
 

1 
 

Upptäcktsfärder 

Lars Göran Johnssons samling 

Lars Göran Johnsson (f. 1930 i Tammerfors) har njutit av konst i nästan 70 år. Hans skönhetslängtan 

väcktes redan i tonåren av Akseli Gallen-Kallela och gav upphov till en upptäcktsresa som under årens 

lopp har resulterat i en av vårt lands mest betydelsefulla privata konstsamlingar. Han har identifierat sig 

som en konstsamlare bara för de sista tio åren. Samlarens rörliga levnadssätt och hans intresse för 

tidens aktuella fenomen kommer till synes i de geografiska och konsthistoriska tyngdpunkterna i 

samlingen, som består av nästan 500 verk och alltjämt växer.  

  

Johnsson gjorde sina första konstanskaffningar i början av 1950-talet, då han blev intresserad av det 

moderna måleriet. I slutet av decenniet ingick ett antal naivistiska målningar av brandchef Håkan 

Brunberg i samlingen, men senare sålde samlaren dem. På 1970-talet förde hans arbete som läkare och 

forskare honom till USA, och de år han tillbringade där fördjupade hans relation till den abstrakta 

konsten. Under sin tid som pensionär i Frankrike och Finland har han under de senaste åren utökat sin 

samling främst med nordisk nutidskonst och fotokonst.  

  

I mitten av 1980-talet deponerade Johnsson sin samling på Björneborgs konstmuseum. Då samlingen 

växte motsvarade museets lagerlokaler emellertid inte längre behovet och det blev aktuellt med en ny, 

permanent placering. År 2016 donerade Johnsson samlingen till Åbo konstmuseum. Privatsamlingen 

förstärker museisamlingens konsthistoriska fokuseringar men öppnar också helt nya infallsvinklar.  

 

Utställningen Upptäcktsfärder presenterar den mångfasetterade samlingen, som avspeglar samlarens 

personlighet, genom att ta fasta på dess centrala delområden. Utställningen är exceptionellt omfattande 

och fyller museets bägge visningsvåningar. En enda utställning räcker dock inte till för att utan luckor visa 

den stora samlingen, och verk av många betydande konstnärer får vänta på kommande utställningar.  

  

Fortuna styr 

Johnssons första köp i början av 1950-talet var en abstrakt målning av Yngve Bäck (1904–1990). Bäck 

hörde till grundarna av konstnärsgruppen Prisma, där medlemmarna förenades av sin koloristiska stil och 

sin vilja att fräscha upp det finländska måleriet med internationella influenser. Samlarens ursprungliga 

tanke var att köpa ett verk av varje medlem i Prisma. Planen strandade dock på att Sigrid Schauman inte 

gick med på att sälja verk åt en ung samlare Däremot blev besöket hos den färgstarka konstnärinnan en 

stor upplevelse. 

 

Trots denna motgång gav Johnsson inte upp, men han justerade sina principer: i stället för att bygga upp 

en målinriktad samling lät han sedermera slumpen styra och litade på sin intuition. Överraskningar är 

därför kännetecknande för samlingen, vilket kommer till synes också på utställningen. Juhani 

Linnovaaras (f. 1934) klassiska självporträtt finns med, vid sidan av verk av svenske Jens Fänge (f. 

1965). Johnsson utökar sin samling av nutidskonst med en fördomsfri attityd, och förutom verk av 

namnkunniga konstnärer köper han också ofta verk av nykomlingar. Till utställningens senast anskaffade 

verk hör Melina Paakkonens (f. 1989) två arbeten där konstnären, som avlade examen vid Åbo 

Konstakademi våren 2019, förenar måleri och kollage. 

 

Table Piece Y-25 

Den brittiske skulptören Anthony Caro (1924–2013) skapade verk där massiva metallelement formades 

till livfulla skulpturer. Caro förnyade den samtida skulpturkonsten bland annat genom att placera verken 

på samma nivå som betraktaren. Förutom stora och ofta koloristiska verk som var avsedda för offentliga 
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rum gjorde han mindre skulpturer med humana mått. Han utnyttjade återvinningsmaterial i sina verk 

som också kan kallas junk sculpture. 

