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Denna	uppsats	har	berört	Ivar	Johnssons	verk	
”Arbete	och	Livsbejakelse”	(1939)	som	finns	
placerad	på	fasaden	av	Östergötlands	museum.	
Uppsatsens	syfte	är	att	beskriva	verkets	
tillkomsthistoria	samt	undersöka	dess	relation	
till	arbetartematiken	och	ideologi.	
Tillkomsthistorien	har	kunnat	skrivas	genom	
en	redogörande	genomgång	av	
museibyggnadskommitteens	protokoll	samt	
samtida	press.	För	undersökningen	av	verkets	
innehåll	och	motivbild	har	en	analys	gjorts	med	
utgångspunkt	från	Erwin	Panofskys	och	Jan-
Gunnar	Sjölins	metoder.	En	diskussion	görs	
efter	analysen	och	resultatet	visar	att	man	kan	
se	ideologiska	tendenser	i	verket	och	att	
motiven	kan	ses	följa	arbetartematiken.		

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
Abstract:	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
This	essay	has	touched	Ivar	Johnson's	works	
"Arbete	och	livsbejakelse"	(1939)	which	are	
placed	on	the	facade	of	Östergötlands	museum.	
The	purpose	of	this	thesis	is	to	describe	the	
history	about	the	origin	of	the	artwork	and	
examine	its	relationship	to	the	working-class	
themes	and	ideology.	The	history	about	the	
origin	of	the	artwork	has	been	written	by	a	
narrative	review	of	protocol,	from	the	comittee	
of	museum	building	and	the	contemporary	
press.	For	the	survey	of	the	work's	content	and	
motives	image,	an	analysis	has	been	made	
based	on	Erwin	Panofsky	and	Jan-Gunnar	
Sjölins	methods.	A	discussion	is	made	after	the	
analysis	and	the	results	show	that	one	can	see	
the	ideological	tendencies	in	the	work	and	that	
the	motives	can	be	seen	following	the	work	
themes.	
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Inledning 
Förord 
Jag har passerat entrén till Östergötlands museum många gånger, men det var inte förrän jag 

fick det utpekat framför mig som jag såg Ivar Johnssons stora relieffris längs takterrassen. De 

höga relieferna och de djupa inristningarna som skildrar så många olika saker. Varje del av 

verket behöver betraktas en längre stund innan man begriper vad de föreställer, ännu längre 

tid behövs för att kunna se helheten och vad det kunde tänkas innebära. 

 

Intresset väcktes med en fundering kring om det finns en djupare betydelse i detta verk som 

skapades under 1930-talets andra hälft. Många aktörer fanns bakom och spelade roll, 

konstnären, museet och arkitekterna, ute i världen rådde en orolighet som senare skulle få sitt 

utlopp i ett världskrig. Hur spelar dessa aspekter in och vad ger det för avtryck i verkets 

motiv? Jag tror att detta verk, som säkert många fler än jag själv passerat förbi utan att 

reflektera över, har något mer att säga än vad man tror. 

 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Denna uppsats har till syfte att beskriva och förklara tillkomsten av skulptören Ivar Johnssons 

verk ”Arbete och livsbejakelse” (1939) samt undersöka om det är möjligt att se tendenser till 

ideologiska budskap och innehåll rörande arbete. För att kunna uppnå detta flerdelade syfte 

kommer dessa tre frågeställningar att besvaras: 

 

• Hur ser verkets tillkomsthistoria ut? 

• Vilka ideologiska budskap när det gäller människa, kultur, och samhälle finns 

uttryckta i verket? 

• På vilket sätt gestaltas temat ”arbete” i verket? 

 

Avgränsningen består i att det endast är verket ”Arbete och livsbejakelse” (1939) av Ivar 

Johnsson, som finns att studera på Östergötlands museum. Både studieobjektet i form av 

verket men också arkivmaterial utgör även en tidsavgränsning, närmare bestämt 1936-1939. 
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Teori och metod 
Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet för denna uppsats kommer bestå av teori kring ideologi i relation 

till konst vilket utgår ifrån konstvetaren Jessica Sjöholm Skrubbes syn på detta. Sjöholm 

Skrubbe förklarar ideologibegreppet som komplext och väljer en bred definition där 

innebörden för ideologi är: ”ideologi är social meningsproduktion och handlar om värderingar 

och normer samt hur dessa kan relateras till frågor om makt”.1 Hon fortsätter med att avgränsa 

definitionen genom att säga att ideologierna inte ska begränsas till de dominerande 

föreställningarna, men inte heller öppna upp för att vad som helst ska kunna ses som 

ideologiskt. Hon poängterar att det finns möjlighet att se något uttalande eller uttryck som 

ideologiskt utan att det är kontexten som avgör detta i sådana fall. Sjöholm Skrubbe refererar 

också till litteraturvetaren Terry Eagleton som säger att ideologibegreppet kan användas för 

att göra det synligt att något kan vara ideologiskt i ett visst sammanhang, men inte i ett annat.2  

 

Ideologibegreppet används alltså i Sjöholm Skrubbes avhandling för att se ”utsagors funktion 

och meningsproduktion i en specifik social kontext”.3 På liknande sätt kommer teorin kring 

ideologi att användas i denna studie, men med mer fokus på värderingar och normer än på 

makt. Alltså handlar ideologi i det här fallet inte enbart om ideologi som man ser det 

exempelvis som partipolitiskt. Detta då det kommer användas för att ta reda på om det finns 

någon form av ideologiska värderingar i studieobjektet, och på vilket sätt och i vilken skepnad 

de framträder i så fall. Dessa ideologiska värderingar kan exempelvis vara sociala, religiösa 

eller kulturella. 

 

Metod 

När det gäller beskrivningen av verkets tillkomsthistoria kommer tillvägagångssättet vara att 

deskriptivt redogöra för de händelser som nedtecknats i arkivmaterial och samtida press, för 

att sedan skriva ut dessa händelser kronologiskt. 

 

 

																																																								
1 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 
och rumsliga situationer 1940-1975, (diss.), Makadam, Göteborg, 2007, s. 30 
2 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 30 
3 Ibid, s. 31	
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Som metod för bildanalys kommer konsthistoriken Erwin Panofskys analysmodell för 

ikonologi och ikonografi att användas i denna studie. Detta då denna ger en bra överblick och 

deskriptiv förklaring till vad konstverket föreställer, men också kan upplysa om en viss tids 

idéströmningar. Genom konstverket kan man alltså se något mer än vad man som betraktare 

uppfattar med sin egen perception, man kan läsa in samtidens tankar om bland annat filosofi, 

religion och estetiska värden. Detta behöver nödvändigtvis inte vara något som är medvetet 

uttänkt hos konstnären.4  

 

Panofskys analysmodell kan förstås som en analys i tre steg. Där man i det första steget 

grundligt förklarar vad som finns i exempelvis en bild, vilka delar den består av så som färg 

och form med mera. Detta kallas av Panofsky för den primära eller naturliga betydelsen som i 

sin tur delas in i två delar den faktiska och uttrycksmässiga. I detta steg studerar man vad som 

syns vilket exempelvis kan vara de olika motiven men också uttryck, känslor och atmosfären i 

verket. Detta kallas även det pre-ikonografiska steget.5 För att utläsningen ska bli så korrekt 

som möjligt krävs det att man som uttolkare har en viss förförståelse för stilhistoria och vilka 

traditioner det funnits om vilket sätt föremål och händelser kommer till uttryck i olika 

tidsepoker.6 

 

Det andra steget kallas för ikonografi och handlar om sekundära eller konventionella 

betydelser, och innebär att man tar tillvara på det man iakttagit i det första steget och 

identifierar vad motiven representerar.  Vad som visas kan till exempel vara berättelser och 

allegorier, dessa identifikationer görs genom att man som betraktare har en viss förförståelse 

om vilka kulturella konventioner som finns.7 För detta krävs det att man har kunskap om vad 

dessa kan tänkas referera till vilket bland annat kan vara litterära källor, teman och begrepp. 

För en mer korrekt ikonografisk tolkning så krävs det även här att man har en viss 

förförståelse för vilka traditioner som förekommit kring på vilket sätt som man skildrat de 

olika teman och begrepp genom konsthistorien.8 

 

																																																								
4 Peter Cornell (red.), Bildanalys: teorier, metoder, begrepp: [uppslagsbok], 3:e uppl., Gidlund, Stockholm, 
1999, s. 177-178 
5 Erwin Panofsky, Meaning in the visual arts, Univ. of Chicago P., Chicago, 1982, s.28 
6 Se tolkningsschemat i Panofsky, 1982, s. 40-41 
7 Panofsky, 1982, s. 29-30	
8 Se tolkningsschemat i Panofsky, 1982, s. 40-41 
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Själva ikonologin är vad som utgör det tredje steget i Panofskys modell och detta steg handlar 

om innehåll och mening i sig självt i ett verk, det som finns bortom ett verks komposition och 

ikonografiska innehåll. Det man gör är att man genom ikonologin försöker se verket som ett 

sätt att förstå, exempelvis, konstnärens personlighet eller värderingar som finns i ett samhälle 

under en viss tidsepok.9 När det gäller den ikonologiska analysen så sägs det vara så att man 

behöver ha förståelse för ”syntetisk intuition” något som är betingad av personlig psykologi. 

Detta kräver att man är förtrogen med de kulturella symbolernas allmänna historia och har 

förståelse för hur den personliga psykologin kommit att uttryckas i termer och begrepp under 

tidsepoker.10 För denna studie kommer dock detta steg i analysen att främst kretsa kring hur 

idéströmningar visats och gestaltats under en viss tid. Detta främst hos samhället som sådant, 

men det kommer även tolkas utifrån både konstnären och till viss del museet som institution.  

 

Tillvägagångssättet för bildanalysen i denna uppsats kommer försöka efterlikna Panofskys 

analysmetod men med viss modifikation då varje steg inte kommer vara strikt avskilt från 

varandra utan kommer följas löpande i texten. Detta till skillnad från Panofsky som delar upp 

de tre stegen i ett schema för att förklara vad som sker under varje steg.  

 

Utöver Panofskys metod kommer även valda delar av konstvetaren Jan-Gunnar Sjölins syn på 

att dela in en bildtolkning i fyra delar, eller så kallade nivåer, att användas. Dessa är: 

materiell, plastisk, ikonisk, och verbal.11 Den materiella nivån skulle kunna beskrivas som ett 

sätt att tolka en bild utefter hur man upplever dess yta i det fysiska rummet, så som färg, 

material, och textur. Det verkar vara så att beskrivningar av verk utefter den materiella nivån 

kan uppfattas som konstateranden och lämnas vid det.  Sjölin menar dock att det vid vissa fall 

kan vara nödvändigt att använda sig av den materiella nivån. Han hänvisar till konstnärer som 

var aktiva vid mitten av 1900-talet och dess vilja att framhäva karaktären hos en bild som 

fysiska objekt.12 

 

																																																								
9 Panofsky, 1982, s. 30-31 
10 Se tolkningsschemat i Panofsky, 1982, s. 40-41	
11 Jan-Gunnar Sjölin (red.), Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av 
bilder från 1850 till i dag, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 78 
12 Sjölin, 1998, s. 80 & 83 
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Den plastiska nivån vid en bildtolkning handlar om hur man ser en bilds djup och volym. Det 

finns här en rumslighet som inte är materiell utan snarare optisk och uppstår av en illusion i 

bildens motiv.13  

 

 

När det gäller en bilds ikoniska nivå så behandlas den utifrån vad man i bilden kan se som 

konkreta saker. Det gör att man kan jämföra det man ser med objekt som man känner igen, 

vilket gör att det blir lättare att med ord beskriva vad som visas i bilden.14 Ett exempel på hur 

detta kan användas är konturlinjer i en bild som egentligen inte stämmer överens med hur 

något ser ut i verkligheten, men som man som betraktare ändå kan känna igen i något som 

man upplevt eller har erfarenhet om.15  

 

Den sista nivån, den verbala, handlar om text och ord i samband med en bild. Sjölin är 

noggrann med att bryta ner beskrivningen av detta till bokstäver som man placerat i en viss 

följd, som genom utläsning från ett visst håll bildar ord och meningar som skapar en annan 

betydelse än vad en enskild bild gör. Här finns det precis som i de andra nivåerna, säger 

Sjölin, olika sätt att läsa av och tolka det man ser. Sjölin poängterar även en viss kritik mot 

detta sätt att tolka en bild, han menar att man lätt kan frestas att följa orden och glömma bort 

bilden.16 

 

De materiella och plastiska nivåerna kommer inte tas i beaktande vid bildanalysen, fokus 

kommer istället ligga på den ikoniska och verbala nivån då dessa kommer vara mest relevanta 

för studieobjektet. Detta då det intressanta för studien ligger i vad som visas i verket, vilket är 

motiv föreställande människor, samt ikoner och även text snarare än verkets fysiska delar. 

