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Lilla Istanbul 
Konstnär Jan-Erik Svennberg, f. 1945 

Titel Lilla Istanbul 

År 1960-talet och framåt 

Teknik Byggnader/föremål i målat trä och porträttmålningar 

Adress Annedal 106, Sala 
 

Jan-Erik Svennbergs livsverk. En samling mer än manshöga byggnader och andra symboler 

fritt efter förebilder i Istanbul. ”Men moskéerna har inget med religion att göra, de är bara 

konstverk då jag tycker byggnaderna är vackra”, säger Jan-Erik i Sala Allehanda 9 juni 2018.  

I samlingen finns också Jan-Eriks kraftfulla porträttmålningar föreställande turkiska militärer, 

politiker, paschor, sultaner och presidenter.  

Ring Jan-Erik Svennberg, 0224-140 24, 073-691 56 92, om du vill besöka Lilla Istanbul. 

 

   

    

   

https://www.google.se/maps/place/ANNEDAL+106,+733+36+Sala/@59.9218284,16.5550362,546m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x465e12a8d84be11d:0x5b9d4e5786b74c4!8m2!3d59.9218257!4d16.5572249
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Jan-Erik Svennberg, Klocktorn, skulptur i målat trä, h 250 cm.  

Finns vid Kulturkvarteret Täljstenen, Vasagatan 17. 

Jan-Erik Svennberg har haft klocktornet vid Dolmabahçepalatset i Istanbul som förebild. 

 

 

Vestmanlands Läns Tidning 2 juli 1997 
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Svenska Dagbladet 15 september 1997 
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Svenska Dagbladet 15 september 1997 

 

     

Klocktorn , h 250 cm tillverkad i början av 2000-talet. Placerat vi Kulturkvarteret 

Täljstenen, Vasagatan 17. Jan-Erik Svennberg har haft klocktornet vid 

Dolmabahçepalatset i Istanbul som förebild. 
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Ur Sala Hembygds- och Fornminnesförenings årsbok 2001, Mats G Beckman: 
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Svenska Dagbladet 24 januari 2008: 

Ensam herre över Istanbul 
Text Åsa Johansson, foto Uris Tiitto 

 

Utanför. Jan-Erik Svennberg är den enda invånaren i det mini-Istanbul 

som han har byggt sig på tomten utanför Sala. Projektet är hans sätt att 

hantera en ständig känsla av utanförskap. Det riktiga Istanbul, i Turkiet, 

fascinerar honom, men helst på avstånd. 

 

 

Jan-Erik Svennberg vid sin variant av den Blå moskén. 

2/7  
Klippborgen Anadoluhisari har Jan-Erik Svennberg byggt en bit från huset, inne i skogen. 
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Jan-Erik Svennberg har också målat en rad tavlor på kända turkar, de hänger för beskådan i hans bostad. 

 
 
 

4/7 

 
Jan-Erik Svennberg bor i sitt föräldrahem i Annedal utanför Sala. På hans tomt står de färggranna 

moskébyggnaderna på rad, i kontrast till grannarnas mer konventionella hus. 

5/7 
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Jan-Erik Svennbergs första möte med Istanbul 1979 blev omtumlande och sedan dess har han varit 

fascinerad av staden. 

6/7 

 

 

 
Jan-Erik Svennberg har alltid haft en känsla av att vara utanför, han lider av Aspergers syndrom. 
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Han kan snickra med ena handen och samtidigt måla med den andra och är såvitt han själv vet 

ensam i världen om att ha ett eget mini-Istanbul på sin tomt. 

Jan-Erik Svennberg är i mångas ögon en annorlunda människa. Hans färgsprakande 

moskébyggnationer och han själv skulle förmodligen passa bättre i New Yorks eller Los Angeles 

bohemiska konstnärskretsar, men nu blev det inte så. Jan-Erik Svennberg har Aspergers syndrom 

och bor kvar i föräldrahemmet i Annedal utanför Sala. 

Han tar emot oss ute på gården där moskébyggnader tornar upp sig i klarrött, grönt, blått och gult i 

gräll kontrast mot skogen och det röda huset med tillhörande gårdsskjul. ”Lilla Istanbul” står det på 

skylten som markerar gränsen mellan Jan-Erik Svennbergs föräldrahem och byns klubbstuga. 

