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BERÄTTELSE
Freddie Wadling begravdes i augusti 2016. Två år tidigare hade Freddies och hustrun 
Bellas hus brunnit ner till grunden och med det alla deras tillhörigheter. Trodde alla. 
Men med Freddies bortgång blev Bella påmind om det garage som tillhört huset 
och som fortfarande var fullt med Freddies grejer. Bella med vänner vände sig till 
Göteborgs stadsmuseum för att få hjälp att gå igenom allt. 

Garaget visade sig vara en tidskapsel fylld med kollage, foton, teckningar och 
kalligrafiskt nedtecknade texter. Och annat Wadling själv samlat på sig och som 
sätter hans egna skapande i sammanhang. Föremålen berättar i sig själva om 
hans liv, musik, konst och den okonventionella värld som var hans. Allt som visas i 
utställningen kommer från de flyttkartonger som lagrats i Freddies garage. 

METOD
Ett nära samarbete med Bella Wadling och två av Freddies närmsta vänner var 
avgörande för utställningens tillblivelse. De deltog under sorteringsarbetet och 
urvalet och Bella har haft vetorätt genom hela processen. Arbetet fick styras av en 
lyhördhet för deras vilja, sorg eller saknad.  

Då utställningen gjordes så nära inpå Wadlings död valde museet att ta ett steg 
tillbaka och låta de som känt Wadling få berätta sina berättelser. Tolv personer 
från Wadlings närhet intervjuades, deras berättelser finns att lyssna på runt om i 
utställningen. Ambitionen var att visa på den komplexa person Wadling var och 
genom många röster ge publiken en chans att lära känna nya sidor av honom. 

GESTALTNING
Garaget var osorterat, rått och fuktigt. Vi ville ta med känslan in i utställningen, men 
för att publiken skulle ha en chans att orientera sig sorterades materialet strikt. 
Formen spelar på dynamiken mellan tomhet och en överväldigande mängd.  

PUBLIKVÄNLIGHET 
• Texterna är skrivna på ett lättläst språk och med de som saknar förkunskap om 

Wadling i åtanke. Många känner till Wadling men inte alla hans sidor. 
• Texterna är översatta till engelska. 
• Det finns två soffor där det går att lyssna på samtliga låtar Freddie har medverkat 

i eller skrivit. 
• Visningar erbjuds till allmänheten och vi har hållit workshops i kollageteknik för 

ungdomar. 
• Utställningens invigdes på året efter hans dödsdag med en mycket uppskattad 

minifestival, Freddie Wadling Déjà Voodoo, där hans musik tolkades av ett tiotal 
artister. 



Mittenrummet handlar om musiken, det vänstra rummet om hans liv och  
det högra om bildkonsten. 

Garaget.

Foto utställningslokal: Lucia Escarate

Foto garage: Maja Björk Lindahl



Flyttkartonger används som formelement i utställningen. Som portal runt två av 
ingångarna, som sittplatser och som tittskåp. 

Musikrummet fylls av en tomhet och Freddies käpp. En ljudinstallation av Henryk 
Lipp och CM von Hausswolff med Freddies röst spelas i högtalare. Klippen som 
visas på väggen är från filmer som hittades på VHS:er i garaget. På väggarna visas 
texter han har skrivit och affischer från spelningar han medverkat på.



Genom att fylla hela väggar återger vi känslan av en överväldigande mängd.  Av ca 
10 000 arkvialier och föremål ställs närmare 3 000 ut. För berättelsens skull är det 
viktigt att samtliga föremål är original.



Arkivalier är fästa med 
magnet på stålskivor 
och i korta texter 
förklaras vad som 
visas. Längre texter 
sätter tidsperioder, 
relationer och teman i 
sammanhang.

I montrar sorterade 
vi efter medium 
sådant som Freddie 
omgav sig med och 
inspirerades av. 



Korta utdrag ur intervjuerna  
lockar till lyssning.

Till det hörn där vi 
byggt upp en ”Freddie-
miljö” täcks alla väggar 

för att ge känslan av 
privat rum. Några 

få titthål tillåter 
besökaren att kika in. 


