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D et är en landskapsbild, och himlen är
sommarblå. Bakgrunden utgörs av den
gotländska Herrviksklinten, på vilken
det växer fyra enar; tre av dem står nära
varandra, den fjärde ett par meter bort.

En smal väg utan vare sig början eller slut kantas av
högrest, strävhårig blåeld, och mellan klinten och blå-
elden, i bildens mitt, finns ett område med torrt gul-
nat gräs. Så ser området ut där Bosse Ericsson, barnlä-
kare och konstnär, tillbringar somrar och jular och
jourkompledigheter för att måla. Det har blivit dags
för den första större separatutställningen med ett
trettiotal målningar. De ställs ut under titeln »Bosse
och hans färger« på Utställningssalongen, Karlavä-
gen 81 i Stockholm, mellan 23 november och 5 decem-
ber. 

Bosse Ericsson har, som han uttrycker det, »ett
brinnande intresse för måleri«, men lusten att själv
börja måla tog fart när han fick tipset om nybörjarkur-
ser i måleri på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. För ar-
ton år sedan gick han sin första målarkurs för att lära
sig måleriets grunder och för att få pröva på att måla i
olja. Sedan dess har han deltagit i ett tiotal kortare

kurser på Gerlesborgsskolan för bland andra Arne
Fredriksson och Gösta Wessel. Bosse har även stude-
rat måleri på Mallorca för Gösta Gierow och Marilyn
Hamilton. På den förestående utställningen finns ett
apelsinträd med från denna tid. (Se nästa sida.) Apel-
sinträdet står placerat mitt i bild med de höga bergen
som bakgrund. Himlen är ljus, så som den kan vara en
varm sommardag söderöver, och man anar att de sto-
ra frukterna är precis så söta och mogna som det
spanska klimatet kan åstadkomma. En annan studie-
resa, där Bosse kombinerade studier i franska på för-
middagen med måleristudier på eftermiddagen, förde
honom till Madame Faillard i Aix-en-Provence. Även
denna resa resulterade i landskapsbilder, men till
skillnad från tidigare bruk av pensel tog Bosse del av
Madame Faillards teknik och målade de franska vyer-
na med kniv. Förutom under sina studieresor utom-
lands målar han uteslutande på Gotland. I Stockholm
är det arbetet som barnläkare på Astrid Lindgrens
neuropediatriska avdelning som utgör vardagen. Men
då och då händer det att han slår sig ner på en bänk på
Centralstationen för att teckna människor som pas-
serar revy. 
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Verken som presenteras
på Utställningssalong-
en domineras av olika
landskap, gärna med ett

eller flera träd i fokus eller som
del av fonden. Färgskalan i land-
skapen är något dämpad i jämfö-
relse med de övriga verken i kraf-
tig kolorit som utgörs av stilleben,
några naivistiska djurstudier och
ett fåtal verk som avbildar männi-
skor. 

Bosse berättar att han brukar
skissa sina motiv på duken innan
färgen läggs på, men ibland skis-
sar han direkt med penseln. Han
börjar sina målningar i akryl och
övergår snart till olja. Hos honom
finns en vilja att skala bort det
som är onödigt, en tanke om att
»renodla« bilden. I ett verk finns
tre människor avbildade i halvfi-
gur mot en mörkröd bakgrund.
(Överst till vänster.) En rakt ige-
nom beigeblond man med mu-
stasch stirrar på en ljusrosa lite
tunnare uppenbarelse i mitten,
som verkar sakna ögon men som
försetts med en desto mer marke-
rad röd mun. Mannen i mitten bär

en svart prästskjorta, och den tvåflikiga kragen stra-
mar hårt under hans haka. Strax under de vita flikar-
na verkar skjortan ha gått sönder eller kanske
knäppts upp, och mannen blottar sin beniga bringa
med bröstvårtor i lingonstorlek vilka är lika röda
som munnen. Den tredje figurens ansikte är till sto-
ra delar grönt, och ett par uppspärrade, nästan för-
skräckta ögon söker vår blick. Bosse Ericsson förkla-
rar att han blev upprörd av pingstpastorn Åke Gre-
ens förehavanden. (Som bekant uttalade sig Green i
sin predikan om homosexuella som en »cancersvulst
på hela samhällskroppen«, något som ledde till en
rättsprocess, där Green så småningom friades i hov-
rätten från hets mot folkgrupp.) Därför målades pas-
torn med den illvilliga munnen omgiven av två män.
Den ene ser strängt på pastorn medan den andre inte
kan tro sina öron. Att pastorn visar brösten var, som
konstnären förklarar, för att Green skulle visa sig lite
tjusig.

