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1. Inledning 
 

En sann konstnär… en äkta bohem… det är en person som dricker rödvin eller 

sprit i mängder varje dag, och uträttar storverk dessutom.1 

Så beskriver Carl Johan De Geer sin bild av hur en konstnär skulle vara i sin bok om 

utställningen Trivsel. Det fungerade dock inte för honom, då han inte mår bra av vin och 

sprit, och definitivt inte kan arbeta under berusning. Han har med tiden förstått att det 

inte krävs berusning för att åstadkomma något stort, han har ju trots allt en olycklig 

barndom han kan använda.2  

De Geer föddes 1938 i Kanada och uppmärksammades under 1960-talet efter att ha 

ställt ut flera provokativa litografier. Under 1960-talet spreds det en våg av radikala 

rörelser i världen och ungdomar började ifrågasätta de gamla borgerliga värderingarna 

eftersom utbildningsnivån hade stigit. Nu fanns det anledning att protestera mot det 

gamla. Carl Johan De Geer var en av dessa ungdomar som ville påverka eftersom han 

själv vuxit upp i en borgerlig miljö som han ville bryta sig fri från. Det är något som De 

Geer också har fokuserat på under hela sitt konstnärskap – att bryta sig loss och gå sin 

egen väg.  

Med tiden har barndomen och De Geers förflutna blivit mer framträdande i många av 

hans skapelser och den har därmed blivit en del av hans historia. En historia som De 

Geer påtagliga gånger har lyckats framhäva. 

Konstnärsmyten, som De Geer själv beskriver den, passar inte in på honom. Däremot har 

han lyckats skapa en egen myt om sig själv. Det är detta som har stått som fokus i min 

uppsats, att undersöka De Geers egenförfattade berättelse om sig själv och hur han har 

påverkat hur han ses om konstnär och person.  

 

 

                                                        
1 Carl Johan De Geer, Trivsel, (Borås, 1990), s. 201. 
2 Ibid., s. 201. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är undersöka Carl Johan De Geers konstnärsmyt utifrån De Geers 

egna perspektiv. Det har tidigare inte gjorts några studier kring De Geers myt utan främst 

har det funnits intresse kring hans förflutna. Mitt mål har varit att tillföra något nytt inom 

Carl Johan De Geers konstnärskap och ge en modern bild av vem han är. För att förstå De 

Geers framställning av sig själv krävdes svar på följande frågeställningar:  

 Hur framställer De Geer sin resa från borgerlig slottsadel till kommunistisk 

multikonstnär?  

 Hur skildrar De Geer sin barndom i sina verk? 

 Hur förhåller han sig till sin familj och sin bakgrund? 

 Hur går han till väga för att framhäva myten om sig själv? 

 

1.2 Avgränsningar 
Då syftet med uppsatsen är att studera De Geers egenbildade konstnärsmyt, behandlas 

främst material som De Geer antingen producerat själv eller varit delaktig i att framställa. 

Detta inkluderar böcker han själv författat, som Jakten mot nollpunkten: (en roman om 

mig själv), Flosklernas rike, och Trivsel, en utställningskatalog. Den innefattar också filmer 

han regisserat, som Jag minns Lena Svedberg och Mormor, Hitler och jag. Eftersom De 

Geer även är fotograf har fotografier tagna av honom också räknats in i min studie. Bland 

dessa bland annat från Mah-Jong som var ett stort klädmärke inom olika vänsterrörelser 

under 1960-1970-talen.  

Då fokus ligger på det självbiografiska i De Geers framställning av sig själv, har de flesta 

av hans fiktiva romaner uteslutits. Tidigare tolkningar och analyser av De Geers verk har 

även de till största del uteslutits av samma skäl. Böcker och filmer där De Geer intervjuas 

eller talar till publik behandlas dock i uppsatsen, men då för att studera och analysera 

hans egna ord och svar på frågor. 

Vidare har De Geers adliga bakgrund och hans splittrade barndom legat till grund för 

uppsatsen och av den orsaken har hans vuxna ålder efter 30 år valts bort. Dock har 

material skrivna av honom efter 30-årsåldern använts för att öka förståelsen kring hur 

han själv ser sin barndom. 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka Carl Johan De Geers konstnärskap 

utifrån den myt han själv har skapat har det varit viktigt att fördjupa mig i hans liv och 

idéer. En bra förståelse i tankesätt och arbete behövdes för att få en bra bild av vem Carl 

Johan De Geer var då, är nu och hur han vill att läsaren ska se och betrakta honom.  

I en omarbetning av ett tal av Ernst Gombrich som hölls 1967 argumenteras det för 

möjligheten att sättet en person målar på kan vara ett symtom av dennes personlighet.3 

Genom att öka förståelsen kring en konstnärs liv blir det då också lättare att betrakta och 

tolka verket. Gombrichs teori om att man bör veta vem konstnären är för att kunna tolka 

verket på ett mer konkret sätt har varit till hjälp. Detta tydliggör också det viktiga i 

biografin för den konstvetenskapliga forskningen. Biografins betydelse för 

uppfattningen och tolkningen av ett konstverk var också något som Giorgio Vasari var 

intresserad av under 1500-talet. Vasari var en av de första som, i sin bok Lives of the 

Artists från 1550, tog upp hur ett verk kan förstås med hjälp av konstnärens biografi. Det 

centrala i boken var bland annat att framhäva några av de stora klassiska konstnärerna 

så att de inte skulle glömmas bort.4 Vasari betonade dock de religiösa kopplingarna i 

konstnärernas liv, då han ansåg att en bra konstnär direkt måste fått sin skicklighet från 

Gud. Bland annat ansåg han att Michelangelos prestanda formades av Gud och att han 

var född under en stjärna, precis som Jesus. Guds påverkan var därför en del av 

konstnärens biografi, vilket i sin tur förklarade konstnärens förmåga att uttrycka sig i 

konsten.5 

Min åsikt är att en biografi är av stor hjälp för att på ett mera konkret sätt kunna förhålla 

sig till en konstnärs verk och med hjälp av den biografiska metoden ökas förståelsen 

bakom verket.  Laurie Schneider Adams förklarar exempelvis i sin bok The Methodologies 

of Art hur gamla dokument som tillskrivits olika konstnärer har gett förklaringar till 

deras verk. Ett exempel är Leonardo da Vincis anteckningsbok som med sina många 

skisser och anteckningar, rättfärdigar hans rykte som en renässansman. Ett annat 

exempel är brevväxlingar man funnit mellan Vincent van Gogh och hans bror Theo, där 

                                                        
3 Ernst Gombrich, In search of cultural history, 
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic253839.files/Gombrich.pdf (hämtad 2013-02-25), s. 47ff. 
4 Laurie Schneider Adams, The Methodologies of Art, (Boulder, 2010), s.134. 
5 Ibid., s. 135. 
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man lyckats hitta beskrivningar av hur andra konstnärer haft inflytande på hans egen 

konst.6  

Vi kan förhålla oss till verk på olika sätt och vissa anser att en tolkning är högst subjektiv, 

vilket även jag kan hålla med om. Min uppfattning är dock att vi dessutom bör känna till 

konstnären för att på så vis förstå verket på en bredare nivå som jag anser är mycket 

betydelsefull. Utifrån konstnärens psyke kan vi också skaffa oss en mer detaljerad 

uppfattning av verket. Under 1600-talet målade Diego Velázquez tavlan Las Meninas för 

det spanska hovet och i verket kan kopplingar tydas mellan hans inre förhoppningar och 

hur han väljer att avbilda sig själv. Velázquez hade önskningar om att tillhöra adeln men 

hade när Las Meninas målades fortfarande inte nått upp till denna status. Dock 

framträder han i verket som bekväm med den kungliga familjen och därmed även hans 

längtan efter en adlig titel. Det röda korset, som symboliserar just adlighet, finns även att 

ses på hans klädsel i verket. Det tros ha målats på i efterhand i samband med att 

Velázquez till slut blev adlig.7 Detta är ett bra exempel på hur kunskapen kring 

konstnären gör tolkningen kring verket mer riktig, vilket gör att vi kan förhålla oss till 

verket på ett djupare plan. Av den anledningen är min uppfattning också att Gombrich 

har rätt i sitt påstående om att målningen reflekterar konstnären och ökar vi förståelsen 

om konstnären ökar även förståelsen av målningen.  

Ett återkommande tema i De Geers liv är de gamla värderingar som Sverige präglades av 

fram till sextioåttarörelsens framfart och borgerlighet blir här ett centralt begrepp i 

uppsatsen. Borgerligheten var i sin tur nära förknippad med de klasskillnader som var 

mer tydliga i dåtidens samhälle än de är i dagens Sverige. Med dessa klasskillnader följde 

även mer dominerande auktoriteter och det fanns en mer distinkt gräns mellan arbetare 

och chef, förälder och barn än den vi är vana vid idag.8 Dessa klasskillnaders påverkan 

på De Geers uppväxt är viktig att se på som en del av hans biografi. Genom att öka 

förståelsen kring De Geers förflutna ökar även förståelsen kring hans verk.  

Ingen har tidigare skrivit om Carl Johan De Geer där fokus har legat kring hans 

konstnärsmyt. Främst har det innan funnits intresse kring hans barndom och analyser 

                                                        
6 Schneider Adams, s. 140. 
7 Ibid., s. 146f. 
8 Nationalencyklopedin, “Borgerlighet”, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/borgerlighet (hämtad 
2013-09-02) 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/borgerlighet
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mellan barndomen och hans verk. Mitt val har istället varit att gå djupare inpå De Geer 

själv och se vad det är han förmedlar och vad han vill ha sagt med sina verk. Jag ville se 

om det fanns ett samband mellan det han säger och det han faktiskt uttrycker i sin konst. 

Det vill säga vad han själv bidragit med för att skapa en egen konstnärsroll, eller ”myt”.  

Med begreppet konstnärsmyt menas vad De Geer själv skapat då han valt att framställa 

sig själv på ett särskilt sätt i strävan efter att fylla en roll. Därför är målet med min empiri 

inte enbart att få fram den sanningsenliga fakta om De Geers liv, utan att framförallt få 

fram hur De Geer själv beskriver sig och hur han vill att vi som betraktar hans verk ska 

se på honom. Det är alltså hans myt om sig själv som är central.  

