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Olle Nessle 
1940 – 2014 
   

1940 Föds den 22 september i Stockholm på Klara Norra Kyrkogata.  

1958-1960 Utbildar sig till grafisk formgivare vid Konstfackskolan i Stockholm. 

1964 Startar sin första filmklubb i Edsberg 

1965-1970 Art Director vid olika annonsbyråer. 

1965 Har sedan 1965 byggt årliga drakar. Under åren deltagit i drakfester i Sverige, Japan, Kina, 
Malaysia, Indien, Thailand och Indonesien som inbjuden gäst. Deltagit vid flera tillfällen i Cervia 
Volante, konstinriktad drakfestival i Italien. 

1970-1973 Utbildar sig till teckningslärare vid teckningslärarinstitutet, Konstfack. 

1973 Flyttar med familjen till Skurup. 

1975 Flyttar med familjen från Skåne till Sala. Undervisar i bild, konsthistoria och svenska vid 
Kungsängsgymnasiet fram till sin pensionering 2005. 

 Jazzklubben i Rimbo bildas, där Olle är en av medlemmarna. 

1976 Startar Sala Filmstudio tillsammans med några andra filmentusiaster. Under sin tid i Skåne 
startade Olle två filmstudios – i Skurup och Ystad. 

1980 Ger ut boken Svenska Skyltar. 

1981 Erhåller tillsammans med Martin Hedén och Lasse Norling ett kulturstipendium från SIDA på 
45 000 kr. 

1982 Studieresa till Papua Nya Guinea tillsammans med de två andra SIDA-stipendiaterna. 

 Utställningen Krokodilen går och stämplar – en egensinnig utställning om Papua Nya Guinea på 
konstmuseet i Västerås. 

 Ställer ut träskulpturer från Nya Guinea på Aguélimuseet i november. 

1986 Ger ut boken Serigrafi, silkscreen, schablontryck. 

1987 Skriver för första gången i tidskriften Hemslöjden. Genom åren skulle det bli ’långt över 100 
artiklar’. 

 Ger ut boken Om konsten att binda böcker. 

1988 Boken Drakar.  

1989 Invald i Sveriges Författarförbund. 

 Återinvigning 15 april av Centrumbiografen efter närmare ett års renovering. Gäster var bland 
andra Torsten Jungstedt, Lasse Åberg och Svante Thureson. Konferencier Olle Nessle.  

1990 Invald i Svenska Serieakademin. 

 Boken Drakar, Teknik & Poesi. 

 Boken Schablonmålning tillsammans med Lena Nessle. 

1993 Håller vårtalet sista april i stadsparken. 

1998 Gör affischen till En amerikansk eftermiddag på Moderna Museet 15 november. En av Olles 
många affischer. 

2003 Olle får Västmanlands landstings hederstipendium.  

2005 Engagerad i Nordiska Museets utställning Folkkonst som öppnar 29 maj. 

2006 Mattor minns, utställning ur Olle Nessles samlingar av mattor från Afghanistan på Armémuseum 
20 januari – 25 maj. 

 Deltar med delar av sin samling i utställningen Mångkulturella möten i Vänersborgs Konsthall 23 
augusti – 6 september.  

2007 Boken Drakar att bygga och flyga. 
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2008  Boken Okända mästare – skulptur på egna vägar om bland andra Jan-Erik Svennberg.  

 Deltar vid drakfestivalen på Bali. 

 Tilldelas Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver ’för mångårig och 
förtjänstfull medverkan i tidskriften Hemslöjden’.  

 Olle ställer ut ett urval ur sin samling av svensk folkkonst, Annan konst, 12 april – 1 maj på 
Täljstenen, Sala. 

2009 Erhåller den 28 maj Sveriges Författarfonds arbetsstipendium på 40 000 kr. 

 Tilldelas i september Postfuturistiska Sällskapets stora kulturstipendium på 2 000 kr ’för 
föredömliga insatser inom den postfuturistiska teoribildningen’.  

2011 Utställningen Filmstudioaffischer 1962 – 2011 i juli på Täljstenen, Sala. 

2012 Ställer i februari ut Okända mästare ur sin samling på stadsbiblioteket i Piteå. 

 Deltar i 1st International Kite Festival 18-23 septeber. 

 Tilldelas den 17 december ett stipendium på 60 000 kr ur Författarnas Fotokopieringsfond. 

