
KORT BIOGRAFI med citat häm-
tade ur självbiografin Jakten mot 
Nollpunkten:

1938: Carl Johan De Geer föds i 
Montreal, Kanada. Fadern är diplo-
mat. Under uppväxten flyttar famil-
jen runt och bor i Polen, Belgien, 
Danmark och Sverige. “Pappa flyt-
tas igen, han flyttas gång på gång, 
var det något fel på honom?”

1949: CJDG bor på farfar och far-
mors slott i norra Skåne. Familjen 
i upplösning. Anses av klasskamra-
terna vara representant för adel och 
överklass. Farmor är den goda fén 
som tröstar. 

1951: Bor hos mormor 
på Erik Dahlbergsgatan 
i Stockholm, som tycker 
att Adolf Hitler var en bra 
människa. CJDGs pappa 
har gift om sig och jobbar 
runt om i världen i 30-års 
tid. Han träffar sina barn 
vartannat år för en mid-
dag på Solliden på Skan-
sen, där servitriserna bär 
folkdräkt. 

1959: CJDG börjar på 
Konstfack. “Jag ville ut-
bilda mig till något konst-
närligt, inte av intresse 
för konst utan för att smita 
från det där andra. Då in-
såg jag inte de båda nack-
delar som detta val skulle 
föra med sig: att vara fattig under 
mer än 30 år och att alltid vara utan 
struktur i tillvaron”. På Konstfack 
träffar CJDG Håkan Alexandersson. 
De delar intresset för fotografi och 
har båda gjort militärtjänstgörin-
gen på Bilddetaljen. Håkan blir en 
mentor trots att han är två år yngre. 
Håkan hade inget ursprung, påstod 
han. Han ville börja om. CJDG in-
spireras. “Jag ville inte delta i klas-
samhället. Att ha släkt var borger-
ligt.” Drömmen om en egen filmateljé, 
och myten om det manliga geniet 

lockade. Franskrostat kaffe. Film-
klubbar. “Vi ville filma!” Håkan 
och CJDG fantiserar om att hantera 
stora kameror, köra in motorfordon 
i parker, dirigera trupper, stoppa 
trafiken, sätta upp stora lampor i 
falska hus, imponera på människor 
runt omkring. “Eller var det kanske 
äkta kärlek till en konstart som är 
alla konstarter på samma gång: bild-
konst, teater, vemod, musik, sång, 
filosofi, litteratur, skottstrider, dans, 
slagsmål, bilkapplöpning, erotik, 
grymhet. Allt finns inom filmen”. 
Duon gör 16mm-filmer.

1963: CJDG går ut Konstfack och 
börjar arbeta som frilansfotograf. 

“Fåniga, frustrerande, hycklande 
uppdrag. Men vi behövde mat för 
dagen”. CJDG är bl a reportagefo-
tograf för tidningen Se.

1965: CJDG öppnar butiken och 
textilverkstaden Fontessa på Birger 
Jarlsgatan. Trycker sina mönster-
rapporter själv, eftersom han inte 
lyckats sälja in dem till textilföre-
tagen. Jobbar intensivt och med 
stort självförtroende. Inspireras av 
ornamentik och biologiböcker från 
1800-talet. Från en övermodigt 

grandios hållning, till fall – det är 
för få som köper. 

1967: Ställer ut på Galleri Karlsson: 
fotografier och textiltryck. Skända 
flaggan, Vägra Vapen – var onatio-
nell, Kuken. Polisen beslagtar verken 
med viss medial uppmärksamhet.

1968: CJDG fotograferar kårhus-
ockupationen med dåligt samvete eft-
ersom tidningen Se är högervriden. 
Bilderna av Palme är inte så snäl-
la.“Var jag en Quisling inom vän-
stern?”

1968–72: CJDG ingår i den satiriska 
undergroundtidningen PUSS redak-

tion, tillsammans med Lars 
Hillersberg, Lena Svedberg 
och Ulf Rahmberg m fl. 

1970: Tv-kanalerna blir två 
och tidningar läggs ned. CJDG 
och Håkan förlorar extrak-
näcken och skaffar ett kontor 
på Grevgatan. De skickar 
mängder av programförslag 
till televisionen och filmbola-
gen: för deckare, agentfilmer, 
musikaler, djupsinniga alster 
i Kafkas stil och tv-serier för 
barn. Allt refuseras. “Vi skil-
de inte på högt och lågt och 
inte på film, teater och littera-
tur. Vi ville sluka allt. (...) Och 
det är kanske där man kan hit-
ta kärnan i vår kärlek till po-
pulärkulturen. I mästerverken 
finns ingenting som går att 

förbättra. Däremot finns det mycket 
som går att förbättra hos det dåliga”.

