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Abstract. 
 

   Med denna uppsats har jag undersökt vad som kan få en person att bestämma sig för 
konstnärsyrket redan som barn och sedan verkligen bli konstnär som vuxen.  
Dessutom har jag undersökt och visat på de narratologiska metoder som 
konstnären/författaren Lars Lerin utnyttjat i sitt självbiografiska verk En liten konstnär (2009) 
enligt den tidigare forskning och de teorier som Anna Johansson, sociolog och genusforskare, 
beskriver i Narrativ teori och metod (2005) och de teorier som filosofie doktor i litteratur-
vetenskap Ulla Rhedin för fram i  Bilderboken, på väg mot en teori (1992). 
 
 
Keywords:  
Självbiografi, bimedial, konstupplevelse, yrkesval, narratologi, Lars Lerin, En liten konstnär. 
 
 

Ingress. 
 

  Medelst jämförande forskning jag har i denna uppsats undersökt vad som får barn att ta 
livsavgörande beslut ifråga om sin framtid som yrkeskonstnär. Minnet av det betydelsefulla 
beslutet och dess orsaker lever kvar livet ut hos dessa konstnärer. 
Jag har också undersökt hur Lerin valt att göra sin bok om barndomen och ungdomen. Hans 
narrativa markörer, den dramatiska kurvan och de berättande bilderna visar på de metoder han 
har använt sig av. 

 
Inledning. 

 
  Bilderboken har funnits i århundraden, men har knappast varit tillgänglig för barn förrän 
under senare hälften av artonhundratalet då de första barnböckerna kom, och är därför 
knappast anledningen till att barn genom historien beslutat sig för att välja konstnärsbanan. 
Jag ska i denna uppsats undersöka och klarlägga, så långt det nu går, orsakerna till de yrkesval 
man gör som barn. Det finns naturligtvis en hel del annat än bilderboken som kan påverka, 
men bildens betydelse är ständigt i ökande. Dess magi har genom alla tider fascinerat 
människan och tycks fortsätta så. 
  Då jag första gången fick Lars Lerins självbiografiska bok En liten konstnär (2009) i min 
hand sträckläste jag den. Hans bilder fångade min uppmärksamhet lika mycket som texten 
gjorde och många av bilderna sa mig mer om författaren och hans berättelse än orden han 
skrivit. Boken berörde mig, den gjorde mig både lycklig och vemodig på samma gång. Jag 
upplevde samma känsla som jag haft som barn när jag läste bra sagoböcker med vackra 
bilder. Skillnaden var bara att då ville jag ofta stanna kvar i sagans värld, men nu handlade 
boken om en tid som försvunnit, en tid som jag själv upplevt och som har format även mig.  
Barndomslandet har två parallella världar, den ena är verkligheten med familjen och den miljö 
man lever i och den andra är fantasins förtrollade värld, där man befinner sig när man läser 
sagor eller leker. Eller målar. En liten konstnär väckte både egna minnen och sympati med 
författaren men ingav mig också en känsla av motvillig nostalgi. Barndomen är sällan enbart 
ett lyckans land, men det är ju där vi formas av våra erfarenheter, vår samtid och av 
människorna omkring oss.  

 
 

Bakgrund och tidigare forskning. 
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   Att jag valt Lars Lerins En liten konstnär som ämne för denna uppsats har flera orsaker.  
För det första att Lerin är konstnär, en av vårt lands mest drivna akvarellister, han är en 
mästare i sin genre och har dessutom skapat och gett ut ett stort antal vackra och tänkvärda 
böcker.  
Här, i En liten konstnär, beskriver han öppet och självutlämnande sin barndom och uppväxt 
på femti- och sextiotalen, den tid då jag själv växte upp och som jag därför väl känner till.  
Denna självbiografi är en barn- och ungdomsskildring och omfattar tiden från hans födelse 
1954 fram till 25-årsåldern. 
För det andra finner jag formen självbiografiskt skrivande mycket intressant och skriver gärna 
själv i den genren. Att man som författare släpper in läsare i sin egen historia kräver många 
avväganden och många metoder. Jag vill här undersöka hur Lerin har gått tillväga och vilka 
metoder han har använt för att skapa denna så tilltalande och fängslande bok.  
För det tredje innehåller denna livsberättelse ett mycket stort antal berättande bilder som både 
berikar och förtydligar hans text. Bilderna, i akvarell eller i grafiska tekniker och med 
familjealbumets fotografier som förlagor, utgör ett aktivt förstärkande av hans egen berättelse.  
Lars Lerin uttrycker sig så här om sina böcker i en intervju på Borås Konstmuseum:  
 
Skrivandet och målandet, det liksom löper parallellt, det är beroendet av att bearbeta alla intryck  
och känslor och tankar som kommer, så skriver jag om det också.  
Det är ett sätt att leva, helt enkelt, att uttrycka sig på det sättet. 
(Lerin, TV Väst, 2010) 
 
När det gäller narrationen finns mycken forskning gjord. Jag lutar mig främst mot den 
forskning litteraturvetare Anna Johansson, sociolog och genusforskare, har beskrivit i 
Narrativ teori och metod (2005). För att göra analysen av bildens betydelse och berättande 
förmåga har jag använt mig av Bilderboken, på väg mot en teori (1992) av Ulla Rhedin, 
filosofie doktor i litteraturvetenskap. 
Bilderbokens teori började inte utforskas förrän på sextitalet, då Aspekte der gemalten Welt 
utkom 1968, en antologi av tyskspråkliga författare från olika discipliner, vilken innehåller 
tolv essäer om olika aspekter av bilderböcker.  1977 kom en annan mångvetenskaplig svensk 
antologi, Bilden i barnboken. I USA forskade Joseph Schwarcz och Perry Nodelman under 
80-talet. Nodelman utkom 1988 med Words about pictures. Många forskare har sedan dess 
intresserat sig för och forskat på bilderbokens natur. 
 
 

Syfte och frågeställningar. 
 

