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Konst  
för alla

Gatukonsten. Den lagliga eller olagliga, 
visst tycker vi om den? Eller i alla fall tycker 
vi något om den. Medan de kommunala 
fasadmålningarna breder ut sig som påkostade 
projekt längs affärsstråken pågår alltjämt 
en friare stil, i skymningsland, där lusten och 
kreativiteten infinner sig. 

Men även om konstnärernas villkor skiljer sig 
åt så är gatukonsten jämställd, tillgänglig för 
alla. Gratis att ta in, för den som vill. Och oavsett 
vem som skapat och hur det har gått till får 
den oss ofta att stanna upp. Kanske är det hela 
poängen?

Faktum bad tre fotografer avbilda gatukonst 
de själva fallit för, i fyra av de städer där 
Faktumförsäljare har sin vardag och sitt arbete: 
Malmö, Helsingborg, Göteborg och Karlstad. Det 
blev ett konstverk i sig.

Därtill förhåller sig Faktums egen konstnär, 
Lennart Lönnsten, aka Lenarto, till ämnet 
hötorgskonst på sidan 33.

17 juni, 20:50
Stenhuggaregatan,
Malmö

•
»Ett stenkast från den 
folkfyllda gågatan  
finns min favorit-
målning i Malmö, målad 
av den brittiska gatu-
konstnären Phlegm. 
Jag tycker så mycket 
om de grafiska figu-
rerna, men ännu mer 
målningens placering, 
det är en dold skatt 
som man måste leta lite 
efter för att finna. Den 
är stor och magnifik 
men har placerats på 
en oansenlig plats i 
 staden. För människor 
som springer på den av 
en tillfällighet blir den 
en överraskning. En 
hårig svans skymtar 
fram i periferin och 
plötsligt har man gått 
in på en bakgata man 
knappt visste fanns.« 

BILD-
REPORTAGE

FOTO: EMMA LARSSON
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17 juni, 17:03
Västra Sandgatan,
Helsingborg

•
»Christer Rosenberg är 
på väg från Hemlösas 
hus i Helsingborg, 
där han brukar äta en 
bit mat och ladda sin 
mobil. Längs vägen 
genom industriområdet 
pryds pelare, tunnlar 
och industribyggna-
der av målningar. Ett 
flertal personer utanför 
Hemlösas hus pekar 
och leder mig vidare 
mot just deras favorit-
målningar i omgivning-
arna.
Christer uppskattar 
gatukonsten mycket. 
›Den livar upp staden. 
Vissa målningar är 
riktigt, riktigt välgjorda 
och snygga‹, säger han 
på sin väg genom den 
grönskande tunneln 
under tågrälsen.«

FOTO: EMMA LARSSON

EMMA LARSSON

Frilansfotograf baserad 
i Malmö med fokus 
på södra Sverige 
och Danmark men 
emellanåt också andra 
platser av världen.

Har tidigare  arbetat 
på Sydsvenska Dag-
bladet och har med 
en spetsinriktning på 
sociala, politiska och 
ekonomiska frågor 
också kommit in på 
kulturens område i sina 
bildreportage. 

»Det som stimulerar 
mig mest i mitt arbete 
är de människor jag 
möter, deras berättel-
ser om sina liv och sina 
projekt och att jag i min 
tur sedan får föra dem 
vidare.«

F A K T U M  # 2 2 8 2 7F A K T U M  # 2 2 8  |  S E P T E M B E R  2 0 2 12 6



F A K T U M  # 2 2 8  |  S E P T E M B E R  2 0 2 12 8 F A K T U M  # 2 2 8 2 9

22 juni, 19:29
Packhuskajen,
Göteborg

•
»En 30 meter bred och 
fyra meter hög hyllning 
till Göteborg och sta-
dens graffitiscen målad 
av Punta finns att se 
vid Packhuskajen nära 
Casinot. En linje-
karta över Göteborgs 
spårvagnsnät knyter 
samman över 200 olika 
grafittimålares tags 
som han tycker betytt 
mycket för stadens 
scen. För Punta själv 
är graffitin en plats för 
inspiration där man 
pushar varandra till att 
utvecklas och ett sätt 
att få vara del av något 
som är större än sig 
själv.«
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PAUL 
WENNERHOLM

Bor i Göteborg och är 
inriktad på egna konst-
närliga fotoprojekt, 
vid sidan om kommer-
siella uppdrag inom 
foto och film och för 
tidningar som SvD och 
Affärsvärlden. Paul stu-
derar fotojournalistik 
vid Nordens Fotoskola, 
då han i framtiden vill ta 
sitt bildarbete ett steg 
närmare journalistiken. 

»Jag har lätt för att 
komma in i nya sociala 
sammanhang och har 
ett stort intresse för 
människor. Extra roligt 
känns det när jag kan 
fånga ett tungt ämne 
eller livsöde på ett fint 
och respektfullt sätt.«



F A K T U M  # 2 2 8  |  S E P T E M B E R  2 0 2 13 0 F A K T U M  # 2 2 8 3 1F A K T U M  # 2 2 8 3 1F A K T U M  # 2 2 8  |  S E P T E M B E R  2 0 2 13 0

OM NÅGRA ÅR har de små intima 
butikerna försvunnit och ersatts 
av stora varuhuskomplex. 
Trenden är klar över hela den 
moderna världen, tyvärr i av

humaniseringens tjänst. Dessutom ser man en 
stark nedgång i pub och restaurangbranschen, 
samtidigt som datorer och internet vinner insteg 
i varje hem. Ytterligare ett steg i fjärmandet av 
den mänskliga samvaron.

Men någonting som aldrig kommer att utrotas 
är de verksamheter som är hänvisade till gatu
plan och som växer lavinartat i kampen för 
människors överlevnad och välstånd. Det hand
lar framförallt om konst, försäljning och artisteri. 

