz arbetade i ett kubiserande
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formspråk där intresset för mellanrumsformerna och tomrummets
betydelse betonades. Intresset för tomrummet finns också hos t.ex.
Hepworth (se Pelagos bild 1) i hennes arbeten från 40-talet där just
tomrummet accentuerats. "Skönhet är absolut klarhet" en sentens
hämtad från Brancusi och var ett motto för Hepworth.
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.

Henry Moore

är ytterligare en i raden som arbetade med rumsformernas möjligheter.
Henry Moore ställde ut på konstakademin i Stockholm 1952.

Elementen (bild 6) 1954 är en monumental skulptur som för
tankarna till Kurt Schwitter ( 1887-1948) och hans Merzbau inte för att
Schwitters någonsin byggt en katedral i prefabricerade betongelement.
Utan för projektets storskalighet och ide. Schwitters byggde vid tre
tillfällen i sin atelje, med slumpen som urvalsfaktor, ett Merzhus.
Första gången i Hamburg 1923.

4

Tillsammans med arkitekten Klas Anhelm bygger Arne Jones en
modell av den monumentala skulpturen Elementen i trä 1954. Skulpturen, som ursprungligen var tänkt att uppföras i Öresundsparken i
Malmö, kom aldrig längre än till modellstadiet. Skulpturen skulle vara
omöjlig att överblicka, och man brukar säga att en rund skulptur har
åtta blickpunkter, något som inte skulle räcka för att få en uppfattning
om denna skapelse. Skulpturen skulle betraktas, dels utifrån som en
traditionel skulptur och sedan innefrån. Som modell finns den i flera
varianter, (Arkitekturmuseet Stockholm och Skissernasmuseum Lund)
och den jag nämner är den som var tänkt för Växjö stad, har en höjd på
ca.3,8 dm, 1,5 dm djup och en bredd på 1,7 dm.
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Avsikten var aldrig

att uppfatta arbetet som en traditionell skulptur. Den yttre upplevelsens sakrala utformning med sitt meditativa inre rum, syftade till en
plats att låta sig uppslukas av, genom att gå in i det och bli en del av,
som ett fysiskt Wu Tao-tzu. Elementen är transcendentalt och skulle
slå en bro mellan det inre och det yttre mot det översinnliga. Med sitt
skal av tunga gotiska arkader och strävpelare i prefabricerade betongelement innesluter den, den lätthet och det tomrum de stora mellanrumsformerna skapar, och den spänning som uppstår mellan massa
och intighet och får hela konstruktionen att harmoniera i all sin
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Bild 6. Elementen 1954 av
Arne Jones och Klas Anhelm. (Modell i trä).
Jag har försökt få ut ritningarna till originalskulpturen
från Arkitekturmuseet i
Stockholm utan att lyckas.
Detta för att skapa mig en
uppfattning om storleken på
skulpturen. Min skattning är
att den skulle vara ca. 19 m
h. och ha ett djup på 7 ,5 m
och en bredd 8,5 m.

asymmetri. Med tydlig hänvisning till Katedral finns här den mänskliga kroppen representerad i form av "två dansande par" (bild 7.), vilka
är de samma som de prefabricerade betongelementen i konstruktionen,
och således ett substitut för den naturalistiska formen och representationen. Pluralformen i verkets titel alluderar inte bara till byggelementen i verket utan kan också tolkas som hos Lars Ahlin som det sinnliga
och det översinnliga elementen. Lars Ahlin skrev om verket;

Bild 7. illustrerar texten.
Jag är övertygad om att Arne Jones med Elementen har skapat
en mötesplats där alla deltagarna lyfts in i ett formstängt och
livsviktigt drama där sinnena når sina gränser och rar möta en
vision som öppnar och innesluter oss i skapelsens och vårt eget
mysterium, så att vi förnimmer hur innerlighetens liv lever i
oss och anar något om hur den hela och fulla människans liv är
danat.
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Detta arbete, som måste ses ur ett arkitektoniskt perspektiv och blir för
mig en Katedral med sin gotiska arkitektur och futuristiska ide.
Tekniken blev allt viktigare med detta arbete och det skulpturala
hantverket fick alltmer stå tillbaka. Formen är sluten och den dubbla
principen finns här representerad i relationen sinnlig - översinnlig
Mandorla formen som är så typisk för Jones arbeten under 50-talet
finns här som i de flesta av hans arbeten från denna tid och utgör
valven i Elementen. Mandorla betyder mandel på italienska och formen symboliserar ibland gudomlig ynnest.
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Formen förekommer

huvudsakligen i medeltida konst. En annan intressant detalj är att
kampanilen eller pelaren kommer igen som en vertikal solitär i senare
verk av Jones. Ur Umberto Boccionis tekniska manifest för den
futuristiska skulpturen från 1912;
En futuristisk skulptural komposition kommer att innefatta de
underbara matematiska och geometriska grundelementen som
bildar vår tids föremål. Och dessa föremål kommer inte att
befinna sig i statyns närhet som förklarande attribut eller

