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27 mars: Pastor Lax - Swishpredikanten 
Växjö konsthall presenterar det digitala konstverket Pastor Lax. 

 
Bild från det digitala konstverket Pastor Lax 

Pastor Lax - Swishpredikanten 
Fredagen den 27 mars presenterar Växjö konsthall det digitala konstverket 

Pastor Lax - Swishpredikanten ✞✞✞. 

Vi befinner oss i en tid då konstnärer blir av med jobb, kulturevenemang ställs 

in och institutioners inbyggda självklarhet – det som så att säga sitter i 

väggarna – försvinner. Att öka den digitala närvaron känns givet. Men som 

konsthall kan vi också våga stötta osäkra konstverk ekonomiskt och ge 

förutsättningar för konstnärer att undersöka denna kris i realtid. 

När vi går ifrån den tydliga och mer säkra metoden med ”pryl i rum”, vilka blir vi 

då? Blir det Swishkonst, en öppen marknad, fake eller är vi precis tvärt om: 

äntligen mitt i livet och verkligheten? 



Om Pastor Lax 
Pastor Lax - Swishpredikanten ✞✞✞ är en webserie producerad av konstnären 

Sebastian Rudolph Jensen. Pastor Lax är en karaktär som sprider sitt budskap 

via sociala medier. Pastor Lax är ett experiment med en karaktär som är 

inspirerad av lokal-TV i bibelbältet i finska Österbotten, TV-shop, 

”SWISHkonst” och konstnärens personliga andliga sökande. En karaktär som 

är sprungen ur den energi konstnären fått av den osäkra och otrygga 

Coronaepidemin. 

På vår facebook kan du se det digitala konstverket i sin helhet. 

SWISH-Konst 

Allt stöd uppskattas i den här tiden av ekonomisk otrygghet och förlorade 

intäkter. Swisha för att stötta Sebastians projekt: Lax Pastor – 

Swishpredikanten. 

SWISH: 123 533 59 06 

Om Sebastian Rudolph Jensen 

Sebastian är en multi-mediakonstnär som arbetar med performance, alter-

egon, video, happenings, text, ljud, måleri, skulptur och installation. Han 

arbetar med humor, absurditet, provokation, äckel, hysteri, lek, experiment. 

Hans konst gränsar mellan konst och liv där det privata går in i det konstnärliga 

och vice versa. I hans arbete finns referenser till Joseph Beuys, Klara Lidén, 

Paul McCarthy, John Bock, Thomas Hirschhorn, Marie-Louise Ekman och 

Jonatan Meese. 

Mer info på 

Hemsida: sebastianrudolphjensen.com 

Facebook: sebastian rudolph jensen 

Instagram: instagram.com/sebastianrudolphjensen 



 
Växjö 

Kommunen tog bort 
konstverk: ”Vi ska inte 
skapa mer oro” 
Växjö kommun tog bort ett konstverk från sina digitala kanaler, som 
konsthallen beställt. 
Censur, skriver konstnären på sin Facebook-sida. 
På Växjö kommun är de av en annan uppfattning. 
Växjö • Lördag 14:10 

 
Växjö konsthall. 
Annika Niquet 
 
Skicka e-post 
 
På fredagen la Växjö konsthall upp konstnären Sebastian Rudolph Jensens videoverk i 
kommunens digitala kanaler där alter egot ”swishpastorn” Pastor Lax, predikar och ber om 
Swishbetalning. Ett digitalt verk som konsthallen beställt. 
Bara timmar efter att verket lagts ut klockan ett på fredagen, togs ett kommunalt beslut att 
plocka bort länken. 
”Jag förstår inte alls vad det är med videoverket som gör att kommunchefen tar det tunga 
beslutet att censurera mitt verk” skriver Sebastian Rudolph Jensen på sin Facebook-sida. 
Kommunchef Monica Skagne hänvisar till konsthallschefen Filippa de Vos, samt kultur- och 
fritidsförvaltningens chef Tomas Ekelius. 



– De har detaljerna, säger Monica Skagne. 
ANNONS 

Filippa de Vos fick besked att stänga länken på fredagskvällen, med förklaringen att det måste 
förtydligas att det rör sig om ett konstverk. Beskedet gavs via kulturavdelningens chef, uppger 
Filippa de Vos. 
I coronatider har det dykt upp bedragare, som försöker utnyttja krisen och lura personer på 
pengar. Eftersom Pastor Lax, eller Sebastian Rudolph Jensen, lägger ut sitt mobilnummer och 
uppmanar till Swishbetalning, var det otydligt vad det rörde sig om, uppger kultur- och 
fritidsförvaltningens chef. 

 
Tomas Ekelius, kultur - och fritidschef på Växjö kommun. 
– Vi ska ha en stor konstnärligt frihet, ja, säger Tomas Ekelius. Men det måste vara otroligt 
tydligt att detta rör sig om konst. Vi ska inte skapa mer oro i tider som vi har nu. 
Filippa de Vos uppger att hon fick order om att ta bort länken. Hon anser att det tydligt 
framgår att att det rör sig om ett konstverk. 

 
Konsthallschef Filippa de Vos. 
Foto: Filip Sjofors 



– För närvarande hanterar jag det som en en form av censur, men jag hoppas vi kan få klarhet 
i det här, säger Filippa de Vos. 
Pastor Lax har ett anslag som påminner om Swishjournalistik, och ger budskap om hur konst 
ska överleva med nya metoder. Filippa de Vos hoppas att Växjö konsthall kan vara öppen för 
nya konstformer. 
– Konstnären leker med både fiktion och verklighet, och nya metoder. Där har man väl inte 
förstått vad konsthallen jobbar med, och framtida konst. Där hoppas jag på en dialog, mer 
tydligt, säger Filippa de Vos, och tillägger: 

ANNONS 

– Det är ett nytt sätt. Jag kan förstå att det kan skapa missförstånd, men det handlar också om 
hur man som institution ska ha många bottnar för att klara av krisen. 
Anna Tenje (M), kommunalråd, har inte varit inblandad i beslutet, men känner till hur 
diskussionen fördes på fredagen. 
– Man trodde att det nåt fel på kontot, att någon obehörig lagt upp det här. Det fanns 
indikationer på att detta var fel, säger Anna Tenje. 
Både Tomas Ekelius och Anna Tenje hävdar att det inte handlar om censur av verket. 
– Det är det absolut inte, det försäkrar jag, säger Anna Tenje. 
Kommer ni lägga upp länken igen? 
– Det är vår ambition, om vi får till det, säger Tomas Ekeluis. 
Beslutet kom fredag kväll, och dialog ska föras på måndag, uppger de iblandade. 
 

 
Sebastian Rudolph Jensen. 
Foto: Christer Wahlberg 
För de som klickat på rubriken fanns ytterligare länkar infogade till hans webbplats och 
Facebook-sida, där det gick att se att det inte rörde sig om en potentiell bedragare. 
– Det hade bara krävts ytterligare ett par steg för att se att jag är en professionell konstnär, där 
det också framgår att jag vunnit pris för flera av mina verk och förekommer i seriösa 
sammanhang. 
Beskeden tog hårt. Konstnären skriver på sin Facebooksida att han blivit utsatt för censur. 
– Jag är otroligt stolt över mitt verk och jag blev väldigt ledsen. Sen tror jag att det är enklare 
att ta bort en digital länk, då digital konst inte är lika etablerat. Hade kommunen bestämt att 
mitt verk skulle tas bort om det fanns inne i konsthallen, då hade det blivit totalkaos. 



 

”Censurerade” 
konstnären talar ut: 
”Det framgår tydligt 
vem jag är" 
Växjö kommun lade ner länken till konstnären Sebastian Rudolph Jensens 
digitala verk, som konsthallen köpt. 
– Jag blev otroligt ledsen, säger han om agerandet. 
Växjö/Göteborg • Lördag 18:53 

 
Sebastian Rudolph Jensen menar att det tydligt framgår att han är konstnär. Han köper 
inte Växjö kommuns förklaring. 
Foto: Christer Wahlberg, Ebba Sund 
Annika Niquet 
 
Skicka e-post 
 
Konstnären och performanceartisten Sebastian Rudolph Jensen har flera lager i sitt 
konstnärskap. Humor ingår ofta i hans verk. Inspiration finner han i allt från det egna andliga 
sökandet, till produktioner av västerbottnisk lokal-tv, kulturhistoria och TV-shop. 



– Jag väver samman allt, det är så jag arbetar med konst, säger Sebastian Rudolph Jensen. 
Ett av hans alter egon är Swishpredikanten Pastor Lax som han framställer i digitala verk. I 
det verk som Växjö konsthall köpt slår han an på hur Swishbetalning kan användas som en 
överlevnadsform. Han tar Joakim Lamotte som exempel och hur han överlever på 
Swishjournalistik. Men konstnären menar också allvar. 
– Att vara Swishkonstnär springer ur den kris vi är i idag. Det är dels en lek med hela 
fenomenet, men det är också ett sätt för konst att överleva, säger Sebastian Rudolph Jensen. 
 
Kommunen tog bort konstverk: ”Vi ska inte skapa mer oro” 
Växjö kommun tog bort ett konstverk från sina digitala kanaler, som konsthallen beställt. 
Kultur • 2020-03-06 14:10 

 
 

ANNONS 

Hans digitala verk lades ut på Växjö kommuns digitala kanaler klockan ett på fredagen. På 
kvällen fick han ett samtal från konsthallschefen Filippa de Vos, som meddelade att hon fått 
order av sina överordnade att ta bort länken. Växjö kommun ansåg att hans verk gick att 
misstolka. 
– Jag fick egentligen ingen direkt förklaring, mer än att man ansåg att det skulle förtydligas 
att det rörde sig om konst. 
En förklaring han har svårt att ta till sig. 
– Redan i rubriken presenterar Växjö konsthall mitt verk som ett digitalt konstverk, säger 
Sebastian Rudolph Jensen. 
 
 



Konstverket	”Pastor	Lax”	
ligger	ute	igen	
KULTUR		I	dag	13.13	,	uppdaterad	I	dag	14.37	

Nu	har	det	digitala	konstverket	”Pastor	Lax”	lagts	ut	igen.	Men	med	ännu	mer	
tydlighet	om	att	det	rör	sig	om	ett	konstverk.	

 
Foto:	Filip	Sjöfors	

Filippa	de	Voos,	chef	för	Växjö	konsthall.	
Trots att Filippa de Voos, chef för Växjö konsthall, i fredags gjorde ett förtydligande 
om att det digitala konstverket var ett konstverk plockades det bort från kommunens 
digitala kanaler efter bara några timmar. Verket ”Pastor Lax” har Växjö konsthall 
köpt från konstnären Sebastian Rudolph Jensen. Han slår an på hur Swishbetalning 
kan användas som en överlevnadsform. 

– Man har varit orolig att konstverket ska missförstås för att inte vara ett konstverk. 
Nu har läget lugnat ner sig lite och konstverket återinförs med ett större 
förtydligande om vad det är, säger Filippa de Voos. 



 
Foto:	Marie	Magnusson	

Nu	är	konstverket	ute	i	de	digitala	kanalerna	igen.	
På måndagsförmiddagen informerades politikerna om fallet. Filippa de Voos hade 
möte med sin närmaste chef Anna-Karin Axelsson, samt kultur- och 
fritidsförvaltningens chef Tomas Ekelius. 

	Kommunen	tog	bort	konstverk:	”Vi	ska	inte	skapa	mer	oro”	
– Det är inget nytt under solen med kritik mot konst. I det här fallet problematiseras 
något i tiden. Man vill ju ha reaktioner, men det värsta är att man stängde ner det. Vi 
vill ha en öppen dialog, säger Filippa de Voos. 