2014 Olle Nessle avlider i Lund den 28 februari. 

 

 

Tidningsartiklar i urval: 
 

1990 Den saboterade symmetrin, Hemslöjden nr 4. 

1992 Moskébyggaren i Sala, Hemslöjden nr 2. 

 En gammal hembygdsgård, Hemslöjden nr 2. 

 Slöjda med Hemslöjden – Tupphängarna från Erikskulle, Hemslöjden nr 2. 

 Nils Nilsson, en folkkonstens stenmästare; Hallsbergs stenar, Hemslöjden nr 6. 

1994 Punk och barock i elevutställning, Hemslöjden nr 5. 

1995 Tapa, Hemslöjden nr 3. 

 Monica Hagman och Göran Bergh - Traditionsförnyare i Ransäter, Hemslöjden nr 4. 

 Möbelakrobaterna – Att inte göra möbler av möbler, Hemslöjden nr 6. 

1996 Rackstadkolonin – Konstnärer och hantverkare, Hemslöjden nr 1. 

 Ett återseende med Nisse Bruland – Vardagslivet som konst och poesi, Hemslöjden nr 3. 

 Ett möte med Viveka Nygren - Om jag litat på förnuftet har allt gått åt skogen, Hemslöjden nr 6. 

1997 Snickra själv – du kan!, Hemslöjden nr 3. 

1998 Folkkonst; Udda skatter i Nordmark, Hemslöjden nr 1. 

 Ett möte med Gerd Göran, Hemslöjden nr 3. 

 Hos Stubb-Jon; En dröm om vishet, skönhet och rörelse, Hemslöjden nr 5. 

1999 I fablernas värld; Ett besök i Harald Anderssons fantastiska trädgård, Hemslöjden nr 3. 

 Visst e’re kul! Bengt Carling – altmuligmand, Hemslöjden nr 3 

 Jag har en historia att berätta – Ett alldeles för kort möte med Sune Enoksson i Tärnaby, 
Hemslöjden nr 6. 

2000 Ätbara skulpturer från Kreta, Hemslöjden nr 6. 

 Hemma hos Surolle, Hemslöjden nr 6. 

2001 Pallen från Kina, Hemslöjden nr 3. 

 Vävarbyarna vid Dalälven, Nilen – Hedesunda tur och retur, Hemslöjden nr 4. 

 Anonyma Artister, Hemslöjden nr 5. 

 Harry Flodin - folkkonstnär, Hemslöjden nr 5. 

 Gunnarssons träfigurer, Hemslöjden nr 5. 

 Den skulpterande rörbockaren, Hemslöjden nr 5. 

2002 Påsk i Litauen, Hemslöjden nr 2. 

 Småhus för helgon, Hemslöjden nr 2. 

 En okänd mästare; Av granskott och näver, Hemslöjden nr 6. 

2003 Sköna vildstolar - Sittmöbler och tittmöbler, Hemslöjden nr 2. 

 Ett glödande hjärta i vinterrummet, Hemslöjden nr 3. 
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 Monumentet på Förklaringens berg, Hemslöjden nr 4. 

2004 Det mjuka berget, Hemslöjden nr 1. 

 Hur kunde hon? – om Märta-Stina Abrahamsdotter, Hemslöjden nr 4. 

 När bocken stang, Hemslöjden nr 6. 

2005 Den ofrivillige smäcksamlaren, Hemslöjden nr 2. 

 Högt marknadsvärde i Jokkmokk, Impuls nr 3. 

 SV mitt i vimlet (Studieförbundet Vuxenskolan), Impuls nr 3. 

 Mönster med mörk bakgrund, Hemslöjden nr 4. 

 Den slutliga parkeringsplatsen, Motor nr 4. 

 En skönhet att tända på, Hemslöjden nr 5. 

 Stenarbetaren som högg i trä, Hemslöjden nr 6. 

Artikel om loppmarknaden i Paris för tidskriften Sköna dagar. 

2006 Bland vargpälsar och sälskinnsbyxor, Hemslöjden nr 1. 

 Kan det vara luffarslöjd?, Hemslöjden nr 2. 

 God dag lyxskaft, Hemslöjden nr 3.  

 Återbruk runt halsen, Hemslöjden nr 4. 

 Johan August och cigarrlådorna, Hemslöjden nr 5. 

 Former ur hjärtat, Hemslöjden nr 5. 

2007 Hårda mjukisar från Gotland, Hemslöjden nr 1. 

 Mångsysslaren i Malung, Täpp Lars Arnesson, Hemslöjden nr 1. 