Henrik Stenberg skriver i sin avhandling, Att bli konstnär, hur unga konstnärer söker 

efter sin egen identitet och sin roll i samhället. Stenberg lyfter fram hur konstelever ser 

som sin uppgift att undersöka det privata, det personliga och det subjektiva för att ge det 

en plats i samhället. Många elever använder sig också av sin egen biografi för ett slags 

självterapeutiskt sätt att förstå sitt förflutna.9 

För att tydliggöra vad en konstnärsmyt är har avhandlingen Tillvaratagna effekter av 

Martin Sundberg varit till hjälp. Han talar om diverse konstnärer och vad de har fått för 

olika roller. Det finns, enligt Sundberg, många konstnärsroller och en konstnär kan under 

en livstid ha flera. Bland annat talar han om outsidern som en konstnärsroll.10 Outsidern 

passar också, enligt Sundberg, in med typen bohem där De Geer kan kategoriseras. På 

svenska akademiens ordlista definieras en bohem på följande sätt ”person som lever ett 

oregelbundet och sorglöst liv”.11 Det är dessutom en person som väljer att leva sitt liv 

fritt och som avviker sig från mängden.12 Det är också något som De Geer strävar efter 

genom att aldrig bli någon auktoritär. 

Historiskt har synen på konstnären och hans roll i samhället förändrats radikalt. Under 

den italienska renässansen på 1400- och 1500-talet förändrades synen på konstnären 

lika mycket som hans sociala ställning. Tidigare hade det funnits skickliga hantverkare, 

                                                        
9 Henrik Stenberg, Att bli konstnär, (Lund, 2002), s. 155f. 
10 Martin Sundberg, Tillvaratagna effekter: om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll, (Stockholm, 
2005), s. 18. 
11 Svenska akademiens ordlista, ”Bohem”, 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlis
ta (hämtad 2013-05-28) 
12 Nationalencyklopedin, ”Bohem”, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/bohem (hämtad 2013-09-10) 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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nu skulle konstnären dessutom vara bildad. Han var nu en del av de lärda humanisterna 

och vetenskapsmännen. Dock fanns det fortfarande konstutövare som arbetade i de 

gamla hantverksmiljöerna trots den förbättring som skett för konstnärernas sociala 

ställning.13 

Under 1600-talet begränsades konstnärernas frihet när den katolska kyrkan använde sig 

av konstnärer för att sprida propaganda i kampen mot protestantismen. I och med stora 

beställningar från kyrkan kunde flera konstnärer skapa sig en större maktposition som i 

sin tur ledde till en mer betydande roll i samhället. Under 1700-talet ersattes kyrkan av 

borgerskapet som växte fram i samhället och konstnärerna tappade sina stora 

beställningar. Nu kunde de välja egna motiv och börja uttrycka sig genom sin konst.14  

Efter industrialismen i Europa under 1800-talet förändrades konstnärsrollen radikalt. 

Nu skulle konstnären inte längre vara sin publik till lags, utan syftet var istället att skildra 

det som tidigare glömts bort och att sätta problem under debatt. Konstnärens ateljé, som 

tidigare varit privat, blev nu en kulturell mötesplats. Synen, eller myten om konstnären 

förändrades på nytt, att vara konstnär blev nu ett livsideal.15 

 

1.4 Material och tidigare forskning 
Vad jag känner till är det ingen som tidigare valt att skriva om De Geers konstnärsmyt på 

det sätt som görs i denna uppsats. Däremot har det tidigare gjorts flera studier kring De 

Geers förflutna, där det går att återkoppla det provokativa i hans verk. Däribland finns 

Mah-Jong och Hjärtat sitter till vänster. I dessa dokumenteras 1960-talets tydligt. I Mah-

Jong förklarar författaren Salka Hallström Bornold, hur det var att växa upp i 1960-talets 

politiska tid där provokation och demonstration skulle få folk att tänka om. Hallström 

Bornold har intervjuat ett flertal personer som var aktiva under 1966-1976 och där Carl 

Johan De Geer är en av dem.  I både Mah-Jong och Hjärtat sitter till vänster förklaras det 

utförligt hur man på den tiden ställde sig till politik och hur olika val var viktiga för att 

bevisa var man stod. I Mah-Jong är det dock kläderna som står i fokus med Mah-Jongs 

eget klädmärke i centrum. I Hjärtat sitter till vänster finns det däremot olika avsnitt för 

                                                        
13 I Konstnärens ateljé – Konstnärer i arbete under tre hundra år, (Stockholm, 1991), s. 8f. 
14 Ibid., s. 12ff. 
15 Ibid., s. 15ff. 
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olika konstnärer och där det gemensamma för dessa konstnärer var att de alla fick ställa 

ut på Galleri Karlsson – ett galleri som ville ge plats för nya konstnärer som vågade sig 

på kontroversiella ämnen. I avsnittet där De Geer tas upp fokuseras det på hans 

provokationer som han åtalades för. Det är främst dessa verk som varit intressanta i min 

uppsats eftersom det var de som gjorde honom uppmärksammad. Det var först då som 

han kunde spela på sin adliga bakgrund och skapa sin egen myt. I Hjärtat sitter till vänster 

dokumenteras även tidningen Puss som De Geer var verksam i.  

Vidare litteratur som Om tårtan och andra verk av Håkan Alexandersson och Carl Johan 

De Geer av Cristel Nyqvist och Trivsel av Carl Johan De Geer har varit till hjälp för min 

uppsats. I Om tårtan och andra verk av Håkan Alexandersson och Carl Johan De Geer har 

De Geer intervjuats och en inblick har getts i hur arbetet mellan Alexandersson och De 

Geer varit under åren de samarbetade. Nyqvist tar upp att de båda konstnärernas 

strävan med deras produktioner alltid varit människans sökande efter mening med 

livet.16 Detta är också något som varit centralt i min empiri i kapitlet om De Geer och 

Alexandersson. Här ligger fokus på deras arbeten tillsammans och hur det har fått De 

Geer att själv utvecklas.  

 I Trivsel som är skriven av De Geer för en utställning med samma namn som bokens titel, 

har han infogat brev av personer som har varit involverade i hans projekt. I ett av breven 

skriver John Peter Nilsson om De Geers konstnärskap. Han talar om De Geers 

konstnärsroll i samhället och att ett återkommande tema är utanförskapet.17 Detta är 

något som min uppsats bygger på och där myten kommer in. Vidare litteratur av De Geer 

som varit viktig i min studie har varit Jakten mot nollpunkten: (en roman om mig själv) 

och Flosklernas rike. I Jakten mot nollpunkten: (en roman om mig själv) återger De Geer 

sitt liv från barndom upp till vuxen ålder. Självbiografin har varit av stor hjälp för att nå 

uppsatsens syfte. Även Flosklernas rike har till vis del varit av stöd då delar av boken 

kommer direkt från De Geers eget liv, dock omskrivet för att passa de olika karaktärerna 

i romanen.  Detta har varit till nytta då det för mig går att se hur De Geer kastas mellan 

verklighet och fiktion i sina verk.  

                                                        
16 Cristel Nyqvist, Om Tårtan och andra verk av Håkan Alexandersson och Carl Johan De Geer, (Jönköping, 
1997), s. 8. 
17 De Geer, 1990, s. 27. 
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För att få en mera övergripande bild av De Geer har De Geers egen litteratur 

kompletterats med Dan Josefssons Svenska illustratörer och konstnärer. Josefsson har i 

sin bok gjort flera intervjuer med De Geer och han berättar utförligt för läsaren hur De 

Geer arbetar, hur han är som person och hur hans barndomsupplevelser har påverkat 

honom som konstnär. Josefsson gör en egen, vad han kallar, amatöranalys över De Geers 

verk och utgår från De Geers barndom. Han drar som slutsats att det är i färgerna man 

kan spåra De Geers färglösa barndom och detta återkopplas även i min uppsats.18 Detta 

är också något som De Geer gång på gång i sin egen roman påpekar då han ideligen talar 

om ”brunhatet” och ordet syftar här på bruna möbler och färglösa arbetsrum från De 

Geers förflutna. Dock är det inte lika tydligt utan Josefssons bok i grunden. Utifrån 

Josefssons teorier kan slutsatser dras med utgångspunkt från De Geers barndom. Med 

hjälp av hans litteratur kan även flera argument styrkas och saker som De Geer själv tar 

upp i sina egna romaner. Josefssons bok är uppbyggd på ett sätt där De Geer presenteras 

på de första 20 sidorna och resten av den 185 sidor långa bok finns enbart illustrationer 

av verk gjorda av De Geer. Dessa fotografier och målningar har varit av stort intresse för 

min tolkning av De Geer och legat till viss grund för min diskussion och analysdel. 

 

1.5 Metod och disposition 
Uppsatsen inleds med att presentera sextioåttarörelsen och hur Sverige under andra 

hälften av 1960-talet förändrades radikalt. Detta presenteras eftersom det är en stor del 

av De Geers liv och hur han uppmärksammades som konstnär. Som tidigare nämnt är 

syftet med uppsatsen att fokusera på De Geers egenskapade konstnärsmyt och därmed 

har jag valt att främst fokusera på material De Geer själv skapat eller medverkat i, så som 

hans romaner, filmer, fotografier, tyger och utställningar. Uppsatsen fortsätter därför 

med en biografisk del om De Geer där syftet är att lägga fokus på det som De Geer själv 

har valt att framhäva i sina egna verk. Uppsatsen avslutas därefter med en diskussion 

och analys kring De Geers verk och hur de presenteras av honom själv.  

En kvalitativ litteraturstudie har gjorts utifrån De Geers egenskrivna romaner Jakten mot 

nollpunkten: (en roman om mig själv), Flosklernas rike, och på utställningskatalogen 

Trivsel. I en djupläsning av dessa har jag främst tittat efter vad De Geer upprepar och vad 

                                                        
18 Dan Josefsson, Svenska illustratörer och konstnärer, (Stockholm, 2012), s. 8-19. 
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han lägger fokus på i sin berättelse. För att få en mera genomgripande förståelse kring 

De Geer har filmerna Jag minns Lena Svedberg och Mormor, Hitler och jag studerats och 

analyserats ihop med romanerna. Tillsammans med fotografier och sammanslaget 

material (däribland intervju och analys) från Dan Josefssons bok Svenska Illustratörer 

och konstnärer har myten kring De Geer blivit näst intill komplett för min egen analys. 