Hur känner du nu? 

– Jag är glad att man har tänkt om och sett misstaget. Jag ser det som censur, det är 
så det var. Jag vill skapa förutsättningar för konstnärer. Webbkonsten kommer mer 
och mer och det är ganska nytt för en kommunal konsthall. Vi måste bekanta oss mer 
hur man förhåller sig till det. 

– Det kändes som ett förhastat beslut, det borde ha räckt med mitt förtydligande. 
Den konstnärliga friheten måste efterlevas, säger Filippa de Voos. 

Sebastian Rudolph Jensens digitala verk är publicerat på konsthallens hemsida samt 
konsthallens facebooksida och instagramkonto. 

	”Censurerade”	konstnären	talar	ut:	”Det	framgår	tydligt	vem	jag	är"	
Tomas Ekelius tycker det är jättebra att konstverket ligger ute igen. 

– Det skapades en oro i fredags när det låg på konsthallens facebooksida. Folk ringde 
och undrade vart pengarna skulle gå om man swishade. Det finns de som blivit lurade 
på pengar i dessa Coronatider. Därför ville vi göra det på ett bättre sätt med 
förtydligande ovanför konstverket i inlägget, säger han. 



Jon Malmqvist (KD) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden: 

– Jag tycker att man agerade lite för hastigt i fredags när man plockade bort verket. 
Men vi lever i en hysterisk och pressad period just nu och det har funnits bedragare 
av liknande karaktär, säger han. 

MARIE	MAGNUSSON	
LÄS	MER	OM	DESSA	ÄMNEN	

Konst 	 Kultur	och	nöje 	 Anna-Karin	Axelsson 	 Filippa	de	Voos 	 Växjö 	
kommun 	 Kristdemokraterna 	 Växjö 	
	

 
Förmiddag i P4 Kronoberg 

 
https://sverigesradio.se/formiddagip4kronoberg 
 
Under förmiddagen ger vi dig fördjupande intervjuer, tävlingar och senaste nytt. 

• Alla avsnitt 
• Om… 
• Låtlistor 
• Kontakt 

Pastor Lax, Krimkollen och 
parkeringskaos 
176 min 
  
- 
  
kl 10.03 
Förmiddagsprogrammet handlar om det nya men redan kritiserade digitala 
konstverket Pastor Lax - Swishpredikanten, och Krimkollen, parkeringsstrul och 
pizzerian i Tingsryd som brann i helgen. Du hör också flygmodellen Isabelle som 
inte kan ta sig till sitt nya hem i New York. 
 
Moderator 



Johan Persson: Hur står det 
till med Växjös omsorg om 
yttrandefriheten? 
Smålandspostens helgchef Johan Persson. Frågar sig hur det står till med 
Växjö kommuns omsorg av yttrandefriheten efter att Sebastian Rudolph 
Jensens konstverk tagits bort från kommunens digitala kanaler. 
Johan Persson 
 
Skicka e-post 
 
Moderator • Söndag 20:39 

 
Johan Persson. 
Foto: LENA GUNNARSSON 
IFN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står: ”Var och en har rätt 
till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande 
hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 
uttrycksmedel och oberoende av gränser.” 
Hur kan det komma sig att Växjö kommun så ofta på senare år funnit anledning av 
ingripa i denna rättighet? Den här gången är det konstnären Sebastian Rudolph 
Jensens videoverk som hastigt plockats bort från kommunens digitala kanaler. 
– Vi ska inte skapa mer oro i tider som vi har nu, motiverar kultur- och 
fritidsförvaltningens chef Tomas Ekelius. 



Detta är en personligt skriven text i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens 
egna. 
 
Kommunen tog bort konstverk: ”Vi ska inte skapa mer oro” 
Växjö kommun tog bort ett konstverk från sina digitala kanaler, som konsthallen beställt. 
Kultur • 2020-03-06 14:10 

 
 

ANNONS 

 
”Censurerade” konstnären: ”Om det fanns inne i konsthallen hade det 
blivit totalkaos” 
Växjö kommun stängde ner Sebastian Rudolph Jensens digitala verk som konsthallen köpt in. 
Kultur • 2020-03-06 18:53 



 
 
Ett filter som kommunen använder gjorde nyligen att Veckorevyns chefredaktör 
Irena Pozar blev blockerad när hon försökte läsa sin tidning på Växjö 
stadsbibliotek. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jon Malmqvist (KD) 
förklarade att filtret är ett nödvändigt ont. Han ansåg att det är en uppgift för Irena 
Pozar att se till att tidningen inte blockeras. 
 



 
 
Musikerna på Bergendahlska gården måste skriva på ett kontrakt där de förbinder 
sig att inte formulera texter som hyresvärden kommunen finner olämpliga. 
– Ungdomarna får tycka, tänka och skriva vad de vill, men inte just här, försvarade 
kommunalrådet Oliver Rosengren (M) reglerna. 
 
Ungdomar censureras av kommunen: "Får tycka, tänka och skriva vad de 
vill, men inte just här” 
Konstnärlig frihet kan upplevas som en självklar rättighet. Men musiker på Bergendahlska får inte 
skriva vilka texter som helst. 
Bergendahlska gården • 2020-03-02 18:00 



 
 
För drygt två år sedan stoppades Kommunistiska partiets tidigare ordförande 
Anders Carlsson från att hålla en föreläsning om sin nya bok om ryska revolutionen 
på Fria ordets hus. 
– Vi hyr ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige, motiverade 
dåvarande chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Gunilla Friman, som 
beklagade att kommunen först felaktigt sagt ja. 
 
Föredrag om bok förbjuds - i Fria ordets hus 
Kommunistiska partiet och ABF ville arrangera en föreläsning i Fria Ordets hus. Men - 
kommunen sa nej 
Kritik • 2017-11-05 18:25 



 
 
Och när Stiftelsen Växjös muslimer ville ansöka om tillstånd för böneutrop, 
försökte kommunalrådet Anna Tenje (M) förmå dem att dra tillbaka sin ansökan 
och inte utnyttja den medborgerliga rättigheten att få saken lagenligt prövad. 
– Jag är orolig att böneutropet kommer slita isär Växjö, förklarade Anna Tenje. 

ANNONS 

 
”Jag beklagar att de inte omprövar” 
– Jag beklagar att de inte omprövar sitt ställningstagande om ansökan om böneutrop, säger 
hon. 
Tenje (M) vill stoppa böneutrop: • 2018-02-02 14:13 



 
 
De kommunala ingreppen motiveras ofta just med välvilja och omsorg. Frågan är 
hur det står till med omsorgen om yttrandefriheten? 
 
HTTPS://WWW.SVT.SE/NYHETER/LOKALT/SMALAND/TURERNA-KRING-
KONSTCENSUREN-DETTA-HAR-HANT 
 

	
2	min	



Filippa de Vos och Tomas Ekelius diskuterar frågan om den borttagna konsten. Foto: Tomas 
Nyström / SVT 

Konstverket ”Pastor Lax” plockades bort – 
misstolkades som bedragare 
PUBLICERAD IDAG 20:00 

Under fredagen lade Växjö konsthall upp ett konstverk på sina digitala kanaler. Men 
det togs bort efter bara några timmar efter att upprörda medborgare hört av sig till 
kommunen. 
Växjö konsthall hade beställt konstverket av konstnären Sebastian Rudolph Jensen. Verket är 
en sorts performancekonst – där konstnären spelar prästen Pastor Lax som ber om 
swishbetalningar under dessa oroliga coronatider. 

Verket togs bort eftersom flera upprörda personer hört av sig till kommunen och förklarat att 
de inte fattade att det var konst. De trodde att detta var en bedragare som ville lura oroliga 
människor under den rådande coronapandemin. 

Borde varit tydligare 
Kulturförvaltningens chef Tomas Ekelius menar att Växjö konsthall och kommunen i sina 
digitala kanaler tydligare borde ha kommunicerat att det faktiskt rörde sig om ett konstverk. 

Konstnären Sebastian Rudolph Jensen delar inte den bilden och tycker att det handlar om 
censur. 

– Jag tycker det var tydligt redan från början eftersom konsthallen stod som avsändare. De få 
personer som hört av sig till kommunen representerar inte den stora massan. Jag tror på 
offentlighetens kapacitet att avgöra vad som är riktigt och inte, säger han. 

Har kommit tillbaka 
Under måndagen diskuterade konsthallen och kulturförvaltningen en strategi för hur man 
skulle göra det tydligare för människor att det rörde sig om konst och ingenting annat. Under 
måndagen låg ”Pastor Lax” återigen ute på Växjö konsthalls sociala kanaler. 

Swishnumret i Sebastian Rudolph Jensens performancekonst går till hans bolag. Han hade 
under måndagskvällen mottagit sju swishbetalningar till ett belopp av 264 kronor. 

 

Allanyheter.comVeckans nyhetsnotiser 

 
Bortplockade konstverket ”Pastor Lax” ligger 
ute igen 
måndag den 30 mars klockan 14:32 
Nu har det digitala konstverket ”Pastor Lax” lagts ut igen. Men med ännu mer tydlighet om 
att det rör sig om ett konstverk. 



 
Filippa De Vos, konsthallschef i Växjö. Foto: Daniel Forsberg/Sveriges Radio 
DISKUSSIONER KRING KONSTVERK  

Konsthallschefen: "Jag betraktar 
det som ett censurärende" 
1:56 min 
  

• Min sida 
• Dela 

Publicerat måndag 30 mars kl 16.29 

• Det digitala konstverket "Pastor Lax - Swishpredikanten" har 
publicerats på Växjö konsthalls sociala plattformar igen efter att 
kommunen plockade bort det i fredags. 

• I verket föreställer konstnären Sebastian Rudolph Jensen sitt alter 
ego Pastor Lax som uppmanar folk att skicka pengar via swish till 
honom. Något som skapade oro och förvirring hos en del 
medborgare och ledde till att kommunens kultur- och 
fritidsavdelning valde att plocka bort det tills dess att det 
förtydligats att det handlade om just ett konstverk. 



• Filippa De Vos, konsthallschef i Växjö, tycker att det redan från 
början var tydligt att det rörde sig om ett konstverk och säger att 
kommunen har ägnat sig åt censur. 
Daniel Forsberg 
0470-72 60 84 

Martina Svensson 
0470-72 60 42 

 
	
Sebastian	Rudolph	Jensen	
30	mars	kl.	12:12	·		
Hej	mina	barn!	Min	video	om	MIN	MISSION	är	återigen	publicerad!	Jag	är	PASTOR	LAX	-	
Swishpredikanten	✞✞✞.	Jag	sänder	er	ljus,	glädje	och	kärlek	i	den	här	stunden	av	rädsla	och	oro.	Låt	
gud	bära	er	i	trygghet	och	ge	er	mod	och	lust	att	fortsätta	leva	era	liv	i	ljuset	och	nyfikenheten.	
12.30	idag	sänder	sverigesradio.se/kronoberg	live	från	Växjö	konsthall	där	Filippa	de	Vos	om	MIN	
MISSION!	MITT	UPPDRAG!	Och	om	MIN	ÖVERTYGELSE!		