  Eftersom jag själv gärna skriver och då ofta använder mig av episoder ur mitt eget liv finner 
jag andras barndomsbeskrivningar och självbiografier mycket intressanta.  
Att läsa Lars Lerins bok En liten konstnär får mig att fundera över många frågor. Två av dem 
känns särskilt viktiga att utforska.  
Genom att utgå från Lerins beskrivningar av upplevelser från sina tidigaste år och jämföra 
dem med mina egna och andra konstnärers upplevelser i barndomen ska jag försöka klarlägga 
detta.  
Det jag vill undersöka med denna uppsats är vad det är som gör att någon redan som barn 
bestämmer sig för att viga sitt liv åt konsten och fattar ett medvetet beslut eller drivs framåt av 
en stark önskan. Var kommer detta stora uttrycksbehov ifrån och vad får en att fatta det 
beslutet?  
I samtal med konstnärskollegor har frågan om hur det hela börjat ofta kommit upp och i 
många fall har likartade upplevelser i barndomen varit det avgörande för yrkesvalet. 
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Vad är det som väcker ett litet barns kärlek och längtan till konsten? Finns det något speciellt 
ögonblick i barndomen som är avgörande för valet av konstnärsbanan?   
Jag har inte lyckats hitta någon forskning som berör denna fråga, trots att den kan vara 
avgörande för många. 
 
  Jag vill härmed också undersöka på vilket sätt Lars Lerin har gått till väga för att skapa sitt 
självbiografiska verk En liten konstnär. Jag vill ta reda på vilka narratologiska metoder har 
han rent tekniskt har använt sig av, medvetet eller omedvetet. Jag vill undersöka hur text och 
bilder samverkar, jag vill titta på själva konstruktionen av berättelsen och se hur han 
egentligen har gått tillväga. Är orden viktigare än bilden? 
Dessa frågor vill jag här belysa och försöka finna svar på. 
 
 
 

Teori och metod. 
 

Analysmetoder. 
 

  När det gäller frågorna kring barns val av konstnärsbanan, använder jag mig främst av den 
jämförande metoden. Jag har här valt att jämföra Lerins egna utsagor med vad två andra 
konstnärer berättar i frågan i sina respektive självbiografiska verk. Dessutom jämför jag med 
mina egna och ytterligare två konstnärers erfarenheter i dessa frågor. 
 
Vad gäller frågan om hur Lerins självbiografiska berättelse är strukturerad och vilka metoder 
han har använt sig av i sitt berättande har jag här analyserat via narratologiska teorier, 
metoder och modeller, främst med hjälp av litteraturvetare Anna Johanssons Narrativ teori 
och metod (2009). Även den bok filosofie doktor i litteraturvetenskap Ulla Rhedin har skrivit, 
Bilderboken, på väg mot en teori (1992), har varit mig till stor hjälp. 
 
 
För att  analysera förhållandet mellan text och bild i En liten konstnär använder jag mig här 
också av Ulla Rhedins koncept. Rhedin beskriver tre olika koncept för analys av bilderboken: 
 
a. Den episka bilderboken: Den illustrerade texten där berättelsen är en fullständig text som 
inte ”vet om ” eller ”behöver” sina bilder. Texten har försetts med en bild i efterhand. Bilden 
bekräftar och förstärker visuellt det texten berättar. 
 
b. Den expanderande texten: Texten innehåller personer och skeenden men är inte fullbordad 
förrän bildsättningen är genomförd. Illustratören tillåts att själv bygga upp det visuella 
rummet och aktörernas karaktärer, mimik , rekvisita och attribut. 
 
c. Den genuina bilderboken: Här utnyttjas de varierande bildformatens uttrycksfunktioner i 
narrationens tjänst. Boken har en blädderriktning, d.v.s. bilderna i sig uppmuntrar till 
bläddring. Texten är ofta underordnad bilden och kan även vara en aktiv del av bilden. 
 
 
 
 
 

Presentation av författaren. 
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  ”Jag har det här behovet, att bearbeta i texter och så…” 
(Lars Lerin i en intervju för Kanal 12 i Värmland, 2010) 
 
  Konstnären Lars Lerin föddes 1954 i Munkfors i Värmland, där han också växte upp som 
äldsta barnet och ende sonen i familjen. Både farfadern och fadern var butiksägare. Lars 
upptäckte tidigt att han inte var som man förväntade sig att pojkar skulle vara, han trivdes 
bättre med att leka med flickor än att sparka boll med pojkar. Han försökte anpassa sig efter 
kraven att vara som andra pojkar, men det skapade ofta problem för honom.   
       
” Jag fick inte vara den jag var utan spelade en roll hela tiden. Jag tror att det var därför jag fick det  
svårare senare i livet, med skam och en känsla av att inte duga.” 
(Ur en intervju med Lars Lerin av Jenny Lorentz, SvD kultur, 2008) 
 
Sin utbildning fick han på Gerlesborgsskolan i Bohuslän 1974-75 och på Valands Konstskola 
i Göteborg 1980-84. 1983 gjorde han sin författardebut och har sedan dess utkommit med ett 
drygt femtiotal böcker, de flesta på det egna förlaget Syntryck. Alla böcker är konstböcker, ett 
slags personliga bilderböcker. Flera av dessa böcker har kommit ut på andra språk. 
Lerin har genomgått flera kriser och uppbrott i sitt liv. I många år arbetade och bodde han på 
Lofoten tillsammans med sin dåvarande man Yngve. I denna miljö, med dess omväxlande 
klimat och dramatiska natur, utvecklade han sitt akvarellmåleri men hamnade också i det 
djupare missbruk som det tagit honom flera år att komma ur och rehabiliteras efter.   
I sina ofta mörka nattbilder låter han ljuset spela en dramatisk roll. Lerin har ibland kallats 
ljusmålare och räknas till en av Nordens främsta akvarellister. Han har gjort sig känd som 
konstnär, författare och poet långt utanför Sveriges gränser. 
 
 

 
                          bild 2. 
 
 
Motiven i böckerna är många gånger dokumentära skildringar i ord och bild av hans många 
resor, andra böcker handlar om utsatta människor som andra inte vill se eller bry sig om. Inte  
sällan ingår fotografier i böckerna, blandade med grafik och akvareller, ofta skapade med 
foton som förlagor. 
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Lars Lerin har med framgång ställt ut sina bilder i många länder: Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Färöarna, Island, Tyskland, Frankrike och USA. 
På den värmländska konsthallen Laxholmens hemsida beskrivs Lerins böcker så här: 
 
Litteraturgenre: Böcker med bilder, som kan beskrivas som prosalyriska verk,  
ofta med dokumentär prägel. 
(www.laxholmen.org/text  2010) 
 

 
Argumentation. 

