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Jag är uppvuxen i Göteborg på 50-talet. Våren 1967 tog jag 

studenten och började studera i Lund. Efter 

civilingenjörsexamen 1971 gjorde jag lumpen på fotoskolan i 

Kristianstad. På en tjänsteresa till Finland 1982 träffade jag 

Marja-Liisa och den kärleken förde mig till Finland. Vi gifte oss 

1985 när första barnet Laura var på väg. Vår andra dotter Lina 

föddes midsommar 1990. 2004 blev jag änkling. 2011 fick jag en 

ateljé i Vallgård, Helsingfors. 2018 började jag som 

projektledare för ”Genesis – Loomine” , ett nytt format för att 

integrera uttryck i ord, bild och musik. 2019 öppnade jag eget 

galleri Kajutan i mitt radhus i Månsas, Helsingfors. 2020 den 8 

augusti gifte jag om mig med Tuu. 

 

Berätta om ditt intresse för litteratur.  
På 60-talet fick jag beröm av min modersmålslärare. På 70-talet köpte jag en diktbok av Jacques 
Prévert och började skriva egna dikter på en skrivmaskin som jag ärvt av min pappa. 

Berätta lite om ditt eget skrivande.  

Det gör mig lycklig att ha sällskap hemma efter mitt giftermål med Tuu. Min första diktsamling som 

jag publicerade heter Me Tuu.  

Berätta om ditt läsande. 
Min favoritförfattare är Paulo Coelho. Jag har läst alla hans böcker. Mest intryck har hans bok 
Alkemisten gjort. Det var den första jag läste av honom.  

Berätta om dina förväntningar. 
Jag skriver på en fortsättning på min diktsamling Me Tuu. 

Hur blev det med din dröm om att bli bildkonstnär? 
En kompis i Lund hade ateljé hemma och jag började drömma om att själv måla. Ulf Lundell har 
länge varit min idol. När jag hörde hans motto som bildkonstnär ”Jag överger aldrig en målning”, 
blev jag så stolt att jag själv har samma motto. Jag njuter så av att analysera mina målningar och 
fundera. Det är numera en form av andakt att sätta pricken över i:et på en målning som jag kan ha 
påbörjat för ett tiotal år sedan. Skammen är som bortblåst. 

Länkar till Lars Ledens sociala plattformar 

Instagram: laleartstudio 

Facebook: Lars Leden 

https://www.facebook.com/LarsLeden  
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