 

Till viss del kommer även en biografisk metod användas i denna studie då konstnärens 

biografi kommer tas i beaktande i sitt förhållande till sitt verk. Det ska dock nämnas att 

materialet kring konstnärens biografi är relativt begränsat och därför kommer denna metod 

inte utgöra någon större del av analysen.  

 

																																																								
13 Sjölin, s. 84-86 
14 Ibid., s. 91-92 
15 Ibid., s. 94	
16 Ibid., s. 101-103 
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Den biografiska metoden utgår ifrån konstnärens liv, och vad som format denne som person 

för att sedan försöka förklara ett konstverk. Detta baserar man på exempelvis på 

konstnärsbiografier.17 Denna metod kan vara användbar då man genom den har möjlighet att 

tolka konstnärens personliga drag i ett verk, så som privata symboler, konstnärliga impulser, 

referenser, social position med mera. Däremot finns det kritik mot denna metod och det krävs 

att man är medveten om att man behöver vara kritisk i sitt förhållningssätt till det källmaterial 

man utgår ifrån. Man behöver ställa sig frågan bland annat om ett verk verkligen speglar en 

konstnärs psykologiska situation och om man verkligen kan se ett direkt förhållande mellan 

orsak och verkan. Hur mycket av det som konstnären själv berättar om ett verk kan man lita 

på, undanhålls något?18  

 

Material, källor & tidigare forskning 
Material som använts för att få en förståelse om ämnet gällande Ivar Johnsson och 

Östergötlands museum grundar sig främst i sammanfattande litteratur om konstnären och 

museet var för sig. Till konstnärens biografi har även fil.lic Thure Nymans artikel i Svenskt 

konstnärslexikon (1957) och det konsthistoriken Henrik Cornell skrivit i riksarkivets digitala 

version av svenskt biografiskt lexikon varit behjälpliga. För bakgrund och förförståelse till 

konstverkets tillkomst så har arkivmaterial från Östergötlands museums och Linköpings 

stadsarkiv använts, detta har varit brev, klipp ur samtida press, fotografier och protokoll. 

Dock har omfattningen av arkivmaterial varit stort och har gåtts igenom, men allt har inte 

varit relevant för studien och redovisas därför inte. 

 

Det ska nämnas att all dokumentation från denna tid inte finns bevarad i museets arkiv och 

därför måste man vara medveten om att det material som används i denna uppsats är den som 

funnits tillgänglig. När det gäller källor i form av artiklar i samtida press så är majoriteten av 

dem skrivna för samma tidning nämligen Östgöta Correspondenten. Detta kan göra att 

samma typ av rapportering förmedlas vilket kan förklaras av att det främst är ett ämne som 

berör ett lokalt område. Det finns dock även artiklar från andra tidningar som också här har 

tagits del av. 

 

																																																								
17 Cornell, 1999, s. 77 
18 Ibid., s. 79 
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Tidigare forskning kring det område som behandlar reliefer i relation till ideologi och 

betydelse har Jessika Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet: Den offentliga 

skulpturens institutionalisering, referentialitet, och rumsliga situationer 1940 - 1975 (2007) 

varit användbar. Vad som kan observeras i titeln till avhandlingen är att Sjöholm Skrubbe 

begränsar sig till åren 1940 till 1975 trots det har avhandlingens teoridel varit tillämpbar i 

denna uppsats även om studieobjektet här berör 1930-talet. Sjöholm Skrubbes avhandling ger 

även en överblickande kartläggning över, och förklaring till offentlig konst i form av 

skulpturer men också reliefer vilket också har varit användbart i denna uppsats. 

 

Syftet med Sjöholm Skrubbes avhandlingen berör skulpturer i Sverige mellan åren 1940-1975 

i ett försök att skapa en representativ bild av den offentliga skulpturen och analysera dem 

efter vilka institutionella förutsättningar som finns. Dessutom undersöks vilken 

betydelsebildning de har samt vilken funktion de har i det offentliga rummet. Till detta läggs 

tre frågeställningar som håller samman avhandlingen, dessa berör frågor om 

skulpturbegreppet, skulpturers ideologiska implikationer och dess position i 

konsthistorieskrivningen.19 

 

Utöver Sjöholm Skrubbe som nämner något litet om Johnsson i sin avhandling så omnämns 

han även i konstvetaren Anne Lidéns text Fredsmonumentet på Stora Torget i Karlstad: Att 

utgå från offentlig konst i undervisning (2013). Där ingår en av relieferna ur ”Arbete och 

livsbejakelse” (1939) men blir enbart beskriven och tolkat i ett kort stycke.20 

 

Disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra kapitel: Inledning, Bakgrund, Bildanalys, och Sammanfattande 

slutdiskussion. Kapitlet Inledning börjar med ett kort förord som introducerar ämnet för 

uppsatsen. I samma kapitel presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar, vilket följs av 

redogörelser av de teorier och metoder som uppsatsen bygger på. Det inledande kapitlet 

avslutas med en förklaring av det material som gåtts igenom samt källor och tidigare 

forskning.  

 

																																																								
19 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 16 
20 Anne Lidén, ”Fredsmonumentet på Stora Torget i Karlstad: Att utgå från offentlig konst i undervisning”, 
Ingår i: Spänningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter, red. Geir Skeie & Maria Olson, 
Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2013, s. 101-102 
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I kapitlet Bakgrund ges en bakgrundsteckning över konsten i allmänhet, men också den 

offentliga konstens förutsättningar i Sverige under det tidiga 1900-talet. I samma kapitel 

presenteras även Östergötlands museum och en biografi över Ivar Johnsson. Det är även i 

detta kapitel som konstverket ”Arbete och livsbejakelse” (1939) och dess tillkomsthistoria 

beskrivs. I det tredje kapitlet Bildanalys beskrivs, analyseras, och tolkas studieobjektet efter 

vald teori och metod. Analysen kommer först göras på konstverket uppdelat i mindre delar, 

för att sedan även analyseras som helhet. Resultatet av analysen redovisas och kopplas 

samman med uppsatsens syfte och frågeställningar i det sista kapitlet Sammanfattande 

slutdiskussion. Där kommer även en reflektion och diskussion göras av studien. 
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Bakgrund 
Det tidiga 1900-talets konst i Sverige 
Precis som samhället i stort så präglades konsten i Sverige av stora omställningar av ord som: 

världskrig, ideologi, demokratisering, modernitet och folkrörelse. Det uppstår efter första 

världskriget en större uppskattning av kultur av olika former. Genom kriget formades och 

förändrades ämnena i konsten, uttryck som berörde livets gång, naturobservationer och till 

viss del fredshyllande motiv blev mer vanliga. Sverige hade kommit undan krig och hade en 

god ekonomi, men runt om i världen kunde man dock ta del av kommunismens och 

högerextremismens frammarsch på varsitt håll, och de oroligheter som de medförde.21  

 

Ett av de starka inslagen i den svenska konsten under det tidiga 1900-talet var arbetarrörelsen. 

Många konstnärer tog intryck av detta i sin konst, och egentligen hade man redan börjat 

använda sig av folk- och arbetarrörelsen som motiv sedan slutet av 1800-talet. Arbetarklassen 

satte sin prägel på konsten genom socialrealism och idealiserande symboler.22 

 

Offentlig konst i Sverige 
Eftersom ”Arbete och livsbejakelse” (1939) i hög grad kan ses som ett offentligt konstverk så 

kan det vara nödvändigt att ha en viss förståelse för tankarna kring den offentliga konsten i 

allmänhet under det tidiga 1900-talet. Detta stycke kommer kort beskriva hur man såg på den 

offentliga konsten och vad dess syfte var. 

 

Kring sekelskiftet 1900 kunde man se hur den offentliga konsten i allt större grad kom att 

produceras och blev föremål för utsmyckning av olika typer av offentliga byggnader 

däribland skolor, bibliotek och museum. Det fanns vid tiden en socialestetisk tanke som var 

att konsten sågs som ett sätt till intellektuell fostran och bildning, dessutom rådde en 

högkonjunktur i Sverige under 1890-talets andra hälft vilket också bidrog till detta uppsving 

av offentlig konst. 

 

 

 

																																																								
21 Sofia Danielson, Signums svenska konsthistoria. [Bd 12], Konsten 1915-1950, Signum, Lund, 2002, s. 9-10 
22 Danielson, 2002, s. 59-61 
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Främst var den offentliga konsten beroende av privata aktörer och ideella organisationer, då 

staten vid detta tillfälle förhöll sig passiv och inte verkade ha någon utarbetad kulturpolitik. 

Under 1930-talet fördes debatter som berörde frågor gällande den offentliga konsten och dess 

roll i samhället, med flera olika frågeställningar. Man diskuterade bland annat förhållandet 

mellan konsten och arkitekturen, och konstens sociala uppgifter när det både gäller innehåll 

och funktion.23 

 

Sjöholm Skrubbe talar även om hur en institutionsbyggnad kan spela roll för ett offentligt 

konstverk och att det genom byggnaden tas upp i en sociokulturell kontext där exempelvis 

myndighetsutövande spelar roll. Med detta blir den offentliga konsten en symbolisk markör 

för institutionen och dess verksamhet.24 

 

Östergötlands museum 
Byggnaden som idag är Östergötlands museum är ett resultat av att man år 1935 utlyste en 

arkitekttävling för en ny museibyggnad som skulle tilldelas sammanslagningen av två av 

Linköpings dåvarande museum: Östergötlands museum och Linköpings stads museum. Det 

vinnande förslaget blev ”I det blå” av arkitekterna Nils Ahrbom, Helge Zimdal samt Sven 

Hasselgren som presenterades 1936. Byggnaden i sig följer funktionalismens tanke om att 

funktionalitet är utgångspunkt för byggnadens konstruktion. Stilen kännetecknas även av 

användandet av glas, stål och naturliga material som tegel och trä, med släta ytor och 

utgångspunkt i de geometriska grundformerna. Museet som helhet stod färdigställt för 

invigning 1939.25 

	
Biografi Ivar Johnsson 
Ivar Johnsson föddes i Vittskövle socken år 1885, och redan i tidiga år kunde man se en 

konstnärlig ådra hos Johnsson i att han ritade och modellerade efter bilder han såg i böcker 

och tidningar. Som sjuttonåring tog han sig till Lund och till den konstindustriella skolan vid 

Kulturhistoriska museet där han började utbilda sig till möbelarkitekt och fick där lära sig om 

olika material och behandlingen av dessa. År 1906 tog han sig vidare till Stockholm för att 

																																																								
23 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 49-50 
24 Ibid., s. 105 
25 Urban Windahl, Funkisbyggnad och modell för ett modernt museum, Östergötlands museum, Linköping, 
2012, s. 7-9 & 39 



	

11	

utbilda sig vid Tekniska skolan och mellan åren 1908 – 1911 studerade han vid 

Konstakademien. Mellan åren 1911-1912 befann sig Johnsson i Paris för arbete och studier.26 

 

Som skulptör verkade Johnssons stil främst präglas av Rodins impressionistiska uttryck, men 

under sin vistelse i Paris började han allt mer följa med i utvecklingen som skedde kring 

skulpturkonsten. Johnsson tog intryck av konstnärer som Maillol vars formbildning drog sig 

ifrån Rodins och hade mer tyngd och massa, med detaljfria släta ytor vilket Johnsson tillförde 

sin egen stil.27 Efter sitt år i Paris tog sig Johnsson hem för att återigen år 1913 bege sig ut på 

resande fot och denna gång till Italien där intresset för den italienska ungrenässansen lockad. 