28

enstaka dekorativa enheter utan kommer att infogas i kroppens muskulära linjer enligt ett nytt harmonibegrepp.
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Vid firandet av Växjö som årets stad 1964 skänker företaget ABetong modellen av Emeten till staden med löfte om att uppföra
densamma. I november 1965 har Växjö stad fortfarande inte hittat en
54

lämplig plats. A-Betong kom efter ett par år att ta tillbaka löftet om
att uppföra Elementen. Verket kom aldrig att uppföras, något som
bara är att beklaga.
För att få perspektiv till Jones och hans arbeten från 1960-talet
och framåt, är det av viktigt att känna till att ett utvidgat konstbegrepp höll på att etableras under 60-talet. Där konsten frigör sig från
estetiken. Denna förändring kom att ske inom konstens avantgarde.
Marcel Duchamp (1887-1968), en av avantgardets förgrundsfigurer,
vars insatser uppmärksammades fullt ut först på 60-talet med den
konceptuella konstens genombrott. Duchamp var den förste att arbeta med en konst där iden bakom objektet utgjorde själva verket.
Objektet var som han sa readymade. Begrepp användes för ett
bruksföremål som ryckts ur sitt vanliga sammanhang och behandlats
som konst. Ett förhållningssätt som med tiden kom att förändra det
traditionella verksbegreppet. I en intervju, som den franske konstkritikern Pierre Cabanne gjorde 1967 med Duchamp, svarar han på
frågan om sitt förhållande till och brytningen med det traditionella
måleriet;
Jag såg det som en lämplig upplösning, en brytning med vår
egen tid, man kan inte fortsätta att måla oljefärgstavlor - det
har vi gjort i fyra - femhundra år - men det finns ingen rimlig
anledning att hålla på med det i evighet. Vi måste försöka
finna nya uttrycksmetoder att lära av och utnyttja. Det är vad
som sker inom all konst. Inom musiken, nya elektroniska
instrument visar tecken på publikens ändrade attityd gentemot konsten. Konst är inte längre en fråga om att dekorera
matsalar och vardagsrum . Man kan tänka sig andra ting att
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bruka i dekorativt syfte. Konsten har mer och mer tagit formen
av tecken, symboler för något, den är inte längre hänvisad till
en dekorativ roll. Denna känsla har styrt mig under hela mitt
liv.
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Med readymade skulle verksbegreppet komma att ifrågasättas.
Duchamp gjorde sin första readymade 1913 Cykelhjul. Verket var ett
konceptuellt verk då det hänvisade till något annat än det ögat kunde
se, en illustration av iden. Ett accepterande av Cykelhjul som konst
skulle innebära att utvidga verksbegreppet, att även omfatta iden
bakom verket. Den konstnärliga handlingen skulle då bli konst, samt
att konstens institutioner, genom att utnämna verket till konst, skulle
ge det dess konstnärliga värde. Den tidigare koncentrationen på det
autonoma verket skulle förskjutas på konstnären och konstens institutioner, och verkets autonomi skulle komma att ifrågasättas. Verkens
estetiska värde omvärderas. Detta nya förhållningssätt till konsten
beskriver Sven-Olov Wallenstein som ett paradigmskifte, "Modernism
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- Postmodernism". Detta paradigmskifte kom att ske som en följd av
den utveckling som skedde inom konstens avantgarde under efterkrigstiden och då framförallt från 1960-talet och framåt.
Då konsten blev idebaserad, innebar detta ett radikalt omvärderande av skulpturkonstens natur och möjligheter. Trots vad som åstadkommits av skulptörer som Brancusi, Henry Moore (1898-1986)
Alberto Giacometti (1901-1966) och David Smith (1906-1965), vilka
utgjorde mellankrigstidens stora förnyare av skulpturen, hade skulpturen förblivit ett andra rangens konstnärliga uttryck skriver Edward
Lucie-Smith.
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Exempel på hur verksbegreppet kom att förändras kan man finna
hos tex. Neodadaisten Robert Rauschenberg (1925- ) då han transformerar måleri till skulptur i sina combines. Arbetena bygger på en
kombination av readymade och måleri . På Moderna museet i Stockholm finns Monogram utfört mellan 1955-59.
Skulptören Joseph Beuys (1921-1986) gjorde 1965 en aktion på
Galerie Schmela i Dilsseldorf. Hur man förklarar måleriet för en död
30

hare. Aktionens syftade på rösten, talets och tänkandets problematik.
Talet menade Beuys hade skulptural potential. Beuys försköt intresset
från verket till konstnären.
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1969 bröt konstnärerna Gibert Proersch (1943-) och George
Passmore (1942-) ner skillnaden mellan livet och konsten och mellan
de olika konstformerna genom att ställa ut sig själva som skulptur på
Anthony d'Offay Gallery London (Performance).
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Jones kom aldrig att närma sig det modernistiska avantgardet
utan kom att arbeta med mellankrigsgenerationens skulpturala ideer.
Jones förknippas ofta med konkretisterna, något som han själv starkt

