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Vänder jag inte glaset – stannar mitt hjärta – alldeles nära dig
Benkt Engquist
Den 6 juni 2004 lämnade målarpoeten Bengt
Wallberg sinnenas värld för idévärlden och dog
i sin ateljé intill sin tryckpress. Vi var vänner sedan mer än sextio år.
I en av hans dikter Alldeles nära dig möter
man strofen
Sandkornen rinner sakta
genom min strupe
Vänder jag inte glaset
stannar mitt hjärta
alldeles nära dig.
Bengt Wallberg växte upp i Ramlösa i ett borgerligt hem där fadern var handelsresande. Modern som var Bengts stora idol var en himmelsk
varelse, närmast en fé av något slag, spröd, omtänksam, musikalisk och inte skapad för denna
världen. Hon avled då Bengt var 15 år. Fadern
var jordisk, dominant och älskade skrapebifff,
minns jag, och ett glas vin av god årgång. Bengt
hade också en rar syster. I Bengts släkt fanns
på långt håll konstnärer, men för övrigt dominerade fabrikörer inom chockladbranschen. Vi var
klasskamrater i Realskolan och Latingymnasiet
och växte upp tillsammans under åren under och
strax efter andra världskriget. Vi var på sätt och
vis fosterbröder. Under våra första sex år tillsammans visade Bengt inget intresse för konst, men
våren1948 beslöt han till faderns stora häpnad
och förtret och min förtjusning att bli konstnär
och efter studentexamen 1950 sökte han sig till
Stockholm där det nyöppnade Académie Libre
med Lennart Rohde i spetsen sökte elever. Konkretismen var då sedan ett år dagens trend i vårt
land och Bengts tid hos Rohde har säkert haft stor
betydelse även om hans eget måleri, som jag skall
återkomma till, är av annat slag. I Stockholm försörjde han sig bl.a. som tidningsbud. Men hemlängtan och en förälskelse förde honom tillbaka
till hemstaden och in i hans första äktenskap. Vid
50-talets mitt var således Bengt åter i Helsingborg där han ett decennium senare byggde sig en
villa i Råå med en vacker ateljé. I stort sett blev
han Helsingborg trogen under alla sina återstående år – även under sitt andra äktenskap. Han
blev pappa till fem barn. Under åren ända fram
till 70-talets början försörjde sig Bengt som speciallärare, där hans förmåga till inlevelse och empati kom till sin rätt. Bengt var som personlighet
– och inte helt oväntat – en god blandning av mor
och far. Hans drömska och ödmjuka läggning kunde vid behov bli aktivt utåtvänd och en anmärkningsvärd arbetskapacitet kunde plötsligt följa
på ett arkaiskt inåtvänt tillstånd. Motsatserna
i hans karaktär var uppenbara och denna egenhet gav honom drag av ett ständigt och föränder-

ligt levande, ett bergsonskt élan vital, som fyllde
många av oss med energi och glädje Hans fantasi
och idémässiga engagemang var ofta så starkt att
han kunde framstå som en människa utan verklighetsförankring, som en fantast. Bengt älskade
livet och gjorde gärna upp planer för en framtid
som endast få av vår generation kommer att uppleva. Han var en trosviss människa och trogen
sin kallelse var han ständigt stridsberedd och
offervillig. Hans kanske mest påtagliga drag var
det spontana, det impulsiva som uttryck för en
närmast hudlös känslighet. Kanske saknade han
som många konstnärliga begåvningar förmågan
till repulsion. Känslan blev honom övermäktig
och det konstnärliga skapandet blev en nödvändig viktenhet i den personliga jämvikten. Impulsiviteten styrde hans liv, tror jag. Då det gäller
hans måleri blev detta drag grundläggande.
Bengt levde ett anmärkningsvärt tillbakadraget liv under många år. Jag minns att jag talade med Åke Jönsson, skulptören, om Bengt och
denne hade aldrig under alla år ens sett röken av
honom, men väl hört talas om honom. Det fanns
något skyggt, något av Vilhelm Ekelund hos
Bengt. Att vandra längs obanade stigar och utom
räckhåll för att i nästa ögonblick kasta sig aktivt
in i tillvarons centrum eller ut längs frontlinjen.
Bengt hörde till de människor som ständigt sökte
kunskap – också i böcker och han blev med tiden
påtagligt allmänbildad. Han ägde också en litterär ådra. Han talade ofta om mamman, Tessan,
som under åratal skrev brev och essäer till sin
byrålåda och när musiken så småningom tog tag
i honom för gott, var det åter Tessan och hennes
stunder vid pianot hemma i Ramlösa som var förebilden. Bengt var i hög grad sin mammas gosse
och egentligen dog hon aldrig ifrån honom. Det
ﬁnns människor som faktiskt dör till en och inte
ifrån en. Hon hörde till denna grupp. Naturligtvis
har jag många gånger tänkt på Freud och hans
ideer om mor-son-relationen: alla betydande män
har varit sina mödrars gullegris. Hur som helst
fanns det djupa band mellan Bengt och Tessan.
För några år sedan, när Bengt och jag kommit
varandra nära igen efter decennier av frånvaro,
bad jag honom skriva om sitt måleri i TOK, en artikel som aldrig blev klar. Däremot utförde han en
litograﬁ för TOK, som precis låg klar då han dog.
Först under sitt sista decennium ﬁck Bengt
uppleva något av segerns sötma – något som fyllde honom med liv och framtidstro. Han var besatt
av arbetsglädje och åter en ung man, som talade
om en avlägsen framtid, som om den hörde till honom. I september 2004 väntade honom ett framträdande på Béla Bártok-akademin i Budapest,
vilket han såg framemot, men någon glömde att i
tid vända hans timglas en söndag i juni och han
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Bengt Wallberg. Teckning gjord i direkt anslutning till Béla Bartóks Sonat för två pianon och slagverk från 1938.
Tredje satsen – Allegro non troppo.
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slutade istället sitt liv omgiven av allt han älskat
och kämpat för under så många år.
1992 gav Bengt ut diktsamlingen Kärlekens
trädgårdar med bilder som till liten del återges
i denna årsskrift. 1997 följde en ny diktsamling,
Béla Bartok: Sonat för två pianon och slagverk.
Dikterna och bilderna väckte intresse för hans
konst och just kopplingen mellan två konstarter,
musik och bild, upplevdes som spännande. I en
intressant TV-intervju några år senare ﬁck han
komma till tals.
Bakgrunden till Bengts konstnärliga experiment är att närmast söka i 1700-talets föreställningar om kärleken som en syntes av människans alla sinnen, vilka manifesteras i den högsta
av alla konster, just Ars amandi, kärlekskonsten.
Bengts val av namn på sin diktsamling, Kärlekens trädgårdar, kan kanske tolkas som ett
konstteoretiskt ställningstagande, att konstens
alla blomster hämtar sina liv ur samma jordmån
och därför bör ses som likvärdiga men olika symboliska tecken för samma skapande urkraft.
Under 1800-talet skapade Richard Wagner
begreppet All-konstverk, das Gesamtkunstwerk,
som uttryck för föreställningen att en människas
konstupplevelse rimligtvis borde öka om våra
samtliga sinnen aktiverades av skilda konstarter
som musik, bild, poesi etc.
Symbolismen under slutet av 1800-talet kom i
viss mån att föregripa 1900-talets surrealism och
moderna föreställningar om sinnesanalogier genom att betona frändskapen mellan ord och bild,
men den stora kopernikanska omvälvningen kom
sannolikt först med Kandinsky och några föregångare, då de krävde ett renodlat konstnärligt
språk för måleriet och hänvisade till att inom
musiken alltid funnits ett sådant språk.
Samtidigt med Kandinsky inleder Marinetti
sin revolution inom poesin, som han vill befria
från all form av rationell meningsfullhet för att
i stället göra till en renodlad ljudkonst. Lettrism
kallar de lärde denna inställning.
Målare som Klee och ryssen Matjuschin var
hängivna tanken att utforska sambandet mellan
musik och bild. Båda var framstående violinister
och och ägde förmågan att parallellt i tiden uppleva såväl ljud som färg. Klee skrev dessutom en
bok om detta samband.
Matjuschin som var lärare vid Repin-akademin i Petrograd arbetade under decennier experimentellt med dessa problem tillsammans med
sin elev Boris Ender. 1919 skapade han experimentverkstaden Zor Ved, vilket betyder Se och
Veta för att fördjupa sig i konstens grundläggande och närmast ﬁlosoﬁska problemställningar. Han kallade sin kurs för en studie i rumslig
realism där syftet var att nå fram till en konkret
men tinglös verklighet och sanning. Man experimenterade med färg, form och klang och sökte
efter sammanhanget mellan människans olika
sinnesförmågor t,ex, färgupplevelse och ljudupplevelse.
Matjuschin ansåg att verklighetens tre dimensioner endast var ett förgyllt galler som hindrade
individen att upptäcka den fjärde dimensionen

som är en syntes av logik och irrationalitet – tanke och känsla.
Det är anmärkningsvärt att det först är inom
det ryska avantgardet som konstnärliga problem
av detta slag förs fram och analyseras, vilket
naturligtvis den gången hörde samman med en
ännu inte förlorad oskuld och dröm att i Ryssland
skapa en ny människa och ett nytt samhälle.
1960-talets Fluxusbewegung med centrum i
Düsseldorfområdet och med rötter i amerikanen
John Cages experimentella musik sammanförde
alla tänkbara konstformer i en s.k. aktionskonst
i vilken man även sökte involvera publiken. I
vårt grannland Danmark missionerade den f.d.
stridspiloten och målarprofessorn Joseph Beuys
och hans danska lärjungar Per Kirkeby och Bjørn
Nørgaard för en konsternas gränslöshet.
Vi kan lugnt konstatera att intresset för en
syntes av våra sinnesområden och konstformer
har väckt särskilt intresse under förra seklet
med tyngdpunkt kring 70-talet. Men trots detta
intresse och så många inblandade har de deltagande konstnärerna inte hört till idéns trogna
utan snabbt ilat vidare för att likt bortskämda
barn söka nya leksaker.
Men frågan om sambandet mellan sinnesområde och konstform är inte löst. Det var detta
problem Bengt engagerade sig i under decennier.
Utöver musiken och bilden kom ordet i poesins
form att utgöra den tredje komponenten i hans
sökande, men inte vilket ord som helst utan ljudordet, det musikaliska ordet.
Béla Bartóks musik är inte precis lättillgänglig
och ändå – eller snarare just därför – kom den att
djupt engagera Bengt. Han valde ut Sonat för två
pianon och slagverk och ägnade sedan detta verk
månader av avlyssnande. Men hans lyssnande
gällde inte enbart musiken utan även hans känslomässiga respons på musiken.
Frågan gällde nu hur han skulle kunna så adekvat som möjligt översätta en konstupplevelse (A)
av en konstform (a) till en ny konstform (b) så att
en konstupplevelse (B) uppstår som är ekvivalent
(men inte identisk) med (A). Eller mindre kryptiskt: hur ser en bild ut som ger samma konstupplevelse som Bartóks Sonat för två pianon och
slagverk ger?
I Bengts måleri ﬁnns emellertid inte endast
detta analyserande drag som lätt missar målet för
konstteorin utan även ett naivistiskt drag, som också har släktskap med surrealismens automatism
men i än högre grad med Pollocks spontanism.
Vill man kan man ju kalla Bengt för bronsålderskonstnär och hans bilder för moderna hällristningar. Avståndet mellan hans Ramlösa och
högarna i Glumslöv är inte oöverkomligt.
En konstnärs betydelse mäts naturligtvis inte i
framlagda eviga problemställningar utan i förmågan att lösa dem. Men var ﬁnns de kritiker som
är uppfyllda av Bartóks sonat och samtidigt äger
förmågan att gå från det ena sinnesområdet till
det andra och från musikens värld till bildens?
En sådan bedömare är sannolikt hans liv och
verk värd och inﬁnner sig säkert när tiden så att
säga är fullbordad. Marken är ju redan beredd.
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Bengt Wallberg. Foto Joachim Wallberg.
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Kärlekens trädgårdar

Bengt Wallberg, Körsbärsträdets förvandling frigör månens samtal.
Omslagsbild till lyriksamlingen Kärlekens trädgårdar, 1991.
ISBN 91-971715-0-6
Foto JoachimWallberg
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Körsbärsträdet lyssnar
Körsbärsträdet
lyssnar
när mina händer
återvänder
och havet
öppnar sig
mellan
dina läppar

Som septemberdag
Din hud har
öarnas ljus
Ditt sköte är
oxelträdets frukter
Dina ögon
håller de klara
speglarnas bilder
framför sig
Som septemberdag
andas din kropp
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Bengt Wallberg, Körsbärsträdet lyssnar, när mina händer återvänder.
Bild ur lyriksamlingen Kärlekens trädgårdar. Foto Joachim Wallberg.
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Just denna kväll
Just denna
kväll
i väntan
i längtan
känner jag
barndomens
himmel
med tankens
ﬁna hud

Päronträdet
Jag kommer hem
från sjukhuset
vild som ett barn
Jag ser
den blå himlen
mellan päronträdets
gröna blad och
vita blommor
som händer
att komma till
Jag klättrar
i trädet mot
den blå himlen
på stegar
som inte ﬁnns
Jag klättrar
klättrar klättrar
mina händer blöder
Jag är hemma
hos päronträdet
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Bengt Wallberg, Jag klättrar mot den blå himlen.
Bild ur lyriksamlingen Kärlekens trädgårdar. Foto Joachim Wallberg.
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Dansösens barn vaktar
den ensamma geten
Dansösens barn vaktar den ensamma
geten som i sitt öga har bilden
av den gamle och månen
Den röda ﬁsken ﬂyger över pianot och
tillber den vita stjärnans öga som
hänger mellan dansösens båda händer
Skalbaggen speglar de ruttna
kastanjernas förhistoria och alla
hasselnötterna öppnar sina inälvor
Det rostfärgade tåget äter gröna
blad mellan klippornas mjuka
hjärtan, där den evige korpen
slukar havet och krabban dör
Det gula äpplet går uppför
stegen och lägger ångestens
tecken i trädets bladverk
Den tvådelade vita grinden öppnar
barndomen, som går baklänges över
ängen och andas med de ensamma
träden
Gallret i det lilla takfönstret öppnas
av den stränga vinterns stjärnor
Dansösens barn vaktar den ensamma
geten som i sitt öga har bilden
av den gamle och månen
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Bengt Wallberg, Dansösens barn vaktar den ensamma geten.
Bild ur lyriksamlingen Kärlekens trädgårdar. Foto Joachim Wallberg.
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Alldeles nära dig
När eftermiddagens landskap
vandrar in i mig, söker jag
bland bilderna på den
gröna månens papper
Barndomsväggar fyllda av sol
som dukat födelsedagsbord
på tioårsdagen
Fjärilens blå rörelser
över ängens vita lakan
juni månads rapsfält mot
den svarta sommarhimlen
De gröna gurkorna skrattar
vänligt åt den rödhåriga
kvinnan
*
Träbron lagd över hjärtat
vars slag är punkterna på
den svarta tuschteckningen
*
Sandkornen rinner sakta
genom min strupe
Vänder jag inte glaset
stannar mitt hjärta
alldeles nära dig
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Bengt Wallberg, Den rosafärgade tången föder blå kroppar och båten vandrar mot månen.
Bild ur lyriksamlingen Kärlekens trädgårdar. Foto Joachim Wallberg.
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Ur ﬁlosoﬁns historia 11.

Skaffa dig ett hum om Hume!
Tryggve Emond
I en veckotidning som betecknar sig som Sveriges
största har det ganska länge funnits en sida som erbjuder sig att på 5 minuter göra läsaren till expert
inom ett angivet område. Den förespeglade expertkompetensen kan gälla länder, städer, historiska
epoker eller ideologiska riktningar lika väl som
kända konstnärer, kompositörer, författare, ﬁlosofer
eller statsmän. När det var dags för presidentval i
USA 2004 löd den manande rubriken: ”Bli presidentexpert på 5 minuter!” Hösten 2005 har läsarna erbjudits 5 minuters expertutbildning om bl.a. Strindberg, London, Goya, Puccini och hinduism.
Visst är det lovvärt att en veckotidning har ambitionen att bilda sina läsare, men den frejdiga marknadsföringen riskerar att kasta ett löjets skimmer
över initiativet. TOK vill naturligtvis inte bidra
till att sprida en så lättsinnig användning av ordet
”expert” eller fastställa någon tidsram för läsaren
– därav den anspråkslösare uppmaningen i rubriken
ovan.
David Hume (1711–1776) betecknar kulmen på den
brittiska empirismen. Uppfattningen att erfarenheten med sinnesintrycken som grund är den viktigaste kunskapskällan hade ända sedan medeltiden haft
sina främsta företrädare i Storbritannien, medan de
kontinentala ﬁlosoferna i regel var rationalister; de
betraktade m.a.o. förnuftet, förmågan att tänka logiskt, som den enda säkra vägen till kunskap. Motsättningen mellan dessa båda uppfattningar har
ofta överdrivits, särskilt sedan den tillspetsats av att
John Locke 1689 i Essay Concerning Human Understanding gick till kraftigt angrepp mot den cartesianska tesen att medfödda förnuftsidéer är grunden
till mänsklig kunskap. Förnuftet, menade Locke, ger
oss strängt taget ingen kunskap alls: när vi föds är
medvetandet som en tabula rasa, en skrivtavla utan
tecken eller ett tomt papper, som endast med erfarenhetens hjälp kan förses med innehåll. Locke hörde inte till de naiva realisterna, som inbillar sig att
verkligheten är precis sådan som våra sinnen uppfattar den. Han insåg att sinnesintrycken egentligen
bara ger information om sig själva. Vi kan inte veta
vad som eventuellt döljer sig under den yta de ger
oss tillgång till. Vi antar att det ﬁnns ett konkret,
materiellt underlag, men det är inte något som vi vet.
Från denna besvärande insikt var steget sedan inte
långt till Kant, som präglade termen ”tinget i sig”
för den innersta verkligheten, oåtkomlig för mänsklig kunskap.
Efter Locke förfäktades empirismen bl.a. av irländaren George Berkeley (1685–1753), sedermera
biskop och en tid verksam i Amerika, där staden Berkeley i Californien fått sitt namn efter honom. Men
Berkeley gick längre än Locke: eftersom vi inte har
någon direkt erfarenhet av materiella föremål utan
bara av sinnesintryck, har vi heller ingen rätt att
anta att det ﬁnns någon materiell verklighet. Den
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enda existens vi känner till är det egna medvetandet.
Men sedan gjorde Berkeley ett märkligt avsteg
från sin adikala empirism genom att förklara våra
sinnesintrycks relativa konstans och kontinuitet
med att de ingår i Guds allomfattande medvetande,
den enda verklighet som ﬁnns. Med sinnesintrycken
som sin föregivet enda säkra grund hamnar alltså
Berkeley i en verklighetsuppfattning som inga sinnesintryck ger belägg för!
Det är här David Hume kommer in i bilden, den
dristige och skarpsinnige skotten som med utgångspunkt från den empiristiska grundsynen gjorde rent
hus med den äldre ﬁlosoﬁns mest omhuldade begrepp
och och kom fram till att radikal skepticism är den
enda teoretiskt hållbara ståndpunkten.
Både Locke och Berkeley hade tagit för givet att
det ﬁnns ett medvetande, ett jag, som har de sinnesintryck som empirismen ser som grunden för all kunskap. Men vill man vara konsekvent i sin empirism,
menar Hume, måste man fråga sig vilka sinnesintryck antagandet av ett jag bygger på. För sin egen
del, säger han, måste han bekänna att han aldrig via
sinnesintryck fått kontakt med något jag. Han har
upplevt tankar, känslor, ja, en hel ström av olika tillstånd, men själva underlaget, bäraren av alla dessa
upplevelser, har beklagligt nog undgått honom. I
sant empiristisk anda måste han då dra slutsatsen
att han inte har rätt att anta existensen av ett sammanhängande medvetande, ett kontinuerligt jag.
På samma sätt förhåller det sig med Guds existens. Den bekräftas inte av några kontrollerbara sinnesintryck. Visst kan man tycka att världen i många
avseenden fungerar som om det låg en planerande
intelligens bakom, men detta kan omöjligt godkännas som bevis eller ens belägg för att den religiösa
trons personlige Gud faktiskt existerar.
De skrifter där Hume ifrågasatte jagets existens
ledde inte till någon proteststorm när de gavs ut;
de väckte för övrigt inget större intresse över huvud taget. Att ifrågasätta Guds existens ansåg han
tydligen inte lika riskfritt. Sin skrift i detta ärende,
Dialogues Concerning Natural Religion, gav han
nämligen aldrig ut, kanske för att han redan tidigare motarbetats därför att han fått rykte om sig att
vara ateist. Han skrev alltså på boken i det tysta,
och den publicerades först några år efter hans död.
Det säger en del om kulturklimatet på den tiden. Vi
ser för övrigt fortfarande exempel på hur seglivat,
ibland till och med aggressivt, motståndet mot ickereligiösa världsbilder är. På Humes tid var Darwins
utvecklingslära ännu inte aktuell, men i USA ﬁnns
fortfarande starka krafter som vill undergräva dess
ledarställning som vetenskaplig evolutionsteori. De
kräver, enligt uppgift med stöd från president Bush,
att skolorna också ska undervisa om ett från kristen
synpunkt mera godtagbart alternativ i form av en

David Hume, porträtt av Allan Ramsay.