Där stannade han i ett år och fick återvända till Sverige på grund av kriget.28 Vistelsen i 

Italien sägs ha påverkat Johnssons konstnärliga stil stort av de klassiska och arkaisk antika 

skulpturerna samt av florentinsk renässanskonst.29  

 

Efter ett kortare uppehåll i Köpenhamn så flyttade han återigen till Stockholm där arbete 

väntade. Bland annat fick han en beställning att skapa en utsmycknad till Tekniska 

högskolans nya byggnad, vilket utfördes under åren 1915-1919.30 Därefter skulle Johnsson få 

tillfälle att utföra flera stora konstverk samt få tillskriva sig flera titlar samt prisas. Han var 

lärare vid Konsthögskolans dekorativa avdelning, ledamot av Konstakademin, satt i styrelsen 

för Liljevalchs konsthall samt ledamot av Statens konstråd. Johnsson fick utmärkelser i form 

av: Litteris et artibus, Konstakademins Sergelpris, S:t Eriksmedaljen, och blev fil. 

Hedersdoktor vid Lunds universitet.31  

 

Johnsson kom att utföra en stor produktion fram till sin död, och många av hans verk anses 

vara mycket betydande verk. Utöver dekorationen av Tekniska högskolan så kan man räkna in 

portalfigurerna till Sveriges allmänna hypoteksbank i Stockholm uppfört år 1920, en 

bronsstaty av ”David” (1921) i Helsingborg, samt en stor reliefsvit ”Illiaden” (1927) för 

stadsbiblioteket i Stockholm, och fler därtill.32 Johnssons som skulptör kunde uttrycka sig på 

flera olika sätt, bland annat skapade han statyer, statyetter, monumentalskulpturer, medaljer, 
																																																								
26 Thure Nyman, ”Ivar Johnsson”, Svenskt konstnärslexikon, bd 3, Allhems Förlag, Malmö, 1957, s. 314 
27 Henrik Cornell, ”Ivar V Johnsson”, Svenskt biografiskt lexikon, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12179, 
hämtad 2015-10-22 
28 Nyman, 1957, s. 314 
29 Cornell, ”Ivar V Johnsson”, Svenskt biografiskt lexikon 
30 Nyman, 1957, s. 314-315 
31 Ibid., s. 314 
32 Ibid., s. 315 
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dekorativa reliefer och berättande friser. Med samma variation behärskade han även att arbeta 

med flera olika typer av material.33 Många av Johnssons verk präglas av motiv hämtade ur 

den antika litteraturen och fantasivärlden vilket man kan se i verk som ”Afrodite med den 

döende Adonis” (1923) och ”Den vrede Apollo” (1927).34 Det är inte en omöjlighet att kalla 

Johnsson klassicist på grund av att han använder just denna typ av motiv i sina verk och att 

hans verk gestaltar något som är allmängiltigt och inte är tidsbundet. Det som på något sätt 

inte skulle stämma överens med att kalla Johnsson klassicist är att hans verk saknar ro och 

harmoni.35 

 

Om man ska försöka vara mer konkret i hur man kan beskriva Johnssons konstnärliga stil så 

kan man först tala om den förmåga att ta fram ett karaktäristiskt uttryck som förmedlar ett 

väsentligt uttryck.36 Dessutom finns det en dramatik och uttrycksfullhet i de verk han 

skapar.37 Man kan i hans arbeten se en utveckling av bland annat lugn form och manligt 

allvar, till ett starkare patos, och där mäktigt möter enkelt.38 Vad som också präglar Johnssons 

konst är den rådande tidsandan som han levde i, där tankarna om folkhemmet finns i de verk 

han skapade och kan ses både stilistiskt och innehållsmässigt.39 Det sägs att Johnsson fann det 

svårt att förhålla sig till projektförslag som var tvungna att passera olika beslutsfattare då det 

tog ifrån känslan av skapandelust. Han tyckte därför mer om att arbeta självständigt. Johnsson 

var dessutom mycket självkritisk vilket kunde ta skepnad i att han, efter att ha slutfört ett 

konstverk, ville korrigera detaljer som han ansåg misslyckade.40 

 

Till sist förklaras Johnssons konstnärskap som behärskat och eftertänksamt. Han vågade följa 

efter samtidens syn på skulpturkonsten, men gav sina arbeten sin säregna prägel. På något sätt 

är hans verk självklara, det finns en strävan om att fullfölja visionen om ett verk och inte 

																																																								
33 Nyman, s. 315 
34 Cornell, ”Ivar V Johnsson”, Svenskt biografiskt lexikon 
35 Nyman, 1957, s. 315 
36 Ibid., s. 315-316 
37 Cornell, ”Ivar V Johnsson”, Svenskt biografiskt lexikon 
38 Berthold Wirulf (red.), Lexikon för konst: bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri. [2], H-O, 
Nordiska uppslagsböcker, Stockholm, 1958, s. 609 
39 Nyman, 1957, s. 315	
40 Bengt Berglund, Ivar Johnsson: skulptör: vägvisare till hans offentliga konst, Bengt Berglund, Lund, 2001,  
s. 14 
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behöva ompröva det.41 Det är kanske därför Johnsson omnämns som en av de ledande 

krafterna bland svenska skulptörer.42 

 

Konstverkets tillkomst 
Ivar Johnssons ”Arbete och livsbejakelse” (1939) blev det verk som idag pryder 

Östergötlands museums nya byggnad. I detta kapitel kommer dess tillkomsthistoria att 

beskrivas kronologiskt utefter det arkivmaterial som här tagits del av. Det främsta 

källmaterialet kommer vara protokoll från museibyggnadskommitteens sammanträden då de 

flesta beslut och information gällande Ivar Johnssons arbete förmedlades där. Till detta 

tillkommer även hur verket omskrevs i samtida press samt annat arkivmaterial så som 

korrespondens. Andra protokoll har också tagits del av så som årsmötesprotokoll från 

styrelserna, men dessa har inte berört Johnsson eller konstverket tillräckligt mycket för att de 

ska ha varit relevant för uppsatsen. 

 

I Östgöta Correspondenten den 21/2 1936 visas och omskrivs Ivar Johnssons första förslag 

till fasadutsmycknad. I artikeln beskrivs det att till den nya museibyggnaden kommer det 

finnas en hörsal vars byggande har möjliggjorts tack vare en donation från Wallenbergska 

stiftelsen. Till den fasad av hörsalen, som utgör en del av museibyggnaden, vilken väter ut 

mot Vasatorget skulle prydas av reliefer. Det skrivs även att Johnsson har gjort ett förslag till 

denna dekoration av hörsalen. I artikeln beskrivs även förlaget som en hyllning till arbetet och 

livsbejakelsen. 43 Dessutom beskrivs reliefens olika delar: 

 
Längst till höger ser man en stående man i sin fulla kraft, därefter följa skördearbetare, en liten 
flicka som plockar blommor vid vägen, och en man som rider hem från arbetet på åkern, vänder 
sig om och ser på fältet. Därefter ses en kvinna syns därefter som hjälper en trött gammal man, tre 
sjungande flickor som ska representera sången och glädjen, vidare lärare med sina disciplar och 
sist eller främst modern och barnet.44 

 

Utsmyckningen sägs bli 16,6 meter lång och 5 meter hög, verket skulle utföras i högrelief och 

skulle beräknas kosta 80 000 kronor. Det sägs att förslaget uppskattats på många håll och att 

om det utförs så skulle Linköping få ytterligare ett stort offentligt konstverk. I samma artikel 

gör professor Ragnar Josephson ett uttalande både om idéerna kring den nya museibyggnaden 

och Johnssons förslag till väggutsmycknad. Josephson resonerar kring tanken om att den 
																																																								
41 Cornell, ”Ivar V Johnsson”, Svenskt biografiskt lexikon 
42 Wirulf, 1958, s. 608	
43 Östgöta Correspondenten, 21/2 1936, s. 5 
44 Ibid., s. 5 
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moderna nyttoarkitekturen skulle ta emot dekorativ eller skulptural behandling och framför 

allt när förslaget är en sådan storslagen skulptur som ska integreras i arkitekturen. Josephson 

fortsätter med att jämföra liknande integration hos andra museum. Dessutom lägger han till att 

det finns ett stort förtroende hos Johnsson som konstnär och att hans reliefer vilket han 

kommenterar det hela med att verket: ”komma att ge en både originell och verkningsfull 

lösning av hörsalens skulpturala väggutsmyckning”.45  

 

Som tidigast verkar Ivar Johnsson omnämnas i mer formella sammanhang i 

museibyggnadskommitteens protokoll den 3/4 1936. I detta protokoll antecknas det att 

Johnsson på begäran av arkitekterna Zimdal och Ahrbom arbetat fram en skiss på en relief 

avsedd att göras i marmor. Denna relief ska sättas upp på museihörsalens fasad mot 

Vasatorget och belyser idén: ”Arbetets triumf”. Tanken är enligt förslagsställaren att den ska 

bekostas med medel från en donation till staden som är tänkt att gå till ett monument på 

Vasatorget med just det ämnet. Man beslutar även på detta sammanträde att ordförande för 

museibyggnadskommitteen ska förhandla med donatorn om att få medel ur donationen till 

reliefarbetet.46  

 

Den 14/6 1937 återkommer Johnsson återigen i museibyggnadskommitteens protokoll. Då 

uppmärksammar man att Johnsson skickat ett brev till kommitteen vilket man ska svara på.47 

Detta brev är daterat 21/5 1937 där Johnsson skriver att han erbjuder sig att, om kommitteen 

så vill, komma in med en skiss som är 1/25 i skala av reliefens helhet och en som är på en del 

som är 1/10 skala. Detta för priset 500 kronor.48 På detta brev svarar kommitteen att de antar 

Johnssons erbjudande om att lämna in ett skissförslag på en reliefutsmyckad på så vis som 

Johnsson föreslog.49 

 

 

																																																								
45 Östgöta Correspondenten, 21/2 1936, s. 5 
46 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 3/4 1936, § 9. Från Östergötlands museums arkiv, 
box: A1:1, Linköping  
47 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 14/6 1937, § 98. Från Östergötlands museums arkiv, 
box: A1:1, Linköping  
48  Bilaga 98 till protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 14/6 1937, § 98. Från Linköpings 
stadsarkiv, Linköping 
49 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 14/6 1937, § 98. Från Östergötlands museums arkiv, 
box: A1:1, Linköping 
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När väl det är bestämt att Johnsson får uppdraget skickas det brev mellan honom och 

intendenten för museet Bengt Cnattingius (1899-1993). I ett handskrivet brev från Johnsson 

som är daterat till 27/7 1937 förklaras det att han är i färd med utformandet av 

reliefutsmyckningen till museet. Han skriver till intendent Cnattingius för att rådgöra om 

ämnesvalet och få upplysningar om museet och landskapet. Han förklarar att han tänker sig 

skildra livet genom tiderna med kända händelser och personer i bilderna, han poängterar även 

att man kan framställa människan i olika verksamhetsgrenar. Han ber om ett uttalande om 

hans förslag är bra, eller om Cnattingius har några andra tankar om det. Dessutom tar 

Johnsson upp den ekonomiska frågan då verket är 30 meter långt och därför måste man 

försöka hitta en lösning som är ekonomiskt hållbar och han tänker sig att det inte finns 

oändligt med resurser.50 

 

På Johnssons brev svarar intendent Cnattingius den 31/7 1937 först och främst med att 

uttrycka sin glädje för att Johnsson antagit uppdraget att göra utsmyckningen till museet. 