 Glasmästarspeglar och annat som blänker, Hemslöjden nr 5. 

 Lucia i Malung, Hemslöjden nr 6. 

2008 Mattor kan jag inte vara utan, Hemslöjden nr 1. 

 Odysseus kusiner i Nyhamn, Hemslöjden nr 2. 

 Magnus Aldenby – En dröm om Rödänge Trä och Bensin, Hemslöjden nr 3. 

 Mannen som visste när han skulle dö, Hemslöjden nr 3. 

 Folkkonstspejaren i Missionshuset, artikel om Olle Nessle, Hemslöjden nr 3. 

 Träkatedralen i Habo, Hemslöjden nr 6. 

2009 Jakten på den makalösa mattan, Hemslöjden nr 1. 

 Den skrattande döskallen, Hemslöjden nr 2. 

 Marior utan gloria, Hemslöjden nr 6. 

 Altmuligkvinnan med papperslyktorna, Hemslöjden nr 6. 

2010 Möbler med underhållningsvärde, Hemslöjden nr 1. 

 Trä som lever, Hemslöjden nr 3. 

 Ett hus för helgon, Hemslöjden nr 6. 

  

Okända år Julbockar med tvivelaktigt förflutet, Hemslöjden. 

 Ulla Nilsson – krukmakare i Arvika; I fädrens spår mot framtida krukor, Hemslöjden. 

 En svensk holländare, okänd tidskrift. 

 Moskéerna i Sala, Folket i Bild. 

 Lek i höjden, okänd tidskrift. 

 

 

 

Kommentarerna längre fram i texten från Kerstin Borgéus och Eric Fylkeson är från 

medlemsträffen i Avlidna Salakonstnärers Sällskap den 6 december 2016 där inget annat anges. 
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Från bostaden i Gamsebo: 
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Möte i Svenska Serieakademin 1995. Bakre raden: Stig H Wiklund, Per Söderberg, Klas Danielsson, Per Olof Inde,  
Daniel von Sydow, Ray Ojanen och Stellan Nehlmark. Mellanraden: Cia Edström, Sven Lidman, Sture Hegerfors  

och Olle Nessle. Nederst: Lasse Åberg. 
 

 
 
 
 
 

Serieakademin instiftades i december 1965 i samband med Sveriges 

första serieutställning, Seriernas Fantastiska Värld, på Galleri 

Karlsson i Stockholm. Initiativet till både akademin och 

utställningen togs av den unge journalisten Sture Hegerfors.  
 

Olle Nessle var åren 1990–2014 ledamot av Svenska 

Serieakademin. 
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Vilket år? 
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Kerstin Borgéus: Olle var lite av en mentor för Jan Erik Svennberg. En gång var de inbjudna 

till en middag på kulturhuset, när Jan-Erik reste sig upp och höll tal. Olle blev lite nervös, 

men talet blev mycket uppskattat. 

Olle och Jan-Erik Svennbebrg var vid ett annat tilfälle inbjudna  till turkiets ambassad och 

deras nationaldagsfirande. Det var mycket diplomater och höga militärer. Jan-Erik 

presenterade sig som ”Det är jag som är moskebyggaren”. 
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Vilken tidning & vilket år? 
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Kerstin Borgéus: Blod på gränsen till vad som accepterades. Olle fick synpunkter med 

politiska undertoner på den här affischen.  

Olle och jag var med på Moderna Museet den här eftermiddagen. Eric Fylkeson, som var 

ansvarig för poesidagen, var i sitt esse och fantastisk som programledare. 

 

Eric Fylkeson: Den här affischen bad jag Olle göra. Jag var projektledare för det årets 

poesidag på Moderna Museet. Det var tre New York-poeter, ganska till åren – så där en 60-70 

år. Och dessutom en rad svenska poeter. Ränderna på flaggan skulle kunna vara blod och även 

om poesidagen ägde rum 1998 så hade de amerikanska poeterna slagit igenom på 1960-talet i 

skuggan av Vietnamkriget. 
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Kerstin Borgéus: Vi ställde ut tillsammans. Olles utomeuropeiska textilier och mina 

lapptäcken. Det var omkring år 2000. Den här affischen är inte färdigutformad, så därför finns 

bara några siffer-markeringar för utställningsdagarna. 