Universitetet i Edinburgh där David Hume var verksam.
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”teori” om ett ”intelligent design” bakom evolutionen.
Det enda som skiljer detta s.k. alternativ från det
resonemang om en planerande intelligens som Hume
undersökte och underkände är att man nu, troligen
av taktiska skäl, inte uttryckligen gör gällande att
den intelligenta planeringen härrör från Gud.
Den mest betydelsefulla av Humes kritiska begreppsgranskningar har dock visat sig vara hans
undersökning av våra möjligheter att få säker kunskap om kausalitetsförhållanden, dvs om orsak och
verkan. Även här tillämpar han en strikt empirisk
metod. Vilka sinnesintryck ger oss direkt upplysning
om att ett orsaksförhållande föreligger, frågar han
sig? Och han ﬁnner förstås att inga sinnesintryck
fyller en sådan funktion. Det enda vi kan notera när
vi tror oss berättigade att anta att en händelse, A,
ger upphov till en annan händelse, B, är att A inträffat före B, i bästa fall att B inträffat i direkt anslutning till A, som när vi för en tändsticka till veken på
ett ljus och ljuset börjar brinna. Vi ser händelserna
i en bestämd ordningsföljd, först A, sedan B, men vi
ser inte att A orsakar B. Och enbart ordningsföljden räcker inte för att säkerställa att A orsakat B.
Mängder av händelser inträffar ju ständigt före andra utan att de behöver ha det minsta med dem att
göra. Om jag t.ex. tar av mig mina glasögon och det
i nästa ögonblick ringer i telefonen, skulle det – hoppas jag – inte falla mig in att anta att telefonsignalen
orsakades av att jag tog av mig glasögonen. Men om
det nu är så att vi aldrig direkt upplever orsakssamband, vad är det då som gör att vi i många fall likväl
anser oss kunna fastställa dem? Hume svarar att det
är vanan. Har vi gång efter annan sett en händelse
av typ A föregå en händelse av typ B, så tar vi helt
enkelt för givet att B orsakas av A. Fastställandet av
orsaker styrs alltså av en psykologisk mekanism, av
ett subjektivt moment. Själva orsakandet uppfattar
vi lika litet den tusende gången vi ser B följa på A
som vi gjorde första gången. Och att vi sett B utan
undantag följa på A tusentals gånger är ingen garanti för att B följer på A varje gång A inträffar, och
det utesluter inte heller att B trots ständigt upprepad anslutning till A i själva verket orsakas av något annat som vi inte observerat och kanske inte ens
haft möjlighet att observera. Därmed framstår alla
generaliseringar som osäkra. Hur praktiska och omtyckta de än må vara, saknar de ofrånkomligen den
fasta förankring i erfarenheten som krävs för att de
ska kunna gälla som kunskap.
Vi försöker nog i det längsta värja oss mot Humes resonemang genom att framhålla att de ﬂesta
av våra antaganden om verkligheten trots allt fungerar. Visst kokar vatten varje gång vi lyckas värma
upp det till 100°C, och visst blöder det om vi skär
oss i ett ﬁnger, osv. Är Hume helt enkelt inte löjligt
pedantisk, ställer han inte orimligt höga krav på
kunskap? Det tar emot att erkänna att han faktiskt
har alldeles rätt: verkligheten ger sig inte till känna
så omedelbart och självklart som vi ofta skulle vilja
och som vi gärna inbillar oss att den gör. Vi kan inte
blint lita på egen och andras erfarenhet, ja, inte ens
ta vetenskapliga rön för absolut sanning. Misstag är
väl sällan så allvarliga eller frekventa att hela vår
värld kommer i gungning, men nog inträffar det obehagliga överraskningar då och då.
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Ibland ”går något snett” trots att vi ”var säkra på”
att vi hade ”koll på läget”, och vi urskuldar oss då
hjälplöst med fraser som ”Jag trodde ju aldrig att det
skulle gå så…”.
Och inte så sällan får vi höra att forskningen nu
kommit fram till något helt annat än vad som hittills
gällt som vetenskaplig sanning. Om vi vill vara någorlunda realistiska får vi alltså ta skeden i vacker
hand och hålla till godo med Humes besked, dvs inse
att vårt handlande inte bygger på säkra kunskaper
utan bara på mer eller mindre rimliga antaganden
och mer eller mindre förhastade slutsatser.
Vad som i grunden styr vårt handlande är något
annat. Hume var helt på det klara med att handlandet inte styrs av vad vi vet eller tror oss veta. Förnuftet, intellektet och insikten har inte mycket att säga
till om. Det är behoven, begären och känslorna som
styr. ”Förnuftet”, säger Hume, ”är begärens slav.”
Dess uppgift är närmast att välja de bästa medlen
för förverkligande av våra önskemål. Men det är inte
bara egoistiska begär som driver oss; vi har också en
naturlig sympati för andra, ett slags broderskänsla,
och den är enligt Hume moralens grundval. Själv var
han enligt samtida vittnesbörd ovanligt vänsäll och
vidsynt. Hans gode vän Adam Smith, den berömde
ekonomen, skrev om honom efter hans död att han
”kom så nära bilden av en alltigenom vis och moralisk person som mänsklig svaghet medger”. Sin broderskänsla visade Hume bl.a. gentemot den psykiskt
labile Rousseau, som han tog hand om och skaffade
en fristad i England. Men hans gästfrihet lönades
illa: Rousseau, som led av förföljelsemani, ﬁck för sig
att även Hume ingick i en komplott mot honom, tog
sig i hemlighet tillbaka till Frankrike och spred ut
illvilliga rykten om Hume.
Frustrerad av det ringa intresse som visades hans
ﬁlosoﬁska arbeten övergick Hume under en tioårsperiod till att skriva Englands historia. Ironiskt nog
blev detta verk hans mest framgångsrika och gavs
redan under hans livstid ut i ﬂera upplagor. En bidragande orsak till framgången var säkert hans klara och koncisa stil. Den kännetecknade också hans
ﬁlosoﬁska arbeten, men de ﬂesta tar ju lättare till
sig en berättande framställning än abstrakta principresonemang. Av senare ﬁlosofer har Humes stil
ofta prisats som föredömlig, bl.a. av Schopenhauer,
som framhöll hur välgörande den kontrasterar mot
den dunkla svulstighet som han så ofta fann i tysk
ﬁlosoﬁ. Humes tes om begären som våra handlingars
drivkraft överensstämde också väl med Schopenhauers egen övertygelse.
Dagligen får vi från olika håll höra tvärsäkra påståenden, oftast dåligt underbyggda. Besserwissermentalitet, kategoriska uttalanden, fanatiska slagord och ogenomtänkta generaliseringar ﬂorerar lite
varstans. I det avseendet kan det inte spåras någon
utveckling. Ingen har bekämpat dessa intellektuella avarter effektivare än Hume. Välkänt är Kants
självkritiska erkännande att det var Hume som
väckte honom ur ”hans dogmatiska slummer”, och
en dos Hume är fortfarande ett oöverträffat motgift
mot kaxig självsäkerhet och akademisk inbilskhet.
Så nog är det på sin plats att ha åtminstone ett hum
om honom.

Tryggve Emond

Gamla vänner
Visst är vi väl vänner, fast det går
månader ibland, ja rent av år,
utan att vi ses en enda gång
utom av en händelse på stan.
Var och en har, som man säger, sitt.
Mitt blir alltmera sällan ditt,
och även om tiden kan bli lång
går den ändå fort som fan.
Smygande förändras våra kroppar.
Det väntar oss en kur med beska droppar.
En dag är någon av oss bara borta.
Då tar vi på oss något mörkt och samlas
med vår saknad i en kylig kyrka.
Vi ger oss lite tid. Det famlas
efter ord som kan ge sken av styrka
och skyla vanmakten därinne.
Sedan hedrar vi den dödes minne
med att äta smörgåsar och tårta.
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Tryggvea Emond

Lars Lerin-land
Glesbygd.
Ensliga, vresiga trähus.
Skeva, gistna väggar.
Sparsam stugvärme
för frusna katter,
möss och människor.
Karga tegar.
Magra beten.
Frostiga vidder.
Dovt blånande snö.
Väldiga, svartnande himlar.
Tätnande skogar.
Tungt slit. Knapp vila.
Fåordig strävan. Lågmäld värdighet.
Suddiga gestalter utan gester,
stelnade av långa vintrars mödor,
på väg bort, sakta försvinnande
som bleknande fotograﬁer.
Hemlösa ödetorp.
Glömda vardagsting,
slitna, spruckna.
Länge övergivna
rostiga redskap
i skenbar väntan.
Långt borta
ur tigande mörker
gåtfullt skimmer
i spridda fönster.
Handens skriftspår
kring dröjande skuggor.
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Med TOK i Österled 2005
Birgitta Loftäng
På Ryska museet i St. Petersburg hänger en tavla av
Nicholas Roerich (1874–1947) Visitors from overseas.
Den föreställer vikingaskepp med besättningar. Vi,
sentida vikingar, kom från Köpenhamn till St. Petersburg med modernare transportmedel – ﬂyg. Staden
som ligger vid Finska viken, ses ur ryssarnas ögon som
”Porten mot väster” och för oss som ”Porten mot öster”.
Efter att i många år ha studerat europeisk konst på
museerna i Frankrike, Italien och Spanien skulle vi
nu studera de ryska konstnärerna på plats. Intresset
var så stort att resan ﬁck dubbleras. Under Ingemar
Ringqvists ledning (Svenska Kulturresor AB) fungerade detta som vanligt utmärkt. Mina upplevelser och
intryck härstammar från första gruppens resa. Grupp
två skulle ha samma program.
Det första mötet och de första intrycken av en stad
blir ofta bestående. Vi möttes av kallt, disigt, grått väder, som gjorde att intrycket för mig blev en grå stad.
Husen var grå, människorna grå t.o.m. de gyllene kupolerna, som brukar lysa upp staden, var inte så gyllene. Men när solen sken lyste allt det ”guldiga” och
tristessen avtog. Alla hus och palats var inte grå utan
målade i gula, gröna, ljusgröna och ljusblå färger.
På ﬂygplatsen möttes vi av vår guide Marina Gordunova, chauffören Vitali och ﬁlmaren Juri. Det var
de som skulle se till att vi ﬁck uppleva St. Petersburg
från så många sidor som möjligt, arkitektoniskt,
konsthistoriskt, historiskt, kulturellt och socialt. Vägen in till staden liknade mycket de vägar som för in
i andra storstäder med industrier och stora bostadsområden med höghus. Här fanns byggnadsarkitektur
från 1800-talet och 1930 och 1950-talen. På många
ställen pågick renoveringsarbeten inför 60-årsjubiléet
av krigsslutet.
St. Petersburg grundades 1703 under Peter I:s tid.
När första världskriget bröt ut ﬁck staden namnet
Petrograd för att när Lenin dog 1924 döpas om till Leningrad och 1991 skedde ett namnbyte igen: St. Petersburg. Detta visar väl om något på den omväxlande
historia staden och landet haft. Marina gav oss en inblick i allt detta.
På 1700-talet utgjorde ﬂoden Fontanka, 6,5 km
lång, stadens gräns. Utmed ﬂoden hade man byggt
många palats, från början sommarpalats. Till ﬂera av
dem var Vasilij Stasov (1769–1848) arkitekt liksom
till bl.a. Smolnyjklostret, Kristi Förklaringskatedralen och Litterära kaféet.
Religion
Vårt besök i St. Petersburg inföll under påsktiden och
Solidaritetsdagen (arbetets dag) 1 maj. Människorna
var lediga från sina arbeten. Folklivet var inte så hektiskt som vanligt i en storstad. Utanför kyrkorna sågs
under påskhelgen människor med paket, innehållande
påskmat, som skulle välsignas av prästerna.
Vi såg olika typer av kyrktorn, dels kupolerna och

dels spirorna, alla klädda med guld. Det var Peter den
store, som ville att kyrkorna skulle ha spiror i st.f. kupoler. Han ville omskapa sitt land enligt protestantisk
modell. De ﬂesta invånarna tillhör den rysk-ortodoxa
läran. Kyrkan är skild från staten. Marina berättade
om de kyrkliga sederna, som till stora delar överensstämmer med våra. Den stora Moskén är en kopia av
moskén i Samarkand. Den har blå kupol och två torn.
Påskdagen 30 april besökte vi Kristi Förklarings
katedral från 1820-talet. Arkitekten Vasilij Stasov
(1769–1848) byggde katedralen i nyklassicistisk stil.
Staketet tillverkades av vapen, som beslagtagits under
rysk-turkiska kriget. ”Kanonpelarna” pryddes av den
tvåhövdade örnen , Romanovättens emblem, i guld.
I de ortodoxa kyrkorna ﬁnns inga bänkar. Gudstjänstbesökarna står i de allra ﬂesta fall och kan röra
sig i kyrkorummet. Mina ögonblicksbilder från besöket: präster i silver och svart, granris, vita krysantemer, guldportar, svarta standar, en gammal man sitter
och läser, matpaket på ett bord, i ett hörn lämnas paket till en präst för att välsignas, takkupolen blå med
stjärnor, kvinnor i hucklen sitter och läser, framför de
ofﬁcierande prästerna står en kista med blomranka
och så själva ritualen. Det förekom ingen orgelmusik
utan manskören sjöng a capella. Sången fascinerade
och dämpade alla stimuli runt omkring.
Domenico Trezzini (1670–1734) ﬁck i uppdrag att
bygga Peter-Paulskatedralen inom fästningens, med
samma namn, murar 1712. Eftersom Peter den store
inte ville se kyrkor enbart i traditionell rysk kyrkoarkitekturstil byggdes denna i barockstil. Det spetsiga
förgyllda 122 m höga tornet med en vindﬂöjel och en
ängel syntes vida omkring. Interiören utgjordes av
korintiska pelare i rosa och grön marmor. Fantastiska
valv spände mellan pelarna. Här förekom oljemålningar som skildrade Rysslands historia och målningar som skildrade Kristi lidandes historia. Ikonostasen
som utformats av Ivan Zarudinj var ett förgyllt träsnideri i barockstil. Naturligtvis fanns här ﬂaggor och
krigstroféer eftersom det var en fästningskyrka.
När Peter den store dog 1725 blev katedralen tsarfamiljens gravkyrka. Sarkofagerna var utförda i vit Carraramarmor, förutom en gjord i inhemsk sten d.v.s.
jaspis från Altaibergen och rodonit från Uralbergen.
Ljuskronorna och kandelabrarna var värda att beundras. I ett kapell vid ingången till katedralen begravdes
1998 kvarlevorna av den sista tsarfamiljen. Efter besöket ﬁck vi i ett litet vitt avskalat rum lyssna till sång
av fem män. I parken fanns en modern staty gjord av
skulptören Sjemjakin, föreställande Peter I med sina
kännetecken litet huvud, stor kropp.
Isakskatedralen
Den enormt stora Isakskatedralen besöks av oändligt
många turister. Den var mer ett museum med alla
sina skatter och sin storslagenhet. Den dämpade mu-
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Vår guide Marina Gordunova vid Frälsare - och
Förklaringskatedralen. Foto Birgitta Loftäng.

Frälsar-och Förklaringskatedralen.

På väg till Eremitaget. Foto Benkt Engquist.

Fjodor Dostojevskijs skrivrum. Här skrevs bl.a. Bröderna
Karamazov.

22

Benkt Engquist i elden på Ryska museet. Foto Rolf Engfelt.

Ryska museet vid Konsternas torg med världens största
samling av ryskt måleri.

83 tokar på Hotell S:t Petersburg den 3 maj 2005. Vi står
uppradade likt forna tiders bolsjevikpampar i den just pampiga trappan till det pampiga Hotel S:t Petersburg.

Ryska museets sal med Ivan Aivazovskys målning Nionde
vågen från 1850 till vänster och Alexander Ivanovs världsberömda bild, Kristus visar sig för folket, från 1857 på
fondväggen.

Utsikt från vårt hotel – Kryssaren Aurora på Neva och långt i
fjärran syns Vinterpalatset och Eremitaget.
Foto Lars Månsson.

Det var bättre förr, när man var ung, vacker och rik! En
vänlig och rar liten museivakt på Ryska museet – synbarligen
i djupa tankar. Foto Rolf Engfelt.

Susanne och Gisela med en för tillfället lättfångad, men
något handfallen revolutionär (Rolf) på Nevski prospekt.
Foto Lars Månsson.
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siken i bakgrunden gjorde det lättare att tillgodogöra
sig intrycken.
Katedralen, den fjärde största i världen, konstruerades 1818 av arkitekten Auguste de Montferrand
(1786–1858). I kyrkan fanns en byst utförd i olika
slags marmor som föreställde honom. Det tog 20 år
att bygga katedralen och 20 år att utsmycka den. 1858
stod den färdig. Det gick åt 400 kg guld, 16 000 kg malakit, 14 olika sorters marmor och 43 andra typer av
halvädelstenar och mineraler. Till kolonnerna utanför
katedralen fraktades röd granit från Finland. De väger 114 ton vardera.
Takmålningen i kupolen av Karl Briullov (1799–
1852) föreställde Den himmelska jungfrun. Ytan 816
m2 var inramad av förgylld stuckatur och vit marmor.
När Herrens portar i guld öppnades syntes ett färgat
glasfönster med en Kristusbild (1843). Ovanför dörrarna sågs en förgylld skulptur Kristus i majestätet
(1859) av Pjotr Klodt (1805–1867).
Om man delade in väggarna i tre våningar utgjordes
rad 1 och rad 2 av mosaiker och rad 3 av målningar.
Mosaikerna hade utförts av Karl Briullov m.ﬂ. Tidigare hade alla raderna bestått av målningar, men i
slutet av 1800-talet gjordes förändringen. På ett ställe
i kyrkan visades hur olika tekniker användes när man
lade mosaiker.
Från taket hängde tidigare en pendel, som numera
var borttagen. De som besökt katedralen tidigare mindes detta. 1928 stängdes katedralen för restaurering
under fem år. Den var nu i det närmaste färdigrestaurerad efter att ha förstörts under kriget. Den hade som
de ﬂesta kyrkor under Lenins tid använts för andra
ändamål.
En skulptör Ivan Vitali hade utfört många av katedralens skulpturer och reliefer bl.a. på insidorna av de
stora dörrarna i ek och brons.
Litteratur och musik
Någon har sagt att den ryska litteraturen föddes vid
Nevans stränder. I närheten av Ryska museet står nationalskalden Alexander Pusjkin (1800–1837) staty.
En annan välkänd författare Fjodor Dostojevskij
(1821–1881) bodde under största delen av sitt vuxna liv
här i staden. En egenhet hos honom var att han bytte
bostad varje gång en roman var färdig. Det skulle alltid ﬁnnas en kyrka eller katedral i närheten. Berömda
författares hem blir ofta museer, så var det med Pusjkins och Dostojevskijs. Vi besökte den sistnämndes
sista bostad, där han bodde 1878–1881 och här skrev
han färdigt Bröderna Karamazov. Sina förebilder hittade han bland befolkningen i staden. Besöket gav en
uppfattning om hur familjen levde. En del föremål var
”originalsaker”. I barnkammaren stod en gunghäst
och på skrivbordet låg böcker för barn. I Dostojevskijs
sovrum hade klockan ”stannat” på 6 minuter över halv
åtta, den tid han dog 28 januari 1881.
Naturligtvis besökte ﬂera av oss opera- och balettföreställningar. Första gruppen ﬁck se George Bizets
Carmen i rysk tappning på Mariinskijteatern (Kirovteatern). Utsmyckningen var överdådig. I salongen
i blått och guld sågs den berömda ridån, som gjorts
av scenografen Aleksandr Golovin 1914, skimrande
brokad inramade ridån i silver, guld och rödbrunt.
På Eremitageteatern upplevde vi baletten Svansjön.
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En kväll ägnade några åt en Folkloreafton, som verkligen gav prov på dans- och sångskicklighet. Andra i
gruppen gick på konsert eller vilade på hotellet. Alla
kunde få sina intressen tillgodosedda genom Ingemars
försorg.
När vi for tillbaka till vårt hotell var broarna upplysta, staden folktom. Dagtid under bussturerna såg
man män, som ﬁskade vid kajerna. Förutom bussar
utgjorde trådbussar och spårvagnar kommunikationsmedel.
Genom de många kanalerna och parkerna, där vårblommorna ännu inte kommit upp på grund av den
sena våren gav St. Petersburg trots trängseln ett öppet intryck.
Peterhof
1 maj, i år Påskdagen, for vi genom Smolnyjdistriktet
för att besöka Peterhof. Vi såg Smolnyjkatedralen och
Smolnyjklostret, som uppfördes under 17 och 1800-talen. Arkitekturen är en blandning av rysk och västerländsk barockstil och skiljer sig från andra kyrkor och
kloster genom sin intensiva blå och vita färg. Bussturen gick förbi stora palats och datjor (sommarhus).
Marina berättade att man odlar potatis, kål, rödbetor, råg, korn och havre. Boskapsskötseln är väl
utvecklad och man bedriver grisuppfödning. Många
sysselsätter sig inom skogsbruket. Svartjobb är väl
utbrett.
Peterhof låg inom ett stort parkområde vid Finska
viken och omfattade ﬂera byggnader, trädgårdar i olika
design och en mängd fontäner. Tyvärr sattes vattnet
inte på förrän 15 maj. I den torrlagda Stora Kaskaden,
där vattnet i vanliga fall kastar sig ner från palatsets
terrass mot Finska viken stod de 37 förgyllda bronsskulpturerna övergivna av det forsande vattnet från
de 64 fontänerna.
I väntan på att få komma in underhölls vi av en grupp
blåsare i peruk och grön klädsel, som bl.a. spelade Ack
Värmeland du sköna. Så ﬁck vi äntligen gå inomhus
uppför den Stora trappan med sina förgyllda sniderier
utförd av Bartolomeo Rastrelli (1700–1771).
Som i alla slott och palats vandrade vi genom det
ena rummet och den ena salen efter den andra, alla
med olika namn och ”funktioner”: Sekreterarens rum i
blått, Danssalongen i barockstil och guld, Tronrummet
med röd fåtölj, röda och vita gardiner, vita och gröna
väggar prydda med familjeporträtt och fantastiska
ljuskronor i guld och glas med mangan. I Stadsdamernas sal i rysk barock och guld i överﬂöd ﬁck jag och
ﬂera med mig känslan av för mycket guld. En ﬁnurlig
konstruktion var fönstren överst på väggarna. De var
speglar så i dem kunde takmålningarna studeras. I
Porträttsalen hängde porträtt av unga kvinnor i ﬂera
rader. Pietro Rotari, konstnären, hade använt sig av
6–7 modeller i olika klädsel och med variationer i ansiktsuttrycken och vända åt olika håll, någon var glad,
en betänksam, någon iakttagande o.s.v. Kronrummet
hade äkta, 300 år gammalt, kinesiskt tyg på väggarna. Det hade bevarats tack vare att ”tapeten” tagits
ner under kriget. Peter I:s arbetsrum var ett typiskt
herrum i ek, massivt, tungt .
På vägen tillbaka till St. Petersburg sågs många
människor på kyrkogårdarna med anledning av påskhögtiden och eftersom det var 1 maj sågs ﬂera nöjes-