°

6

ogillade. Konkret konst i konstteoretikern Theo van Doesburg (18831931) termer är en konst utan någon anknytning till den visuella
verkligheten, rr presentationen. De nonfigurativa formerna har varken
någon naturalistisk eller symbolisk innebörd. Konsten skulle med
andra ord befrias från beroendet av motiv, individuella särdrag och
subjektiva känslor. Manifestet Art Concret publicerades 1930.
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Piet

Mondrian (1872- 1944) och Doesburg hade utarbetat programmet för
neoplasticismen 1916. Tillsammans med andra konstnärer och arkitekter bildade de också gruppen De Stijl 1917. Doesburg kom i Paris
1929 tillsammans med bl.a. Otto G Carlsund att bilda gruppen Art
Concret.
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Någon konkretist i Doesburgs eller Carlsunds anda blev Jones
aldrig, även om hans formspråk var strikt nerskalat och stiliserat.
Jones arbeten kom att ligga närmre Bauhaus och Le Corbusiers purism
med kärleken till naturen och de organiska formerna, än till Doesburgs
strama konkretism.
Från 60-talet finns inte det typiska gotiska inslaget i Jones
arbeten utan hans konkreta strävan kom i stället att konvergera med
konstruktivistiska ideal, som i Encercle eller ställbart universum som
den också kom att heta.

Encercle 1960 (bild. 8), vid en första anblick kan iden tyckas
densamma som i Rodtjenkos (1891-1956) Oval hängande konstruk-

tion, no 12. ca. 1920 (bild. 9). Men det finns mer som skiljer än
förenar dessa konstruktioner. Ingenjören i Arne Jones betonar materia31

Bild 8. Encerc/e 1960 av
Arne Jones.

litet i sin konstruktion. I den lilla skulpturen i kammarformat har han
ställt 16 metallsargar i varandra, centriskt upphängda från den yttre
och in. Tillsammans bildar denna fraktala formation ett raster i plant
läge. Med den fraktala formen finns också en koppling till naturens
upprepning av statisk form, elle ~tornens med sina elektronbanor.
Varje enskild metallsarg kan ställas i sitt speciella läge. Varje enskild
metallsarg utgör då en bana kring det tomrum som bildas i centrum.
En yttre materialitet kring ett slutet tomrum. Tyngd och massivitet
Bild 9. Oval hängande konstruktion no. 12 1920 av
Alexander Rodtjenko.

utmärker konstruktionen. Den dubbla principen eller motsatsparet är
tydligt, "massa - intighet." Konstruktionen har i sitt fixerade läge kraft
i sitt uttryck. Jones arbetade även på att försöka skapa rörelse i denna
skulptur. De tekniska svårigheterna löstes emellertid aldrig. Däremot
finns en 16 mm kortfilm i Jones arkivet på Ålsta utvecklingscentrum
där skulpturen animerats och en tänkt rörelse för skulpturen kan
studeras. Filmen är i sig ett konstverk.
I Rodtjenkos konstruktion betonas det icke materiella. Utgångs63

läget i denna konstruktion är en oval plan yta i plywood. Den fraktala
formen är här ovalens, som i fallande grad

pas~ar

i varandra. Den yttre

ovalen är fixerad. De övriga ovalerna är i horisontalt läge ställda, och
i fallande grad statiskt fixerade i sin individuella position, till den
yttre. En linjär konstruktion av fraktala former. Lätthet och enkelhet
och utmärker den linjära konstruktionen.
Jones kom på 60-talet att arbeta i ett allt mer puristiskt formspråk. Tekniken blev allt viktigare. Det signifikativa gotiska formspråket försvinner ur Jones skulpturer för att ersättas av ett annat andlig
tecken, den Gudomliga maktens, livskraftens och överhöghetens spiral. En vanligt använd symbol inom den nonfigurativa konsten med
företrädare som Hilma af Klint (1862-1944) , Wassily Kandinsky
(1866-1944), Johannes ltten ( 1888-1967) och Mondrian.
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•

Eller som

hos den engelska Vortexgruppen, där virvelen stod för den maximala
energins höjdpunkt.
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Guggenheimmuseet ritades 1943 av arkitekten

Frank Lloyd Wright ( 1867-1959) och uppfördes mellan 1956-59 i New
York. Arkitekturen beskriver i den en spirals uppåtskruvande rörelse.
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Spiral åtbörd 1961 (bild 10), en 8 m hög fontänskulptur i blank

I

aluminium. Ursprungligen var skulpturen tänkt för Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. I skissen från 1954 har skulpturen ett signifi-

\

'

