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SIVERT LINDBLOM
FOOD 1931
1958-1963 Studier, Kgl. konsthbgsko-

Ian, Stockholm
Medarbetare pa Peter Cel-
sings kontor
Bosatt i Locarno, Schweiz
Uirare pa tekniska hbgsko- .

lan,A,k. .,d. ~
Ledamot av konstakademin - . _ . . ;;!
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SKISSERTILL FERSENSKA PALATSET 1975



Tetra Paks kontor, Pully, Schweiz
Arbetet slutfbrt: 1983
Byggherre Tetra Pak Development SA
Byggherreombud LCA Arkitekter
och arkitekt: Ark. SAR Christopher

Roterman
MADE Arkitektkontor,
Ark. SIR Gbsta Jernberg och
Ark. SIR Peter Agren
Sivert och
Marianne Lindblom

Inrednings-
arkitekt:

Konstnarlig
gestaltning:

Stenpriset 1985 tilldelas kostnaren
Sivert Lindblom for hans formaga att
med konstnarliga medel skanka det
arkitektoniska rummet en sarpraglad
oeh intressevaekande form.

Sasom skulptor arbetar Sivert Lind-
blom i sina utsmyckningsuppdrag
med ett flertal material. Hans form-
varld praglas av geometri och preci-
sion. I hans utsmyckningar betonas
den konstnarliga verkan snarare ge-
nom relationen mellan de installda fo-
remaIen oeh omgivande rum an ge-
nom de enskilda foremaIen.

Natursten spelar ofta en central roll
i dess utsmyckningar. Dar goIv ingatt
i uppdraget har det lagts med en fog-
indelning som paminner om de gamla
perspektivforlagornas rumsligt preci-
serande rutmonster. Foremalen i sten
ar massiva och star i kontrast till spro-
dare former i andra material. Ut-
smyekningarna som i allmanhet ar till-
verkade av andra an konstnaren vitt-
nar om hans stora formaga att i sam-
verkan med andra i byggnadsproces-
sen ge anvisningar om utforande och
kvalitet.

Juryn har med sitt val velat lyfta fram en·
sjalvstandig insats, dar natursten utnyttjats som
ett konstnarligt material med rika plastiska och
koloristiska mojligheter i ett arkitektoniskt
sammanhang.

Juryn har sarskilt uppmarksammat tre ut-
smyckningsuppdrag som Sivert Lindblom ge-
nomfort.

I Fersenska Palatset i Stockholm som rustats
upp av Svenska Handelsbanken svarar Sivert
Lindblom for gardens planering.

----;'j~~
Hans Borgstrom
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Fersenska Palatset
Arbetet slutfbrt: 1976
Byggherre: Svenska

Handelsbanken SHB
SHB's Arkitektkontor
Ark. Karl-Erik Hjalmarsson

Arkitekt fbr
ombyggnaden:
Ansvarig
for gardens
gestaltning: Sivert Lindblom

Den rektangulara planformen, med en halv-
cirkelformad avslutning i ena sidan, ar belagd
med kvadratiska kalkstenshallar. Vissa partier
har fatt ytterligare en riktningsmarkering ge-
nom att piattorn a fatt sina diagonaler inristade.
Som kontrapunkter till de asymmetriskt place-
rade entree rna star skulpturer i brons utforda
som generatriser i de rotationskroppar som
konstnaren samtidigt arbetade med i andra
sammanhang. Pa ett stalle ligger ett stort svar-
vat klot av kalksten likt en kvargomd leksaks-
boll. Det hela ar lite karvt och hogtidligt som
borggarden pa ett gammalt Vasa-slott.

I Vastra Skogen i Solna har Sivert Lindblom
som ett led i SL's utsmyckningar av sina tunnel-
banestationer svarat for dekoren. Har staller
han nagra fait av kakelplattor i rik kolorit mot
det utsprangda raa bergrummet. Pa ett stalle
finns en profil av ett manniskoansikte i kolos-
salformat, som en antydan av de underjordiska
makterna, synliggjorda genom tunnelschaktet.
Pa banvallen mellan sparen ligger rullsten i for-
band likt isalvgrusvallar med ett enormt uttryck
av slumrande kraft.

Dekoren ar anvand med en enkelt praktiskt
orienterande innebord. Men den har samtidigt
en dunklare och symbolisk valor. Material, fiirg
och gestalter valjs och blandas med sparsamhet
och hansyn till bade historiska och omedelbart
emotionella associationer. Natursten represen-
terar bakgrund och bas, forntid och evighet,
materia och tid.