fält. En dag som visade på både sorg och glädje. Vi for
förbi Nikolajkatedralen som hade samma färger som
Smolskyjkatedralen d.v.s. vit och blå. Katedralen var
försedd med fem förgyllda kupoler och uppkallad efter
S:t Nikolaus, sjöfararnas skyddshelgon.
Ryska museet
Arkitekt och byggherre till Ryska museet var Carlo
Rossi (1775–1849). Det byggdes 1819–1825 som palats
åt en storfurste. 1898 öppnades det som museum och
innehåller en av världens största samlingar av rysk
konst från 1100-talet fram till våra dagar.
Ikonmåleri
Efter att ha vandrat uppför den pampiga paradtrappan i vitt med grisaillemålningar på väggarna började
vi vår rundvandring i avdelningen för den första konsten – ikonmåleriet. Ordet ikon är grekiska ”eikon”,
som betyder bild. Ikonen är en helig bild inom den
grekisk-ortodoxa kyrkan. Måleriet uppstod i Bysans
och spred sig till Ryssland redan år 988. Man skiljer
mellan olika skolor med namn från de områden där
de uppträdde t.ex. Suzdal-Vladimir, Novgorod och
Moskva.
Det ställs krav på en ikonmålare. Hans verk måste spegla kyrkans uppfattning. Han bör vara en god
kristen och helst en duktig konstnär. Ikonen har ett
symboliskt bildspråk vad gäller former, perspektiv och
färger. Formerna, detaljerna i ansiktet såsom panna,
mun och näsa har alla sin betydelse. Ikonen saknar
centralperspektiv och varje färg utgör en symbol, så är
t.ex. guldet, symbol för det gudomliga ljuset och grönt
står för ungdom, växande och livskraft.
En av de äldsta och mest berömda ikonmålningarna
Ärkeängeln (Gabriel) med det gyllene håret fanns inte
på plats. Den röda färgen på dräkterna hos Helgonen
Boris och Gelb (början av 1300-talet) visar på martyrskap liksom de kors de håller i händerna. Svärden i
sina skidor symboliserar fredsvilja. Andrej Rublev
(1360/70–ca 1430) var mästare till de båda ikonerna
som föreställde apostlarna Petrus och Paulus. De gav
ett harmoniskt intryck med sina matta grön-blåa
färger och sin gula bakgrund (från början guld). Bilderna innehöll inte så många symboler. Storleken var
312×105 cm. Vi förknippar väl oftast ikonen som en
mindre bild. Många ikoner utgör altartavlor och har
därför en större yta. Ett annat motiv var St. Göran och
draken. I övre hörnen fanns ofta de grekiska tecknen
A och Ω eller a och o (alfa och omega), som betyder
början och slutet.
Marina berättade för oss om ikonmåleriet utifrån
en stor målning. Måleriet utgjorde och utgör en stor
process. Den platta som man målade på bestod av tre
”träbitar” som fogats samman och som behandlats på
olika sätt innan själva målandet kunde utföras. På
ﬂera av ikonerna såg man denna ”hopsättning” t.ex.
i Vår frälsare med det eldiga ögat (Our Saviour of the
Fiery Eye). Detta motiv skulle på sätt och vis senare
avsluta vårt besök i Ryska museet.

Måleri från 17, 18 och 1900-talen
Så följde de många salarna med måleri och skulptur
från 17, 18 och 1900-talen. Benkt ledde oss genom
konsthistorien och stannade vid olika verk, där han
berättade om konstnären, måleriet och vilken skola
han eller hon tillhörde och vilken genre av måleri
konstnären ägnade sig mest åt.
Bland alla ismer mötte vi bl.a. symbolism, avantgardism, konstruktivism och kubism. Benkt redde ut
begreppen, som oftast behöver fräschas upp. Bland
olika genrer var porträtt-, bonde-, historie-, familje-,
landskaps- och religiöst måleri representerat. En annan art var folkkonsten och jugendmåleriet.
I Ryssland förekom ﬂera olika rörelser som t.ex.
Sällskapet för vandringsutställningar Vandrarna,
1870–1923. De ville visa realistisk konst med inriktning att vara samhällstillvänd och demokratisk. MIR
Iskusstva- gruppen (Konstens värld) 1898/99 –1924
gav bl.a. ut en tidskrift. De var motståndare till Vandrarna och företrädde modernare rysk konst. Gruppen
Ruter Knekt 1911–17 var emot nästan allt i tidigare
konst och inriktade sig på kubismen och Cezannes
måleri. Den Ryska avantgardkonsten växte fram ur
denna rörelse.
Under 1700-talet framträdde ﬂera duktiga porträttmålare som Ivan Nikitin (1680–1742), som också var
hovmålare. Andrei Matveyes (1701–1739) har målat
ett förtjusande porträtt av sig och hustrun. De tittar
på oss och han håller ömsint sin ena arm om henne.
Blicken dras till deras händer och ögon. Vladimir
Borovikovskys (1757–1825) lilla ﬂicka i en enkel vit
klänning och hatt verkar mycket kokett och ser litet
överlägset på oss.
Böndernas målare Alexei Wenézianov (1780–1847)
skildrar en tröskningsscen, arbetet för dagen är slut:
stillhet råder i ladan, redskapen skäran, slagan och
kvasten ligger på golvet. Människorna vilar och ljuset
lyser över golvet.
Karl Briullov (1799–1852) hade en egen sal för sin
konst. Här fanns hans porträtt av De två systrarna
Shismarev, 1839, en romantisk bild. Briullov var en
skicklig porträttmålare, men också historiemålare.
Den stora målningen (456,5×651) Pompejis sista dag
arbetade han med i cirka fem år. Dramatiken, fasan,
skräcken i ansiktsuttryck och i människornas rörelse
är påtaglig. Bruillov har också medverkat i utsmyckningen av olika byggnader. Vi såg detta i Isakskatedralen.
Pavel Fedotov (1815–1852) ägnade sig åt att måla
familjescenerier. Majorens giftermålsanbud ca 1851
skildrar den tilltänkta bruden i skimrande vitt som
strävar emot. Modern drar i klänningen. Majoren står
i dörröppningen och den övriga familjen står viskande i rummet. En underbar bild föreställer Nadezhda
Zhdanovich vid pianot, rak i ryggen ser hon på oss och
bakom henne syns skuggan.
Ivan Shiskin (1832–1898) och Fjodor Vasiliev
(1850–1873) var landskapsmålare. Shiskin kallas
”Skogen målare”. Han skildrar Skog, Träd och Skogstjärn. Hans teknik att måla mark och mossa är enastående. I Vasilievs landskap förekommer ofta moln,
olika typer som cumulusmoln. Molnen i Före ovädret
skildrar verkligen det annalkande ovädret. En annan
konstnär som skildrade vatten och moln var Isaac
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Tsar Peter den Stores grav i Peter-Paulskatedralen.
Foto Benkt Engquist.

Prelat i full skrud.
Efter massmordet på tsarfamiljen 1918 har Nicolai II och
hans familj nu sin grav i Peter-Paulskatedralen.
Foto Benkt Engquist.

Isakstorget med katedralen i bakgrunden och monumentet
över Nicolai I i förgrunden.

26

Peter den Stores tronsal i Vinterpalatset.

Peterhof, sett från trädgårsdssidan ligger norr om S:t Petersburg vid Finska viken. Under kriget var slottet säte för tysk och
ﬁnsk stridsledning.

Intarsiagolv. Foto Sigrid Helmer.
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Vår Frälsare med det eldiga ögat, ikon från tidigt 1400-tal.
Helgonen Boris och Gleb, ikon från 1300-talet.

Rogier van der Weyden, detalj ur målningen Lucas tecknande madonnan, 1400-talets början.
Robert Campin, Jungfrun och barnet, 1400-talets början.
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Leonardo da Vinci, Madonna Benois, 1478–80.

Giorgione, Judith, 1500-talets början.

Louis Le Nain, Mjölkerskans familj, 1640-talet.

Leonardo da Vinci, Madonna Litta, 1490–91.
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Levitan (1860–1900). Hans Den gyllene hösten visar
ett kargt landskap med höstens fantastiska gyllene
färgprakt.
Författaren Mina Moiseyev avporträtterades 1882
av Ivan Kramskoy (1837–1887), ett underbart porträtt av en skäggig man i blågrön skjorta med djupt
liggande intensiva ögon.
En av 1800-talets bäst kända ryska målare är väl
Ilja Repin (1844–1930), porträtt- och historiemålare.
Motivet I trädgården visar på stillheten i familjeidyllen med tre generationer där kvinnorna sitter och syr,
männen läser och barnen leker. Hos Pråmdragarna
vid Volga 1870–73 upplever man männens trötthet. De
zaporogiska kosackerna skriver brev till den turkiske
sultanen är kraftfull med mustiga män. Målningen
Regeringssammanträdet 400×877 cm upptog en hel
vägg. Här skildras 81 män alla med olika ansiktsuttryck.
Vasily Surikov (1848–1916) var också han historiemålare och använde stora dukar till sina verk t.ex.
A. Suvorovs armé tågar över alperna 1799, 495×373
cm och Intagandet av snöfästningen 156×282 cm 1891.
Båda målningarna är fyllda av liv och rörelse.
Under senare delen av 1800-talet och början av
1900-talet verkade Michael Vrubel (1856–1910), som
använde sig av ett slags fantasistil. Han påverkades
också av jugendstilen. Motiven tog han från litteraturen och sagans värld t.ex. Den sexvingade demonen
Michael och Bogatyr.
Flera konstnärer skildrade arbetslivet t.ex. Philip
Moliavin (1869–1940) i Bondkvinnor 205×159 cm,
1905. Tankarna gick till Zorn liksom när man såg
Abram Arkhipovs (1862–1930) målning I tvätteriet.
En målare som förde tanken till Bror Hjort var Pavel
Filonov (1883–1941) i Bondefamiljen eller Den heliga
familjen 1914.
Alexander Ivanov (1806–1858) ägnade sig bl.a. åt
det religiösa motivet. Den stora målningen 177×247
cm skildrar när Kristus visar sig för folket. Johannes Döparen pekar på Jesus som kommer gående mot
skaran runt Johannes. Vasily Polenov (1844–1927)
har ägnat sig åt motivet Jesus talar med synderskan.
I mitten står två anklagare och på ena sidan om dem
gruppen med Jesus och synderskan och på den andra
det anklagande folket.
Wassily Kandinsky (1866–1944) och Marc Chagall (1887–1985) tillhör de ryska konstnärer vi känner
till mycket väl eftersom de bosatte sig i Västeuropa.
Ett konstnärspar som också kom att bosätta sig där
var Natalia Goncharova (1881–1962) och Michael
Larionov (1881–1964). Goncharova som ofta hämtade
motiv från livet på landet var påverkad av folkkonsten
med kraftiga linjer och färger t.ex. Tvätterskor 1911
och Lakan blekes 1909–10. Larinov målade inte så
kraftfullt. Han drogs åt det impressionistiska hållet
som i Nära en by 1910–11 och Hos frisören.
Benkt avslutade dagen med att tala om Kazimir
Malevich (1878–1935), suprematismen och konstruktivismen. Här knöts konsten samman genom ”Kristusansiktet” av Malevich eg. ett porträtt av en bonde och
ikonen med Kristus ansikte som vi såg när vi började
vår vandring genom Ryska museet.
Genom att göra överblickar över salarna upptäcker
man konstnärer och verk som man känner igen och
fängslats av från andra sammanhang. För min del
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upptäckte jag en tavla av Konstantin Ciurlionis
(1875–1911), bekant från en resa till Litauen och I
skoldörren av Nikolai Bogdanov-Belskij. Han tillhörde Vandrarna. Den trasigt klädde pojken tittar
längtansfullt in i skolsalen. En bild som visar på de
rådande klasskillnaderna.
Eremitaget
Vår näst sista dag vaknade vi till ett soligt St. Petersburg. Hela dagen ägnade vi åt Eremitaget och dess
stora konstsamlingar. Marina guidade oss och berättade Eremitagets historia. Eremitage är bl.a. beteckning för intima samlingar. Både Peter I och Katarina
II var mycket konstintresserade, Peter I av holländsk
konst. Katarina II köpte hela konstsamlingar. Hon lär
ha sagt ”Det är bara jag och mössen som tittar på målningarna”. Detta var långt före vår tid. I dag skräms
nog mössen bort av alla de besökare som vandrar genom salarna. Besöksantalet är maximerat till 3,5 miljoner personer per år för att man inte skall slita för
mycket på golven med vackra mönster i olika träslag.
Golven sköts mycket noggrant och putsas varje år.
Första delen av besöket gick genom salar med olika
”funktioner”, Fältmarskalksalen i rysk empire, Lilla
Tronsalen eller Peters sal med dubbelörnen i taket
och ett fantastiskt golv. I Krigsgalleriet hängde 332
porträtt av ryska generaler från kriget mot Napoleon
1812–1815, målade av engelsmannen George Dawe
(1751–1829). Stora Tronsalen hade väggar och pelare
av vit carraramarmor, två rader fönster ovanför balkongerna gjorde så att det vackra taket speglade sig i
golvet, gjort av 16 olika träslag i komplexa mönster.
I en fönsterlös korridor hängde franska gobelänger
och i en annan var engelska möbler från 1800-talet
placerade. Nicolaus II:s bibliotek utgjorde en stark
kontrast till de övriga rummen. Det var ”tillverkat”
helt i mörka träslag och verkade tungt som ett gammaldags bibliotek. Kasettaket var i valnöt och de inbyggda bokskåpen hade glasdörrar. Det man såg av
väggarna var klätt med röd gyllenläderstapet.
Mellan de stora praktfulla salarna och avdelningarna för bl.a. den västeuropeiska konsten låg Paviljongen,
en sal i vit marmor och guld. Här fanns James Cox´
berömda Påfågelklocka 1772, och framför den en stor
skara besökare. Den verkar vara ett måste att uppleva
liksom Mona-Lisa i Louvren. Ett runt bord med mosaiker i olika tekniker och den runda golvmosaiken med
sina olika scener tilltalade mig mer. Så skulle Benkt
guida oss genom olika länders konstutveckling och
konst av kända och mindre kända mästare.
Italien
Den västerländska konsten startade i Italien. Bland
det första måleriet fanns korsmålningarna. Mosaikperioden ”målade” väggarna. Flera av oss kanske var
med på resan till Toscana 1992 och såg den stora fasadmosaiken på kyrkan i Lucca från början av 1200talet. Mosaikerna är ofta gjorda av okända konstnärer
tillhörande någon skola.
På Simone Martinis (ca 1284–1344) målning av
Bebådelsemadonnan håller Maria en bok i handen.
Den anses vara attribut för humanistisk kunskap. Giorgione (ca1478–1510) var anhängare till humanis-

men. Hans Judith föreställer en vän kvinna i rödaktig
klänning, vackert draperad över Holofernes avhuggna
huvud. Hon håller svärdet i handen och ser ner på det
leende huvudet. Judith ser inte alls ut som om hon utfört sitt hemska dåd. Hon är också placerad i en vacker
natur.
I Tizianrummet (ca 1488–1576) fanns bl,a. den
välkända målningen Danaë (och guldregnet), Sankt
Sebastian genomborrad av pilar och Den ångerfulla
Maria Magdalena. Vid närmare studium ser man att
alla tre tittar upp mot höger och blickarna är påfallande lika. Ibland tog det ﬂera år att färdigställa en
målning, så var fallet med Veroneses (1528–1588)
tavla Pietà (1576–1582). Skönheten, friden och stillheten i motivet framställs genom spelet mellan ljus och
mörker och av färgvalet.
Madonnan och barnet har målats av många konstnärer. Här i Eremitaget fascinerades jag av Leonardo da Vincis (1452–1519) Madonna Benois eller
Madonna med en blomma (1478), en ung mjuk, leende,
lekfull, lycklig ﬂicka med sitt lilla barn. Leonardos
Madonna Litta (1490–1491) matar Jesusbarnet, som
tittar på oss. Modern iakttar kärleksfullt sitt barn.
Hon verkar något äldre än Madonna Benois och stramare. Leonardo fullföljde inte alltid sina målningar.
Så är kanske fallet där naturen saknas i fönstret hos
den unga ﬂickan. Det ena Jesusbarnet har inget hår
och det andra är krullhårigt.
Hos Leonardos elev Francesco Melzi (1493–1570)
såg man verkligen påverkan av mästaren i målningen
Flora ca 1520, en ljuv kvinna omgiven av fem olika
sorters blommor, som alla utgjorde symboler t.ex.
aklejan för fertilitet.
Fra Angelicos (ca1400–1455) stora fresk 196×187
cm Madonnan och barnet med St. Dominuique och
Thomas av Aquino får avsluta mötet med den italienska konsten.
Holland
Harmensz van Rijn Rembrandt (1606–1669) är den
konstnär som får representera Holland. Här fanns
ﬂera av hans verk bl.a. porträttet av En gammal man i
länstol (Juden) och Skalden Jeremias de Decker (1666)
vars ena ansiktshalva är belyst och den andra i mörker. Bland bibliska motiv fanns Abraham beredd att
offra Isak (1635), David och Uria, Danaë och den effektfulla Korsnedtagningen (1634) där ljuset fokuseras
till mitten med Jesu kropp samt en av Rembrandts sista målningar Den förlorade sonens hemkomst (1668–
1669). Det är särskilt ljuset och händerna som man
fascineras av i målningen.
Frankrike
Den franska konsten inledde Benkt med att berätta
om de tre bröderna Le Nain, Antoine (1588–1648),
Louis (1593–1648) och Mathieu (1607–1677). Alla var
konstnärer men med olika motivval. Den mest kände
av dem blev Louis. Han ägnade sig åt realistiskt måleri och var skicklig i att använda ljus och färger. Louis
lät sina personer vara något statiska i sina rörelser.
De sitter eller står. I Mjölkﬂickans familj fängslar personerna och det bakomliggande landskapet.
Claude-Joseph Vernet (1714–1789) blev känd som

hamnmålare. Han ﬁck bl.a. i uppdrag att måla Frankrikes hamnar, 16 st. han vistades också i Italien och
sammanlagt åstadkom han 37–38 st. målningar av
hamnar, ofta något överdramatiserade. Claude Lorrain (1600–1682) målade också han hamnar där livet
med lastning och lossning illustrerades.
Bland 1700-talsmålarna stannade vi inför rokokomålarna Jean-Honoré Fragonard (1732–1806) och
hans En stulen kyss, framför Antoine Watteau (1684–
1721) och hans Generande frieri och framför François
Boucher (1703–1770), romantikern med fylliga kvinnor. Som vanligt berättade Benkt lite utförligare om
en del konstnärers liv. Här blev det Fragonards livshistoria.
Katarina II köpte 1776 Jean-Baptiste Chardins
(1699–1779) Stilleben med konstens attribut, palett,
penslar, vinkelhake, gradskiva, ritningar, böcker och
en liten staty. Chardin skildrade också det stilla, borgerliga, lyckliga, harmoniska familjelivet som i Grace
dukar bordet och Tvätterskan. En kontrast till detta
var Jean-Baptiste Greuze (1725–1805) Den paralytiske (förlamade), omgiven av sin stora familj, i brunaktiga toner men med ljuset lysande i ansiktena med
olika uttryck.
En grupp konstnärer som är väl kända för de ﬂesta,
kanske beroende på ” närheten ” till vår tid var Camille Pissarro (1830–1903), Alfred Sisley (1839–1899),
Paul Cézanne (1839–1906), Claude Monet (1840–
1926) och Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), alla
nyskapare inom konsten. Det var även Paul Gauguin
(1848–1903) och Vincent van Gogh (1853.1890). Paul
Signac (1863–1935) känns igen genom sin pointilism.
Benkt berättade om Théodore Rousseau
(1812–1867), ej att förväxla med Henri Rousseau
(1844–1910). Théodore var en av grundarna av Barbizonskolan. TOK besökte hans hem och ateljé 1990.
Marknadsplats i Normandie visar livet i den lilla byn
en tidig morgon. Den ljusa molniga himlen lyser upp
den i övrigt mörka bilden. Henri Rousseau var naivist.
På väg till det ﬂamländska måleriet hängde en
mycket iögonenfallande målning i starka blå färger
och gult med svarta konturer, porträtt av Rocco och
hans son. Konstnären hette Renato Guttoso (1912–
1987). Den fängslade verkligen ögat.
Flamländska målare
Den ﬂamländske målaren Robert Campin (ca 1380–
1444) även kallad Flémallemästaren placerade in
Maria och barnet i en borgerlig miljö framför eldstaden, ett långsmalt Jesusbarn ligger på magen i Marias
knä och genom det smala öppna fönstret syns hustak.
Den heliga Treenigheten skildrar Gud med guldkrona
sittande i en stor marmorstol med den döde Kristus i
knäet i en något underlig ställning och på axeln sitter
duvan (den helige Ande) med utbredda vingar. Roger
van der Weyden (ca 1400–1464), elev till Campin,
skildrar också han Maria i borgerlig miljö, S:t Lucas
tecknar Madonnan och barnet.
Jesusbarnet ammas och håller fötterna vinkelrätt
upp med spretande tår. Genom den stora öppningen
ser man stadsbilden och två människor, som ger liv
åt bilden.
Rörelse och känsla utmärker Hugo van der Goes´
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Andrei Matveyev, Självporträtt med hustru, 1700-talets
början.

