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Bertil Herlow Svensson 
1929 – 2012 

 

1929 Föds i Våxtorp, Halland.  

1959 Flyttar till Sala. 

1963. Konstnär på heltid. Dessförinnan sjöman och slöjdlärare. 

1964 12 Salakonstnärer ställer ut i Aguélimuseets regi under sommaren: 
Sixten Engberg, Gösta Södergren, Bertil Herlow Svensson, Lennart 
Lindberg, Edvard Cederling, Olle Eriksson, Folke Östlund, Stig Anå, 
Bertil Andersson, Bertil Widmark, Karl Otto Modin och Åge 
Lindbeck.   

 Deltar i Salasalongen 15 – 29 november: Sixten Engberg, Gösta Södergren, Bertil Herlow Svensson, Lennart 
Lindberg, Edvard Cederling, Olle Eriksson, Dick Holmér, Folke Östlund, Stig Anå, Bertil Andersson, Ove 
Gidlöf, Karl Otto Modin och Åge Lindbeck.  

1965 Nio Salakonstnärer ställer ut i Aguélimuseets regi under sommaren: Sixten Engberg, Bertil Herlow Svensson, 
Lennart Lindberg, Edvard Cederling, Olle Eriksson, Folke Östlund, Stig Anå, och Karl Otto Modin. 

1967 Deltar i riksomfattande utställningen Multikonst med en 10 x 10 cm väggskulptur.  

 Separatutställning på Galleri Aronowitsch, Stockholm.  

 Salakonst till vänorten Åndalsnes i Norge: Bertil Herlow Svensson, Lennart Lindberg, Stig Anå, Sixten 
Engberg, Martin Eder, Karl-Otto Modin, Edvard Cederling, Gösta Södergren, Bertil Andersson, Folke 
Östlund, Dick Holmér, Christina Eriksson, Bengt Ander, Torgny Östlund, Gustaf Eriksson, Åge 
Lindbeck och Kjell Eriksson. 

1968 Kulturstipendium i februari på 5.000 kr från landstinget. 

 Vandringsutställning 4 oktober – 17 november i Skultuna, Hallstahammar, Surahammar, Avesta, Norberg 
och Kolsva anordnad av Bergslagens konstföreningars samarbetsnämnd. Deltagare från Salaområdet är 
Bengt Ander, Stig Anå, Sixten Engberg, Lennart Lindberg, Karl Otto Modin och Bertil Herlow-Svensson. 

 Separatutställning på Aguélimuseet 7 – 17 november.   

1969 Separatutställningar på Galleri Aronowitsch, Stockholm, och Sandvikens konsthall.  

 Deltar i samlingsutställningar i Sveagalleriet, Stockholm, och Eskilstuna konstmuseum. 

1971 Tilldelas Konstakademiens arbetsstipendium på 6.000 kr. Flyttar till Börringe, Svedala, i Skåne och får en 
stor ateljé och bostad i en nedlagd järnvägsstation. 

1972 Deltar i samlingsutställningar i Lunds konsthall, Södertälje konsthall och Eskilstuna konstmuseum. 

1973 Deltar i samlingsutställningar i Lunds konsthall och Gävle konstmuseum. 

1974 Deltar i samlingsutställningar i Moderna muséet, Stockholm, och Amos Andersons konstmuseum, 
Helsingfors. 

1975 Uppför offentliga skulpturen Arkitektura Skulpturum Fisksätra. Deltar i samlingsutställning i Lunds konsthall. 

1976 Deltar i samlingsutställningen Konst på gatan, Borlänge. 

1977 Separatutställning på Tomelilla Konsthall. Deltar i samlingsutställning i Skövde Konsthall. 

1978 Deltar i samlingsutställning i Kulturhuset, Stockholm. 

1979 Deltar i samlingsutställning vid 15:e Biennalen Middlenheim, Antwerpen, Holland. 

1980 Deltar i samlingsutställningen Den Frie Udstilling M 59, Köpenhamn. 

1981 Deltar i samlingsutställningarna Sculpture Now Magistratsparken, Galerie Nordenhake, Malmö, och Galleri 
Engström, Stockholm.   

