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Om utopier och verklighet
– två skånska konstfolkhögskolor –
Benkt Engquist
Det är nu 30 år sedan Konstlinjen vid Nordvästra
Skånes folkhögskola i Munka Ljungby uppstod och
41 år sedan den Estetiska linjen öppnades 1966 på
Östra Grevie folkhögskola utanför Malmö, vilken
också var den första estetiska linjen vid en svensk
folkhögskola i vårt land.
Då den Estetiska linjen introducerades på
Östra Grevie var tanken inte enbart att skapa
en utbildning i bild och form eller en ny målarskola bredvid dem som redan då fanns på en del
håll. Tanken var i högre grad att profetera för att
konstnärlig verksamhet i all dess rika mångfald
utvecklar människans känslomässiga mottaglighet och att i en tid av överspänd förnuftstro
varje insats i riktning mot ett helhetstänkande
vad människan beträffar borde befrämjas. Måleri,
musik, litteratur, teater är exempel på vägar att
uppleva denna helhet. I detta nummer av TOK
skriver Tryggve Emond om A. Schopenhauer, som
just är en av dessa stora tänkare som uppfyllts av
konstens säregna möjlighet att få oss att glömma
den hårda realitet under vars lagar vi alla lyder.
Det intressanta med Schopenhauer är också hans
betoning av medmänsklighet som ett sätt att leva
fullt ut. Konst ger en möjlighet till inlevelse och
inlevelse krävs för empati och följaktligen leder
konsten oss mot en ny humanism, ny i betydelsen
att vara präglad i lika hög grad av den känslomässiga upplevelsen som av det tankemässiga analyserandet.
När Estetiska linjen uppstod 1966 betraktade
jag för min del denna händelse som startpunkten
för något av nästan maniska proportioner. Jag föreställde mig ett nät av Estetiska linjer över hela
Sverige och gärna koncentrerade till folkhögskolorna i de olika landskapen på så sätt att varje
hörn av vårt land hade sitt eget särpräglade kulturcentrum vad konst beträffar och präglat av
en holistisk människosyn – således rikedom och
mångfald.
Under det decennium som följde efter 1966
uppstod också mycket riktigt estetiska linjer vid
många svenska folkhögskolor och snart också s.k.
Estetiska program vid gymnasierna. För egen del
ansåg jag, att alltför många av dessa utbildningar
tråkigt nog saknade en ideologisk medvetenhet
och snarast var förmedlare av traditonell kunskap, således konformistiska istället för kreativa
– konstutbildningar som endast devot hyllade sin
egen tids avgudar och därigenom framstod som
lika förstockade och ärkekonservativa som den
undervisning Konstnärsförbundet angrep 1886.
Konstutbildning måste vara ett förutsättningslöst
sökande och ett seriöst experimenterande.
Under 1960-talets första år fick jag som kollega på Östra Grevie smålänningen Lars Wahlgren, som då var i resebranschen och därtill en
stor sportentusiast. Vi blev goda vänner och när