1970: 10-gruppen bildas. CJDG ritar 
mönster som trycks i Borås, och för-
skonas således från lösningsmedlen 
i den egna textilproduktionen.

1972: Barnprogrammet Tårtan 
beställs av TV2. Kritikerna är 
mycket fientliga. CJDG och Håkan 
vill inte provocera med sitt säregna 
tilltal utan anser sig ha arbetat i 
en gammaldags filmtradition jämte 

Chaplin, Buster Keaton och Åsa-
Nisse. De definierar själva sin stil 
som “Den skämtfria humorn”.

1974: Filmarduon får göra serien Dr. 
Krall, men blir sedan svartlistade på 
Sveriges Television fram till 1982.

1974–1982: CJDG arbetar som sce-
nograf på Filmhuset.

1983: CJDG startar Meyerateljéer-
na på Västmannagatan 81 tillsam-
mans med Håkan Alexandersson: 
en gammal dröm som går i upplev-
else, “Smutsiga, underliga, använd-
bara lokaler”. De drabbas av en 
överdådig hållning. Tillämpar “den 
bakvända dramaturgin” – utgår ifrån 
de förfallna rummen och frågar sig: 
Vad kan hända här? Idéerna sprutar. 
“En euforisk period”. Femvånings-
huset blir en central med många 
besökare, bl a unga konstnärer som 
jobbar extra på filminspelningarna. 
Privatdetektiven Kant sänds i SVT.

1985: CJDG och Håkan tackar 
trots dålig ekonomi nej till att spe-
la in västernfilmer på Mallorca. 
De försöker lönlöst komma in på 
reklamfilmsmarknaden med sin 
smutsiga estetik. CJDG är nu 47 år 
och känner att han inte riktigt har 
kommit igång med något. 

1991: Samarbetet med Håkan Al-
exandersson tar slut efter att duon 
gör filmen Hammar – en nutida Don 
Quixote. Håkan är nedgången och 
har fallit offer för den manliga un-
dergångsinriktade genimyt han tidi-
gare beundrat.

1995: CJDG gör på egen hand fil-
men Buljong. Det är den första fil-
men i en rad med den egna rösten 
som speaker, samt ett tilltal direkt in 
i kameran. Det uppfattas av många 
kritiker som självcentrerat. Är CJDG 
före sin tid? 

1998: CJDG målar Det försämrade 
molnet och andra pastischer på Prins 

Eugens målningar, fast med hastigt 
ditritade flygplan och figurer med 
spritpenna. CJDG har länge fascin-
erats av prinsen och hans person. 
Det dåliga självförtroendet är cen-
tralt.

2000: CJDG gör kortfilmen Jag 
minns Lena Svedberg med den egna 
rösten som berättarröst.

2001: Den groende nynazismen i 
samhället föranleder CJDG att göra 
kortfilmen Mormor, Hitler och jag 
om den egna mormoderns nazisym-
patier. Filmen blir uppmärksammad 
och omtyckt.

2004: CJDG gör novellfilmen Värre 
och värre. “Det räcker inte att vara 
snäll, man måste passa in 
också. Det räcker inte 
att vara duktig, man 
måste passa in 
också. Det räck-
er inte att vara 
snygg, man 
måste passa 
in också. (...) 
Tyvärr vävde 
jag in dessa 
idéer i alltför 
mycket av en 
kriminalintrig 
stulen från en 
Manhattanbok. 
Troligen sköt jag 
över målet. Men man 
vet aldrig – en film finns 
kvar och kan i framtiden betyda 
något helt annat än i samtiden”.

2004: Långfilmen Med kameran som 
tröst del 2 handlar om uppväxten, 
konstnärskapet och uppgörelsen 
med den adliga bakgrunden. Tiden 
har nu hunnit ikapp CJDG som 
samtidigt tar bladet från munnen på 
allvar. Filmen hyllas av kritiker och 
går på export.

2007: CJDG bjuds in att utforma en 
utställning av Prins Eugens måln-
ingar på Waldermarsudde. Prinsen 

dömde ut flera av sina bästa verk 
och magasinerade dem med texten 
“Saknar värde”. CJDG bygger ut-
ställningen kring de ratade tavlorna 
som han tycker visar att prinsen på 
vissa plan var före sin tid, utan att 
han själv visste om det.