\

kativt gotiskt slutet uttryck. Samma skulptur 1961 är hårt stiliserad och
ren i formen och har fått en öppna spiral. Skulpturen är tänkt röra sig
kring en obefintlig axel. Rörelsen och rytmen kommer in i skulpturen ;
som viktiga element. Skulpturen har lånat sin ide från Piruett 1947
(bild 11), en skulptur i kammarformat h. 22 cm. I försilvrad brons som
gestaltar en ballerina i fjärde positionen i klassisk balett. Stiliserad och
utförd i Jones typiskt gotiska formspråk. Skulpturen kom att få ytterligare en pendang i Facettdans 1962 (bild 12), en fontänskulptur i

Bild 10. Spira/åtbörd 1961 av

förgylld koppar h. 2,3 m. I denna skulptur arbetade Jones med prefabricerat material, additivt och rytmiskt. En konstruktion på samma
tema som Piruett men med ett helt annat uttryck. Skulpturen är typisk
för Jones sätt att arbeta under 60-talet och pekar framåt. Borta är den
gotiska skrivtecknens typiska formspråket med sina ansvällningar och
hårstreck. Jones skapar Facettdans utifrån lösa element som han på ett
additivt och rytmiskt sätt bygger upp formen med.

Spiral åtbörd är den skulptur som är renast i formen av de tre.
Med sin lineära konstruktion har den en mycket hög siluett verkan och
ger ett puristiskt abstrakt intryck. Den mänskliga kroppen har fått ett
substitut i form av en spiral. Den uppåtskruvande rörelsen är också en
symbol för den positiva mänskliga kraften. Förändringarnas och möjligheternas kraft.
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Bild 11. Piruett 194 7 av A.

Här är rörelsen inte bara tänkt utan gestaltad i form

av en kinetisk fontänskulptur som drivs att rotera med hjälp av vatten.
I Spiral åtbörd kan man se tillbaka mot det gotiska i Piruett och
framåt det additiva arbetssättet i Facettdans. En ide gestaltad på tre
o lika sätt. Detta visar också att Jones inte så lätt släppte en ide, utan
bar den med sig och prövar den i nya arbetssätt. Spiral åtbörd kom att
få sin plats framför Norrköpings konsthall och var länge en positiv
symbol för staden.
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Mänsklig byggnad (bild 13) utfördes ursprungligen som ett
tävlingsförslag för Sergelstorg i Stockholm 1964. I den arbetade Jones
33

Bild 12. Facettdans 1962 av

uteslutande med prefabricerade element. Konstruktionen bestod av 1
m höga och 4,25 m långa I-balkar av blank aluminium.
Arne Jones om Mänsklig byggnad ur Kreativ dagbok;

Mänsklig byggnad innehåller en aning av utmaning, - så till
vida att jag ville visa att man kan skapa mänsklig (levande)
form med standardelement. Utmaningen är inte direkt riktad
mot arkitekterna utan snarast mot dem som genom kommersiella och konventionella beslut tvingar dem att begränsa sin
fantasi.
"Mänsklig byggnad" utfördes delvis av skissmaterial som jag
tidigare arbetat med. Skissmaterial som i huvudsak var sammanställningar och förskjutningar av fyrkantiga klossar av
balsaträ.
Jag hade av en händelse upptäckt att stram form uppstod när
man förskjuter delarna i en rak stapel. Svårigheten i skulptur är
att alltid kunna behålla spänningen i mjuka och böjda former.
Detta borde i och för sig inte vara någon ny upptäckt eftersom
jag väl inte kunnat undgå att se arkitektur gjord enligt principen > hyperbolsk - paraboloid < där man åstadkommer en
böjd yta med raka element, men att registrerande av en teknisk
princip är dock inte detsamma som en upplevelse en ny
möjlighet till gestaltning.
Jag började med att med stor njutning bygga på en alldeles
förutsättningslös form där jag provade olika mjuka rörelser
ovanpå varandra och till slut stod jag inför en hög pelare
bestående av ett sortiment av rörelser.
Sedan fick den stå där. Jag visste ju inte vad jag skulle göra

Bild 13. Mänsklig byggnad
1960 av Arne Jones. Skulpturen är sedd ur två olika
vinklar.

med den. Vad jag skulle ha den till. Jag smög mig på den
ibland och undrade väl om det var något i den som skulle
kunna klaffa till tävlingen om Sergel platsen, till vilken jag var
inbjuden. En dag kom en hund in i ateljen och vispade till med
svansen så att balsapelaren rasade i golvet och föll sönder i
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flera bitar. Bland bitarna kunde jag urskilja två torsos - inte
helt tydliga, men igenkännliga. Jag kände igen principen. Jag
kände igen något gammalt i något nytt och tvärtom. Nu gällde
det att börja arbeta ut iden. Det fodrades en lång rad skisser
innan jag kom fram till en proportionering som samtidigt
stämde med platsen men samtidigt inte abstraherade alltför
långt från min torsotanke. Ju högre och smalare jag gjorde
skisserna desto mindre syntes den mänskliga formen. Jag kom
fram till en lösning där figurerna så att säga vände ryggen mot
varandra och tillsammans bildade en pelare vars glidande
förändring skulle vara tydlig när man rör sig runt platsen. I
synnerhet var det ljusets klättring uppåt och nedåt på de olika
böjda ytorna som var viktig. Jag kunde iaktta denna klättring i
en modell som jag lät rotera.
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Arne Jones blev som skulptör gränsöverskridande med det monumentala verket Mänsklig byggnad . Arkitektoniska och konstruktivistiska
ideer konvergerar i skulpturen och hos Jones framträder olika yrkespersonl igheter.
Ingenjörens, som genom sina beräkningar och med gradvisa förskjutningar i den bärande konstruktionen av balkar, böjer konkret form till
mänsklig byggnad.
Arkitektens, som i sitt arbete med ytor och proportioner skapar en
funktionalistisk arkitektur med harmoniska strukturer och anpassning
till den omgivande miljön .
Skulptörens som genom gradvisa förskjutningar av aluminiumbalkarna skapar en spiralrörelse och rytm i konstruktionen och får två
mänskliga torson att framträda . Med solens rörelse skulle ljuset klättra
i balkarna och skapa liv. Ett liv som skulle få den statiskaformen att
leva.