 
Alla har vi barndomsminnen. 

 
  Vi har alla varit barn och tagit intryck av vår omvärld. Många av oss har upplevt tidiga 
möten med konsten vilket starkt påverkat oss och etsat sig fast i minnet. I detta kapitel 
kommer jag att ta upp till jämförelse dessa avgörande möten såsom de beskrivs av Lars Lerin, 
Carl Larsson, Carl Johan De Geer, kollega B, kollega S och min egen berättelse. 
 
  Boken En liten konstnär har Lerin valt att inleda med ett kort textstycke ur Viktor Rydbergs 
Singoalla  
 
Som i det växande trädet årsringarne bilda sig kring kärnan och torka,  
i den mån nya sådana lägga sig omkring de gamla, så växa omkring  
det mänskliga väsendets kärne av lidelser, känslor och tankar, 
som var efter den andra formas, medan nya lidelser, känslor och tankar 
lägga sig utomkring de vissnade och saftlösa. Men själens äldsta årsringar 
äro dock de, som ligga närmast hennes kärne; därför äro barndomens 
minnen så ljuva: de äro närmast andens hjärta. 
 
 
Rydberg jämför ett träds årsringar med människans, vår barndom finns inom oss, längst 
därinne som vår allra innersta kärna. Samma tankegång om människans själsliga årsringar 
finns bl.a. hos lundafysikern och författaren Bodil Jönsson i hennes bok När horisonten flyttar 
sig (2011, sid. 27-31). Omvänt kan man kanske se det som att en dement person förlorar 
årsring efter årsring tills bara den innersta kärnan, barnet, återstår av den forna personligheten.  
Det som ett barn upplever och tar intryck av får konsekvenser senare i livet. 

 
 

 
a. Den lille gossen Lars och hans möten med konsten. 

  . 
  Lars Lerin beskriver sig själv i texten som ett barn som blev ganska överbeskyddat av sin 
oroliga mor.  
 
Jag skapades i ett hotellrum i Paris. Dödföddes den andra april 1954 fyra veckor för sent –  
mitt hjärta slog inte. Pappa skulle ha spelat bandy-VM i Leningrad – om inte jag kommit i vägen.  
Förlossningen blev svår och mamma vägrades kejsarsnitt. Sedan fick hon ångest, när hon insåg  
att jag skulle finnas. 
(En liten konstnär, sid. 12.) 
 
Man kan se en parallell mellan Lars Lerins berättelse om hur han föddes och konstnären Carl 
Larssons egen födelsebeskrivning. Även han ”dödföddes” och lades åt sidan av barnmorskan 
tills de efter en stund hörde honom skrika. 

http://www.laxholmen.org/text
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Lerins mor var hemmafru, fadern hade en herrekipering i samhället och den unga familjen 
bodde i ett nybyggt HSB-hus. Både mor och farföräldrar fanns i närheten och den lille Lars 
fick mycket uppmärksamhet. Han var det första barnet i familjen och modern försökte nervöst 
skydda honom från allt som kunde skada honom, hon tog honom till doktorn för minsta 
snuva, som han själv uttrycker det. Det blev ändå tid för modern att läsa sagor för honom på 
eftermiddagarna och de första bilder han upplevde fanns just i dessa illustrerade sagoböcker. 
 
John Bauers mörka skogar tröttnade jag heller aldrig på, hans finlemmade riddare och jungfrur  
med änglahår. Det fanns också en stor, tjock bok om den finske sagotecknaren Rudolf Koivu  
som skildrade de otäckaste häxor och onda väsen.  
(En liten konstnär, sid. 13.) 
 
Lars Lerins farmor var en god sagoberätterska och med sina egna snälla sagor satte hon igång 
hans fantasi, även om han önskade att hon skulle berätta om hemskare saker, om allt det som 
var farligt.  
 
När jag blev stor skulle jag bli konstnär med skägg i hela ansiktet. Det lovade jag farmor  
vid hennes köksbord där jag satt och målade rykande vulkaner.  
(En liten konstnär, sid.19.) 
 
På femtitalet var tidens anda sådan att bildning ivrigt uppmuntrades och kulturella intressen 
stod högt i kurs i alla samhällklasser. Paret Lerin, som var unga och moderna människor med 
riktiga tavlor på väggarna, tog tidigt sonen med sig på lokala konstutställningar. Framför allt 
var det Värmlandskonsten som lockade och både höst- och vårsalonger besöktes. 
  
Jag fick följa med mamma och pappa och se utställningar, höst- och vårsalonger. Särskilt Helge Frenders 
målningar tilltalade mig. Den frostiga trädgården, de klarblå skuggorna i snön. 
Hemma hos farbror Frender och hans fru fångades jag av en stor bukett eterneller mot en blåspacklad bakgrund. 
Den var dyrare än tavlorna i klubbformat, men pappa lade till några hundralappar. Medan tant Stina kokade 
kaffe, konverserade och gjorde affärer, stod konstnären själv mager och fåordig vid staffliet och kedjerökte. En 
vacker skål var bräddfull av fimpar.  
(En liten konstnär, sid. 27.) 
 
Intill den ovan citerade texten finns i boken några små bilder i akvarell, även de målade efter 
foton från barndomen. De föreställer en pojke, den lille Lerin, som söndagsklädd besöker 
olika utställningar, på någon av bilderna är även modern med, på en annan sitter hon vid 
kaffebordet med paret Frender. På en av akvarellerna ser man hur pojken, väl hemma igen, är 
i färd med att måla själv. Ett mycket stort papper ligger utbrett framför honom och tycks täcka 
hela bordet. Han målar blå himmel och höga, mörka granar, en häst och en sol finns också 
med på bilden. Vi kan förstå hur föräldrarna uppmuntrat sin konstintresserade pojke att skapa 
egna bilder genom att förse honom med papper och färg och plats att bre ut sig på. 
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                           bild 3. 
 