– Visst är det lite speciellt? Man undrar lite vad det här är va? konstaterar han. 

Från vägen syns hans hemsnickrade version av Blå moskén. En bit in i trädgården ligger Topkapi-

palatset och Dolmabahçe. Längre in i skogen, bland granar och björkar har en klippborg med 

namnet Anadoluhisarı smugits in som en exotisk hägring bland träden. 

Jan-Erik Svennberg lever ensam utanför samhällsmaskineriet och en självklar gemenskap. Han har 

inget arbete, livspartner eller samhälleliga krav. Men det har länge varit en självklarhet för honom. 

Samtidigt har han de senaste åren besök från praktiskt taget hela världen. Filip Hammar och Fredrik 

Wikingsson från Kanal 5 har varit här, liksom präster, kaptener, journalister och turister från 

Ukraina, Fagersta, Japan, Indonesien, Köping och Turkiet . De har fascinerats och kanske skrivit 

ner en hälsning. 

På bordet i ett av skjulen där Jan-Eriks målningar av kända turkar, som president Kemal Atatürk 

och andra, pryder väggarna ligger gästboken. ”Insallah (om Gud vill) så får de här moskéerna stå 

kvar länge”, lyder en av hälsningarna från Turkiet. 

Men varför detta moskébyggande? Konstnär vill han inte kalla sig. Moskébyggandet och skapandet 

ser han mer som terapi. 

– Jag vill hitta på saker för att göra vardagen mindre monoton. 

Jan-Erik har tidigare jobbat med lite av varje men är nu sjukpensionär. 

– Men, man är ju självupptagen så där som jag har märkt att konstnärer oftast är. Jag har också svårt 

att ta till mig andra konstnärers arbete, jag får lov att anstränga mig för att leva mig in i någon 

annans verk. Det är nog lite typiskt för konstnärer. 

Hur hans liv skulle te sig utan Aspergers syndrom kan han inte föreställa sig, däremot är han säker 

på är att det blivit bättre med åren. 

– Tänk, för 50 år sedan gick jag runt i kulvertarna på barnpsyk i Uppsala som i ett fängelse. 

Sinnessjuk, trodde de och stängde in mig. 

– Jag tyckte allting var så trist vet du, jag var mobbad av några, jag var så speciell. I 30-årsåldern 

hade jag en del beredskapsjobb, men jag var så ensam med mina grubblerier och det är möjligt att 

om komplex och grubblerier blir för stora så kan de lätt övergå i sinnessjukdom. Hamnar man 

utanför gemenskapen så kan man rent av bli farlig. 

Vi går ut i skogen längs den lilla stigen för att kika närmare på hans favorittillhåll – klippborgen 

Anadoluhisarı som ligger bara ett stenkast från huset, inbädddt bland granar och björkar. Där uppe, i 

det lilla skrymsle han skämtsamt kallar för gyllene rummet, brukar han stundtals krypa in för att 

filosofera bort en stund. 
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– Det samhälle vi lever i nu är skrämmande. Finansvalpar som försöker roffa åt sig på andras 

bekostnad. Jag är så rädd för att mitt liv inte ska bli som jag tänkt mig, att det ska sluta i total 

fattigdom. Ibland tänker jag att det vore nästan bättre om jag vore utvecklingsstörd. Om man inte 

tänkte så mycket. Jag har ju lika stora krav på livet som vanliga människor. Det svåra med att ha 

Aspergers syndrom är att det inte syns på en, vi har ungefär samma iq som andra. Folk märker det 

först på ens sätt att prata och vara. 

På en charterresa i Bulgarien bestämde han sig för att haka på en utflykt till Istanbul. Då blev han 

fast, ja, näst intill trollbunden av den bullriga disiga staden som bredde ut sig framför dem när de 

gled fram över Bosporen. Det här var 1979 då Istanbul var hälften så stor i jämförelse med i dag . 

– Tornen stack upp som hotfulla spjut mot den disiga himlen, det luktade kol och avgaser och 

indiska rökelser. Det var en så konstig och främmande atmosfär, det går inte att beskriva. Där det i 

dag står skyskrapor var små tysta byar och så den gigantiska Europabron och stadens människor 

som en myllrande myrstack. 