1982 Deltar i samlingsutställning i Liljevalchs konsthall, Stockholm. 

1983 Separatutställning på Ystads konstmuseum. 

1984 Offentlig skulptur vid Boplatsgatan 9, Malmö. 

1985 Separatutställning på Galleri Aronowitsch, Stockholm. 
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1987 Deltar i samlingsutställningen Wanås Konst, Knislinge. 

1989 Separatutställning på Gallerie Altes Rathaus, Inslingen, Tyskland.   

1990 Offentligt arbete vid Osbecksgymnasiet, Laholm.  

1993 Fragmentarisk sfär vid Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund. 

1999 Sektorns mekanik - sektorns volymer, aluminiumskulptur vid Sveavägen, Stockholm. Senare flyttad till 
Moderna Museet. 

2010 Utställning på Trelleborgs museum. 

2012 Avlider i Börringe, Skåne. 

  

Wikipedia (oktober 2014): 

 

Biografi 

Bertil Herlow Svensson föddes 1929 i halländska Våxtorp som äldst av fyra barn. Han växte upp under 
relativt enkla förhållanden och gick som ung till sjöss. Som sjöman besökte han ett 60-tal länder. 
Förutom sjömansarbete utförde Bertil Herlow Svensson inredningssnickerier på lyxyachter. Efter 
vidareutbildning och en tid som slöjdlärare ägnade sig han från mitten av 1960-talet på heltid åt sitt 
konstnärskap. En fullt utrustad snickeriverkstad fanns i hemmet ända till hans död. Bertil Herlow 
Svensson levde ensam och fick aldrig några egna barn. 

 

Genombrott och karriär 

Bertil Herlow Svensson var autodidakt och fick sitt genombrott 35 år gammal genom sin medverkan i 
utställningen Multikonst 1967. Där deltog han med skulpturen 10 x 10, ett tredimensionellt 
väggobjekt uppbyggt av tunna metalltrådar. Skulpturen gjordes som utställningstiteln nästan avslöjar 
som multipel. Ett liknande men unikt verk finns idag på Eskilstuna konstmuseum. Ungefär samtidigt 
debuterade han med sin första separatutställning på Galerie Aronowitsch i Stockholm. Den följdes av 
flera på samma galleri samt flera separatutställningar på museer och konsthallar under främst 1970-
talet. Under 1980-talet var Bertil Herlow Svensson representerad och ställde ut på Galleri 
Nordenhake i Stockholm. Den sista stora separatutställningen under Bertil Herlow Svenssons levnad 
genomfördes på Trelleborg museum 2010. Efter utställningen förvärvade Trelleborgs kommun två av 
verken för sammanlagt 700.000 SEK. Detta trots att Herlow Svensson de sista 20 åren av sin levnad 
konstant vägrade att sälja sina verk. 

 

1966–1977  Konkret och kinetisk skulptur 

I sin första period, från cirka 1966 fram till ungefär 1977, arbetade Bertil Herlow Svensson 
matematiskt med tunna aluminiumrör utspända mellan ståltrådar. Ofta baserade på en en 
"basenhet" många gånger ett 40 cm långt, tunt aluminiumrör. Resultatet, en form av transparenta 
konstruktioner har släktskap med Naum Gabo och även de skulpturala verken av Max Bill. Många av 
Herlow Svenssons skulpturer från denna tid äger en proportionell exakthet som ger möjligheter till 
glidningar i skalan, vilket varit en förutsättning för Herlow Svenssons första monumentala skulpturer, 
varav en, Sektorns Mekanik, kan ses här på bild från Konsthallen i Hishult. 

Bertil Herlow Svensson skrevs av svenska kritiker snabbt in i den konkretistiska traditionen trots att 
hans verk både berör den kinetiska konsten och samtidigt lånar idéer från minimalismen, en 
konströrelse som då inte hade någon högre status i Sverige. I de industriproducerade små 
metallstavarna och de exakta måtten kan man trots estetiska skillnader dra paralleller till bland andra 
Walter de Maria och Carl André. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Multikonst
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1970–1975  Arkitekta Skulpturum 

Arkitekta Skulpturum tillkom efter en tävling 1970 som Bertil Herlow Svensson vann under mottot 
"Arkitekta Kulturrum". Det är en 8 meter hög skulptur som uppfördes 1975 i Fisksätra i Nacka 
kommun och består av raka aluminiumrör i en böljande invecklad geometrisk form. Den påminner 
om flera andra av hans monumentalverk från samma tid men är den största och mest komplexa som 
uppförts till dags dato. Det är en omtyckt skulptur som blivit lite av ett kännetecken för förorten 
Fisksätra, bland annat förekommer den i logotypen för Fisksätra Scoutkår. 