För en mer övergripande bild av myten om De Geer och hur han skapat den har även 

böcker och filmer där De Geer intervjuas eller talar till publik behandlats. Därmed har 

utställningar som spelats in också varit av intresse för min uppsats.  

Vi konstvetare strävar många gånger efter en tolkning bakom konstnärens verk. En 

tolkning är högst individuell och för vissa räcker det med att se ett konstverk för att 

uppskatta det. Min mening är dock att vi bör se till konstnärens inre och veta vem hon 

eller han är eller var för att kunna förstå verket. Utan att veta vem konstnären är kan vi 

inte förstå konstverket utifrån hur det skapades. Vi kan då enbart skaffa oss en egen 

tolkning. För mig är det inte tillräckligt om vi ska gå verket på djupet och av den 

anledningen har jag lagt stort fokus på De Geers egna berättelser. Det centrala i 

uppsatsen blir alltså De Geers framställning av sig själv. En självbiografi är dock en 

redogörelse av objektiva sanningar genom en subjektiv tolkning. Därmed går det att 

diskutera hur saklig en självbiografi bör anses vara när det är personen själv som 

berättar om sitt liv. Här är dock inte det sanningsenliga i De Geers liv det centrala. Det 

som är av betydelse i min uppsats är att få fram De Geers egen uppfattning av sitt 

förflutna och det han själv har valt att presentera. Det blir därför ett medel att förstå och 

följa hans tankegång och av den orsaken är den biografiska metoden av betydelse för 

uppsatsen.  
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2. Det radikala Sverige - Sextioåttarörelsen 
 

Sextioåttarörelsen är ett samlingsnamn för flera radikala rörelser som uppstod under 

1960- och 1970-talet.19 1968 nådde vänstervågen sin spets.20 Det började med en 

studentrevolution i Frankrike som spred sig till Sverige och just det året var en 

brytningsperiod där sociala regler och traditioner ifrågasattes.21 Rörelsen står för 

politiska frågor men också för uppror mot det gamla borgerliga klassamhället.22 

I Sverige myntades uttrycket till stor del av akademiska ungdomars uppror mot den 

äldre generationen. I slutet av 1960-talet hade utbildningen i Sverige nästan femdubblats 

på tio år och därför fanns det anledning att protestrea mot det gamla. De unga stod 

utanför samhället ekonomiskt sett. Den äldre generationen däremot hade oftast bostad, 

arbete och pengar, och därför fanns heller ingen anledning för dem att göra uppror.23  

Sextioåttarörelsens anhängare gjorde även ett brett livsstilsuppror. Gamla traditioner 

skulle bort och det blev populärt med kollektivt boende, fri sex, droger för att utmana 

medelklassens ideal och färgglada och annorlunda kläder.24  

Mah-Jongkläderna var populära och främst inom kvinnorörelsen.25 De skulle sätta 

färgklick på den borgerliga, mansdominerande och färglösa världen. Detta skulle i sin tur 

leda till att folk skulle börja tänka om. Tanken var att Mah-Jong inte skulle definiera en 

viss samhällsgrupp, utan den skulle kunna bäras av alla.26 Problemet var att Mah-Jong 

var tydliga med att inte använda någon som helst arbetskraft från lågavlönade länder. 

Projektet fallerade när arbetarklassen varken hade råd med kläderna och heller inte var 

tillräckligt vågade nog att bära något från Mah-Jongkollektionen.27 Eftersom ingen från 

                                                        
19 Nationalencyklopedin, ”Sextioåttarörelsen”, http://www.ne.se/sextio%C3%A5ttar%C3%B6relsen 
(hämtad 2012-11-30) 
20 Salka Hallström Bornold, Det är rätt att göra uppror: Mah-Jong 1966-1976, (Stockholm, 2003), s.156 
21 Thelander, Joakim, ”Sextioåttarörelsen var de ungas uppror”, 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/sextioattarorelsen-var-de-ungas-uppror/ (hämtad 2012-11-30) 
22 Nationalencyklopedin, ”Sextioåttarörelsen”, http://www.ne.se/sextio%C3%A5ttar%C3%B6relsen 
(hämtad 2012-11-30) 
23 Thelander, Joakim, ”Sextioåttarörelsen var de ungas uppror”, 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/sextioattarorelsen-var-de-ungas-uppror/ (hämtad 2012-11-30) 
24 Thelander, Joakim, ”Sextioåttarörelsen var de ungas uppror”, 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/sextioattarorelsen-var-de-ungas-uppror/ (hämtad 2012-11-30) 
25 Hallström Bornold, s. 139. 
26 Ibid., s. 145-156. 
27 Ibid., s. 101-115. 

http://www.ne.se/sextio%C3%A5ttar%C3%B6relsen
http://www.popularhistoria.se/artiklar/sextioattarorelsen-var-de-ungas-uppror/
http://www.ne.se/sextio%C3%A5ttar%C3%B6relsen
http://www.popularhistoria.se/artiklar/sextioattarorelsen-var-de-ungas-uppror/
http://www.popularhistoria.se/artiklar/sextioattarorelsen-var-de-ungas-uppror/
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arbetarklassen hade råd, fick kollektionen sluta produceras och kvinnorörelsen fick 

istället vända sig till facket och påverka samhället den vägen.28 

Det var inte bara inom klädernas tyger som vänsteranhängare ville synas. Det var inom 

all sorts konst. Det var en avantgardisk tid där konstnärer ville få sin politiska åsikt hörd.   

1964 öppnades ett nytt galleri i Stockholm. Det var Bo A Karlsson och hans hustru Eva 

Karlsson som ville ge plats för nya konstnärer. Galleriet fick inte helt oväntat heta Galleri 

Karlsson.29 

Galleriet öppnade dörrarna åt en ny publik. Det var helt rätt i tiden och de representerade 

den konstpolitik som skedde i Sverige för tillfället.30  Målsättningen var: 

 

[…]att visa de yngsta och nyaste konstnärerna och dessutom inte rygga inför 
kontroversiella ämnen.31 

 

I TV, radio och tidningar togs det upp en del om kultur men än så länge inte så mycket 

om konst. Detta förändrades när den avantgardiska konsten övergick till politisk 

radikalism. Tidningen Puss, som utkom för första gången i januari 1968, är ett exempel 

på just detta. Puss nådde en stor publik och var en uppskattad tidskrift med många 

satiriska och provokativa teckningar.32 Det fanns en märkbar maning till läsaren om ett 

omedelbart agerande mot borgerligheten. Demonstrationer, festivaler och utställningar 

kom även de till i tidningens namn.33   

Konstnärerna började provocera mer och mer för att få fram sina budskap och hamnade 

också, på grund av detta, i media. På så vis nådde de då också ut till en större publik.34 

En av konstnärerna som var med och ställde ut på Galleri Karlsson var Carl Johan De 

                                                        
28 Hallström Bornold, s. 206. 
29 Ulf Kihlander m.fl., Hjärtat sitter till vänster: [svensk konst 1964-74]: en katalog, (Stockholm, 1998), s. 
18. 
30 Kihlander, s. 18. 
31 Kihlander, s. 18. 
32 Ibid., s. 21-31. 
33 Nyqvist, s. 28. 
34 Kihlander, s. 21. 
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Geer. Han blev åtalad för sina politiska angrepp inom konsten och därmed 

uppmärksammades Carl Johan De Geer som konstnär.35 

 

2.1 Carl Johan De Geer 
Carl Johan De Geer föddes 1938 i Kanada och är idag en svensk konstnär, filmskapare 

och fotograf. Han är dessutom musiker, kulturjournalist, scenograf och föreläsare vilket 

gör honom till en multikonstnär. Han föddes adlig och växte upp med en borgerlig 

uppfostran. Dock gick han mot släktens värderingar och var, precis som många andra 

under 1960-talet, en vapenvägrare som propagerade för kommunismen. Antalet 

sökande till vapenfri tjänst hade under 1960-talets andra hälft ökat i stor utsträckning 

och frågan om obligatorisk värnplikt togs för första gången på allvar upp på den politiska 

dagsordningen.36 

Det var dock ännu inte acceptabelt med provokativ konst där vapenvägran stod i fokus. 

Trots detta ställde Carl Johan De Geer, 1967, ut litografier på Galleri Karlsson i 

Stockholm. I ett verk har han målat svenska flaggan och skrivit Skända flaggan, vägra 

vapen, svik fosterlandet, var onationell. I mitten av det gula korset på flaggan står det stort 

och tydligt - KUKEN. I ett annat litografiskt verk hade han målat den Amerikanska 

flaggan och skrivit USA mördare. Stjärnorna i flaggan var utbytta mot hakkors. Detta 

väckte stor uppmärksamhet och han blev dömd till böter i Stockholms rådhusrätt den 7 

september 1967.37  

De Geer blev aktiv i flera olika anarkistiska grupper. Han fotograferade, spelade trombon 

i proggbandet Blå tåget och var med i en politisk tidningsredaktion där de döpte 

tidningen till Puss.38 De Geer var inte en av grundskaparna till tidningen men han hjälpte 

till på många sätt att skapa provokativa och kränkande budskap till världen.39 Bland 

annat fick han i uppdrag att fotografera stora teckningar som ritades av Lena Svedberg. 

Teckningarna var för stora för tryckeriet och De Geer kunde förminska dessa genom sina 

                                                        
35 Kihlander, s. 24f. 
36 Magnus Hjort, Den farliga fredsrörelsen: säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, 
värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990 : forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen, 
(Stockholm, 2002), s. 153f. 
37 Kihlander, s. 25f. 
38 Lind, Kalle, ”De Geer sej med tiden”, http://kulturarbete.blogspot.se/2007/11/de-geer-sej-med-
tiden.html (hämtad 2012-11-28) 
39 Kihlander, s. 31. 

http://kulturarbete.blogspot.se/2007/11/de-geer-sej-med-tiden.html
http://kulturarbete.blogspot.se/2007/11/de-geer-sej-med-tiden.html
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bilder. Lena Svedberg var en av grundskaparna till tidningen. Ibland fick Svedberg 

fotografier av Carl Johan De Geer som hon ritade av och ibland också förvrängde.40 År 

2000 gjorde De Geer en kort och tragisk minnesfilm om den anorektiske och 

heroinmissbrukande Svedberg som tog sitt eget liv genom att hoppa ut från ett fönster. 