Cnattingius fortsätter med att han är tillfredsställd med Johnssons första förslag (vilket antas 

vara det som Johnsson förklarar i sitt brev) och skriver: ”Är det något som hindrar att det 

utvecklas ånyå eller kombineras med ’människa i olika verksamheter’, som Ni själv 

föreslagit”.51  Cnattingius förklarar att ämnesvalet ger konstnären stor frihet, men att det även 

tillåter sparsamhet där det behövs. Däremot säger Cnattingius att historiska händelser är något 

som han tycker skulle vara svårt, han säger gällande detta: ”… att ämnena icke kunna 

framställas tillräckligt lättbegripligt för att en stor publik utan att de bli hieroglyfer. Vidare 

binda de konstnären.”.52 Brevet avslutas med att Cnattingius gärna skulle vilja komma på 

besök när Johnsson kommit lite längre fram i sitt arbete. 

 

Den 20/10 1937 Johnsson demonstrerar och förklarar innebörden av de olika delarna i reliefen 

ur den skiss han gjort för museibyggnadskommitteen. Johnsson lämnar dessutom uppgifter 

om vad utförandet kommer att kosta vilket beräknas till 26 500 kronor. På detta sammanträde 

beslöt även kommitteen att föreslå för museistyrelserna ska bemyndiga Johnsson att utföra sitt 

arbete för 26 500 kronor. Detta beslutades efter visst överläggande, där Zimdal sägs ha 

																																																								
50 Brev från Ivar Johnsson till Bengt Cnattingius, 27/7 1937. Från Östergötlands museums arkiv, box: E1:8 
”Brev II”, Linköping 
51 Brev från Bengt Cnattingius till Ivar Johnsson, 31/7 1937. Från Östergötlands museums arkiv, box: E1:8 
”Brev II”, Linköping 
52 Ibid. 



	

16	

förordat reliefen. Dessutom bestäms det att reliefen ska överensstämma huvudsakligen med 

den skiss som framlagds.53 

 

I Östergötlands Dagblad den 29/10 1937 uppges det att styrelserna för de båda Linköpings 

muséerna bemyndigar museibyggnadskommitteen att ge skulptören Ivar Johnsson uppdraget 

att skapa ett konstverk till det nya museets fasad. I samma notis uppges det att materialet är 

vit marmor, att frisen ska vara 30 meter lång och 1,3 meter hög. Här skrivs det också att frisen 

utgörs av höga reliefer som ska symbolisera landskapets näring, kultur, undervisning, konst 

etc. Dessutom uppges priset för detta hamna på 26 000 kronor. 54 I stort sätt presenteras 

samma information även i Östgöten samma dag.55 

 

Dagen efter, den 30/10, skrivs det i Östgöta Correspondenten om marmorfrisen som Johnsson 

dagen innan fått i uppdrag att utföra det finns även en bild på skissen av verket. Det ges även 

här en beskrivning av verket och det förklaras att relieferna ska symbolisera landskapets 

näringar, kultur, undervisning, konst, osv. Det förklaras att frisen ska finnas längs balustraden 

som kommer vara avslutning på terrassen och ovanför hörsalen och mot Vasatorget. 

Dimensionen på verket förklaras, och det ges en beskrivning av vad som syns på skissen. Från 

höger till vänster, ett människopar, en såningsman, en hand som griper om en orm, en man 

som hugger ett kapitäl. Därefter en kvinna som lyfter en sädeskärve och tackar för god skörd, 

i mitten en krigare som sticker bajonetten på geväret i en liggande man och ska uttrycka kriget 

och våldet. Efter det en fredsförkunnare, en grupp människor som dansar och ska representera 

livsglädjen, ovanför entrén finns en munk, lärjungar och en lärare vid katedern som ska 

symbolisera undervisningen. Längst till vänster syns en kvinna som lyfter ett barn mot skyn 

och några flyttfåglar. Det skrivs även att konstnären har i åtanke att fylla ut utrymmena 

mellan relieferna med olika symboler som ska ristas in och ska avspegla hantverk, jordbruk, 

undervisning, osv. Verket beskrivs som typiskt för Johnssons konstnärskap med den arkaiska 

stilen, lugnt och åtstramad rörelse. Det funderas kring hur verket och relieferna i färdigt skick 

kommer verka men att det förespås att skuggor och dagrar ge liv och rörelse till det. Till sist 

sägs det att verket ska vara klart till nästa sommar.56 

 
																																																								
53 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 20/10 1937, § 134. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
54 Östergötlands Dagblad, 29/10 1937 
55 Östgöten, 29/10 1937 
56 Östgöta Correspondenten, 30/10 1937, s. 5 
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Vid sammanträdet för museibyggnadskommitteen den 23/11 1937 meddelas det av 

ordförande att museernas styrelser beslöt den 28/10 att Johnsson ska få uppföra sitt förslag till 

marmorfris. Vidare fortsätter ordförande med att upprätta ett förslag om avtal mellan 

kommitteen och Johnsson.57 I avtalet regleras bland annat vilken typ av material verket ska 

vara i, omfång och storlek, att det slutgiltiga verket ska vara överensstämmande med den skiss 

som framlades, och att verket ska vara färdigt och uppfört senast den 1/10 1938.58 Detta 

förslag godkänns med ett tillägg gällande vad som sker om konstnären skulle avlida. 

Ordförande undertecknar avtalet.59 Avtalet undertecknades av båda parterna den 7/12 i 

Linköping och Stockholm.60 Detta tillkänna givs och läggs till handlingarna på kommitteens 

sammanträde den 21/12 1937.61 

 

Konstnären arbetar med verket i Stockholm och i en intervju publicerad i Östgöten den 19/2 

1938 säger Johnsson själv att han hoppas att Linköpingsborna kommer tycka om hans 

skapelse. Han förklarar att det har varit mycket roligt att få arbeta med detta uppdrag. I 

artikeln beskrivs verket, där den första bildgruppen är ett människopar som tar steget ut i livet 

och ser fram emot dess olika skiften, därefter såningsmannen. Den tredjegruppen är en man 

som hugger en pelare och vid sidan av denna finns en gotisk valvbåge. Det skrivs att 

konstnären själv förklarar att bilden ska symbolisera konst, hantverk och kyrka. Detta ska 

anspela på ”dômen”, alltså domkyrkan, som har en viktig roll i staden. Nästa grupp är en 

kvinna som höjer en kärve mot, som det skrivs, rymden och tackar för god skörd. Därefter 

följer kriget vilket symboliseras av en soldat som höjer geväret över en stupad soldat framför 

fötterna. Därefter kommer förkunnaren som har ena handen över hjärtat och andra sträckt 

över huvudet, denna följs av livsglädjen och består av ett par dansande kvinnor och en 

speleman. De sista figurgrupperna är vetenskapen som symboliseras av en man med provrör, 

undervisningen som är en lärare i kateder med en grupp elever framför sig, och till sist 

modern med sitt barn lyft mot himmelen och flyttfåglarna. Dessutom beskrivs det att 

konstnären har placerat ett antal emblem, upphöjda och etsade på ytan. Av dessa sägs det vara 

																																																								
57 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 23/11 1937, § 152. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
58 Bilaga 152 till protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 23/11 1937, § 152. Från Linköpings 
stadsarkiv, Linköping 
59 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 23/11 1937, § 152. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
60 Bilaga 173 till protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 21/12 1937, § 173. Från Linköpings 
stadsarkiv, Linköping 
61 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 21/12 1937, § 173. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
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ett kors, en palmkvist, ett spett med brödkakor, ett vikingaskepp, en kompassros och tecken ur 

den gamla kalendern med mera.62 

 

Under sammanträdet den 26/8 1938 meddelas det att leveransen kommer bli försenad och att 

Johnsson själv kommer betala för uppsättningen om det så skulle behövas.63 Efter att 

ordförande för kommitteen besökt både Johnsson och marmorhuggaren så konstaterar han vid 

sammanträdet 10/9 1938 att modellen är klar men att verket kommer bli försenat.64 

 

Den 7/11 skriver Johnsson ett brev till kommitteen där han meddelar att ritningarna och alla 

modeller är klara och ber om att få en del av det arvode som är kontrakterat honom. Han låter 

även meddela att arbetet går framåt och att endast en figur av verket återstår att slutföras, och 

att det kommit sten till samtliga delar. Han säger att det hela ser mer lovande ut än tidigare i 

höst.65 Ordförande tar upp den 17/11 att han utfört en utbetalning till Johnsson, men låter även 

meddela att enligt marmorhuggaren så hinner nog inte verket bli klart innan årets slut.66 Det är 

inte förens den 28/4 1939 som ordförande för kommitteen kan meddela att frisen är färdig och 

att uppsättningen av den påbörjades den 26/4.67 

 

Det verkar dock som att uppsättningen tar sin tid då intendent Cnattingius säger i en intervju 

med Svenska Dagbladet att tre bitar av frisen är uppsatta, detta är den 30/4 1939. I samma 

artikel sägs det att Johnsson fått fria händer när det gäller att hitta förebilder till sitt verk. 

Verket beskrivs lite svepande, med en beskrivning av det unga människoparet som tar steget 

ut i världen och där möter många av livets glädjeämnen och problem. Såningsmannen 

beskrivs, och att det även i verket symboliseras hantverket, konsten, skörden, kriget, dansen 

musiken, vetenskapen med mera. Till sist omnämns kvinnan som höjer barnet mot himmelen 

och flyttfåglarna.68 

 
																																																								
62 Östgöten, 19/2 1938, s. 3-4 
63 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 26/8 1938, § 272. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
64 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 10/9 1938, § 289. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
65 Bilaga 326 till protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 17/11 1938, § 326. Från Linköpings 
stadsarkiv, Linköping 
66 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 17/11 1938, § 326. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
67 Protokoll för Museibyggnadskommitteens sammanträde: 28/4 1939, § 408. Från Östergötlands museums 
arkiv, box: A1:1, Linköping 
68 Svenska Dagbladet, 30/4 1939, s. 18 
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Den 17/5 1939 meddelas det i Östgöta Correspondenten att frisen verkar vara helt uppsatt. 

Även i denna artikel skrivs det att verket får en att tänka på ett citat av ord från den heliga 

Birgitta där orden lyder: ”av slät gärning, ödmjukhet och stark”.69 Därefter skrivs det att 

konstnären ger betraktaren, via enkla symboler, en utblick över människolivet. Där det 

beskrivs som ”dess strävan, fröjder och sorger, alldag och fest, fred och krig”.70 Till sist 

beskrivs även den sista delen som består av modern som lyfter sitt barn mot flyttfåglarna som 

drar sig bort. Detta ska enligt skribenten låta tankarna leda till livets flyktighet och hoppet om 

en högre värld, vilket följs av ”hinsides haven”.71 

 

Johnsson själv utför det sista arbetet på verket, vilket rapporteras i Östgöta Correspondenten 

9/6 1939. Konstnären blir i denna artikel intervjuad och förklarar att han arbetat med de sista 

detaljerna på verket under de senaste dagarna. Vid tillfället arbetade han med inristningarna, 

fördjupningarna, i marmorn genom att använda sig av en elektrisk borrmaskin. Det förklaras 

att ristningarna är stiliserade symboler som kan antydas vara himlakroppar och karaktäristiska 

saker för Östergötland så som hällristningar, flyg, kanalbåtar, lantbruksemblem och liknande. 