All	kärlek,	från	er	Pastor	Lax.		 <3	
Hjälp	mig	att	sprida	min	mission!	Swisha	till	123	533	59	06.	
https://www.facebook.com/watch/?v=270846153946294	

 
Filippa De Vos, konsthallschef i Växjö. Foto: Daniel Forsberg/Sveriges Radio 
DISKUSSIONER KRING KONSTVERK  

Konsthallschefen: "Jag betraktar 
det som ett censurärende" 
1:56 min 
  

• Min sida 
• Dela 

Publicerat måndag 30 mars kl 16.29 

• Det digitala konstverket "Pastor Lax - Swishpredikanten" har 
publicerats på Växjö konsthalls sociala plattformar igen efter att 
kommunen plockade bort det i fredags. 

• I verket föreställer konstnären Sebastian Rudolph Jensen sitt alter 
ego Pastor Lax som uppmanar folk att skicka pengar via swish till 



honom. Något som skapade oro och förvirring hos en del 
medborgare och ledde till att kommunens kultur- och 
fritidsavdelning valde att plocka bort det tills dess att det 
förtydligats att det handlade om just ett konstverk. 

• Filippa De Vos, konsthallschef i Växjö, tycker att det redan från 
början var tydligt att det rörde sig om ett konstverk och säger att 
kommunen har ägnat sig åt censur. 

 

RADIOINSLAG:		

https://sverigesradio.se/artikel/74417
45	

https://sverigesradio.se/avsnitt/14875
21	
 
https://www.facebook.com/watch/?v=270846153946294	
https://vaxjo.se/…/2020-03-27-27-mars-pastor-lax---swishpre…	
Visa	bilaga	
	
	
	

 
 
 
	
	
 



Konstnären Sebastian Rudolph Jensen framträder som sitt alter ego, "Pastor Lax", 
som uppmanar tittarna att skicka pengar via swish till hans mission. 
VISA HELA 

FOTO: YOUTUBE 

”Pastor Lax” väcker 
oro i Växjö 
Uppfattningarna går isär i Växjö om det digitala 
konstverket "Pastor Lax – swishpredikanten". 

 
Av Thomas Manfredh 
REPORTER  
Nyheter 
 ti 16:00     

I fredags publicerade Växjö konsthall konstverket "Pastor Lax" i sina digitala 
kanaler. Efter protester togs det bort, men är numera på plats igen. 

I verket, som är en kort videofilm, spelar konstnären Sebastian Rudolph Jensen 
sitt alter ego, "Pastor Lax", som uppmanar tittarna att skicka pengar via swish. 

Gjort förtydligande 

Oroliga invånare hörde av sig till kommunen, vilket bidrog till att verket plockades 
bort. Nu har kommunen i dialog med konsthallen, förtydligat att det handlar om ett 
konstverk. 

Kulturförvaltningens chef Tomas Ekelius är självkritisk och menar att man borde 
förklarat detta tydligare redan från början. 

Dålig tidpunkt 

Några är upprörda eftersom publiceringen kommit vid en tidpunkt när bedragare 
försökt lura av oskyldiga människor pengar i coronakrisens namn, samma taktik 
som "Pastor Lax" använder sig av. 

– Under veckan har vi haft en del incidenter där några har försökt lura av folk 
pengar. Vi vill inte bidra till en oro för detta utan dämpa oron, säger Tomas Ekelius 
till SVT. 

Har censurerat 



Filippa de Vos, chef för Växjö konsthall, anser dock att det varit tydligt redan från 
början att det rör sig om konst, och ingenting annat. 

Hon tycker att kommunen gjort sig skyldig till censur genom att ta bort konstverket. 
Hon anser att konst och kultur ska lyfta fram och spegla det som händer i 
samhället, även i coronatider. 

Ett missionsuppdrag 

I konstverket framträder konstnären Sebastian Rudolph Jensen som en tv-
predikant med ett missionsuppdrag som han menar behöver stöttas: 

– Hej mina barn jag är Pastor Lax, swishpredikanten. Hjälp mig i min mission att 
sprida ljus, värme och kärlek, vädjar han och hänvisar till den oro och trygghet som 
finns just nu. 

Flera inspirationskällor 

Som inspirationskälla till karaktären "Pastor Lax" anger konstnären "lokal-tv i 
bibelbältet i finska Österbotten, TV-shop, ´SWISHkonst´ och konstnärens 
personliga andliga sökande", enligt hans hemsida. 

Swishnumret i Sebastian Rudolph Jensens så kallade performancekonst går enligt 
SVT till dennes bolag. 

 

Något	unket	vilar	över	
konstverk	
DEBATT		Onsdag	05.30	

I	vintras	väckte	jag	i	Smålandsposten	(200120)	frågan	om	konstnärer	har	ett	
ansvar	för	att	slå	en	bro	mellan	sina	verk	och	den	verklighet	som	vanliga	
samhällsmedborgare	lever	i.	

	Konstverket	”Pastor	Lax”	ligger	ute	igen	
	”Censurerade”	konstnären	talar	ut:	”Det	framgår	tydligt	vem	jag	är"	
	Kommunen	tog	bort	konstverk:	”Vi	ska	inte	skapa	mer	oro”	
Den frågan ställde jag i anslutning till utställningen ”Save the Best for the Last/To 
Breathe through the Bones of the Dead” i Växjö Konsthall. Såväl regionens 
konstnärer som andra kulturarbetare i tidningens läsekrets, däribland, konsthallens 
chef Filippa de Voos, lämnade den frågan obesvarad. Uppenbarligen menar de alla att 
den som kallar sig konstnärer äger rätten att ta sig vilka friheter som helst. 

Via konsthallens hemsida kan man i dessa dagar ta del av en av de Voos inhandlad 
video där Pastor Lax, alias konstnären Sebastian Rudolph Jensen, sammanfattar sin 



tro på sig själv och högre makter. För att kunna praktisera den efterlyser han stöd för 
sitt självförverkligande i form av inbetalningar till sitt swishkonto. Det här påhittet 
skall enligt honom vara ett sätt att ur ett konstnärligt perspektiv spegla rådande 
coronakris som förvisso också utarmar kulturarbetare. Visningen på konsthallens 
hemsida ger säkert påhittet legitimitet nog för att få omtänksamma människor att 
bidra till konstnärens/pastorns uppehälle. 

LÄS	ALLT!		
Fri	tillgång	till	allt	på	smp.se,	minhockey.se,	minboll.se	och	vxoweek.se	–	5	veckor	
endast	5	kr! 
Jag tycker att hela upplägget är skamlöst. Det lockar digitalt obevandrade, främst 
äldre medborgare som nu är i coronans riskzon, att öppna sin mobil och swisha över 
en slant till konstnären. Visserligen har kulturnämndens ordförande och 
kulturförvaltningens chef krävt ett klarläggande att tilltaget just handlar om konst 
och inte ett slugt sätt att tillskansa sig pengar. Ändå vilar något unket över det 
förmenta ”konstverket”. 

Sebastian Rudolph Jensen är inte den förste att som konstnär utmana samhällets 
moraliska spelregler. Anna Odell, numera uppburen konstnär, skapade redan 2009 
som konststuderande rubriker genom att iscensätta ett självmordsförsök på en bro i 
Stockholm. Hon hindrades av passerande och togs omhand av berörda myndigheter. 
Hon blev sedan hårt kritiserad av såväl dessa myndigheter som av media och 
allmänhet för att genom sitt påhitt förbrukat samhällsresurser som hade kunnat 
täcka mer angelägna behov. Vad man än kan säga om Odells tilltag så drabbade det i 
alla fall inte svaga pensionärer utan den urstarka svenska samhällsorganisationen. 

Såväl entreprenörer som konstnärer omsätter kreativitet i frihetlig handling. Båda 
bidrar därigenom till en förnyelse av samhället. Men entreprenörer som låter många 
bidra till finansiering av sin verksamhet, det kallas crowd-funding, gör det öppet. De 
ägnar sig inte åt manipulation som Sebastian Rudolph Jensen. Han presenterar ju sin 
egen försörjning via swish som en form av kollekt till högre makter. 

Sebastian Rudolph Jensen är inte ens först med att finansiera sina egna högst egna 
materiella behov genom Swishinbetalningar. Ett annat exempel är journalisten 
Joakim Lamotte. I stället för att skapa något unikt blir konstnärens uppträdande i 
Pastor Lax förklädnad i stället granne med bedrägligt beteende. 

Bengt Johannisson, professor 



 
Foto:	Arkivbild	

Bengt	Johannisson	skriver	om	Pastor	Lax.	
 
 
 
 
 
 

En	rallarsving	mot	
konstnärliga	friheten	
REPLIK		Fredag	05.30	,	uppdaterad	Fredag	05.31	

Bengt	Johannisson	uttrycker	den	8	april	i	sitt	debattinlägg	”Något	unket	vilar	
över	konstverket”	sina	åsikter	om	videokonstverket	Pastor	Lax	av	Sebastian	
Rudolph	Jensen.	Han	tycker	det	är	dåligt	helt	enkelt	och	det	är	hans	fulla	rätt.	
Allt	kan	inte	vara	för	alla	samtidigt.	



 
	Något	unket	vilar	över	konstverk	
En professor (emeritus) som verkat i och studerat kulturella områden, folkrörelser 
och människor som tänker nytt, sitter tveklöst inne på perspektiv som hade kunnat 
förmera och blåsa liv i en kulturdebatt värd namnet i Växjö. 

Bengt Johannisson tar också upp flera intressanta aspekter av videoverket som hade 
varit mer angelägna att diskutera som just sådana. Vad säger det om vår tid att 
konstnärer, journalister och andra – vad man än tycker om dem – vänder sig till 
crowdfunding för att utföra eller utveckla sitt arbete? Vilken roll spelar andlighet i 
tider av kris? Vad är egentligen en äkta pastor? Den där känslan av att bli lurad, var 
kommer den ifrån egentligen? 

LÄS	ALLT!		
Fri	tillgång	till	allt	på	smp.se,	minhockey.se,	minboll.se	och	vxoweek.se	–	5	veckor	
endast	5	kr! 
Men det tynger mig att se, att Johannisson i stället använder medialt utrymme för att 
måtta rallarsvingar mot den konstnärliga friheten. 

Konstnärlig frihet är en del av yttrandefriheten, en grundläggande fri- och rättighet 
som ingår i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Sverige är sedan 1966 
anslutet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (läs gärna mer på 
unseco.se). 

Att sätta frågetecken bakom konstnärlig frihet, så som Johannisson gör, är att sätta 
frågetecken bakom yttrandefrihet. Och att ställa frågan om vi ska ha yttrandefrihet 
eller inte skulle nog för de flesta tyda på en odemokratisk inställning. 

Var det konstkritik Johannisson var ute efter att skriva så kommer här en kort lektion 
i all välmening. Konstkritikerns roll är enligt etikprofessorn Göran Sörbom i Om 
konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990–2000 (Palmkrons förlag, 



2003 369s) att informera om, beskriva och tolka de publicerade verken samt att ta 
värderande ställning till dem. 

Johannisson kritiserar inte konsten i sig utan tar i stället värderande ställning till 
yttrandefriheten. Det vilar något unket i det. 

Ragnhild Lekberg, intendent på Växjö konsthall 

 

 

 

FACEBOOK KOMMENTAR/DISKUSSIONER 
 
TRANSKRIPTION	(AV	GÖRAN	RYDLAND)	AV	VERKET	
”PASTOR	LAX”.		DELAD	PÅ	FACEBOOK.	
	