 

1977–  Sfärer och cirklar 

I den senare delen av sitt konstnärskap riktade Bertil Herlow Svensson sitt intresse till sfären. Med 
uppbrutna cirklar, nu ofta i mässing, fortsätter han undersöka luftrummet eller kanske snarare 
tomrummet. Skulpturens uppbrutna cirkeldelar blir en mötesplats för inre och yttre krafter en plats 
där det inre är annorlunda än det yttre och där den skulpturala verkan "skapas". Av de sfäriska 
skulpturerna utförde Herlow Svensson också monumentalverk, men då oftast i aluminium eller stål. 

 

Mottagande 

Olle Granath beskriver 1969 Bertil Herlow Svenssons formspråk med dessa ord: ”Tunna 
aluminiumrör, alla av samma grovlek, beskriver volymer av olika slag som åstadkommits genom att 
rören spänts mellan ståltrådar i form av cirkelbågar som skär varandra /.../ Aluminiumrören fyller här 
samma funktion som de parallella streck man drar för att skugga fram en volym i en teckning. 
Resultatet blir ett slags elementära undersökningar av rums- och volymförhållanden som Svensson 
själv har kallat parallellitetens, divergensens och konvergensens mekanik. 

 

Ateljé och bostad 

Bertil Herlow Svensson bodde och arbetade i en ombyggd stationsbyggnad i Börringe utanför 
Svedala, från mitten av 1970-talet och ända fram till sin död. I trädgården fanns flera 
monumentalskulpturer av vilka sex stals och såldes som skrot i Malmö. Hemmet och ateljén finns 
avbildade i Allt i Hemmet. Byggnaden är fortfarande (hösten 2013) i släktens ägo. 

 

 

 

Stockholms läns museum (oktober 2014): 

Bertil Herlow-Svensson 

Bertil Herlow-Svensson är framförallt känd för sina konstruktivistiska, nonfigurativa 
skulpturer av aluminium.  
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Enligt konstnärens egen utsago är det geometri han sysslar med. Han kallar sig geometrisk 
grundforskare. Skulpturerna är matematiskt exakt uträknade konstruktioner som har 
geometriskt bundna former, uppbyggda av aluminiumrör. 

Bertil Herlow-Svensson föddes 1929 och är bosatt i Svedala. 

Offentliga arbeten i urval:  

 Osbecksgymnasiet, Laholm, 1990.  

 Sektorns mekanik-Sektorns volymer, aluminium, Kaptensgårdens skulpturpark, 
Sveavägen, Stockholm, 1999.  

 Centralsjukhuset, Kristianstad.  

 Utanför konsthallen Hishult, Borlänge.  

 Boplatsgatan 9, Malmö, 1984.  

 Fragmentarisk sfär, aluminium, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund, 1993. 

 Mikrobiologiska institutionen, Uppsala.  

 Landstingshuset, Lund. 

 Semicirklar, aluminium, Erlandsdal, Svedala. 

 Arkitektura Skulpturum, aluminium, Fisksätra, Nacka, 1975. 

 

Arkitekta Skulpturum av Bertil Herlow-Svensson 

Arkitekta Skulpturum - Symbol för Fisksätra bostadsområde. 

Skulpturen är en 8 m hög konstruktion, uppbyggd av 672 stycken parallellt ställda, 
sinsemellan lika långa aluminiumrör. Konstruktionen gör att betraktaren kan uppleva det 
mest oväntade och fantastiska rörelser och ljusbrytningar. Beroende av tiden på dygnet och 
årstid ger skulpturen skiftande upplevelser. När solljuset tränger sig mellan 
aluminiumstavarna i de geometriskt återkommande formerna tycks hela skulpturen få liv 
och rör sig i virvlande, böljande rörelser. 