Som skulptor noj~r sig inte Sivert Lindblom
med att arbeta med enskilda forema!. Han byg-
ger i stallet upp rummet och befolkar det sedan
med tidsaspekter och sociala skeen den och an-
tydningar. Han arbetar samtidigt som byggmas-
tare, kronikor och scenograf.

I hans senaste slutfbrda utsmyckningsupp-
drag for Tetra Paks kontor i Pully, Schweiz, har
han arbetat med den av kontorsrum i U-form
omslutna entrehallen i tre vaningar. Med hjalp

~
aile Rex 1

Tunnelbanestationen Viistra Skogen
Arbetet slutfbrt: 1975
Byggherre: Storstockholms

Lokaltrafik, SL
Arkitekt: SL's Arkitektkontor

Ark. SAR Michael Granit
Konstnarlig
utsmyckning: Sivert Lindblom

av tre vertikalt utstrackta spolformer i ribbverk
bygger han upp ett starkt rum. Spolarna som sa
smaningom skall stodja klattrande vaxer, star
pa baser av natursten. Dessa har de geometris-
ka grundformerna cirkeln, kvadraten och tri-
angeln och associerar darmed till den geometri
som ar utgangspunkt for foretagets fbrpack-
ningsprodukter. Baserna ar utforda med vax-
lande skift av kalksten och marmor,. vilket ger
dem en abstrakt karaktar som betonar deras
stereometriska uppbyggnad. De star pa ett na-
turstensgolv dar ett overgripande ratvinkligt
stormonster effektfullt spelar mot i rutorna dia-
gonalt fogindelad sten.

Utomhus har han medverkat med den vat-
tentrappa som pa ena sidan avslutar entrepla-
net. Ur kronet av en svagt stigande grasparterr
sipprar ett livgivande vatten som vandrar ned-
for tre stora bronsblad.

I entrehallens putsade vaggar har Sivert
Lindblom latit lagga in sma kvadratiska kulorta
kakelplattor i regelbundna kryssformer. Ka-
kelplattorna formar skanka den i ovrigt helvita
interioren just sa mycket farg att det vita inte
blir enformigt, utan genomlyses av en frasch
nordisk blondhet.

Sivert Lindblom talar om att vi idag "bygger
hus ulan aft vidrora dem". Det hantverksmassi-
ga har ersatts av det industriellt producerade.
Under dylika forhallanden verkar det som om
Sivert Lindblom menar att var tidigare mojlig-
het att avlasa spar av handens arbete med ma-
terialet idag maste ersattas av en mojlighet att
avlasa tanken bakom verket.

Sivert Lindblom har i sina egna verk med
pregnans visat hur ett sadant forhallningssatt i
det kreativa arbetet kan gestaltas.

Stockholm den 7 mars 1985

Juryn for Sveriges
Stenindustriforbunds Stenpris

~7iA{~
Christer Kjeilen
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Slig Larsson (1955), forfaltare, filmare. Publiceral romanen Autislerna 1979, saml diklsamlingen Minuterna fore blicken 1981.
Medarbetare i tidskriften KRIS.

Det ar inte en slump att Sivert Lind-
blom benamner det mesta i sin

produktion Utan titel. Det finns en
vagran hos honom att narma sig en
betydelse, en tidigare existerad varld
hans verk skulle kunna hanforas till.
Denna vagran ser vi ocksa genomga-
ende hos minimalismen och delar av
den abstrakta expressionismen. Men
hos honom ar inte denna vagran till
betydelse entydigt kopplad med en
reduktion av former, med en en-
kelhet.

Det ar snarare ett forsok att tala
aldrig talade ord, att genom tingen as-
ka ett adamiskt sprak, dar tingen och
namnen ar ett, dar det inte finns den-
na ursprungliga klyvnad, ett sprak dar
det moraliska omdomet inte tratt in.
Att skapa former dar estetiska och re-
ligiosa konnotationer inte bortbleknat
- de har aldrig funnits. Dar den hog-
stamdhet som vilar over tigen kan
locka askadaren att frammana bak-

Lindblom gjorde under sextitalet. De
ar exakta kopior av den ursprungliga
modellen, skalenligt forminskad i en
verkstad i Paris, varje detalj, t.o.m.
en ring han hade pa sig under avgjut-
ningen,finns kvar. Men trots att den
ar ytterst manniskolik, vi skulle kun-
na vanta oss att den skulle resa sig pa
sina sma ben, finns det inget mansk-
ligt over den, ingenting subjektivt.
Upprepningen och forminskningen av
den manskliga kroppen gor att dess
framsta konstituent, dess unicitet,
kroppen lever i skillnaden fran andra
kroppar, braeks sonder, kroppen, det
manskliga, avhumaniseras i grunden.
Den bla, roda och svarta farg som
kastats over figurerna, som "skandat"
dem, ar ytterligare en forstarkning av
denna rorelse. Fargerna ar oss nagot
frammande, vi ar inga farger.