TOK bildades 1974 hörde han till anhängarna.
Vid den tiden reste jag runt på svenska folkhögskolor och predikade konstundervisning. En av
dessa många skolor var ” Munka Ljungby ” vars
dåvarande rektor var lidelsefullt musikintresserad och ivrade för att öppna en estetisk linje vid
skolan. Emellertid blev han sjuk och rycktes bort.
1976 kontaktade lärare vid skolan mig om en förfrågan om Lars Wahlgren som ny rektor vid deras
folkhögskola och Lars åtog sig arbetet. Redan året
därpå kunde han på TOK:s tillskyndan öppna en
estetisk linje, som han valde att kalla Konstlinjen.
Kollegiet bestod från början av lärare från Östra
Grevie då det gällde måleri, grafik och keramik.
Ny i gruppen var skulptören Åke Jönsson, tidigare lärare vid Valand och Anna-Maria Nilsson,
ämneslärare och sedermera föreståndare för utbildningen. Under dessa första år efter Konstlinjens uppkomst gällde det s.k. Estetiska manifestet som linjens ideologi och merparten av lärare
och elever tillhörde TOK. Östra Grevie och Nordvästra Skånes folkhögskola var under ett decennium så att säga tvillingsjälar. Själv var jag under
den perioden knuten till ” Munka ” som lärare en
dag i veckan och fick glädjen att se hur Lars Wahlgren handlingskraftigt gav Konstlinjen nya stora
ateljéer, vilkas utformning inte minst nagelfors av
Åke Jönsson. I dag är skolans ateljéer ytterligare
utökade och verksamheten sedan länge väl etablerad.
När jag var ung för ett halvt sekel sedan, var
konstskolorna i stort sett lokaliserade till Stockholm Göteborg och Malmö och går jag tillbaka
till 1900-talets första år fanns i stort sett endast
Konstakademin, Valand och Konstnärsförbundets
tredje och sista skola i Stockholm med Karl Nordström som lärare. Tanken att konst var något allmänmänskligt i så motto att den ägde betydelse
i den personliga mänskliga utvecklingen hos var
och en och inte enbart var ett kall för några få
utvalda var visserligen en urgammal och närmast
klassisk insikt, men hade liksom aldrig trätt ut i
ljuset utan stannat kvar i utopiernas värld.
Fortfarande framstår för många tanken på ett
nät av konstfolkhögskolor i vårt land som något
utan verklighetsförankring därför att konstens
stora värde inte lyfts fram tillräckligt för maktens
kvinnor och män. Alltför ofta koncentrerar sig det
förmenta konstintresset till verkets kanske orimliga saluvärde eller konstnärens jippoartade marknadsföring och sådana synder må väl var förlåtna
om de inte skymmer blicken för konstens verkliga
betydelse för den enskilde och samhället.
I varje fall kan TOK glädja sig åt att ha tagit
initiativet till två välsedda skånska konstinstitutioner som under tre–fyra decennier varit ett hem
för flera tusen unga, kreativa människor.



Arthur Schopenhauer

Tryggve Emond

Som rök för lågan
Frågan plågar i en värld av jämmer:
skrämmer insikt aldrig lust att leva?
Skeva ter sig orderna från kroppen.
Schopenhauer fann svaret givet:
livet lyder viljan, driften, inte
intellektet. Tänkandet styr enbart
skenbart våra steg. Som marionetter
sätter vi till synes stadigt foten
mot en säker grund, men ack, vi dinglar
vinglande i trådar över tiljan.
Viljan styr oss efter sina nycker,
rycker i oss, lirkar, drar. Förnuft är
luft för den - som rök för lågan



Ur filosofins historia 12.

Den entusiastiske pessimisten
Tryggve Emond
I den svenska gymnasieskolan står filosofi inte
högt i kurs. Den samhällsvetenskapliga linjen är
den enda där ämnet fortfarande är obligatoriskt
efter en successiv nedskärning av timtalet under
de senaste decennierna. Dessförinnan var filosofi
faktiskt obligatoriskt på såväl H- som S- och Nlinjen, sedan efterkrigstidens skolpolitiker tydligen fått upp ögonen för ämnets betydelse. Med
den nu gällande ordningen har filosofin åter förpassats till den undanskymda plats den hade under min egen gymnasietid i början av 1940-talet,
då ämnet bara förekom på latinlinjen och där endast för de få elever som valt att läsa grekiska.
Själv tillhörde jag den majoritet av latinare
som inte hade filosofi på schemat, och eftersom
det inte heller förekom någon systematisk undervisning i bildkonst eller musik och mycket selektiv sådan i litteratur, med stark koncentration på
svenskt 1700- och 1800-tal, var gymnasiet på den
tiden ingalunda den bildningens högborg det ibland nostalgiskt utmålats som. De flesta av oss
hade nog lika många luckor i vårt vetande som
dagens studenter. Något som jag kanske inte reflekterade så mycket över då men som särskilt
frapperat mig när jag tänkt tillbaka på min gymnasietid i Helsingborg är att vår egen tid praktiskt taget aldrig berördes i undervisningen. Andra världskriget var dock i full gång under hela
min gymnasietid, vårt grannland på andra sidan
sundet var ockuperat, och det kom dagligen dramatiska nyheter via press och radio. Inga spår av
detta märktes på lektionerna. Nuet var på något
besynnerligt sätt som tabubelagt.
När jag efter studentexamen började läsa moderna språk vid Lunds universitet hade jag fortfarande mycket dimmiga begrepp om vad filosofi
egentligen var. Det var först sedan jag började
studera tyska som tredje språk som det plötsligt och oväntat klarnade för mig. När jag sökte
efter texter att komplettera min litteraturlista
med hittade jag av en ren slump en liten volym
med titeln Aphorismen zur Lebensweisheit. Det
visade sig vara ett urval av citat ur Schopenhauers skrifter. Jag blev genast fängslad och läste
sedan i snabb takt Schopenhauers samlade verk
med Die Welt als Wille und Vorstellung (Världen
som vilja och föreställning) som den lysande höjdpunkten. Den blev som en uppenbarelse för mig.
Jag insåg att de stora filosofiska frågorna var något som verkligen angick mig och att de faktiskt
alltid engagerat mig; jag hade bara inte vetat att
de var filosofiska! Och en bättre, mer levande och
stimulerande introduktion till filosofin kunde jag