För Jan-Erik innebar tredagarsutflykten i Istanbul en stor förändring. Han har till och med lärt sig 

lite turkiska genom att studera ordböcker. Innan hade han varit på charterresor runt i Europa, men 

det var ändå Turkiet och Istanbul som knep en alldeles särskild plats i hans hjärta. 

– Jag fascineras av allt som verkar lite skrämmande och mystiskt. Kanske för att jag själv är en lite 

annorlunda och speciell människa. Turkiet är något för sig, med en helt annorlunda historia, det 

finns inget motsvarande. Folk som har haft fred länge blir dekadenta. I Sverige har vi problem med 

sprit och droger till exempel. Folk är rädda för det främmande, det okända. Som här när de har 

fester härnere. 

Han pekar mot den för dagen övergivna klubbstugan och berättar att det sällan är någon som 

kommer över och frågar vad han håller på med, trots att gården fylls på med klocktorn och moskéer. 

– Jag vet inte vad folk tycker. Det är otäckt att det har utvecklats någon form av islamofobi med 

Muhammedhundar och allt, efter det som hände i New York 11 september för sex år sedan. 

Jan-Erik kliver upp klockan åtta på morgonen, äter frukost och sedan, om han inte har ont i axeln 

som nu, snickrar, målar eller fixar han med något. Annars läser han böcker om Turkiets historia, 

ryska revolutionen och första världskriget. 

Tre saker – dödsångest, sorgen då en nära anhörig går bort och mindervärdeskomplex – rankar Jan-

Erik Svennberg som de svåraste i livet. 

– När mamma dog för tre år sedan var det en stor sorg. Men jag har mognat tycker jag, man blir 

visare ju äldre man blir även om tankspriddheten kommer med åren. 

Men att flytta till Turkiet då? Nej, Jan-Erik Svennberg är tveksam. Han trivs fint i Annedal, 

åtminstone på sommaren och medger att han faktiskt är lite rädd för landet med de många 

moskéerna. 

– Det har ju hänt mycket saker där. Det är kaotiskt i min hjärna ibland, jag känner mig lite osäker 

var jag än kommer. Men jag ska nog åka dit och se lite till innan jag dör. 

 

Svenska Dagbladet 24 januari 2008 
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Sala Allehanda 17 maj 2017 

 

 

Sala Allehanda 20 april 2018.  
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Sala Allehanda 25 juni 2018 
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KVÄLLSSTUNDEN 2018: 

ORIENTEN VÄXER FRAM I 

JAN-ERIKS TRÄDGÅRD  

 
Moskébyggaren Jan-Erik Svennberg. 

 

 

Blå moskén är den största byggnaden i Jan-Erik Svennbergs trädgård och  

är imponerande med sin höjd på över tre meter. 

Blå moskén, Lilla Klippmoskén, Ahmed III:s brunnsbyggnad. Alla står de i Jan-Erik 

Svennbergs trädgård i Sala. Folk kommer från hela världen för att titta på dem. Det är en 

utsatt pojkes revansch. 

Det röda bostadshuset med vita knutar skymtar längst in i trädgården, där äppelträden dignar av frukt. 

Så svenskt. Men, ändå inte. Det är som ett möte mellan Bullerbyn och Orienten. Det kallas Lilla Istanbul, 

och har sin egen vägskylt uppe vid avtagsvägen. 

Jan-Erik Svennberg i Sala blev klassad som ”dum i huvudet” (hans egna ord), satt i hjälpklass och hans 
pappa oroade sig över honom. ”Vad ska det bli av dig, pojk.” 

– Jag var inte ansedd som nåt, inget alls, säger han. 

https://kvallsstunden.se/wp-content/uploads/2018/09/Orienten.jpg
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I dag är det i alla fall bättre. Hans moskéer och andra byggnadsverk har uppmärksammats. Han har haft 

utställningar över hela landet, han blev Salaambassadör 2005 och förra året fick han Sala kommuns 

kulturpris. Och varje år besöker intresserade och nyfikna hans trädgård, folk från både när och fjärran. 

– Jag undrar vad pappa skulle säga om det, så här 25 år efter hans död, säger Jan-Erik lite fundersamt. 