Francesco Melzi, Flora, 1520.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Lutspelaren, detalj, 1595.
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Karl Briullov, Pompeijs sista dagar, 1833, detalj.

Ilya Repin, Pråmdragarna vid Volga, 1870–73.

Ivan Kramskoy, Mina Moiseyev, 1882.

Nicolai Bogdanov-Belski, Vid skoldörren, 1897.
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(ca 1440–1482) Jesu liv i en tredelad målning. Mittpartiet med De tre vise männens besök skildrar också
Bebådelsen och Korsfästelsen i bakgrunden uppe till
höger och vänster. De båda sidostyckena visar dels
Simeon och Jesusbarnet i templet och i bakgrunden
Maria och Elisabet och dels dödandet av alla nyfödda
gossebarn på Herodes befallning. Kvinnan som gör en
avvärjande gest med armen vill skydda sitt barn.
Ett annat sätt att föreviga Konungarnas tillbedjan
använder Pieter Brueghel d.y. (ca 1564–1638). Han
sätter in händelsen i en holländsk stad. Över torget
kommer kamelkaravanen. Konungarna är redan
framme vid krubban. Några människor är nyﬁkna,
men de allra ﬂesta fortsätter med sina sysslor.
Modern konst i Frankrike
En målning som inbjuder till reﬂektion är Henri Matisses (1869–1954) Dansen 1910, 260×391 cm, med
sina starka färger, blått, rött och grönt. Dansarna är
helt upptagna av sin dans. Benkt talade mycket om
tavlan. Intill hänger Musiken, i samma färger, där
fyra ﬁgurer sitter på marken och en står lyssnande
till ﬂöjtspelet. Konstnären var rikt representerad. En
av Matisses vänner var André Derain (1880–1954).
Även av honom fanns ett ﬂertal verk. När de två vännerna började måla på olika sätt skildes de åt 1907, då
Derain kom att ägna sig åt kubismen. Pablo Picasso
(1881–1973) ändrade också sitt måleri åtskilliga gånger, Pojke med hund 1905 och Kvinna som dricker absint
är från hans tidigare måleri.
Konstnärer födda i slutet av 1800-talet representerades av Maurice Utrillo (1883–1953), Raoul
Dufy (1877–1953), Ferdinand Leger (1881–1955)
och Chaim Soutine (1893–1943). Kees van Dongen
(1877–1968) minns jag från TOK:s besök i Nice. Hans
kvinnor är långa, vackra, strama och svalt avvaktande, så även här, Dam i svart hatt. Georges Roualt (1871–1958) visades på Mjellby konstmuseum i år.
Verken blir expressiva genom de färger han använder,
särskilt förkärleken för den svarta färgen.
Konstnärernas verk köptes av män med förmögenhet och kom att utgöra samlingar. Gertrude Steins
bror, Leo Stein i Paris, köpte ofta ”utskällda” tavlor och
Ivan Morosov (1871–1921) köpte fransk postimpressionistisk konst, men beställde också målningar. Sergei
Shchakin liksom amerikanarna köpte sina verk. Några verk ur Morosovs och Shchakins samlingar visades
i Köpenhamn 1999.
Innan vi studerade Peter Paul Rubens (1577–1640)
verk talade Benkt om rubenismen och poussinismen.
Anhängarna av rubenismen menade att färgen var
det viktigaste, för genom den kunde man återge verkligheten. Poussinisterna ansåg att färgen var av deko-

rativt värde och att det var teckning och komposition
som tillfredsställde intellektet. Samtida med Rubens
var Anthony van Dyck (1599–1641), berömd för sitt
porträttmåleri. Frans Snyders (1579–1657) skilde
sig verkligen från dessa två genom sina motiv från
olika handlares affärer som Fiskhandlarens, Grönsakshandlarens, Frukthandlarens och Spelhandlarens
affärer. Det var stora målningar ca 205×340 cm med
överﬂöd av varor och detaljrikedom.
Spanien
Efter en lång dag med många synintryck avslutade vi
med den spanska konsten. Flera av oss hade upplevt
den tidigare på resorna. Här fanns José de Ribera
(1591–1652), Diego Velasques (1599–1660), Bartolome Esteban Murillo (1617–1682) och El Greco
(1541–1614). Det blev en snabbexposé med dessa
konstnärer.
Vi betraktar ju alla det vi ser på olika sätt. En del
ser helhet, färger, komposition, vilken konstriktning
konstnären tillhör och vem han har påverkats av. Andra ser detaljer och fantiserar vidare på motivets innehåll. Alla våra minnesbilder är olika.
På de båda museerna har vi kanske ägnat oss åt
”måste-se”– tavlorna eller museernas ”high-lights”.
På Eremitaget fanns ingen möjlighet till egna strövtåg för att upptäcka väl sevärda, men mindre kända
konstnärer. Mångfalden var så stor.
För att orka med ett program så fyllt av synintryck
och fakta i koncentrerad form behövs lekamlig spis.
Ingemar hade planerat in en lunch och middagar i olika restaurangmiljöer. Vi besökte Litterära kaféet, Nikolajpalatset, Tjechovrestaurangen och vår sista kväll
hotellets egen matsal. Där ﬁck vi träffa grupp två och
för många av oss blev det ett kärt återseende av gamla
vänner från tidigare resor. Vid alla måltiderna bjöds
vi på musikunderhållning. Det är feststämning med
vackert dukade bord, god mat upplagd som små konstverk på tallrikarna. Allt blir en njutning för ögat och
smaklökarna.
Vår sista kväll tackades Benkt, Ingemar och Marina för allt det vi fått uppleva genom deras planeringar
och omsorger.
Statyerna var en konstart, som vi nästan bara ﬁck
uppleva genom bussfönstret. Där var t.ex. Hästtämjarna av Pjotr Klodt och alla statyer av olika personer inom den ryska historien. Vi for förbi byggnader
i olika arkitektoniska utföranden. St. Petersburg har
så mycket att bjuda på, som kanske får upplevas vid
nya besök.
Att resa är att leva (H. C. Andersen)

NÄSTA RESA I ÖSTERLED BLIR TILL
MOSKVA DEN 22–28 MAJ 2006.
I TOK 2007 MÖTER DU IGEN BIRGITTA LOFTÄNG MED EN
NY ARTIKEL OM KONSTEN I VÄRLDSMETROPOLEN MOSKVA.
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Ivan Aivazovsky, Nionde vågen, 1850. Foto Rolf Engfelt.

Nicholas Roerich, Gäster från andra sidan havet, 1905.

Natalia Goncharova, Lakan blekes, 1909–10.

Pavel Filonov, Den Heliga familjen, 1914.
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Henri Matisse, Dansen, 1910.

Henri Matisse, Musiken, 1910.

Michael Vrubel, Bogatyr, 1898.

Isaak Brodsky, Demonstration, 1930.

Renato Guttoso, Rocco och hans son, 1948.
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Tre svenska mamseller
Gull Mjöbring
I den serie av kvinnliga målare som förekommit i TOK sen 2001 är dessa den tionde, elfte och
tolfte.
Vi började i Italien. Renässansmålaren Sofonisba Anguissola var den första och arbetade
med porträtt. Hon följdes av barockmålaren Artemisia Gentileschi med sina vildsinta kvinnobilder. Sen förﬂyttade vi oss till Holland. Där mötte
vi gladbarockmålaren Judith Leyster. Därefter
gick färden till Paris och stillebenmålande Louise Moillon. Åter till Italien. Här fanns i Venedig
miniatyr- och pastellmålaren Rosalba Carriera.
Även om hon var italienska torde man kunna säga
att sitt stora genombrott ﬁck hon vid hovet i Paris
och hon blev sen känd i alla Europas kungahus.
Vi har nu närmat oss rokokon. I England var den
första målande kvinnan – av betydenhet – Mary
Beale. Hit hade rokokon inte nått. Hon var som
så ofta kvinnliga målare – och för all del även
en hel del manliga kollegor – porträttmålare. Det
var ett säkert sätt att försörja sig på.
I TOK 2005 mötte vi återigen porträttmålare.
För första gången kom även Sverige med på kartan med den svenska Ulrika Pasch. I stort sett
samtida var Angelica Kauffmann. Hon var född i
Schweiz men verkade större delen av sitt liv i Italien. Och yngst av de tre var parisiskan MarieLouise Elisabeth Vigeé-Le Brun som hade hela
Europa som sitt verksamhetsfält. Vi har nu närmat oss nyklassicismen och kommit in på 1800talet. De ovan anförda ger ett snitt av konsthistorien från 1500-talet fram till 1800-talet.
Att de kvinnliga målarna inte fått så stort utrymme i Benkt Engquists föreläsningsserie Målarkonstens historia beror naturligtvis på att de
är så fåtaliga jämfört med sina manliga kollegor.
Vi har till dags dato under hans föreläsningstimmar mött ca 2000 konstnärer men vi är då inne
på 1900-talet. När det gäller serien om kvinnliga
målare har vi nått 1800-talet. Serien tar upp de
kvinnliga målare som berättats om under dessa
timmar. Det ﬁnns säkert ﬂer som inte har fått
något utrymme alls.
Men nu till detta nummers konstnärer. Tre
mamseller! Ja, alla förblev ogifta och alla försörjde sig på sitt målande med pensel och ritstift
hela livet igenom. Alla tre var svenskor och förblev Sverige trogna hela livet endast med avbrott
för kortare eller längre tids utlandsvistelse. Alla
tre studerade i Leon Cogniets ateljé i Paris. Leon
Cogniet (1794–1880) hade rötter i nyklassicismen
men blir med åren alltmer romantisk. Han målade gärna religiösa motiv. Cogniets ateljé var en av
de få akademier som tog emot kvinnliga elever.
Först i Paris av de tre mamsellerna var Sophie
Adlersparre.

Sophie Adlersparre (1808–1862)
Sophie skall inte förväxlas med sin namne Sophie Adlersparre (1823–1895) f. Leijonhufvud och
den förstnämndas svägerska. Även om denna
svägerska är väl värd att minnas. Hon var en
betydande kvinnosakskvinna (startade Handarbetets vänner och Fredika Bremerförbundet) och
var av stor vikt för kvinnliga konstnärer. Det anses att det var genom hennes påtryckningar som
Konstakademien öppnades för kvinnor 1866.
Sophie, konstnärinnan, är en känd kopist, Sveriges främsta och kanske en av världens förnämsta. Hon målade också porträtt och interiörer
med småfolk som hon främst i Rom fann betagande intressanta.
Sophies farfar adlades Adlersparre. Fadern
var ryttmästaren Axel A. Modern hette Carolina
född von Arbin. Sophie hade två yngre bröder och
en med samma förnamn som pappan. Hennes
farbror Georg A. gav startsignalen till statsvälvningen 1809 och var förespråkare för den danske
prinsen Karl August till den avsatte kungen Gustaf IV Adolfs efterträdare. Som bekant omkom
Karl August och i stället kom Bernadottarna på
tronen.
Sophie föddes 1808 på Borgholms kungsladugård (Öland). Borgholms slott brann 1809 och
slottet omfattade även kungsladugården. Antagligen var det av den anledningen som familjen ﬂyttade till Ottenby Kungsgård, vilken hade
stått färdig 1804.
Sophie ﬁck en ﬁn ﬂickuppfostran. I den ingick
även teckning och målning. Modern tyckte att
det blev för mycket av färg och pensel och ville att
hon hellre skulle förbereda sig för ett ståndsmässigt äktenskap. Fadern var mer tolerant. Men var
få mer konstnärlig undervisning på Öland? När
hon var 18 år hände emellertid något spännande. Ett danskt fartyg förliste och ombord fanns
en ung dansk konstnär C F Pedersen. Han blev
gäst på Kungsgården över vintern och gav henne
grunderna i teckning och målning. När Sophie
är 22 år ﬂyttar familjen, till hennes glädje får
man förmoda, till Stockholm där hon 1832 ﬁck
möjlighet att tillsammans med två andra kvinnor – som de första – få undervisning på dispens
på Konstakademien. Det rörde sig endast om en
kort tid. Hon blev helt enkelt mobbad av manliga
kollegor. En lär ha yttrat. ”Bed henne följa sin
kallelse – kasta penseln, sticka strumpor och
stoppa korv”. Hon ﬁck till lärare professor Gustaf
Sandberg (1810–1867). Sophie lär ha skrivit i sin
dagbok:
”Sandberg berömde nästan för mycket mina
taﬂor. Han gillade min kolorit fann lif och sanning i mina bilder. Han bad mig måla mera efter
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naturen” (Gerd Reimers) Från 1832 började hon
föra dagbok.
Hon gav alltså inte upp trots att hon blev utfrusen.Hon var stark. En styrka som byggts upp redan under barnaåren på Öland. Hon betecknades
som ett egensinnigt barn och en besvärlig tonåring. Hon ville absolut inte delta i sällskapslivet.
Hon var blyg. Blyg och egensinnig.
I Stockholm sammanträffar Sophie också med
ﬁnskan Mathilda Rotkirch. Hon spelade senare
samma banbrytande roll i Finland som Sophie i
Sverige
År 1833 är det slut med Stockholmsvistelsen!
Säkerligen till stor besvikelse för Sophie. Fadern
har blivit landshövding i Jämtland och familjen
ﬂyttar till Östersund. Säkerligen ingen rolig ﬂytt
för unga Sophie. Hon hade nu fått kontakt med
ﬂera unga konstnärer. Men 1836 ﬂyttar hon tillbaka till Stockholm då hon nu hade blivit känd
som porträttör. Alltifrån 1834 gav kronprinsessan Joseﬁna henne beställningar och stödde
henne. Hon var tyska och katolik. Som kuriositet
kan nämnas att hon faktiskt var släkt med Napoleon. Att hon var katolik skulle senare visa sig
ha viss betydelse för Sophie.1823 hade Joseﬁna
ingått äktenskap med Oscar som 1844 blev Oscar
I. Han var en ”modern” monark och talade bl.a,
för lika arvsrätt för kvinnor. Sophie blev vän med
kronprinsessan. Hon börjar också att åter ta lektioner. Denna gång för konstnären Carl Gustaf
Qvarnström (1810–67).
Sophie strävade efter att bli en fullödig konstnär. Hennes faster hjälpte henne i hennes strävanden och bidrog med medel så att hon tillsammans med fastern och hennes söner kunde
göra sin första resa till den lockande konststaden
Paris. De avreste den 16 augusti 1839 och var i
Paris den 23 samma månad. Förutom att hon här
ﬁck möjlighet att kopiera de stora mästarna ﬁck
hon ta lektioner i den tidigare omnämnda Cogniets damakademi. Två år senare återvänder
hon till Stockholm och öppnar ritskola ett sätt att
hjälpa upp sin försörjning. Där blir en annan av
de tre mamsellerna nämligen Amalia Lindegren
hennes elev..
På 1840-talet reser Sophie till Dresden möjligen med bidrag från kungahuset. Kanske var
det här hon grundlade sitt kopieringsintresse.
Hon ﬁck till lärare norrmannen Johan Christian Dahl (1788–1857), som också kopierade. Han
hade 1824 blivit professor vid konstakademin i
staden och han hade varit god vän med Caspar
David Friedrich (1774–1840), som målat romantiska andaktsbilder.
Det fanns inte så många reproduktionsmetoder så just kopior av de stora mästarna var bra
”säljvara”. De gav också utomordentlig övning.
Här målar hon Rafaels ”Sixtinska madonnan”
och Rafaels ”Himmelsfärd”. Båda målningarna
köptes av kronprinsessan Joseﬁna. Kanske hade
de t.o.m beställts av henne. Hon placerade den
ena bilden i tyska kyrkan i Oslo och den andra
i katolska kyrkan i Stockholm. Båda målningar
lär nu ﬁnnas i St Olavs Domkirke i Oslo som
pendang till högaltaret. Rafaels originalmålning
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”Sixtinska madonnan”ﬁnns som bild i anslutning
till artikeln.
Sophie reser till Italien med kungligt stöd. Hon
kopierar berömda målningar i München, Bologna, Florens och Rom.
I Rom sammanträffar hon troligen med nazarenerna. De återvände till Rafaels bildvärld
och ungrenässansen. Det passade henne precis.
Deras storhetstid varade ungefär fram till 1830talet, men när det gällde tryckta andaktsbilder
fanns de ända in på 1900-talet. Det fanns en tysk
koloni och i den kände sig Sophie hemma. Hon
konverterade till katolicismen någon gång under
Romvistelsen.
Hon klarade sin utkomst bra både som kopist
och porträttmålare. Hon ﬁck t.o.m. måla påve
Leo XIII:s porträtt. Det hänger numera på Gripsholms slott. Men här började hon också måla en
annan värld. Världen omkring henne – visserligen sentimentalt men ändå: fattiga småbarn,
tiggare på gatan, dansande bondfolk. Bilder som
gjorde henne känd bland en bredare allmänhet.
På slutet av 50-talet återvänder hon till Stockhom och dör 1862 54 år gammal.
Sophie Adlersparre var pionjär. Hon förblev
ogift, men trots det eller kanske tack vare det försörjde hon sig genom sitt arbete. Hon reste utomlands och förkovrade sig. Hon gav säkert andra i
liknande situation självförtroende att gå sin egen
väg trots ”lytet” att vara kvinna.Sen barnsben
hade hon som motto: ”En Adlerssparre gör som
hon vill”.
Någon har kallat henne ”vår första konstnärinna”. Hon strävade hela livet efter ”menniskans
förädling genom konsten” (ur hennes dagbok).
Ett motto som lika väl skulle kunna vara TOK:s
motto.

Sophie Adelsparre, Läsande kvinna, 1838, privat ägo.