Genom dessa fördjupningar kommer figurerna framträda tydligare sägs det, men att de 

samtidigt inte ska avteckna sig så skarpt utan enbart skymta fram när solen lyser över dem. 

Konstverket som helhet beskrivs i denna artikel som föreställande olika sidor och grenar av 

livet. Med människoparet som början som blickar ut mot livet och ser hur olika delar visas för 

dem. Lantbruket visas av en såningsman, arbetet är bildhuggaren där man också ser 

domkyrkobygget, ett par kyrkliga, merkantila och industriella emblem visas. En flicka som 

tackar för god skörd genom att höja en kärve mot himlen, därefter en krigare som höjer sitt 

begär och ska genomborra en människa med sin bajonett vilket ska visa på kriget och döden. 

Kriget och döden kompletteras med ett medusahuvud bredvid. Därefter följer predikaren-

agitatorn, efter det kommer symboler för livsglädjen i en figurgrupp sången och dansen. 

Vidare följer vetenskapsmannen med sin bok, och undervisaren står vid sin kateder och talar 

till sina lärjungar. Sist kommer mamman med sitt barn som blickar upp mot flyttfåglarna, 

vilket sägs sluta cirkeln med det första motivet av människoparet. I samma artikel förklaras 

det även att uppdraget kom redan 1937 men att det blivit försenat. Detta kommentarer 

Johnsson och säger att det har att göra med att konstnärerna nu för tiden inte får så mycket tid 

																																																								
69 Östgöta Correspondenten, 17/5 1939, s. 6 
70 Ibid., s. 6 
71 Ibid., s. 6 
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för sina uppdrag då hela projektet och husbygget går så snabbt. Förseningen i säg förklarar 

Johnsson att det har att göra med att stenhuggarna, som han förvisso hyllar, har haft mycket 

arbete.72 

 

Det har gett många förslag på hur verket ”Arbete och livsbejakelse” (1939) kan beskrivas och 

vad det symboliserar, men såhär förklarar konstnären själv innehållet av sitt verk i ett brev till 

en portier på Frimurarhotellet i Linköping:73 

 
Till vänster träder ett människopar ut genom en port och ser framför sig livet och arbetet. 
Såningsmannen som sår sitt korn i jorden. Bildhuggaren, byggmästaren, som arbetar på katedralen, 
som byggts till Guds ära. En hand, som med ett fast grepp håller en orm – symboliserande kampen 
mot ondskan. En flicka som höjer sin kärve mot skyn, tackande för skörden. Döden, klädd till 
soldat, störtar fram med höjt vapen, nedtrampande vad som kommer i hans väg. Agitatorn, 
predikaren, som trosvisst förkunnar sin lära. Så följer ungdomen, sången, musiken. 
Vetenskapsmannen gör sina undersökningar. Läraren undervisar en lyssnande ungdomsskara. Sist 
modern, som söker lyfta sitt barn mot aningarnas och längtans land.74 

 

  

																																																								
72 Östgöta Correspondenten, 9/6 1939 
73 Eva Wahlbeck, Skulpturer i Linköping, u.å., maskinskriven sammanställning, Östergötlands museums 
bibliotek, Linköping 
74 Ibid. 
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Bildanalys 
I detta kapitel av uppsatsen kommer konstverket att analyseras och tolkas. Detta kommer 

göras utefter en uppdelning av verket i mindre delar efter de reliefer och inristningar som 

verket består av, därefter kommer verket analyseras i sin helhet. Analysen kommer utföras på 

så sätt att varje del först blir deskriptivt förklarade och därefter analyseras och tolkas, vilken 

kommer följa valda metoder. De delar som verket består av kommer i stora drag kallas vid de 

namn som Johnsson själv kallar dem. Dock har alla delar inte ett självklart eller uttalat namn 

och därför kan de komma att kallas efter dess motiv eller efter hur de beskrivs. Bilderna 

kommer beskrivas och analyseras i ordningen, från betraktaren sett, höger till vänster. 

 

Människoparet 

Den första reliefen föreställer två nakna människor, en man och en kvinna, som står tätt ihop. 

Mannen står bakom kvinnan och håller sin ena hand i hennes medan den andra är placerad på 

hennes axel. Mannens intar en försvarspose, omfamnande kvinnan, med ena armbåge pekande 

rakt ut framför sig. Båda figurerna höjer sina huvuden något och blickar framåt med ett 

sammanbitet ansiktsuttryck, kanske är de osäkra på vad som väntar dem. De är båda i rörelse 

mitt uppe i ett steg, där de har ena benet framför de andra och det bakre benet är böjt. De båda 

omringas av något som kan liknas vid en ram av två pelare. Ramen är dock inte helt 

omslutande människorna utan syns enbart bakom, under och till en liten del framför paret, 

vilket inger känslan av att de stiger ut ur den. 

 

På nästkommande ruta syns inristningar i form av en cirkel med två genomgående streck 

vilket skulle kunna vara ett solkors, alltså en symbol för solen. Något som var vanligt 

förekommande som hällristningsmotiv under bronsåldern, men som också har används utav 

högerextrema partier som symbol för dess verksamhet.75  

 

Människoparet skulle kunna ses som de första människorna, Adam och Eva, där de står nakna 

utblickandes över världen redo att möta den. Samtidigt så behöver de nödvändigtvis inte vara 

dem då de saknar löv som täcker dess kön när de blivit förvissade ur paradiset av Gud. Med 

hällristningarna, solkorset, och yxan inristade i plattorna precis framför sig skulle man kunna 

se dem som den tidiga människan. Människan föds naken och med livet klär hon på sig olika 

																																																								
75 Nationalencyklopedin, solkors, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/solkors, hämtad 2015-11-27 



	

22	

roller, detta par står nakna och därför kan man heller inte ge dem något speciellt epitet. De är 

neutrala och ovetandes om vart de ska hamna i världen. 

 

I dess utryck finns en oro, de är spända och redo att försvara sig. Samtidigt verkar de 

målmedvetna med blicken framåt, och de är mitt uppe i steget att ta sig ut och fram i världen. 

Kanske vitnar det om nystarten efter det världskrig som ägt rum, att samhället pånyttföds men 

att man samtidigt ständigt är medveten om att det kan hända igen. Sverige blev förvisso 

förhållandevis skonat från kriget, men medvetandet om det fanns i tiden. Vilket man också 

skulle kunna se om man tolkar in solkorset, som en symbol för högerextrema krafter som 

förekom både i Sverige och i Europa under tiden då verket skapades och uppfördes. Det är 

dock kanske mer troligt att solkorset snarare refererar till de tidiga människorna i området än 

högerextrema dragningar. Detta då korset framställs tillsammans med en hällristning och 

dessutom saknar andra symboler som skulle kunna ses som högerriktade. 

 

Såningsmannen 

Följande ruta har inristat i sig en yxa/hammare och en orm som biter sig själv, ormen är 

dessutom dekorerad med runor och kan därför ses som en runskrift. Den relief som följer på 

nästa platta föreställer en ensam figur. Det är en man som i en rörelse tar ett steg framåt 

samtidigt som han med ena armen precis ska kasta ut någonting som kan tänkas vara fröer. 

Kring midjan har mannen en korg vars innehåll inte är synligt för betraktaren, men mannens 

andra hand är nedsänkt i den för att fylla den med fler fröer. Ansiktsuttrycket på figuren är 

allvarsamt kanske till och med förargat, med blicken något riktat uppåt. Även om det är en 

rörelse som skildras så utstrålar figuren en stramhet och stelhet. Mannen är iklädd en keps, en 

tröja vars ärmar är uppkavlade, ett par byxor och stövlar. 

 

Plattan som följer Såningsmannen har inristningar av ett kors, och under detta finner man fem 

stycken minuskler och/eller majuskler. Minuskelskriften var vanlig inom den latinska 

skriften.76Dessa bokstäver som minusklerna/majusklerna kan utläsas som: a, f, c, e, h, o/Q. 

Dessa är dock aningen otydliga och därmed svåra att utläsa.  

 

																																																								
76 Nationalencyklopedin, ”minuskelskrift”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/minuskelskrift, 
hämtad 2015-11-30 
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Något som också finns inristat är en vapensköld, denna liknar i stora drag vapenskölden som 

är Östergötlands landskapsvapen. Där motivet är en grip.77 Dock gör materialet som frisen är 

skapad i att inristningen inte har någon färg, och därmed kan man heller inte säkerställa vilket 

område som vapnet står för.  

 

I reliefen kan man se människan i färd med arbete, en såningsman som brukar jorden och som 

genom odlandet skapar förutsättningar för människans fortsatta leverne. Samtidigt är det 

något kritiskt med denna ensamma figur, där han i detta skede inte vet hur skörden kommer 

bli men samtidigt har ansvar för att det ska finnas föda till familjen och framtida generationer. 

Nästkommande generation ska i sin tur ta vid arbetet på åkern och fortsätta bruka samma jord 

som familjen alltid gjort, kanske blir såningsmannen på detta vis en nationalistisk symbol där 

det handlar om bevarande och tradition. 

 

Av de omkringliggande inristningarna är kanske främst yxan/hammaren det enda som skulle 

kunna kopplas till någon form av arbete. Runskriften som både utgörs av och visas på ormen 

kan tänkas syfte på människans tidiga historia i området. Korset syftar förmodligen på den 

religiösa verksamhet som starkt förekom i området, men också ett sätt att visa en viss 

maktposition som fanns i landskapet under medeltiden. Detta kanske i samband med 

minuskelskriften kanske religiös, kanske humanistisk, eller för den delen något annat. 

Vapenskölden som representerar Östergötland blir även den en symbol för området som 

helhet. Det finns alltså kanske ett mindre utrymme för ideologiska budskap i denna del, men 

det finns möjlighet att se arbete, den ensamma människan i världen, människans olika 

kulturella och religiösa uttryck kopplat till näringen och närområdet.  

 

Bildhuggaren 

På nästkommande platta syns både en inristning och en relief. Inristningen visar en våg där 

det är den vänstra vågskålen väger tyngst. Reliefen föreställer en hand som har en orm i sitt 

grepp, samtidigt som ormen slingrar sig runt handen. 

 

Nästa relief är förhållandevis stor och föreställer en man som är i färd med att arbeta på någon 

form av pelare. Mannen är tillskillnad från tidigare figurer vänd med ansiktet i höger riktning. 

Han utstrålar ett kraftfullt uttryck där han står i en rörelse med stämjärnet mot pelaren och 
																																																								
77 Nationalencyklopedin, ”Östergötland”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östergötland, hämtad 
2015-12-09 
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hammaren svingad bakom sig. Mannen står med ena benet böjt på en upphöjning som 

kolonnen reser sig ur, och den andra placerad något under. Utseendemässigt bär han endast 

skor, byxor och ett förkläde. Dessutom har han skägg och har väldigt definierade muskler på 

överkroppen.  

