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Med Suecia Contemporare vill Kalmar konstmuseum sätta ljuset på ett flytande 

begrepp som blir allt svårare att använda i förhållande till den konst som pro-

duceras här och nu, begreppet ”samtida konst”. I en text i utställningskatalogen 

sätter konstvetaren Dan Karlholm fingret på problemet:

 

Vi verkar trötta på den naiva respektive kommersiella produktionen av nyheter och 

varor och känner oss mer och mer bekväma med att betrakta oss som befriande nuti-

da – inte nytida. Det vanligaste ordet för detta utvidgade nutida är: samtida. Vilket 

för många betyder eller åtminstone antyder, att det förflutna är dött och borta och 

framtiden uppskjuten tillsvidare. En samtidskonstexpert menar faktiskt att ”samtidens 

tillstånd” kan vara för evigt.

Om vi hamnat i en relation till tiden som kräver en ”uppskjuten framtid” för att 

fungera är vi förmodligen ute på hal is. Inte minst Sverigedemokraternas grum-

liga och protektionistiska idéer om vad svensk kultur betyder är en illavarslande 

indikation. Sedan de stora berättelsernas kollaps med den postmoderna kritiken 

under åttiotalet, saknas utopierna eller åtminstone ett utrymme i vilket man kan 

drömma en framtid. Det är inte bara Sverigedemokraterna som saknar visioner 

bland de politiska partierna.

Som konstmuseum är vi givetvis medskyldiga till det yviga användande av be-

greppet ”samtidskonst” och vi kan därför också avkrävas ett ansvar att åtminstone 

försöka fördjupa begreppet. Vad är naturligare än att vända sig till en historisk 

och väldokumenterad konstnär som på sina villkor hävdade en relevans i sin sam-

tid, som visionär i bemärkelsen en person som tilläts tänka stort?

Kalmar konstmuseum har bjudit in Pontus Raud, både som curator för och 

konstnär i utställningen, att genomföra en utställningsidé han burit på länge men 

aldrig kunnat realisera. Hans idé handlar om att undersöka och iscensätta en 

nutida relation till hela det projekt som ligger bakom Erik Dahlberghs bok Suecia 

Antiqua et Hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), en bok bestående av 353 

gravyrer producerade mellan åren 1665 och 1715. Genom att förskjuta titeln 

till ett påhittat Contemporare, ett begrepp som inte existerar på latin, förflyttar 

han med hjälp av nio samtida kolleger hela läsningen av Dahlbergh, uppgraderar 

honom och återför honom till ett här och nu. Förhoppningsvis kan hans glasögon 

bryta vår tid på ett intressant vis.

Bengt Olof Johansson, museichef



ATT BYGGA EN ”SUECIA CONTEMPORARE”

Redan för 20 år sedan, då jag första gången blickade ner mot ett blad ur Suecia 

Antiqua et Hodierna, skapades idén att förflytta Erik Dahlberghs verk till sam-

tiden. Idén har sedan glidit undan i väntan på rätt tillfälle. Nu är utställningen 

äntligen på plats och jag är tacksam för det engagemang som både utställare och 

Kalmar konstmuseum visat.

För mig blev det naturligt att använda ett påhittat ord ”Contemporare” för att 

koppla ihop utställningen med Suecia Antiqua et Hodiernas svulstiga språk och 

ambitioner. Vår tid är kanhända mer komplex med begrepp som mångfald och 

demokrati, men vare sig man är politiker idag eller hertig på 1600–talet väljer 

man sina ord eller handlingar för att passa vissa syften. Det är maktens sätt att 

verka. Det är viktigt att inte glömma detta förhållande, att det vi ser runt om-

kring oss, och det som formuleras för allas vår räkning, egentligen är ett uttryck 

för maktens anspråk på att berätta hur Sverige ser ut.

Peter Johanssons skulpturgrupp Full fräs får bli navet kring vilket allt i utställ-

ningen kretsar. Nationen är aldrig så stark som kring sin flagga, men svenskar har 

idag ett dubbelt förhållande till denna symbol. Alltför många intressen har kapat 

den svenska flaggans betydelse för sina egna syften.  Peter är genial i sitt sätt att 

handskas med den svenska identiteten och mångfaldens idéer på ett humoristiskt 

och avväpnande sätt.

Per B Sundberg är som en tråd spunnen från barocken till idag. Hans förtrollande 

skulpturer svänger likt en pendel mellan skoningslös pervers natur till finkultur 

med snörade höga liv.  I Suecia Antiqua gränsar naturen alldeles intill staden med 

sina väderkvarnar och på samma sätt spränger naturen in i Pers magiska glas och 

bildar små berättelser. Som små förvånade möten som ständigt äger rum.