Han döpte filmen till Jag minns Lena Svedberg. I den här produktionen talar han fritt och 

öppet till tittarna, men så har det dock inte alltid varit. På 1960-talet talade han inte lika 

öppet i sina verk, dock fanns det alltid något som låg dolt i hans arbeten.41  

 

2.2 Den konstnärliga vägen 
När Carl Johan De Geer gjorde sin militärtjänst fick han, julen 1957, det frivilliga 

uppdraget att måla julmotiv för att utsmycka regementskorridorerna. Detta var nytt för 

honom eftersom han dittills inte hade målat speciellt mycket i sitt liv. Mest bara inom 

skolan under uppväxten. Han upptäckte att han kunde fly verkligheten och skapa en egen 

fantasivärld.42 Efter detta fick han positiv kritik och fick fortsätta måla för det militära. 

Bland annat fick De Geer rita skämtteckningar åt tidningen Arménytt. Han lärde sig också 

fotografi och att arbeta i mörkerrum, vilket i sin tur ledde till att han 1958 upptäckte för 

fösta gången hur kameran fungerar.43 

Arbetet inom militären gav honom intyg för att sedan kunna komma in på 

Konstfackskolan.44 Han ville nu utbilda sig till något konstnärligt för att kunna smita från 

verkligheten och sin uppväxt. Han protesterade genom att inte bli diplomat, advokat eller 

officer.45 Han utbildade sig istället i grafisk design.46  

Konst var från början inte något intresse.47 Dock var det nu konstens bana han gled in 

på. Han började i Konstfackskolan 1959 och i samband med detta fick han konsttidningar 

                                                        
40 Svenska Filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?ItemId=41794&type=MOVIE 
(hämtad 2012-11-28) 
41 Josefsson, s. 12f. 
42 Carl Johan De Geer, Jakten mot nollpunkten: [en roman om mig själv], (Stockholm, 2009), s. 70f. 
43 Ibid., s. 199. 
44 Ibid., s. 72. 
45 Ibid., s. 25. 
46 Josefsson, s. 11. 
47 De Geer, 2009, s. 13. 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?ItemId=41794&type=MOVIE
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från sin mormor som under hans uppväxt funnits i hennes hall. Dessa kunde behövas, 

tyckte hon. 48 

När De Geer var 22 år gammal och nybliven konstelev upptäckte han sin borgerliga sida. 

Detta var på en klassresa till Amsterdam när de besökte Rembrandt-museet. Han 

upptäckte att han tyckte att mörka bruna färger var tilldragande och inredningen i 

stadens kaféer bringade honom positiv energi. De använde orientaliska mattor som 

bordsdukar, vilket han fann mycket attraktivt.49 

Under den här perioden var De Geer bosatt i ett hus utanför Stockholm som saknade 

värme. När han kom hem från klassresan inredde han sitt hus med tjocka mattor på 

borden och orientaliska vaser. Dels för att skapa värme, men också för att inredningen 

hade stor betydelse. Inredningen och stilen var viktigare än hans dåvarande fru som till 

slut tröttnade på hans självupptagenhet och lämnade honom. ”Snart skulle jag bli räddad 

från den borgerliga smittan”, skriver De Geer i sin roman Jakten mot nollpunkten om den 

här tiden.50  

Enligt De Geer kom räddningen med den 19-årige Håkan Alexandersson. Alexandersson 

hade satt sig vid samma bord i matsalen på Konstfackskolan där De Geer redan satt. 

Egentligen gjorde Alexandersson sin militärtjänst på samma ställe där De Geer några år 

tidigare hade gjort sin. Det var på Bilddetaljen, stället de satte dem som hade ett större 

intresse inom konst än att skjuta. Alexandersson smet dock in på skolan ibland för att äta 

och där de satt vid samma bord kom de fram till att de hade samma intressen - ett sådant 

var bland annat fotografering.51  

När Alexandersson till slut var klar med sin militärtjänst började även han på 

Konstfackskolan. Turligt nog hamnade de dessutom i samma klass.52 Vilket ledde till flera 

år av samarbete och kamratskap.  

Alexandersson lärde De Geer att se på världen med filosofisk klarsyn. De skulle vara emot 

allt det borgerliga. Det var viktigt att göra uppror och inte följa traditioner eller oskrivna 

lagar. De skulle inte gå i kyrkan. Inte ens om det så skulle vara en begravning eller ett 

                                                        
48 De Geer, 2009, s. 168. 
49 Ibid., s. 83. 
50 Ibid., s. 83f. 
51 De Geer, 2009, s. 85f. 
52 Ibid., s. 87. 
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bröllop.53 Eftersom både Håkan och De Geer var ateister skulle det vara hyckleri. Klä sig 

i kostym skulle de heller inte göra om det inte var så att den var från den anarkistiska 

klädkollektionen Mah-Jong.54  

Att ha släkt var också borgerligt och allt som hade med borgerligheten att göra var osunt. 

Alla skulle vara jämlika och klassamhället skulle utrotas. De strävade efter att vara 

bohemer och de lovade varandra att aldrig bli auktoritära.55 Håkan Alexandersson 

citerade Baudelaire:  

 

Vem älskar du mest, gåtfulle främling, din far, din mor, din syster eller bror?  

Jag har ingen far, ingen mor, ingen syster eller bror.  

Ditt fosterland?  

Jag vet inte på vilken breddgrad det är beläget.  

Men vad är det då du älskar, underlige främling? 

Jag älskar molnen – molnen som går förbi – där borta – de underbara molnen.56 

 

I Konstfackskolan tyckte de inte att de lärde sig någonting. Det som var viktigt i deras liv 

just då var diskussionerna med övriga elever. De Geer hade flyttat ihop med 

Alexandersson till en rivningslägenhet och där drack de vin, hade viktiga diskussioner 

och brände allt som satt löst i lägenheten för att hålla värmen. Nu levde de ett riktigt 

bohemliv vilket passade De Geers nyfunna livsfilosofi riktigt bra.57 

I skolan fick de måla men det var inte vad De Geer och Alexandersson ville. De ville skapa 

filmer. Enligt De Geer själv kan det ha berott på att film är alla konstformer på en och 

samma gång. Där ingår bildkonst, teater, vemod, musik, sång, filosofi, litteratur, 

skottstrider, dans, slagsmål, erotik, grymhet och bilkapplöpning.58 Bilkapplöpning hade 

                                                        
53 De Geer, 2009, s. 89f. 
54 Hallström Bornold, s. 144. 
55 De Geer, 2009, s. 87. 
56 De Geer, 2009, s. 88. 
57 Ibid., s. 88. 
58 Ibid., s. 90f. 
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han för övrigt själv sysslat med tidigare i sin ungdom då han ville provocera andra 

trafikanter.59 

På De Geer och Alexanderssons fritid kunde de syssla med det de älskade. Spela in filmer 

och rädda mänskligheten från borgerligheten och auktoriteter. De gjorde kortfilmer om 

krig eftersom den största skräcken var atombomben. De hade sett bilder från Japan.60 

Bilderna från det trasiga Hiroshima hade etsat sig fast i minnet på dessa propagerande 

ungdomar. Det som fanns kvar efter andra världskrigen var nu bomberna och de kunde 

när som helst komma och förstöra mänskligheten. Detta var tvunget att få ett avslut. De 

hade nu ett uppdrag – att få slut på den borgerliga imperialismen.61 

Efter att De Geer hade träffat Håkan Alexandersson och förstått att borgerligt var något 

mycket negativt under 1960-talet började han trycka sina egna tyger.62 Han hyrde en 

lokal och var mycket energisk. Han gjorde nya mönster dagligen. Hans självförtroende 

var i topp och han var helt säker på att hela Europa skulle vara i behov av hans färglada 

tyger.63 Han hade upptäckt Hitlers arbetsrum från mormoderns konsttidningar och 

började förknippa bruna möbler och mörka färger med nazism.64 Han kallar sin upptäckt 

för brunhatet.  Det var hatet mot de bruna och tunga färgerna. Dessa bruna möbler fanns 

i hans borgerliga uppväxt och hos nazismens ledare.  Hans kärlek för färg och form hade 

nu tagits vid.65 Formen kunde töjas och den var anpassningsbar och hade balans. 

Formen, är för De Geer än idag, viktigare än färgen.66 

Det var 1960-tal och De Geer var kommunist. Det skulle handla om propaganda.67 De 

Geer propagerade för de starka färgerna och uppseendeväckande mönster i svenska 

hem.68 Han hämtade inspiration från jugendepoken och cyklade till byggnader i närheten 

                                                        
59 De Geer, 2009, s. 38. 
60 Ibid., s. 93. 
61 Ibid., s. 199. 
62 Ibid., s. 197. 
63 Ibid., s. 264f. 
64 De Geer, 2009, s. 84. 
65 Svenska Filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=45155 
(hämtad 2012-11-29) 
66 De Geer, 1990, s. 56. 
67 De Geer, 2009, s. 72. 
68 Ibid., s. 166. 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=45155
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som var ritade av arkitekten Ferdinand Boberg. Han gjorde skisser av Bobergs 

ornamentik i ritblock som han hade med sig.69  

Tanken med tygerna var att de skulle pryda hela rum med färg och glädje. När De Geer 

och hans vänner flyttade in till olika rivningslägenheter runt om i Stockholm ägde de inte 

några möbler. Möbler gick ändå att hitta i olika containrar. Att ha kostsamma ägodelar 

var för den delen borgerligt i alla fall och den åsikten har fortfarande inte förändrats för 

De Geer.70 I rivningslägenheterna hängde De Geer upp sina tyger på väggar och prydde 

sitt nya hem med färg och mönster. Han ville bevara sin identitet och fick en slags 

hemmakänsla, trots flytten var tredje månad.71 Idag räknas hans tyger till de finaste på 

1960-talet.72  

Carl Johan De Geer ville bort från sitt feodala samvete och slita sig loss. Eftersom det var 

borgerligt att ha släkt hade de nu skapat sin egen familj genom att flytta ihop med 

varandra.  De inneboende delade på allt. De var för jämställdhet i alla dess slag och mot 

imperialismen och kapitalismen.73  

 

2.3 Livet efter studietiden – samarbetet med Håkan Alexandersson 
Carl Johan De Geer examinerades från Konstfackskolan 1963.74 Han var då både fotograf 

och textilformare.75 De Geer och Håkan Alexandersson började arbeta som fotografer åt 

en tidning för att kunna försörja sig. Detta var hyckleri tyckte de själva eftersom de 

egentligen inte ville ha med auktoriteter så som chefer att göra.76  

När TV började sända mer än en kanal konkurerades tidningen ut och de kunde påbörja 

det som de hela tiden hade velat. De spelade in flera kortfilmer tillsammans och skickade 

in till TV.77 

                                                        
69 De Geer, 1990, s. 9. 
70 De Geer, 2009, s. 198. 
71 Ibid., s. 267. 
72 Josefsson, s. 12. 
73 De Geer, 2009, s. 151-166. 
74 De Geer, 2009, s. 266. 
75 Ibid., s. 264f. 
76 Ibid., s. 198. 
77 Ibid., s. 95. 
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Deras första produktion som visades var Tårtan som riktade sig åt barn. Året var 1972 

och det skulle enbart visas sådant som skulle kunna uppstå i en vanlig persons vardag. 