Bertil Herlow-Svensssons skulptur vid Fisksätra centrum är resultatet av en allmän pristävling 
om konstnärlig utsmyckning av bostadsområdet som styrelsen för Fisksätraprojektet 
beslutade om 1969. Bertil Herlow-Svensson utsågs till vinnare av första pris för förslaget 
"Arkitekta Skulpturum". I sin motivering till tävlingsförslagets utformning har konstnären 
själv sagt att skulpturen ska stimulera och aktivera genom föränderligheten i förhållandet 
mellan betraktaren och ljusets infallsvinkel. 

Text: Marianne Rudsgård-Kralli  
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Studiecirkeln I Avlidna Salakonstnärers Sällskap den 11 november 2014: 

Siw Brehmer: Bertil Herlow Svensson och jag var kollegor i början av 1960-talet. Han var 

slöjdlärare och var – lite vresig. Lite ojämn i humöret, men vi tycker han var trevlig. Han 

hjälpte oss ofta i småslöjden. 

Jag minns att han hade utställning på Magasinsgatan men då var det mest oljemålningar. 

Ganska små. Då bjöd han ner alla kollegor för att få lite folk till utställningen.  Jag har träffat 

honom även privat på fester och liknande. Då visste man aldrig riktigt var man hade Bertil. 

Han kunde vara jättetrevlig. Sjunga å sådär. Men retade han sig på något eller fick nåt ord 

som inte passade så blev han tvärarg. Vi var en gång på Sala stadshotell och dansade en 

onsdag. Vi var där några kollegor och en av oss dansade med Bertil och råkade säga något 

som inte passade. Då stampade han i golvet och gick hem! Lite så var Bertil. Han hade många 

sidor och var egentligen väldigt snäll och generös. Han gav bort mycket av sin konst till 

vänner och bekanta.  Han hade ett väldigt öppet hem nere i Börringe. Tog emot gäster och de 

fick bo och äta där. Ibland hade han bara ägg i kylskåpet och ibland var det alldeles fullt.  

Mats Hedlund: Jag hade Bertil som slöjdlärare när jag var 11-12 år. Ibland kunde man åka på 

en hurril. Troligen hade jag gjort rätt för det. 

Kristina Eriksson: Torgny Östlund och jag gjorde studiebesök hos olika konstnärer på 60-

talet när jag var 17-18 år. Han var lite knepig. Man förstod inte alltid vad han menade. Då höll 

han på med sina ståltrådsskulpturer. Det hängde fullt av dem på väggarna. 

Kjell Engberg: Han var ju sjöman och reste runt i hela världen och samlade på sig en otrolig 

massa värdefulla saker. Istället för att gå på krogen gick han på museer i hamnarna. Han hade 

det mesta nedpackat när han bodde i Sala, men i Börringe kunde man se alltsammans. Det tog 

flera timmar att gå igenom. 

Men han var livsfarlig att diskutera med. Man fick välja sina ord. Min pappa, Sixten Engberg, 

och Bertil blev ibland otroligt osams. Pappa sa precis vad han tänkte och Bertil blev helt 

vansinnig. Men han kom tillbaka efter någon vecka. Han var då väldigt hungrig och fick god 

mat hos oss och det uppskattade han. 

Han var också representerad på Kiviks marknad. Han hade gjort en uppfinning. En 

dammindikator. Han hade målat upp ett antal lock till snusdosor. Locket skulle man lägga på 

till exempel byrån. Och när man lyfter på den så ser man om det är dags att damma! 

Han var en pedant. Det var en total motsats att komma från Bertil Herlows välstädade ateljé i 

mejeriet till pappas kaosateljé! 

Siw Brehmer: Det var under oljekrisen – kanske 1972. Bertil, Sverker Juhlin och Holger 

Lagerkvist skulle vara tomtar hos oss på Brahegatan. Då kom Bertil först. Dom var klädda 

som oljeshejker alla tre med stora lakan, turbaner, stövlar och bensindunkar! Vi har aldrig haft 

såna tomtar! 
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Mats Hedlund: Det var samma kille, Thomas Ljungqvist, som gjorde filmerna om Ian 

Hellström, Desperadon från Kolsva och Bertil Herlow Svensson. Det tog sju år! Ibland gick 

det flera år utan att han fick träffa dom! Dom var så osams!! 