 

Pelaren står som tidigare nämnt på en liten plattform och sträcker sig ända upp till den övre 

delen av plattan, den skulle förmodligen kunna ses som en knippepelare då den är sammansatt 

av flera små stavar. Pelaren har en klätterväxt med stora blad växande runt sig. Kapitälet på 

pelaren liknar en krona men som det framställs så verkar det inte någon av de mer klassiska 

kapitältyperna och därför kallas det här ett figurkapitäl. Det är med detta kapitäl som 

bildhuggaren är i färd att arbeta med. På högra sida om pelaren övergår en relief av en båge 

som utgör ramen till ett kyrkofönster till en inristning av den samma. I kyrkofönstrets rutor 

kan man se inristade mönster men dessa går inte att utläsa så tydligt. Inristningen på följande 

platta vänster om bildhuggaren är en mitra (biskopsmössa) samt en kräkla. Därefter följer en 

ruta med en inristning av ett segelfartyg och ett hav, samt en sexuddig stjärna vid plattans 

övre vänstrakant.  

 

Denna del av frisen utgörs av flera bildgrupper. För att börja med relieferna och med avstamp 

i den mindre reliefen som föreställer en hand som har sitt grepp om en orm. Det skulle kunna 

finnas en tanke här om att se läkekonsten/farmakologin, men troligare är det nog att den står 

för synden eller ondskan. Detta genom sin utformning, men också då det är ett farligt djur, 

och den bibliska referensen till ormen i paradiset. Här har den mänskliga handen övertaget 

över ormen, har den i kontroll även om den är ilsken och redo att attackera.  

 

För den större reliefen som utgörs av en bildhuggare mitt i sitt arbete av uthuggningen av en 

knippepelare, tillsammans med reliefen och inristningen utav det spetsbågade kyrkofönstret 

kan man se domkyrkan och domkyrkobygget framför sig. Bildhuggaren i ett kraftfullt uttryck, 

utmejslar en av byggnadens pelare och därmed en liten del som kommer utgöra något 

storslaget. Pelarens och fönstrets gotiska stil visar på ett storslaget byggnadsverk i 

Östergötland, med domkyrkan placerad i Linköping. Tyvärr är det för svårt att utskilja de 

symboler som finns inristade i fönstret. Reliefen visar dessutom ett arbete i allra högsta grad i 

form av just bildhuggandet, ett förr vanligt hederligt kroppsarbete men som samtidigt kräver 

stor finess och noggrannhet. 
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När det gäller inristningarna så finns det en våg precis ovanför den gripna ormen. Vågen 

skulle fristående kunna ses som en symbol för handel, men tillsammans med ormen blir det 

möjligt att se det som rättvisa, där det goda segrar över det onda. Vågskålarna hänger trots allt 

inte jämnt utan den ena vågskålen är tyngre än den andra. I ett ännu större perspektiv kan man 

tolka. genom domkyrkobygget som en manifestation för kyrkan och religionen, det som hur 

religionen och i detta fall den kristna tron övermannar ondskan. Vilket blir ännu tydligare om 

man ser ormen som en biblisk symbol. Inristningen utav biskopsmössan och kräklan styrker 

det att bildhuggaren arbetar med domkyrkan och anknyter till Linköping som ett biskopssäte.  

 

Dessutom finns segelfartyget som följer den sexuddiga stjärnan, stjärnan är förmodligen en 

ledsagare kanske Polstjärnan. Polstjärnan som av tradition ses som en symbol för styrka och 

beständighet.78 Detta skulle kunna tolkas i samband med de kyrkliga delarna som precis 

föregåtts med religionen som ledstjärna och styrka. Eftersom stjärnan är sexuddig så skulle 

man även kunna se den som en davidsstjärna, som förvisso är en judisk religiös symbol men 

skulle kunna kopplas ihop med det religiösa temat i domkyrkan. Detta skulle också kunna ses 

som religionen som ledsagare genom livet, men kanske är det ändå troligare att stjärnan 

symboliserar ledsagaren och navigationshjälpmedlet Polstjärnan. 

 

Flicka med kärve 

Följande platta visar två skörderedskap, nämligen en skära och en slaga. Reliefen som följer 

visar en flicka som står med rak hållning och med huvudet riktat rakt upp i himlen. Hon håller 

med sina händer ett grepp om en stor kärve av något sädesslag som av tyngdkraften dras ned 

mot marken och böjer sig mellan hennes händer. Trots detta ser det inte tungt ut för flickan, 

hon ser inte ansträngd ut varken i kropp eller av hennes ansiktsuttryck att döma. Det är svårt 

att urskilja någon tydlig känsla av hennes ansiktsuttryck, men hon visar sig ödmjuk näst intill 

urskuldande. Flickan har sitt långa hår uppsatt i en tofs, har på sig en enkel klädning med ett 

rep kring sitt liv och ett par enkla låga skor. Vid sidan av flickan på nästa marmorplatta syns 

en relief av vad som kan vara brödkakor upphängda. Under brödkakorna syns en bit av en 

arm och hand som håller om en vedyxa.   

 

 

																																																								
78 Nationalencyklopedin, ”Polstjärnan”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polstjärnan, hämtad 
2015-11-30 
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Denna relief utgörs av en ensam flicka som höjer sin kärve med vete upp mot skyn. Detta 

skulle kunna visa på hur lukrativ skörden varit. Även om det är med stillsamhet så visas en 

tacksamhet, ett uppvisande av en människa som inte behöver svälta. Genom att det är en ung 

kvinna som gör detta skulle kunna ses som ett sätt att skildra tillväxten hos ungdomen. 

Kanske finns det ett religiöst inslag, en tacksamhet till en högre makt som låtit ge en god 

skörd även detta år. Det finns en tacksamhet och ödmjukhet i den unga flickans uttryck. Vid 

sidan av flickan visas brödkakorna, som är nästa del i ledet av jordbruket och som övergår i 

nästa näringsgren. Vid sidan om flickan kan man se skäran och slagan som är skörderedskap, 

samt vedyxan vilket kan visa på att det även här krävs arbete från en mänsklig hand. I denna 

relief kan man se arbete dels genom skörderedskap, men också resultatet av arbete i 

brödkakorna och sädeskärven. 

 

Döden (soldaten) 

Nästkommande marmorplatta har en kanon på lavett inristad i sig och på den följande platta 

syns först ett huvud av en gorgon, kanske Medusa, utan kropp. I ansiktet saknas det ögon och 

i den öppna munnen skymtar vassa tänder. Runt huvudet slingrar sig åtta stycken ormar. På 

samma platta syns inristning av ett grekiskt kors. 

 

Reliefen som följer på nästa platta skildrar en dramatisk händelse. Reliefen består av två 

figurer, två män där den ena ligger ned och den andra står ovanför med benen på var sida om 

den liggande mannen. Den stående mannen har sina händer resta över sitt huvud, och 

tillsammans med de särade benen så får han formen som liknar ett kryss. Den stående mannen 

har ett skräckinjagande ansiktsuttryck med sin öppna mun och vassa tänder, huvudet riktat 

något uppåt och med en hjälm på sitt huvud så överskuggas hans ögon. Den stående mannen 

är iförd ett par stövlar, heltäckande byxor och skjorta och kring midjan har han ett bälte och 

en väska. I sina resta händer håller han ett vapen, ett gevär vars spets pryds av en bajonett. 

 

Den liggande mannen har skägg, är iklädd skjorta, byxor och är barfota. Hans ena arm ligger 

längs marken, medan den andra är placerad framför hans ansikte. Detta ger intrycket av 

förskräckelse och förtvivlan. På nästkommande platta kan man se ett flygplan inristat, 

flygplanets nos är riktat nedåt. Plattan som följer har en inritning av en spinnrock och slända. 
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Relieferna i denna del visar två hemska varelser. Huvudet av Medusa, en varelse ur den 

grekiska mytologin som med sin blick kunde förvandla den mötte den till sten.79 Dock skulle 

huvudet också kunna innebära det motsatta, alltså vara en symbol för skydd mot ondska, då 

ett gorgonhuvud ansågs ha denna funktion också.80 Vad som kan vara intressant här är att 

Medusas ögon saknas, och därmed ifrån tagen sin kraft att förstelna. Dessutom är det endast 

huvudet som finns återgivet i verket, och det var genom halshuggning som man besegrade 

Medusa. Detta skulle alltså här kunna läsas dubbelt, som att man kan övervinna ondskan, men 

också att det finns skydd mot den. 

 

Sedan har vi människan, mannen som i vrede är beredd att sticka sin bajonett i en jämrande 

man liggandes under sig. Det är en fasansfull skildring, där det helt saknas någon form av 

romantisering av den krigande soldaten, detta är ingen som försvarar sin nation mot det onda, 

det är ondskan själv. Genom det grodperspektiv som man som betraktare ser soldaten på så 

blir känslan av förskräckelse ännu starkare, hjälmen som soldaten har på huvudet döljer 

ögonen och kastar en skugga över ansiktet samtidigt som han i ett vrål visar sina vassa tänder. 

Mannen som ligger under soldaten är helt försvarslös, han saknar till och med skor, i 

förtvivlan håller han sin arm bör ansiktet för att slippa se den fasansfulla soldaten som snart 

ska göra slut på hans liv. Dessa två figurer visar det värsta i människan, hur krig skapar 

monster och sprider rädsla, men även människans sårbarhet. 

 

I samband med dessa två reliefer finner man en kanon, ett grekiskt kors, och ett flygplan. 

Korset ovanför Medusas huvud, och de andra två vid sidan av relieferna. Det grekiska korset 

kan ses som en symbol för hjälp, för sjukvård som också var viktigt i krigssammanhang men 

som också kan ge hopp. Korset är även en symbol som förekommer i den kristna tron, kanske 

är det genom religionen som hjälpen kommer ifrån. 

 

Korset refererar kanske också till organisationen Röda korset med sitt uppdrag att bistå med 

sjukvård i krigsrelaterade situationer.81 Detta skulle kunna vara ett sett att medvetandegöra 

krigets baksida och att det uppstår ett behov av att hjälpa folk efteråt. Samtidigt så kan man se 

																																																								
79 Nationalencyklopedin, ”Medusa”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medusa, hämtad 2015-12-
02 
80 Nationalencyklopedin, ”gorgoner”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gorgoner, hämtad 2015-
12-02 
81 Nationalencyklopedin, ”Röda korset”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/röda-korset, hämtad 
2015-12-02 
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det som ett sett att tala om att människan samarbetar och håller ihop för att överleva och klara 

av svåra stunder och hur det kan rädda liv. 

 

De två symbolerna i form av kanonen och flygplanet, som förvisso är referenser till det 

lokala. Kanonerna i och med att man i Finspång producerade dem i sitt styckebruk.82 Sedan 

hade man flygplanstillverkningen i Linköping.83 Dessa två industrier gav arbete till bygden, 

men i ett sammanhang där man skildrar krig och förödelse kan de ses som verktyg för 

krigsmakten. Planet är trots allt riktat med nosen nedåt, kanske är det ett bombplan i aktion. 

Förvisso skulle man kunna se både kanonen och flygplanet som något gott i form av 

försvarsredskap för medborgarna, och flygplanet som skulle kunna användas i ett fredligt 

sammanhang också. Dock ska man komma ihåg att man under samtiden kunde känna av 

oroligheterna utanför Sverige, upprustning och en allt större rädsla för det krig som skulle 

komma att komma. Kanske är denna del av frisen en uppmaning till vad kriget gör med 

människan och vad som kommer ur det. En varning, ett sätt att kontrastera det mer fredliga 

och meningsfulla i människans liv som skildras i övriga delar av frisen.  

 

Agitatorn (predikaren) 

Denna relief föreställer en stående man. Hans kropp är något vriden där han står med benen 

isär och han har sin högra hand placerad på sitt bröst, och den vänstra armen håller han något 

böjd ovanför sitt huvud. Ansiktet är riktat lite snett uppåt, och han har ett förvånat, kanske till 

och med förskräckt, ansiktsuttryck. Mannen har på sig skor, byxor, en skjorta och en jacka. 