Raffaello da Urbino, Sixtinska Madonnan 1512–13, Gemäldegalerie Dresden.
Denna världsberömda målning har kopierats ett oändligt antal gånger sedan dess tillkomst – bland annat av Sophie Adelsparre på uppdrag av Kronprinsessan Josephine av Sverige, sondotter till Kejsarinnan Josephine, Napoleon I:s hustru (Se vidare
Gull Mjöbrings artikel!).
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Amalia Euphrosyne Lindegren (1814–1871)
Amalia var utomäktenskapligt barn till från Dalarna inﬂyttade Anna Catharina Lindegren gift
Ekström och adelsmannen Benjamin Sandels.
När Amalia är tre år blir hon moderlös. Sandels
änka tar då sig an den lilla. I hennes målningar
är ofta en liten ﬂicka i centrum. Säkerligen avspeglar sig hennes tidiga barndomsminnen i bilderna. Sen vet vi egentligen inte så mycket om
henne förrän på 40-talet. Dels blir hon elev i Sophies ritskola 1842 och dels kanske genom Sophies
försorg blir hon uppmärksammad av professorn
vid Konstakademien Carl Gustaf Qvarnström
(1810–67). Han hade 1843, då han återvände
från Rom blivit lärare vid Konstakademien. Sophie umgicks med honom innan hon reste till Paris. Amalia hade börjat med porträtt i blyerts och
svartkrita Och redan 1843 får hon delta i Akademiens utställning med tre porträtt. Qvarnström
ordnade dispens för henne och tre andra kvinnor Lea Ahlborn (1826–1897 myntgravör), Agnes
Börjesson (1828–1900) och Jeanette Holmlund
(1825–1872) några månader 1849. Professor
Sandberg, som Sophie haft som sin lärare var
numera direktör för akademien. Till lärare har
Amalia professorerna Qvarnström och Södermark. Amalia blir uppmärksammad och får 1850
ett resestipendium från Akademien och reser till
Paris.Här var hon liksom Sophie elev hos Çogniet
och Ange Tissier. I Paris gjorde hon porträtt och
genrebilder. På Världsutställningen i Paris 1855
ﬁck hon en bild utställd. Det var en dryckesscen.
Denna målning sänder hon hem till Akademien.
Om denna bild lär Qvarnström ha yttrat ”bland
andra förtjänster äga den även att icke bära spår
av att vara gjord av en mamsell”. Tavlan köptes
av Konstföreningen i Stockholm och gavs ut som
litograﬁ till dess medlemmar. Sophie lär ha förfasat sig över bilden. Mamseller borde inte måla
sådana motiv. Amalia blev på 1850-talet hedersledamot i den engelska konstnärinneföreningen
Female Artist´s Society.
Resestipendiet förlängdes och hon gjorde
en kortare resa till Rom och sen vidare över
München till Düsseldorf. I Düsseldorf sammanträffar hon med de norska målarna Hans Gude
(1825–1903) och Adolph Tidemand (1814–76).
Den förre var norsk landskapsmålare och lärare
vid Akademien. Den senare hade efter studier i
Düsseldorf bosatt sig där. Bådas bilder av norskt
folkliv var kända för sin nationalromantik. ”Brudeferden i Hardanger” av Gude från 1848 var en
mycket uppskattad bild hemma i Norge. Det är
möjligt att Amalia deltog i undervisning av Gude
på Akademien. I Düsseldorf fanns även svenskar, bl.a. den alltför tidigt bortgångne Kilian Zoll
(1818–60). Hans barnbilder tycker jag påminner
om Amalias. Han målade även folklivsskildringar ” Midsommardans i Rättvik” 1855. De populära bilderna av Amalias hand ”Lillans frukost”,
”Flicka med apelsiner”, ”Söndagsdansen i stugan”
och ”Lillans sista bädd” passar in i Düsseldorfsskolans nationalromantik. ”Flicka med apelsiner”, målad i Rom, inköptes redan 1856 av Aka40

Amalia Lindgrens porträtt.

demien för 375rdl. Undra på att hon snarast efter
hemkomsten till Sverige reste till Dalarna för att
fånga stämningarna där. ”Lillans frukost” målades någon gång på 50-talet. ”Lillans sista bädd”
1858 och ”Söndagsafton i Rättviksstugan” 1860.
Hon målade även porträtt. Hennes porträtt 1860
av drottning Lovisa hänger på Gripsholms slott.
Överhuvudtaget var det de svenska drottningarna som i hög grad stödde konsten och framförallt
de kvinnliga målarna.
Arthur Hazelius (1833–1901), grundare av
Nordiska museet 1873, lät rekonstruera interiörer från svenska allmogehem. Förebild var ”Lillans sista bädd”. Redan till Världsutställningen
i Paris 1867 gjorde han denna dockscen där den
visades första gången sedan gick den vidare till
Världsutställningen i Philadelphia 1876 och till
Chicago 1893.
Amalia blev medlem av Konstakademien och
deltog i deras utställningar ända in på 1880-talet.
Den svenske konsthistorikern Georg Nordensvan (1855–1932) kallar henne den mest uppburna av århundradets målarinnor (1892). Den
danske konstprofessorn Julius Lange (1838–96)
begränsade henne inte till könet utan ansåg henne vara den främste bland de svenska genremålarna.
Det var folkvandring när Amalias folklivsskildringar från Dalarna visades på Nationalmuseum. Det blev köer framför ”Dans i dalstuga”,
”Flicka med apelsiner” m.ﬂ. Hon blev verkligen
folkkär under sin levnad.
Även uppskattad av sina manliga kollegor. ”för
Amalia Lindegren har herrarna lämnat plats i
första ledet” (Nordensvan).
Hon fann ett poetiskt uttryck för att gestalta
vardagen. Hon rörde vid folks innersta känslor.
Och kanske gjorde hon tillvaron mer uthärdlig
för gemene man.

Amalia Lindegren, Lillans sista bädd, 1858. Stockholm, Nordiska museet.
Bilden reproducerades och spreds ut över världen och gjorde konstnärinnans namn berömt.

41

Maria Röhl (1801–1875)
Marias far var Jacob Röhl. Han hade varit handelsagent på St Barthélemy (svenskön i Västindien) där slavhandel förekom. Onda tungor
menade att han förtjänat sin stora förmögenhet
inom denna verksamhet. När han återvänder
till Sverige köper han Skönstaviks herrgård vid
Drevviken (i nuvarande Sköndal i Farsta). Huset
ﬁnns fortfarande och gatan dit heter Skönstaviks allé kantad med bostadshus. Marias faster
var gift med stadskirurgen Martin Jentzen. På
Skönstavik föds Maria 1801. Mamman var Maria Christina Kierrman. Hon avled 1814. Maria
hade fyra systrar, en äldre och tre yngre. Systern
Sally gifte sig 1835 med Johan Metzen senare
kyrkoherde i Klockrike. En syster var gift Berg.
Systern Eva var även hon målarinna och ogift.
När Maria avlider 1875 är hon den enda överlevande av systrarna.
Familjen Röhl hade ett glatt umgänge med
gårdarna omkring. Ett umgänge som för Marias
del varade livet ut med ﬂera generationer. På närmaste stället Stora Sköndal huserade häradshövding Janne Stridbeck, hans hustru född Hård och
hennes två döttrar i ett tidigare äktenskap Amelie och Kerstin Winkelfeldt, samt dottern i äktenskapet med häradshövdingen ”vackra Nanna på
Sköndal”. Hon blev med tiden gift med amiralitetskammarrådet (vilken titel!) P.O. Bäckström
och mamma till skalden Edward Bäckström.
Svindersvik var en annan av gårdarna (i nuvarande Nacka). Den ägdes på 1700-talet av ätterna Grill (som lät bygga bostadshuset i rokokostil
1740 efter ritnigar av C Hårleman) och de Geer.
1863 övergick gården till släkten Almgren.Sen
1952 ägs herrgården av Nordiska museet.
Maria erhöll sin skolutbildning hos Catharina
Nylander f. Netherwood. Redan i skolåldern ﬁck
hon konstnärlig handledning av artisten Alexander Hambré.
1814 dör modern och 1822 fadern. Döttrarna
tas om hand av släkten. Maria får guvernantplats hos professor Christian Didrik Forsell. Hon
ﬁck brevet på själva julafton med besked om att
komma till familjen Forsell och har själv kommenterat detta med ”en gudomligt rolig julafton”.
Familjen Forsell består förutom pofessorn själv
av fru Soﬁa Christina Seyerlein (holländska),
sonen Gabriel med tiden brukspatron, döttrarna
Gustafva, Eugenia (d 1833) och Augusta (några år yngre än Maria). Gustafva blev gift med
grosshandlaren och bruksägaren Albrekt Bernhard Wallis. Han ﬁck ofta agera förkläde på Maria och Gustafvas gemensamma resor. Augusta
blir gift med postmästaren i Vimmerby friherre
Thure Gustaf Rudbeck. Familjen Forsell bor på
Kugsholmen. Maria hyr samtidigt fram till 1825
en liten ateljé på Hantverksgatan.Till att börja
med är det Forsells och släkten som får stå modell för hennes porträtt i svartkrita och blyerts.
Men ganska snart får hon beställningar. 1823 är
hon på Tidö slott hos familjen Ridderstolpe.1825
på Forsmark hos familjen af Ugglas. Familjen af
Ugglas blir hon nära vän med och gästade ofta
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både på Forsmark och i hemmet på Drottninggatan. Här träffade hon bl.a. drottning Desideria
på en bal. I sin Minnesbok antecknar hon
febr 1825 ”alla sjuka, ty det osade i salen”
juli 1830 ”Många herrar här, ledsamt”
juni 1833 ”Inbördes krig men bilagd”

Tydligen hade hon sinne för humor. (Allt ur Minnesboken är endast citerat i andra hand).
1827 gör Maria det första ”beställningsporträttet”. Hon har själv angivit att hon ﬁck 25 rdr. Ett
pris som hon i stort sett behöll hela livet. Hon ﬁck
göra prinsessan Soﬁa Albertinas porträtt och det
gjorde att hennes konstnärliga verksamhet blev
sanktionerad. Hon gjorde 53 porträtt det här året.
Att Maria trivs hos Forsells är inte underligt. Här
träffades kultureliten. Skalderna Gunnar Wennerberg, Per Daniel Amadeus Atterbom, Esaias
Tegnér och Erik Gustaf Geijer, biskoparna Johan
Olof Wallin och Frans Michael Franzén, konstnärerna Carl Gustaf Qvarnström och Erland Fogelberg, skådespelerskan Emilie Högqvist m. ﬂ. passerade revy i det Forsellska hemmet. Och av alla
gjorde hon porträtt. Porträtt som Forsell sedan litograferade. Många av dessa litograﬁer återﬁnns
i skolböcker och uppslagsverk. Kanske träffades
Geijer och Tegnér här och diskuterade ”Fritiofs
saga”, som utkom 1825. Han lär ha tagit del av
Geijers synpunkter på opuset. C.F Boije (Boye)
utgivare av Målarlexikon 1833 säger att hennes
porträtt var ”mästerligt stomperade, putsade och
acheverade” medan Nordensvan menade att diletanten röjdes i de okänsligt tecknade händerna
och brist av kropp under kläderna. Av alla de som
besökte den forsellska salongen var Tegnér den
som stod henne närmast. En källa anger ”En bekantskap och vänskap, som hon säkerligen satte
stort värde på var Esaias Tegnér”. Han gästade
ofta Forsells hem. När de träffas första gången
är oklart. Gjorde han henne sin kur? Avvisades
han? Hur det än var med den saken förblev de
vänner. På 1820-talet drabbas han av ”mjältsjukan”. Vi skulle väl kalla det 40-årskris och av
självporträttet att döma var Maria en vacker 20åring. Han var född 1782.

Maria Röhl, Självporträtt, 1839

Ur Mjältsjukan andra versen skriven 1826.
Då steg en mjältsjuk svartalf upp och plötsligt
bet sig den svarte vid mitt hjärta fast;
och se, på en gång blev allt tomt och ödsligt,
och sol och stjärnor bleknade i hast:
mitt landskap nyss så glatt, låg mörkt och höstlikt
var lund blev gul, var blomsterstängel brast.
All livskraft dog i mitt förfrusna sinne,
allt mod, all glädje vissnade därinne.

I brev 1827 till sin väninna friherinnan Martina von Schwerin, som ﬂytttade från Skåne till
Stockholm 1824, skriver han: ”så har jag även på
min vägg, ovanför soffan, en skatt som återkallar det kära minnet”. Enligt Fredrik Böök skulle
”min skatt” avse Maria Röhl. 1827 skriver han
också dikten Konstens genius till Maria, Före eller efter vet jag tyvärr inte.
Konstens genius
Dig konstens genius valt bland sina svurna
han valde dig ifrån din födsel re’n
den purpurbältade, den himlasvurna
med tidens vagga och med tidens urna.
och allt hans väsende är gudars återsken.
Han har ditt klosterlöfte, du är nunna,
blott han, blott han, får vistas för din syn.
ej annan kärlek vill han jungfrun unna
än den, som morgondrömmarna förkunna,
en ﬂyktig luftgestalt, en målad bild i skyn.
Och när ditt hjärta med oändlig trånad
den bildens like söker natt och dag,
tag dig till vara, om du ser förvånad
att han från jorden dock till slut är lånad,
men ack hur lycklig den som bär hans anletsdrag!

Nog verkar det som Tegnér ser på henne med
distans och respekt. 1829 gör Maria Tegnérs
porträtt. De hade också nära gemensamma vänner. En mycket god vän och förtrogen till Tegnér
var den ”gamle vittre” diplomaten Carl Gustaf
von Brinkman och han hörde också till Marias
vänkrets. När Maria gick bort den 30 juni 1875
fanns på hennes stafﬂi återigen Tegnér, som då
var bortgången (1846), med en minneslapp ”lofvat färdigt till den 8 augusti om jag då lefver”.
Hon förblev ogift hela sitt liv, men hade varit
trolovad en kortare tid.
Sitt stora genombrott som porträttör har Maria på 30–40-talet. Då var hennes årsinkomst
1 500–2 000 riksdaler.
1837 kom Forsell på obestånd. Han sålde sin
stora konstsamling och ﬂyttade till en enklare
bostad på Södermalm först på Klockaregatan och
sen till Bryggaregatan. Maria ﬂyttar med och
man tror att hon bidrog till familjens uppehälle.
På 1840-talet är hon i Göteborg och gör beställningsporträtt i de ledande familjerna Dickson,
Wijk m ﬂ. Hon trivs inte i Göteborg och återvänder ganska snart till Stockholm.
1843 ingår den allra yngsta av Forsells döttrar
Johanna äktenskap med Wilhelm Kempe i Här-

Maria Röhl, Esaias Tegnér, 1829.

nösand. Hon blir 1844 mor till Mina som sedermera blev den bekanta grevinnan von Hallwyl
(Hallwylska palatset i Stockholm). Johanna var
inte född när Maria ﬂyttar till Forsells 1823.
Samma år blir Maria ledamot av Konstakademien efter att hon gjort porträtt av kronprins
Oscar och hans Joseﬁne och Maria får titeln hovmålare.Ulrica Pasch var den första kvinnliga ledamoten och senare blir ytterligare en av de tre
mamsellerna nämligen Amalia Lindegren medlem.
Den 12 april 1849 påbörjar Maria sin första utlandsresa tillsammans med Forsells dotter Gustafva och hennes man. Den går via Lybeck, Hamburg med uppehåll i Köln, Aachen och Bryssel
och kommer fram till Paris i mitten på maj. De är
ofta på besök hos svenska sändebudet greve C.F.
Lövenhielm. Här träffar de den svenska sångerskan Jenny Lind. Maria får göra två porträtt
av henne innan hon den 11 juni lämnar Paris.
Maria ﬁck 250 rdr i arvode. Det var en ovanligt
stor summa. Hon tar i vanliga fall fortfarande 25
rdr.
1850 hade hennes verksamhet inbringat 54 502
rdr (antecknat i Minnesboken). En hisnande stor
summa på den tiden. I början av november är de
åter i Stockholm.
1851 reser Maria till England på porträttuppdrag, men 1852 är hon åter i Stockholm. Forsell
dog den 17 oktober. 1852 och källorna går i sär om
hon hann hem. Hon besökte i varje fall den första
världsutställningen som anordnades i London det
här året, men den pågick å andra sidan i hela fem
månader.
Saknaden efter Forsell, som hon nästan betraktat som en far, är stor.
Någon tid efter Forsells död skriver Maria av
sig saknaden i en liten dikt som ﬁnns bevarad.
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Dikten i minnesboken lyder som följer:
Dag efter dag
samma kval i mitt hjärta,
ingen lindring i min smärta.
Han är borta,
han är död
och gömd i graven re´n,
vid huvudet en torfva är
och vid hans fot en sten.
I himmelen, i himmelen
han säkert är
min bäste vän.
Världen är ej mera rolig,
se´n min farbror ej är där.
Allt kallar till minnet åter
bilden af en älskad far.

1853 vågar hon sig på, så vitt vi vet, att resa ensam till Paris Hon studerar då hos Leon Cogniet
för att lära pastellmålning, Det var här Sophie
1838 och Amelia 1850 ﬁck sina konstnärliga kunskaper utomlands. Det är möjligt att Maria gör
åtminstone ett besök hos Cogniet redan på sin
första resa till Paris. En källa anger att hon redan då ”studerar i Paris”. Skulle den blyga Amalia ha vågat sig dit om inte redan Maria varit
där? Nu stannar Maria ända till 1856 innan hon
återvänder till Stockholm. Hon bor då tillsammans med två ogifta systrar. Efter hemkomsten
försöker hon sig på att göra porträtt i pastell. Tiden för porträtt i svartkrita börjar lida mot sitt
slut. Fotograﬁet tar överhanden. Hennes porträtt
i pastell blir inte helt lyckade. De blev för ”söta”
i färgerna. Hon gör emellertid ett bra porträtt
i pastell av biskopen i Karlstad A. Agard (morfar till skalden Gustaf Fröding). Det hänger på
Lunds universitet.
Maria ﬂyttar så småningom till Brunkebergs
Hotell. Huset rymmer många lägenheter med
ateljéer. Där bor många konstnärer åtminstone
någon tid såsom Uno Troili, Hildegard Norberg,
Julia Strömberg, Anna Palm,Gunnar Toll, Jacob
Kulle m. ﬂ. Marias lägenhet övertogs senare av
Carl Larsson. Denne lär ha sagt om kvinnliga
konstnärer ”Ni ska stå på piedestal – ni ska inte
konkurrera”!
En minnesgod väninna Ellen Jolin berättar
från 1860–70-tal om Maria Röhl i boken: John
Jolin och hans vänner. Interiörer ur konstnärslifvet under förra seklet. Minnesskriften utkom
1913.
”En julgäst, som så länge hon lefvde aldrig uteblef från de tre festdagarna – Julafton hos Jolins,
juldagen hos Wigerts och annandagen hos Bergs
(svågern) – var den gamla porträttmålarinnan
Maria Röhl. Jag minns henne aldrig annat än
gammal, och hur hon egentligen blifvit så intim
med familjen det vet jag ej, ----Nog af, hon hörde
till julen, lika nödvändigt som julskinkan och
gröten. Med glasögonen på sin kraftiga näsa satt
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hon alltid bredvid Jolin, och då han tillverkade
någon vers på rak arm, ropade hon också alltid:”
O, så kvickt, Herr Jolin, o så kvickt!” ---- Hennes
ridderlige följeslagare på julaftonen var alltid
den hvitmustascherade gamle kaptenen Baltzar
Cronstrand – en gammal ungkarl, som på sin tid
gjort mycken nytta i världen (bland annat genom
att skapa Slöjdskolan, numera Tekniska skolan).
Även han bodde på Brunkebergs hotell. ---- En
pigg och rolig liten gumma”.
Hon hade fortfarande några uppdrag och utom
kontant betalning erhöll hon varor som t.ex. nipper, persedlar, nya gardiner och vad sägs om:
från L.J. Hjerta 20 skålpund från den nya Liljeholmens stearinfabrik. Allt antecknade hon i
”Minnesboken”.
30 juni 1875 avled hon. Systern Eva var den
enda överlevande av syskonen och enligt Marias önskan överlämnade hon ”Minnesboken” till
Kungliga Biblioeket. Journalisten Axel Krook
skrev bl.a. i en minnesruna.
----”den fryntliga lilla gumman gerna emottog de,
som ville besöka henne”.
1975 hölls en minnesutställning på Waldemarsudde. Hon tecknade ca 2000 porträtt under
sin levnad. Vår första yrkeskonstnärinna kallar
Gerd Reimers henne. Men hon var inte särskilt
radikal utan hela livet den högättade damen och
helt konventionell i sitt uppträdande.
En självklar realism präglar hennes porträtt.
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Konstnär – sökare – tänkare
Elli Hemberg 1896–1994
Birgitta Loftäng
Under åren 1935–1985 skrev Elli ner sina tankar i form av dikter och aforismer, i vad man kan
kalla tankedagböcker. Ett urval ﬁnns i boken
Elli Hemberg – en sökare. Systerdottern Birgitta
Rudberg har gjort sammanställningen.
En avslutad målning är som en avlagd klänning
man ﬁnns inte längre i den.
Eller som en urvuxen klänning
den passar mig inte ens.

Elli Hemberg, foto Anders Wahlgren 1984.

Den 21 augusti 2002 invigdes i Skövde skulpturen ”Segel och snäcka”. Den är tillverkad i rostfritt stål och placerad på Helenaskolans gård.
Konstnären heter Elli Hemberg. Hon dog 1994
vid 98 års ålder. Efter hennes död fann man en liten modell till konstverket. Skövde kommun förvärvade den och AB Furhoffs rostfria verkstad i
Skövde utförde den i den tänkta skalan d.v.s förstorad 150 gånger.
Vem var då Elli Hemberg? Hon föddes i Skövde
13 november 1896. Under sin långa levnad kom
hon att ägna sig åt olika tekniker inom konsten:
måleri, etsning, glas, textil och skulptur. I en ﬁlm
om Elli, som gjordes av Anders Wahlgren för TV
1984, säger hon: ”Jag tycker om omväxling. Det
här är det viktiga, men jag har ju inte hunnit med
det här. Jag är nog ett slags hoppjerka.” När hon
kände sig färdig med en teknik ville hon pröva på
en annan. Hon var ”periodisk” i sitt skapande.