 
Redan i sexårsåldern sitter alltså den lille Lars vid farmors köksbord och målar rykande 
vulkaner och lovar henne att när han blir stor ska han bli konstnär.  
Mången konstnär har tagit sitt beslut om yrkesval redan i barndomen, ofta efter en stark 
estetisk upplevelse som fungerat som en vändpunkt, en början. Lusten och behovet av att 
skapa har väckts, och om barnet får möjlighet till skapande och uppmuntran av omgivningen 
kan det ofta följa sin kallelse. 
 
 

b. Carl Larssons upplevelse. 
 

  I sin memoarbok Jag skriver Carl Larsson om hur det hela började, hur han valde sin väg. 
 
När visade det sig första gången? fråga ofta intresserade vänner . Jag svarar vårdslöst: ack,  
jag är född med en blyertspenna i näven. Detta är rakt inte riktigt, jag vet inte varifrån jag  
fått detta talesätt, ty när jag en dag kom att tänka på saken så behövde jag inte grunda  
lång stund förrän jag kunde svara mig själv att det var saxen, som var första medlet, hjälpen 
för utryckandet av min längtan att avbilda vad mitt häpna öga såg omkring sig. 
( Jag, 1987, sid. 31) 
 
Carl Larsson klippte gubbar av papper innan han hade tillgång till någon penna. I hemmet 
fanns en del tyska litografier, ej någon skön konst att inspireras av enligt Larsson, vidare 
fanns: 
 
…ett par blomsterbemålade vaser, en Toilette och theateralmanack med litografier och en gammal  
mytologi av Acharius med stålgraverade planscher.  
(Jag, 1987, sid. 40)  
 
Den som uppmuntrande gav gossen Larsson pennstumpar var grannkvinnans kavaljer 
korporal Ärtman. Då han tjänstgjorde på det närliggande Andra gardets kompanis expedition 
samlade han pennstumpar och gamla räkenskapsföringsböcker med breda outnyttjade 
marginaler där det fanns gott om plats att teckna. Den unge Carl Larsson, som ännu inte börjat 
skolan, ritade nu officerare och gardister under överinseende av den noggranne korporalen 
Ärtman.  
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Men den största konstupplevelsen, avgörande för hans framtida yrkesval, fick han som litet 
barn vid sitt första besök i Storkyrkan i gamla stan i hemstaden Stockholm: 
 
…där stod på en plint, förvisad till dörren, detta härliga verk, detta underverk säkert ett av germansk anda och 
hand skapat allra yppersta konstverk.  
  Bernt Notke, du väldige konstnär, som värdigades komma hit upp och skänkte Sverige denna grupp, dig tackar 
jag innerligt för min barndoms stora, stora glädje!  
  God måtte du ha varit, ty annars hade du inte kunnat skapa denne unge riddares hjärtevänliga drag. Hur snällt 
leende ger han icke dråpsmockan åt det stygga, taggiga vidundret.  
Är det ditt eget eller är det den unge Sten Stures ansikte du gett honom? 
  Huru som helst strålar där fram godhet, mod och lugn, förtröstan, allt detta som jag behövde känna, utom det 
konstnärliga, det pittoreskt sköna, som nog icke var det helt onåbara för den blivande konstnären. 
( Jag, sid. 37 -38.) 
 
Här beskriver Carl Larsson i entusiastiska ordalag sin barndoms stora konstupplevelse och 
man kan förstå hur djupa avtryck detta möte med konsten gjort i honom. Hans stora längtan 
och kärlek till konsten väcktes på allvar och denna tidiga upplevelse lade grunden till hans 
senare konstnärskap.  
 
 
 

c. Carl Johan De Geers upplevelse. 
 
  I sin självbiografi Jakten mot nollpunkten från 2008 beskriver De Geer den starka upplevelse 
han hade i sin barndom då han läste på sin farfars slottsvind. Han var i trettonårsåldern hade 
börjat intressera sig för det motsatta könet. 
 
Min första lärarinna fröken Barkman hade, som jag redan berättat, en stickad ljusgrön klänning. Om någon nu, 
drygt sextio år efter att jag gick i första klass, frågar mig vilken färg jag tycker bäst om så säger jag ljusgrönt. 
Mitt kvinnoideal från och med sju års ålder var förknippat med den färgen. Detta ideal utsattes för en 
påbyggnadskurs i svartvitt när jag läste Den stora magneten på slottets vind. Idealkvinnan hade ljusgrön klänning 
(mitt ideal från första klass), var kort och mörk (magnetens påbyggnadskurs) med exotiskt ansikte. Hon hade 
håret uppsatt men delar av det hängde ner på ett charmfullt oredigt sätt. Hennes ögon var uppspärrade i ett 
uttryck av på samma gång skräck, nyfikenhet och kvinnlig hjälplöshet. En sådan konstnär ville jag också bli. 
Som kunde åstadkomma en så oförglömlig bild. Som en viss illustration i boken Den stora magneten. 
(Jakten mot nollpunkten, 2008, sid. 187.) 
 
Han grips av bilden och söker tidigt till Konstfack, redan innan han ens har gått ut gymnasiet. 
Bilden av den utsatta kvinnan lever kvar i De Geers minne och har återkommit i hans konst, 
bl.a. i form av arrangerade fotografier vilka gavs ut i mindre upplagor på 70-talet. 
 
 
 

d. Kollega B:s upplevelse. 
 
  Jag har många gånger talat med andra konstnärer om vad som fått dem att välja väg och 
många av dem vittnar om liknande omtumlande upplevelser i tidig ålder. Ett exempel på detta 
är B. Hans föräldrar hyrde ut övervåningen i huset, och när B var i förskoleåldern var 
hyresgästen en konstintresserad ung dam. Hon tecknade och målade akvareller på sin fritid 
och förklarade hur hon gjorde för den lille pojken B. Han fascinerades särskilt av de klara 
färgerna och linjerna i ett av hennes blomsterstilleben och hans intresse för konsten väcktes i 
denna stund, det här var ju precis vad han också ville göra! Hyresgästen hade även ett litet 
konstgjort vattenfall som bordsprydnad och det undersökte B noggrant och förundrades över. 
Detta möte med konsten väckte en stor längtan och lust att själv skapa i honom. Tänk att 
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människor kunde göra så fantastiska saker! Det ville han också kunna. Han bestämde sig då 
för att bli konstnär. 
 