Mänsklig byggnad har den abstrakta formen i två moduler av
aluminiumbalkar vertikalt ställda sida vid sida representerar dessa
mänsklig form . Genom den stegvisa förskjutningen av balkarna skapas
ett spel mellan "konkavt" - " konväxt " och en organisk form uppstår i
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analogi med "bålen i den mänskliga kroppen". Den naturalistiska
kroppen har här fått sitt substitut i form av modulen. Och det blir fullt
möjligt i betraktandet av verket se två torson. Jones har i sin skulptur
gestaltat den sociala relationen mellan mannen och kvinnan som
jämlika. Den patriarkala relationen jag tidigare påvisat finns inte här,
utan de två modulerna avspeglar varandra, ställda rygg mot rygg som
två duellanter. Eller som Adam och hans jämnlike Lilit. Den vertikala
formen är den essentiella och översinnliga i motsats till den horisontella som symboliserar sinnevärlden. Den vertikala formen står också
för höjd och resning och trängtan mot det andliga. En vertikal axel är
förbindelselänken mellan det heliga och det profana, mellan denna
världen och den andra, högre världen.
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Juryn fann skulpturen alltför dominerande för platsen, trots
konstverkets irrationella övertoner i sin byggnad, alltför lik den omgivande arkitekturen.
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Mänsklig byggnad kom att uppföras om än i en

mindre skala vid Luleås Tekniska högskola.
På samma ide bygger skulpturserien Ying-Yang. Skulpturerna är
här utförda i svarta fyrkantiga rör eller i svartlackerat bandjärn, kapat
och ihop satt till enkel symmetrisk form. Ljuset blir en viktigt komponent i dessa skulpturer på samma sätt som i Mänsklig byggnad.
Kraftigt uttryck, enkelhet i konstruktionen. Det skulpturala materialet
i Jones arbeten under 60-talet och framåt är uteslutande prefabricerat.
Jones kom även att arbeta med tillvarons labila tillstånd i en
serie skulpturer under 1960-talet. Med Kalla kriget, Cubakrisen och en
allmän radikaliseringen av samhällsdebatten kan man se den tilltagande polariteten i skulpturen Up or down 1961-63 (bild 14).
Konstruktionerna bygger här på samma additiva grundide som

•
Bild 14. Up or down 19611963 av Arne Jones.

•

Mänsklig byggnad och Ying-Yanserien serien, medan utförandet är ett
helt annat. Enkel symmetrisk form som asymmetriskt, rytmiskt och
additivt arrangerats. Den dubbla principen eller motsatsparen blir
tydlig i konstitutionen med dess instabilitet, massa och tyngd. Den
instabilitet konstruktionen gestaltar skapar en spänning och förväntan
på att konstruktionen skall falla ihop. Eller att hela tillvaron skall bryta
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samman. Jones skapa denna illusion av rörelse i konstruktionen genom
tyngdpunktens placering och de skulpturala elements arrangemang.
Skulpturen gestaltar fällandet. Vilket också kan ses som ett utsnitt av
tid. Genom betraktandet stannas tiden. Eller mer konkret uttryckt,
Jones dubbla princip, minnen och förhoppningar. Konstruktionen är
enkel och kraftfull. Jones kom att göra flera skulpturer som bygger på
denna additiva ide,

(se Facettdand bild. I 0.). Även den omvända

rörelsen där delarna slungas ut från ett tänkt centrum eller ett universum. Skulpturerna anknyter till David Smiths Kuber IX 1961. (bild
15).

