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ÅKE HODELL – FRÅN STRIDSPILOT TILL REBELLISK KONSTNÄR 

BERÄTTELSE OCH DRAMATURGI  

Åke Hodell var stridpiloten som efter ett haveri 
skadades svårt, bytte bana och blev poet, 
konstnär och dessutom antimilitarist och 
pacifist. Genom banbrytande verk blev han en 
centralfigur inom den konkreta poesin, som 
växte fram i avantgardistiska kretsar i Sverige 
under 1950- och 60-talen. Hans verk är i 
många fall lika utmanande och aktuella idag 
som i den tid då de skapades.  

Till utställningen valdes verk som behandlar 
samma frågor som Flygvapenmuseum, med 
sitt breda kulturhistoriska uppdrag, tar upp i sin 
ordinarie verksamhet. Verken lyfter teman som 
flyg, militarism, vapen och tiden kring första 
världskriget, andra världskriget och kalla kriget. 
Sammanhanget på Flygvapenmuseum och det 
antimilitaristiska budskapets möte med den 
militära miljön är viktigt. Utställningen hade inte 
fått samma tyngd och spänning på ett annat 
museum, galleri eller konsthall.   

GESTALTNING OCH METOD 

Eftersom Åke Hodell inte lever har vi inte 
kunnat föra en dialog med konstnären kring 
presentation. Istället har stor kraft lagts vid att 
skapa en gestaltning som är trogen 
upphovsmannen och som på samma gång 
känns nyskapande. Färger och nyanser i 
utställningen är hämtade från Hodells böcker.  
Den grafiska formen är inspirerad av den 
skrivmaskinstypografi som Hodell använde 
flitigt.  

Ett och samma verk återfinns ofta i olika 
medium. Ambitionen har varit att genom 
rumsliga gestaltningar där verk som finns i bok, 
ljud och bildform, skapa en sammansatt helhet. 
Färgsättning och rumsbygge bidrar till tydlighet 
och att väcka intresset hos besökaren. 
Utmaningen i att ställa ut verk som utgörs av 
böcker har lösts genom att göra 
utställningsmässiga reproduktioner. I en 
recension i P1s Kulturnytt beskrivs 
utställningen med orden ”Det blir som ett litet 
Åke Hodellland, som är väl förtroget med hans 
typiska uttryck, men även förtydligar det för 
den som inte är så bevandrad”.  

Texter förekommer sparsamt i utställningen. 
Verktexter som ger besökaren ingångar till 
verken är istället samlade i en katalog som 
finns att ta gratis i utställningen.  

PUBLIKVÄNLIGHET OCH PEDAGOGIK 

För den enskilda besökaren fungerar katalogen 
som en handledning. Till utställningen har 
skolprogram tagits fram för gymnasiet och 
grundskolans alla årskurser kopplat till LGR11. 
I samband med visningar och lovverksamhet 
finns även tid för eget skapande för eleverna. 
Till exempel har bildcollage skapats på temat 
makt. Hodells verk berättar mycket om den tid 
de är skapade i som är samma tidsperiod som 
Flygvapenmuseums basutställningar 
behandlar. Hans konst tar tydligt ställning och 
är kontroversiell, något som oftast är svårt att 
göra på samma vis i vanliga utställningar för 
statliga museum. Med konstens starka 
ställningstagande kan pedagogen i mötet med 
publiken nå diskussioner som är svåra att få till 
på kort tid annars. Konsten blir ett sätt att 
förstå historien.



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Verket General Bussig  



 

 

 

Utställningskatalog  



 

 

 

Verket igevär  



 

 

 

Till utställningen skapades en tidslinje över Åke Hodells liv med inspiration av den konkreta poesin.  



 

 

 

Filmen Lågsniff 



 

 

 

Flera av verken är starkt vapenkritiska  



 

 

 

Verket Mr. Nixon’s Dreams 



 

 

 

Verket Mr. Nixon’s Dreams 