 

Johnny Ekman: Den här skulpturen/formen var Bertil Herlow in med på Sala Sparbank och 

föreslog att vi skulle göra en sparbössa i den formen. Det var någon gång på 1960-talet. Jag 

har för mig att det skulle kosta 10-15.000 kr att ta fram verktyget/formen till gjutningen i 

plast. Den skulle då ha en springa i ”eggen” för mynten. Men vi köpte ju våra keramikgrisar 

från Sparfrämjandet och tyckte det var för dyrt. Och kanske inte heller att vi trodde den skulle 

slå som sparbössa. Jag vet att jag visade den för vår v.d. Roland Porelius, men jag var själv 

inte övertygad om att den skulle bli någon framgång hos spararna. Så här i efterhand kan man 

tycka att det var synd att vi inte nappade på erbjudandet. 

 

Siw Brehmer: Den här litografin är det sista Bertil Herlow gjorde enligt Per Lagerkvist. 
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Sala Allehanda 4 oktober 1968 
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Sydsvenskan 5 juni 2009: 

Här blir allt till konst  

 

I sina skulpturer utgår Bertil Herlow-Svensson från geometrin. 

 

Utsikt från fönstret. 

http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-2-LWEbertil009_199556a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-2-LWEbertil009_199556a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-3-LWEbertil008_199555a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-3-LWEbertil008_199555a.jpg
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Hos Bertil Herlow-Svensson har alla föremål sin givna plats. 

 

http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-4-LWEbertil007_199550a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-4-LWEbertil007_199550a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-5-LWEbertil004_199549a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-5-LWEbertil004_199549a.jpg
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Sedan 1971 bor Bertil Herlow-Svensson i det gamla stationshuset i Börringe. Här har han plats 

både för sina samlingar och för sina skulpturer. Här känner han sig som kung. 

http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-6-LWEbertil010_199537a.jpg
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De tomma sardinburkarna bildar en silvrig pelare.  

http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-7-LWEbertil002_199538a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-8-LWEbertil005_199547a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-8-LWEbertil005_199547a.jpg
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http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-9-LWEbertil003_199546a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-9-LWEbertil003_199546a.jpg
http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-10-LWEbertil001_199545a.jpg
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Bertil Herlow-Svensson har ordning på både makulerade körkort och gamla 

sjöfartshandlingar.

http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-11-LWEbertil011_199543a.jpg
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Av foten på ett sönderslaget vinglas har Bertil Herlow-Svensson skapat ett nytt dryckeskärl. Där 

ryms bara några ynka droppar, precis lagom för gäster som kommer i bil, tycker han. 

http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-12-LWEbertil006_199542a.jpg


 Bertil Herlow Svensson 

 

 

Allt kan bli till konst, även tomma äggskal.  

 

TEXT: CHRISTINA GUSTAFSON  

 Svedala. En olycka golvade Bertil Herlow-Svensson. Men nu känner sig den 

åttioårige konstnären snart redo att börja arbeta igen.  

BÖRRINGE. Swing it Baby! Never give up!  

Konstnären Bertil Herlow-Svensson har visserligen passerat åttiosträcket, och 
kroppen är lite skröplig efter ett fall för något år sedan, men han har inte gett upp.  

Än svänger det om honom. Sinnet är ungt. Han är verbal till tusen, och efter åren till 
sjöss kryddar han gärna svenskan med engelska glosor. Ibland drar han till med lite 
italienska.  

– Jag har gått över hela världen. Det var under den tiden jag började måla, säger han.  

Sjömanstiden har även satt andra spår. Det före detta stationshuset i Börringe, som 
tjänar som kombinerad bostad och verkstad, är fullproppat med exotiska minnen. Det 

http://www.sydsvenskan.se/Images/media_copied/2009/06/07/ART-13-LWEbertil012_199539a.jpg
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är uppstoppade krokodiler, koraller, dolkar, dockor, möbler, mattor, tavlor, vapen, 
ormar med mera. Allt minutiöst ordnat. Inte en pinal ligger eller hänger fel.  

