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reflekterar vi över en konstnärlig bild. Den kan vara
ett klassiskt eller modernt verk. Eleverna får förhålla
sig fritt till bilden. Vad händer i den? Vilka är perso-
nerna? Och så efter en stund berättar jag vem som
gjort bilden, ger fakta om både konstnären och hans
eller hennes verk och tid etc.

– Alla elever har en historia av utanförskap och ut-
satthet, som ofta kommer fram i resonemangen. Som
pedagog måste jag vara lyhörd.

Ibland kan det vara svårt att få igång eleverna. En del
kan ha gått i vanlig skola till en början och där fått höra
hur värdelösa de är på att teckna eller måla. Då gäller
det att ta sig förbi olika hinder och hitta nya vägar. 

– Då jäklar, säger Christina Erman-Widerberg. I mö-
tet med nya sätt att uttrycka sig kan mycket hända. 

Vad betyder utbildningen för eleverna?
– För många med funktionshinder kan ett liv i passivi-

tet vara det enda som bjuds, eftersom de ofta lever utan-
för samhällets möjligheter till arbete och etablering. 

Christina Erman-Widerberg har även undervisat
elever utan funktionshinder, bl a på Valands konst-
skola. 

Vilken är den stora skillnaden?
– Skillnaden är egentligen inte så stor. Här går vi lång-
sammare fram. Uttryck som ilska, sorg och glädje kan
vara lite förstärkta här, men å andra sidan utgör varje
teater-, musik- eller konstskola en kreativ miljö där det
finns utrymme för sådant. 

Christina säger att hon som bildlärare aldrig haft ett
så berikande arbete.

– För första gången känner jag mig inte dränerad på
egen skaparkraft, utan får själv påfyllning på ett för
mig alldeles nytt sätt. De här eleverna visar ofta på al-
ternativa problemlösningar vad gäller bild som jag
förmodligen aldrig själv skulle kommit på. De lär mig
dessutom väldigt mycket om livet och om människan,
som jag har nytta av varje dag. 

DE TRE KORSEN.
Trots att konst-
nären inte kan
läsa eller skriva
är han mycket
intresserad av
bokstäver. Här
bildar ett slags
skrift ramen
runt målningen,
som inspirerats
av Rembrandts
etsning.

Våren 2007 kommer Christina Erman-Widerbergs
dokumentärfilm om en av skolans elever, som anses
ha en exceptionell konstnärlig begåvning. Den kom-
mer att visas på SVT. 

Läs mer på ‹www.museumamstelkring.nl› och
‹www.kulturcentrumskane.com›. 

För den som vill läsa mer om Rembrandtjubileet, gå
in på ‹www.rembrandt400.com›.

Gunnel Åhlander
frilansjournalist, Stockholm

Poul Bjerres (1876–1964) stora förebild var Nietz-
sche, och hans skrifter om denne väckte internatio-
nell uppmärksamhet. Bjerre polemiserade mot Sö-
derberg efter den stora debatten kring »Doktor
Glas«. 

Han inspirerades tidigt av hypnosen, fick kontakt med
Freud i Wien och introducerade psykoanalysen i Sve-
rige på 1910-talet. 

Snart bröt han dock med denna terapiform och ut-
vecklade sin egen lära, psykosyntesen,  som bl a tog
avstånd från Freuds betoning av sexuella drivkraf-
ter. 

Bjerres skrifter var ovanliga i det att de var förståeli-

ga även för de icke medicinskt skolade, och de hade
ofta en rent litterär kvalitet. 

På äldre dagar sysselsatte han sig med religiösa frå-
gor, publicerade 1927 »Korset och livsbägaren« och
engagerade sig för att reformera den svenska kyr-
kan. Han strävade också efter en organiserad sam-
verkan mellan präster och läkare på psykoterapins
område.

Stephan Rössner
professor, Karolinska Universitets-

sjukhuset Huddinge

Citatet

»Ju djupare vi tränger in i ett neurotiskt
lidande, desto mer förvandlas bilden av
en sjukdom till en om personlig frigörel-
se kämpande människa.«

Poul Bjerre: 

WASSILY
KANDINSKY.
»Impressions of
Sweden« heter
denna akvarell
som Kandinsky
skänkte till Poul
Bjerre 1916. Så
vitt man vet är
detta det enda
verk Kandinsky
gjorde för att
skänka till en
privatperson.
Poul Bjerre är
till och med av-
bildad i land-
skapet.
Foto: Stockholms auk-
tionsverk.