Göran	Rydland	till	Det	Sekulära	Nätverket	
11	tim	·		
Pastor	Lax	–	Swishpredikanten	
”Stötta	min	mission,	när	jag	vill	skänka	Guds	glädje	och	kärlek.”	
”Numret	ser	ni	här	nedanför.”	
Webserie	av	multi-mediakonstnären	Sebastian	Rudolph	Jensen.	
Växjö	konsthall,	Växjö	kommun,	27	mars	2020.	
Fredag	27	mars	presenterade	Växjö	konsthall	multi-mediakonstverket	Pastor	Lax	–	
Swishpredikanten.	
Utdrag	ur	”Om	Pastor	Lax”:	
///Pastor	Lax	är	en	karaktär	som	sprider	sitt	budskap	via	sociala	medier.	
Pastor	Lax	är	ett	experiment	med	en	karaktär	som	är	inspirerad	av	lokal-TV	i	bibelbältet	i	finska	
Österbotten,	TV-shop,	”SWISHkonst”	och	konstnärens	personliga	andliga	sökande.	
En	karaktär	som	är	sprungen	ur	den	energi	konstnären	fått	av	den	osäkra	och	otrygga	
Coronaepidemin.///	
TRANSKRIPTION	
Längd:	1:59	min.	
[Swish:	123	533	59	06]	
[@sebastianrudolphjensen]	
[Pastor	Lax]	
–	Hej	mina	barn!	
–	Jag	är	pastor	Lax.	
–	Swishpredikanten.	
[Swishpredikanten]	
–	Hjälp	mig	i	min	mission,	att	sprida	glädje,	värme	och	förtroende.	
–	Swisha	till	numret	här	nedanför,	så	är	ni	med	och	stöttar	min	mission.	
[Swish:	123	533	59	06]	
–	Vi	är	i	en	stund	av	osäkerhet	och	otrygghet.	
–	Det	är	viktigt	att	känna	Gud	och	Jesus	i	vår	närvaro.	



[Känna	Gud	och	Jesus]	
Som	tar	hand	om	oss	och	ger	oss	en	stund	av	trygghet.	
[Som	tar	hand	om	oss	och	ger	oss	en	stund	av	trygghet]	
–	Vi	är	i	fastan	–	tre	veckor	kvar	till	påsk	nu.	
–	Vi	följer	Jesus.	
[Vi	följer	Jesus]	
–	Jesus	går	bredvid	oss.	
[Jesus	går	bredvid	oss]	
–	Han	är	i	öknen	och	får	utstå	prövningar.	
–	Likadant	som	vi	får	i	den	här	stunden	av	otrygghet	och	osäkerhet.	
–	Där	lidandet	och	ondskan	råder.	
[Där	lidandet	och	ondskan	råder]	
–	Det	är	viktigt	att	lita	på	att	Gud	går	bredvid	oss	och	hjälper	oss	i	den	här	stunden.	
[Lita	på	att	Gud	går	bredvid	oss	och	hjälper	oss	i	den	här	stunden]	
–	Den	största	prövningen	på	väldigt,	väldigt	länge	i	vår	moderna	tid.	
–	Igår	gick	jag	i	skogen.	
–	Jag	hade	varit	orolig	och	känt	undergångens	krafter.	
–	Jag	var	rädd	och	orolig.	
–	Jag	tog	mig	en	fyra	timmars	vandring	i	skogen	och	kände	att	rädslan	och	oron	rann	av	mig.	
[Rädslan	och	oron	rann	av	mig]	
–	Jag	kände	att	Gud	var	nära	mig	och	tryggade	mig.	
[Gud	var	nära	mig	och	tryggade	mig]	
–	Jag	vill	läsa	dagens	bön.	
–	Jag	läser:	
–	Gud	som	är	vår	tillflykt	när	ondska	och	vanmakt	drabbar	oss.	
–	Vi	ber	om	vishet,	läkedom,	mod	och	styrka.	
[Vi	ber	om	vishet,	läkedom,	mod	och	styrka]	
–	Att	i	ditt	namn	bekämpa	det	onda	och	tro	på	dina	möjligheter.	
–	I	Jesu	namn.	
–	Amen.	
–	Mina	barn!	
–	Jag	är	pastor	Lax.	
[Pastor	Lax]	
–	Swishpredikanten.	
[Swishpredikanten]	
–	Stötta	min	mission,	när	jag	vill	skänka	Guds	glädje	och	kärlek.	
–	Numret	ser	ni	här	nedanför,	
[Swish:	123	533	59	06]	
–	Jag	är	pastor	Lax.	
–	Ta	hand	om	er	mina	kära	barn!	
–	All	värme,	ljus	och	kärlek!	
Transkription:	Göran	Rydland	
https://www.facebook.com/watch/?v=270846153946294	
https://vaxjo.se/…/2020-03-27-27-mars-pastor-lax---swishpre…	
Visa	bilaga	

4	kommentarer	



Göran	Rydland	”Pastor	Lax	–	Swishpredikanten”:	
Misstolkades	som	bedragare,	till	skillnad	mot	3	000	verkliga	predikande	bedragare	med	prästuppgifter	i	
trossamfundet	Svenska	kyrkan.	
	
https://www.svenskakyrkan.se/prasten	
Hantera	
SVENSKAKYRKAN.SE	
Prästen	
 
Prästen	berättar	och	undervisar	om	kristen	tro	på	ett	begripligt	sätt	och	hen	leder	gudstjänster.	Viktiga	uppgifter	för	
prästen	är	också	att	döpa	och	dela	ut	nattvarden. 
	
	·	9	tim	·	Har	redigerats	
Göran	Rydland	”Pastor	Lax	–	Swishpredikanten”:	
Misstolkades	som	bedragare,	till	skillnad	mot	verkliga	predikande	bedragare,	som	rabbiner,	imamer	och	
pastorer,	i	övriga	etablerade	religiösa	trossamfund.…Visa	mer	
Hantera	
MYNDIGHETENSST.SE	
Bidragsgrundande	statistik	-…	
 
Varje	år	redovisar	de	statsbidragsberättigade	trossamfunden	antalet	betjänade	till	myndigheten.	Denna	statistik	
ligger	sedan	till	grund	för	beräkningen	av	samfundens	organisationsbidrag.	Bakom	detta	fördelningssystem	ligger	en	
rättvisetanke:	ju	fler	människor	ett	samfund	betjänar,	ju	störr... 
	
GillaVisa	fler	reaktioner	
	·	10	tim	·	Har	redigerats	
Jörgen	Strömberg	Ännu	en	charlatan!	
Hantera	
GillaVisa	fler	reaktioner	
	·	6	tim	

 
	
 
	
Göran	Rydland	till	Ateist	Sverige	
12	tim	·		
Pastor	Lax	–	Swishpredikanten	
”Stötta	min	mission,	när	jag	vill	skänka	Guds	glädje	och	kärlek.”	
”Numret	ser	ni	här	nedanför.”	
Webserie	av	multi-mediakonstnären	Sebastian	Rudolph	Jensen.	
Växjö	konsthall,	Växjö	kommun,	27	mars	2020.	
Fredag	27	mars	presenterade	Växjö	konsthall	multi-mediakonstverket	Pastor	Lax	–	
Swishpredikanten.	
Utdrag	ur	”Om	Pastor	Lax”:	
///Pastor	Lax	är	en	karaktär	som	sprider	sitt	budskap	via	sociala	medier.	
Pastor	Lax	är	ett	experiment	med	en	karaktär	som	är	inspirerad	av	lokal-TV	i	bibelbältet	i	finska	
Österbotten,	TV-shop,	”SWISHkonst”	och	konstnärens	personliga	andliga	sökande.	
En	karaktär	som	är	sprungen	ur	den	energi	konstnären	fått	av	den	osäkra	och	otrygga	
Coronaepidemin.///	
Göran	Rydland	”Pastor	Lax	–	Swishpredikanten”:	
Misstolkades	som	bedragare,	till	skillnad	mot	verkliga	predikande	bedragare,	som	rabbiner,	imamer	och	
pastorer,	i	övriga	etablerade	religiösa	trossamfund.…Visa	mer	
 
https://www.myndighetensst.se/bidrag/organisationsbidrag/bidragsgrundande-
statistik.html?fbclid=IwAR3pgayOS1DvyDwMESk1l4Y3FaNnpZfj4MuVsxi_r7veSZQyapgs
mNPwo1I 



 
https://www.svenskakyrkan.se/prasten 
 
 

Swishpredikanten”: –”Pastor Lax  Göran Rydland  
mediakonstverk för riktig pastor.-Växjös medborgare misstog multi  

 
Sveriges Television, SVT Småland, sände igår, 30 mars 2020, ett inslag och publicerade en 

mediakonstverket ”Pastor -ade multiartikel om, att Växjö konsthall fredag 27 mars presenter
Swishpredikanten” via sina digitala kanaler. –Lax  

 
mediakonstverket av konstnären Sebastian Rudolph -Växjö konsthall hade beställt multi

sh från Jensen, där konstnären spelar prästen Pastor Lax som ber om betalningar via Swi
oroliga människor. 
 

bort, efter att upprörda medborgare  mediakonstverket-Efter bara några timmar togs multi
 Swishpredikanten” var en –hört av sig till Växjö kommun. De trodde att ”Pastor Lax 

bedragare, som ville lura oroliga människor under den osäkra och otrygga coronapandemin. 
 
TRANSKRIPTION 
Längd: 01,38 min. 
 
SVT Tomas Nyström, reporter: 

Under fredagen lade Växjö konsthall ut ett konstverk på sina digitala kanaler. –  
Men det togs bort efter bara några timmar efter kritik från upprörda invånare. –  

 
fritidsförvaltningen, Växjö kommun:och -Tomas Ekelius, chef, kultur  

Det var ju tyvärr så, att ett antal medborgare hörde av sig och hade missförstått det här. –  
De hade inte förstått att det var ett konstverk. –  

 
SVT Tomas Nyström, reporter: 

att det här var konst?Förstod inte människor,  –  
 
Filippa de Vos, chef, Växjö konsthall: 

När man släpper ut saker i offentligheten så kan man missförstå. –  
offentliga konstverk och  –om man säger  –Och det händer ju hela tiden  –

konstutställningar, som vi visar här. 
Så den aspekten existerar alltid, skulle jag säga. –  

 
Konstnär: Sebastian Rudolph Jensen] –[Scener från konstverket  

 
SVT Tomas Nyström, reporter: 

Ni har haft ett möte under dagen. –  
Vad kom ni fram till? –  

nstverket?Vad händer med ko –  
 

och fritidsförvaltningen, Växjö kommun:-Tomas Ekelius, chef, kultur  



och att vi gör det  –att det var ett konstverk  –Vi skulle göra detta lite tydligare  –
tillsammans. 

kommunikationsavdelning, med deras kunskaper.Konsthallen, med deras kunskap och vår  –  
Och vi kom också fram till, att det ska självklart läggas ut så fort som möjligt igen. –  

 
SVT Tomas Nyström, reporter: 

Är kommunen inne och pillar för mycket, Filippa? –  
 

chef, Växjö konsthall:Filippa de Vos,  
Jag vill hellre bemöta frågorna, än ta bort dem, så att säga. –  
Jag tycker att alla invånare, besökares, tjänstemäns frågor om det här, visar ju också på  –

angelägenheten i själva konstverket. 
 

Konstnär: Sebastian Rudolph Jensen] – [Scener från konstverket  
 

och fritidsförvaltningen, Växjö kommun:-Tomas Ekelius, chef, kultur  
Vi kanske skulle prata ihop oss om sådana här saker i förväg. –  

och  –river skapar För att både Filippas verksamhet och andra verksamheter, som vi bed –
reaktioner. –ska skapa  

Och då är det viktigt att vi tillsammans kommer överens om i förväg, hur och vem  –
hanterar de här reaktionerna. 
 