inte ha fått. Men Schopenhauer blev för mig så
mycket mer än en introduktör. Kraften och lidelsen i hans vältalighet, så fjärran från det torrt
akademiska språk som oftast utmärker tysk filosofi, gjorde ett överväldigande intryck på mig.
Jag blev övertygad om att Schopenhauer faktiskt
hade rätt: han hade en gång för alla löst det metafysiska problemet. Han hade genomskådat världen, han hade upptäckt varats innersta väsen.
Sedan Schopenhauer öppnat mina ögon blev filosofi mitt nya huvudämne vid universitetet, och
jag blev mer eller mindre förtrogen med alla de
berömda tänkarna i filosofins historia, från försokratikerna fram till våra dagar. Jag har berättat
om några av dem i tidigare årgångar av TOK, och
nu tycker jag det är dags för den filosof som betytt
mest för mig personligen och som jag fortfarande
sätter högst, även sedan jag stiftat bekantskap
med många som åtnjuter betydligt större anseende i den filosofiska världen. För det är lika bra
att först som sist avslöja att de flesta fackfilosofer inte delar min stora uppskattning av Schopenhauer. I filosofihistoriska framställningar får
han i regel inget större utrymme; han behandlas
gärna avståndstagande och en aning nedlåtande,
som en excentrisk outsider vars teser inte behöver tas riktigt på allvar. Många invändningar har
också riktats mot hans resonemang, i vissa fall
befogade men ofta enligt min mening kitsliga,
trångsynta och ytligt formella.
Arthur Schopenhauer (1788–1860) anknyter
närmast till Immanuel Kant (1724–1804), som
med sitt resonemang om ”tinget i sig” ansåg sig
ha visat att det metafysiska problemet, dvs frågan hur verkligheten är beskaffad under den yta
som våra sinnen och vårt förstånd ger oss tillgång till, inte går att lösa, helt enkelt därför att
vi aldrig kommer åt verkligheten sådan den är i
sig själv, oberoende av oss. Den bild vi kan få av
den är ofrånkomligen betingad av sinnenas och
förståndets sätt att fungera; någon annan väg till
kunskap finns inte. Hur vår bild stämmer med
verkligheten kan vi alltså omöjligt veta. Tinget i
sig är ovetbart.
Schopenhauer höll inte med. Han menade att
Kant trots sitt stora skarpsinne förbisett att människan själv ingår i den verklighet hon söker kunskap om, och när det gäller oss själva har vi inte
bara våra sinnen och vårt förstånd att tillgå: oss
själva känner vi inifrån; subjekt och objekt sammanfaller. Och ser vi in i oss själva, finner vi att
det grundläggande, det primära, själva kärnan i
vårt väsen, är viljan, livsviljan, driften att finnas