Första gången jag stötte på arkitekten Victor Marx var i en artikel i Dagens 

Nyheter. Debaclet kring Anna Odell rasade, och konflikten kring Victor Marx 

examensverk ”konsthotell” kom i dess svallvågor. Victor Marx hade placerat två 

svartbyggen under Liljeholmsbron till förmån för hemlösa att bo i. Konstverkets 

idé var att genomföra en olaglig handling vilken resulterar i något gott för en svag 

grupp i samhället. Tyvärr lät konsthögskolan, en vecka innan examen, plugga igen 

husen och spärra av området. Med den handlingen försvann hela konstverkets idé. 

Victor Marx uttalande om att konsthögskolans rektor gjorde om konstverket till 

två ofarliga skulpturer visar på hur konsten uppfattas i skilda världar. 

 



Maria Friberg vänder och vrider på mannen som om han vore en docka att 

leka med. Mannens rätt att styra var så självklar under 1600-talet, att planeten 

jorden blev en liten hanterbar modell. I Marias måleriska bilder drabbar naturens 

element både pojkar och män. Det sätter fingret på det vi ofta utelämnar i våra 

ambitioner i livet– den stora hänsynslösa naturen som till slut sväljer oss hela. 

Det är mångbottnat och vida vackert.

Makode Linde är för mig en självklarhet i en utställning om det samtida Sverige. 

Ända sedan ”Tårtgate” på Moderna Museet har jag imponerats av hans formu-

leringar kring rasism och främlingskap i olika medier.  Monarkin har i Sverige 

en stor plats som en symbol för ouppnåelig makt och härlighet, men även för 

det svenskaste som finns. I Makodes tallrikar poppar det svarta okända fram och 

påminner oss om att svenskheten är en konstruktion.

Efter att ha visat originalet av Suecia antiqua et hodierna för Kristina Matousch sa 

hon spontant– ”Det är fruktansvärt… alla dessa döda människor! Alla de som har 

dött för att bygga upp dessa slott!” Det var början på en process för att få in ett 

performativt verk i utställningen. Kristina blir berörd och har en unik förmåga att 

omvandla och förmedla denna känsla in i sin egen bildvärld. 

Det performativa tar även plats hos Helle Kvamme, som tar fasta på industrin 

och makten med sitt verk ”Försvarsmaktens jojk”. Dess fysiskt upphöjda posi-

tion i rummet, är inspirerat av predikstolen i Kalmar domkyrka, som en symbol 

för makt. Helle Kvamme vill förena detta med berättelsen om försäljningen av 

Jas-planet med hjälp urbefolkningen samernas jojk.

I många år har jag försökt få till denna utställning och ett embryo gjordes redan 

2003 i samarbete med sedelgravören och konstnären Gunnar Nehls. Resultatet 

blev en utställning i St Petersburg. Där arbetade vi fram ett grafiskt blad vilket 

blev en replik på planscherna ur Suecia Antiqua. Ett blad som fick bära titeln 

Suecia Contemporare. Till denna utställning arbetar vi nu med utgångspunkt från 

en bild ur Google Maps, där vi har överfört vår bild till linjegravyr för att återkny-

ta till de gamla grafikerna.

Mängder av militärer rider och rusar genom Suecia Antiqua och just soldaten har 

jag arbetat med i olika former. Idag är soldaten mer påtaglig än någonsin, därför 

blir det en skulptur av mig som utför den eviga striden. En sorts maktbalans till 

slutet.



Jenny Granlund samtida formspråk för en underbar dialog med Erik Dahlbergs 

tecknade förlagor av Suecia Antiqua. De delar hantverket, men skiljer sig åt i gär-

ning, det förs en berättelse utifrån popkonsten. Jennys säkra handlag skär husen 

mitt itu och fyller dem med mönster och ornament. Tecken ristade i blyerts och 

målade i tusch ställer frågor.

Frågor är något aktivt, medan Erik Dahlbergh snarare illustrerade svar, skildringar 

av det han såg framför sig. Ändå är det i just hans teckningar jag blir mest berörd. 

Hans sökande linjer efter rätt perspektiv, och hans snabba val att kludda sig ige-

nom folkmassor.  Där möter jag Erik Dahlbergh där han glider mellan sina tvenne 

roller– som konstnär och curator. Konstnären som projektledare är verkligen en 

roll som jag tillskriver Erik.  Att ha en vision, och skapa tillfället själv överens-

stämmer med den konstnärsdrivna scenen jag själv kommer ifrån. Jag tror att Erik 

förstod detta med att ”ska något hända får du göra det själv” och han drev mycket 

riktigt framställningen av Suecia Antiqua et Hodierna fram till sin död. 

Erik Dahlberghs samlade planscher kom till under en tidsrymd av ca 65 år. I lju-

set av detta borde en ”Contemporare” dröja ytterligare en tid. Min förhoppning är 

att utställningen ska fortsätta att leva och växa med andra röster, som tillsammans 

kan ge perspektiv på det vi bygger – en Suecia Contemporare.

Pontus Raud, konstnär och curator för utställningen Suecia Contemporare