I ﬁlmen säger hon att man inte får hålla på för
länge, då upprepar man sig, då dör man invärtes.
När man kan något måste man börja på något
nytt. Var idéerna kommer ifrån har man ingen
aning om.
Hon ville gå vidare. Elli var verksam hela sitt
liv. Hon har vid ett samtal sagt att hennes målsättning är att söka och söka och söka vidare.
Detta gällde både inom konsten och i livsfrågorna, de existentiella, som hon funderade mycket
över. En människas levnad kan indelas i olika
faser, uppväxt, utbildning, yrkesverksamhet och
olika slag av vidareutbildning.
Åren 1918–1922 går Elli på Carl Wilhelmssons målarskola i Stockholm. Där gick de som
ville vara ”nytänkare” inom konsten. Enligt deras mening var Akademins undervisning föråldrad och för traditionell. Hos Wilhelmsson ﬁck
eleverna kompositionsuppgifter varje vecka. De
prisbedömdes och han lade särskilt märke till
vinklarna. De ﬁnns med i alla rörelser menade
han. Man målade mycket med ljusa färger, ”impressionistfärger”. Motiven hade många gånger
vaga konturer och upplösta former. I ﬁlmen säger Elli att man hade lite förståelse för de ljusa
färgerna. Folk tyckte inte att de såg något. Man
skulle ha ”skrikfärger”. Wilhelmsson var inte
helt främmande för kubismen. När är ”rätta tiden” att måla? När är ljuset bäst? ” I augusti är
ljuset moget. Då ﬁnns en viss värme i luften, som
gör att man får fram det mjuka.”
Det är ljuset jag vill åt, ljuset som ger liv!
Jag erbjuder det ett välorganiserat rum att
spela i.
Men är ljuset det väsentligaste?
Ja, därför att det väcker till liv.
Det är livet jag vill få bilden att leva.
Jag vill själv leva.
1923 gör Elli en studieresa till Paris och Italien.
I ﬁlmen, då hon är 88 år, säger hon: ”År och tids45

längd är svårt att komma ihåg för mig nu.” Därför är det litet osäkert om det var nu eller senare
hon studerade vid Maison Watteau och Academie
Colarossi. Till vidareutbildning kan väl också
räknas inlämnandet av förslag och skisser till
olika tävlingar för utsmyckningar av offentliga
rum och dylikt. 1923 vann Elli andra pris för en
teaterdekoration till Tor Hedbergs pjäs ”Teseus,
konungen”. I sitt omdöme skriver Gunnar Berg,
”Man frapperas av dessas nästan ingeniörsmässiga konstruktion i uppbyggnaden. För egen
del blev jag överraskad av att ﬁnna det vara en
kvinnlig konstnär som skapat dessa bilder. Här
ﬁnnes intet, utom möjligen i dräktskisserna, som
talar om en kvinnlig vekhet. Allt är kärft, nästan
kyligt, jag skulle vilja säga matematiskt i utförandet”. Just det matematiska tänkandet eller
måttförhållanden i konsten kom Elli att ägna sig
åt längre fram, närmare bestämt 1949.
Det här året gifter sig Elli med läkaren Sven
Erlandsson (1896–1966). De är bosatta i Stockholm och på sommarstället Slänten vid Kaggfjärden, söder om Stockholm, där Elli kommer att
vara bosatt större delen av sitt långa liv. Äktenskapet var barnlöst. Från slutet av 20-talet och
fram till 1938 framträder hon inte som konstnär, bara någon enda gång. Var det så att hon
ﬁck stå tillbaka för sin mans karriär? Männen
vid den här tiden hade ju oftast en speciell syn
på yrkesutövande hustrur. Vilken orsaken är vet
man inte. Men man vet att hon hade en hemlig
ateljé. En så dynamisk kvinna som Elli med sitt
skaparbehov hade säkerligen svårt för att vara
overksam.
Den 16 februari 1938 läser man en rubrik:
”Stockholmsläkares fru i tävlan med konstnärer.”
Frun var naturligtvis Elli. Rubriken talar för sig
själv. Tävlingen gällde utsmyckning till det nya
krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm.
Man köpte in Ellis förslag till Norra kapellet för
1500 kronor. Bland andra förslag som köptes in
var ett av Mollie Faustman. Ellis förslag skildrar
Kristi uppenbarelser med en blå Kristusgestalt i
centrum. Kompositionen är fyrdelad. I en intervju med anledning av att förslaget inköptes säger
Elli: ”Tyvärr utfördes aldrig utsmyckningen.”
Hon har själv sagt att hon var ovan vid hur man
går vidare för att få sitt verk utfört. Man skulle
ta kontakt med Prisnämnden. Det verk, som kom
att smycka krematoriet, var ett som var utom
tävlan.
Så länge det ﬁnns skapande möjligheter har livet
värde.
Barndom och ungdomsår
För att gå bakåt i tiden föddes Elli Hemberg alltså i Skövde 13 nov.1896. Hon var andra barnet
i kyrkoherden och kontraktsprosten Johan Hem46

bergs (1850–1928) äktenskap med Signe f. Hedenius (1863–1944). Hon döptes till Elin Elisabeth
som blev Elli. Elli hade en äldre syster Margit f.
23 sept. 1895 och 1900 ﬁck ﬂickorna en bror Per.
I familjen fanns också halvbrodern William, vars
mor dog vid förlossningen.
Barnen växte upp i Skövde, en småstad, med
allt vad det innebär för en familj med den sociala
status en prästfamilj hade på den tiden.
Flickorna gick i ﬂickskolan i samma klass då
åldersskillnaden ju inte var så stor dem emellan.
Elli gjorde som storasyster Margit. De var båda
med i två föreningar. Det var syföreningen, ”Daggryningen”, där man sydde för Kinamissionen.
Den leddes av en överstinna, som hade ”uppbyggliga” samtal med ﬂickorna. Den andra var ”Glada
sjuan”, där man sydde och läste högt t.ex. ”Folkungaträdet” av Heidenstam.
Elli hade lätt för sig och var duktig i skolan,
hade bäst betyg i klassen. På den här tiden fanns
det betyg i Flit och Ordning. Elli ﬁck upprepade
gånger varning i Flit, för hon ”läste för liten tid
på läxorna”. Hon var lite ”busig”, inte så eftertänksam. Hon tillrättavisades för att ”upprepade
gånger ha stuckit fötterna ut ur bänken”. Man
måste sitta i sin bänk, som det heter i en gammal
skolvisa. Elli hade också kommit till skolan med
ett svart och ett blått hårband. I ﬂickskolorna
skulle man ju uppträda korrekt. På 40-talet var
det likadant i min gamla ﬂickskola.
Elli var mycket duktig i teckning. Hennes mor
Signe var utbildad konstnär och skicklig akvarellmålare. Sommaren 1911 var modern och barnen i Visby. Signe Hemberg var där för att bl.a.
leta motiv. Naturligtvis hade Elli sin skissbok
med. I boken ”Småstadsliv” ﬁnns två teckningar
med Visbymotiv.
1915 avlade Elli studentexamen vid Uppsala
privatgymnasium. Hon var intresserad av kemi
och ﬁck här a. Betyget i teckning blev A.
Ett måste för en ﬂicka var att gå på hushållsskola och detta gjorde Elli hemma i Skövde. Hon
tycks inte ha varit så road av detta. När året på
hushållsskolan var över ﬂyttade Elli till Stockholm.
På Karolinska sjukhuset utbildade hon sig till
preparatris. Det innebar att hon bl.a. lärde sig
att i tusch och akvarell avbilda mikroskopiska
preparat. Efter utbildningen ﬁck hon 1917 anställning på Naturhistoriska Riksmuseet vid den
botaniska avdelningen. Här arbetade professor
C. A. M. Lindman (1856–1928). Elli målade akvareller av växter till hans verk ”Nordens Flora”.
Om sitt val att måla sa Elli Hemberg, ”som
gymnasist var jag intensivt road av kemi. Det var
det enda jag ville ägna mig åt vid sidan av måleriet. Jag valde den bästa delen av livet: konsten”.
Detta uttalande gavs i en tidningsintervju 1983.

Självporträtt, olja, 1925.
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Måleri

Dynamisk symmetri

Elli Hemberg började måla i olja, gouache och
tempera. Åren 1919–39 utgjordes motiven av
människor, ofta familjen, olika sysselsättningar,
miljöer, hus och gator som t.ex. ”Utsikt över Valle
härad” 1927 (utanför Skövde). En annan motivkrets var sagorna och religionen. Konturerna är
ibland lite vaga och formerna upplösta. Många av
verken är osignerade
Elli utför 1942 den stora väggmålningen ”Äppelplockerskorna”, 2×10 m, i en samlingssal på
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Hon arbetar
med ett förslag till Skövde krematorium. Flera
motiv skildrar området vid Kaggfjärden, som
”Skogsmotiv” och ”Tallen på ön”. Hon fortsätter med porträttmåleri och får beröm för detta.
1942 har Elli sin debututställning i Stockholm
på Galerie Moderne, där ett 60-tal av målningar
från 1922–1942 visas. Hon uppmärksammas och
ﬂera recensioner behandlar hennes måleri. Otto
G. Carlsund berömmer i goda ordalag hennes arbetssätt och utveckling. När Elli nämner Picasso, Braques, Juan Gris m.ﬂ. som hon kallar ”de
klassiska kubisterna”, säger hon ”Jag uppfattade
dem som varianter på de linearritningar jag själv
sysslade med på gymnasiet. Det var koloriten jag
fastnade för.”
1947 hade Otto G. Carlsund och Elli var sin
separatutställning på Konstnärshuset med gemensam afﬁsch. Elli var initiativtagare. Detta
var Carlsunds enda utställning i Sverige. Han
dog 1948. Han var också konstkritiker och krönikör och hade ju recenserat Elli tidigare. Tyvärr
blev nog Elli och Carlsund lite osams vad gällde
vissa formalia enligt henne själv. Flera gånger
har man i recensioner märkt att Ellis konst
ibland för tankarna till Helene Schjerfbeck. Efter Carlsunds recension 1942 av Ellis utställning
kom hon att beundra honom både som kritiker
och målarkollega. De hade sannolikt träffats i
Paris på 20-talet. Elli kunde enligt Carlsund se
de verkliga ljusförhållandena.

Vi lever med symmetri och vi talar om två slag,
den statiska och den dynamiska. Naturligtvis
ﬁnns det gränsfall. 1949 kom Elli att läsa en bok
av Hembidge, Elements of Dynamic Symmetri
(1926). Hon anammade hans teorier. Hembidge
var professor i konstteori vid universitetet i Yale
omkring sekelskiftet. I korthet kan man säga att
konstens lagar hör ihop med naturens, den dynamiska symmetrin. Symmetrin är egentligen en
proportionslära, matematiskt uppbyggd. Elli höll
på att analysera Juan Gris måleri och förstod att
han följt de här proportionsreglerna i sina kompositioner. Elli började föreläsa om den dynamiska symmetrin. Man började också använda sig av
Gyllenesnitts-proportionerna.

Färgen börjar inte sjunga förr än den blivit fri
från materien, förrän den får ljus inifrån”.
Om man efter en genomgång av Ellis alla målningar under åren 1948–1955 skulle sammanfatta vad de handlar om blir det:
• rektanglar och kvadrater i olika kompositioner
• trianglar, ljus – skugga
• uppställningar, stilleben
• båtar, vattenrörelser och vattenrytm
• personer i olika positioner
• konstruktioner med cylindrar, kuber och
cirkelsegment
• cirkelrörelser
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Jag tror att konstens lagar är inneboende i konstnärerna, fast de inte vet det.
Graﬁk
Elli fängslades 1955 av litograﬁ. Några av hennes verk trycktes upp, andra utgjorde förlagor.
Litograﬁerna visar påverkan av kubismen och
är ungefär tio till antalet, storleken 20×27 cm.
Bland titlar kan man nämna ”Kyska Susanna”
och ”Fågel Fenix”. Drygt tjugo år senare under
åren 1979–1987 intresserade Elli sig för serigraﬁ. 1979 gav hon ut en mapp med fem graﬁska
blad som tryckts hos Ove Löf. Motiven utgjordes
av ”Musikﬁgurer”. Övriga titlar ”Knästående”,
”Bollspelare”, ”Dansare”, ”Gestalter i rörelse” och
”Ishockey” får oss att följa med i den för Elli så
viktiga rörelsen och rytmen.
Genom rytmen upplever vi.
I rytmen lever vi.
Genom de gamla äppelträdens stam och grenar
upplever jag rytmen.
De har dansrytm och jag dansar med.
Hela min tomt är en sammanhållande rytm.
(1975)
På en skiss till ”Dansare” i tusch och blyerts
18,5×11,5 cm ser man tydligt ”hjälplinjerna”, det
dynamiska proportionssystemet, som Elli anammat efter läsningen av Jay Hambridges bok i
detta ämne.
Grottmålningarna skildrade aldrig en kropp, de
skildrade en rörelse.
Det är också min upplevelse.
Glas
I mitten av 60-talet ägnade Elli sig åt glaskonst.
Hon sammanfogade kristallglas i form av block,
cylindrar och prismor till ﬁgurer. Verken är inte

Isringar, rostfritt stål på betongsockel, 180 cm hög, Skövde 1989. Foto: Birgitta Loftäng.
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stora. ”Vridande rytm”, det största har måttten 29×24×10 cm och det minsta ”Liten ﬁgur”
13×7×9 cm. De ﬂesta skulpturerna uttrycker
rörelse, rörelsen som betydde så mycket för Elli.
”Mor med barn”, ”Familjen ”, ”Familjeråd” och
”Omfamning” visar på intimiteten människor
emellan, i de här fallen familjemedlemmar. 1965
framställde hon ”Atomkedja”, som består av cylindrar och prismor i kristallglas.
Textilier
Vad gör man med ett stycke linnetyg? Elli Hemberg utnyttjade relativt små tygstycken 35×35
cm ner till 17×18 cm för att utföra ”Linnereliefer i vitt”. Den formen att uttrycka sig i använde
hon åren mellan 1967–1969. Det blev 30 stycken.
Vissa linjer i reliefstrukturen förstärktes ibland
med små vita stygn. Rörelse i bilden åstadkom
Elli genom att ”drapera” tygstycket. Flera verk
kallas just ”Drapering”. Man ser också ﬁgurer i
rörelse, mannen som stretar mot vinden och barn
som leker i vatten, ”Vattenlek”. Några av verken
har större dimensioner t.ex. 123×93 cm.
Redan 1955 utförde Elli Hemberg förlagor till
vävnader i kubistisk stil. 1974, ca tjugo år senare, återvände hon till det textila uttryckssättet.
Då utfördes ”Vinternatt”, en vävnad 107×103 cm
för Rosenlunds sjukhus i Stockholm. Handarbetets vänner i Stockholm utförde verket. Samma
företag vävde ”Springﬂod” 1974. Ett textilt verk
kan också bestå av applikationer i tyg. 1985 medverkade Handarbetets vänner i utförandet av
tre verk, bland dem: ”Mellan himmel och jord”,
180×110 cm, för Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Träskulptur
Att få tänka – ett lyckligt tillstånd. Att få ta itu
med allt det bråte av byggmaterial som gården
är full av. Inte snyggt staplat och märkt, men ditstjälpt av jäktiga dagar.
I mitten av 50-talet utformade Elli några träskulpturer med bundna former i 2–5 plan. Under
60 och 70-talen skapade hon verk av begagnat
virke. Titlarna har med den viktiga rörelsen att
göra: ”Böjd ﬁgur”, ”Vertikal vridning”, ”Indiska
danserskor”, ”Virvlar”. De ﬂesta av de senare verken utgör epitaﬁer (minnestavlor) som ”Epitaﬁum
över en skärgårdskarl”, 1975, gjord av vrakgods,
lieskaft, årblad m.m. och ”Epitaﬁum över en musikalisk snickare” 75×70×28 cm. Verket ﬁnns hos
Utbildningsradion i Stockholm och är gjort av begagnat virke och en hyvel. Träﬁgurerna är oftast
tvådimensionella utom då Elli ”klistrat” trädetaljerna bredvid varandra. I ﬁlmen ser man hur hon
leker, skapar, tänker, funderar och har roligt.
Elli har glimten i ögat, hon har humor och
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förklarar med inlevelse sina verk. Hon är lite
ironisk och ger ”små kängor” åt olika konstnärshåll. Trots sin höga ålder har Elli ett ungdomligt
fängslande språk.
I allmänhet går man förbi, får syn på en bit eller
trillar över den. Den var väsentlig – men jag ”måste” jäkta vidare, dagen ropar, det självpåtagna arbetet ropar och, framför allt, människorna ropar.
Och överallt samlar jag nytt bråte. Snart bor jag
i en bråthög.
Vidareutbildning, studieresor och
stipendier
När man är färdig med sin utbildning gäller det
att inte slå sig till ro. Man behöver mer utbildning och nya impulser för att utvecklas vidare.
En konstnär gör detta genom studieresor, genom
kortare och längre kurser och genom ateljé- och
museibesök.
Elli Hemberg var en sökare och tillfredställde
sina behov på detta sätt. Hon reser bl.a. till Paris
1923, 1925 och 1929. I samband med första Parisresan besöker hon ju också Italien. Två år senare blev det återigen Italien som blev målet för
en studieresa, liksom Wien. Den längsta resan
i avstånd företog Elli under 30-talet till Egypten. Grannlandet Norge ﬁck besök 1937 och året
därpå blev resmålet Holland. Elli hade funnit en
reskamrat i Brita Molin f. 1919, en konstnärskollega, som var Ellis vän under fyrtio år. De måste
trots den stora åldersskillnaden ha haft ett stort
utbyte av varandra. De var båda födda i Västergötland, Elli i Skövde och Brita i Skara. Brita
Molin är graﬁker och målare. I slutet av 50-talet
besökte de Holland, Danmark och Grekland och
gjorde ﬂera resor till Italien.
Man arbetade i ateljéer hos olika konstnärer,
för Ellis del innebar det tecknande i mycket hög
grad. Huruvida Brita och Elli påverkade varandra låter jag vara osagt. Elli arbetade ju i olika
material under sin långa levnad. Hon sökte nya
vägar för att uttrycka sig. 1964 skrev hon:
Åldern: att inte kunna uppleva så mycket mer,
visst godtar jag det.
Men det svåra är att inte hinna uttrycka
allt det man har upplevt.
Att ha slarvat bort det, att ha förskingrat.
När Elli var över 70 år deltog hon i en kurs i drivning och varmformning av olika metaller bl.a.
blev ju stålet material i ﬂera av hennes senare
skulpturer.
Elli Hembergs konstnärskap ﬁck i större grad
uppskattning först när hon var i 75-årsåldern.
Då lönades hon med stipendier. 1974 ﬁck hon ett
statligt arbetsstipendium på 15 000 kronor från
Kungliga Akademien för de fria konsterna.. Från

samma akademi ﬁck hon 1977 ur en fond 25 000
kronor. Skaraborgs läns landsting gav följande
motivering när Elli 1984 tilldelades ett kulturstipendium på 10 0000 kronor: ”Elli Hemberg
har ett betydande verk bakom sig, förmåga till
nytänkande, fantasi och ﬂexibilitet. Hennes arbete präglas av exakthet och karaktär – ett slags
metamorfoser. Hon är en konstnär som ständigt
är på marsch och ser framåt.” I motiveringen
kan man verkligen instämma när man ser den
CD-romskiva där alla hennes verk ﬁnns katalogiserade. Hon slog sig aldrig till ro. Som 94-åring
tilldelas Elli ett arbetsbidrag på 20 000 kronor av
Sveriges bildkonstnärsförbund.
I stället för att tänka: Usch vad jag har blivit
skrynklig och stel i lederna, och musklerna har
krympt i skinnet och ådrorna har krupit fram på
händerna och - - och –och – borde man tänka:
du kära gamla kropp, som fungerat så länge, du
har haft god kvalitet, du som fungerar än rätt
skapligt. Tack! (1978)
Skulpturer – betong
Man behöver inte bara måla på duk och dylikt,
man kan också använda betong som grund. 1950
utförde Elli Hemberg kubistiska motiv i detta
material.
På sitt sommarställe Slänten, Grödinge, började Elli skulptera i lättbetong 1968 och arbetade
sedan under 70-talet i detta material. Ibland var
lättbetongen polykrom och ibland ytbehandlades
den med vit preotex. Skulpturerna föreställde
personer t.ex. ”Maria”, ”Omfamning ” och ”Omfamnande åtbörd”. Man kan iaktta den för Elli
så nödvändiga rörelsen och rytmen. Storleken
varierar naturligtvis från små till stora verk. Ett
av de större är ”Portar mot havet”, 250×146×150
cm. På ängen mot sjön hade skulpturerna en ﬁn
placering.
Metallarbetarnas kursgård i Åkersberga har
en 5 meter hög skulptur ”Ljusfångaren”, 1972.
Den är tillverkad i konststen med marmorﬂis.
1980 placerades ”Fjärilen”, 400×630×440 cm i
Rålambshovsparken i Stockholm. Den är utförd
i betong med vit ytbehandling. ”Vindskydd Ovalen” 1977 är egentligen ingen skulptur utan ett
arkitektoniskt verk 280 cm högt. Det ﬁnns i Linköping på Fornbys fabriksområde.
Metallskulpturer
Under 70 och 80-talen utfördes Ellis verk i olika
metaller som: mässing, patinerad mässing, järnplåt, oxiderad koppar, aluminium, rostfritt stål
och corténplåt. Hon tillverkade, vek förlagorna
i papper eller kartong efter att ha tecknat dem.
Förlagorna utfördes i exempelvis vitlackerad plåt
för att senare förstoras upp i full skala. Hon skrev

detaljerade anvisningar. Elli följde noggrant utförandet av sina verk hos de verkstäder hon anlitade bl.a. Holger Johansson Plåt och metallverkstad. En del verk är små och andra stora..
I Norrköping ﬁnns ”Dans för ﬁoler” (1973) 180
cm hög i oxiderad koppar, Kungsgårdsskolan,
”Tre löv” (1974) 240 cm hög av mattpolerat, rostfritt stål och ”Porten” (1983) 340 cm hög av rostfritt stål står i Minneslunden, Norra kyrkogården. I Skulpturgården vid Skissernas museum i
Lund står ”Simmarna” (1978) 50×100×50 cm av
mattpolerat rostfritt stål. På Viktoriaplatsen i
Skellefteå står ”Solkrets” (1989) 320 cm hög av
mattpolerat rostfritt stål. Samma år, 1989, invigdes ”Isringar” 180 cm hög vid Billingehov i
Skövde. ”Isringar” står på en betongsockel och
är tillverkad i rostfritt stål Flera av de mindre
verken är gjorda i oxiderad koppar och anknyter
till musik och rörelse. Det är musikﬁgurer i varierande positioner: dansande, sittande, vilande
och stående. ”Kontrabas” och ”Barockluta” är
olika instrument. Elli var mycket intresserad av
musik och jämförde 1966 musik och konst på följande sätt:
Hur svag är inte bildkonstens makt mot musikens.
och 1979:
Varit på Bachkonsert. Det var något ofattbart. Allt
levde i rytm och klanger – Bildkonsten har mycket
svårare att nå fram, att nå in. O, måtte jag hinna
dit.
Var kan man se Elli Hembergs verk i dag?
Elli Hemberg hade donerat verk i form av gåvor
till Skövde Konstmuseum, Skissernas museum i
Lund, Norrköpings Konstmuseum och Moderna
museet. Det mesta av hennes rika produktion är
i privat ägo eller tillhör Konstnär Elli Hembergs
stiftelse. Stiftelsen har nu, 2005, donerat större
delen av hennes produktion till Skövde Konstmuseum. Emellanåt visas hennes konst på utställningar. En av de senaste var i Stockholm hösten
2002 på Konstakademin. Våren 1997 visades på
Skövde Konstmuseum en retrospektiv utställning
av verk från 1910–1990-tal. Sommaren 2005 visades i Skövde ”Elli Hemberg – två och tre dimensioner”. Utställningen utgör ett ”smakprov” inför
den stora utställningen på Skövde Konstmuseum
sommaren 2006.
Många av de stora verken som vävnader och
skulpturer ﬁnns hos institutioner och på allmänna platser från Umeå i norr till Lund i söder.
Elli Hemberg var i mina ögon en stor personlighet och genom att hennes verk visas då och då
kommer hennes namn att leva vidare, inte minst
genom de av hennes skulpturer som ﬁnns utomhus.
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Jag tror på enheten och eviga lagar,
gemensamma för all konst.
Jag tror på upplevelsen och inlevelsen
som grund för allt skapande.
Jag tror på det trägna och trogna arbetet
som enda vägen till målet.
Vid 88 års ålder sa Elli Hemberg:
”Mitt liv har aldrig varit fattigt, utan mycket rikt
genom att jag fått ändra min livsuppfattning så
många gånger.”