2008: På spaning efter en prins som 
flytt är en kortdokumentär av CJDG 
om Prins Eugen och utställningen 
på Waldemarsudde. ”Jag är kanske 
inte den radikal jag trott mig vara” 
resonerar CJDG angående hans star-
ka känslor för prinsen. 

2008: Biografin Jakten mot noll-
punkten publiceras och röner stora 
framgångar hos läsare och kritiker.

”Öka takten, sista kvarten, Tidaholm!”

Om livet liknas vid en fotbollsmatch på 90 minuter är 
det hög tid för Carl Johan De Geer att ta fasta på bud-
skapet i den gamla Hammarby-hejaramsan. Så verkar även 
vara fallet: 75 år och mer aktuell än någonsin.

Färgfabrikens stora sal är fylld med ett egensinnigt 
konstnärskap som genom närmare femtio år förbehållslöst 
rört sig mellan olika genrer. Film, fotografi, textil, 
måleri, litteratur, grafik och scenografi; varierade ut-
trycksmedel för ett konsekvent utforskande av omvärlden. 
Med perspektiv-förskjutande referenser till såväl hö-
torgskonst och kioskdeckare som Prins Eugen, lyckas De 
Geer ständigt överraska. En omisskännlig stil som i de-
cennier kännetecknats av knivskarpa detaljer, lustfyllda 
rörelser, humor och uppriktigt allvar. Ett genomskådan-
de öga och en tröstande röst – alltid i relation till 
tidsandan oavsett om framtidsprognoserna för tillfället 
varit hoppfulla eller dystra.

Carl Johan De Geers retrospektiva utställning – den förs-
ta i sitt slag – lotsar besökaren in i mötet mellan ar-
betsglädje och dystopi; en särskild plats där ledtrådarna 
till konstnärens föreställningsvärld pusslas samman och 
bildar en helhet.
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Folkungatan, ca 1971.
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Carl Johan De Geer berättar om 
20 utvalda verk i utställningen.



LEDTRÅDAR
av Eric Ericson

när planet går in för landning i Montreals 
luftrum, efter den långa flygresan över Atlant-
en, är känslan väldigt speciell. Dessa åker-
fält, dessa floder, dessa stora containerfartyg, 
denna blandning av höghus och kvarblivna 
100-åriga ruckel… skapar en stämning av 
1980-tal.
   Flygplatsen, med sina parfymbutiker och 
beväpnade säkerhetsvakter, är som alla an-
dra. Känner mig alltid lite Kafkamässigt bort-
kommen på sådana platser. Var är utgången? 
Skyltarna är lätta att missuppfatta. Lyckligt-
vis blir jag mött av den jag ska träffa, Carl 
Johan De Geer. Han är en aning försenad.
   – Du får ursäkta, säger han. Kollektivtrafik-
en funkar inte som i Sverige. Men nu är jag 
här. Följ mig till tåget.
   Vi åker först snabbtåg, sedan buss. Och 
promenerar en inte obetydlig bit, längs Bou-
levard Lasalle. Intrycken här nere på marken 
skiljer sig från vyerna uppifrån. Staden är 
kaotisk, trafiken har mer eller mindre kollap-
sat. Gatorna har stora hål mitt i körbanorna, 
bilarna studsar fram. Infrastrukturen för elek-
tricitet och telefon tycks bestå av luftledning-
ar som hålls uppe av stolpar. I svenska städer 
syns inte telefonstolpar längre. I Montreal är 
gatorna starkt präglade av dessa kablar som 
går kors och tvärs genom luften.
   Många hemlösa har bosatt sig på de större 
gatornas gräsbevuxna mittremsor. Här och 
där i form av veritabla tältläger, med sopor i 
illaluktande högar. De Geer säger att han del-
tar i en räddningsoperation, han har varit med 
och grundat organisationen Pour les pauvres.
   – Det är enda felet med det här landet, 
man tar inte hand om tiggarna, så som sker i 
Sverige, säger han. Men det håller på att bli 
en ändring. Själv lagar jag stora rotfruktsgry-
tor och delar ut mat varje måndag. Men det 