Likadant är det med hans övriga tillhörigheter. Flugsmällarna hänger på parad, liksom 
kravatterna och hattarna, de tomma äggkartongerna är omsorgsfullt staplade, 
plastlocken till de diskade lingonhinkarna står tätt i räta led, de ursköljda kaffefiltren 
bildar perfekta högar, ölkartongerna är sinnrikt ordnade.  

Bertil Herlow-Svensson är samlare. Han kastar ingenting. I hans händer kan allt bli till 
konst eller i alla fall ge inspiration, till och med gamla äggskal.  

– Jag är nog lite knäpp, säger han, och vi anar ett milt leende inne i de grå 
skäggmassorna.  

Framför allt är han konstnär. Måleriet har han dock övergett. På senare år har han 
helhjärtat ägnat sig skulptur. Han betecknar sig som konstruktivist. Hans verk är 
avskalade och sparsmakade med former hämtade från geometrin. Det är cirklar och 
elipser i aluminium och stål, som han böjt till med millimeterprecision och mycket 
tålamod och sedan fogat samman till större verk. Och för att få till det rätta svänget 
gör han noggranna kalkyler och testar först sina idéer i enklare material.  

– Det kan se ganska ointressant ut med cirklar och elipser, men jag sätter i system att 
vrida och vända på godset, tills det blir precis rätt.  

För även i sitt konstnärliga utövande är Bertil Herlow-Svensson pedant. I hans ateljé 
råder ordning och reda. Varje sak har sin plats. Han behöver aldrig leta.  

Fast sedan olyckan har han knappt satt sin fot här.  

– Jag är fortfarande lite virrig i skallen, men kanske kommer jag loss i sommar.  

Till Börringe kom han 1971 efter att ha arbetat som slöjdlärare och konstnär i Sala. En 
svåger råkade se en annons i Sydsvenskan om att det gamla stationshuset var till salu.  

– Det var en massa smårum. Jag har slagit ut väggar och öppnat upp. Med ritningarna 
har jag haft hjälp, men ombyggnaden har jag gjort själv. Man är king of everything.  

Här fick han utrymme både för sitt samlande och för sina skulpturer. Han gillar att 
jobba med stora former och format. Men de riktiga bjässarna fick inte plats i huset. 
Dem placerade han i grönskan utanför. Tolv av dem stals för några år sedan. Det var 
en bitter förlust, som engagerade hela byn. Sedan dess håller invånarna stenkoll på 
alla bilar som stannar utanför eller i närheten av stationsbyggnaden.  

– Varje skulptur var värd cirka 300 000 kronor. Tjuvarna behövde två nätter för att 
forsla bort dem med bil och släp, berättar han.  



 Bertil Herlow Svensson 

 

Trelleborgs Allehanda 25 september och 5 oktober 2009: 

 

 

Börringe gamla station, Bertil Herlow-Svenssons hem sedan snart 40 år, vimlar av konstverk och 
artefakter som bara väntar på att förvandlas till konst. Foto: Claes Nyberg 

 

Slagen av häpnad över sin egen konst 

Lars Thulin 
Publicerad 25 september 2009. Uppdaterad 5 oktober 2009.  

Han har inte sett filmen om sig själv, och bryr sig inte om vad folk kan tycka om "Berra" i 
filmen med samma namn. Bertil Herlow-Svensson, Börringes skäggige trollkarl med 
geometriska figurer, vet att dokumentärens bild av honom är ärlig. 

BÖRRINGE. Nyfiken, men lite förvånad, faktiskt, är konstnären Bertil Herlow-Svensson över att 
ha blivit föremål för dokumentärfilmen "Berra" med Skånepremiär på Grand i Trelleborg på 
lördag. I över 15 år har Bertil umgåtts med fotografen Thomas Ljungqvist och dennes kameror. 
Tusentals bilder har tagits och om det har varit stillbilder eller film, det har Bertil inte tagit någon 
större notis om.  

– Jag var bara mig själv, och tänkte aldrig på att det här var något andra skulle se, säger han. 
Men även om det kommer fram negativa grejor, så är det ärligt.  

Anita Nilsson, Bertils hjälpsamma och prydligare syster, nickar. Hon har ju, till skillnad från Bertil, 
faktiskt sett filmen. Själv äger han varken tv eller videoapparat.  