Konstnär: Sebastian Rudolph Jensen] –[Scener från konstverket  
 

Rydland  Transkription: Göran  
 

	
Växjö	konsthall	
30	mars	kl.	12:03	·		
Växjö	konsthall	presenterar	det	digitala	
konstverket	Pastor	Lax:	
"Hej	mina	barn,	jag	är	Pastor	Lax,	
Swishpredikanten	✞✞✞	Hjälp	mig	att	sprida	min	
mission!	Swisha	till	123	533	59	06.	All	värme,	
ljus	och	kärlek."	



Mer	info	
på	vaxjo.se/konsthall	eller	https://www.sebasti
anrudolphjensen.com/.	
	
Spela	upp	

-1:50	
Ytterligare	visuella	inställningar	
Gå	till	Titta	och	bläddraKlicka	för	att	förstora	
Återaktivera	
26Du,	Christer	Wahlberg,	Jill	Ahlström	och	23	andra	
42	kommentarer12	delningar	

• Jill	Ahlström	Fanatiskt	fantastiskt!	Värme,	ljus	och	kärlek.	
o 	·	1v	

o Växjö	konsthall	Jill	Ahlström	roligt	att	höra!	Tack	för	din	kommentar.	

	

	

• Andreas	Varas	Underbar	video!	
o 	·	1v	

o Växjö	konsthall	Andreas	Varas	kul	att	höra!	Vi	hoppades	att	den	skulle	sitta	som	en	smäck	i	coronakrisen.	

Dani	L'amante	Lundqvist	Pastor	Lax!💕😂	

Ami	Skånberg	Dahlstedt	Underbart	vilsen	pastor,	stöttad	av	skrällande	stjärnor	och	rafflande	texter.	

o Växjö	konsthall	Ami	Skånberg	Dahlstedt	tack	för	din	kommentar!	Vi	är	kanske	alla	helt	lost?😊	
• Jessica	Fritzson	Gud	välsigne	dig	och	ditt	alterego!	”Du	är	älskad	du	är	sedd!	Var	inte	rädd”	Vet	inte	

riktigt	vad	jag	tycker	om	konstformen.	Ska	nog	bolla	med	konfirmanderna.🤗	
o Växjö	konsthall	Jessica	Fritzson	underbart!	Ja	lyft	detta	med	de	du	möter,	vilken	fin	idé.	Tack!	
• Rune	Bergman	Obehagligt	
o Växjö	konsthall	Rune	Bergman	hej!	på	vilket	sätt?	
o Rune	Bergman	Växjö	konsthall	,	att	blanda	in	religion	och	be	om	pengar.	
o Rune	Bergman	Växjö	konsthall	,	jag	tänker	på	amerikanska	predikanter,	och	det	blir	ingen	nice	känsla.	

Ska	följa	kommentarer,	intressant	att	läsa	
o Jessica	Fritzson	Rune	Bergman	jag	tänker	att	i	själva	”skavet”	kan	det	födas	spännande	utvecklande	

samtal.	
o Växjö	konsthall	Rune	Bergman	ja	det	väcker	obehag.	Trots	det	förekommer	det	i	verkligheten	också	så	

att	säga.	Tack	för	din	kommentar!	

	

	

• Anita	Svensson	Nej...inte	sunt..👎	
o Växjö	konsthall	Anita	Svensson	Hej!	Tack	för	din	kommentar.	Hur	tänker	du	kring	vad	som	inte	är	sunt?	
o Anita	Svensson	Växjö	konsthall	Sunt	är	för	mej	det	som	de	flesta	människor	tycker	är	riktigt	o	rätt	och	

som	inte	sårar...	



o Växjö	konsthall	Anita	Svensson	ok	då	är	vi	med.	Känner	du	dig	sårad	eller	tänker	du	att	någon	annan	blir	
det?	Och	av	vad?	

o Anita	Svensson	Växjö	konsthall	Jag	och	många	med	mej,	tror	jag,	tycker	inte	att	man	ska	bruka	det	kristna	
och	vackra	budskapet	för	att	tigga	pengar.	Tycker	som	Sture:	skänka,	men	inte	betala	någons	lön...	

o Växjö	konsthall	Anita	Svensson	Konstnären	lånar	egentligen	bara	från	från	redan	existerande	företeelse	
som	vi	omges	av	i	vårt	samhälle.	Själv	tänker	jag	på	amerikanska	TV-predikanter.		
Sedan	om	det	är	rätt	eller	fel,	det	är	självklart	upp	till	var	och	en	att	bestämma.	Tack	för	dina	tankar!	

• Katarina	Ek	Om	man	swishar,	hos	vem	hamnar	pengarna?	
o Växjö	konsthall	Katarina	Ek	till	konstnärens	firma!	Gåvan	beskattas	och	han	är	momspliktig.	
o Katarina	Ek	Växjö	konsthall	ja	jag	tänkte	väl	att	det	var	ett	företagsnummer..!	
o Sture	Andersson	Växjö	konsthall	Märkliga	gåvor	som	beskattas	och	beläggs	med	moms.	
o Växjö	konsthall	Sture	Andersson	Insamlingen	kan	ses	som	ett	sätt	att	bidra	till	konstnärens	lön,	och	den	

ska	beskattas	i	vanlig	ordning.	
o Sture	Andersson	Växjö	konsthall	Jag	vill	absolut	inte	bidra	till	någons	lön,	men	skulle	i	princip	kunna	

tänka	mig	att	ge	honom	en	gåva.	
o Växjö	konsthall	Sture	Andersson	gåva	eller	lön,	det	blir	medel	till	konstnären	att	kunna	fortsätta	göra	

konst!	Konstnären	prövar	ett	nytt	sätt	att	kunna	fortsätta	göra	konst	i	kärva	tider.	
o Fredrik	Sköld	Växjö	konsthall	Sök	soc	bidrag	och	hitta	sen	ett	annat	yrke	så	att	du	har	råd	med	att	köpa	

konstnärsmaterial.	

	

 

• Stefan	Tigerström	Jag	tänker	att	jag	kanske	inte	är	tillräckligt	öppen	i	mitt	sinne	eller	har	förmågan	att	
känna	in	konsten...	?	
	
Jag	antar	att	skämmas	å	andras	vägar	också	är	en	känsla	i	och	för	sig.	Detta	tilltalar	mig	inte	någonstans.	
Uruselt	är	kanske	en	för	hård	bedömning,	men	bra	är	det	då	inte	i	alla	fall.…Visa	mer	

Dölj	Växjö	konsthall	Stefan	Tigerström	det	är	ok!	Vi	välkomnar	allas	åsikter.	Ett	sånt	här	konstverk	får	
räkna	med	delade	meningar.	Men	vi	måste	kunna	visa	även	sånt	som	inte	faller	folk	på	läppen.	Tack	för	att	
du	tog	dig	tid	att	kommentera!	

	

 

• Morgan	Ekman	Är	det	en	offentlig	uppgift	vad	Växjö	kommun	betalat	för	konstverket?	
Avser	Konsthallen	att	låta	fler	konstnärer	få	tillgång	till	institutionens	nätverk	för	att	lägga	ut	sina	
Swishnummer?	

1Växjö	konsthall	Morgan	Ekman	vi	har	inte	köpt	konstverket	utan	arvoderat	konstnären	för	arbete	med	
verket	i	enlighet	med	KROs	tariffer.	Vi	har	valt	att	visa	ett	konstverk	där	konstnären	arbetar	med	att	
undersöka	huruvida	man	kan	bli	en	"swishkonstnär"	då	detta	känns	aktuellt	nu	i	coronakrisen.	Vår	avsikt	
är	att	spegla	konstscenen	med	dess	mångfald.	

1Växjö	konsthall	Morgan	Ekman	se	svaret	ovan!	Vi	har	alltså	inte	valt	att	visa	verket	för	att	exponera	en	
konstnärs	swishnummer	utan	vi	visar	detta	verket	utifrån	dess	innehåll	och	tematik.	Så	nej	vi	planerar	
inte	att	exponera	swishnummer	bara	för	den	sakens	skull.	

1Morgan	Ekman	Växjö	konsthall	Är	uppgiften	om	med	vilket	belopp	konstnären	har	arvoderats	offentlig?	

1Växjö	konsthall	Morgan	Ekman	maila	till	konsthall@vaxjo.se	så	får	du	information!	



 

• Anders	Agetorp	Tafflig	lågbudgetvideo	som	bara	kombinerar	olika	saker	som	andra	gjort	förr:	
	

1.	Satir	över	giriga	TV-predikanter	som	lurar	folk	att	skänka	pengar.	Gjort	t	ex	av	Marty	Feldman	1980	i	
långfilmen	In	god	we	trust,	flera	gånger	av	Frank	Zappa,	musikgruppen	Genesis	i	"Jesus	He	Knows	Me"	och	
garanterat	många	andra.	
2.	Tiggeri	/	crowdfunding	via	swish	som	Joakim	de	la	Motte,	Katerina	Janouch	m	fl	
3.	Bedrägeri	i	samband	med	Coronakrisen,	där	man	spelar	på	folks	oro	och	rädsla.	
Konstnären	sällar	sig	till	samtliga	dessa	tre	grupper.	
1.	Som	satiriker.	
Som	videokonst	har	det	ingen	verkshöjd.	
2.	Som	en	person	som	känner	sig	tvungen	eller	ser	det	som	en	möjlighet	att	försörja	sig	på	frivilliga	gåvor.		
I	det	fallet	samlar	han	alltså	in	pengar	till	sig	själv,	som	konstnären	och	privatpersonen,	men	gör	det	med	
ett	alter	ego	som	något	helt	annat.	
3.	Som	bedragare.	
Se	punkt	2.	Om	det	inte	är	tydligt	att	det	är	ett	konstverk	är	det	alltså	möjligt	att	någon	skulle	swisha	och	
tro	att	det	är	till	pastor	Lax,	och	då	blir	det	ett	bedrägeri,	men	socialt	skyddat	under	etiketten	"konst".	
Om	någon	verkligen	tycker	att	det	är	bra	konst	och	vill	stödja	konstnären	borde	swishnumret	stå	som	
konstnärens	konto	t	ex	under	filmen,	så	att	gåvogivarna	vet	vad	de	gör.	
	
Det	vore	hederligare	att	låta	konsten	vara	konst	och	ange	ett	swishnummer	som	inte	fungerar,	t	ex	ett	för	
kort	nummer.	Då	hade	konstnären	bara	tillhört	den	hederliga	grupp	1	i	min	uppräkning.	Då	hade	det	hela	
stannat	vid	satir.	
	