Chefen för redaktionen hade sett en person få sin egen tårta bli klämd i en bussdörr och 

alltså var detta ett tänkbart scenario att en sådan situation skulle kunna uppstå. Tack 

vare tårtincidenten blev De Geer och Alexanderssons film godkänd att visas på TV.78 

Dock tyckte kritikerna att Tårtan var för provokativ och filmandet fick nå sitt ände.79 I 

denna produktion var de för en gång skull inte ute efter någon provokation.80 

Enligt Carl Johan De Geer finns det en produktion som står ut från resten av de verk som 

De Geer och Alexandersson har gjorde tillsammans. 1983 spelade de in en filmserie som 

dolt under ytan handlar om Freud men som går under namnet Privatdetektiven Kant.81 

Deras budskap är att de stora svaren inte alltid finns på ytan, utan dolt inom oss. Det är 

inte så konstigt att De Geer uppskattar just den serien så mycket. Han hade själv börjat 

rota i sitt inre och återupptäckt sin uppväxt och barndom i sina verk. De Geers konst är 

fyllda av referenser från hans barndom och länge höll han detta i smyg. Det var inte 

förrän De Geer var 50 år som han började dela med sig öppet om sin uppväxt.82  

De Geer och Alexandersson älskade att framföra sina åsikter väl och bestämde sig för att 

avskaffa julen då de tyckte att det bara var en affärsmetod för att stjäla folks pengar. I tio 

års tid ignorerade de julfirandet. 1980 kom dock julen återigen in i deras liv då deras 

barn hade kommit in i bilden. De stod ändå fortfarande fast vid att julen bara var en 

affärsmetod, vänsteråsikterna från 1960-talet stod alltid närmst om hjärtat. De kunde 

dock inte ta julen och klapparna ifrån sina barn och därför blev julen viktig på nytt.83  

I pensionsålder var De Geer med i en teater och precis som i sin ungdom gillar han 

fortfarande att provocera, säger han. I teatern provocerade han publiken genom att dra 

sin pistolhylsa som tillhörde hans roll. Denna drog han mot publikens håll om de inte såg 

tillräckligt intresserade ut.84 När det började gå dåligt ekonomiskt för teatern fick De 

Geer och de andra skådespelarna klä sig till tomte och sitta på ett köpcentrum i 

                                                        
78 Nyqvist, s. 13. 
79 De Geer, 2009, s. 103. 
80 Nyqvist, s. 11. 
81 De Geer, 2009, s. 119. 
82 Josefsson, s. 7-13. 
83 De Geer, 2009, s. 76. 
84 Ibid., s. 56. 
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Stockholm för att få ihop pengar. I slutet av 1960-talet avskaffade De Geer och de andra 

ungdomarna julen eftersom de enbart tyckte att det var en affärsverksamhet. Nu var han 

julen istället. Han kallar sig själv för kapitalismens lakej och frågar sig om det inte finns 

gränser för vad man kan ställa upp på, trots att vi nu lever i en opolitisk tid.85  

I den politiska tiden propagerade han mot det militära.86 Han skändade både den svenska 

flaggan och den amerikanska när han och de andra propagerande ungdomarna försökte 

genomföra en politisk och social vänsterrevolution.87  

Själv tycker jag att adelskapet är en pinsam rest av en patriarkal kultur och att det 
så kallade Riddarhuset är en skamlig påminnelse om ett förtryckande 
samhällsskick. Jag skäms.88  

 

En natt när De Geer låg och funderade kom han fram till något han aldrig tidigare under 

sitt vuxna liv kunnat föreställa sig. Han hade kärlek till sitt ursprung. Han älskade helt 

plötsligt sin släkt och sitt adelskap. Där finns nämligen hans identitet. Utan den hade han 

inte varit den han är idag. 89 

 

2.4 Farmor och farfar – tiden på slottet 
Carl Johan De Geers pappa var diplomat och arbetade runt om i världen. Då var det heller 

inte så konstigt att hela familjen fick flytta med när det var dags att bege sig till ett nytt 

land. I slutet av 1940-talet var familjen bosatt i Polen där fadern arbetade för tillfället. 

Fadern körde igenom det förfallna Warszawa för att visa barnen vad som fanns kvar efter 

andra världskriget. Han berättade att det kanske låg kroppar kvar i ruinerna.90 På det här 

viset fick De Geer redan som 10 år gammal se krigets lämningar. Att se och bli påverkad 

av krigslämningar av både det ena och det andra skulle De Geer göra under hela sin 

ungdom. 

De Geer flyttade ifrån sina föräldrar i Polen och fick istället bosätta sig hos farföräldrarna 

som levde på ett slott i Skåne. Han och hans syskon var i vägen för deras föräldrars 

                                                        
85 De Geer, 2009, s. 76f. 
86 Ibid., s. 76f. 
87 Josefsson, s. 7. 
88 De Geer, 2009, s. 128. 
89 Ibid., s. 129. 
90 Svenska Filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=45155 
(hämtad 2012-11-29) 
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ständiga bråk och därför passade det bra att barnen flyttade från föräldrarna.91 I Skåne 

gick han i skolan och fick stryk på rasterna eftersom han var adlig.92 Klasskampen var 

något han stötte på titt som tätt under hela sin barndom. Han upptäckte att den till och 

med existerade inom djurriket. De fina hushundarna fick namn och bo inomhus medan 

jakthundarna enbart var ett redskap som saknade namn.93 Klasskampen fanns också i 

hemmet där tjänstefolket arbetade och vars barn gick att leka med om ingen från slottet 

såg dem. De Geer funderade aldrig som barn på varför det var på det här viset. Det var 

en självklarhet att de lekte hemma hos vännerna eller ute långt bort från slottet. En ung 

baron skulle inte leka med tjänstefolkets barn. Enda dagen på året som vännerna kunde 

komma och hälsa på var på juldagen. Då var de där med sina familjer och fäderna fick ta 

i hand med Carl Johan De Geers farfar. De fick dock bara befinna sig i köksregionen. De 

fina rummen var inte till för de anställda. Det var inte någon jämställd kamratskap mellan 

De Geer och de andra barnen, vilket i sin tur ledde till att lekkamraterna, precis som 

skolkamraterna, utsatte Carl Johan De Geer för mobbning.94 De Geer påpekar dock att allt 

för med sig något gott genom dessa handlingar. Både vinnare och förlorare, mobbare och 

offer fyller en funktion. Förlorarna och offren blir hjältar och utan hjältarna kan det inte 

finnas vinnare.95 

En stor del av De Geer tid på slottet bestod av att ensam sitta och läsa på vinden i gamla 

böcker från 1800-talet. Hans favorit, som etsade sig fast resten av livet, var Den stora 

magneten. I boken berättades det bland annat om en kvinna med exotiskt utseende. 

Denna kvinna har sedan dess varit hans idealkvinna.96  Han dagdrömde ofta och då bland 

annat om det motsatta könet. Kvinnan från boken hade röd klänning och den röda färgen 

representerade de som måste beskyddas enligt honom själv.97  

Carl Johan De Geers farmor däremot hade en blåblommig klänning.98 Hon var, enligt De 

Geer, den goda fen som tröstade om något hemskt skulle inträffa.99 Hon pratade mycket 

                                                        
91 De Geer, 2009, s. 195. 
92 Ibid., s. 133. 
93 Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=1mFGgh8JCFM (hämtad 2012-12-05) 
94 De Geer, 2009, s. 143ff. 
95 De Geer, 2009, s. 20. 
96 Ibid., s. 134f. 
97 Ibid., s. 297. 
98 Ibid., s. 138. 
99 Ibid., s. 11. 
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med De Geer och de andra barnen. Något ord som de ofta fick höra var sosse. Att vara 

sosse var något mycket negativt.100 

Han lärde sig redan som barn när han var bosatt hos farföräldrarna att det är kvinnorna 

man ska ty sig till. Kokerskan, köksorna, husorna och barnsköterskorna var barnens 

egentliga föräldrar. De kände dem bättre än de riktiga föräldrarna. Det är de som tröstar, 

uppfostrar och vet hur saker och ting sköts. Det är kvinnan som har den verkliga makten, 

enligt De Geer. I Carl Johan De Geers roman om sig själv skriver han att männen är de 

som drömmer och det är kvinnorna som är realister.101 Därför var det också kvinnorna 

som påverkade honom positivt och det var de han kunde se upp till. 