– Jag känner igen min bror, säger Anita med värme. Och jag tycker det är en bra film, trots att 
den är ganska utlämnande.  

– Ska jag vara riktigt ärlig, ler konstnären inne i det gråvita tomteskägget, så har det hänt, någon 
gång under årens lopp, att jag tagit ett glas vin någon gång.  

http://www.trelleborgsallehanda.se/sok/?writer=Lars+Thulin
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Han är öppen med sina bekymmer både vad gäller "en lätt alkoholism", sina mörka perioder och 
en tilltagande virrighet. Men han är obruten i anden, planerar massor av nya projekt och har sin 
verkstad full av prylar som bara väntar på att sammanfogas till konst.  

Bertil Herlow-Svensson är nämligen mannen som aldrig kastar något. Att filmen "Berra" rör sig 
mycket i konstnärens hem sedan 1971, Börringe gamla station, är inte svårt att förstå. Hemmet 
är en funktionell lekstuga, och liksom Bertil själv ett originellt, skenbart virrvarr, befolkat av 
humor, vilt spretande intressen och minnen från ett 80 år långt, händelserikt liv.  

Att huset fylls av gamla nötter, äggskal, konservburkar, använda kaffefilter och tusen andra 
artefakter kan förskräcka en besökare. Men bilden ljuger. Här bor en pedant, i ett hem förvisso 
bräddfullt av till synes värdelösa "bra att ha"-grejor. Men Bertil får användning för allt, även om 
han inte just i dag kan säga exakt vad planen är.  

– Jag dricker egentligen inte kaffe, men jag är tvungen till det för melittafiltrens skull! säger 
konstnären med glimten i ögat.  

Han avdramatiserar gärna sina experiment genom att kalla dem "töntigheter", och sig själv 
genom att betona vilken skojare han är. Skämtlynnet märks också i filmen.  

– Men konsten är allvar, betonar han. Där är jag mycket seriös.  

Skapandet av hans lätt igenkännbara konst, geometriska figurer i silvergrått aluminium, kallar 
Bertil själv för "forskning".  

– Jag är väldigt road av geometri, berättar han, och tänder en lampa vid en av sina manshöga 
byggen av hundratals tunna aluminiumrör. Han snurrar den långsamt i lampskenet, så att 
skuggor och metallrör bildar nya, smått hypnotiserande mönster och figurer.  

– Titta, den blommar! ropar Bertil med stolt förtjusning.  

De på en gång både enkla och komplicerade rörbyggena växer fram sektion för sektion, och 
bildar snart en helhet nästan omedvetet, berättar han.  

– Man är slaviskt bunden av mekaniken i geometrin, förklarar Bertil. Men det är det jag tycker är 
roligt.  

– När man fogar samman figurerna så blir man av häpnad slagen. Är det jag som skapat det här? 
Nä, det är mekaniken. Det som sker är inget jag planerat från början.  

Han har haft tur, säger han själv, i sin konstnärliga karriär. Ett galleri i Stockholm lyckades redan i 
slutet av 60-talet skapa uppmärksamhet kring konstnären från halländska Våxtorp. Sedan har 
han fått många uppdrag till offentlig utsmyckning över landet.  

Men utbildad konstnär är han inte. Bara en snickare som gick till sjöss och tog så mycket intryck, 
av livet och konsten, att det blev oundvikligt att förr eller senare komma till ett uttryck.  

– Det finns alldeles för många högdragna, arroganta konstnärer som framställer sig själva med 
nästan övermänskliga kvaliteter, säger han.  

– Jag är en sjöman och snickare; no more, no less! deklarerar Bertil i ett av sina karakteristiska 
utbrott av sjömansengelska.  

Bertil är en enstöring, vilket var nödvändigt under de många år då han jobbade hårt i sin 
verkstad. Men på senare år, när sviktande hälsa fått honom att tappa tempot och, som han 
säger, degraderas till en "second hand person", så är ensamheten tidvis jobbig.  

– Men du vet, jag är still going strong, säger Bertil Herlow-Svensson. I'll never give up!  



 Bertil Herlow Svensson 

 

Skånska Dagbladet, Skanskan.se 18 juli 2014: 

 

Gods- och biljettexpeditionen finns kvar. 

