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I svensk konsthistoria tror jag att just Lennart 
Rodhes triangeltema hör till de närmast 
legendariska ämnena. Bakgrunden är 
välkänd. Första halvan av 1947 gick i ett fritt 
associativt flöde, ibland halvgeometriskt, 
infallsrikt; kanske inte konsekventa bildflätor 
men ändå ett slags fantasifullt slingrande 
kring välfunna teman. Och redan i dessa 
skulle den noggranne iakttagaren kunna 
ana ett slags, eller många olika, embryon till 
geometriska grundelement – till exempel 
trianglar. Det är klart att den unge sökande, 
experimenterande Rodhe redan här började 
se möjligheterna i de små elementen; hur 
dessa kunde gripa tag i varandra och 
bryta upp ytan i bilden i rumsspel. Men 
det var alltså, och det berättade han ofta 
själv, under första resan till Paris hösten 
1947 som han fann sitt triangeltema. Med 
sig till den franska konstmetropolen hade 
han en beställning från Bonniers förlag 
på ett bokomslag till Tord Hernes  ”Den 
ointresserade mördaren”. En dag köpte vår 
konstnär en portfölj med 64 reproduktioner 
av fotografier utgiven av Librarie des Arts 
Décoratifs, A. Calavas, éditeur. Här såg han 
för första gången Germaine Krulls svit Métal, 
vilket alltså var bilder av Eiffeltornet tagna 
underifrån. Idén till bokomslaget infann sig; 
rörligt, konstruktivt, geometriskt uppdelat 
med tydliga triangelbildningar. Temat var 
fött. Men där går även att uppleva ekon av en 
serie teckningar han gjorde ett år tidigare av 
spiraltrappan i Uppsala domkyrka. Även om 
ingen konsekvent flätning av trianglar finns 
här ser man dock rörelsen, geometriseringen, 
förenklingen till små upprepade element. 
Naturligtvis är denna spiraltrappa en ansats 
som skulle kulminera med  ”Trappans tema” 
och  ”Paket i långa banor” några år senare. 
En tidig tillämpning av triangeltemat och 
samtidigt en rytmisk undersökning av 
deras inneboende möjlighet var ”Snurran”; 
nu skjuts elementen konsekvent in och ut 
i varandra. Han hade rensat, försökt göra 
rent i hörnen; de kvardröjande konstruktiva 
arkitektoniska elementen i Eiffeltornets 
tema är nu helt borta. Han behöver inte 
avbilda – ens fragmentariskt – för att finna 
associationer. De infinner sig efteråt. Ett slags 

stängsel och medveten begränsning. Ändå 
fritt associativt. Det är klart att trianglarna är 
lika allmänna som treklanger i musiken, men 
de får inte vara hur öppna som helst. De måste 
uttrycka och formulera något, konstnären, 
den förste betraktaren, vill finna en reflex, en 
tanke, en bild, en öppning – ja, något utöver 
geometrin och mekaniken i bilden – det 
kräver hans nyfikenhet. Att upptäcka. Om 
så bara en snurra. Rörelsens mångtydighet 
blir rytmiska paralleller till något fenomen 
i naturen och föreställningsvärlden. Lika 
viktigt kanske det var vad de inte fick 
uppväcka för associationer. Att förvandla 
trianglarna till exempel till segel vore ett 
slags enkel putslustighet som han undvek. 

I trianglarnas tema gick det att försvinna. 
Lusten, upptäckarglädjen, tvånget att 
undersöka och underkasta sig en idé intill 
det yttersta drev honom framåt. Stora 
komplicerade väggar, där han förenade 
rörelser och realiteter i nära anknytning till 
de platser där dessa stora konstverk skulle 
sitta (en teckningssal med spiraltrappa, ett 
postkontor); funktion och realitet smälte 
samman med konstverket. Hit hade han 
aldrig nått utan att uppslukas av sitt tema 
med alla dess kombinationsmöjligheter. 

Det är lätt att se konsekvensen och ryckas 
med av den; lika intressant emellertid, 
tycker jag, att det inom denna följdriktighet 
finns sådana hav av intuition. Se bara på 
måleriet, färgerna skimrar, penseln har 
lämnat spår efter sig, tvekan, överväganden 
går ännu att skönja, ibland har färgen runnit. 
Man kan följa färgerna i trianglarna som 
vore de ett slags färgdagbok. Rodhe var 
ingen rak konstruktivist. Han tog sig in i 
och spelade med ett system. Men låtsades 
aldrig vara någon annan än sig själv. Genom 
Eiffeltornets mönster skymtar både X-et och 
den beundrade Bonnard.

Thomas Millroth
Gärsnäs i september 2005
Författare och konsthistoriker
chef för Ystads Konstmuseum
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Omslag: Lennart Rodhe vid vernissagen den 21 
april 2001, Galerie Bel´Art, ”Lennart Rodhe–
målningar 1947-58”. Foto: Jan Wattéus

”Skiss: Snurran”, 2.10.1947, tusch, 21 x 30
”Skiss”, 11.11.1947, tusch, 23 x 24

”Triangelspel I”, 7.12.1947, tusch, 50 x 64,5

”Triangelspel II”, 8.12.1947, tusch, 50 x 64,5



”Skiss”, 11.11.1947, tusch, 23 x 24 ”Triangelfigur”, 6.12.1947, gouache, 24 x 31,5

Trianglarna var en minsta möjliga del av en växlande, dynamisk helhet; färgbärare, rumsskapare 
– mönster över en yta, där volymen är underförstådd, men starkt närvarande. 
Triangelmålningarnas dynamik innehöll en stark cirkulerande rörelse, som också gick in och ut 
i bilden, och kretsade kring ett centrum. Rum för ständiga växlingar. � 

Thomas Millroth
del av katalogförord:  ”Lennart Rodhe – målningar 1947 – 1958”,  Galerie Bel’Art, april – maj 2001.

”Snurran”, 1948, tempera, 101,5 x 121,5



”Drakar I”, 1948, tempera, 88,5 x 61

”Spiralbana”, 1948, olja, 67 x 82,5



”Transport I”, 1948, olja, 46 x 38,2

”Transport II”, 1948, olja, 48 x 38

”Trianglars öga”, 1948, olja, 54 x 65



Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm
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Öppet: tisdag–fredag 11–17, lördag 12–15

Utställningen pågår till den 30 november 

Galerie Bel´Art vill tacka Margareta Rodhe, utan hennes positiva 
engagemang och utlåning hade denna utställning inte blivit verklighet.

Mått i centimeter: höjd gånger bredd.

Välkommen till

VERNISSAGE
Lördagen den 29 oktober 2005

klockan 13–16 

”Variationer”, 1948, tempera, 60,7 x 122



”Skiss”, 28.1.1949, tusch, 31,5 x 24

”Kilar”, 1948, olja, 46 x 33

”Bollande byggnad”, 23.7.1948, 
 vaxkrita, 28 x 21

”Le Cycle”, 10.12.1947, pastell, 47 x 33,5

”Triangelbygge”, 23.7.1948, 
vaxkrita, 28 x 21