 
 

e. Kollega S upplevelse. 
 

  Även min vän S har en gång berättat för mig om det tillfälle som gav honom en stor, 
oförglömlig konstupplevelse vid 8 års ålder. Han fick av en bättre bemedlad skolkamrat låna 
det illustrerade seriealbumet Prins Valiant. Bilderna hänförde honom. De var så skickligt 
tecknade och utomordentligt vackra med klara färger att han läste albumet gång på gång och 
tittade noga och länge på varje bild. Så fantastiskt bra och levande kunde man alltså teckna! 
Han beslöt sig för att själv bli en lika bra konstnär som upphovsmannen till Prins Valiant. Det 
blev nog svårt att återlämna det underbara seriealbumet till kamraten.  
Denna tidiga konstupplevelse satte djupa spår i honom, och så småningom blev han själv en 
utmärkt tecknare och konstnär på heltid.  
 
 
 

f. Min egen upplevelse. 
 
  En liknande upplevelse bär jag själv på. I sjuårsåldern hade jag fått den vackra sagoboken 
Bland tomtar och troll i gåva.  Den var vackert illustrerad i färg av olika konstnärer, men det 
var en av bilderna som alldeles tog andan ur mig. Den föreställde en guldlockig ung flicka 
som står vid ett öppet fönster med infattade små glasrutor. Hon är blek och vacker och hennes 
långa hår hänger ut över fönsterblecket. Runt fönstret är väggen täckt av hängande frukter och 
blad, druvor, päron, äpplen, plommon, allt slingrar sig och växer tillsammans i ett yppigt och 
färgrikt överdåd. I den i mörkare nyanser målade förgrunden sitter en mager gumma, vänd  
mot flickan visar hon betraktaren sin rygg och nacke. I sin knotiga hand håller hon upp ett 
grönt päron. Framför gummans fötter ligger ett knyte fastsatt på en käpp.  
Bilden är ur sagan Trollkarlens kappa av Anna Wahlberg och den är målad av John Bauer i 
början av 1900-talet. Jag älskade den bilden och kunde se på den hur mycket som helst. 
Den grep mig med sin färgprakt, med allt den hade att berätta, med kompositionen och med 
stämningen i bilden och jag gav mig själv löftet att en gång skulle jag också kunna måla lika 
fina bilder. Jag visste att jag måste bli konstnär, att det var min väg. Det var oåterkalleligt!  
Den sagobilden blev som en uppenbarelse för mig och den är fortfarande levande i mitt 
minne. 
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Om självbiografin. 

 
 

 De flesta av Lars Lerins böcker utgår oftast från de egna upplevelserna och har inte sällan 
självbiografiska drag. I En liten konstnär har han valt att skriva om sin barndom och ungdom i 
form av en bildrik självbiografi.  
Anna Johansson citerar Anthony Giddens på sid. 229 i Narrativ teori och metod, 2005: 
 
Att presentera sig själv i en självbiografisk berättelse är idag en grundläggande och integrerad form  
av kulturell och personlig självförståelse i västerländska samhällen. 
(Giddens, 1991.) 
 
Genom att ta del av andras berättelser om sig själva får vi alltså större möjlighet att förstå 
andra människor, vi kommer nära deras upplevelser, tankar, känslor och handlingar. En 
självbiografi innebär att författaren gör ett urval av de bilder och episoder ur sitt liv han vill 
presentera. 
 
Berättelser skapar ordning i våra liv. När vi frågar människor varför de har utvecklat en viss sorts 
identitet, presenterar de en lång rad berättelser. Dessa berättelser synliggör hur människor upplever  
sina subjektiva liv. Detta är den självbiografiska aspekten av berättelser. 
(Anna Johansson, Narrativ teori och metod, 2005, sid. 23) 
 

 
                                                bild 4. 

 
De tidigaste bilderna från småbarnsåren och många bilder av äldre släktingar där själva 
originalfotona är svartvita, är återgivna i svartvita tekniker. De övriga bilderna är i färg. Även 
detta kan ses som en tydlig tidsmarkör. 
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Många av bilderna är återgivna som avbildade fotografier i de fotoformat som var vanliga 
förr, vilket också det är en tydlig tidsmarkör.  
Detta självbiografiska verk, som behandlar författarens barndom och ungdom, hans familj och 
den miljö han växte upp i, är ett bra tidsdokument från 50- 60- och 70-talet som gör det lätt 
för många läsare att känna igen sig i detaljer, företeelser och rådande föreställningar.  
 
Jack hade en liten resegrammofon, placerade varsamt den lackröda pickupen på singeln. If you´re going  
to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair… 
(sid. 115) 

 
Lerin låter läsaren uppleva, eller kanske minnas, hur det kunde vara förr och vad som gällde 
då genom många tydliga tidsmarkörer. Som exempel kan nämnas beskrivningen av de kläder 
och klädmärken som var aktuella i faderns herrekipering på sextiotalet 
 
Rang Imperial Trevira, Rang Regatta, en blazer i tålig panamatwist och skrynkelhärdiga, laminerade  
jackor av orlon/ulljersey. 
(sid. 120) 
 
 

Narratologiska syften. 
 

  Vilka narratologiska syften har då Lerin med sin berättelse? Han visar läsaren sin barndom 
och ungdom i text och i många bilder. Ett syfte är att presentera sig själv. Men där finns 
samtidigt ett estetiskt syfte då boken är fylld med bilder. Lerin är ju inte bara författare, han är 
framför allt konstnär. Anna Johansson skriver om sociologen Erwin Goffman:  
 
…han var endast intresserad av berättelser som ett medel för att presentera sig själv,  
för att framställa sig själv som en godtagbar aktör i det sociala livet. 
(Anna Johansson, Narrativ teori och metod, 2005, sid. 23) 
 
Meningen med självbiografiskt skrivande är att läsaren ska uppleva och känna igen sig i 
berättelsen och förstå att vi är alla samtidigt både lika och olika. Anna Johansson nämner 
också angående berättelsers funktioner att det även kan handla om jaguppfattning och 
återskapande av erfarenheter. (Anna Johansson, Narrativ teori och metod, sid. 21) 
Ett annat av syftena med självbiografiskt skrivande är också att förstå sig själv bättre och 
kunna försonas med det förflutna. 
Narratologin visar också tydligt i vilken miljö författaren växer upp, hans hembygd, under 
vilken tidsepok berättelsen utspelar sig och vilken social klass han tillhör.  
 