Jag åkte sedan till Gysinge tillsammans med kollegor från Kungsängsgymnasiet på en 

studiedag & läsårsupptakt. I bussen blev vi näst intill drogade av myggmedel. Mygghattar var 

ett måste och det kryllade av mygg när vi kom fram, även inne i utställningslokalen. 
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DT Dalarnas Tidningar 30 maj 2003 

Välbesökt 
hästsläpp i 
Rättviksparken 
Inger Jacobsson från Vikarbyn, som har 

Ateljé midsommarhästen i Gärdebyn, 

arrangerar för tredje gången hästsläppet i 

parken. Stora och små hästar från stora 

olika delar av länet och landet och några 

från USA galopperade in, magiska hästar 

med högt symbolvärde, ansåg Olle 

Nessle, invigningstalare. 

Nessle är gymnasielärare och skribent 

för tidningen Hemslöjd. Han intresserar 

sig bland annat för folkkonst och där 

finns hästen som en mycket stark 

symbol. 

- För 100-150 år sedan var dessa välmående trakter rena u-landet och de magra åkrarna gav 

inte tillräckligt. Det gällde att överleva. I fattigdomen föddes kreativiteten. Människor gjorde 

saker av allt, spån, hår, mässing och små träbitar som blev över. Detta av 

överlevnadsmöjligheter, sade Nessle. 

- Hästen, arbetskamraten, den mytiska symbolen som Odens åttafotade häst, Fröfaxe, 

fruktbarhetshästen och Staffan Stalledräng. 

- Idén och formen som kunde slöjdas fram ur minsta träbit och som en gång till och med 

fungerade som betalningsmedel hos vissa handlare, berättade Olle Nessle. 

Han var imponerad över ansamlingen av hästar och slöjdare, närmare bestämt 45 utställare. 

- Det är en fin utställning och det finns många fenomenala skulpturer och fantastisk folkkonst. 

Här samlas troende, de som känner hästspråket och de är också mycket intresserade av 

varandras slöjdande, sade Nessle. 

Marianne och Johnne Bågling och deras Jämtlandshäst, Dagmar Sträng Emilssons 

Skattungbyhäst och Linnéhästen från Svedens gård. Nationalhästen och Storsvedshästen av 

Marcis Vidzem och hästar från olika platser i Dalarna. Alla kom och fortsätter skritta ut långt 

bort ut över Sveriges gränser. 

KATARINA CHAM 
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Svenska Dagbladet 20 januari 2006: 

Mönstrade mattor med mörka minnen  

Mattor är mer än bara prydnader. I dag öppnar utställningen War Rugs på Armémuseum i 

Stockholm. Där visas orientaliska mattor mönstrade med krigssymboler som stridsvagnar, 

automatkarbiner och handgranater. 

Bakgrunden till dessa mattor är de stora flyktingströmmar som kom till Iran under Afghanistankriget. I 

flyktinglägren blev mattvävning en inkomstkälla och sysselsättning, samt ett sätt att bearbeta krigets 

trauma. Dessa krigsmattor blev en ny folkkonst. 

– Med sina starka färger och hantverksskicklighet är många mattor överraskande vackra trots den 

skrämmande dekoren. Dessa textilier är unika dokument över ett av 1900-talets blodiga krig, säger 

Staffan Forssell, museichef på Armémuseum. 
I samband med utställningen kommer Armémuseum att ha söndagsföreläsningar på temat Mattor 

minns. 

Den 29 januari klockan 13 föreläser Anette Granlund, intendent på Bukowski Auktioner, om 

orientaliska mattor och den 19 februari talar Olle Nessle om krigsmattesamlingen. Slutligen är det 

föreläsning den 19 mars på temat Afghanistan. 

Anna Lindström 
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Bokrecension i Dagens Nyheter 8 december 2008: 

Olle Nessle: "Okända mästare. Skulptur på egna vägar"  
Man tager vad man haver. Är du inte glad innan blir du det av att läsa Olle Nessles "Okända mästare". 

Författaren skriver förälskat om människorna bakom egensinnig och märkvärdig folkkonst. 

Olle Nessle, huvudförfattare till "Okända mästare", har näsa 
för fysisk poesi och föremål som andra går förbi för att de 

inte uppmärksammats på "rätt" ställen. I senaste boken 

berättar han om självlärda personer som i det tysta skapat och 
skapar makalösa konst- och hantverk, i allmänhet vid sidan 

av annan verksamhet och helt efter eget huvud. Var man inte 

glad innan, blir man det under bläddrandets gång. 