är inte lätt, jag har ständig mailkontakt med 
min dotter Nina som är utbildad socionom. 
Hur gör man när människor svälter, men inte 
kan behålla maten för att de missbrukat alko-
hol och narkotika? När de ser ut som skelett? 
Nej, nu ska jag berätta annat. Den här gatan 
fyller mig med nostalgi. Boulevard Lasalle. 
Lasalle hette min pappas bil när jag var liten. 
Det var den kanadensiska versionen av Ca-
dillac. Men det stavades LaSalle, så jag tyck-
er att den här gatan är felstavad. Men ändå. 
Bilen hade en stor och vräkig kofångare fram, 
på den brukade pappa sitta när han och mam-
ma var på picknick.
   – Kofångare? frågar jag. Och det är inte lätt 
för mig att dyka in i ett mellanrum i De Geers 
ordflöde. För det finns inga mellanrum, han är 
dominant när han kommit i gång.
   – Ursäkta mig, Eric. Jag glömde att ni ung-
domar bara har sett bilar av i dag. Förr hade 
bilarna en grej framtill, och en där bak, som 
skulle skydda mot mindre krockar. Så kallade 
kofångare. Nåväl, picknick på 30-talet. Pap-
pa satt på kofångaren. Mamma fick ha den 
hopfällbara stolen. Barnsköterskan, som hade 
hand om mig, fick inte delta, hon fick hålla 
sig – och mig – på avstånd. Men… nu är vi 
strax framme. Rue Centrale. Ska bara…
   De Geer köper Le journal de Montreal i en 
liten tidningskiosk. Han växlar några ord 
med tidningsförsäljaren. Jag lägger märke 
till olikheterna i deras franska dialakter, och 
kommer med ett lite påpekande.
   – Ja, du har rätt. Min franska är från min 
barndom i Belgien, jag talar som en nioåring 
i Bryssel 1947. Och här – ja, visst låter den 
kul, dialekten. Jag lär mig den sakta. Jag är 
född i den här stan, den 13 juli 1938. På Cen-
tre hospitalier de St. Mary, som ligger kvar på 
samma adress, inte så långt härifrån. De ny-
förlösta mödrarna upplystes på den tiden, här 
i Kanada, om den optimala dieten för de små, 
efter amningsperioden. Skrapat kött.
   – Menar du rått kött? frågar jag.

  – Ja, det menar jag. Och det har förblivit min 
favorit, om jag får välja. Le tartare.
   – Kött, mumlar jag och försöker låta nega-
tiv. Jag vet inte om han uppfattar detta, men 
nu byter han ämne och trasslar in sig i ett 
snårigt resonemang om hur general Charles 
de Gaulle, under ett statsbesök i Montreal, 
från en balkong ropade Vive le Québec libre, 
och därmed uppmuntrade de fransktalande 
separatisterna i Kanada. Jag kan inte säga ett 
enda ord under De Geers monolog, ännu min-
dre ställa en fråga.
   Äntligen! Han leder mig och min rullväska 
genom en grind som öppnas med fjärrkon-
troll. Sen åker vi hiss sju våningar. Hissen 
leder direkt till hans ateljé, en obeskrivligt 
rörig plats. Fotokopior, egendomliga modell-
byggen, Märklin-tåg, verktyg, färger, dukar 
och penslar… allt blandat med hembakta 
bröd och vitlökskorvar.
   Nu följer matlagning, jag sätts i arbete 
med att hacka lök, frun och tillika kollegan 
Marianne Lindberg De Geer anländer liksom 
ett gäng fransktalande vänner, bohemtyper 
tillhörande min egen 70-talistiska genera-
tion. Måltiden blir ett livligt evenemang, jag 
kommer att tänka på forna tiders litterära 
och konstnärliga salonger. En kvinna reser 
sig och läser högt från ett manuskript. Hon 
har ett dramatiskt utspel. Jag förstår ingent-
ing av språket men de andra gästerna är fört-
justa. Därefter reser sig en annan författare, 
sedan utför ett par individer en performance 
gränsande till mimföreställning i Marcel 
Marceaus anda. Värdparet hämtar då och då 
nya maträtter från köket.
   Det dröjer innan jag får tillfälle att göra den 
intervju som jag rest hit för att göra. Först 
två dygn senare är vi på ett lugnt kafé, De 
Geer och jag. Vi har druckit vårt kaffe, det 
råder tystnad, jag hämtar andan. Slänger fram 
frågan:
   – Varför? Flytta till Kanada? Du hade ju ett 
starkt nätverk inom det svenska kulturlivet?