 
 

Bokens utformning. 
 

  Bokens format är 24 x 29 cm. Av de 176 sidorna i boken består 13 sidor av enbart text, 77 
sidor är enbart bild och på de övriga 100 sidorna är bild och text blandade. Boken är utformad 
dels som en bilderbok för vuxna, dels som ett slags fotoalbum och dels består den av en 
berättande text. Om bilderboken har Ulla Rhedin skrivit:  
 
Som konstnärlig blandform eller bimedialt verk hör den sannolikt snarast hemma i den tvärvetenskapliga 
inriktning inom litteraturvetenskapen, som sedan 60-talet håller på att utveckla ett eget kompetensområde  
för bl.a. ’symbiotiska’ eller ’kombinerade’ konstarter inom fältet ”comparative arts”. 
 (Ulla Rhedin, Bilderboken, på väg mot en teori, 1992, sid. 22). 
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bild 5, utfallande bild. 
 
 
 

Bildernas format och uttryck. 
 

  Bilderna är i mycket varierande format, den minsta är ungefär 2,5 x 3,5 cm och de största 
täcker hela uppslag, utfallande, alltså helt utan marginaler. Många av bilderna är rektangulära, 
andra är kvadratiska. Bildformatet påverkar starkt bildens uttryck och riktning.  
Rhedin skriver: 
 
…utnyttjar bokmediets tekniska möjligheter (och begränsningar) på ett tematiskt tolkande sätt så att främst 
bildformaten blir medberättande tillsammans med texten och bilderna. 
(Rhedin, sid. 98). 
 
Lerin använder sig ofta av det vanliga fotografiformatet, cirka 9 x 11 eller av det äldre 
”instamaticformatet” som är 9 x 9 cm. De svartvita bilderna är från de första åren och av 
några äldre släktingar, men därefter låter han färgbilderna dominera.   
 
 

Exempel på och analys av bildernas narratologiska förmåga. 
 

  De bilder som härrör från Lerins allra tidigaste barndom, fram till dess att han lärt sig gå 
själv, har han i sin självbiografi valt att göra som svartvit grafik, ibland förstärkta med en tunn 
skugga, en lasyr av transparent akvarellfärg. De flesta av dessa bilder har foton som förlagor 
vilket ger oss en inblick i hans sätt att arbeta med biografin. Lerins val av konstnärlig teknik 
visar på två saker, dels att de allra tidigaste förlagorna, de som är fotograferade i början och 
mitten av femtitalet, härrör från en tid då inget annat än svartvit film fanns att tillgå, och dels 
att de är från den tid när han var så liten att han inte kan minnas den. Detta understryks av att 
hans svartvita bilder av det lilla barnet inte har någon fotografisk skärpa, de är istället mjuka i 
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linjerna och lite suddiga. Även många av bilderna av far- och morföräldrarna är målade i 
svartvitt.  

 

 
             bild 6. 
 
Ofta låter Lerin bilderna ta över berättandet helt och visa skeenden och stämningar som inte 
avhandlas i texten. Ett exempel på detta finns på sidan 15 där han berättar om hur han som 
barn bad sin farmor ”berätta hemskt”. Här låter Lerin en riktigt mörk akvarellmålning 
illustrera det farliga och hotande. Bilden föreställer en folktom gård mellan två hyreshus i 
vinternatten. Det svaga ljuset från lamporna i portarna kämpar mot det nästan kompakta 
mörkret, men lyckas ändå sprida sig över snön och den ensamma, kala björkens fläckiga stam. 
Ett svagt återsken ligger som ett ljusare stråk på himlen, men nästan alla fönster är mörka. Det 
som ligger bortom gården försvinner i nattmörkret. 
De tre vinterbilderna på sidorna 24 och 25 är även de tydliga exempel på berättande bilder.  
På den första kommer två barn, troligen författaren och hans yngre syster, gående i vintersol 
längs en gata med höga snövallar. Nästa bild visar en snöig bakgård i starkt solljus och den 
tredje bilden föreställer en ring av barn på skridskor med en vuxen ledare. Här kan läsaren 
med lätthet själv tänka sig handlingen: En solig vinterdag går Lars och systern genom 
samhället till isbanan och deltar i ortens skridskoskola.  
Rhedin skriver att text och bild växelvis kan bygga upp och bära handlingen, men att bilderna 
och enskilda element i bilderna därutöver på ett avgörande sätt kan bidra tematiskt på 
narrationens konstruktionsplan. 
 
På sidorna 26 och 27 finns en serie om en stor och fem små akvarellbilder där man lätt kan 
avläsa handlingen : Lille Lars går med föräldrarna på konstutställning, han intresserar sig för 
bilderna och de blir hembjudna till konstnären. Lars inspireras till eget skapande och målar en 
stor bild när de kommit hem. På dessa två sidor krymps texten ner till ett minimum, en 
tredjedels sida bara, och bilderna tillåts berätta det som finns underförstått i texten.  
Även sidorna 29 till 37 består av en lång bildberättelse om barndomens sköna somrar i stugan 
på landet. Här består texten bara av ett par halvsidor och författaren låter bilderna ta över 
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narrationen. Att använda sig av bilder för att visa skeenden kan betraktas som ett utmärkt 
narratologiskt redskap.  
 
Men bilderna visar inte enbart skeenden. Lerin utnyttjar även bildernas förmåga att skapa och 
understryka stämningar och känslor, som exempelvis på sidan 143-144 där en vinterkall 
gryningsbild av ett nedsläckt hyreshus får avsluta berättelsen om hans farfars sista tid i livet. 
 
