


Pehrsons senaste målningar är formspel kring rum och
yta; färgen har fått en annan klang.

Ett återvändande? 

Kan synas så, men ändå upplevs det som ett tema som
gått i dagen gång på gång. Ungefär som om han suttit
och improviserat över en och samma tematik likt en outt-
tröttlig jazzman en ovanligt lyckad spelkväll. Var börjar
det? Onödig fråga, för början finns hela tiden. Det blir till
slut en väv av trådar, tankar, linjer, melodier, klanger och
associationer som täcker en allt större yta; en yta av tid;
en utbredning i rummet. Men som ingen kan se med en
enda blick. Ungefär som ”Tempererad stigning”, trappan
från 1954 i ASTRA, Södertälje, där färgackorden byter
tonart från våning till våning, och det är bara i minnet
man kan hålla kvar upplevelsen av det föregående, efter-
som rytmen för över det så omärkligt i det följande. Ja, så
tänker jag om Karl Axel Pehrsons hela konstnärskap. Ett
slags rytmisk slinga, som kan kallas en väv av melodier.
Från början utkast, skisser, associationer, aningar om
klanger och bildliv; teckningarna i formboken, fröer till
bilder, organiska former i akvareller; allt detta förstås ett
slags naturlyrik parad med en både orädd och överrum-
plande fantasi, som ju inte heller väjde för humorn
(ovanligt denna allvarliga tid). Bruten vertikal med sin
böljande horisontlinje och flätningar av former, ja, det
upplever jag som en leende variant av konkretismens
stränghet. Det är som att få ett infall, lira och leka. Och
känna tyngdpunkten, balansen. Och alla de bilder som
blev följden, dessa Svindlande avsatser och Brutna verti-
kaler eller Fångad rymd (som svävande rotvältor glatt
målade). Färgerna i djärva kontraster och zackig rytm.
Inget av konstskoleförsiktighet här inte. Det böljade och
bröts, ”Delfinsk rörelse” öppnade slussarna för naturen,
som man lärde sig skulle hållas på avstånd i en icke-före-
målslig värld. Till råga på allt smälte det långa klivet
naturen tog bakvägen in i bilderna samman med en
drömsk, romantisk, ibland sagoaktig ton. Och jag kan
inte värja mig mot parallellen med en musiker som Lars
Gullin (bebop med folkton - i Pehrsons fall konkretism
med naturlyrik - se här två motsättningar som upphäv-
des!).  

Motiven växte och frodades till slingrig längtan efter
okända mål, en natur som inte fanns. Och upplevelsen av
den natur som definitivt fanns i entomologen Pehrsons
upplevelser av skönhet; liten skönhet. (Påminner den
inte om jazzmusikerns upplevelse av ett anslag, en rytm,
ett melodifragment?) Och oemotståndligt tar lusten tag i
skapandet i myllret av allmogemålade grenklykor (1962 -
1968), Trabor. De uppfunna skalbaggarna är numera med
Guldbaggen riksangelägenhet. Men låt oss hoppa över
denna svärm av icke-existenser för att söka i det som
kallats ett hopp i Pehrsons konst, då han skapat ett nytt

land. Det påminner om gamla planschverk, petiga lito-
grafier som illustrerade något. Men i Pehrsons fall var allt
drömmar om en fantasivärld. En lust i detaljen (just det,
denna glädje som kan bli gnistan som tänder bildens
eld!) läggs till nästa inpass. Sammantaget blir detta en ny
väv av associationer, en där bitarna spelar med och mot
varandra som i ett band. Med litet fantasi kan man upp-
leva en härlig takt i en färg, ett fast komp i en form etc.
Lätt att översätta till solister, till instrument, till en
musikbild som är bekant för de flesta som delar upp-
hovsmannens känsla för jazzen. Det är ett spel med givna
former. Också i de mest naturalistiska spegellandskap
(en omvänd värld) kan dyka upp formationer som
kränger och kråmar sig i dekorativt ytspel. Här finns,
tycker jag mig uppleva, övergången till nästa steg, de nu
pågående målningarna. Samtidigt förstås motiv från tidi-
gare variationer av detta inre tema som konstnären spe-
lar med - tag Kritpipan 1947 eller Sagan om Ingenting
1954, nog är de släkt med Lavastod 1974. Kalla det
abstraktioner, variationer, men snarare ett slags avglans
av några tydliga rörelser inne i konstnärens sinnen,
minnen, blickar. Som ter sig olika genom åren, men ändå
avglans och trohet. Dessa virvelrörelser, dessa svåra färg-
ställningar, dessa accentuerade uttalat rytmiska former
som kontrapunktiskt spelar upp. I stämmor. Och i stäm-
ningar. En renodling bara. Allt finns där på olika vis hela
tiden, men så lyfts ett vemod fram, en lekfullhet sprätter
till, en överraskning väntar, för att det är så roligt att vara
nyfiken och låta sig överraskas. Då är vi framme i dessa
rytmiska rörelser i de senaste målningarna, gjorda av en
konstnär som vet hur en bruten vertikal flätas, hur ett
tema vävs in… Men att i vetskapen måste döljas det ännu
obekanta.

Färgerna tillåts bli kärva, formerna täta, rörelserna kom-
plicerade, men rytmen lika obönhörlig i långa bågar och
sammanhang. I måleri liksom jazzmusik ökar tyngden av
betydelser och mening med åren. De verkliga mästarna
skapar det mest essentiella med allt större erfarenhet. 

Färgerna kan dämpas men lysa ändå. För det är ju ljuset,
skimret i färgen målaren söker. 

Och på samma vis kan man då påstå att "konkretisten"
inte söker konkretionen, att den detaljnära naturskildra-
ren inte söker naturalismen, det rör sig hela tiden om det
osedda. Direktheten i förhållande till den. Och att våga
måla utanför det förväntade. Där någonstans, där i en
försjunkenhet inför bilden, tycker jag mig möta Karl Axel
Pehrson i hans senaste målningar. En musikantisk konst-
när som alltid velat vara sig själv, och det är ju just det,
detta existentiella, det rör sig kring…

Thomas Millroth
Gärsnäs i mars 2004
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