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Vad vet jag om månens baksida?
Vad vet någon enda av oss om »må-

nens baksida»? Och nu talar jag om
»månens baksida» i dess så att säga
poetiska betydelse.

Vad vet vi om det säregna hemliga liv
som finns inom oss alla och som ofta
blir både vår plåga och vår lycka?

Men särlingar i konsten har jag mött.
Många, många, ja många. Och jag me-
nar verkligen att det är just dessa sär-
lingar, dessa enstaka människor utanför
vardagens egnahemslycka som gjort de
starkaste bilderna och det starkaste in-
trycket på mig i mitt s k »konstliv»: sär-
lingen i konsten, han som inte målar för
vare sig framgången eller rikedomen,
och han som gör hemliga kartor över
själslivets vita karta i stället för att tävla
i popularitet eller dekorativa menings-
lösheter.

Fröding, Hill och Josephsson är någ-
ra av de diktare i ord och bild som lärt
mig att inga knivskarpa gränser finns
mellan friskt och sjukt i konsten. Men
de har också lärt mig att dikten och bil-
den kan vara just den nödvändiga kom-
munikation som öppnar portarna till det
friskaste i människan.

Vet vi alltid bäst?
En särling var en ensam sömmerska

i min barndom. Hon sydde kläder åt alla

i min omgivning och mest åt de besutt-
na. Hon fick handskas med tyger av si-
den och tyger av bomull. Hon sydde
konfirmationsklänningar och pojkbyx-
or. Hon sydde klänningar åt min mam-
ma och jag satt som liten liten grabb un-
der hennes köksbord och hörde henne
berätta sagor och sanningar. Ibland
blandade hon sagorna och sanningarna
så att jag blev vimmelkantig.

Många år senare i livet fick jag höra
talas om att hon av sina tygrester sytt
bilder. Jag såg några. De var stjärnor
och månar och prinsar och glödande kol
och änglar och sorg och varm sol.

Jag fick höra att ingen frågat efter
hennes bilder och att det slängts bort se-
nare i livet. En skatt hade gått förlorad.
En människas varliga drömmar och fan-
tasier hade ratats av dem som visste
bättre. Det är alltid vi som vet så myc-
ket bättre som alltid tar de beskäftiga
besluten om vad andras drömmar bety-
der. Hon var en särling, Hilda.

Jag skall ta en till. Han hette Johan
och hade varit boxare och smed. Sedan
blev han målare, och han målade sina
lutande hus och hela sin längtan efter
sin barndoms fjällvärld. Hötorgsmålare
blev han kallad tills han upptäcktes av
en konstens särlingsälskare. Och så fick
gubben Björk några år av berömmelse
innan han dog.

Finns mitt ibland oss
Särlingarna finns ofta mitt ibland

oss, och det bästa som kunde hända oss
alla vore att vi mäktade släppa fram en
bit särlingskap i våra liv.

Jag hade en vän som var penseltvät-
tare till yrket. Bert Berglund heter han.
Hans jobb bestod i att tvätta den store
Bengt Lindströms penslar. Denne enkle
penseltvättare från Kramfors skaffade
sig en hobby. Han började söka upp sär-
lingarna. Drogs till de udda människor
han hörde talas om och som gjorde bil-
der, som högg i sten eller målade eller
broderade. Han skaffade sig vänner
bland dessa särlingar och köpte deras
konst. Han förde hem verken till Kram-
fors, där de nu finns och bildar en av
Sveriges finaste samlingar av särlingars
konst.

Och denne Bert Berglund har formu-
lerat sig ungefär sålunda om särlings-
konsten:

»Hos särlingen finns sällan tillgjord-
heten, trenden, anpassningen eller fot-
riktigheten.»

Vi skall vara ömsinta både mot sär-
lingen i vår omgivning och mot särling-
en i vårt eget hjärta.

Stig Åke Stålnacke
konstskribent,
Lövestad

Schizofreni i konsten

”Vi skall vara ömsinta både mot särlingen 
i vår omgivning och mot särlingen i vårt eget hjärta”
»De har gjort en resa som inte finns beskriven i några resekatalo-

ger. De har besökt en värld bortom det begripliga. De har samlat
sina intryck och förmedlar sina upplevelser i bilder.»

Så introducerades den konstutställning, »På månens baksida»,
arrangerad av Intresseförbundet för schizofreni, Riks-IFS, som tur-
nerat i landet i kombination med en serie föreläsningar. En av dessa,
ett kåseri över ämnet »bilder och särlingar» återges nedan.