Ta Ruth Lander i Västanhede till exempel. När hon ville 

hindra hönsen från att sprätta runt överallt byggde hon en mur 

på gården. Och inte vilken mur som helst. Den är 20 meter 
lång, i genomsnitt en och sextio hög och en meter tjock. Men 

det verkligt märkvärdiga är utformningen. Sidorna är täckta 

av skulpturala mönster i infärgad betong - påfåglar, 
jätteblommor och vilda ornament. Muren kröns av 

pyramidformade torn och här och var har medicinburkar av 

glas fogats in, som får solens strålar att studsa. Parallellt med 
byggandet, som tog sju år, arbetade Ruth Lander som 

sjuksköterska och skötte ett stort hushåll.  

Man häpnar. Resultatet är fullkomligt enastående; en 
sagomur mitt i allra vardagligaste livet.  

När "Okända mästare" är som bäst skildras personer från nu och då med en säregen driv- och 
uttryckskraft. Folkliga konstnärer, säger pressmeddelandet. Det är ett knepigt begrepp som man helst 

vill slippa. Vem är folklig? I vems ögon? Och när slipper man förledet och beskrivs som konstnär rakt 

upp och ner? Men boken i sig känns angelägen. Den påminner om att människan är så mycket större 
än de konsumenter som samtidsandan vill reducera oss till. Vi är - eller kan vara - skapande.  

Sedan är inte alla arbeten, presenterade på 150 sidor med text och bild, lika storartade: vissa mer 

kuriösa, några på sin höjd trivsamma. Boken hade blivit en av de absoluta favoriterna i bokhyllan om 
fler hade Nibblesbacketokens kvaliteter, den i dag bortglömde C Lundberg som i slutet av 1800-talet 

byggde fantastiskt detaljrika och suggestiva reliefer med hjälp av man tager vad man haver-material 

som näver, granskott och lava. Eller, kanske ännu hellre, fler av Jan Erik Svennbergs art, han som i 
trettio år snickrat trämoskéer i färgglad Disneystil, från början 

inspirerad av en moskébild i Allers.  

Det så tydligt subjektiva och ojämna urvalet är volymens både 

svaghet och charm. De gamla, snidade, framsmekta träfigurerna är 

påtagligt många, men vår tid känns ofta långt borta. Jag saknar 

personer som ser inspirerande möjligheter också i vårt moderna 
samhälles restmaterial. Riktigt bra gatukonstnärer kanske? Men, å 

andra sidan, ligger det bara en gnutta sanning i att "tälja är något 

av en folkrörelse", som det sas på Nordiska museets 
sommarslöjdsutställning "Figurer i trä", borde täljande och trä 

intressera många läsare.  

Olle Nessle döljer i varje fall inte sin fullkomliga förtjusning. Jag 

skulle vilja se fler skriva som han om egensinnigt utförda konst- 

och hantverk och människorna bakom; varmt, njutningslystet och 

distanslöst. Här råder ingen skenbar objektivitet, här härskar 
förälskelsen. 

Malin Vessby 



Olle Nessle 

 

 



Olle Nessle 

 

 



Olle Nessle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olle Nessle 

 

 



Olle Nessle 

 

 



Olle Nessle 

 

 



Olle Nessle 

 

 

 



Olle Nessle 

 

 



Olle Nessle 

 

 



Olle Nessle 

 

 

Hemslöjden 2008 
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Sala Allehanda den 22 september 2010: 
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Från Sala kommuns hemsida 2011: 
 

Olle Nessle på Täljstenen 
 

Utställning i Caféet med Olle Nessle, 49 år i branschen.  Vernissage fredag 8 juli. Välkommen!  
 

Filmstudioaffischer 1962 - 2011 

1962 startade jag ihop med två polare den första filmstudion i mitt liv, Sollentuna Filmstudio. Jag var 
22 år gammal och hade bara två år tidigare avslutat mina konstfacksstudier och arbetade som 

layoutman. Men jag drömde om att få ägna mig åt att göra bokomslag och affischer på heltid. Jag 

gjorde visserligen karriär i reklambranchen och blev Art Director men tröttnade samtidigt på den 
kommersiella sidan av mitt jobb. Teckningslärarjobbet skulle i fortsättningen bli min födkrok. 

  

Men jag fortsatte att starta filmstudios dit jag flyttade, det blev två i Skåne, Skurup och Ystad. Så när 

jag kom till Sala 1975 insåg jag att här inte fanns någon. Sala filmstudio startade 1976 på våren 
och lever fortfarande och har hälsan. Fastän jag inte är så aktiv i studion, har jag gjort affischer hela 

tiden, två om året. Så det har blivit ganska många genom de trettiofem åren. Jag har inte riktigt alla 

kvar, men jag har en hög ur vilken jag tillsammans med Bodil Löfgren har plockat ihop den här lilla 

utställningen. 