Skolan var en plåga, han säger själv att han fick en dålig start. Sedan väntade arbetslivet med en hel del 

”anpassat” arbete. 

– Det var röjning, jag var på ett snickeri, lite olika saker. Jag fick jobba tillsammans med utvecklingsstörda 

och halvkriminella… 

Han berättar att han var rastlös och orolig, och att han även uppfattades så på de olika arbetsplatserna. Vid 45 
års ålder fick han förtidspension. 

– De kallade det sociala anpassningssvårigheter, säger han. 

Han fortsätter med att berätta att han fått diagnosen Aspergers syndrom, vilket han själv ser som en naturlig 

förklaring till att han har det svårt med att passa in socialt. I dag är han snart 74 år och har byggt sina 
moskéer i över 40 år. 

Men hur började allt det? 

– Jag har alltid varit fascinerad av orientalisk arkitektur, säger han. Och jag ville visa att jag kunde 

åstadkomma något avancerat, något komplicerat. Det innehåller ju både matematik och arkitektur, till 

exempel att bygga kupoler. 

Böcker och bilder 

De första verken som kom ur Jan-Eriks händer var, i jämförelse, små saker, miniatyrer. Det var på hösten 

1970, när han var i 25-årsåldern.  

– Det var enklare grejer, säger han. Och så fortsatte jag. Pappa tyckte att jag gjorde mig till åtlöje, att det var 

så avvikande. Han var en verklig medelsvensson. 

Men Jan-Erik fortsatte. Han utvecklade tekniken och även storleken. Han läste i böcker och tittade på bilder. 

Han reste till Turkiet och tittade på originalen. 

– Jag har varit i Turkiet flera gånger, men nu är det några år sedan. Jag tycker landet har förändrats sedan 

Erdogan kom… 

Jan-Erik halkar då och då in på just samhällsklimatet och politiken. Han betonar att han inte alls är någon 
förrädare mot svensk kultur, utan bara helt betagen av den orientaliska arkitekturen. Att han känner oro för 

hur Sverige utvecklas och om hans plats i det samhället. 

Politisk oro 

Lilla Klippmoskén, Jan-Eriks version av Klippmoskén i Jerusalem, står lite avsides, längst bort i trädgården 
bland äppelträden.  

Det här är den tredje versionen av just den byggnaden. En av dem placerades på en holme i Ekeby damm i 

Stadsparken i Sala. Men bara tre månader efter att den fått sin plats, brann den ner. Man kunde då, det här 

var 2013, läsa i lokalpressen att Jan-Erik Svennberg lagt ned ungefär 250 arbetstimmar på moskén. Inga 
tekniska fel på det elektriska kunde hittas så man befarade att branden var anlagd. 

– Jag tycker det är lite oroande politiskt, säger han och skruvar på sig. Tänk om de inte skulle få finnas här, 

fortsätter han och gör en gest mot sina byggnadsverk. Då skulle jag själv dö, de är ju min skapelse…  

Den första Blå moskén byggde han redan 1976. 

– Men den var bara en tredjedel så stor som den som står här nu, och enklare, säger han. 

Det är den mest imponerande – och största – av byggnationerna på Jan-Eriks tomt. Den är tre och en halv 
meter hög och fyra gånger fyra meter bred. Givetvis kan man gå in i den. 
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Allt är gjort av trä, och där finns många vackra utsmyckningar och detaljer, som antagligen har tagit många 

timmar att snida fram. Att kika in i byggnaderna ger också utdelning. Även här har Jan-Erik Svennbergs 

händer varit flitiga. 

Det är en upplevelse att vandra runt i den stora trädgården. Minareter höjer sig mot himlen, en klockstapel 

finns bakom verkstaden och två torn lurar inne bland barrträden. I verkstaden, som är belamrad av trä i 

väntan på att användas, filar Jan-Erik för tillfället på underredet till en kupol som var i behov av reparation. 