   – Tja, svarar De Geer utan betänketid. Det 
finns, här i Kanada, ett kulturbidrag för hem-
vändare. Jag kunde varit medborgare i Brit-
tiska Samväldet om jag hade valt det när jag 
var ung, eftersom jag är född här. Nu ska jag 
bli det, retroaktivt liksom.
   – Nej, nej, säger jag. Det tror jag inte på, det 
är för svagt som argument.
   – Eric. Du är min förläggare och dessutom 
min vän. Och du har rest långt. Det jag ska 
säga är inte lätt att formulera. Det är därför 
det sitter så hårt inne, som du har märkt. Vi 
måste ha mera kaffe.
   Pausen blir irriterande. De Geer psyke ty-
cks försvinna i ett töcken. Han har bleknat. 
Jag är rädd att han ska svimma, jag vet att han 
har dåligt balanssinne. När han snyter sig i en 
pappersservett, med ett ljudligt trumpetande, 
ser jag att han blöder näsblod. Ett tema i hans 
konst, på 90-talet. Men ändå oroande. Kaf-
fekvarnarna för oväsen, ångan fräser ur den 
stora espressomaskinen bakom oss. Till slut 
säger han:
   – Det finns något som har förföljt mig ända 
sen min barndom, och ständigt blivit värre. 
En känsla. Att vara duktig! Jag har varit duk-
tig som barn, och fortsatt med det under hela 
mitt konstnärsliv. Duktig! Vad är det för bra 
med det? Känns som ett misslyckande. Jag 
vill gråta! Vara duktig! Fy fan. 
   Detta är inte ögonblicket att bryta sig in i 
hans monolog (och kanske gråter han verkli-
gen). Han fortsätter ...

Kortfilmsprogram (1 tim 31 min):

1. Råttresan, 1987. 15 min. 
Regi: Håkan Alexandersson & Carl Johan De 
Geer. Inspelad i de legendariska Meyeratel-
jeérna på Västmannagatan 81. Den sista eu-
ropéen hittar ett experiment, utfört av en 
viss Lehman, som velat överföra människans 
skuldkänslor till råttor.

2. Missionärerna, 1968. 12 min.
Regi: Håkan Alexandersson och Carl Johan De 
Geer. Några missionärer ringer på dörren. 
Det blir ett blodigt slagsmål.

3. I miljonärskvarteren, 1997. 30 min.
Regi: Carl Johan De Geer. Ett pilotavsnitt 
till en tv-serie som aldrig gjordes. Kombi-
nationen matlagningsprogram/spionthriller.  

4. Jag minns Lena Svedberg, 2000. 6 min. 
Regi: Carl Johan De Geer. Ett porträtt av 
konstnären Lena Svedberg som tog sitt liv 
1972, endast 26 år gammal.

5. Stockholmssyndromet, 2002. 9 min.
Regi: Carl Johan De Geer. En tragikomisk 
beskrivning av hur en stad kan ockupera en 
människas själ, och denna människas försök 
att befria sig från sina tvångstankar.

6. Jag minns Håkan Alexandersson, 2006. 14  min.
Regi: Carl Johan De Geer. En film om manlig 
vänskap som krackelerar. Och en uppgörelse 
med 1900-talets patriarkala genimyt.

7. Västra Hamngatan 2020, 2007. 5 min.
Regi: Carl Johan De Geer. Ett reportage 
från framtidens Göteborg där alla tappat 
lokalsinnet. Ett Göteborg förvillande likt 
det nutida.

Långfilmsprogram (2 tim 30 min):

1. Buljong, 1995. 74 min.
Regi: Carl Johan De Geer. En författarin-
na har tagit på sig uppgiften att skil-
dra 1900-talet i en roman. Vad kan man 
ge för bild av detta decennium? Är ordet 
“buljong”, i betydelsen koncentrat en bra 
beskrivning? Nej. “Jag” då? Nej. Under ett 
tandläkarbesök får hon en idé. Medverkande: 
Marianne Lindberg De Geer, Gert Fylking, 
Regina Lund m fl. 

2. Med kameran som tröst del 2, 2004. 76 min.
Regi: Carl Johan De Geer. 1980 kom foto-
boken “Med kameran som tröst del 1” som 
skildrar vardag, lek, kärlek, uppror, kon-
stnärsvänner och överklassläkt. Del 2 är 
en djupt personlig långfilm om detta liv. 
Belönad med Göteborgs Filmfestivals nor-
diska pris 2004.
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