Rent tekniskt har affischproduktionen följt utvecklingen. De tidiga affischerna är att betrakta som 

grafiska blad som är tryckta i serigrafiskt tryck i upplagor på ungefär trettio. Jag stod hemma i köket 

med mina screenramar och stinkande färger och la ut affischer på tork på golven. Datatekniken 

revolutionerade allt detta samtidigt som den möjliggjorde mycket mer avancerade tryck och 

användande av bilder. 

 

               

Kerstin Borgéus: Jag tror attdet är Olle som tecknat Graucho Marx. Handen är typisk Olles. 

Olle gjorde också illustrationer till läroböcker i socialkunskap och liknande. Det var då 

illustrativa, korrekta bilder. 

 



Olle Nessle 

 

             

 

 

Eric Fylkeson: Olle gjorde affischerna väldigt engagerat. Ett ideellt jobb från 1976 till 2011. 

Gjorde alltid något nytt och överraskande. Han var också en otrolig filmvetare. Jag kan en hel 

del om film – men Olle var ännu kunnigare. När jag inte visste eller glömt något om en film 

ringde jag till Olle. Det slutade med att vi talade länge om allt annat. 

Affischen från våren 1981 är en klassisk Olle Nessle-affisch och min favorit bland hans 

filmstudioaffischer. Det finns kopplingar mellan filmerna och symbolerna som Olle använt. 

Motiven på Olles affischer skiftar. Men det finns alltid en lekfullhet som går igenom. En 

lekfullhet med en allvarlig underton.  

Om man har sett filmerna blir handskuggorna inte bara dekorativa utan också symboliska och 

humoristiska. 
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Vilket år? 
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Vilken tidning & vilket år? 
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Kerstin Borgéus: Olle gjorde många affischer. Han var grafiker i botten och att urforma 

affischer och trycksaker intresserade honom mycket. Det här var hans förslag till affisch när 

Kulturnatta firade 10 år. 

 

Eric Fylkeson: Kulturnatta är inte bara en affisch utan någonting mera – konst, affischkonst. 

Ögon på klockstapeln? Som inte är bekväma med att vara ute på natten. Ljuspunkter som 

leder in mot bildens mitt. 
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Olle Nessle, screentryck, 47 x 63 cm. 

 

Kerstin Borgéus: Olle gjorde en cyklist på screenduken, flyttade dukramen och använde 

samma cyklist flera gånger men med andra färger. På så sätt fick han fram rörelse & fart i 

bilden.  

 

 

 

Kersttin Borgeus: Olle ville gärna ha kontroll över hela processen när en bok skulle 

pruduceras. Det är är ett schablonförslag till omslag till boken Schablonmålning, men den 

kom sedan att få ett annat omslag.  



Olle Nessle 

 

 

 

   

Olle Nessle, oljemålning, 60 x 73 cm resp. 81 x 65 cm. 

 

Kerstin Borgéus: De här målningarna gjorde Olle för omkring 10 år sedan. Han gillade inte 

det som han kallade för tavelkonst - ”det målas alldeles för mycket tavlor i stugorna”.  

Han målade tre-fyra jazztavlor och var fascinerad av band från sydstaterna, New Orleans, som 

spelade på begravningar. När han upptäckte att andra också målade äldre jazzmusiker tyckte 

han inte det var roligt längre.  

Den högra kan vara Charlie Parker, som var en av Olles stora idoler. 

Han gjorde också några målningar som lurar ögat, trompe l’œil,  det tyckte han blev 

spännande bilder. 

Men med sin grafiska utbildning var han mera intresserad av trycksaker. 

 

 

 

Sala Allehanda den 22 september 2010: 

Frågar man en medelålders Sala bo vem Olle Nessle är, svarar de flesta: konstnär. Men att 

stoppa in Olle Nessle i ett fack låter sig inte göras. 

Han målar nu inga oljor, men författar, skriver artiklar, undervisar i drakbygge, tecknar, 

jobbar med utställningar i folkkonst och nu med medeltida kyrkoskulptur.  

En del av motiveringen, när han 2003 fick motta landstingets hedersstipendium, säger allt som 

kan sägas om denne ”donare”: ”För att han varit och fortsätter att vara en kulturens eldsjäl, 

dess obotlige entusiast och inspirationshöjare på många och vida fält”. 

