
Vem var Anders Karlsson? En särling, en ensamstående, kringflackande, excentrisk 
suput? Ett original, en frihetstörstande, knäpp och gudabenådad begåvad konstnär?

Hur man än väljer att kategorisera Anders ”Knäpp” Karlsson så är det ofrånkomligt att 
hans bilder har en lockelse. De är underfundiga, roliga, överraskade och de kastar oss i 
händelser. Vi möter människor från förr på ett sätt som vi inte sett dem förut. De känns 
levande. De verkar ha roligt. Vi kan se fattigdomen och den tuffa vardagen, men Anders fo-
tografier fångade också något annat – glädjen i det enkla med vänner, familj, barn och djur.

Bygdefotografen Anders Karlsson skildrade människor i vardag och fest under en lång 
period mellan år 1920- 1960. Med nyfikenhet åkte han runt på sin cykel, senare lättvik-
tare, och förevigade människor och gårdar runtom i Västergötland. Född i Tanum 1893, 
bosatt i Grebbestad, Göteborg, Alingsås, Falköping, Götene, Kristinehamn, och så små-
ningom i Götlunda norr om Skövde där han gick bort, 74 år gammal.

Istället för pensel och duk som ”gåramålarna” använde hade han sin bälgkamera och 
glasplåtar. Anders Karlssons bilder är tekniskt intressanta och fotografiskt nydanande. 
Tidigt började han retuschera sina bilder, labbet hade han med sig. Han skrev in kom-
mentarer och datum genom att själv rista direkt i negativen.  I museets samlingar finns 
14 000 glasnegativ som vittnar om hans, även i ett nationellt perspektiv, unika fotogra-
fiska gärning. 

Utställningen bygger på hans bilder men kompletteras också med intervjuer och texter.

Utställningen öppnar den 4 augusti och pågår till våren 2021 då den går ut på en turné i 
Västsverige.

Boka gärna en visning av utställningen.
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För mer information kontakta:
Göran Elisson | 0511-260 47, 076-768 30 94 | goran.elisson@vgmuseum.se

Ovanstående foton är tagna av Anders Karlsson och finns att ladda ner på museets hemsida: 
http://vastergotlandsmuseum.se/pressrum