Konstnären Bosse Ericsson identifierar sig
mest med den föreställande konsten och
den konst som erbjuder mycket färg. Åter-
kommande motiv utgörs av bergen och

havet medan de olika blomsterstilleben som också
visas på utställningen fungerar som ett slags kompo-
sitionsövning i färg och form. Inspirationen till bil-
derna hämtas i vissa fall från uppseendeväckande
händelser i vardagen, som exemplet med Åke Green,
eller som bilden där den danske statsministern fick
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den konstnärli-
ga fantasin.
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röd färg kastad på sig för sitt engagemang i Irakkri-
get. Oftast är det dock på någon av sina långa prome-
nader eller cykelturer på Gotland som han får ingi-
velsen till nya bilder. Det händer att han målar utom-
hus med landskapsmotivet framför ögonen, men för
det mesta målar han hemma i sin ateljé i Herrvik.
Bosse berättar att han kan komma hem till huset ef-
ter en promenad och vet precis hur bilden ska se ut,
och så målar han med hastiga penseldrag – som im-
pressionisterna – det nyss upplevda. Ibland tar ar-
betsprocessen lång tid, som verket med klinten och
blåelden som han arbetat med under elva år, med
många övermålningar och nya val för bildens bästa.
Bland inspiratörerna i konsten finns impressionis-
terna men också Lage Lindell, som bodde och måla-
de i Herrvik. Bror Hjorths 1920-talsmåleri är även
det ett fantastiskt uttryck för färgrikedom och vita-
lism, anser Bosse. För konstnären Bosse Ericsson är
det viktigt att det råder samstämmighet mellan en
bilds olika element, att inte vissa detaljer upplevs
som solitärer utan koppling till resten av bilden. Det
primära målet är att bilden ska upplevas som en hel-
het.

M ed samma helhetsperspektiv arbetar
barnläkaren Bosse Ericsson. De senaste
fem åren har han arbetat med barn som
drabbats av funktionshinder efter till

exempel en trafikolycka. Förutom med de trafikska-
dade barnen arbetar han med uppföljning efter sjuk-
husvistelsen av de barn som drabbats av hjärntumör;
bara i Stockholm är det ungefär tjugofem barn per år.
Det är inte samma barn som återvänder hem från
sjukhuset utan ett nytt, berättar barnläkaren; ett barn
vars föräldrar, skola och vänner behöver informeras
för att rätt kunna förhålla sig till de kognitiva svårig-
heter som barnet har att handskas med. Han menar
att det är viktigt att se det hoplappade barnet i dess nya
omgivning, att försöka se barnen inte bara som sjuka
kroppar som ska botas utan även hur de ska fungera i
sin gamla omgivning med sitt nya funktionshinder.
Att arbeta som läkare var dock inte självklart från bör-
jan. Uppvuxen på en gård i Västmanland var det den
äldste broderns lott att ärva gården, vilket lämnade
Bosse att söka sig en annan framtid. Fadern önskade
att sonen skulle utbilda sig till civilingenjör, men lock-

ad av sin erfarenhet som sjukvårdare i flottan under
militärtjänsten började han sina medicinstudier i
München/Kiel i Tyskland för att sedan avsluta dem
vid Karolinska institutet. Alltsedan Bosse började
måla tycker han att han ser sina patienter i ett nytt
ljus, en tydligare humanistisk dimension har vuxit
fram i arbetet som barnläkare tack vare måleriet.

E n rolig figur som målats skönt tillbakalutad
sitter med armarna-utåt-sträck i en vit
trädgårdsstol. Hela famnen är full av blom-
mor och ett päron och verket heter »Fjärilar

i magen«. Den gråbruna kroppen sväller ut över bild-
planet så att händer och fötter och delar av ansiktet
inte får plats. Bakgrunden är ljust blå, nästan turkos,
och blommornas färg skiftar i rosa, grönt och en varm
gulorange färg. Bosse förklarar att den nedre delen av
ansiktet, som vi kan se, täcks av ett draperi av pärlor.
Det för tankarna till sommarens hästhagar, där flugor
ska hindras att bli alltför närgångna i hästens ögon ge-
nom att ett draperi av längre läderfransar fästs i pan-
nan. Med tanke på hur figuren spretar med armar och
ben ser det ut som om blommorna som landat i fam-
nen är fullt sysselsatta med att kittla sin värd, lite här
och lite där. Stolen är kanske inte helt stabil, så som
det brukar vara utomhus på sommaren. En grästuva
för mycket eller en sten och så plötsligt vippar stolen
till, och flädersaften hamnar i knäet. 

I korridorerna på neuropediatriska avdelningen
hänger det många konstverk, och på frågan vilket som
är konstnärens, tillika barnläkarens, favorit svarar
han den färgrika »S:t Göran och Draken« av Amalia
Åfeldt. En något mer subtil färgskala än Åfeldts, men
med ett motiv som kanske illustrerar S:t Görans
kampanda, återfinns i ett annat av Bosse Ericssons
verk. Detta verk tar oss tillbaka till Herrviksklinten
men under ett helt annat väderförhållande än i som-
marvyn som beskrevs inledningsvis. Det är samma
bekanta omgivning men i en ny skrud. De tre envisa
enarna kämpar mot snålblåsten, den fjärde enen, nu
längst till vänster, håller sig nätt och jämt uppe. Him-
len är mörk och det karga gotländska landskapet har
täckts av ett tunt, tunt lager snö.  

Jennie Fahlström
konstvetare i Stockholm
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