 



Olle Nessle 

 

 

 

 

Kerstin Borgéus: Olle gjorde många födelsedagsbrickor till våra vänner. Han köpte gamla 

brickr på loppis, målade dem svarta och förde över en schablonbild, som han först skurit ut i 

ritpapper, till brickan.  

Det här är Kerstin Jansson (g. Ekefjäll) vid snickarbänken. Olle kallade henne ”Fröken 

Rubank”. Hon var snickare som omskolade sig till landskapsarkitekt. Kerstin ingick i vår 

bekanskapskrets och fick en av Olles födelsedagsbrickor.  

Ett av våra "helgnöjen" var att åka runt på allehanda loppisar. Olle hade ett favoritsvar när 

någon frågade "Söker ni något?" - "Jag letar efter något jag aldrig har sett!" Han hade en 

omfattande föremålskunskap.  

 

 
 

Schablon t.h. till en födelsedags-bricka. Och ett ’provtryck’ t.v. 
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Kerstin Borgeús: Schablon till en födelsedagsbricka, tillägnad en drakflygare. 

 

 

 

 

Kerstin Borgéus: Schablon till ytterligare en födelsedagsbricka, kanske till Mats Wikman. De 

skrev musik tillsammans, bland annat till Teaterkafé ute hos Cameleonterna på 

Salbergaområdet.  
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Kerstin Borgéus: Olle köpte gamla plåtbrickor på något loppis, som han målade svarta. Sedan 

gjorde han schabloner utskurna  i ritpapper. Här har han repeterat mönstret. Kanske använde 

han den här när han undervisade i schablonmålning. Sedan använde han en ganska torr färg – 

man ser pigmenten – som han stöpplade/duttade på med en svamp. 

På Strömsbacka köpte han också en oljemålning som han delvis målade över. En sådan 

målning lämnade han vid ett tillfälle in till konstföreningens vårsalongen. 

 

      

 

Kerstin Borgéus: Den här skylten gjorde Olle till min 50-årsdag. Han hängde ut den på 

Rådhusgatan utanför vår bostad och vårt galleri. Han gjorde också en matsedel, finskrivet på 

papper, på en obegriplig franska – ingenting stämde. Folk tittade & tittade – några kom in 

genom porten och undrade vad som serverades. 

På morgonen uppvaktades jag av ett gäng i vår bekantskapskrets, utklädda i frälsningssoldat-

uniformer! De sjäng Barnatro men med annan text – Barnarov! Jag var 11 år yngre än 

Olle…...  



Olle Nessle 

 

Eric Fylkeson: 

Minnesord om Olle Nessle (1940-2014) 
När jag kom till Sala för tjugo år sedan såg jag i föreningskatalogen det 

osannolika namnet Sala Drak- och Tangosällskap. En sådan 
självlysande beteckning var stört omöjlig att nonchalera, och på den 

vägen fick jag kontakt med sällskapets grundare Olle Nessle. Han hade 

också, visade det sig, redan på 70-talet startat Sala Filmstudio, ett arv 
jag idag som ordförande har ett ansvar att föra vidare. 

Och om jag byter kanal på den lätt raspiga bandspelare som kallas 

minnet hör jag hans röst som konferencier för ett antal teatercaféer jag 
under 90-talet hade nöjet att bevista, jag hör hur en medveten mix av ett 

lätt anslag och en bruten rytm ger hans kunskapsförmedling värme och 

elegans. Det kallas talekonst. Eller jazz. 

Genom åren kom vi att umgås i stötar av hög intensitet eller inte alls. Det sista året ringde jag honom 

av och till för att be om råd, eller bara för att få höra hans synpunkt på ditt och datt, eller möjligen var 

jag på jakt efter en faktauppgift. Dessa timslånga samtal slutade ofta med att han eller jag sa ”du jag 
har lite att stå i” och när vi lagt på slog det mig att vi pratat om allt möjligt och omöjligt utom det jag 

ringde upp honom för. 

Vissa av våra samtal hade karaktären av följetänger. Det gällde de hundratals filmer som alltid tycktes 
rulla i bakgrunden. Det gällde ord och ords egentliga eller transformerade betydelser. Och, då vi båda 

var stockholmare i förskingringen, gällde det små skrönor om eget eller andras liv på malmarna. 