Om	jag	förstått	rätt	köpte	Växjö	kommun	grisen	i	säcken,	beställde	ett	obesett	videokonstverk.	
Redan	där	har	alltså	konstnären	fått	betalt,	fått	sin	inkomst.	
Kommunen	har	därigenom	bidragit	till	att	han	placerat	sig	även	i	grupp	2,	vilket	kan	vara	helt	OK,	om	folk	
vet	vad	de	ger	till,	
och	grupp	3,	bedrägeriet,	vilket	kommunen	givetvis	inte	bör	välsigna	och	bidra	till.	Förtydligandet	om	att	
det	är	ett	konstverk	är	alltså	viktigt,	och	det	var	helt	OK	att	tillfälligt	stoppa	publiceringen	tills	man	
kommit	fram	till	hur	man	skulle	förtydliga	att	det	är	ett	konstverk.	
Struntsnacket	om	censur	lyckades	väl;	han	och	hans	"konstverk"	har	nu	fått	riklig	reklam	genom	
uppmärksamheten	i	tidningen.	

o Fredrik	Sköld	Anders	Agetorp	Såg	nu	att	konstnären	har	sitt	namn	under	swish	numret.	Lite	otydligt	
orange.	

o Fredrik	Sköld	Anders	Agetorp	Samtidigt	så	måste	man	få	ta	inspiration	från	andra.	Vilket	Phil	Collins	
med	fler	gjort.	

o Växjö	konsthall	Anders	Agetorp	du	har	många	synpunkter!	Härligt.	Verket	ska	inte	ses	som	videokonst.	
Mer	webbkonst	och	någon	form	av	social	konst/performance.	Estetiken	är	ett	medvetet	val.	Vi	hade	sett	
videon	innan	och	konstnären	arvoderades	för	sitt	arbete.	Alltså	vi	köpte	inte	verket	eller	rättigheter	till	
verket.	

o Anders	Agetorp	Fredrik	Sköld	Jag	undrar	om	det	har	lagts	dit	senare?	Jag	minns	inte	att	jag	såg	det	när	
jag	såg	videon.	

o Anders	Agetorp	Fredrik	Sköld	Ja,	det	är	ett	mindre	problem	än	det	andra	jag	nämner.	Det	är	helt	OK	att	ta	
inspiration	från	andra.	Men	det	bidrar	till	att	verket	saknar	verkshöjd.	Det	är	inget	nytt	han	kommer	med.	

 
 
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
 
	

Filippa	de	Vos	är	med	Sebastian	Rudolph	
Jensen.	
8	april	kl.	07:02	·	 
smp.se 
	·		
Satte	morgonkaffet	i	halsen.	Professorn	skriver	
igen.	Denna	gång	om	pastor	Lax	och	alla	som	
eventuellt	blir	grundlurade	av	detta	konstverk.	
Artikeln	i	kommentar	nedan!	
Om	den	här	webbplatsen	
SMP.SE	
Något	unket	vilar	över	konstverk	-	Smålandsposten	
I	vintras	väckte	jag	i	Smålandsposten	(200120)	frågan	om	konstnärer	har	ett	ansvar	för	att	slå	en	bro	
mellan	sina	verk	och	den	verklighet	som	vanliga	samhällsmedborgare	lever	i.	
 
I	vintras	väckte	jag	i	Smålandsposten	(200120)	frågan	om	konstnärer	har	ett	ansvar	för	att	slå	en	bro	mellan	sina	verk	
och	den	verklighet	som	vanliga	samhällsmedborgare	lever	i. 
	
12Du,	Elin	Alvemark,	Lina	Sandell-belin	och	9	andra	
28	kommentarer	

Filippa	de	Vos	Något	unket	vilar	över	konstverk	
	
DEBATT	I	dag	05.30…Visa	mer	

• Per	Dannefjord	Om	man	är	professor	vet	man	allt	om	allting.	Att	recensera	konst	är	ingen	match	då	ju.	
• Granlund	Joakim	Bengan.	En	installation	i	sej.	

Filippa	de	Vos	Granlund	Joakim	en	koloss.	Jag	är	mållös.	Jag	hoppas	Pastor	Lax	vill	bemöta	detta	på	
lämpligt	kristet	sätt.	

• Victoria	Alice	Jensen	:))!	

Filippa	de	Vos	Victoria	Alice	Jensen	allehanda	tokerier!	🤪	

o Håkan	Olofsson	Lite	Hans	Scheike-vibbar.	

Anton	Lundquist	Ja	jösses....	



Filippa	de	Vos	Anton	Lundquist	lite	så	ja😊	

Anton	Lundquist	Filippa	de	Vos		
Professorn	vill	bara	ha	landskapsmålningar	över	skånska	rågfält.	Det	är	den	enda	konst	som	behövs.	

• Constanza	Stuart	Merino	Är	det	bara	jag	som	får	känslan	av	att	allt	detta	egentligen	grundar	sig	i	den	
klassiska	"jag	är	vit	man,	varför	pratar	ingen	om	mig	just	nu"?	

Filippa	de	Vos	Constanza	Stuart	Merino	ha	ha	lite	så.	PROFESSORN.	

• Tanja	Giacomelli	

😳🙄🤔	

• Sigridur	Eggertsdottir	
o Sigridur	Eggertsdottir	Jag	är	mållös	

Filippa	de	Vos	Sigridur	Eggertsdottir	jag	med!	

o Sigridur	Eggertsdottir	Så	i	korta	drag	vill	Bengt	att	alla	kulturaktörer	och	konstnärer	ska	säga	exakt	det	
den	vill,	utan	några	lager	eller	nivåer	som	kan	lura	och	förvilla	honom,	en	*förmodad*	akademiker...?	

• Åke	Bergqvist	Är	inte	Pastor	Lax	ett	svar	på	professorns	första	fråga	...en	gyllne	bro	till	vanliga	
samhällsmedborgares	verklighet🙃	

Filippa	de	Vos	Åke	Bergqvist	men	precis.	Bra	där!🙏	

• Susanne	Hansson	Jag	får	trollvibbar	av	den	här	karln	nu.	Något	hos	konsthallen	triggar	honom.	Nästa	
gång	lite	extra	buzz	uppstår	i	medierna	kommer	han	att	vara	där	(i	Smålandsposten	alltså).	

• Magnus	Samuelsson	Bengt	är	ju	helt	underbar!	Herregud	vad	skulle	hända	med	konsten	om	alla	dessa	
förståsigpåare	försvann?	Professorn	är	ju	en	installation	i	sig	själv.	Förvisso	tar	han	inte	konceptkonsten	
till	nya	höjder	men	han	upprätthåller	basen	väldigt	bra!	

• B	G	Magnus	Wassborg	En	otroligt	bonnig	professor,	Orson	Welles	realistiska	dramatisering	på	radio	
1938	av	en	invasion	från	mars	skapade	kaos.	Det	var	en	föregångare	till	fiktionen	där	man	stresstestar	
samhället	för	att	samhället	ska	utvecklas,	eller	individen	ska	utveckla…Visa	mer	

Kristoffer	Ekman	Snarrrk..	Get	real.	
	
OK,	Boomer	osv.	

• Lennart	Alves	Man	blir	så	jävla	trött	😑!	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
	

Filippa	de	Vos	
2	april	kl.	17:38	·		
Pastor	Lax	på	flashback!	Milstolpe	för	konsten.	
Tack	Knullkungen!	
	
Sebastian	Rudolph	Jensen	
2	april	kl.	17:19	

Pastor	Lax	på	Flashback.	
14Du,	Jacob	Andersson,	Elin	Alvemark	och	11	andra	
8	kommentarer	

• Josephine	Dahlberg	Jigander	Om	man	söker	på	ditt	namn	nu,	så	kommer	knullkungen	även	komma	upp.	
Festligt	ändå!	

• Per	Reinholtz	Jag	har	själv	inga	problem	med	att	både	svära	och	använda	”runda	ord”	om	så	krävs!	
	
Men	här	är	det	farligt	nära	en	rent	pubertal	nivå.		
	
Om	jag	ska	ses	som	representant	för	en	lite	äldre	generation	med	gamla	värderingar	så	glöm	det.	Jag	är	
inte	ens	provocerad	MEN	tycker	att	det	känns	lite	visset	att	få	känslan	av	att	det	ändå	i	grunden	handlar	
om	en	vilja	att	provocera	och	en	tro	på	att	det	i	sig	är	något	utforskande	som	flyttar	gränser	som	”måste”	
flyttas.		
	
Som	om	det	ligger	värde	i	det	utan	att	ha	något	mål	med	vart	och	varför.	
	
Knullkonst	är	också	gammalt	-	det	har	Koons	gjort	för	decennier	sedan.	Bara	för	att	ta	ett	sentida	exempel.	
Liksom	Wolgers	har	annonserat	sitt	telefonnummer.	Även	det	för	decennier	sedan.		
	
Jag	kan	dock	tycka	att	Wolgers	var	betydligt	mer	elegant	i	sitt	koncept!	Det	kanske	är	där	det	skiljer?		
	
Har	vi	idag	några	generationer	som	inte	uppvärderar	det	väl	gjorda	utan	söker	det	som	är	på	ett	annat	
sätt-	ofärdigare	och	kanske	”fult”	?	
	
Det	är	väl	ett	sökande	som	man	ska	respektera.	
	
Men	att	tro	att	redan	uttjatade	försök	till	provokationer	har	något	värde	känns	bara	tröttsamt.	
	
Men	visst	finns	det	gränser!	Jag	tror	ni	skulle	tycka	det	var	obekvämt	att	kallas	fittor.	Ja,	t.o.m	förnedrande	
och	respektlöst.	Självklart	så!	
	
Även	konsten	undviker	det	ordet	och	väljer	t.ex	snippa.	Varför?	
	
Så	visst	finns	det	gränser.	Ett	progressivt	samhälle	och	dess	kultur	kanske	ska	fundera	på	vilka	gränser	
som	är	viktiga	att	tänja	och	vilka	som	är		
mindre	viktiga?	
	
Knullkonst	som	tema	på	Växjö	konsthall?	Tja	-	visst?	Det	beror	ju	på	hur	det	görs.		
	
Men	kanske	provokation	inte	är	det	primära	då?	



	
Snarare	att	det	görs	skickligt	och	med	viss	konstnärlig	”elegans”!?	

o Filippa	de	Vos	Per	Reinholtz	lugn,	jag	skojade.	Med	anledning	av	att	någon	kallar	sig	Knullkungen.	Men	
helt	säker	kan	man	aldrig	vara	förstås	😉	

o Per	Reinholtz	Filippa	de	Vos	Ja,	det	var	alltså	inte	utställningstemat	som	var	problemet.	
o Filippa	de	Vos	Per	Reinholtz	du	raddade	upp	så	många	problem	så	jag	missförstod	dig	nog	då!	
o Magnus	Samuelsson	Per	Reinholtz	man	får	tänka	på	att	den	yngre	generationen	är	oskrivna	blad.	De	ska	

oxå	beredas	möjlighet	att	få	ta	del	av	alla	provokationer	som	vi	gamlingar	fått.	Så	även	det	pubertala.		
	
Så	när	man	nu	är	äldre	och	har	harvat	igenom	tusentals	konstuts…Visa	mer	
o Filippa	de	Vos	Magnus	Samuelsson	❤	
o 	

	

	
Filippa	de	Vos	är	med	Sebastian	Rudolph	
Jensen.	
30	mars	kl.	15:40	·	 
smp.se 
	·		
Om	pastor	Lax-uppståndelsen	💲⛪🙏💲	ni	
hittar	artikeln	i	kommentar	nedan!	
Om	den	här	webbplatsen	
SMP.SE	
Konstverket	”Pastor	Lax”	ligger	ute	igen	-	Smålandsposten	
Nu	har	det	digitala	konstverket	”Pastor	Lax”	lagts	ut	igen.	Men	med	ännu	mer	tydlighet	om	att	det	rör	
sig	om	ett	konstverk.	
 
Nu	har	det	digitala	konstverket	”Pastor	Lax”	lagts	ut	igen.	Men	med	ännu	mer	tydlighet	om	att	det	rör	sig	om	ett	
konstverk. 
	