Litteratur:
Konstnär Elli Hembergs stiftelse, Elli Hemberg, Bildkatalog 1996. Foto och sammanställning av Göran
Hemberg.
Elli Hemberg,, en ﬁlm av Anders Wahlgren 1984.
Elli Hemberg 1896–1994, Katalog och skrift 1996.
Birgitta Rudberg, Elli Hemberg – en sökare. Samba
förlag.
Birgitta Rudberg, Småstadsliv, Carlssons förlag.
Färgstarka västgötakvinnor, Västergötlands Fornminnesförening, Tidskrift 1997–1998.
Tidningsartiklar.

Ett stort tack till Ulla Hemberg, Göran Hemberg och Birgitta Rudberg för de upplysningar och det material, som jag fått ta del av.

Vattenrytm i varma färger, 1955, tempera på masonit, 100×50 cm. Foto: Birgitta Loftäng.
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Malmö–Toks septemberresa till Wien
Bodil Erberth
Fredagen den 9 september samlades vi på Malmö
central för att starta vår resa till Wien. Turen
gick via Öresundsbron till Kastrup, där vi äntrade vårt plan till den Österrikiska huvudstaden.
Vi började med en stadsrundtur för att bekanta
oss med staden. För den som varit i Wien förut var
återseendet glädjefyllt och de som såg den vackra
staden för första gången ﬁck ett positivt intryck.
Solen sken och det rådde sommarvärme. Vi såg
bl.a. Staatsoper, Naturhistoriska och Konsthistoriska museerna, Hofburg, Parlamentet, Stadshuset och Burghteater.
Rundturens höjdpunkt var uppehållet vid Slottet Schönbrunn, Habsburgarnas imponerande
sommarresidens, där vi ﬁck en guidad visning.
Efter rundturen inkvarterades vi på hotel Artis am Rennweg, ett centralt beläget, fyrstjärningt hotell.
På kvällen åt vi välkomstmiddag på Griechenbeisl, stadens äldsta restaurang, grundad 1447.
Lördagen ägnades åt att bese Belvedere. Detta
vackra slott, som byggdes som sommarresidens
åt prins Eugen av Savoyen, är nu ett av världens
mest betydelsefulla muséer med samlingar från
medeltiden fram till vår tid. Anläggningen består av två byggnader. I den övre ﬁnns samlingar
från 18- och 1900 talen – Biedermeierkonstnärer,
franska impressionister och verk av Klimt, Schiele och Kokoschka. Den nedre rymmer medeltida
konst och ett barockmuséum. Byggnaderna omges av en unik barockträdgård.
På kvällen besökte de operaintresserade
Staatsoper för en föreställning av Puccinis geombrottsopera Manon Lescaut. Operabiljetter i Wien
är dyra, men alla ansåg att det var värt priset.

Handlingen utspelades i modern tid med något
annorlunda dekor och kläder än vad som är traditionellt i denna opera. Sångprestationerna och
musiken var fantastiska.
Söndagen ägnades åt MQ-Muséum quartier
med Leopoldmuséum, där det bl a ﬁnns världens
strörsta samling av Schiele. Dessutom hann vi
med Klimts Beethovenfries från 1902 i Secession, och Hundertwassers Kunsthaus der Wien.
Även här ﬁck vi en specialguide som berättade
om Hundertwassers speciella ﬁlosiﬁ och hans originella färgstarka tavlor.
På kvällen åkte vi spårvagn till Grinzing för en
traditionell ”heurigerabent” på Alter Presshaus.
Måndagen den sista dagen åkte vi i hyrd buss
till Klosterneuburg med Sammlung Essl–Kunst
der Gegenwart. Här ﬁck vi en specialvisning av
samlingarna av en av muséets guider. Eftersom
det var måndag och muséet var stängt för andra
besökare, ﬁck vi också komma ner i förråden, där
tavlor hängde i rader på utdragbara hyllor. Här
ﬁck man en mycket god uppfattning av österrikisk modern konst.
Några timmar på stan där vissa passade på att
besöka Stephansdomen, andra njöt en kall öl på
en trottoarservering eller ägnade sig åt shopping
i de exklusiva butikerna i centrum, utgjorde en
behaglig avslutning på en givande och rolig resa
innan vi i vår hyrda buss styrde kosan till ﬂygplatsen för hemresa. Vi hade uppplevt Wien från
sin allra soligaste sida under några intensiva och
väl använda dagar.
Ett stort tack till B G. Nilsson på Wap–travel,
som stod för arrangemanget.

Vi arrangerade resorna till Berlin 2003,
Paris 2004 och Wien 2005.
I år går färden till Budapest!
Välkommen!

Waptravel AB
Höllviksstrandsvägen 30 B,
236 38 Höllviken
Tel: 040-456516 Fax: 040-450043
Internet: www.waptravel.se

53

1.

2.

3.

5.

4.

6.

1. Stephansdomen. 2. Inte enbart kulturen bäres upp av kvinnor… 3. Övre Belvedere.
5. Sacher-tårtan föll oss alla över läppen. 6. Prins Eugen i full karriär.
Foto: Jan Jeremiasen & Lars Månsson
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4. Michaelertrakt.

7.

8.

9.

11.

10.

12.

7. Afﬁsch. 8. Görel, Lars-Erik och Ingrid komponerar sin lunch på Belvedere. 9. Randigt rendez-vous på Sammlung Essl.
10. Bakom kulisserna på Sammlung Essl. 11. Klockrent språng. 12. Mat- & vätskekontroll.
Foto: Jan Jeremiasen, Lars Månsson & Bo G. Nilsson.
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Rävarnas natt
Det fanns ingen hemma i huset,
Det var tyst i rävarnas natt.
Från spisluckan sipprade ljuset,
och en utbrunnen glödhög andades matt.
Vi kastade ondord som pilar
mot själarnas innerring.
Vi slogs svidande, sprängande kilar
i kampen kring allting och ingenting.
Det skidspår, som drog över vången,
blev inte en slinga för två.
Jag ﬁck åka ensam med ångern,
som den vackraste vinterdag inte rår på.
Här sitter jag nu i min stumhet
med skruvtving kring panna och bröst,
och studsande ekon i rummet
är kvar av allt det, som var du och din röst.
Därute tjocknar tjälen,
i mörkret hörs rävarnas yl.
Jag spacklar sprickor i själen
med en avslagen öl och en ask magnecyl.
Roland Andreasson
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Grön dröm
I natt har frosten garnerat mitt fönster
med stuck och kurbits i ett märkligt mönster.
Ett kyligt collage av rosor och is.
En målning gjord på en mästares vis.
Jag andas med andakt på frostens fasad
ett immande klarhål i vinterns brokad,
och landskapet stiger in i mitt rum:
en gårdsplan med längor och kattspår kring brunn.
Vit är min värld, men min längtan är grön.
Djupt ligger drömmen dold under snön.
Jag andas på nytt i min cirkel av ljus,
och vårlängtan växer i vinterns hus.
Som en sprängkil av värme når vissheten fram,
att liv står på språng bak vårdträdets stam.
Snart sjunger jag sånger med sommarens rim.
Nu öppnar jag dörren, för katten vill in.
Roland Andreasson
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Haag 1677
Baruch Spinoza,hantverkaren, arbetar hostande
böjd över den lilla svarven.
Sitt enkla uppehälle förtjänar han genom att slipa
och polera glaslinser som är oumbärliga
för den gryende empirismens vetenskapssamhälle.
Han hyr en anspråkslös bostad
som han möblerar med ett skrivbord, en bokkista
och verktygen för linstillverkning.
Dessutom föräldrarnas himmelssäng
där han är avlad och där han snart skall dö.
Han är bannlyst, hatad av sin judiska församling.
Som ett minne har han sparat rocken med hål
efter en lönnmördares misslyckade knivhugg.
Baruch Spinoza ﬁlosofen, håller samman
alla slags skeenden genom sin euklidiskt
slipade bevisföring – från axiom till teorem.
Ett strängt rationellt tänkande ger honom
den sanna verkligheten som är identisk med Gud.
Hans Gud ﬁnns överallt, i varje partikel i universum
– utan början och utan slut.
Men går inte att tala med, svarar inte på böner.
Ingenting kan vara annorlunda än det är
och visheten är att acceptera
det oundvikliga.
Med de kätterska tankarna formar han sin odödlighet
medan det vassa glasdammet sakta fräter hans lungor.
Gert Glentow
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Medarbetare i TOK 1976–2005
Namn

Titel

Rubrik

Adamsson, Evert
Ahlner-Malmström, Elisabeth
Ahlsén, Lena
Aldsjö, Matti
Altemani, Marcio
Alveng, Dag
Anderberg, Eva
Andersson, Anna-Lisa
Andersson, Ingeborg
Andersson, Märta
Andersson, Per-Olow
Andersson, Pia
Andersson, Sonja
Andreasson, Roland

Redaktör
Konstnär, Fil.dr
Konstnär
Konst.stud.
Konst.stud.
Fotograf, Oslo
Konstnär
Konst.stud.
Konstnär
Konst.stud.
Fotograf
Konst.stud.
Konstnär
Journalist, författare

Ankarcrona, Keiko
Arle, Asmund
Arnesson, Peter
Arte, Barbro
Bager, Anna-Lena
Beckman, Monica
Bengtsson, Allan
Bengtsson, Assar
Benktson, Benkt-Erik

Översättare
Professor
Konst.stud.
Poet
Poet
Gymn.konsulent
Poet
Mästerspelman
Professor

Bergendal, Gunnar

Professor

Berggren, Bengt

Arkitekt SAR

Berglund, Ulf

Ingenjör

Bing, Hans
Bjarnasson, Olafur
Bjurström, Carl-Gustaf
Björklund, Karin
Björnberg, Kerstin
Braathen Dahr, Eva
Bramstång, Mats

Poet
Konst.stud.
Fil.dr. Paris
Konstnär

Bratt, Bengt
Broby-Johansen, Rudolf
Brolin, John
Brusewitz-Hansson, Anita
Bry, Knut
Casta, Edviane
Collberg, Sven
Cullberg, Johan
Digerfeldt, Gunvor

Universitetslektor
Förf., Köpenhamn
Konst.stud
Skulptris
Fotograf, Paris
Konstnär
Poet, adjunkt
Psykiater
Fil.dr

Digman, Greta
Druid-Glentow, Birgit
Ehrefelt, Kurt

Konstnär
Högskoleadjunkt
Konstnär

Ejwertz, Arne

Folkskollärare

Om konsten att krångla till det
1999
Bild och omvärld
1993
Konstnärliga tekniker
1985
Illustrationer
1976
Towards clarity
1981
Konstbilder
1987
Konstbilder
1992
Omslagsbild
1976
”Bikuporna”
1988
Dikt och bild
1976
Bilder
1986
Möt mej på halva vägen
1982
Vinteräpple
1997
Smocka eller smekning
2002
Resa i nedlagt land
2003
Samhällskritiker med smittande språkglädje
2003
Manifestet på japanska
1986
Bror Marklund in memoriam
1979
Konstbilder
1977
Dikter
1982, 1986, 1992
Dikter
1979, 1983, 1984, 1991, 1992, 1998
Dikter
1985, 1986, 1990
Dikter
1984
Låtar
1988
Poesi och Tanke
1986
Livets bok och bokstävernas .....
1987
En hel högskola?
1979
La Raison et l’amour
1983
Vad nu kultur är
1987
Skolan – en kulturfara
1991
Undervisning som praktisk humanism
1995
Ö. Grevie Folkhögskola
1982
Arkitektutbildning
1983
Bilen i konsten
1998
Båten i konsten
2002
Dikter
1987, 1988
Foto
1983
Översättning av Jean Perrin
1981
Dikt
1978
Utfärd till Fyn
1998
Fruen fra Bergen
1986
Bakgrunden
1976
Innan vinden vänt
1977
Konstnären och badet
1983
Längs Loire
1984
Diktaren-Mammon-Bedragaren
1988
Mod att tala
1989
Dikt
1976
Illa allvarliga tankar....
1992
Form och melodi
1991, 2000
Foto
1984, 1985, 1989
Tulpaner
1997
Dikt
1981
Bödeln inom mig .....
1990
Dansen som estetisk fostran
1984
Kulturpolitiken
1985
Trettonde intern. balettfestivalen
1989
Möte med en fransk ﬁlosof
1994
På väg till Provence
1995
Lyon-Marseille
1996
Solens rike
1997
Provence – solens rike
2000
Natten och dagens drömmar
2003
Minnesbilder
1983
Tanke och Känsla manifest. sig i leken
1993
Galapagos – paradisisk urtid
1989
Tankar i Trägud
1995
Allmogemålaren i södra Halland
1983

Journalist, Oslo
Förf., lektor

År
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Ekarv, Margareta
Elfström, Per
Emond, Tryggve

Författare
Konstnär, poet
Poet, ﬁl.dr

Emond, Vibeke
Engfelt, Rolf
Engquist, Benkt

Översättare
Konstnär
Konstpedagog

Enlund, Ann-Lis
Erberth Bodil

Läkare, graﬁker
Fil.lic.
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En förutsättning var ....
Dikter
Vanföreställningar om konst
Dikter och teckningar
Samtal med makthavare
Om livet i allmänhet .....
Lunda-Kåloristen
Konst i sig eller konst för dig
Varför vackert?
Värdesatser i teori och praktik
Essäer
Den ständiga utmaningen
Till svar för bladtjuvar
Oscar Wilde
Funderingar kring ”Det Eviga”
Barnet som försvann
Om gallerikonst, hötorgskonst .....
Dikter
Vad är konst?
En snilleblixt för c:a 25.000 år sedan
Fragment av en världsuppfattning
Den blinda nödvändighetens värld
Ur ﬁlosoﬁens historia
Om Platon och hans samtida
Aristoteles – en hängiven kunskapssökare
Två vägar att välja mellan
René Descartes
En man som slipade linser
Kunskapen och makten
Italo Calvino
Årets litograﬁ
Land i sikte
Den skapande människan
Insikt och handling
Tanke och Känsla
Makten och (H)ärligheten
Tanke och Känsla
Utopier och verklighet
Tillbaka till – människan
Det vekas värde
Det var år 1975
Vägar till kunskap – funderingar ...
Känt och okänt – en kort berättelse ..
Vänskapens lov
Spritlampan
Vincent van Gogh i Auvers-sur-Oise ...
Estetiska linjen
Sveriges Mourlot – ett vänporträtt
Sergio Fuentes och hans hemliga tecken
Den nya humanismen
Rötter
Känslans tid och tankens
Estetiska manifestet – 25 år
Förord
Förord
Samtal kring bilder
En ny humanism ...
Eugène Delacroix – i livets vår
Vårt behov av känsla
TOK 25 år
Minnenas afton
Missa helst inte
Paradisets portar
Birger Hammarstedt 80 år
Odla din trädgård
Den nya humanismen
Utopi och verklighet
Avant et Après – före och efteråt
Adolf Hölzel 150 år
Några ord om TOK:s preexistens 1960–1974
Öst är öst och Väst är väst
Bild
Människor som jag mött
Brukssamhällets överlevnadsstrategi
Bali

1991
1978–1987, 1994
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991–1996
1997
1998
1998
1999
1998–2001
2000
2001
2001
2003
2004
2005
1988
1999
1976, 2000
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2005
1988
2002
2003
2003

Erberth, Bodil och Persson, Ingegerd
Erko, Rinaldo
Föreläsare
Eswaldsson, Hanna
Fahlgren, Bengt
Faxe, Jörgen
Ferner, Lise
Folkers, Solveig
Fryding, Bengt

Tonsättare
Skriftställare
Direktör
Dansös, Oslo
Lågstadielärare
Lektor

Fuentes, Sergio
Fältman, Ellen
Fältman, Karin
Gabé, Bernard
Gaudin, Nestor
Glentow, Gert

Konstnär
Konstpedagog
Konst.stud
Filosof
Sociolog
Poet

Gotfridson, Harriet
Gottfries, Ingrid
Gudmundsson, Anna
Gustafsson, Peik

Prefekt
Psykiater
Språklärare
Läkare

Gustafsson, Stefan
Gustavsson, Sylvia
Haleby, Eric
Hammar, Bibbi
Hansen, Mats
Hansson, Christer
Hansson, Per-Anders
Hedar, Christina
Hedin, Lars
Helin, Per
Hellberg, Inger
Hennum, Gerd

Konstnär
Konstnär
Organist
Fotograf
Konst.stud.
Sociolog
Biofysiker, Shefﬁeld
Kyrkoherde em.
Professor
Konst.stud
Journalist
Författare, Oslo

Hennum, Sigurd
Hernrup, Maj-Britt
Hernrup, Uno
Herric, Christopher
Hesselgren, Sven

Chefredaktör
Konstnär
Konstnär
Kyrkomusiker, London
Professor

Hilford, Lars

Konstnär

Holgersson, Kåre
Horvath, Lajos
Huldén, Lars
Huldén, Mats
Hultberg, Sven
Höglund, Svea
Hörnlund-Lundin, Lena
Ilhage, Bertil

Konst.stud
Lärare
Fil. dr., Helsingfors
Översätare, Helsingfors
Notsättare
Konstnär
Fil.kand
Konstruktör

Isaksson, Rolf
Isendahl, Ingrid
Ivarsson, Ragnar
Jacobsson, Christina
Jánnesson, Ján
Jardeback, Susanne
Jonasson, Pelle

Konst.stud
Konstnär
F. d. varuhuschef
Lågstadielärare
Fotograf
Konstnär
Konst.stud

Intervju med en sökare
2004
Malmö TOK:s Berlinresa
2004
Parisresa
2005
Intervju med Birger Hammarstedt
2002
Honi soit qui mal y pense
1980
Förnyelsens vind
1982
Haldo Östlund
1985
Dikt
1981
Foto
1979–1981
På bild
1985
Dikter
1993, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002
Musikdekret och musikupplevelse
1982
Om musikupplevelse
1983
Om punktmusik
1984
Den meningslösa meningen
2000
Omslagsbild
1991
Upplev och skapa
1983
Bild
1977
På bild
1994
Anteckn. över ett land och en kris
1981
Dikter
1979, 1982–85, 1987,
1991–95, 1997, 1998, 2001, 2004
SIA-skolan – Skapande i allt
1977
Den nya humanismen och psykiatrin
1993
Att vitualisera, beröra, informera
2005
Rationellt tänkande, några reﬂexioner
1987
Vägen till Livets träd
1988
Förhållandet mellan kropp och själ
1989
Teckningar
2003
Varför målar jag?
1997
Funderingar på en orgelpall
1979
Foton
1982
Bilder
1977
Kreativitet och samhällsarbete
1980
Mänskliga attityder till naturen
1988
En extra krydda i livet
2004
Naturvetenskap och samhälle
1988
Bilder
1979
Min man deckarförfattaren
2002
Dukketeater, Tegnetimen
1983
Nattbilder. Om å stå ”naken”
1984
”Paganini” – bilder av W. Mikkelsen
1985
Gustaf Vigeland på ”Breime”, m.ﬂ.
1986
Dag Alveng og hans fotokonst
1987
Norges störste mesen
1988
Taxi till Marne
1989
Foto
1986
På gren
1997
Glänta
1997
Porträtt
1981
Arkitektur för människor
1985
Kåserier
1986
Start and development .....
1988
HUMANIORA – vad är det?
1990
Religion är en intuitiv arketyp
1991
De tre rivaliserande brödrareligionerna
1992
Kväll vid havet
1997
Lars Hilford ha ordet
2002
Bilden – samhället
1976
Att vitualisera, beröra, informera
2005
Ur Kalevala
2000
Ur Kalevala
2000
Sonetter
1980
Dikt
1978
Översättning av N Gaudins artikel
1981
Än Zen då?
1984
Hopp hos hopi
1985
Vallfärd till Walden
1986
Bild
1976
Kvinnors möte
1997
Huset Medici – ett köpmanshus
1985
Barnkultur i Kristianstad
1989
Foto
1985
Hur Nicolas de Staël förändrade mitt liv
2005
Bilder
1979
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Jönsson, Arne
Jönsson, Åke
Kaij, Frieda
Kallos, Lisa
Karlman, Eva

Konsult
Skulptör
Koknstpedagog
Fotograf
Förskollärare

Karlzon, Rune
Kiefer, René

Skulptör
Professor

Kjellman, Bengt
Kläpp, Mats
Krantz, Lotta

Folkhögskollärare
Konst.stud
Kosntnär

Krenzisky, Margit

Fil.lic, poet

Kullberg, Stig
Kullenberg, Boel
Lagercrantz, Lotta
Lagerroth, Erland

Konstnär
Konstnär
Konst.stud
Docent

Larsson, Inga
Larsson, Lars Bertil
Larsson, S Anders
Larsson-Strömberg, Gunnel

Pedagog
LRF-konsult
Kirurg

Leonhardt, Eva
Liard, José
Lind, Cecilia

Skådespelerska
Konstnär
Musikdirektör

Lindberg, Ingmar
Lindblad, Börje

Poet, glaskonstnär
Direktör

Lindborg, Rolf
Linders, Jan
Lindström, Hjalmar

Professor
Författare
F.d. Kanslichef

Lindström, Tia
Lindström, Vanja
Loftäng, Birgitta

Poet
Keramiker
Fil.kand.