De Geers farfar hade en dröm – att utrota djur som förstörde hans mark. Han försökte 

utplåna alla mullvadar eftersom de grävde sönder hans fina tomt. Carl Johan De Geer 

drömde om dessa mullvadar och identifierade sig med dem. Han drömde att han jagades 

i de alla olika gångarna mullvadarna hade grävt, men det fanns alltid en utväg och de 

fanns alltid på okända områden.102  

Eftersom De Geer bodde hos sina farföräldrar innan han fyllt 30 år fick han snällt äta i 

köket tillsammans med tjänstefolket. Det var nämligen först efter 30 de ansågs vara stora 

nog att delta i den stora matsalen. En julidag mitt i middagen kom De Geers farfar 

inspringandes där barnen och tjänstefolket åt. Han höll ett gevär hårt i handen, öppnade 

fönstret och sköt flera skott mot en buske. En trasig och blodig hare försökte rädda sig 

själv och kröp mot närmsta buskage. Detta påverkade De Geer så pass hårt och han 

förträngde minnet till vuxen ålder.103 Han bestämde sig efter detta att aldrig ta i ett vapen 

och föraktade sin uppväxt så pass att han ville ta avstånd från allt han varit van vid. De 

bruna möblerna som fyllde hans hem, sin familj där auktoritärer var viktigt. Han ville bli 

oberoende sin släkt och välja sina egna vänner, en som går sin egen väg. En excentrisk 

pacifist – en mullvad, som skyr vapen även i trängda situationer.104  

                                                        
100 De Geer, 2009, s. 140. 
101 Ibid., s. 139ff. 
102 Ibid., s. 179. 
103 De Geer, 2009, s. 139ff. 
104 De Geer, 1990, s. 139. 
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2.5 Den nazistiske mormodern  
Efter en tid på slottet fick De Geer flytta till sin mormor i Stockholm. Han visste inte då 

vart hans syskon var bosatta.105 Hos mormodern bodde han till och från i 2 år.106 De Geer 

förstod efter ett tag att hon inte alltid hade en korrekt uppfattning om hur saker och ting 

verkligen var. Hon tyckte att det var judarnas fel att andra världskriget hade startat och 

det var dessutom deras fel att hennes man hade hoppat över relingen på en färja för att 

aldrig hittas igen.107 I mormoderns hall låg det stora högar med gamla tidningar från 

första och andra världskriget. Vissa av dem var även tidskrifter för konst. I dem fanns 

målningar med Hitler men det fanns också verk av Albrecht Dürer och Caspar David 

Friedrich.108 Carl Johan De Geer läste dessa och fascinerades också av dem. 

Barnkulturen var annorlunda på 1940- och 1950-talet. Krig var något som små pojkar 

skulle tycka om, säger De Geer själv i kortfilmen Mormor, Hitler och jag.109 Serietidningar 

var fyllda av flygplan som kraschade i följd utav olika strider. Kriget påverkade De Geer 

mycket både som barn och vuxen.  De trasiga städerna han sett i Polen, mormoderns hall 

med tidningshögar, serietidningarna och senare i livet – bilder från det atombombade 

Japan och kriget i Vietnam.  

 

2.6 Den psykiskt sjuka mamman 
När Carl Johan De Geers föräldrar skilde sig 1950 fick alla syskonen flytta till mamman.110 

Hon var psykiskt sjuk och var gravt deprimerad. När De Geer var 10 år gammal och 

fortfarande var bosatt hos sin farmor och farfar var föräldrarna en gång och hälsade på. 

De Geer lekte detektiv och smög på sina föräldrar. Han bevittnade då hur hans pappa 

drog upp sin tjänstepistol och gav till mamman. Han tyckte han förtjänade att bli skjuten 

eftersom han hade varit otrogen. Hon kunde dock inte skjuta honom eftersom det hade 

                                                        
105 De Geer, 2009, s. 11. 
106 Ibid., s. 67. 
107 Svenska Filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=45155 
(hämtad 2012-11-29) 
108 De Geer, 2009, s. 155. 
109 Svenska Filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=45155 
(hämtad 2012-11-29) 
110 De Geer, 2009, s. 180f. 
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varit mycket besvärligt att bli stående där med ett lik.111 Det var på detta vis hennes 

rationella tänkande fungerade.  

 Direkt efter skilsmässan hade De Geers mamma en del pengar och köpte en stor våning 

i Stockholm. Hon skaffade sig också ett tyskt hembiträde, precis som de flesta andra hade 

gjort under samma tid. När pengarna sakta försvann, försvann även hembiträdet. De 

Geer hade nu gått från att bli uppfostrad av barnflickor och uppassad av olika tjänstefolk 

till att klara sig själv. Han fick dessutom, tillsammans med sina syskon, ta hand om sin 

deprimerade mamma. Hon hade ofta migrän och var sängliggandes den största delen av 

hennes vuxna liv.112  

Hon hade många idéer över hur saker och ting skulle fungera. Hon tyckte att hon som var 

adlig, hade rätt att gå före i köer, vilket De Geer tyckte var fruktansvärt pinsamt. Nu i sitt 

vuxna liv vill han helst alltid stå sist i köer. Han vill inte vara en sådan person som står 

över någon annan. Just därför, säger De Geer själv, är det inte så konstigt att han blev 

kommunist. Enligt Carl Johan De Geers mamma beror det dock på en mopedolycka i hans 

ungdom som gjorde att han fick fel på hjärnan.113 

De Geer fick ofta springa ärenden åt sin sängliggande mamma. Detta skämdes han 

mycket för eftersom han var tvungen att hälsa från friherrinnan De Geer när han utförde 

hennes uppdrag. Återigen står hon över andra människor då hon tyckte att vara 

friherrinna, så har hon automatiskt rätt att gå före. Där föddes fröet till De Geers 

klassresa neråt. Han ville själv aldrig ha med sådant där att göra igen. Framför allt inte 

för egen skull.114 

De Geers mamma hade också många tankar och idéer över vad som var dålig smak. Det 

kunde bland annat vara att rösta på sossarna, vara högljudd och att blanda rutigt, prickigt 

och randigt. Eller att ens använda starka färger.115 Carl Johan De Geer tyckte tvärt emot.  

De Geers mamma bodde kvar i samma våning resten av sitt liv. Hennes lägenhet var 

otroligt förfallen eftersom hon förbjöd städning. Hon oroade sig för att råka ut för 

                                                        
111 De Geer, 2009, s. 195. 
112 Ibid., s. 181f. 
113 Ibid., 2009, s. 252. 
114 De Geer, 2009, s. 250. 
115 Ibid., s. 235. 
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stöld.116 Hon hade på sig ett smutsigt nattlinne och låg ständigt med migrän i samma 

gamla smutsiga lakan som hade varit vita en gång i tiden.117 Hon fyllde våningen med 

ruttnande sopor och De Geer och hans syskon var ofta utan mat.118 

Det luktade ständigt ruttet i lägenheten och gardinerna var igendragna så att våningen 

skulle kunna förbli ett mörkt dunkel även på dagen.  

De Geer och hans syskon fick klara sig själva och de var mycket avundsjuka på sina 

vänner vars mammor lagade mat och bakade bullar.119  

De Geer dagdrömde mycket om det motsatta könet. Två kvinnor fanns nu i hans inre. Det 

var hans lärarinna från första klass som han kom ihåg som stark. Hon bar en ljusgrön 

klänning. Färgen ljusgrön representerade alltså styrka. Den andra kvinnan var hans 

mamma som bar det solkiga nattlinnet.120 Ett solkigt nattlinne är lika med svaghet för De 

Geer.121 Just färger kom att få står betydelse i De Geers liv.  

 

2.7 Den frånvarande pappan 
Carl Johan De Geer funderade mycket över hur hans pappa kunde lämna honom och hans 

två syskon med en sådan orationell och deprimerad mamma.122 De Geer kände att hans 

pappa hade övergivit honom för att leva sitt eget liv och har upprepade gånger i vuxen 

ålder hittat anteckningar där han skrivit ned: ”Pappa! Pappa! Var är du? Vi talade aldrig 

med varandra.”123 

Hans pappa besökte De Geer och syskonen 2 timmar vartannat år.124 Detta pågick från 

och med att De Geer var 11 år till och med att han var 40. Vid dessa tillfällen åt de luncher 

ihop och De Geer tog mängder av fotografier på sin pappa. Dessa bilder gör att De Geer 

idag blir tårögd och har därför svårt att göra kopior för olika utställningar.125  

                                                        
116 De Geer, 2009, s. 195. 
117 Ibid., s. 249. 
118 Josefsson, s. 11. 
119 De Geer, 2009, s. 253f. 
120 Ibid., s. 10. 
121 Ibid., s. 297. 
122 Ibid., s. 196. 
123 De Geer, 2009, s. 290. 
124 Ibid., s. 285. 
125 Ibid., s. 289. 



 

 

26 

De Geers pappa avskydde hans konst och klassresa som gick i nedstigande riktning.126 

Han pendlade för tillfället mellan olika rivningslägenheter där hyreskontraktet varade i 

upp till 3 månader. De Geer hade nu inom loppet av 10 år gått från slottsmiljö med 

tjänstefolk till rivningslägenheter utan värme.127 Hans pappa tyckte att en man inte ska 

klä sig i begagnat och att en gentleman klipper sig minst en gång i månaden. Detta var 

borgerligt och Carl Johan De Geer ville inte vara borgerlig.128 Han ville vara bohem.129 

 

2.8 Minnen från barndomen - Konstnären Carl Johan De Geer 
Ju mer man talar om och återskapar sina minnen desto mer minns man också. I 

kortfilmen Mormor, Hitler och jag talar De Geer om minnen som kommer tillbaka trots 

att han försöker glömma och trots att han anstränger sig för att undvika det 

personliga.130   

De Geer börjar minnas saker han förträngt. Han minns att hans farfar den där dagen i juli 

hade stormat in i köket och skjutit en hare från öppet fönster. Från och med nu förstår 

han varför han målat så många flyende harar. Nu började han måla blodiga, trasiga harar 

istället och kallade sina verk till exempel Farfars middag eller Farfars lunch.131  

Han mindes också hur det kändes att hela tiden få personer utbytta som betytt någonting 

för honom. Han och hans syskon blev ständigt uppfostrade av barnskötare. Dessa 

kvinnor ersatte hans föräldrar och efter varje ny barnskötare saknade han den förra 

något oerhört.132 Han gjorde en kortfilm om detta med budskapet att ett barn behöver 

trygghet. Att det är mycket förvirrande för ett barn när omgivningen och personerna i 

barnets omgivning ständigt byts ut.133  

Hans kvinnoideal och favoritfärg kommer också ursprungligen från barndomens minne. 