 

Johnsson besökte en utställning av Caros verk på ett galleri i Helsingfors på 1980-talet och fattade tycke 

för en av de utställda skulpturerna. Den var reserverad, men galleristen erbjöd samlaren en annan 

skulptur. För att få ihop pengarna till inköpet beslöt han sälja sin bil. Affären blev av, och skulpturen fick 

en central plats i Johnssons hem, där placeringen av varje verk noggrant övervägts och den 

tredimensionella konsten har en viktig roll. 

 

Akvarell 

Konstnärsparet Sulho Sipilä (1895–1949) och Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) skapade 

internationellt inriktad avantgardekonst i Finland i början av 1900-talet. Paret arbetade tillsammans, 

vilket kommer till synes i deras likartade produktion. Hällfors-Sipilä tillbringade sina sista levnadsår på 

Mariefors mentalsjukhus och var i åratal nästan bortglömd av konsthistorien. Johnsson köpte sina första 

verk av Hällfors-Sipilä på Bäcksbackas konstsalong – och vid exakt rätt tidpunkt, för några år senare 

lyftes Hällfors-Sipilä och hennes make fram i ljuset tack vare Ateneums utställning Halles och Tivas story. 

Även de akvareller som Johnsson köpt på Bäcksbackas salong fanns med på utställningen, som fick 

mycket beröm och också kunde ses på Åbo konstmuseum våren 2006. 

 

Johnsson fascineras särskilt av konsten under brytningstider. Konstnärer som letar efter något nytt, så 

som det ovannämnda konstnärsparet, blir med tiden klassiker men deras verk har kvar sin fräschör 

också efter hundra år. Även akvarelltekniken, som Hällfors-Sipilä behärskade väl, intresserar samlaren. 

Johnsson har utökat sin samling med nutidsakvareller som han anser att väl kan mätas med oljemålningar 

när det gäller uttrycksfullheten.  

 

Fotografiets flexibla gränser 

Fotokonstnären Ulla Jokisalo (f. 1955) förenar fotografiet med olika sömnadstekniker och -material, till 

exempel broderier, knappnålar och tråd. Johnssons första möte med Jokisalos kollage ägde rum på 

Finlands fotografiska museum, där konstnären hade en separatutställning år 2011. Världen i hennes verk 

hade sina egna lagar och det unika utförandet var superbt, vilket fascinerade samlaren. Några år senare 

besökte Johnsson kostnärens arbetsrum tillsammans med sin vän bildkonstnären Ismo Kajander (f. 

1939). Johnsson köpte fyra fotografier av Jokisalo – bland dem fanns två som etsat sig in i hans minne 

redan på Fotografiska museets utställning.  

 

Johnsson diskuterar om sina anskaffningar med sin livskamrat Erna Binder. Han beskriver Binder som en 

avantgardist av födseln och säger att han har henne att tacka för de allra djärvaste anskaffningarna. Till 

exempel köpte han på evenemanget Paris Photo ett fotokollage av Frida Orupabo (f. 1986), därtill 

uppmuntrad av Binder. Orupabo granskar i sina klippdockskollage frågor om ras, kön och makt på ett 

intressant sätt. Kroppsdelar som klippts ut ur sitt ursprungliga sammanhang och sedan fogats samman 

bildar nya kroppar som undandrar sig alla definitioner. Orupabos väg till kostnärskapet var exceptionell. 

Hon arbetade inom socialomsorgen och publicerade först sina foton i sociala medier. År 2017 fick hon 

inbjudan till en galleriutställning, hennes första, och efter bara två år intog hennes kollage en 

framträdande plats på huvudutställningen på biennalen i Venedig.  

 

Roller derby-kyssar och regnbågar 

Bildkonstnären Riikka Hyvönens (f. 1982) målning hör till en svit där konstnären förevigat 

idrottsblessyrer som uppstått i roller derby-tävlingar. I denna fartfyllda kontaktsportgren, som 
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ursprungligen utvecklades för kvinnor, kör spelarna runt på en oval bana på rullskridskor och försöker 

blockera vägen för motståndarlaget. Kollisioner hör till derbyts fysiska natur. För spelarna är blåmärkena 

segertecken och bärs med stolthet. På Hyvönens pastellfärgade och glänsande målningar ser ”roller 

derby-kyssarna” ut att göra ont men deras skönhet öppnar sig också för en betraktare som inte känner 

till sporten.   