Gatuentreprenörernas land är framförallt 
Kina. Det var så åtminstone fram till Den Stora 
Moderniseringen som tilldrog sig successivt åren 
efter millennieskiftet. Jag var själv gatukonstnär 
i Shanghai som vikarie åt den ordinarie karika
tyrtecknaren i Yu Yu Garden, en av Shanghais 
stora turistmagneter, en egen liten oas i den 
väldiga stendjungeln, en stad i staden som inne
fattar bäckar, broar, restauranger och butiker 
inrymda i restaurerade gamla sadeltakshus från 
svunna tider. En glimt av det gamla Shanghai 
som nu ömt vårdas av de nya makthavarna.

Jag kunde självklart inte mäta mig med proff
sen, men jag gjorde några hyggliga karikatyrer 
av turister. Olagligt, då jag inte hade arbetstill
stånd. Det var under en period då jag var hemlös 
även i Kina, innan jag träffade min fru. 

Det är svårt att tänka sig Nan Jing Road i 
Shanghai utan den sprudlande mångfald som 
gatulivet medför, konstnärerna, försäljarna, akro
baterna och jonglörerna som befolkar trottoaren 
och ger staden liv och innehåll, lika svårt som att 
tänka sig ett Paris utan Montmartre, Lissabon 
utan Avenidad da Liberdade, Aten utan Plaka 
och snart sagt varenda världsstad med självakt
ning. Utan dessa inslag förvandlas städerna till 
stenöknar, endast avsedda för bilism och som 
transportsträcker mellan de stora opersonliga 
affärskedjorna som numera alltmer koncentreras 
i egna sfärer. Det McDonalds som fått bygglov i 
närheten till ett köptempel kan skatta sig lyckligt.

Otaliga är de klagomål som riktats mot den 
levande gatumusiken och att ljudet letar sig in 
i och förstör varuhusens muzakstämning som 
består av öronsmekande instrumentalharmo
nier i avsikt att få kundmassan på köpvänligt 
humör, framtagen av nån driftig psykolog som 
lärt sig vad som toppar köpberoendelistan. Det 
är nämligen så att folk går ut för att köpa, inte 
direkt för att de behöver det, utan för att stilla 
ett visst begär eller få en kick av införskaffandet 
av en för tillfället begärlig vara. Psykologer tror 
att det är en kvardröjande rest av vår tidigare 
samlaroch jägarinstinkt. Vi köper till exempel 
kött därför att det är snyggt förpackat i plast i 
varuhusdiskarna men vi skulle aldrig bege oss 
ut på jakt efter det med geväret i hand.

Jag har alltså inget emot den frihetsälskande 
andan hos dessa individualister. I Shanghai 
innan moderniseringen fanns det till och med 
trottoartandläkare som medelst trampborrar 
lagade sina patienters tänder medan dessa satt 
tillbakalutade i tandläkarstolar. Den mänskliga 
uppfinningsrikedomen är stor.

Men det finns oxå fuskare. Under den stora 
dragspelsboomen för ett antal år sedan, då det 
stod dragspelare i närmast varje hörn, kunde 
de flesta åtminstone 20–30 melodier (Livet i 
Finnskogarna, Drömmen om Elin, Avestaforsens 
brus etc) men en del kunde bara två och några 
inte en enda. Jag kommer ihåg en gång när jag 
sålde Faktum utanför Systemet i Kungsbacka. En 
dragspelare stod och vevade med sitt instrument 
utan att kunna frambringa en enda anständig 
ton. Han trodde väl det inte skulle märkas i det 
allmänna jäktet. Både hunden, som stod kopplad 
vid en stolpe intill, och jag skakade på huvudet.  

Gatukonsten är ett färggrant inslag i gatubil
den och det som ger staden liv och karaktär. En 
stad blir inte en stad fullt ut utan ett levande 
centrum. Minnet är den bästa souvenir en turist 
kan ta med sig hem.

Som kuriosa kan nämnas att en av Sveriges 
mest berömda män, Alfred Nobel, sålde tänds
tickor på St Petersburgs gator som barn för att 
bättra på familjens skrala ekonomi. Även de 
största av fiskar har varit små en gång. 

Konsten som ger 
hötorgen liv

LENARTO ÄR SKRÖNIKÖR
OCH FAKTUMFÖRSÄLJARE

»
Gatukonsten är 
ett färggrannt 
inslag i 
gatubilden och 
det som staden 
karaktär.

av Lenarto
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ROGER 
BORGELID

Är både fotograf 
och författare 
bosatt i Karlstad 
men mestadels på 
resande fot. Med 
uppdrag för stora 
tidningar sedan 30 
år har hans bilder 
från exempelvis 
Botswana, Brasilien 
och Borneo, nått 
såväl nationella 
som internationella 
framgångar.  

»Min drivkraft är 
att visa skönheten 
som den här 
planeten och dess 
mångfald huserar, 
allt det goda i livet, 
det som är värt att 
vårda och bevara.«

28 juni, 12:27
Drottninggatan 41
Karlstad

•
»Vid busstationen i 
centrala Karlstad har 
den berömde tyske 
gatukonstnären Case 
Macclaim skapat en 
målning med många 
bottnar, som ome-
delbart fångade mitt 
hjärta. Målningen heter 
»We will never be like 
before« och handlar om 
att ta avsked och att 
livet går vidare. Maclaim 
säger sig ha blivit inspi-
rerad av platsen, som är 
ett slags värmländskt 
nav för resor vidare ut 
till andra destinatio-
ner och upp levelser. 
Målningen ingick i 
gatukonstfestivalen 
Artscape Värmland.«