Sidan 81 inleds med orden ”Dörren till det förflutna står på vid gavel”. Arbetet med bilderna 
ur albumen väcker minnen hos författaren och strömmar fram, både i bild och text.  I kapitlet 
om sommarhuset på Hökebacken på västkusten, sidorna 80-109, tar de många färgbilderna 
över större delen av narrationen och 11 av kapitlets 30 sidor består enbart av bilder.  
På sidan 83 finns 2 färgbilder i något uppförstorat fotoformat. På den undre ser vi Lerin som 
ung pojke i vita badbyxor som sitter på stranden intill en förtöjd eka. Bilden ovanför 
föreställer tre segelbåtar med vita segel långt ute till havs, och det är lätt tänka sig att pojken 
på den nedre bilden drömmer om att själv få segla iväg mot öarna i fjärran. Tolkningen är fri. 
Här bär bilderna hela budskapet och inga ord behövs. 
Ett annat tydligt exempel på bildens förmedlande av känslor finns på sidan 173, efter att Lerin 
som avslutning på självbiografin berättar om mötet med kärleken. Bilden föreställer ett 
stadsmotiv med mörk förgrund, men med ett strålande morgonljus som kommer in från sidan 
och får husen i bakgrunden att lysa och skimra i ljusa färger. En hoppfull bild som visar att 
något nytt och underbart tar sin början.   
 
 

 
                       bild 7. 
 
  Man kan uppleva en tydlig dramatisk kurva i Lerins berättelse. Tiden går, från det lilla 
barnets upplevelser och iakttagelser, till den unge pojkens känslor av att vara annorlunda än 
han förväntas vara, via tonåringens stora vankelmod och känsla av utanförskap, fram till den 
unge mannens medvetenhet och acceptans av sin homosexuella läggning och sitt uppfyllande 
av det tidiga löftet till farmodern, det att bli konstnär, förutom det där med skägget. 
Han växer långsamt till insikt om vem han är och finner så småningom sin plats och sitt 
sammanhang. 
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Exempel på narratologiska metoder som Lerin använt. 
 
  De narratologiska metoder Lerin har använt i skapandet av En liten konstnär är många, men 
främst är det utnyttjandet av bildernas egen berättande förmåga som dominerar. Det har blivit 
en bilderbok för vuxna, en bimedial bok då den både är en konstbok och en självbiografi. 
Handlingen i boken följer en kronologisk ordning och är alltså linjärt utformad.  
Berättelsen omfattar tiden från hans födelse 1954 fram till 25-årsåldern och är en 
självbiografisk barn- och ungdomsskildring.  
Den dramatiska kurvan följer växandet från litet barn till vuxen man. 
Tempus är mestadels imperfekt men med vissa textavsnitt i presens, vilket ger läsaren en 
känsla av närvaro i skeendet. 
Bilderna, hela 222 stycken, ges minst lika stor narrativ vikt som texten. 
Lerin har valt att berätta sin historia i jagform. Som stöd för minnet har han använt sig av sina 
familjealbum. Ett klokt narratologiskt grepp är att det i boken inte finns ett enda fotografi, alla 
är de omarbetade till akvareller eller grafiska bilder. Personerna på dessa bilder är inte 
identifierbara för utomstående, vilket ger bilderna en allmängiltig karaktär.  
Bilderna i boken är oftare fristående än egentliga illustrationer till texten och de tillåts berätta 
sina egna historier, många gånger som en serie bilder med ett eget händelseförlopp. 
 
 

Slutsatser. 
 

Som avslutning vill jag här presentera vad jag kommit fram till med min undersökning av 
Lerins bok. 
  a.  Jag drar slutsatsen att det inte är ovanligt att konstnärer som barn haft en stark upplevelse 
av ett konstnärligt verk och att de på grund av detta gett sig själva löftet och tagit beslutet att 
själva utveckla sin kreativa förmåga och bli konstnärer som vuxna. De har alltså präglats av 
och medvetet format sina liv efter denna estetiska upplevelse som hos de flesta starkt lever 
kvar i minnet.  
  b. Jag drar också den slutsatsen att Lars Lerin, för att skapa sitt självbiografiska verk En liten 
konstnär, har använt sig av många olika narratologiska metoder. Han har använt de egna 
bilderna  både till att bära en stor del av själva berättandet och till att ge läsaren en estetisk 
upplevelse. Dessutom ger bilderna läsaren en inblick i familjen Lerins privatliv. 
Utgångspunkten för berättelsen är hans egna familjealbum, där han gör akvareller och 
grafiska bilder av fotografierna i albumen. Ibland fungerar de som illustrationer till texten 
men oftare som bärare av egna narrationer. Många av hans övriga akvareller, de som inte är 
albumbilder, får också de agera, ibland som tidsmarkörer, ibland som illustrationer till texten 
och ibland som självständiga berättare.  
Lerin arbetar parallellt med ord och bilder och låter bilderna berätta lika mycket, om inte mer, 
än själva texten.  Boken är en blandform av konst och litteratur, d.v.s. bimedial. 
Skeendet pågår i kronologisk ordning, tidsmarkörerna är många och noga utvalda. Själva 
bilderna är i sig tydliga tidsmarkörer.  
Den dramatiska kurvan följer Lerins livsberättelse, med den tidiga känsla han haft av att inte 
få vara den han är, att inte helt kunna anpassa sig till normen, till dess att han finner sin egen 
väg.  
Med ledning av den analysmetod Ulla Rhedin utarbetat kan jag konstatera att En liten 
konstnär har drag både av den expanderande textens koncept och den genuina bilderbokens. 
 
   Hur har då Lerin valt att presentera sin barndom och ungdom? Vilka metoder har han 
använt? Jag har funnit att Lars Lerin berättar sin historia i jagform, vilket faller sig naturligt 
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för en självbiografi. Som stöd för minnet har han använt sig av foton ur sina familjealbum, då 
minnen väcks av de flyktiga ögonblick som kameran har fångat. De ofta rektangulära 
formaten, desamma som originalbilderna i albumet, bidrar till berättandet. 
Ulla Rhedin skriver: 
 
För bilderbokens del kan man tänka att sig att de olika formaten stödjer olika typer av narrationer.  
( Ulla Rhedin, Bilderboken, på väg mot en teori, sid. 156.) 
 