 

1960- talets popkonst karakteriseras av att konstnärerna lät redan existerande bilder cirkulera och 

skapade en dialog mellan so kallad låg- och högkulturen, och detta drag är livskraftigt även i 

nutidskonsten. Under den vackra och tilltalande ytan döljs ofta psykologiskt mörka nyanser och 

samhällsfrågor. Jukka Korkeila (f. 1968) granskar utanförskap och annorlundaskap ur genus- och 

sexualitetssynvinkel. De grova och rättframma målningarna kartlägger och river ned manlighetens 

skrankor utgående från konstnärens egna erfarenheter.  

 

Med otämjd pensel 

I Samling Johnsson möts unga nutidskonstnärer vars energiska penselteknik och rikhaltiga uttryckssätt 

lockar till att leta, finna och överraskas. Gemensamt för dem är ett expressivt grepp med stor 

uttryckskraft, och de historier de berättar bildar många okynniga utlöpare. En målning kan innehålla ett 

helt spektrum av berättelser, från komedi till tragedi. Nalletjuven av Elina Merenmies (f. 1967) är 

liksom en berättelse med fantasifigurer i huvudrollerna, en mardröm som lyfts fram i ljuset och följer sin 

egen logik. Berättandet karakteriserar också Jyrki Riekkis (f. 1976) bildvärld. Hans otämjda målningar 

är överflödande rika såväl motivmässigt som vad formen beträffar.  

 

Passion för konsthistoria och arkitektur 

Johnsson erkänner att han är museiberoende: en dag utan ett museibesök är för honom en bortkastad 

dag. Intresset för konsthistoria och arkitektur kommer till synes också i konstanskaffningarna: många 

verk i samlingen anknyter till historiska stilriktningar, klassiska bildmotiv och byggda miljöer. Målningarna 

och fotografierna bjuder på fröjdefulla upptäcktsfärder i både tid och rum. Bildkonstnären Silja 

Rantanens (f. 1955) målningar och teckningar är inspirerade av arkitekturen. Verket Vad jag vet om 

Burano är en del av en helhet där konstnären omskapat generalplanen utgående från minnesbilder och 

fakta om husens färger. Venedigs grannö Burano är känd för sin brokiga arkitektur. 

 

Fotokonstnären Pertti Kekarainens (f 1965) Rum Passage VII leker med den abstrakta konstens 

tvådimensionalitet och erinrar om Piet Mondrians på linjer baserade målningar. Till skillnad från 

Mondrians verk öppnar sig Kekarainens foto tredimensionellt och gör det möjligt att betrakta inte bara 

bildytan utan också djupet. Rum Passage VII öppnade Johnssons samling också för fotokonst, och det på 

en konstmässa i Basel inköpta verket av Kekarainen var det första fotografiet i hans samling. 

 

Isländsk konst 

Den nordiska och framförallt den isländska konsten har en speciell plats i Johnssons samling. Foto- och 

begreppskonstnären Sigurdur Guðmundsson (f. 1942) surrealistiska bronsskulpturer och Eggert 

Péturssons (f. 1956) detaljerade målning av öns flora passar väl in i samlingens stilmässiga fokuseringar. 

Däremot är verken av Kristján Guðmundsson (f. 1941), pionjär för den isländska begreppskonsten, i 

all sin stramhet undantag i samlingen. Minimalismen och begreppskonsten hör inte till samlarens 

favoriter, men i Guðmundsson fyndighet och känsla för materialet fann han något mycket fascinerande: 

Teckning 18/1990 föreföll att i sina pappersrullar och grafitdiskusar komprimera bildkonstens innersta 

idé. På Guðmundsson galleriutställning köpte Johnsson åtta arbeten. Det var fler verk än denne samlare 

någonsin hade köpt av en enda konstnär på en och samma gång.  
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Konkretism  

När Johnsson bodde i USA på 1970- och 80-talet ansåg han, att den enda riktiga konsten är den icke-

föreställande. Under ett besök i hemlandet utökades samlingen bland annat med abstrakta målningar av 

Matti Kujasalo (f. 1946). Kujasalos på linjer och färgytor baserade begreppsfält är effektivt i sin 

enkelhet. Av geometriska former och linjer bygger konstnären upp en av vissa regler bunden kod och 

genom att variera den ger han sina verk en föränderlig rytmik. Kujasalo har vidareutvecklat målmedvetet 

sitt strama uttryckssätt från1970- till 2010-talet. Konstnären och konstsamlaren blev under samma tid 

goda vänner.  