Vid sidan syns på nästa platta en inristning utav en hammare och ett städ. På samma platta 

syns även en relief utav två kugghjul som sitter ihop, ett större och ett mindre. 

 

Reliefen är svår att göra en analys utav. Detta då figuren är ensam i sin handling där han 

blickar upp mot skyn, ena armen uppsträckt och den andra placerad på bröstet. Det skulle 

kunna vara tänkbart att denna person genom sin gest svär trohet till någon eller något, kanske 

till sin Gud. Något mer blir svårt att tolka enbart genom att betrakta figuren. 

 

 

																																																								
82 Nationalencyklopedin, ”Finspongs styckebruk”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finspongs-
styckebruk, hämtad 2015-12-02 
83 Flygstaden Linköping, Linköpings historia, http://www.linkopingshistoria.se/fordjupning/flygstaden-
linkoping/, hämtad 2015-12-02 
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Vid sidan av finns reliefen utav ett stort och ett mindre kugghjul vars kuggar är 

sammankopplade. Dessa tillsammans med de inristningar som finns runt omkring i form av 

spinnrock och slända, hammare och städ tolkas som symboler för olika näringsverksamheter. 

Smidet, det textila, och det industriella/maskinella visas upp, tre olika grenar av arbetet. 

 

Ungdomen, sången, musiken 

Inristningen på följande två plattor visar en stiliserad trappa. På denna trappa kan man även se 

en, i proportion till trappan, liten båt. I trappans avslutande nedre del kan man urskilja vågor 

eller vatten. 

 

Reliefen som visas på nästa platta skildrar tre figurer. Det är tre människor, två kvinnor och 

en man som är i rörelse åt vänster. Mannen är först i detta följe, han är mitt uppe i ett stort 

kliv, kanske ett skutt, framåt. I sina händer håller han någon form av stränginstrument, men 

som för betraktaren inte är helt synligt då mannen skymmer större delen av det. Mannen har 

sitt ansikte riktat utåt, mot betraktaren och hans ansiktsuttryck är lättsamt där han blickar ut 

och med sin mun öppen som i sång. Mannen är klädd i skjorta eller tröja, byxor och ett par 

höga stövlar vars kant pryds av två bollar. 

 

Bakom mannen syns relieferna av två kvinnor. Den ena är placerad lite närmre betraktaren 

och står därmed bakom den andra. Denna främre kvinna är mitt uppe i ett hopp eller skutt 

framåt och hon håller om den bakre kvinnan med sin ena arm och den andra uppsträckt i 

luften. Hon har sitt huvud lutat bakåt samtidigt som hon fäst sin blick i den andra kvinnan, det 

tycks vara ett glädjefyllt ansiktsuttryck, hon ler. Hon har på sig en klädning som täcker 

hennes överkropp ned till knäna, allt annat är bart. Hennes hår och tyget på klädningen tycks 

fladdra bakåt så det ser ut som att hon rör sig. Den bakre kvinnan i sin tur ser i stora dra ut 

som den främre, hon befinner sig i samma rörelse framåt, och är klädd på samma sätt. Det 

som skiljer henne åt från den andra kvinnan är att hon blickar bakåt och möter den främre 

kvinnans ansikte, samt att hon i sin fria han håller i kvist från någon växt. Figurerna ger 

tillsammans ett väldigt starkt glädjefyllt uttryck, med fart och rörelse. Plattan som är i 

direktanslutning till Ungdomen, sången och musiken föreställer en ridå och en teatermask. 

Masken är av en road karaktär och representerar komedin.  
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I denna del av frisen visas en väldigt glädjefylld relief som verkar förmedla ett budskap om att 

en god människa producerar och konsumerar kultur av olika slag. Tre figurer som alla tre är 

mitt uppe i ett skutt. Den första figuren, en man, spelar sitt instrument och verkar samtidigt 

sjunga, flickorna som följer honom i dans och verkar rofyllda. Tillsammans visar de några 

delar av den mänskliga kulturen, sången, musiken, och dansen, och den glädje som den bidrar 

med. Dessa figurer verkar vara ungdomliga, och visar med det glädjen hos den unga och 

oförstörde generationen. 

 

Vid sidan av visas en inristning utav en slusstrappa och en båt som tar sig vidare genom den 

steg för steg ett trappsteg i taget. Vilket kan kopplas till Göta kanal, en viktig tillgång till 

regionen genom det arbete och näring som den bidrog med. Den andra inristningen är en 

teaterridå och en teatermask som visar komiken. Detta är ännu ett kulturellt inslag vilket 

dessutom bortser från tragedin och enbart visar komiken, skrattet och den positiva delen av 

livet som skildras med den.  

 

Vetenskapsmannen 

Plattan som följer visar en inritning av två cirklar som kretsar kring en liten kula, en atom. 

Dessutom syns en inristning av en retort alltså ett föremål som förekommer i labertorium. Vid 

sidan av denna inristning syns i följande platta reliefen av en manlig figur. Denna man har 

skägg och är klädd i skor, byxor och en rock som dras åt av ett skärp i midjan. I sin hand 

håller han ett cylinderformat föremål, kanske ett provrör, som han håller nära intill sitt ansikte 

och tycks studera det noggrant. Det är en väldigt statisk och lugn figur, fylld av koncentration. 

 

Här visas människans nyfikenhet, viljan att utveckla och utvecklas. Hon värdesätter kunskap 

och vetenskap. Vetenskapsmannen ser fundersamt på sitt provrör som han håller i sin hand, 

kanske utför han ett experiment eller undersöker något. Dessutom visar den en annan typ av 

arbete, ett som inte är ett utpräglat kroppsarbete som många andra. Istället är det ett yrke som 

producerar annat än en produkt utöver det mest livsavgörande exempelvis mat, kunskap som 

bidrar till en utveckling av människan tillvaro av olika slag. Det handlar alltså om något annat 

än jordbruket och industrin. 
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Läraren 

Följande grupp reliefer utgörs av två plattor bredvid varandra. På den högra syns fem figurer, 

tre män och två kvinnor, som står tätt ihop. Männen står tillsammans, de står rakryggade, 

klädda i kostym, propra frisyrer och har strama ansiktsuttryck. Kvinnorna står framför 

männen, de är klädda i klädning och sko med klack, och i bådas händer håller de varsin bok. 

Även kvinnorna har ett karaktärslöst och intetsägande ansiktsuttryck. Tillsammans står de fem 

figurerna och kollar mot en ensam figur. 

Denna figur är en man som står ledigt lutad över en kateder. Hans ena fot står på marken, den 

andra är placerad på katederns nedre del, hans högra hand har ett grepp om katederns övre 

del. På katedern placerar han även sin vänstra armbåge och som med en gest riktar han sin 

öppna hand mot de fem figurerna framför. Den ensamma figuren är även en av de få som i 

hela frisen av reliefer är vänd i högergående riktning. Mannen är klädd i kostym och har en 

välkammad frisyr. Med munnen till viss del öppen så kan man tänka sig att han är mitt uppe i 

ett tal. I relation till de andra figurerna så inger den ensamma mannen ett visst 

respektingivande uttryck, men samtidigt ett lugn. 

 

Den platta som följer läraren innehåller en relief, om man så kan kalla den det, av någon sort 

skylt eller tavla. En rektangulär bit med bokstäver skrivna i versaler, bokstäverna bildar 

meningen ”KÄNN DIG SJÄLV”. 

 

Figurerna som utgör relieferna fortsätter visa värdet av kunskapens makt. Här visas en lärare 

som lär ut till sina elever, de lyssnar uppmärksamt och flickorna håller var sin bok i händerna. 

Kunskapen tas av dem på yttersta allvar, och det faktum att kunskapen sprids till yngre 

generationer och från en mun till fem par öron visar vikten av att förmedla kunskapen till fler. 

Vilket också blir intressant med tanke på att reliefen är placerad på ett museum, vilket bland 

annat har som uppgift att upplysa och sprida kunskap från äldre generationer till yngre. 

 

Plattan som visar meningen ”KÄNN DIG SJÄLV” är en direkt referens till ett av de motton 

som fanns inristade på Apollontemplet i Delfi. Detta ska ha varit ett sätt att varna människan 

för hybris, och att uppmana att man inte skulle vara övermodig.84  Fristående skulle plattan 

kunna låsas vid att enbart vara en referens till det antika Grekland, något som förvisso skulle 

kunna vara ett signalement för Johnsson och hans konst. Det skulle även kunna ses som 

																																																								
84 Nationalencyklopedin, hybris., http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hybris, hämtad 2015-11-26  
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samma typ av utlysning av samma varning som i Delfi men plattan kan samtidigt ge, och 

därmed uppmana betraktaren till att inte vara högmodig.  

 

När det gäller plattan i relation till de närliggande relieferna så finns vetenskapen och 

utbildningen representerad. Det kan därmed tolkas i samband med varandra som att man 

genom utbildning och vetenskap blir ödmjukare till livet. Det kan vara så att man genom detta 

får en djupare förståelse för tillvaron. 

 

Modern 

Inristningarna på nästa ruta visar solsystemet. Där solen är utgångspunkten, och utifrån solen 

följer bågar och ju längre ifrån solen dessa bågar är desto större blir de. Mellan dessa bågar är 

olika astronomiska tecken. 

 

På de två återstående plattorna syns reliefer. Den första visar en kvinna med ett barn, och den 

andra fem stycken flygande fåglar. Kvinnan framställs som sittandes på knä, med rak rygg 

och med ett barn i sina händer som hon lyfter upp mot skyn. Kvinnan har på sig skor, en 

klänning och har håret uppsatt i en knut. Hennes ansiktsuttryck uttrycker någon form av 

bedjan eller underkastelse. Barnet ser ut att vara en pojke, barfota men klädd i tröja och 

byxor. Pojken är i rörelse, där han skildras i en gående rörelse och med armarna utsträckta 

framåt. Både kvinnan och barnet riktar sina huvuden och ansikten uppåt mot himmelen. På 

den sista marmorplattan syns fem flygande fåglar placerade högst upp och nära ytterkanten av 

plattan.  

 

Det solsystem som finns inristat vid denna avslutande del av frisen visar solen i centrum, och 

utifrån den finns olika symboler placerade. Dessa symboler betecknar de olika planeterna i 

solsystemet, dock inte alla. Merkurius är placerad innerst, följt av Venus, därefter månen 

placerad i en cirkel, Mars, Jupiter och till sist Saturnus. Kanske kan detta beteckna att jorden 

är en del av något större och att, på en ännu mindre nivå, det samma gäller människan. Men 

även om människan bara är en liten del, så har hon och hennes liv betydelse. 

 

Relieferna skildrar i sin tur en kvinna och ett barn samt fyra flygande fåglar. Här visas två 

generationer, den nuvarande och den framtida. Reliefen visar på det nya livet, människans 

fortlevnad. Genom att kvinnan sträcker upp barnet i samma riktning som de flygande fåglarna 

så skulle det kunna ses som ett sätt att visa barnet eller ungdomens frihet. Fåglarna är 
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placerade precis i kanten av den sista plattan och tycks flyga ut ur frisen, framåt mot ett nytt 

mål. Samtidigt som att livet är skört och förgängligt, fåglarna som kan ses som frigörelse.  

 

Verket som helhet 

Analysen har utgått ifrån en läsning av verket, del för del, i riktning höger till vänster som 

betraktaren ser det. Detta gör också att man skulle kunna läsa frisen som en berättelse, med 

sin början i människoparet och slutar med kvinnan med barnet. Från att människan tar klivet 

ut i världen och bemöter alla olika delar som är nödvändiga i livet så som arbete av olika slag, 

kulturen, vetenskapen, ondskan, lusten och nöjet. Därefter avslutas det hela med barnet, 

framtiden och den nya början vilket skulle sluta cirkeln och man skulle därefter åter kunna se 

människoparet i början av frisen som ett kretslopp. Allt detta inbundet i den Östgötska 

historian. 