36Du,	Jacob	Andersson,	Elin	Alvemark	och	33	andra	
17	kommentarer	

• Tanja	Giacomelli	Det	enda	jag	inte	förstår	är	varför	swishnumret	är	på	riktigt.	Eller	är	det	så	han	får	
betalt	för	sitt	verk?	

o Filippa	de	Vos	Tanja	Giacomelli	han	har	fått	betalt	för	just	detta	verk	av	oss.	Men	han	testar	ju	generellt	
en	idé	om	hur	konstnären	kan	få	betalt	för	sitt	konstnärliga	arbete	genom	swishgåvor.	Typ	som	Lamottes	
swishjournalistik.	

o Tanja	Giacomelli	Filippa	de	Vos	Jo,	det	förstår	jag.	Men	om	folk	swishar	vad	innebär	det	i	praktiken?	Jo,	
jag	såg	att	han	betalar	skatt.	Det	är	ett	knepigt	verk.	Och	så	ska	det	ju	vara.	Väcker	tankar	👍	

o Filippa	de	Vos	Tanja	Giacomelli	det	innebär	att	han	kan	fortsätta	arbeta	med	konst	typ!	Vilket	genererar	
konst	som	andra	kan	ta	del	av.	Men	man	får	ju	ingen	egen	pryl	tillbaka	utan	bidrar	generellt	till	konstens	
existens.	

• Filippa	de	Vos	Konstverket	”Pastor	Lax”	ligger	ute	igen	
KULTUR	I	dag	13.13	,	uppdaterad	I	dag	14.37…Visa	mer	



• Pontus	Ljungberg	Förmodligen	har	politikernas	klåfingrighet	gett	verket	mycket	mer	medial	
uppmärksamhet	än	det	annars	skulle	få	och	just	medial	uppmärksamhet	brukar	vara	en	väsentlig	del	av	
denna	typ	av	konst.	Så	Växjö	kommuns	klåfingrighet	har	bidragit	till	verket!	

o Filippa	de	Vos	Pontus	Ljungberg	absolut!	En	del	av	verket	blir	ju	efterföljande	diskussioner.	

 

• B	G	Magnus	Wassborg	Videokonst	som	etablerad	konstform	har	funnits	över	50	år,	men	verk	har	skapats	
tidigare	inom	linjära	medier	tex	Viking	Eggeling	Diagonalsymfonin	(1924)	så	en	liten	hum	kan	man	väl	
begära	av	kulturnämnd.	

o Filippa	de	Vos	B	G	Magnus	Wassborg	det	verkar	för	mycket	begärt	dessvärre...😔	
o B	G	Magnus	Wassborg	Filippa	de	Vos	Årliga	kurser	för	nya	och	gamla	politiker/tjänstemän?	

2Filippa	de	Vos	B	G	Magnus	Wassborg	bra	idé!	

o B	G	Magnus	Wassborg	Filippa	de	Vos	Ja	då	måste	de	prestera	efteråt	som	vid	alla	utbildningar	de	får	
genom	kommunen.	

• Pieter	Kuiper	voos	voos!	
o Filippa	de	Vos	Pieter	Kuiper	de	stavar	alltid	mitt	namn	fel	i	SMP	🤠	
o Pieter	Kuiper	Filippa	de	Vos	Men	nu	även	i	bildbiskrift!	(fin	foto,	förresten)	
o Filippa	de	Vos	Pieter	Kuiper	jag	bjuder	på	den	missen!	Tack!	
• Anton	Lundquist	Dä	Fåås	

 
	
 
	

Filippa	de	Vos	är	med	Sebastian	Rudolph	
Jensen.	
28	mars	kl.	22:31	·		
Mer	om	censuren	av	pastor	Lax!	Läs	artikeln	i	
kommentar	nedan.	
Om	den	här	webbplatsen	
NXT.SMP.SE	
”Censurerade”	konstnären	talar	ut:	”Det	framgår	tydligt	vem	jag	är"	
Växjö	kommun	stängde	ner	Sebastian	Rudolph	Jensens	digitala	verk	som	konsthallen	köpt	in.	
 
Växjö	kommun	stängde	ner	Sebastian	Rudolph	Jensens	digitala	verk	som	konsthallen	köpt	in. 
	
24Du,	Birgitta	Rudolph,	Jacob	Andersson	och	21	andra	
35	kommentarer	

• Filippa	de	Vos	”Censurerade”	konstnären	talar	ut:	”Det	framgår	tydligt	vem	jag	är"	
	
Växjö	kommun	lade	ner	länken	till	konstnären	Sebastian	Rudolph	Jensens	digitala	verk,	som	konsthallen	
köpt.	
	
–	Jag	blev	otroligt	ledsen,	säger	han	om	agerandet.	
	



Växjö/Göteborg	•	Idag	18:53	
	
�	
	
Sebastian	Rudolph	Jensen	menar	att	det	tydligt	framgår	att	han	är	konstnär.	Han	köper	inte	Växjö	
kommuns	förklaring.	
	
Konstnären	och	performanceartisten	Sebastian	Rudolph	Jensen	har	flera	lager	i	sitt	konstnärskap.	Humor	
ingår	ofta	i	hans	verk.	Inspiration	finner	han	i	allt	från	det	egna	andliga	sökandet,	till	produktioner	av	
västerbottnisk	lokal-tv,	kulturhistoria	och	TV-shop.	
	
–	Jag	väver	samman	allt,	det	är	så	jag	arbetar	med	konst,	säger	Sebastian	Rudolph	Jensen.	
	
Ett	av	hans	alter	egon	är	Swishpredikanten	Pastor	Lax	som	han	framställer	i	digitala	verk.	I	det	verk	som	
Växjö	konsthall	köpt	slår	han	an	på	hur	Swishbetalning	kan	användas	som	en	överlevnadsform.	Han	tar	
Joakim	Lamotte	som	exempel	och	hur	han	överlever	på	Swishjournalistik.	Men	konstnären	menar	också	
allvar.	
	
–	Att	vara	Swishkonstnär	springer	ur	den	kris	vi	är	i	idag.	Det	är	dels	en	lek	med	hela	fenomenet,	men	det	
är	också	ett	sätt	för	konst	att	överleva,	säger	Sebastian	Rudolph	Jensen.	
	
Hans	digitala	verk	lades	ut	på	Växjö	kommuns	digitala	kanaler	klockan	ett	på	fredagen.	På	kvällen	fick	han	
ett	samtal	från	konsthallschefen	Filippa	de	Vos,	som	meddelade	att	hon	fått	order	av	sina	överordnade	att	
ta	bort	länken.	Växjö	kommun	ansåg	att	hans	verk	gick	att	misstolka.	
	
–	Jag	fick	egentligen	ingen	direkt	förklaring,	mer	än	att	man	ansåg	att	det	skulle	förtydligas	att	det	rörde	
sig	om	konst.	
	
En	förklaring	han	har	svårt	att	ta	till	sig.	
	
–	Redan	i	rubriken	presenterar	Växjö	konsthall	mitt	verk	som	ett	digitalt	konstverk,	säger	Sebastian	
Rudolph	Jensen.	
	
För	de	som	klickat	på	rubriken	fanns	ytterligare	länkar	infogade	till	hans	webbplats	och	Facebook-sida,	
där	det	gick	att	se	att	det	inte	rörde	sig	om	en	potentiell	bedragare.	
	
–	Det	hade	bara	krävts	ytterligare	ett	par	steg	för	att	se	att	jag	är	en	professionell	konstnär,	där	det	också	
framgår	att	jag	vunnit	pris	för	flera	av	mina	verk	och	förekommer	i	seriösa	sammanhang.	
	
Beskeden	tog	hårt.	Konstnären	skriver	på	sin	Facebooksida	att	han	blivit	utsatt	för	censur.	
	
–	Jag	är	otroligt	stolt	över	mitt	verk	och	jag	blev	väldigt	ledsen.	Sen	tror	jag	att	det	är	enklare	att	ta	bort	en	
digital	länk,	då	digital	konst	inte	är	lika	etablerat.	Hade	kommunen	bestämt	att	mitt	verk	skulle	tas	bort	
om	det	fanns	inne	i	konsthallen,	då	hade	det	blivit	totalkaos.	
	
Annika	Niquet	

• Jacob	Andersson	Heja	Sebbe!	
• Stefan	Karlsson	lägg	ut	så	man	kan	läsa!	
o Filippa	de	Vos	Stefan	Karlsson	se	min	kommentar	ovan!	

 

• Per	Reinholtz	Jag	måste	ju	säga	att	Växjö	kommuns	stora	omtänksamhet	mot	medborgare	man	inte	vill	
”oroa”	är	i	sammanhanget	inte	i	proportion	med	annat	som	vi	möter	i	media..		
	
Idag	på	Omni	t.ex:	



	

• Karin	Karinson	Stackars	lilla	missförstådda	Herr	Lax😢	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	och	framförallt	stackars	växjöborna	som	enligt	kommunen	blir	så	oroliga	

av	Pastor	Lax	predikan.	Ska	de	skänka	pengar	eller	ej	och	vad	händer	då.	Får	dom	Corona?	Blir	de	frälsta?	
Tänk	om	de	inte	förstår	att	det	är	konst.	Det	är	mycket	oroande	alltihop.	Paaaaanik!	

o Karin	Karinson	Finns	det	redan	lite	rådande	panik	för	både	ditten	och	datten	blir	paaaanniiken	total,	ju!	
En	hemsk	synd.	Kommunen	förstod	nog	att	det	var	ett	konstverk.	Har	Gud	ett	finger	med	i	spelet?	
Halleluja	för	yttrandefrihet.	

o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	ja	jag	tror	kommunen	förstår.	Men	de	är	rädda.	Rädda	för	att	andra	inte	
förstår.	Det	är	fan	värre.	Att	inte	lita	på	andras	förmåga.	

o Karin	Karinson	Men	jag	måste	ändå	ställa	frågan:	hur	synd	får	det	lov	att	bli	om	människan?	
Orättvisornar	står	som	spön	i	nacken.		
Själv	är	jag	trött	på	allt	mjäk	och	mes.	Är	man	konstnär	som	vill	driva	med		
samtiden	så	får	samtiden	driva	med	konstnären.	…Visa	mer	

o Karin	Karinson	Jo	och	rädsla	blev	människans	följeslagare	så	fort	vi	lämnade	symbiosen	med	vår	
mamma.	Sedan	dess	är	vi	utlämnade,	ensamma	och	kärlekstörstande.	
Nu	har	jag	kanske	bytt	ämne...men	samma	samma	fast	olika.	

o Karin	Karinson	Filippa	de	Vos	hur	ofta	förstår	någon?	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	rädsla	är	en	del	av	livet!	Det	är	rädslan	för	rädsla	man	bör	se	över	så	att	

säga.	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	exakt!	Det	har	jag	sagt	hela	tiden.	Tror	de	flesta	förstår	mycket	lite	och	det	