Rhedin, som stöder sig på andra forskare, skriver vidare:  
 
Så anses rektangeln ha större rörelseenergi än kvadraten, som beskrivs som ett passivt och hämmande format. 
Stående rektanglar tycks sträva uppåt medan liggande bygger både sin spänning och vila på den horisontella 
linjen. Kvadraten däremot expanderar aldrig utan behåller sin energi i en cirkulär rörelse, som gör att den kan 
upplevas mindre än den faktiskt är.  
(Rhedin, Bilderboken, på väg mot en teori, sid. 156.) 
 
 Lerins användande av olika bildformat, många gånger fotoformat och ofta som bildserier 
eller hela uppslag, understryker det intryck man som läsare av En liten konstnär får av att 
bläddra i någons fotoalbum samtidigt som denne någon berättar sin historia.  
 
 
 

Diskussion. 
 
  Att måla eller teckna av något är ett sätt att i långsam takt närma sig motivet. I och med att 
man avbildar något reellt är man tvungen att iaktta det man har framför sig under en lång tid, 
vilket ger en god tid att reflektera över vad man egentligen ser. Målar man i lugn takt av ett 
fotografi kan man dessutom väcka grumliga minnen till liv på nytt. Så gott som alla bilder är 
tidsmarkörer i sig och är också aktiva delar av narratologin, d.v.s. bilderna berättar ibland sina 
egna historier vid sidan av texten, ibland används bilderna till att understryka de stämningar 
och känslor man kan läsa mellan raderna, det outsagda. Bilderna presenteras även i serieform 
och bär då sina egna narratologiska budskap. 
Genom de små akvarellbilderna på sidorna 26 och 27 i visar Lerin hur han tidigt inspirerades 
av andra konstnärer och deras verk. Han iakttog färgerna och lockades av dem, och i citatet på 
denna uppsats sida nr. 9 beskriver han Frenders målning av buketten med eterneller mot den 
blå bakgrunden. Eterneller går ju oftast i bruna och gulorangea toner som utgör 
komplementfärger till de blå nyanserna, vilket i sin tur betyder att de kontrasterar varandra. 
Det är därför lätt att förstå hur den lille Lerin blev gripen av färgkontrastens skönhet och kraft 
och fick sin far att köpa tavlan. Han lägger märke till det vackra i färgen men kan även se 
skönheten hos en skål full med cigarettfimpar. (sid. 27) 
För Lerin tycks färgerna och dramatiken ha varit av avgörande betydelse för yrkesvalet, den 
tändande gnistan och den stora trösten. Texten i En liten konstnär genomsyras av 
färgiakttagelser, inte bara när det gäller farbror Frenders målningar. Han minns den faluröda 
stugan, grisen med blå ögon och fina vita ögonfransar, tant Lenas svarta fläckar mellan 
tänderna, jollens röda nylonsegel och tant Sivs stora vita lår. Färgerna beskrivs alltid och är 
viktiga, för en konstnär är de något av det allra viktigaste i livet. 
Lars Lerin tar redan vid cirka sex års ålder sitt beslut, han lovar sin farmor att välja 
konstnärsbanan. Vad var det som fick honom att fatta detta beslut? Vi förstår att farmodern 
uppmuntrat och berömt honom för hans bildskapande, säkert har hon sett att pojken hade 
talang, kanske kallat honom för en liten konstnär. Föräldrarna har säkert, även de, lagt märke 
till sonens intresse och fallenhet för teckning och därför uppmuntrat honom, även om de 
knappast rått honom att välja konsten som profession. För en ägare till en herrekipering torde 
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nog konstnärslivet, med tanke på alla myter om bohemliv och festande, ansetts som en 
opassande heltidssysselsättning och osäker framtid för den ende sonen. Trots ett visst 
konstintresse intresse hos familjen ansågs måleri på den tiden mest vara en trevlig hobby, ett 
riktigt arbete måste man ju ha först. Men Lars Lerin hade sitt tidiga löfte till farmodern, sin 
lust och håg till konsten och sökte sig till konstutbildningar.  
Det var i konsten han hörde hemma. 
 
 

 
bild 8.  
 
 
  På femtitalet var det mer än någonsin ett måste för alla som betraktade sig som bildade att ha 
riktiga tavlor på väggarna. Man kan förstå att Lerin tagit djupt intryck av de bilder som fanns 
att tillgå i hemmet. Att han redan som barn läst, eller åtminstone bläddrat i konstböcker som 
den om Koivu, visar att han tidigt intresserar sig för bildernas magi, d.v.s. de känslor som 
bilder kan väcka inom oss när vi betraktar dem. Då han var ett skyddat barn längtade han efter 
spänning och tilltalades av det mörka och hemska i sagor och bilder, och vi kan ana 
ursprunget till hans mästerliga mörka akvareller med nattmotiv som blivit hans signum och 
gjort honom till en välkänd konstnär i vuxen ålder.  
 
Yrket konstnär var, och är fortfarande, så tyngt av fördomar och myter att det inte var, eller är, 
något man rekommenderar sina barn att satsa på. 
Mekanismerna bakom konstnärskapet är många. En önskan om att kunna undersöka, avbilda 
och därigenom förstå tingen och naturen omkring sig är en viktig förutsättning. Uppmuntran 
kan hjälpa till, vara pådrivande och skapa självförtroende men är inte helt avgörande. Ett 
genuint behov av och en längtan efter att skapa sin egen värld är lika viktigt. Att låta sig 
förtrollas av färger är ytterligare en betydelsefull ingrediens. Sedan tillkommer ett oavbrutet 
ihärdigt övande, man prövar sig fram med olika tekniker och testar olika uttryck tills man 
känner sig hemma i det man gör.. Bildkonst kan vara ett sätt att förklara världen. Detsamma 
gäller naturligtvis alla övriga konstarter. Men de flesta har startat sin konstnärliga bana tidigt i 
barndomen, redan gripna av skapandet. De har fått insikten om den mänskliga förmågan till 
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estetiskt skapande. Kanske är det så att man inte väljer, man är på sätt och vis redan kallad 
genom det löfte man givit sig själv.  
Och man blir aldrig färdig. 
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Bilderna i uppsatsen har använts med tillstånd av upphovsmannen Lars Lerin. 
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