Lundbohm-Reutersvärd, Britt
Lyberg, Folke
Lyngemark, Anita
Lähdesmäki, Oili

Konstnär
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Lågstadielärare
Fotograf, Helsingfors

Apropos skulpturer
1979
Idéer i mina skulpturer
1978
Projektet barn och bild
1989
Foto
2003
En lysande pärla i Söderhavet .....
1988
Seychellerna .....
1991
Stort och smått
1979
Religion på Jesu tid .....
1990
Identitet och gemenskap .....
1991
Myter, bilder och symboler i bibeln
1994
Bild och verklighet
1997
Tre byar i Bihar
1980
Bild
1976
Brev från Schweiz
1986
L’esav – en ytterst kort ramberättelse
1989
Några intryck från Kina
1990
Mexiko
1991
Dikter
1992–1994, 1996–2001, 2002
Tiden som ﬂyger snabbt förbi
2003
Bild
1982
Ur-Modern
1997
Bilder
1984
Gunnar Ekelöf som koltrast
1985
Humanistisk forskning som vertikalrör.
1986
Forskaren och hennes/hans känslor
1987
Humaniora och Naturvetenskap .....
1988
Det stora växelspelet .....
1989
Tid, medvetande och jagidentiteten .....
1990
Vetenskap – Vad är det?
1991
Livet som växande – och världen
1992
Om Richard Matz
1993
Frihet och ofrihet i världen
1994
Skapande mysterium
1995
Det förlorade paradiset ....
1996
I hjärnan ﬁnns människan
1997
Från ”De två kulturerna” .....
1998
Skolimowski om delaktighetens universum
1998
Dialog med Georg Klein
1999
Att integrera vetenskap och religion
2001
En teori för allt
2001
Vad är det för värld vi lever i?
2002
Passioner i västerländskt tänkande
2002
Vetenskap mellan tro och vetande
2003
Dikt
1983
Ysby kyrka och kyrkvägen
2002
Möte med Bengt Olson
2004
Gogol och de döda själarna
2002
En vårsonett
2003
Dikter
1993, 1994
Bilder
1981, 1982, 1983, 1984
Talks to Christopher Herric
1981
”Ge mig en dag” i Röschenz
1998
Claude Debussy
2000
Stillhet och atmosfär på klostret i Taizé
2001
Dikter
1987
Från Mondegos ängder till Söderslätt
1984
Vid Långebrogatan
1985
Azorerna
1986
Känslor och förnuft enl. Sigmund Freud
1990
Läs, min son!
1987
Symposium
1985
Gråsuggans vardag
1988
Bjärebygden
1989
Dikter
1983
Dikt
1981
Barcelona, Barcelona
2001
Tankar Om konst och minnesbilder ...
2002
Den bortglömda västgötamålarinnan
2003
TOK i Andalusien
2003
Återupptäckt efter 50 år
2004
Konst och kultur i Spanien och Portugal
2005
Hänförd och arg i Lund under tio år
1978
Dikter
2003
Att lära genom konsten
1989
Foto
1982

Löfström, Thomas
Malmqvist, Ingrid
Martinsen, Tom
Matz, Hjördis
Matz, Richard

Författare
Konstnär
Fotograf, Oslo
Fil.mag
Författare

Medina, Carlos
Meirama, Claudia
Menander, Anna-Lisa
Mikkelsen, William
Miller, Jana
Mjöbring, Gull

Journalist
Arkitekt
Textilkonstnär
Fotograf, Oslo
Konst.stud
Socionom, författare

Mjöbring, Jakob

Journalist

Moggach, Devorah
Molin, Nina Ragnhild
Mårtensson, Jan

Författare
Poet
Författare

Mällberg, Gunnar
Möller, Nils
Natusch, Wolfgang
Nelson, Cecilia
Niléhn, Birgitta
Nilsson, Lars G
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Kenneth
Nilsson, Lisbeth
Nilsson, Rolf
Norberg, Astrid
Nordahl, Per
Nordin, Sam
Nylander, Lars
Olafsson, Bjarni
Olsson, Karl Erik
Olsson, Kristina
Oravsky, Vlady

Fil.mag
Konstnär
Konstnär
Konsthallsintendent
Läkare, konstnär
Fotograf
Skulptör, Paris
Konst.stud
Sjuksköterska
Fotograf
Professor
Fotograf
Folkhögskollärare
Fil.kand
Lektor, Reykjavik
Bonde, politiker, poet
Konstnär
Regissör

Orheden, Kim
Osouf, Jean
Perlenheim, Lennart
Perrin, Jean
Persson, Lilianne
Persson, Sven
Persson, Ingegerd

Fotograf
Skulptör, Paris
Fotograf
Författare, Paris
Keramiker
Ingenjör
Förlagsredaktör

Pertoft, Curt o Maj-Britt
Pettersson, Bengt
Pontén, Gunilla
Påhle, Anna-Cajsa

Poet
Modedesigner
Konstvetare

Påhle, Klas
Qwarfordt, Gösta

Distriktsveterinär
Poet

Minnet av en by
Bild
Foto
Richardtiden
Det goda samhället .....
Konst och Intensitet
Människans fostran till att rädda .....
Vad skall konsten vara bra för?
Hur kan någonting vara befogat?
Översättning
Bild
Att väva – ett sätt att leva
Foto
Bild
Keramik från Laholm
Litauen
Tankar kring en bild
Varför besöka Colmar?
Sofonisba Anguissola
Artemisia Gentileschi
Judith Leyster
Louise Moillon
Erinringar
Rosalba Carriera
Ursäkta Lavinia Fontana
Mary Beale
Tre porträttmålare
Konstvägen
Ur romanen ”Den blå säsongen”
Färgfabriken – en färgstark femåring
Tryckfelsnisse i Färgfabriken
Konstigheter och barnsligheter
Ur romanen Tulpanfeber
Dikter
Ur romanen ”Förväntan”
Visor
Symbolism, känslodeﬂation .....
Från min horisont
Den andliga lågkonjunkturen
Barn i kosnthall
Ars longa – vita brevis
Foto
Minnen från femtio Parisår
Bilder
Att förstå med hjärtat
Foto
Konst i omvårdnad
Foto
Japan – om form och innehåll .....
Dikt
Brev från Island
Dikt
Axplock ur min dagbok .....
Gökboet – en ﬁlmanalys
En uppbygglig historia
Foto
Bild
Foto
Skulptören Jean Osouf
Dikt
Idoldyrkan och förfall
Donau – kulturﬂoden
Människor jag mött
Island och Grönland – minnesanteckn.
Sidenvägen
Dikter
Reﬂexioner om kläders påverkan
Två västtyska konstmuséer
Foto
Foto
Dikter
Haldo Östlund
Dikter
Sång och teater
Assar Bengtsson – mästerspelman

1978
1976
1983, 1984
1993
1987
1988
1989
1991
1992
1985
1982
1980
1985
1981
1993
1998
1998
2000
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2005
1999
1999
2000
2000
2002
2001
1984, 1993
1987
1988
1978
1992
1983
1989
2000
1983
1980
1977, 1978
1991
1982
1987
1985
1996
1976
1983
1982
1986
1979
1980
1983, 1984, 1986
1981
1985
1981
1991
1994
1998
2002
1992
1996
1980
1978
1987
2003
1987, 2001, 2002, 2003
1981, 1984
1985
1986, 1987
1987
1988
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Rasmusson, Lena
Regnell, Hans
Rischmann, Karin
Rosendal, Björn
Ruark, Margo
Rutz, Wolfgang
Röjgård, Katarina
Sandström, Sven
Seligmann, Eli-Marie
Sellem, Jean
Sjöberg, Fredrik

Konst.stud
Professor
Konstnär, Paris
Överläkare, författare
Dansös, Chicago
Psykiater
Textilkonstnär
Professor
Journalist
Konstnär

Sjödahl, Lars

Docent, konstnär

Sjövall, Björn

Docent, författare

Steen, Denis
Stenberg-Borggren, Anna
Stenberg, Martin

Graﬁker
Antikvarie
Konst.stud

Stres, Gunnel
Sundberg, Berndt

Graﬁker, bildlärare
Skulptör

Svalberg, Gösta
Svensson, Ulf
Söderquist, Karl-Gustav
Tellberg, Margita
Tenglo, Sonja
Thorén, Ingrid

Balettchef
Konst.stud
Rektor
Konstnär
Lågstadielärare
Kulturskribent

Thorén, Stefan
Tornberg, Christina
Tuomikoski, Paula
Törnblom, Sten

Skulptör
Lågstadielärare
Fil.dr, kulturråd
Helsingfors
Konsthistoriker

Zandén, Rolf

Konstnär

Wallman, Sune
Weimarck, Torsten
Wener-Müller, Margit
Wentz, Valdemar
Westerståhl, Gunilla
Westman, Monica
Wiechel, Lennart
Wingård-Warnebring, Ebba
Åhlander Centenari, Renata
Åkerlund, Staffan
Österholm, Pierre

Flygkapten, fotograf
Fil.dr, konstkritiker
Konstnär
Fotograf
Socionom, konstnär
Arbetsterapeut
Docent
Konstnär
Kultursekreterare
Jur.kand, chefred.
Konst.stud
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Bild
1976
Författare och forskare
1978
Marcel Proust et l’image
1984
Laholms Teckningsmuseum
1998
Högre studier i dans 1600–1850
1985
Hela människan – en psykiatrisk vinkl.
1990
Farmor – Ett porträtt
1996
Identiteter och likheter
1981
Peggy Guggenheim. Konst var hennes liv
2001
Vara eller inte vara
1980
Ny människa på vandring
2000
Hemulerna på Listerlandet
2000
Från en främmande strand
1991
Några sommartimmar
1992
Dagbok från Robin Hood’s Bay
1993
Människosyn och kunskapssyn .....
1998
Människans innersta väsen
2003
Humor och mystik
1988
Uppbrott – vansinne eller verklighet .....
1990
Ordets makt och siffrornas mystik
1991
Paradigmskifte inom teologin
1992
Historia som levnadskonst i O. Spenglers verk
1993
Västerlandet söker sin identitet .....
1994
Från mörker till ljus
1995
Bilder
1987
Medeltida kyrkliga textilier
1987
Dikt och bild
1976
Upplevelser av rummet
1977
Mästaren på Rue Didot nr 10
1985
Kommentarer till mina skulpturer
1985
Bild
1991
Svenska balettskolan, vad är det?
1985
Vad är det som händer?
1978
En skola under utveckling
1982
Teckning
1984
En riktig konstutställning
1989
Dachau – 12-årig konstnärsstad
1996
Det levande ljuset – över alla gränser
1998
Prag
1999
Fantasiens mångfacetterade konstnär
2001
Tal den 2 oktober
1976
High Wich – en engelsk byskola
1987
Estetiska Manifestet – några reﬂektioner
1982
Esteettinnen Manifest – mitä se on?
1982
La grande jatte
1982
Henri Rousseau – en djungelmålare .....
1983
På strövtåg med en konstnär .....
1984
Nationalromantiska landskap .....
1985
Bildhuggaren Liss Eriksson
1986
En graﬁker och hans omvärld
1987
Nutida måleri i Sovjet
1989
Vietnam – ett leende land
1994
Dikter
1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002
Foto
1985, 1986
Vara eller inte vara?
1980
Mina fyra liv
1991
Foto
1982–1985, 1987, 1991–1992
Bättre sent än aldrig
2001
Nya Zeeland
1991
Det dramatiska kroppsspråket
1986
Sista resan till Olga
1997
Dikter
1983
Bild
1990
Omslagsbild
1976

Lorenzo Maitanos mästerverk, Katedralen i Orvieto, från 1300-talets början

KulturResor
SVENSKA KULTURRESOR AB

Svenska Kulturresor har i många år haft förtroendet att arrangera medlemsresor för TOK.
Tillsammans har vi utforskat bl a Spanien – Andalusien, Madrid, Barcelona och delar av Portugal
– framför allt Lissabon. Vi har rest tillsammans i renässansfurstarnas Italien, besökt bl a Rom, Venedig och Neapel, sett konst och studerat arkeologi på Sicilien och under en påskvecka följt i pilgrimernas
spår till Santiago de Compostela. Förra året vände vi våra intressen österut, till St Petersburg. I vår
är Moskvas museiskatter huvudmålet. Och fortsättning följer! I höst München, nästa vår långresa till Languedoc och delar av sydvästfrankrike.
Korta och renodlade studieresor – museiresor – planeras för de närmaste åren.
TOK:s medlemsresor i vår regi är närmast att betrakta som utbildningsresor, där vidgad
konstupplevelse är målet. Intresserade medlemmar bör lämpligast ta direkt kontakt med TOK:s sekretariat, Benkt Engquist, TOK tel 0431-45 51 32.
I Svenska Kulturresors allmänna program är intresset fortfarande mycket stort för Rundresan i Ukraina, Kulturresan till Rumänien, Operaresorna till Berlin, Riga, Savonlinna, Verona och Torre
de Lago. Som nyheter i år kan vi presentera en operaresa till Sicilien och Neapel. En annan nyhet
i år är konstresor till USA – till New York, Philadelphia och Washington. Fortfarande är vårt ﬂaggskepp – ”Nyår i Wien” med bl a Wienerﬁlharmonikernas konsert på Musikverein enormt efterfrågad!
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om spännande resmål för TOK:s medlemmar.
Svenska Kulturresor AB: Tel 040-10 35 70, fax 040-30 33 45 och e-mail: info@kulturresor.se
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KALENDARIUM
vår och höst 2006
Maj
I maj planerar Halmstadgruppen en resa till
Glashyttan i Nädhult. Intresserad? Ring AnnMarie Jörby 035-10 83 47.
Lördagen den 6:e planerar Malmögruppen att
göra en dagsresa till Halland. Besök görs på
Raus Stenkärlsfabrik, Mjelby Konsthall samt
någon konstnär på hemresan ev. Susanne
Jardeback. Lunch på Laxbutiken. Avresa
från parkeringsplatsen bakom Malmö Opera
kl 8.00. Hemkomst 19.00. Självkostnadspris.
Intresserad? Ring Bo Thylander 040-54 87 10.
Lördagen den 13:e samåker Laholmsgruppen
kl 10.00 från Tivolitorget för att göra en
rundvandring bland Höganäs utomhuskonst.
Intresserad? Ring Mary Ottosson 0430-711 28.
Den 22–28 maj går TOK:s resa till Moskva.
Augusti
Bokcirkeln i Ängelholm startar. Intresserad?
Ring Margith Nilsson 0431-145 26.
September
Den 7–10:e reser Malmögruppen till Budapest.
4-stjärnigt hotell, besök på olika konstmuseer,
folklore m.m. Intresserad? Ring Bo Thylander
040-54 87 10 eller Bo G Nilsson Waptravel 04045 65 16. Anm. senast 21 maj.
Lördagen den 16:e planerar Laholmsgruppen
resa till Köpenhamn. Visning av nya operan och
museibesök. Avresa från Halmstad (teatern)
kl. 9.30 och Laholm (Tivolitorget) kl. 9.50.
Självkostnadspris. Intresserad? Ring Ingrid
Gullander 0430-204 67 eller fax 0430-294 20.
Anm. senast 1 september.
Oktober
Lördagen den 7:e TOK:s förbundsrådsmöte på
Hillesgården. Se kallelse!
November
TOK planerar en 4-dagars konstresa till
München med anslutande buss från Halmstad
– Laholm – Ängelholm till Kastrup. Intresserad?
Ring Bo Thylander 040-54 87 10.
Lördagen den 25:e besöker Laholmsgruppen som
vanligt Louisiana. Buss avgår från Halmstad
(teatern) kl 8.00 och Laholm (Tivolitorget) kl
8.20. Självkostnadspris. Intresserad? Ring EliMarie Seligmann 0430-121 67 eller fax 0430-124
45. Anm. senast 20 november.
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Förbundet
TANKE OCH KÄNSLA
TOK är ett ideellt förbund bildat 1974. Förbundet ser i människans känslomässiga
mognad ett lika eftersträvansvärt värde
som en kritisk och klar tankeförmåga.
Denna människosyn kallar vi en ny humanism.
TOK:s övertygelse är att varje estetisk
upplevelse stimulerar människan att i sitt
eget liv själv söka efter en helhet och följdriktighet som också omfattar vår omvärld.
På detta sätt blir Jaget ett Du och Duet ett
Jag. Helheten visar sig då inte enbart vara
en förebild för den sökande enskilda människan utan också en förutsättning för det
goda samhället. Detta är den nya humanismens kärna.
Medlemskap
Anmälan om medlemskap sker till sekretariatet. Årsavgiften är 300:–. För varje familjemedlem betalas ytterligare 75:–. Ungdom under 20 år betalar 100:–. Medlemmar
bosatta utanför Norden betalar 500:–. Vår
litograﬁutgåva sker under december. TOK
utkommer under april månad.
Sekretariat
Förbundsordförande är Benkt Engquist
Tel: 0431-45 51 32
Fax: 0431-45 51 56
E-mail ftok@algonet.se
Postadress:
Övre Västersjövägen 424,
266 97 Hjärnarp
Förbundskassör: Bo Thylander
Tel: 040-54 87 10, Fax: 040-54 50 87
Bankgiro: 779-5305 Postgiro: 483 95 25-5
Organisationsnummer: 845001-3530
www.tankeochkansla.se
Förbundets årsskrift
ISSN 0349-2168
Redaktion:
Gull Mjöbring, Blomstervägen 40,
312 31 Laholm, Tel: 0430-717 57
Eli-Marie Seligman, Hällebacksvägen 4 A,
312 32 Laholm, Tel: 0430-121 67
Fax till redaktionen: 0430-124 45
Ansvarig utgivare: Benkt Engquist

Kontaktpersoner:
Malmö:
Bodil Erberth
Söderslätt: Elsa Persson
Ängelholm: Margith Nilsson
Laholm:
Gull Mjöbring
Halmstad: Barbro Ericsson
Asta Hermansson

tel. 040-98 12 30
tel. 040-40 48 30
tel. 0431-14 52 6
tel. 0430-71 757
tel. 035-50 037
tel. 035-12 46 21

MANIFESTET

FÖR EN NY HUMANISM
TOK vill arbeta för
ökad förståelse för att människan är en såväl
tänkande som kännande varelse
att alla människor skall inse att konstupplevelser
även utvecklar förmågan till medkänsla och helhetssyn
att barnets medfödda behov av konstnärligt skapande
stimuleras och bevaras
ett kultursamhälle där konstens alla uttryck hålls levande
genom egna upplevelser och blir var mans egendom
att konstnärlig verksamhet skall ses som en rättighet
för alla människor till ett rikare liv
Vi tror därför
att varje människa som fostrats
till känsla och skönhetslängtan
vunnit något som hon sist av allt vill mista
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