 

Man skulle kunna säga att verket speglar sin titel ”Arbete och livsbejakelse” där kanske arbete 

syns tydligare än livsbejakelse när det gäller hur figurerna är gestaltade, många av dem är till 

och med svåra att placera in som någon av facken. Dock skulle man kunna se livsbejakelsen 

på olika sätt och människans olika roller, där man har människoparet som bemöter livet i sin 

nakenhet. Såningsmannen som genom att så sina fröer både skapar liv i växtlighet, men också 

upprätthåller det genom föda. Bildhuggaren som påminner oss om arbete, religionens 

betydelse för ett gott liv, och ormen som krossas av människohanden som även det är ett sätt 

att visa på att leva ett gott liv. Genom kvinnan med kärven förmedlas både respekt och 

ödmjukhet inför det man blir tilldelad, vilket också tillåter en att leva ett drägligt liv. Den 

hänsynslösa soldaten visar att människan har en inneboende ondska, och vad som sker om 

den släpps ut. Det ger också perspektiv på att livet är något som man ska hålla kärt, att det är 

något som så lätt kan tas ifrån en, men ondskan kan också övervinnas! Genom Ungdomen, 

Musiken och Sången ser man de goda och lustfyllda värden som livet består av. Bejakandet 

utav kulturen, det som får oss att må bra och glömma fruktan. Människan nyttjar livet till att 

utveckla tankar och idéer, genom sin nyfikenhet och kreativitet finns det möjlighet att 

åstadkomma något stort. För att detta ska kunna ske krävs det att en del tar del av denna 

kunskap och sprider den vidare så att ny kunskap kan växa, och bli en del av någon annans 

liv. Livet kan bejakas på så många olika sätt, och genom att människans som varelse fortsätter 

att finnas genom att det ständigt föds nya generationer så fortsätter även livet.  
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I relation till byggnaden skulle man, som Sjöholm Skrubbe menar, se verket och dess olika 

delar som en markör för verksamheten som sker i den institutionsbyggnad som museet 

faktiskt är. Kontexten mellan byggnad och verk kopplas samman när verket talar om 

öppenhet, människans lika värde, vikten hos kunskapen och kulturen, tillsammans med de 

mer specifika delarna som lyfter upp signalement för Östergötland. 

 

När det gäller att se temat arbete i de motiv som skildras i verket skulle man kunna använda 

sig av ett begrepp som Sjöholm Skrubbe använder sig av när hon beskriver ett av Johnssons 

andra verk nämligen ”Arbetets ära och glädje” (1942) i Eskilstuna. Begreppet hon använder 

sig av är ”folkhems ikonografi” och syftar på motiv så som bland annat visar: tvätterskor, 

gruvarbetare, smeder, nyförälskat par, och barn i skolbänk med mera.85 I Johnssons ”Arbete 

och livsbejakelse” (1939) kan man använda samma begrepp, där vi har såningsmannen, 

bildhuggaren, människoparet, läraren med flera skulle kunna beskrivas med samma begrepp. 

 

  

																																																								
85 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 138 
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Sammanfattande slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att förklara och beskriva tillkomsten av Ivar Johnssons 

”Arbete och livsbejakelse” (1939). Syftet har även varit att utläsa eventuella ideologiska 

budskap i verket och undersöka dess motiv i förhållande till arbetartematiken. För detta har 

tre frågeställningar försökts besvarats som lyder: Hur ser verkets tillkomsthistoria ut? Vilka 

ideologiska budskap finns uttryckta i verket när det gäller människa, kultur, och samhälle? På 

vilket sätt gestaltas temat ”arbete” i verket? 

 

Dessa tre kan tyckas vara spridda infallsvinklar på ämnet, men grundtanken har varit att 

försöka se verket som ett tidsdokument. Genom tillkomsthistorien får man till viss del reda på 

bakomliggande tankar, arbetsprocessen, bemötande och diskussionen kring ett verk från 

1930-talet. Genom en analys av verkets innehåll, i detta fall utefter ideologi och värderingar, 

så kan man se vilka idéströmningar som fanns, både i samhället men kanske också 

värderingar hos konstnären själv. Till sist skulle man kunna se vilka motiv som är viktiga 

under en viss tid, och i det här fallet se på vilket sätt arbetarkonstens motiv kunde gestaltas. 

 

När det gäller verkets tillkomsthistoria kan man se att det krävts en del beslut från 

museibyggnadskommitteen, men mycket av detta har handlat om rent praktiska saker. 

Johnsson fick arbeta förhållandevis fritt och hade inte några större krav eller föreskrifter på 

verket och dess innehåll, han ombeds följa den skiss som han själv hade utformat. Förvisso 

gav intendent Cnattingius vissa riktlinjer vad det gäller att göra verket så lättförståeligt som 

möjligt, men i övrigt fick han arbeta fritt. Det sägs heller inte huruvida verket skulle ha någon 

speciell innebörd, vilket heller inte framgått i efterhand av något mer en enklare förklaringar. 

Genom både artiklar i press och olika protokoll har jag kunnat se förändringen och 

utvecklingen av verket. Där temat kring arbete hela tiden har funnits centralt, men som genom 

olika omständigheter har fått olika uttryck. Ändrade planer vad det gäller placering och 

ekonomiska förutsättningar har också påverkat det slutgiltiga resultatet. Utseendemässigt 

handlar detta om att verket till en början bestod av en stor relief som skulle täcka en hel vägg, 

men som senare blev flera mindre reliefer och inristningar på små marmorplattor i en fris 

längs takterrassen. Verket blir dessutom försenat, men det har att göra med att uthuggningen i 

marmor tog längre tid än beräknat, dock hann verket bli uppfört i tid till den officiella 

invigningen av museet. Frisen blir uppskattad, positivt omtalad, och berörde många 

människor på olika sätt. 
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Vad man också kan se är att verket blev väldigt uppmärksammat på flera håll, och många 

personer med olika ställningar hade något att säga om det. Intressant är att man kan se vissa 

avvikelser från konstnärens egen vision och beskrivning av verket i alla fall när det gäller 

beskrivningen han gav till intendent Cnattingius gällande kända personer och händelser. 

Vilket var svårt att se i verket, och som Johnsson senare i sitt brev till en hotellportier heller 

nämnde. Han verkar ha varit väldigt förtegen när det gällde hans verk, inga större eller 

djupgående analyser ges av honom och inte heller verkar han göra någon stor sak av det 

storslagna arbete han trots allt åstadkommit. 

 

För att kunna ta reda på om man skulle kunna läsa in ideologiska budskap i Johnssons verk 

har en bildanalys utförts. Denna analys har varit följt Panofskys modell för ikonologi och 

ikonografi, samt Sjölins analysmetod med fokus på ikoner och text. Efter genomförd 

bildanalys av Ivar Johnssons ”Arbete och livsbejakelse” (1939) så är det tydligt att man kan 

se ideologiska tendenser i de motiv som visas i verket, både i relieferna men också i 

inristningarna. Framför allt rör det sig om värderingar och normer gällande sociala, kulturella 

eller religiösa förmedlingar, snarare än starka ställningstagande för exempelvis höger-vänster 

eller marxistiska-nationalistiska budskap. Man kan se verket som ett sedelärande då det pekar 

på saker som ger en ett gott liv och vad som ska följas, samt hur ett alternativt leverne kan 

orsaka. Johnsson skildrar vikten av hårt arbete och att det kommer ge lönsamhet, att en 

religiös tro är en viktig del av ett gott liv, och vidare att man genom kulturella verksamheter 

fyller sitt liv med glädje och lust. Det handlar även om att man ska utbilda sig och bli lärd, 

och man värdesätter barnen och ungdomen. Något som verkar genomsyra de flesta av frisens 

delar är det religiösa budskapet som man kunde tolka in. Det som kan konstateras när det 

gäller arbetartematiken i frisen är att varje individuell del anammar temat i olika stor grad, en 

del visar det mindre och en del mer tydligt. 

 

Av frisens alla delar så har den del som här har kallats Döden eller Soldaten berört mest och 

varit upphov till många intressanta tankar. När det handlar om ideologiskt eller värderande 

budskap så skulle man kunna se det onda och förtrycket som uppstår i krig, och detta på ett 

icke-romantiserat sett. Detta skiljer sig från annan konst som gestaltar soldater och krig som 

något storslaget, där soldaten stolt försvarar sitt land. Vad som är intressant med detta är att 

även om det är en makaber gestaltning utav kriget, så är detta inget som noteras i samtida 

press, museet som beställare eller konstnären. Kanske tonas det ned genom att de andra 
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delarna av verket ett har en stillsamt och trevligt uttryck, men hur kan denna soldat som precis 

ska ta livet av en annan människa inte väcka uppståndelse? Verket uppfördes trots allt i juni 

1939, alltså nära i tid med krigsutbrottet nere på kontinenten. Det skulle kunna ha att göra 

med Sveriges neutrala ställningstagande och tron om att kunna hålla sig utanför kriget ännu 

en gång, trots det är verket placerat i en stad där man producerar flygplan som skulle kunna 

användas militärt. 

 

Man skulle kunna tänka sig att samtliga motiv ska spegla en typ av idealmänniska för tiden 

under 1930-talet, med folkhemstanken och en tanke om minskade klasskillnader. Kanske 

visar verket på att varje människa ska ha rätt till både arbete och utbildning, på samma sätt 

som det faktiskt visar skillnader på folk. Samtidigt som den visar rätten hos människan så 

visar den också kraven som ställs för att vara en bra och god människa. 

 

En av frågeställningarna för denna uppsats berörde hur tematiken ”arbete” speglades i verket. 

Just denna fråga berör i huvudsak de motiv som framställs i verket, och i vilken utsträckning 

som just arbete visas upp. Man kan absolut se temat kring arbete i verket vilket också har 

följer med i Johnssons skisser och modeller fram till slutprodukten, men det är inte det enda 

som utgör verkets innehåll. En del av inristningarna skulle kunna kopplas till direkt till arbete, 

andra behöver man sätta i någon form av kontext. När det gäller relieferna så finns det tre som 

skildrande av aktivt utövande av någon form av mer klassiskt arbete som exempelvis i 

såningsmannen, men arbete skulle även kunna vara lärare eller musikant. Talar man istället 

om motiv som hör hemma till arbetarkonst så utvidgar man motivbilden till folkhems 

ikonografi så blir det desto lättare att se en koppling till verket och tematiken arbete. 

Slutsatsen av det här är att man absolut kan se en tematik kring arbete i konstverket, men de 

självklara arbetarmotiven står för en mindre del av verket. Man kan dock inte frånsäga verkets 

koppling till arbetarkonst genom dess innehåll som utan tvekan kan ses som socialrealistiska 

och idealiserande. 

 

Avslutningsvis skulle man kunna konstatera att Johnssons konstverk skulle kunna vara en bra 

representant för 1930-talets tidsanda och idéströmningar – i skiftande grad beroende på vad 

man väljer att lägga tyngdpunkten på. För visst kan man se det faktum att det ska pryda ett 

museum, öppet för allmänheten, och ska göras begripligt för den stora massan att beskåda. 

Den har ett innehåll som skulle kunna tolkas stämma överens med samtidens folkhemstankar, 

och en motivbild som till viss del är representativ för den samma. Samtidigt är den skapad i 
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en tid av utveckling, i en tid som skakas av oro vilket också skildras i detta verk. Även om det 

inte tycks finnas någon dokumentation över vad konstverket egentligen har för djupare 

innebörd så finns det ingen tvekan om att detta verk bär på något mer än vad som är 

uppenbart vid första anblicken. 
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