Seismisk komposition 1961 (bild 16), är en annan skulptur i
samma serie som Up or down som har ratt en fjärde dimension genom
improvisations och jazzmusikern Bengt-Arne Wallins musikaliska

Bild 15. Kuber /X 1961 av Da-

tolkning och Sveriges Radios Jazzgrupps framförande. 71 Det är en

vid Smith.

musikalisk resa på 17,3 minuter. Konstruktionen av enkla formationer
i oljebränt järn, asymmetriskt och additivt arrangerad i en horisontalt
framskruvad rörelse, tillförs en tidsdimension av förlopp och processer
som kan jämföras med musikens. Skulpturen kan liknas vid en elektronisk graf av en kompositionens improviserade rytmer, med sats,
kontrapunk och stackato. Det är inte svårt att tänka sig att Wallin följt
konstruktionen och i den avläst tonhöjd, tempo och rytm för sin
tolkning
Jones kom under 70-talet att bli alltmer subtil och minimal .i sitt
ucyryck, som i skulpturen Venus

1970 ( bild 17 se nästa sida.). En

monolit i ett enkelt och rent formspråk. I den har Jones rangat
kvinnokroppens linjer i form av varmförnicklade rör som mjukt
skruvar sig uppåt med en intimitet som för tankarna till barocken.
Arne Jones kom aldrig att släppa sin relation till det naturalistiska och
hade ofta människokroppen som utgångspunkt för sitt skapande, vilket
också framgår i den intervju journalisten Lullu Carlquist gjorde för
tidningen Turist 1965;
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LC: Förr var nästan all konst inspirerad av naturen, det var en
avbildande konst. Har dagens konstnärer lämnat naturen som
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Bild 16. Seismisk komposition 1961 av Arne Jones.

inspirationskälla?
AJ: Nej tvärtom, mycket av den konst vi ser nu är i hög grad
inspirerad av naturen. Man är intresserad inte bara av den natur
vi ser med ögonen utan också av den natur vi forskar i, allting
från mikrokosmos till makrokosmos. På Konsthögskolan har vi
t.ex. utökat ämnet anatomi till att omfatta inte bara människan
utan hela naturen.
LC: Upplever du naturen som ett konstverk?
AJ: Nej naturen är motsatsen till ett konstverk, som ju är det av
människan gjorda. Det väsentliga är emellertid inte att efterbilda naturen utan vad man kan lära av naturens sätt att skapa.
Jag studerar hur den bär sig åt när den skapar, det är som ett
växandets princip, den ger mig en känsla av byggnad. Jag har
en del saker som påminner om skeenden i naturen, Nova t.ex.,
I

som jag kallat så, dels för att den liknar en nt?bulosa, dels för
att den är någonting nytt, någonting som springer ut plötsligt.
Dit hör flera andra saker, bl.a .. Skiss till ställbart universum,

Bild 17. Venus 1970 av

som dels är inspirerad av den nya världsbilden och dels av rent

Arne Jones.

fysiska - mekaniska ting. Det är för mig natur det också. En
vetenskaps forskning har alltid med naturen att göra, förutsatt
att det rör sig om erfarenhetsmässigt studium.
LC: Men betraktaren har kanske svårt att följa med där, det sakas
ju ett led mellan den avbildande konsten och detta ställbara
universum ?
AJ : Ja, det är det som är så viktigt, att man fattar den konst som
görs i dag först då man upplevt den konst som gjordes i går.
Som Eliot säger; >Utan dialogen med det förflutna kan ingen
konst existera<. Över huvud taget fordras det en odling, en
självodling, för att förstå konst - förstå, ett inadekvat ord
förresten . Men man bör komma ihåg, att tidigare konstupplevelser inte får verka som en belastning när man betraktar det
nya. Varje konstriktning tillhör inte bara en viss epok utan
också en viss kulturkrets, men kulturkretsen förändras, d.v.s.
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det kommer nya människor med nya åsikter, måste också
konsten förändras. I den mån den inte redan har förändrats
innan den nya kulturkretsen kom - det blir en växelverkan.
LC: Var det lättare i slutet av 1800-talet och början avl 900-talet att
tillgodogöra sig konst, därför att man då sysslade med den
avbildande konsten?
AJ : Det var lika svårt ändå, för man avbildade ju inte exakt, det
förekom alltid avvikningar och varje avvikning, varje liten
deformation ansågs vara obegriplig. Men konst är bara obegriplig därför att man inte vill uppleva nytt.
LC : Vart är vi på väg, kommer vi att återgå till 1800-talets
avbildande konst eller kommer vi att störta ännu längre ut i
universum?
AJ: Allt uppträder på nytt, naturalismen t.ex., uppträder gång på
gång som en riktning som vill återge naturen så nära som
möjligt, så >sant< som möjligt. En nynaturalism nu liknar
ingen föregående, alla naturalismer är på sitt sätt helt nya, den
s.k. popkonsten är på sitt sätt en naturalism.

I Sverige. Denna generation kom att ligga i modernismens huvudstråk.