är	ok.	
o Karin	Karinson	Jag	är	i	alla	fall	allergisk	mot	"tyck	synd	om	mig	attityden"	.	Tycker	den	hör	hemma	i	helt	

andra	sammanhang	där	det	verkligen	är	synd	om	folk.	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	jag	tycker	man	ska	välkomna	alla	slags	reaktioner!	
o Karin	Karinson	Filippa	de	Vos	du	är	så	pedagogiskt	korrekt.	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	fast	att	vara	ledsen	är	inte	samma	som	att	säga	tyck	synd	om	mig.	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	jag	försöker	se	alla	sidor.	Privat	not	so	much...	
o Karin	Karinson	Jag	tycker	Herr	Lax	ska	vara	glad	och	stolt	som	gjort	ett	verk	som	skapar	så	mycket	

interaktion	.	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	det	är	han!	
o Liv	Nilsson	Stutz	Karin	Karinson	du	har	en	poäng!!!	Låt	oss	fokusera	på	kommun	och	konst.	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	jo	men	det	håller	jag	med	om!	Men	jag	vill	ändå	kunna	bråka	om	censur	

trots	krig	i	världen	osv.	Annars	fastnar	man	ju	i:	ät	nu,	tänk	på	barnen	i	Afrika-syndromet.	
o Filippa	de	Vos	Liv	Nilsson	Stutz	Herre	jävlar.	Fick	syn	på	mitt	arbete.	Kommun	och	konst	😬	dags	att	säga	

upp	sig	och	bara	dansa	och	supa	sig	ur	corona-pesten?!	
o Liv	Nilsson	Stutz	Alltså	gud!!	Det	är	ju	snarare	jäkligt	coolt	att	få	slåss	mot	de	där	Oliver	&	Anna	med	hela	

jävla	konsten	i	ryggen.	
o Filippa	de	Vos	Liv	Nilsson	Stutz	ja	men	det	var	ett	härligt	sätt	att	se	det	på!	Tack	för	en	positiv	bitch	

slap	🙏	nu	skärper	jag	mig	och	fortsätter	framåt.	
o Karin	Karinson	Filippa	de	Vos	jag	älskar	att	du	bråkar.	Mera	mera!	
o Karin	Karinson	Filippa	de	Vos	vad	som	är	mest	synd	av	allt	är	att	de	förtroendevalda	behandlar	dig	och	

övriga	anställda	respektlöst	och	rent	av	för	jävligt	med	jämna	mellanrum.	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	jo	men	det	just	det	som	skaver.	Det	fullständiga	föraktet	för	andras	

kunnande	osv.	Och	deras	totalt	mediatränade	attityd	som	ekar	provocerande	tom.	
o Karin	Karinson	Filippa	de	Vos	det	är	hemskt	hur	mycket	makt	de	besitter	huuuuuu	
o Filippa	de	Vos	Karin	Karinson	dom	får	gärna	ha	makt	men	inte	i	kombination	med	att	vara	dumma	i	

huvudet	😉	

 

• Elin	Alvemark	Det	går	att	lägga	ett	politiskt	filter	på	den	här	frågan	som	gäller	driva	med	kristendom	vs	
driva	med	islam.	Vi	är	geografiskt	i	minerat	område.	Jag	tänker	mig	att	det	finns	lager	av	kränkthet	och	
anpasslighet	som	spelar	in.	Sebastian	har	petat	på	någo…Visa	mer	



	
Filippa	de	Vos	är	med	Sebastian	Rudolph	
Jensen.	
28	mars	kl.	15:22	·		
Roligt	att	de	tycker	att	Pastor	Lax	skapar	oro!	
Om	det	censurerade	konstverket	Pastor	Lax.	
Det	må	så	vara	att	man	i	kommunledningen	
trodde	någon	kapat	vårat	konto	men	när	jag	
förklarade	vad	det	var	ville	ingen	lyssna	ändå.	
De	ville	bara	till	varje	pris	ta	bort	verket.	
Dessutom	har	det	stått	klart	och	tydligt	att	det	
var	ett	konstverk.	Läs	artikeln	i	kommentar	
nedan.	
Om	den	här	webbplatsen	
NXT.SMP.SE	
Kommun	tog	bort	konstverk:	”Vi	ska	inte	skapa	mer	oro”	
Växjö	kommun	tog	bort	ett	konstverk	från	sina	digitala	kanaler,	som	konsthallen	beställt.	
 
Växjö	kommun	tog	bort	ett	konstverk	från	sina	digitala	kanaler,	som	konsthallen	
beställt. 
	
21Du,	Emelié	Sterner,	Jacob	Andersson	och	18	andra	
13	kommentarer	
Gilla	
	

• Lina	Sandell-belin	
• Filippa	de	Vos	Blir	så	jävla	dumt	när	folk	är	för	mediatränade:	vi	vill	inte	skapa	mer	oro...	🤪	
• Liv	Nilsson	Stutz	Så	knasigt	att	man	liksom	trodde	att	det	kunde	vara	en	riktig/äkta	bedragare.	Väldigt	

spännande	faktiskt.	Det	säger	mycket	om	vårt	samhälle.	
o Filippa	de	Vos	Liv	Nilsson	Stutz	ja	men	eller	hur.	Men	vill	ju	bara	veta	mer	hur	de	tänkt.	

 

 

• Constanza	Stuart	Merino	OCH.	Om	folk	inte	fattade	så	kunde	de	ju	vänt	sig	till	Konsthallen	och	frågat	vad	
det	där	inlägget	handlade	om.	Bättre	att	skapa	en	dialog	än	att	hindra	den	helt	och	hållet	att	existera!	



o Filippa	de	Vos	Constanza	Stuart	Merino	precis	min	ingång	i	det	hela.	Folk	verkar	
generellt	vara	livrädda	för	samtal.	Och	som	du	skrev	i	en	annan	kommentar:	ska	vi	vara	rädda	för	vår	egen	
skugga...	klockren	fråga!?	

 
	
 
	
Filippa	de	Vos	
27	mars	kl.	18:55	·		

På	måndag	pratar	jag	om	pastor	Lax,	
swishkonstnärer	och	vart	gränsen	går	i	P4	
Kronoberg!	Pastor	Lax	kan	dyka	upp	via	
telefon...	
24Du,	Lina	Sandell-belin,	Johan	Zetterquist	och	21	andra	
5	kommentarer	

• Pieter	Kuiper	Gränsen	slutar	vid	havet	(sorry,	kan	inte	låta	bli)	

	

• Lina	Sandell-belin	You	Rock!	😇	
• Per	Reinholtz	Det	ska	bli	intressant!	

	
Telefonnumret	som	anges	går	till	2	(!)	företag	i	Göteborg.	
	
Sol-studion	och	Bemanno	AB.	

• Per	Reinholtz		
Jag	tänker	även	på	Dan	Wolgers	telefonnummer	på	telefonkatalogerna	i	Sthlm.	Inget	nytt	under	solen.	

	
Sebastian	Rudolph	Jensen	
27	mars	kl.	20:13	·		
CENSUR!!!!	Igår	beställde	Växjö	konsthall	ett	videoverk	av	mig	som	publicerades	idag	klockan	13	på	
deras	sociala	medier,	nu	för	en	timma	sen	beordrade	kommunchefen	i	Växjö	kommun	att	den	skulle	
tas	bort.		
Länk	till	videon:	https://youtu.be/N3ysHEgWJfE	
Det	är	sååå	fruktansvärt	och	jag	är	så	ledsen	och	så	arg!!!	...	
Visa	mer	
 
 
	
48Du,	Emelié	Sterner,	Birgitta	Rudolph	och	45	andra	
27	kommentarer5	delningar	

• Andreas	Braun	Det	är	ju	positivt	att	det	censureras.	Grattis	marknadsföring.	Enligt	Lars	Vilks	så	är	ett	
censurerat	konstverk	ett	lyckat	konstverk.	

o Charlott	Lihnell	Eller:	Grattis!	Marknadsföring!🤗	
• Andreas	Braun	Gratis	ska	det	stå	



• Jesper	Berger	IDIOTI!	
• Jacob	Andersson	stay	positive!	nyfiken	på	vad	det	gäller....	må	vara	att	de	ser	swishandet	som	ett	pr-trick-

tiggeri.	blir	sånt	skattat	osv?	trist	hur	som.	jag	hann	se	det....	bull.	förbered	dig	på	att	svara	reportrar	på	ett	
"vettigt"	sätt.	

• Charlott	Lihnell	Svara	dem	som	en	sann	swish-Pastor!	
• Pat	Rik	Jävla	fasciststat..	

1	

• Markus	Bomström	blev	det	ett	litet	slag	under	bibelbältet	månne	:D	
• Gustavo	Humanez	Lägg	upp	liknande	igen	o	kör	på👊👊👊	
• Jill	Ahlström	Nä	men	fyfan.	Ledsen	för	din	skull	vännen.	Vilket	jävla	misstag	av	dom,	den	är	både	vacker	

och	rolig,	saker	vi	behöver	extra	mycket	av	nu.	
• Anders	Tolergård	Nämen	va	f*n!	Det	ska	bli	intressant	att	höra	motiveringen	till	att	ta	ner	den.	
• Anita	Wernström	Pitcher	Har	du	kontaktat	KRO?	
• Jan	Palmblad	Otroligt	men	troligt!	Min	erfarenhet	av	tio	år	som	kulturchef	i	en	liten	kommun	har	lärt	mig	

att	takhöjden	i	de	kommunala	lokalerna	är	väldigt	låg,	ska	vi	säga	80	cm?	Pinsamt	för	Växjö.	Förresten,	går	
det	fortfarande	att	swisha?	

• Anna	Carlson	WTF!	
o Sebastian	Rudolph	Jensen	Helt	flippat!	
• David	Larsson	Jag	tror	kanske	att	dom	upplever	det	som	att	du	ironiserar	över	coronakrisen?	Jag	förstår	

att	det	inte	är	din	intention	men	känsligt	läge	just	nu	😉	
• Andrée	Reis	Nya	chanser	kommer	komma!	
o 	·	2v	

• Hanna	Melkersson	de	kanske	tror	att	du	har	fått	idén	härifrån?	https://nyheter24.se/.../941462-norsk-
tv-prast-bad-om...	

	

NYHETER24.SE	

Norsk	tv-präst	bad	om	pengar	–	för	att	skydda	tittarnas	barn	mot	corona	

Norsk	tv-präst	bad	om	pengar	–	för	att	skydda	tittarnas	barn	mot	corona	

o Sebastian	Rudolph	Jensen	Nope!	Mer	från	det	här.	https://www.youtube.com/watch?v=Tx3V-wuuZHg	

	

YOUTUBE.COM	

Färsk	Värk	|	Sjukt	Lokal	Lokal-TV	|	23	

Färsk	Värk	|	Sjukt	Lokal	Lokal-TV	|	23	

o Sebastian	Rudolph	Jensen	Något	avsnitt	är	det	en	tv-präst	
o Sebastian	Rudolph	Jensen	Men	najs!	Pastor	Lax	är	inte	ensam.	
o Sebastian	Rudolph	Jensen	"Växjö	konsthall	presenterar	det	digitala	konstverket	Pastor	Lax."	Stod	tydligt	

som	rubrik	på	inlägget	där	videon	publicerades.	Rätt	sjukt	att	dom	skulle	tro	att	det	var	en	bedragare!	
Också	med	tanke	på	att	det	var	Växjö	Konsthall	som	var	avsändaren.	O…Visa	mer	

o Filippa	de	Vos	Sebastian	Rudolph	Jensen	och	jag	hade	faktiskt	mer	än	gärna	ordervägrat.	Men	det	som	
hade	hänt	då	är	att	någon	kommunikatör	på	kommunen	hade	gått	in	och	tagit	väck	videon.	Kändes	i	det	
läget	bättre	att	själv	vara	inne	och	rota	i	vårat	material.	Har	ett	möte	om	detta	på	måndag.	Ska	bli	
intressant	att	diskutera	detta	vidare!	



o Sebastian	Rudolph	Jensen	Absolut!	Filippa	de	Vos,	du	kämpade	in	i	det	sista	att	ha	kvar	videoverket.	Det	
ska	bli	spännande	att	höra	mer	om	det	som	kommer	diskuteras	på	måndag.	

 

• Markus	Bomström	Frågan	är	vad	som	hade	hänt	om	det	faktiskt	hade	varit	så	att	du	företräder	ett	
trossamfund.	

o Albin	Ekdal	Ludwig	Sandgren	
o Ludwig	Sandgren	Den	va	sjuk	

 

 

 



 



 
 



 
	



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 

 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 
 


