PORTRÄTT
Lediga dagar målar han nio, tio timmar. Ställer fram sex,
sju målningar i ateljén och låter sinnesstämningen avgöra
vilken han ska jobba med. För Karl-Erik Jamtås, dekorationsmålare på Björkstads, är konsten bara skenbart minimalistisk.
Doften av terpentin slår emot när han öppnar porten vid S:t Eriksplan. Trapphallen ska få nytt liv. Varsamma penseldrag har mejslat
djup i den släta ytan. Stillsamma marmoreringar, sekelskiftestypiska färger framför trådhissen.
För fastighetsägaren är förändringen ett kliv hundra år bakåt.
För de anställda på Björkstads Dekorationsmåleri är den vardag.
Med arbeten som Dramatens biljettkassa, Koppartälten i Hagaparken och Katarina kyrka har företaget samlat ihop en minst sagt
diger meritlista.
– Vi är nog de främsta inom dekorationsmåleri i Sverige, bekräftar Karl-Erik Jamtås ödmjukt.
Själv kom han till Björkstads 1995, direkt från Bildkonstakademien i Helsingfors och närmare åtta års konststudier. Konstaterar
att de egentligen var enda alternativet om man inte skulle bli konservator.
– Som dekorationsmålare är man ofta rätt fri eftersom andra
får lita på ens yrkeskunskap. För egen del bävar jag sällan för nya
intressanta uppdrag. Ibland är det så svårt att man får ångest, inte
kan äta, knappt sova. Men det är bara att ge sig på det, kämpa
och slita tills det blir en öppning.
Lite som hans egna tavlor. För sedan 2000 har Karl-Erik Jamtås ställt ut på ett flertal gallerier. Han finns representerad på bland
annat Jämtlands landsting, Östersunds kommun och reklambyrån
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Sandler Mergel.
Och bakom den skenbart lugna ytan i serien Bortomljud skymtar något oroligare.

Bortomljud?
– Ytan är artificiell, under finns så mycket mer. Det är ungefär som med människor omkring oss, i tunnelbanan, överallt. Det
finns en yta som är korrekt men under är vi fulla av känslor och

ljud och allting kommer nära.
Ateljén är välstädad när han skapar. Han måste ha luft och ytor,
förklarar han. Är på gränsen till pedantisk.
– Ofta lyssnar jag på minimalistisk musik för att komma i stämning, som Arvo Pärt eller Steve Reich. Sedan ställer jag upp sex,

frustration. Jag vill att betraktaren upplever en tidsförskjutning och sju olika målningar och bestämmer vilken jag ska gå vidare med.
en bra titel öppnar för åskådaren och skapar en kreativ process.
Bortomljud är ett nyskapat ord. Man kan inte associera till något
förutsatt, säger Karl-Erik Jämtås.

Han är ganska sparsmakad i sitt måleri, förklarar han. Beskriver
den som ”med inslag av konkret minimalistisk naturromantik”.
– Men egentligen vägrar jag sätta någon etikett på min konst.

En av recensenterna skriver:

Det leder bara fel, avleder. Det är upp till betraktaren att uppleva

”Horisontlinjen är det ständigt återkommande bildelementet

vad man ser.

som stramar upp och fördelar. I några fall intill minimalistisk för-

Vid S:t Eriksplan tar väggarna form. Penselfina detaljer med

enkling, i andra endast som en lätt antydan att det är landskap det små streck. Schatteringar och riktning i den tunga stenen. Privat
handlar om… Och det är omöjligt att värja sig för känslan av liten-

målar han däremot med breda penslar och spackel. Drar tjocka

het inför de blåtonade bergsmassiven. För Jamtås tycks naturen

sjok som i betraktarens ögon blir skenbara bergsmassiv på andra

vara en plats där mänskligheten är en viktig parentes men knap-

sidan en sjö.

past jämförbar med det stora undret.”
Själv säger han att han präglas av en kreativ oro. Arbetar, nästan aggressivt, brottas med måleriet i en lång process.

Det låter ändå som rätt stor skillnad?
Karl-Erik Jamtås konstaterar att arbetet på Björkstads gett oerhört mycket i form av teknik, lasyrer och färgbehandling. Uppdra-

– Jag vete fan, kanske är sjukligt rastlös, säger Karl-Erik Jamtås gen innebär ständig förnyelse. Och det historiska anslaget.
och spricker upp i ett plötsligt leende. Men i kontrollerad form i så
fall, för andra gånger kan jag stå i timmar för att blanda fram rätt

– Jobbet är väldigt brett och man blir aldrig fullärd. Sedan är
det miljöerna, att få bevara, mejsla fram. Finns det en historisk an-

nyans. Sedan klickar det till och allting stämmer. Färgackorden blir knytning är det kört. Då går jag igång direkt.
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