De lister av brons som ar placerade
i ogonhojd i lokalen, kraftigt patine-
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omliggande gator (kanske fran Kabb-
ala, kanske fran mayafolkens ritualer)
men dar allt sadant arbete ar fOrga-
yes. Det finns ingen gata, ingenting
bakomliggande hos Lindbloms skulp-
turer. Det som finns ar en slat eller
veckad yta innan eller efter, den
manskliga kulturen: en rost som inte
kommer fran ett struphuvud.

Det ar ting som aldrig varit invavda
i de sprakliga system som utgor den
objektivitet vi som subjekt forhaller
oss till nar vi tanker och ser vara liv.
Dessa sprakliga system som alltid ut-
gor ett Dar, som vi aldrig helt kan
gora till ett Har, som vi inte kan tan-
ka, gora genomskinliga far var blick,
eftersom de bildar ett Fore, en grans
for var egen subjektivitet - vilket gor
att man inte kan "forsta" konstverk.
Nar Lindblom undviker betydelsen,
annu som anad betydelse, ar han en
del av de stromningar i vart arhundra-
des konst som fOrsokt stalla sig utan-

rade i gront, ar Lindbloms senaste ar-
bete. Aven de ar avskalade all funk-
tion, all betydelse. De skulle kunna
vara stavar i en uraIdrig indiansk ritu-
al, men de refererar inte till nagon
tro, bortom deras materialitet finns
ingenting. Det ar i materialen, bly,
parontra, plast, har brons, vi moter
den totalt stumm a naturen. Lind-
bloms verk existerar i storre utstrack-
ning inuti sig sjalva, en kvadratcenti-
meter brons omgardad av brons, ett
universum av materialitet, en luftlas
och blicklos punkt av ieke-mansklig-
het. De ar plaeerade i ogonhojd, mot
irisens och blickens kanske grona
kottslighet star hiirdheten, ouppbryt-
barheten i bronsets grana materiali-
tet. Den horisontella linjen av kappar
som omsluter rummet har sin pen-
dang i en annan materialitet, de grona
ogonens, blickarnas, de som ibland
hejdar sig mot varandra - lika omoj-

for, bortom, ett sprakligt system inom
vilket allting redan tycks ha uttryckts.
Kanslan av senhet ar sakert ineita-
mentet till dessa onskningar om ett
otalat sprak.

Hos Lindblom utgor motsattningen
mellan detta absoluta krav och det
fOrsta intryck som stoter emot oss, in-
tryek av en avlagsen, en gang oerhord
magi, den spanning som gor att hans
verk inte sallar sig till raden av sisy-
fosforsok att skapa ett nytt sprak. Det
finns ingenting bakom, absolut ingen-
ting, och det att vi verkligen trott pa
ett obetydligt, svagt glimmande, men
and a ett svar, gor att vi infor detta
ingenting ser den avgrund som tom-
heten, den icke-meningsbarande ges-
ten och tinget har, den tomhet, den
ieke-mansklighet, som vidlater
naturen.

De sma gjutna manniskofigurerna
som ar uppsatta pa en vagg utgar fran
en avgjutning av den egna kroppen

liga att genomtranga som bronsen.
Vi ser hellre ett Efter an ett Fore

spraken hos Lindblom, hellre en ny
inte inlast stavelse, an drommen om
en en gang uttalad, nu glomd sedan
miljoner ar. Inte drommen om en ur-
sprunglighet, inga drommar alls, det
vakna tillstandet i en kommande
varld dar tingen oeh namnen ar ett.
Man skulle kunna likna Lindbloms ar-
beten med apne, den indiska tekniken
fOr medvetet hjartstillestand, en sista
anstrangning for att trada ut ur det
manskliga.

Kanske dodens former ,forruttnel-
sen, skelettets hardhet, bar en mer
pregnant bild av oss som manniskor,
dar vi inte langre ar manskliga, "hu-
mana", utan helt forsankta i naturens
tystnad. Alltifran de egyptiska gravri-
tualerna har en sadan aning funnits.
Lindblom ar annu ett vittne till denna
livets avstangning. •



SKULPTUR FRAN UTSTALLNINGEN "UTAN TITEL"
SIVERT LINDBLOM 1978
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