 

I efterhand minns Johnsson, att hans relation till den icke-föreställande konsten antog nästan maniska 

proportioner. Ett besök på Musée Marmottan Monet i Paris blev en vändpunkt. Claude Monets ikonisk 

målning Impression, Soluppgång påverkade Johnsson så starkt att han för en stund glömde tid och rum. 

Den överväldigande konstupplevelsen öppnade hans ögon för den föreställande konsten och inledde ett 

nytt kapitel i samlingens historia. 

 

Amerikafynd och Nouveau Réalisme 

På 1970- och 80-talet Johnsson bodde och arbetade som forskare och läkare i universitetsstaden Ann 

Arbor i delstaten Michigan. Hans intresse för den icke-föreställande konsten förstärktes av besök på 

konstmuseerna i Chicago och New York där den abstrakta expressionismen, som uppkom i mitten av 

1900-talet, var väl företrädd. Genren karakteriserades av ett bombastiskt uttryckssätt och stora format. 

Dess toppnamn var bland annat Willem de Kooning och Jackson Pollock, vars verk emellertid betingade 

så höga priser att de var utom räckhåll för en universitetsforskare. Trots det lyckades Johnsson köpa 

intressanta verk av aktuella nordamerikanska konstnärer. Helen Frankenthalers (1928–2011) 

gouache har ett för konstnären karakteristiskt organiskt formspråk. Den utställda målningen med sina 

abstrakta former som mjukt smälter in i varandra är veterligen det enda verket av Frankenthaler i en 

finländsk samling.  

 

Banbrytaren för den finländska föremålskonsten, romantikern Juhani Harri (1939–2003) är känd för sina 

poetiska miniatyrvärldar i skåp. Harri inspirerades av neorealismen som uppkom i Frankrike på 1960-

talet. Utgångspunkten för denna konstriktning var att närma konsten till det verkliga livet bland annat 

med hjälp av materialvalet. Även Harri utnyttjade använda och nötta föremål samt organiskt material i 

sina verk. De narrativa och ytterst sköra assemblagens bärande terman är tidens gång och alltings 

förgänglighet. 

 

Måleriets många möjligheter 

Johnssons intresse för bildkonsten har sina rötter i måleriet. Under den nästan sjuttio år långa 

konstsamlartiden har objekten för intresset förändrats men måleriet har bibehållit sin ställning. Om man 

ser till antalet verk är Johnssons samling också en målningssamling, eftersom största delen av arbetena 

klassificeras som målningar. Den helhet som uppstått under årens lopp ger inblickar i måleriets 

mångsidiga uttrycksmöjligheter och visar hur varierande målningar kan vara.  

 

Konstnären Torsten Anderssons (1926–2009) infallsvinkel till måleriet är forskarens. Han ägnade sin 

konstnärsbana åt att kartlägga måleriets möjligheter och leta efter ett eget språk. De verk som ingår i 

Johnssons samling är en del av en helhet där Andersson målat fiktiva tredimensionella skulpturer på en 

tvådimensionell yta. För Leena Luostarinen (1949–2013) är det materiella en viktig del av målningens 

uttrycksförmåga. Färgen och ytans textur förmedlar information på samma sätt som de identifierbara 
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bildmotiven. Luostarinen anses företräda 1980-talets neoexpressionism, som karakteriseras av känslor 

och en måleriskhet som talar till sinnena. Även Stina Rosenbergs (f. 1981) målningar kan anses ingå i 

det expressionistiska uttryckssättets kontinuum. Konstnärens energi och kroppsliga närvaro kan 

förnimmas i de rörelsebanor och penseldrag som förevigats på aluminiumgrunden. Intrycket är så 

levande att man nästan kunde tro att oljefärgen fortfarande är färsk. 

 

© Åbo konstmuseum 

 