Nu töms Stationshuset 
Av Elisabeth Sandberg  

BÖRRINGE. Börringe stationshus som är fyllt av skulpturer, modeller och mängder av 

kuriosaföremål håller på att tömmas. Här bodde och verkade konstnären Bertil Herlow Svensson i 

många år. Nu letar hans syster Anita Nilsson efter en lokal att förvara en del av konstverken i. 

Bertil Herlow Svensson avled i oktober 2012. Stationshuset är sålt och en ny ägare tar över i september. 

Huset som är byggt i början av 1900-talet ska användas som kontor. 

Mycket är intakt i det rymliga stationshuset Här hade Bertil Herlow Svensson både sin verkstad, smedja och 

bostad. 

– Min bror samlade på allting. Jag och mina syskon kommer att spara så mycket som vi kan. Allt som har 

med hans konst att göra ska vi ta tillvara. 

– Det är bara det att konstverken och modellerna tar plats och vi behöver en lokal att förvara föremålen i, 

berättar Anita Nilsson. 

Hon har frågat Svedala kommun om de kan hjälpa henne med en lokal men ännu inte fått något svar. 

Invändigt påminner stationshuset nästan om ett museum. Bertil Herlow Svensson köpte huset av SJ 1972. I 

en hörna står en gammal telefonväxel. Biljett- och godsexpeditionen finns kvar med sina två luckor. 

Bertil Herlow Svensson har fyllt på med sina egna föremål och det finns prylar från golv till tak. Här kan 

man följa hans konstnärskap i form av både ritningar, modeller, vernissagekort och tidningsartiklar. Här och 

där finns hans handskrivna lappar och små tänkvärda budskap. Allt i en salig blandning.  

Det finns en intressent till en del av konstverken. Övriga vill familjen gärna bevara. Tre stora 

aluminiumskulpturer som tidigare stått utanför stationshuset visas just nu på en utställning i Värnamo. 

– Vi hoppas också kunna ge ut en skrift om hans konstnärskap, avslutar Anita Nilsson. Vi sparar så mycket 

vi kan också får vi se vad vi kan göra av det. 

Den nya ägaren får tillträde till huset i september. 

http://www.skanskan.se/apps/pbcsi.dll/bilde?Avis=SF&Dato=20140718&Kategori=SVEDALA&Lopenr=140719516&Ref=AR&MaxW=1024&MaxH=768
http://www.skanskan.se/apps/pbcsi.dll/bilde?Avis=SF&Dato=20140718&Kategori=SVEDALA&Lopenr=140719516&Ref=AR&MaxW=1024&MaxH=768
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Stockholms Auktionsverks Moderna auktion, 21-22 oktober 2014. 

Av 40 verk såldes 38 till ett klubbat värde av 1 154 700 kr. 

Unik samling Bertil Herlow-Svensson 

På Moderna auktionen säljer vi 40 av Bertil Herlow-Svenssons mest 

kännetecknande verk och skulpturer. 

 

Bertil Herlow-Svensson. Foto: Thomas Ljungkvist  

Stockholms Auktionsverk har fått uppdraget att sälja 40 verk av Bertil Herlow-Svensson 

(1929-2012). I samlingen ingår konstnärens mest kännetecknande verk och skulpturer som, 

ofta utförda i aluminium, har en industriell känsla som för tankarna till internationell 

minimalism. I samlingen återfinns välkända verk som Sektorns mekanik, Cirklar i förening 

samt hans typiska konstruktioner.  

 

Det här är matematisk poesi. Skulpturerna påminner om minimalism och flimrande op-konst, 

men det Herlow-Svensson egentligen höll på med var en slags matematisk-geometrisk 

problemlösning på mycket avancerade estetiska nivåer, säger Ebba de Faire, intendent på 

Stockholms Auktionsverk.  

 

Bertil Herlow-Svensson inledde sin konstnärsbana vid 35 års ålder och fick sitt genombrott 

1967 då han var en av de utvalda i den riksomfattande "Multikonst".  Han räknas som en av 

de mest betydande företrädarna för konkret konst i Sverige. Samlingen med 40 verk säljs på 

Moderna den 22 oktober. 
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