-

Mellankrigsgenerationens skulpturala formspråk kom därmed att inta
den svenska konstscenen under efterkrigstiden. Verkens formella autonomi och slutenhet samt dess referenser till naturalismen är kännetecknande för dessa arbeten. Verken står öppna för fria associationer
och subjektiva tolkningar. En för Sverige ny skulpturtradition

_d

--

internationella företrädare som Henry Moore, Alberto Giacometti,

--

Constantin Brancusi, Jacques Li chitz, David Smith och Barbara

-

-

Hepworth hade därmed fått en av sina svenska företrädare i Arne
Jones.
Att mellankrigsgenerationens modernister alltid lät sina arbeten
referera till eller hämta sin inspiration ur naturen gör att dessa aldrig
kom att nå den rent konkreta eller minimala konstens gränslinje där
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man skapar en annan natur.
En av de få generaliseringar man vågar uttala om modernismen
är att den på olika sätt hör ihop med storstaden. Även om många av de
betydande modernisterna var småstads- och landsortsbor, kom de efter
att ha flyttat till storstaden att utgöra en del av modernismens frontalfigurer, skriver Torsten Ekbom i Bildstorm.
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Detta är en beskrivning

som också stämmer bra på Jones person. Landsortsgrabben som blev
Stockholmare och en av de ledande nyskaparna av svensk skulpturkonst.
Jag uppfattar Arne Jones som en skulptör som till en början var
ganska kluven i sitt förhållande till konsten. Inspirerad av futurismen s
ohejdade framtidsoptimism med dess förakt för traditionen anknyter
han sin skulptur till medeltidens gotiska formspråk. Detta blir för mig
en anakronism. Under 1960-talet vänder han blicken från Centraleuropa och blickar österut. Att den ryska konstruktivismens idegods kom
att betyda mycket för Arne Jones framgår inte minst av hans förh ållande till termen konstruktion. Ulf Linde, om Arne Jones;

Det var först när han funnit en mycket enkel och självklar ide
som han kunde börja arbeta. Han rensade inte någon komplicerad bråte utan utgick alltid från det redan rena.
När han uttömde en ide, väntade han på nästa. Under väntan
tillkom inget nytt - och när iden kom var den alltid enklare än
man kunnat föreställa sig, elementärare. För det rörde sig alltid
om nya element att bygga med i Jones fall. Det var så han var,
konstruktiv - ett ord som han älskade. I och med att iden
framstår så ren kunde man förstå och följa hur den utvecklades
genom hela skulpturen. Konst var, eller borde vara en lek.
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Det finns två stora händelser av betydelse som inträffade i Jones
absoluta närhet. Revolten på Konsthögskolan 1964. Och den 34:e
Biennalen i Venedig 1968.
Eleven vid Konsthögskolan, Karl Olof Björk kom ut med boken

Konstnär utan framtid underrubriken var Den sovande akademin.
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Boken som utgavs i Bonniers Tribunserie, och var ett generalangrepp
75

på Konstakademien och Konsthögskolan .

Jones var då tillsammans

med Asmund Arle professor i skulptur på Konsthögskolan, där de
mellan åren 1961 och 1971 tillsammans innehade professuren i skulptur. Revolten kom att leda till att skolan i vissa avseenden reformerades. Revolten hade sina rötter bland målarna där irritationen var stor
över framför allt professorerna Olle Nyman och Lennart Rodhe.
Däremot applåderades professorerna Asmund Arle och Arne Jones.
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Vid den 34:e Venedigbiennalen var Jones tillsammans med
skulptören Sivert Lindblom de svenska representanterna. Ansvarig för
den svenska paviljongen var Olle Granath. Den svenska paviljongen
öppnades aldrig som ett resultat av den revolt som utbrutit vid Konsthögskolan i Venedig. Där massiva demonstrationer hölls som riktade
sig mot Biennalen, konstmarknaden och kommersialismen. Den svenska kvällspressen gick till hårt angrepp mot Jones, Lindblom och
Granath. Arne Jones gick i svaromål;

Vår utställning är stängd som en protest mot Biennalledningen.
Dels för att den historiska utställningen i Italienska paviljongen, som skulle ha bildat kärnan på Biennalen, inte blev av.
Dels på grund av de extra ordinära uppbådet av poliser. Stängningen har ingenting med övriga demonstrationer att göra. Att
i denna situation bli beskylld för opportunism känns bittert.
Det är tillräckligt bittert förut.
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Den utställning Jones nämner, vilken skulle ha utgjort kärnan på
Biennalen, var Futurism from informalism to primary structure.
Som om inte detta vore nog så dyker den Skånebaserade performancegruppen Drakbyggarna med Jörgen Nash upp. Trojansk häst kallar de
sin aktion och dekorerar de övertäckta skulpturerna av Jones och
Lindblom med julpynt. Aktionen riktade sig inte mot utställarna utan
78

mot Biennalen som kommersiellt jippo.
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Sammanfattning.