Olle var så oändligt mycket mer än sina talanger. För länge sedan, när jag hyrde del av gatuplanet i 
hans hus och under dryga året misslyckades med att driva konstgalleriet Mercuri Hökarbod, sa han 

”du gillar ju också Sala, Eric”. Och det kan ju låta poänglöst, men att ”gilla Sala” betydde här inte lite 

vardagstrivsel i största allmänhet utan antydde vad man måste kalla en andlig 
dimension. Och jag svarade ”ja det gäller helt klart oss båda, du vet, som Walter 

Ljungquist skrev, för den som har svärta och stormar inom sig utgör idyllen inget 

hot”. Han blev tyst och i blicken anade jag erfarenheter man inte gärna rotar i. 

Han kallade Sala för bakvattnet, men aldrig överlägset von oben, och heller aldrig 

bittert eller aggressivt, utan som om det rörde sig om en kvalité, en förutsättning 

för att vilja bo på platsen. Alltid muntert, han tycktes aktivt söka glädjen i sådant 
de flesta knappt ser. En aldrig sinad kärlek till det raffinerat enkla och till den lätt 

skruvade underdriften. 

I vår språkföljetong minns jag att vi tidigt i höstas med gott humör spånade på 
förskönande omskrivningar av döden, särskilt sådana med stockholmskt ursprung. 

Ta ner skylten, kola vippen, skita i det blå skåpet, och så vidare. 

Efteråt skrev jag ett slags sammanfattning av våra samtal över åren, som lyder: 
”Tankens flykt till sina syskon i exil är stundtals mycket smittsam”. En 

summering han aldrig fick tillfälle att läsa och göra en vacker glidflygning över. 

När jag har föreställt mig hur det ska bli att åldras i Sala så har jag sett Olle som 
en viktig del av belysningen i en allt smalare tidstunnel. Den lampan är nu släckt. 
 

Eric Fylkeson (ur griftetalet vid Olles begravning våren 2014) 
 

P.S. Olle var unikt ointresserad av stjärnglans runt sin egen person. Att han var en 
drakbyggare av rang fick man närapå lura honom att erkänna (inbjuden till Kina, 

drakbyggarkonstens hemland, för att visa sina skapelser). Olle var också en av 

initiativtagarna till de i efterhand så omtalade gärdesfesterna på 60-talet (de som 

började som just drakfester). Även sådana ”generationsmytologiska” bedrifter 
höll han tyst om eller besvarade med ett snett småleende. ”Att hålla på med 

drakar är att ha fötterna på jorden och huvudet i molnen”, sa han. Flera av hans 

drakar ska nu finnas på ett drakmuseum i Helsingfors. DS 



Olle Nessle 

 

Sala Allehanda 28 aug 2015:  
 

: Privat 

Olle Nessle hedras med 
drakfestival i Sala  
Flera internationella och professionella drakflygare deltar i 
morgon i en drakfestival på fälten vid Gamsebo i Varmsätra. 

Olle Nessle var en hängiven drakflygare. Han gick hastigt bort för ett och ett halvt år sedan 
och nu arrangeras en drakfestival till minne av honom. 

Drakfestivalen inleds i morgon eftermiddag på fälten vid Gamsebo gamla missionshus, där 
Olle Nessle bodde med Kerstin Borgéus under tolv år. 

Olle Nessle var medlem av en internationell ”drakflygarfamilj” och flera av dessa 
professionella drakflygare kommer att dyka upp, exempelvis Jan Huhtermann, från Wien, 
Nick James, Bristol, och Mårten Bondestam, Helsingfors. 

– Det var i samband med att jag blev nerbjuden till Wien förra hösten som det spikades ett 
datum för festivalen, säger Kerstin Borgéus. 

Hon är inte så insatt i vad som händer på drakfestivalen.  

– Men det blir ett galet kaos, säger hon och ler. 

Olle Nessle hade många drakar och en del av dem kommer att hamna på ett drakmuseum i 
Helsingfors. 

– Vi kommer dessutom att dela ut drakar till barnen som kommer på festivalen – först till 
kvarn gäller, säger Kerstin Borgéus. 

Drakflygarna är beroende av vind för att kunna flyga drakarna, därför börjar festivalen 
klockan 14. 

– Det blåser alltid upp då, säger Kerstin Borgéus. 

Mikael Stenkivst 

http://salaallehanda.com/kulturnoje/1.3130717-olle-nessle-hedras-med-drakfestival-i-sala?articleRenderMode=image&image=bigTop