Bredvid verkstaden har han ytterligare en liten utställning. Här finns hans målningar av Turkiets ledare, från 
Kemal Atatürk och framåt. Det är inte bara trä som förädlas i hans händer. I ett angränsande rum har han 

målningar av sultaner, och där finns också gästboken. Vid en snabb genombläddring visar det sig att 

besökarna inte bara kommer från alla håll i Sverige – hela världen finns i stort sett representerad. USA, 

Sydafrika, Chile, Japan, Italien, Turkiet för att bara nämna några. 

Fått sin revansch 

I dagsläget arbetar Jan-Erik Svennberg mest med underhåll på sina konstverk. Han byter ut delar, bygger nya 

kupoler, målar nytt. Allt för att de inte ska förfalla och förstöras. 

– Det är nästan inget kvar av det ursprungliga, säger han. Jag byter och reparerar hela tiden. 

Det gäller även de moskéer och lusthus han tillverkat åt privatpersoner och som finns placerade i trädgårdar 
runt Sala. Och han tillverkar lite miniatyrer som han har till försäljning. 

Det är alltså nu över 40 år sedan Jan-Erik Svennberg började med sin konst. Då var det inte bara pappan som 

tyckte att det var konstigt och avvikande. Många är nog de som sneglat lite skumt på moskéerna och fnittrat i 

smyg åt Jan-Erik. Men Jan-Erik har inte brytt sig om dem utan fortsatt med sitt skapande. 

Tror du att den där rastlösheten du nämnde har hjälpt i byggandet? Att du får utlopp för något när du 

skapar? 

– Ja, det tror jag. Jag måste hela tiden ha något att syssla med, att inte göra något är det värsta som finns. Har 

jag inget för händer så läser jag. Ju äldre jag blir desto mer nyfiken blir jag! 

Och förutom de framgångar som tidigare nämnts berättar Jan-Erik Svennberg att en bok med speciella 
konstnärer kommer att ges ut i Japan. 

– Och där kommer jag att vara med. 

Snacka om revansch. 

 

 

Selimmoskén står bakom verkstaden och Lilla Klippmoskén har sin plats längst bort i trädgården, 

bland äppelträden. 

Text och foto: 

AnnCi Larson 
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SVT Nyheter/Västmanland 24 oktober 2018: 

Lilla Istanbul i Sala 

I över 40 år har Jan-Erik Svennberg arbetat på sitt livsverk, Lilla Istanbul. Nu börjar 
han och föreningen som bildats runt skulpturparken att fundera över framtiden och 
bevarandet av de många moskéerna.  
I Annedal utanför Sala ligger konstnären Jan-Erik Svennbergs barndomshem omgivet av 
bland annat Selimiyemoskén och Topkapipalatset. Den första moskén kom till 1976. 

– Det var Blå Moskén, och den var ju inte på långa vägar så stor som den är nu. Fast den 
var ju stor, det tyckte folk. Men den var enklare, med masonitväggar. Sedan kom nästa till 
året efteråt, så redan för 35 år sedan var den här tomten full av olika speciella byggnader, 
berättar Jan-Erik. 

 
Turister från hela världen 

Sedan dess har han tagit emot besökare från hela världen genom Lilla Istanbul, som i 
omgångar har varit ett välbesökt turistmål. 

– Det går i perioder det där. Men det har varit långväga besökare ifrån Indien, Kanada och 
Iran bland annat. I somras kom en hel japansk delegation förbi, berättar Jan-Erik. 

Bildats vänförening 

Jan-Erik Svennbergs konstnärskap bottnar inte bara i det enorma intresset för turkisk 
arkitektur och kultur, viljan att visa andra att han kunde åstadkomma något speciellt var 
länge en stark drivkraft.  

-I min ungdom hade inte folk precis några höga tankar om mig. Jag var betraktad som 
dum i huvudet, för att jag fick gå i hjälpklass. Så jag vill visa dem att jag kunde. 

Föreningen Lilla Istanbuls Vänner, som består av ett 20-tal personer, jobbar aktivt med att 
uppmärksamma Lilla Istanbul för nya besökare och att hjälpa Jan-Erik i hans dagliga 
arbete. Många känner Jan-Erik sedan innan och engagemanget är stort. Medlemmarnas 
förhoppning är precis som Jan-Eriks, att skulpturparken kommer att kunna bevaras även i 
framiden. 

– Det är ju en orientalisk filial, mitt i Sverige, säger Jan-Erik.  
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