Jag har under uppsatsens första rubrik placerat Jones i sin sociokulturella och konsthistoriska kontext. Där har jag redovisat delar av Arne
Jones uppväxtmiijö och utbildning. Det jag där har kunnat visa är att
Jones uppväxt skedde i en rik bygd, med bruksmiljön i Ljungaverk.
Det lilla stationssamhället Fränsta med centrum för bygdens handel
samt sågverks och småindustriorten Torpshammar. Segregationen i
Sverige på 1920 och 30-talet var mycket tydligare än i dag och
kampen för det dagliga brödet omfattade det stora folkflertalet. Att det
var under 1930 som funktionalismen introducerades i samband med
att det svenska folkhemmet skulle byggas. Vid tiden rådde en konser- /
vativ konstsyn och ett nyklassiskt skulpturideal.
Under uppsatsens andra rubrik resonerat' tifrån artiklar skrivna
om Arne Jones mellan åren 1961 - 1976. Jag har vid genomläsning av
dessa artiklar kunnat konstatera att merparten har en mycket kritisk
hållning till Jones arbeten. Jag har därför gett en handledning till Jones
formvärld med syfte att öka förståelsen för Jones konstnärskap. Att
betraktandet ofta sker på ett vanemässigt sätt handlar om brister i
erfarenheter av möten med konst, brister i kunskaper om konsten och
konstnären och konstnärens intentioner, samt brist på fantasin. Jag
kommer även in på att fantasi inte är ett entydigt begrep. Psykologen
Lev Vygotskij definierar fantasi som subjektiv emotionell i barndomen och objektiv plastisk från tonåren och vidare i livet. Då intresset i
konsten förskjuts från igenkännande till upplevd kommer fantasin att
spela en central roll.
Under uppsatsens tredje rubrik har jag koncentrerat mina analyser till ett antal av Jones arbeten. De arbeten jag nämner i min uppsats
är för mig nyckelarbeten i Jones konstnärskap och visat tydligt en linje
i Jones utveckling. I början av sin karriär har Jones ett goticerande
formspråk som alluderar till den medeltida handskriften. Mandorlan är
en universell form och kan läsas in lite här och var i hans arbeten
under denna period . Med dessa former för Jones in en andlig symbol
i sin konst. Jones skulptur kan läsas som tecken eller symbo ler, som
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substitut för den naturalistiska representationen. Jones släpper aldrig
naturen som inspirationskälla för sina arbeten Under 1960-talet kom

)

rytm och rörelse att bli en allt viktigare del av hans uttryck samtidigt
som materialet blir prefabricerat. Hans arbeten blir renare och enklare
i formen och kompositionen övergår till konstruktion. På 60-talet
kommer han även börja arbeta med en additiv form. Den andliga
aspekten framträder nu i form av spiral och vertikal form.
Människan som alltings mått, en sentens lånad från Le Corbusier och ett motto som skulle passa bra på Arne Jones. Människokroppen kommer att finns som en bärande ide i en stor del Arne Jones
produktion. Antingen som avbildat eller transformerat objekt, och
detta gör honom på något sätt klassisk. Naturen kom att vara hans
största inspirations källa antingen direkt eller indirekt.
Jones skriver själv i "Kreativ dagbok" att den lilla skulpturen
"Dubbeltorso" intar en central roll i hans konstnärskap och där med
dess dubbla princip, som på något sätt följt honom genom åren. Denna
motsatsernas problematik från "Dubbeltorso" är ständigt närvarande i
Jones arbeten, översikt - insikt, medvetet - omedvetet, manligt kvinnligt o.s.v. Detta lekfulla förhållningssätt blev också ett kännetecknande drag för Arne Jones. Verkens förmala slutenhet är utmärkande samtidigt som verken står öppna mot det offentliga rummet.
Jones var till en början påverkad av futurismens ideer. En påverkan
som under sent 50-tal även kom att omfatta konstruktivismen. Jones

J

växlade från komposition till konstruktion som det bärande i skulpturen medan de förmala egenskaperna förblev viktiga.
Arne Jones och hans generation kom att förnya skulpturbegreppet i Sverige. Denna generation som kom att ligga i modernismens
huvudstråk. Mellankrigsgenerationens skulpturala formspråk kom därmed att inta den svenska konstscenen under efterkrigstiden En ny \
skulpturtradition med internationella företrädare som Alberto Giacometti, Constantin Brancusi, Jacques Lipchitz, Henry Moore, Barbara
Hepworth och David Smith hade därmed fått sina svenska företrädare.
Som inspirationskälla för Jones skulle Jacques Lipchitz, Barbara
Hepworth och David Smith ha kunnat fungera ..
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Skolhuset i folkhemmet. Om skolarkitektur i allmänhet och
Hagaskolan i Sundsvall i synnerhet.
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David Klöcke! Ehrenstrahl- en arkiv- och litteraturstudie.
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Fem scener. En målning av Göta Johansson.
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Victoria Nygren- Ett konstnärskap kring drömmar, poesi,
andlighet och filosofi

8. Axelsson, Linnea

poetiska möten i transcendensen.s väv - rummet som konstverk

9. Nygren, Joo;_;efin

Ingen reklam, tack! Samtida illegal konst i det offentliga rummet

10. Forsberg, Jennie

Pendelrörelser- konstverket, upplevelsen och orden

11. Sommar, Helene

Zorn och kritiken av Zorn 1906-1909
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Arne Jones en svensk modernist
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