När han gick i första klass hade han en lärarinna som han blev mycket fäst vid. Hon bar 

                                                        
126 De Geer, 2009, s. 285f. 
127 Ibid., s. 88. 
128 Ibid., s. 286. 
129 Ibid., s. 88. 
130 Svenska Filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=45155 
(hämtad 2012-11-29) 
131 De Geer, 2009, s. 141f. 
132 Josefsson, s. 8. 
133 De Geer, 2009, s. 320. 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=45155


 

 

27 

en ljusgrön klänning.134 Där av är hans favoritfärg idag ljusgrön. Den stora Magneten som 

De Geer läste på farföräldrarnas vind påverkade också hans känslor. Den exotiska 

kvinnan i boken blev därmed hans idealkvinna och bilden av henne sitter som klistrad 

vid hans minne. De Geer vill bli en sådan konstnär och skapa en sådan oförglömlig bild 

som konstnären från Den stora Magneten hade gjort.135 

År 2000 skrev De Geer en bok. Den här boken fick heta Flosklernas rike och i den döljer 

sig mycket från De Geers egna liv. När han bodde i rivningslägenheterna drömde han 

mardrömmar om att han var uteliggare. En dag blev drömmen näst intill sann. Han 

vaknade upp mitt på gatan med spyor runt munnen. Enligt läkarna hade han fått virus på 

balansnerven.136 I Flosklernas rike händer precis just detta med en karaktär.137 De Geer 

säger också att hans dröm är att kunna ljuga obehindrat och att människor skulle tro på 

det han säger.138 Huvudkaraktären från flosklernas rike ljuger helt obehindrat och blir 

också trodd, av den anledningen vill han inte bli inspelad när han håller i föreläsningar 

eftersom det då skulle vara möjligt för åskådarna att upptäcka lögnerna vid senare 

tillfälle. 139  

Carl Johan De Geer fascineras mycket av Prins Eugen då de båda hade växt upp i 

slottsmiljö men flytt till konstens värld, och precis som prinsen, dömer De Geer ut sin 

egen konst och sig själv. Flera av De Geers verk är sedan länge slängda eftersom han har 

haft svårt att behålla de stora verken på grund utav att museer inte velat köpa dem.140 

På grund av sitt dåliga självförtroende planerar han situationer flera timmar i förväg. 

Skulle det mot förmodan hända något oväntat fallerar allt och kvar är ett slags 

tomrum.141 

  
 

 

                                                        
134 De Geer, 2009, s. 10. 
135 Ibid., s. 187. 
136 Ibid., s. 25. 
137 Carl Johan De Geer, Flosklernas rike, (Stockholm, 2000) s. 22f. 
138 De Geer, 2009, s. 21. 
139 De Geer, 2000, s. 18. 
140 Josefsson, s, 19f. 
141 De Geer, 2009, s. 188. 
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3. Diskussion och analys 
Carl Johan De Geer är en man som uppmärksammades i slutet av 1960-talet på grund av 

sin politiska konst. I min uppsats är det dock inte det politiska som varit det centrala utan 

syftet har varit att fokusera kring De Geers konstnärsmyt. Genom att läsa hans egna 

romaner, både fiktiva och självbiografiska, har min upplevelse varit att det borgerliga 

haft en stor roll i hans liv. Dock är det inget som De Geer själv helt verkar medveten om. 

Han talar ständigt om kommunismen och vikten av att stå emot det borgerliga, ”den 

borgerliga smittan”.142 Min uppfattning är däremot att Carl Johan De Geer fastnat i det 

förflutna och är mycket mån om sin borgerliga bakgrund.  

 Idag lyfter de flesta av oss inte på ögonbrynen när vi ser provokativ konst. Kanske kan 

det bero på att vi är så vana vid att allt kan ifrågasättas. Enligt Dan Jönsson har allt som 

kan tänkas provocera redan gjorts.143 Dock håller vi fortfarande inte alltid med om att 

allt som görs är konst bara för att någon påstår det.  

 På 1960-talet var det däremot annorlunda och det svenska folket var inte vana vid att 

ha rätten att ifrågasätta. 1968 gjordes det uppror i Frankrike och sociala regler och 

traditioner började ifrågasättas. Detta fick en spridning till bland annat Sverige. I Sverige 

hade det redan börjat smått att smyga sig på eftersom de Svenska ungdomarna var trötta 

på att inte kunna få stå upp mot chefer, lärare och föräldrar. Carl Johan De Geer var en 

utav dessa som började kritisera det gamla klassamhället. Han strävade efter ett jämlikt 

samhälle mellan kvinnor och män, arbetare och chefer. Där auktoriteter skulle utplånas 

och där alla skulle tillhöra ett rättvist samhälle. Han hade växt upp borgerligt och hans 

släkt hade tusenåriga anor bakom sig och därför var det inte passande att han skulle bli 

kommunist. Det var egentligen ett mycket bisarrt val och släkten var inte tillfreds med 

hans beslut. Hans egen mamma skyllde på en mopedolycka i hans ungdom. En normal 

gentleman kan annars inte bli kommunist. 

För De Geer har det varit självklart att satsa på framtiden och få bort de gamla 

värderingarna som Sverige led av på 1960-talet och det är något som han ständigt talar 

om i sina böcker, filmer och på utställningar. Att blicka framåt är ett återkommande tema 

                                                        
142 De Geer, 2009, s. 84. 
143 Dan Jönsson, Estetisk rensning, Bildstrider i 2000-talets Sverige, (Stockholm, 2012), s. 9. 
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i De Geers romaner, det är det som han påstår betyder något och det är något som han 

gång på gång, på ett eller annat vis påpekar i sin nästan helt självbiografiska roman Jakten 

mot nollpunkten. Han säger att han inte vill veta av sitt eget inre och att barndomen är 

något som han vill komma ifrån. I kortfilmen Mormor, Hitler och jag inleder han med att 

säga ”Ofta försöker jag undvika det personliga. Jag vill inte veta av mitt eget inre. Jag 

skjuter upp sånt. Jag vill vara logisk, saklig… utreda felaktigheter i samhället. Det är mitt 

uppdrag, tänker jag”. 

För mig är det dock inte alldeles uppenbart att De Geer vill blicka framåt. Efter att ha 

studerat många av hans verk, både filmer, målningar och böcker, är min slutsats att han 

egentligen är mycket mån om sin bakgrund. Det är den som ständigt är i fokus i näst intill 

alla hans verk och det är genom den som han lyckats skapa sin egen myt – sin egen 

berättelse.  

Han trodde själv på 1950-talet, när han började på Konstfack att en sann konstnär var en 

sådan som drack rödvin och samtidigt uträttade storverk. Det är kanske också så de flesta 

tror om konstnärer? Sanningen däremot är oftast någon helt annan. I alla fall är det så 

för Carl Johan De Geer. De Geer levde själv i sin ungdom som en bohem och strävade efter 

ett bohemliv, bara då kunde han och Håkan Alexandersson vara lyckliga. I Martin 

Sundbergs avhandling Tillvaratagna effekter om Jan Håfströms konstnärskap och 

konstnärsroll tar Sundberg upp olika konstnärsroller och hur de påverkar varandra. Han 

talar om outsidern som en konstnärsroll och vad denne har för inställning till konst och 

liv. Outsidern kan, enligt Sundberg, jämföras med bohemens livsfilosofi som väljer att stå 

utanför samhället och skiljer sig från det borgerliga. Här finns alltså en klar skillnad 

mellan konstnär och borgare, vilket De Geer gör tydligt att han strävar efter.  

Myten om De Geer är trots det hans adliga bakgrund och hans mycket tragiska barndom 

som han ständigt framhäver, i kontrast till hans politiska engagemang. I min mening hade 

konstnären De Geer inte funnits om hans barndom varit annorlunda. I näst intill alla av 

hans verk kan vi nämligen skåda hans bakgrund. Dan Josefsson talar i sin bok, Svenska 

illustratörer och konstnärer, om att De Geers adliga bakgrund finns ”dolt under ytan” i 

hans verk och att De Geer i hela sitt liv försökt dölja sin barndom men att den finns i hans 

färgsprakande skapelser. Att De Geer försöker sudda bort det bruna som han upplevde 

som ung och att det på så vis syns (eller att det bruna inte syns) i färgen. De Geers 
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barndom skulle, enligt Josefsson, alltså finnas i hans verk. Det Josefsson däremot inte 

talar om är det uppenbara, det som alltså inte bara är dolt utan det som De Geer själv 

framhäver i sina verk, det som jag har fokuserat mer på.  

Även om De Geer inte alltid talat öppet om sin barndom så är det för mig tydligt, precis 

som Josefsson säger, att De Geers barndom alltid funnits dolt i hans verk. Bland annat i 

hans tyger där färgen och mönstren talar sitt tydliga språk om att De Geer vill blicka 

framåt och lämna det bruna bakom sig. När jag däremot ser på hans andra verk talar de 

mot De Geers ständiga påstående om att blicka framåt och barndomen träder istället på 

ett mer öppet sätt fram i konsten. 

Privatdetektiven Kant och tygerna är några av de verk som Carl Johan De Geer har 

producerat där det finns saker under ytan.  Det dröjde länge innan han öppet kunde 

berätta om sin jobbiga barndom och innan dess dolde han den i sina verk. Det var inte 

förrän De Geer var 50 år som han började dela med sig om sin uppväxt offentligt. Innan 

dess gjorde han så gott han kunde med att komma ut och berätta men ändå i tysthet. 

Förstår vi hans barndom så förstår vi också varför han gjort på ett visst sätt i sin konst. 

Det är detta som gör hans konst så häpnadsväckande, enligt Josefsson.144 För mig är det 

dock uppenbart att De Geer alltid har velat dela sig av sitt förflutna, trots Josefssons 

påstående om att han gjort det dolt. Min tolkning är också att De Geer försökt att hålla 

sin barndom gömd, men endast i vissa av hans verk som tidigare är nämnt. I det mesta 

som De Geer har producerat under sin livstid har han på ett, för mig, uppenbart sätt 

försökt framhålla sitt förflutna.  

På ett vernissage från mars 2004 är min uppfattning att det finns massor som antyder 

att barndomen påverkat De Geer och där syns det tydligt att han inte vill lämna den, trots 

att det är vad han påstår. Här visar han fotografier från farföräldrarnas slott där han 

målat in skuggfigurer.  Det finns även gamla fotografier från hans mammas förfallna 

lägenhet där han på en bild målat in sin mamma. Under vernissagen intervjuas De Geer 

och berättar då om sin uppväxt och om fotografierna som han hängt ut, samtidigt säger 

han igen att han ständigt vill se framåt.145 Det är för mig obegripligt att han talar om 

                                                        
144 Josefsson, s. 7. 
145 Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=1mFGgh8JCFM (hämtad 2012-12-05) 

http://www.youtube.com/watch?v=1mFGgh8JCFM
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framtiden när han visar sitt förflutna. Dock skapar han, i och med detta, sin myt och på 

så vis blir det begripligt varför han gör tväremot det han säger sig göra.  

