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Lindqvist pekas ut som Kepler
Spekulationerna om vem som
döljer sig bakom författarpseu
donymen Lars Kepler fortsätter.
Nu ger sig danska Berlingske
Tidendes litteraturredaktör
Jens Andersen in i gissnings
leken och föreslår John Ajvide
Lindqvist. Jens Andersen menar
att det finns stilistiska, sceniska
och tematiska likheter mellan
Lars Keplers Hypnotisören och John Ajvide
John Ajvide Lindqvists skräck Lindqvist
böcker som Låt den rätte kom Foto: Dan Hansson
ma in. Författarna delar enligt Jens Andersen
samma djupa intresse för ondskans väsen och att
i konstens namn gestalta fysiska och psykiska
förbrytelser mot barn och vuxna. I en mejlinter
vju med Lars Kepler presenteras teorin om att
han i själva verket heter John Ajvide Lindqvist.
Keplers svar? ”Utan tvivel en bra gissning!”

Emma Ågrahn

”Detta är en Rembrandt”
Efter att ha avlägsnat lager av mörknad fernissa
från ett 1600-talsporträtt av en skäggig herre
kunde konservatorer vid konstmuseet Konink
lijk museum voor schone kunsten i Antwerpen
till sin förtjusning konstatera att det rör sig om
en äkta Rembrandt. ”Ce portrait est un Rem
brandt”, som belgiska Le soir uttryckte saken
häromdagen. Det bekräftas även av dukens sam
mansättning som matchar tyget i andra samtida
Rembrandt-verk. När det man nu vet är ett por
trätt av pastor Eleazar Swalmius senast granska
des av experter år 1969 ansågs det vara målat av
en Rembrandt-elev. Målningen har upptagits i
The Rembrandt research projects officiella verk
förteckning om 310 autentiserade Rembrandt
målningar.
Clemens Poellinger

800 000

är utropspris för en Andy Warholmålning från
1984 föreställande Michael Jackson som just
nu ställs ut på O2 Arena i London, tilltänkt
plats för den döda stjärnans comebackkonserter. Warhol-verket auktioneras ut av ett
galleri i New York 18 augusti.

Leibowitz stäms av långivare
Stjärnfotografen Annie Leibowitz, 59, är sanner
ligen inte den enda kända New York-konstnären
med pengaproblem i dessa krisens dagar, men
inte många når upp i hennes storleksordning.
Under de senaste månaderna har nyheter sipprat
ut om hennes dåliga ekonomi och nu har en lån
givare, Art capital group, ACG, stämt henne för
obetalda skulder på 24 miljoner dollar. Till saken
hör att ACG är kända som aggressiva långivare
och har varit inblandade i ett flertal rättsären
den.
Annie Leibowitz tjänar sjusiffrigt i dollar från
uppdragsgivare som Vanity Fair, American Ex
press och Louis Vuitton. ”If Annie Leibowitz
can’t make it in New York, who can?”, utbrister
International Herald Tribune i en parafras på
välkända låten New York, New York.


Clemens Poellinger

Annie Leibowitz framför ett av sina mest kända
foton, den gravda Demi Moore. Foto: Sean Gallup

Clara Diesens poesiskulpturer av smitt järn och Patrik Qvists skjulliknande små
byggnader kantar fälten med energigrödor i Landskapsparken.

Konstpark ska visa
grön konst Utanför Ockelbo i Gästrikland brer ett
konstverk ut sig över en yta stor som 24 fotbollsplaner. Småhus på gränsen till kollaps, textskulpturer
och prydliga kvadratiska fält med hampa, rörflen
och svarthavre ska inspirera till tankar om ett
klimatvänligare samhälle.
Någon ser ut att ha kört fast or
dentligt en liten bit innanför en
trén till Landskapsparken vid Wij
trädgårdar i Ockelbo. Där står en
skjulliknande byggnad med stora
hjul till hälften begravda i gräs
slänten. Titeln på verket, ”Det
måste finnas ett bättre sätt att
göra det”, sammanfattar tanken
med Landskapsparken.
– Vagnen illustrerar industria
lismens framfart genom landska
pet. Man kommer till en viss
punkt när det inte går längre,
man kör ner i leran och fastnar,
säger Patrik Qvist, konstnärlig
projektledare för parken.
Tillsammans med poeten och
dramatikern Clara Diesen har
han fått ett treårigt uppdrag av
Riksantikvarieämbetet och Wij
trädgårdar att skapa en plats som
visar hur ett framtida kulturland
skap kan komma att se ut när
marken används för att odla för
nyelsebara energikällor. Här od

las nu 12 grödor, bland annat
svarthavre, vårrybs, vicker och
hampa, i prydliga kvadratiska
fält. Genom åkrarna löper en stig,
och längs den har olika konstverk
placerats ut, däribland sju styck
en skjul i en spikrak diagonal ge
nom landskapet.
– Tanken med parken är att ge
stalta ett paradigmskifte, ett för
söksfält för att se hur det kan bli
om man börjar satsa på energi
grödor på allvar, säger Patrik
Qvist.

Nästa år kommer vi
att bygga en värmepanna, så att det
som växer på fälten
kan användas till att
värma upp fastigheter häromkring.

