
Om färgen rosa i svensk och internationell konst 
 
Konstnärerna Anna Benson och Peter Sköld har ett brinnande intresse för 
cancerforskningen och har i samband med Rosa Bandet-kampanjen 2012 velat måla 
hela landet i rosa. ”Måla Rosa” är alltså ett insamlingsprojekt för till förmån för 
kampen mot bröstcancer. Konstnärerna har personliga erfarenheter genom vänner 
och anhöriga som drabbats. 
Så här säger Anna Benson: ” Vi har båda personliga erfarenheter av bröstcancer med 
folk i vår närhet som har drabbats mycket illa och kände att vi verkligen ville göra 
något. 
 

 
Ragnar Sandberg och Göteborgskoloristerna 

 
Ett flertal av de erkända och duktiga Göteborgskoloristerna bodde på Stenungsön 
under 1900-talet. Ragnar Sandberg som var elev till Tor Bjurström på Valands 
målarskola i Göteborg beskrevs ibland som en vagabond, med hav och hamn i sitt 
måleri. 
Han föddes den 16 februari i Bohuslän . I ett flertal målningar från Stenungsund ses 
de vita sommarhusen i ett kraftigt morgonljus som sprids över ”Sundets” speglande 
vatten. Ragnar Sandberg uttalade sig om det rosa ljuset runt Stenungsön och menade 
att man inte kunde finna det någon annanstans. Denna rosa nyans återfinns i ett 
flertal av Sandbergs målningar.  
Ragnar Sandberg utnämndes till professor i måleri vid Konsthögskolan i Stockholm 
1949 och avled 1972, 70 år gammal. 
 

 
Om rosa i internationell konst 

 
En del konstnärer tvekar att måla i rosa, kanske för att den rosa färgen är stark och 
tenderar att dominera. Claude Monet var en av dem som ibland arbetade i rosa. 
Claude Monet var en fransk konstnär som tillhörde målargruppen impressionisterna, 
vilket betyder uttrycksmålarna. Hela livet ägnade han åt att ”fånga ljuset”, och Monet 
blev en av de främste. Monet älskade att bo nära havet och tyckte om att se hur 
ljuset speglade sig i havsytan. 
Konstnärsgruppen impressionisterna fick namnet efter en målning som Monet gjort -
den hette ”Soluppgång”. I målningen ”Solnedgång”  i serien av näckrosor ser vi hur 
Claude Monet målar ögonblicket hur solnedgången ser ut precis när solen går ned i 
vattnet. Man kan se hur himlen är helt rosa (och gul/röd), och man riktigt känna 
värmen och det vackra ögonblicket.  Ur måleriteknisk synpunkt ger målningen här ett 
suddigt och ”duttande” intryck. 


