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lighetens rike kom dock faktiskt

pappa

Hans Peter till Stockholm redan 1938, och

Peter Dahl

det var den femårige blivande konstnären
Peter Dahl som med sin mamma flyttade till
DEN BLA FÄRGENS VERKLIGHET

1939 kom pappa till Stockholm
Litografi 370 x 520 mm

Stockholm och pappa 1939.

Jag gillar konst som är föreställande, den

Hos Peter Dahl finns ett eget rike. Det

som skildrar verkligheten! Har du hört den

heter Caribanien. Det riket fanns när Peter

typen av kommentar någon gång ? Verklig-

var liten, och det existerar än idag bland

heten är exakt. Den får mig att se min egen

annat i ett stort landskapscollage i konst-

situation. Inför Peter Dahls skildring av den

närens ateljé. Där i Caribanien finns en

blå Stockholmsspårvagnen fick jag, av den

spårvagnhållplats med en blå spårvagn på

första betraktaren jag visade bilden för, den

vilken vi kan läsa Fredhäll, Fridhemsplan...

spontana kommentaren Det är fel blå färg.

Tänka sig att det även i Caribanien finns ett

Verkligheten är exakt, den tillåter inga av-

Fredhäll. Ett detaljnära foto av spårvagns-
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verkligheten en

samman-

fattning av allt som faktiskt
och påtagligt förekommer i
världen eller inom ett visst
konkret område. Jag måste
få vara lite tjatig men vad är
verklighet egentligen ? I ditt
och mitt gemensamma fall
är väl ändå detta helt uppenbart. Vi ser i närbild den
blå spårvagnen och människorna på hållplatsen. Vi vet
också vilken spårvagnslinje
det gäller, Fredhäll, Fridhemsplan...

och

året

är

1939. Verkligheten är konkret och igenkännbar.
Peter Dahl älskar spårvagnar. Redan som

hållplatsen i Caribaniens lilleputtvärld blir

liten norsk gutt fick han av onkel Jens en

utgångspunkten för en verklighetsskildring

underbar blå plåtspårvagn med lyse. Tyvärr

av ett stycke äkta Stockholmshistoria.

kom den aldrig med i flytten till Sverige. I

Min vän, vad är verklighet för något?

konstnärens ateljé står dock idag en liten blå

Bilden blir aldrig verklig förrän Du som be-

spårvagn vid en hållplats i en spännande

traktare fyller den med Din fantasi och

fantasivärld i miniatyr. På perrongen skyn-

Dina erfarenheter.

dar människorna - i dockform - fram mot
spårvagnens öppna dörrar. Där ser vi man-

Göran Alm

nen i den ljusa rocken med sina färgstarka

Konsthistoriker, författare,
chef för Bernadottebiblioteket

resväskor fast där är han ju faktiskt på väg åt
andra hållet, och hur var det nu, hade han
verkligen två resväskor eller var det bara en
i modellandskapet ? Var är vi någonstans ?
Frågan är ju löjlig! Vi är i Stockholm och
året är 1939 och vi befinner oss i Fredhäll
eller på Fridhemsplan eller... och den grå
mannen med resväskorna är klädd precis
som konstnärens pappa när han kom till
Stockholm från Oslo krigsåret 1939.1 verk-