0 SvD.se

Grön våg i
konstvärlden
– läs Anna Brodows recension
av utställningar
på Louisiana
och Wanås.
• svd.se/konst

– Nästa år kommer vi att bygga
en värmepanna, så att det som
växer på fälten kan användas till
att värma upp fastigheter härom
kring. Fälten är inte så stora, så
det handlar mest om att visa att
det är möjligt.
Patrik Qvist har svarta pilotsol
glasögon och då och då en ciga
rett i mungipan när han visar
runt oss i Landskapsparken till
sammans med Clara Diesen, pa
rets sjumånaders baby Andrei,
och Patriks sjuåring Sasha, som
är på sommarbesök från New
York. Det är hett och ganska öds
ligt i parken, bortsett från ensta
ka shortsklädda turister med sys
temkameran runt halsen.
På olika håll i gröngräset står
textskulpturer; meningar i snirk
lig stil i smitt järn, som överskrif
ter till fälten. De kommer från
Clara Diesens diktsvit Samtal
med platser, där olika textpassa
ger passar ihop med olika delar
av parken.
– De är skrivna utifrån hur det
är att vistas här och utifrån plat
sens historia, som arkeologisk
verksamhet med ord, säger Clara
Diesen. ”Landskapet ljuder av
dofter” står det med roströda
järnbokstäver strax intill ett
hampafält.
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vägen till grönare tankesätt
–  Det är en fantastisk energi
gröda med jättestarka fibrer. För
ra året var det som en skog här,
med tre meter höga plantor. Det
var som att vandra omkring i ett
Bob Marley-skivomslag, berättar
Patrik Qvist, och tillägger:
– Det är industrihampa med
certifierade frön så det händer
inget om någon skulle få för sig att
försöka röka dem. Möjligtvis om
man röker tre-fyra jätteplantor,
men då krävs hårt jobb.
Vi går vidare i parken och kom
mer till ”fältbiblioteket”, ett skjul
med bokhyllor fulla med invaxade
exemplar av Nordisk Familjebok.
– Vi stod och doppade böcker i
smält bivax, det var en rätt härlig
sysselsättning, säger Clara Diesen.

Små skraltiga byggnader har
varit ett återkommande inslag i
Patrik Qvists konst sedan han var
i Vermont i nordöstra USA på ett
ateljésstipendium för tre år se
dan.
– Jag var i ett område som präg
las av lantbruk och skogsnäring
och när jag åkte omkring såg jag
en hel del övergivna skjul i mar
kerna. De inbjöd till någon form
av aktion, tyckte jag. Tomma rum
på gränsen till kollaps som ingen
gjorde direkt anspråk på.
De skisser som Patrik Qvist
gjorde i Vermont mynnade ut i en
serie skjulinstallationer på Galleri
Niklas Belenius i Stockholm när
han kom hem. De senaste åren har
han dessutom gjort en inventering
av skjul i olika delar av Sverige.

Skjul står för en arkitektur som är
väldigt tillåtande när det gäller
material och användande, och det
hör till deras natur att krackelera.
Det är en sönderfallets estetik
som jag känner mig hemma i, sä
ger Patrik Qvist.

Fältbiblioteket innehåller uppslagsböcker doppade i bivax.

– Planen är att materialet ska
presenteras som en katalog över
fastigheter på gränsen till kollaps.

I Ockelbo är skjulen tänkta som
delar i en berättelse om parken. I
ett av dem är taket genomborrat
av en stor tratt i vilken Patrik
Qvist hällt kolsvart slaggsand från
ett stålverk i närheten. I ett annat
finns kartor över hur marken var
uppstyckad på 1700-talet, i 250 oli
ka delar för olika jordbrukare. Ett
tredje skjul står i en träskmark, i
korsningen av två viltstråk.
– Det är jättebökigt att ta sig
dit, men vi ska bygga en spång

snart. Just nu är det mest konst
för rådjuren.
Det finns en del kvar på att gö
ra-listan innan Clara Diesen och
Patrik Qvist lämnar projektet om
ett år.
– Vi har en tanke om att göra
ljudinstallationer runt om i par
ken, säger Clara Diesen.
– En solroskonsert vore också
häftigt. Att micka upp små små
mikrofoner i solrosorna och spe
la upp ett körverk.
Jonas Cullberg
08-13 59 60, jonas.cullberg@svd.se

7 Läs också

Recension av Clara Diesens
senaste bok När du är som yngst
på sidan 6.

7 Profil
Patrik Qvist

Clara Diesen

Född 1968

Född 1972

Arkitekt och verksam som konstnär inom flera olika medier. Flyttade
till New York som 18-åring, och arbetade som konstnär där fram till
1995. Han samarbetade med Riksantikvarieämbetet med en installation
på Uppsala högar 2005.

Poet och dramatiker som har
gett ut tre diktsamlingar på Bonniers. Några av de teateruppsättningar som hon arbetat med är
Falling Water på Elverket 2003
och Monolog II på Teater Galeasen 2007. Under våren hade hon

en separat utställning på Galleri
Niklas Belenius.

Wij trädgårdar
Wij trädgårdar i Ockelbo har sju
olika tematrädgårdar av olika karaktär. Parken har öppet dagligen
fram till den 23:e augusti.
I arbetet med parken samarbe-

tar konstnärerna med Högskolan i
Gävle, Hushållningssällskapet
och lokala trädgårdsmästare och
lantbrukare.
Patrik Qvist och Clara Diesen
ställer fram till oktober även ut
ett växthustorn med brännässlor
på toppen på utställningen Change/Cambio/Wechsel på Rosendals trädgård i Stockholm.