Även under en utställning i Lund från 2010 är min uppfattning att De Geers barndom 

finns med. Där återskapade han de trasiga städerna, kraschade flygplanen och de 

krockade bilarna han själv sett från Warszawa, tidningarna från mormodern hall och 

serietidningarna han läste som barn.146 Barndomen har tydligt skapat konstnären 

eftersom hela De Geers konstnärskap handlar om barndomen.  

Det är dock inte bara barndomen som De Geer har hämtat sin inspiration från även om 

det mesta han gjort är taget från det förflutna. De Geer identifierade sig med Prins Eugen 

då de båda växt upp borgerligt i slottsmiljö men flytt till konstens värld. I flera av De 

Geers målningar ser man åtskilliga influenser av Prins Eugens verk. Prinsens målning 

Molnet har De Geer gjort om flera gånger och satt sin egen prägel på.  

I De Geers Molnet går det tydligt att se hans uppväxt, och igen har han tagit med den 

krigiska tiden med flygplan, bilar och människor som flyr. Bakom detta finns ett stort 

moln, precis som i prinsens målning. Prins Eugen dömde ut sig själv och sina verk och 

kan på så vis kopplas ihop med Carl Johan De Geers nervösa och dåliga självkänsla. Dan 

Josefsson berättar i sin bok, Svenska illustratörer och konstnärer, att De Geer slängt flera 

utav sina egna verk eftersom han har haft svårt att behålla dem efter att museer har 

tackat nej till att köpa dem. Därför är det också viktigt för De Geer att planera allt han ska 

göra i förväg, oavsett vad saken gäller.  

Efter att ha läst Trivsel, en bok om en utställning med samma namn som De Geer hade 

under 1990-talet, berättar han ingående genom brev till olika personer hur han vill att 

utställningen ska vara. Här finns i min mening bra exempel för hur pass noggrann han är 

inför ett projekt och hur väl han lägger fram planeringen. Trivsel är också ett bra exempel 

för hur barndomen påverkat De Geer i hög grad. I ett utav de alla rummen som De Geer 

bygger upp finns en öppen spis. Rummet fick även namnet Öppen spis. Här syns mörka 

möbler, japanskt porslin står utspritt över rummet och tapeten är i 1700-talsstil. På 

tapeten hänger De Geers farfars tavlor och i den ena fåtöljen ligger en Tintinbok. Boken, 

säger De Geer, är ett minne från hans barndom och hela rummet har en intensiv och 

                                                        
146 Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=XpMmbz3nRSA (hämtad 2012-12-05) 

http://www.youtube.com/watch?v=XpMmbz3nRSA
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laddad stämning från uppväxten.147 Hela rummet lyser av De Geers barndom, precis som 

alla de andra rummen som syns i Trivsel.  

I ett annat rum, som fått namnet Skolbänk, har De Geer satt upp en gammal skolbänk som 

han hittat vid en tidigare ateljé. Han har lämnat locket uppe och känslan, säger han, ska 

vara som att se rakt ner i döden.148 Här finns också en känsla av Caspar David Friedrich. 

Friedrichs romantiska landskapsmåleri återspeglas mycket i Carl Johan De Geers verk. 

Friedrichs målningar fanns, som tidigare nämnt, med i mormoderns tidningar från tiden 

i Stockholm som han också fick när han påbörjade sina studier på Konstfack, så där synes 

alltså också en tidig inspirationskälla i min mening. Även en liten skrivbok från De Geers 

skolperiod finns i skolbänken att finna och igen kryper sig barndomen på. Faktum är att 

spår av barndomen går att finna i vartenda rum enligt mig. 

De Geer verkar näst intill besatt av sitt förflutna trots att han säger att bara vill gå vidare 

från den. I hans film Mormor, Hitler och jag talar han med värme om sin mormor som han 

bodde hos under ett par år i sin barndom. I filmen har han återskapat rummet där han 

fick sova. Han har ställt upp ett sängskåp och berättar om hur han i sängen ofta kunde 

drömma sig bort till olika platser men för att alltid återvända till det trygga rummet i 

mormoderns hem. De Geer visar sina gamla serietidningar och berättar om barnkulturen 

och kriget som har påverkat honom och att det var genom mormoderns nazisttidningar 

som sådde fröet till hans så kallade brunhat och färgglädje. Även hans pappa nämns i 

förbifarten samtidigt som han tecknar upp en bild av hur han upplevde Warszawa när 

han åkte igenom staden som barn. Hela filmens innehåll handlar om De Geers förflutna 

trots att han i inledningen talar om hur han oftast försöker undvika det personliga och 

inte vill veta av sitt eget inre. Filmen går dock ut på att han vill minnas vissa delar av sitt 

liv och hur han med tiden har kommit att tänka på saker annorlunda. Här är han 

medveten om att barndomen har påverkat honom och vill dela med sig av sina 

upplevelser på ett mera uppenbart sätt än det som tidigare är nämnt i detta kapitel av 

min uppsats. Han nämner själv att han ofta vill glömma men menar på att det kanske kan 

vara nyttigt att visa sitt inre ibland. Åtminstone för egen del. I det förflutna finns 

sanningen om en själv.  

                                                        
147 De Geer, 1990, s. 2. 
148 Ibid., s. 7. 
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I De Geers självbiografiska roman, Jakten mot nollpunkten, talar han mycket om saker 

som han bland annat har tagit med i Mormor, Hitler och jag. I romanen går han dock mer 

detaljerat in på hur det var att växa upp hos mormodern. Han tar även upp sin övriga 

familj på ett mera ingående sätt och nämner att han saknade sin pappa mycket under 

uppväxten. Han säger att det var hans pappas fel att han fick bo hos sin psykiskt sjuka 

mamma och hur han skämdes över hennes synsätt på klasskillnader. I romanen berättar 

han även om hur det var att växa upp hos sin farmor och farfar på ett slott och hur han 

uppfattades av sina vänner, vars föräldrar arbetade åt farföräldrarna. Romanen 

fokuserar mycket på klasskillnader och politik och han tar upp den vänstervåg som 

strömmade över Sverige under 1960- och 1970-talet, men framför allt fokuseras 

uppmärksamheten på hans familj och bakgrund. Min uppfattning är att romanen, som 

till stor del är självbiografisk, är en slags bekännelse över varför han blev den konstnär 

han är idag. Han måste tala om för omvärlden varför han handlat på ett visst sätt och han 

måste ha ett förflutet att skylla på. Vad skulle han annars ha att visa upp i sin konst? Jag 

är övertygad om att Carl Johan De Geer är uppskattar sin bakgrund och att det är 

anledningen till att han ständigt vill rikta uppmärksamheten på den. Som barn var det 

nog mycket svårt för De Geer, precis som han alltid betonar, men i vuxen ålder har han 

trots allt bearbetat sitt förflutna, bland annat genom att skriva Jakten mot nollpunkten. 

Titeln och omslaget på romanen säger mig att han strävar efter en balans i sitt liv. Kanske 

finns balansen i hans konstnärskap där han med hjälp av sitt förflutna har skapat en 

karriär och där barndomen finns som utgångspunkt?  

Han pratar mycket om den klassresa han har gjort och hur Håkan Alexandersson varit 

med och gett honom en ny filosofisk klarsyn. Min uppfattning är dock att det är hans 

förflutna som skapat den livssynen han bär på idag och att den kanske inte är lika klar, 

som den han själv beskriver. Det är mer hans förflutna som varit med och skapat hans 

livssyn, och klarsynen som De Geer talar om har mest gett honom en anledning till att 

skylla på sin barndom. Utan barndomen skulle troligtvis inte konstnären De Geer inte 

funnits och nu i pensionsålder har De Geer själv insett att det finns anledning att tycka 

om sitt förflutna, utan den hade han inte varit den han är.  
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4. Slutdiskussion 
Mitt syfte har varit att undersöka och beskriva Carl Johan De Geers konstnärsmyt och det 

är det som legat till grund för min uppsats. En myt kan vara en fantasi eller en uppdiktad 

historia men i det här fallet ligger fokus på De Geers egen berättelse om varför han blev 

en multikonstnär och hur han har använt sin berättelse till att skapa konst.  

Motsatsordet till myt är sanning.149 I De Geers fall är min tolkning att begreppen smälter 

samman och inte är varandras motsatser. Tillsammans skapar de en verklighet där De 

Geer har skapat en egen historia med en viss realitet. Med den verkligheten har han 

lyckats åstadkomma sin egen myt. Min uppfattning är att han alltid försöker framhäva 

sitt förflutna på det mest unika sätt och har byggt sin karriär utifrån sin barndom.  

De Geer talar om sitt liv som en saga genom sin konst. Han är själv huvudpersonen i sitt 

eget drama där peripetin i dramat var Håkan Alexandersson. Genom den tragiska 

barndomen föddes en fantastisk konstnär vars mål var att blicka framåt men som fastnat 

i det förflutna någon stans på vägen och valt att stanna. Att vi människor blir beroende 

av vårt ursprung och vår uppväxt kan vi nog inte komma ifrån. Kanske kan vi som 

betraktar De Geers konst vara tacksamma för det och enligt mitt tycke är det framför allt 

Carl Johan De Geer som ska känna vördnad för sitt förflutna. Min slutsats är alltså att De 

Geer har skapat sin egen konstnärsmyt genom att konstant rikta uppmärksamheten mot 

sin barndom och sin adliga bakgrund samtidigt som han talar om den borgerliga smittan 

och sina kommunistiska åsikter. Det är där myten om Carl Johan De Geer ligger – en adlig, 

kommunistisk, borgerlig och bohemisk multikonstnär.  

  

 

 

                                                        
149 Synonymer, ”Myt”,  http://www.synonymer.se/?query=sanning&SOK.x=-690&SOK.y=-182 (hämtad 
2013-05-15) 

http://www.synonymer.se/?query=sanning&SOK.x=-690&SOK.y=-182
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