till. Allt annat är sekundärt. Intellektet, förnuftet
som vi är så stolta över, är bara ett redskap för
den styrande viljan. Vi inbillar oss att vi med våra
planer och vårt förnuft styr över våra liv, men det
är en illusion. Livsviljan har oss i sitt våld.
Insynen i vårt eget väsen, den direkt åskådande
introspektionen, blir som en hemlig underjordisk
gång till förståelsen av världen som helhet, till
kunskap om verkligheten, om ”tinget i sig”. När
vi, efter att ha kommit till den grundläggande insikten att livsviljan är vårt innersta väsen, studerar världen omkring oss, andra människor, andra
varelser, naturen i alla dess otaliga former, kan vi
inte tolka vad vi bevittnar annat än som skiftande uttryck för precis samma fundamentala drift
som den som behärskar oss själva. Vi måste dra
slutsatsen att allt levande styrs av samma obändiga kraft, samma okuvliga vilja, som tigande och
omedvetet manifesterar sig också på den oorganiska materiens nivå. Viljan är världens innersta
väsen, viljan är tinget i sig.
Olikheterna, det individuella, världens skiftande mångfald, är bara ett bedrägligt sken. Innerst
inne är alla individer identiska, representanter
för samma kraft, samma vilja, som påtagligt ger
sig till känna i sexualdriften, vars egentliga uppgift är att fortplanta livsviljan själv. Allt som finns
är så att säga samma andas barn, det är bara de
yttre formerna som växlar. Men samtidigt är det
så att de olika arterna bara kan överleva på bekostnad av varandra. Den enes bröd, den andres
död. Kampen för tillvaron är alltså djupast sett
livsviljans groteska kamp mot sig själv.
Schopenhauer är djupt upprörd över denna
tingens ordning. Det är en ohygglig värld vi lever i, en värld fylld av grymhet och lidande. Den
vilja som behärskar världen är en blind vilja, en
ond vilja. Med bitande ironi vänder han sig mot
Leibniz, som med Guds förmodade godhet och allmakt som utgångspunkt anser sig kunna bevisa
att vår värld är ”den bästa av alla möjliga världar”. Särskilt förbittrad blir Schopenhauer över
att Leibniz försöker rättfärdiga det onda med argumentet att det onda behövs som kontrast till
det goda; utan lidandet skulle lyckan inte upplevas lika starkt, liksom de mörka färgerna i en
målning behövs för att framhäva de ljusa. ”Är då
världen ett tittskåp?” utbrister han indignerat.
Att leva i världen är något helt annat än att betrakta den, och väger man lyckan mot lidandet
kan man inte finna annat än att lidandet i världen vida överväger lyckan. Men själva tanken att
lycka kan uppväga lidande är befängd. Visst finns
det människor som är lyckligt lottade, men hur
kan den enes lycka uppväga den andres lidande?
Kalkyler av detta slag vittnar bara om ett förfärande kallsinne.
Det är en mörk och tragisk bild av världen
Schopenhauer tecknar. Han tror inte heller på
någon utveckling till det bättre. Vetenskapliga


och tekniska framsteg är bara kosmetika: de kan
inte förändra de barbariska grundvillkor som en
gång för alla gäller i världen. Men livsviljan låter
sig inte bekomma. I patetisk aningslöshet kämpar generation efter generation vidare, alla besjälade av samma grundlösa förhoppningar.
Finns då inga ljuspunkter i detta kompakta
mörker? Jo, faktiskt! Schopenhauer lovsjunger
konsten som en outsinlig glädjekälla. I konstupplevelsen befrias vi för stunden från ”viljans ekorrhjul” och får samtidigt en sann bild av verkligheten. Gång på gång noterar han hur hans egen
syn på världen bekräftas i konsten. De stora diktarna, bildkonstnärerna och tonsättarna har intuitivt sett detsamma som han och åskådliggjort
det på sitt speciella sätt i kraft av sin genialitet.
Av alla konstarter sätter Schopenhauer musiken
högst. Med sitt tonspråk, som talar omedelbart
till våra känslor, speglar den livsviljan i alla dess
skiftningar.
Det moraliska handlandet är en annan väg
bort från världens ondska. Människans övermod
när hon utnämner sig själv till tillvarons herre
och behandlar djur och natur utan hänsyn gör
Schopenhauer djupt upprörd. Djurplågeri är avskyvärt, ett skrämmande uttryck för bristande
insikt och brist på känsla av samhörighet med
våra olycksbröder. Insikten om hur världen hänger samman öppnar i stället väg till solidariteten
och medkänslan, som är moralens grundval. Det
är vår självklara plikt att hjälpa de vanlottade
och lindra lidandes plågor. Varje sådan handling
är en seger, om än tillfällig, över ondskan.
Att Schopenhauer var påverkad av indisk filosofi blir tydligt när han anvisar en tredje möjlighet: det radikala förnekandet av livsviljan, inte
genom att begå självmord utan genom att helt ta
avstånd från världen och övergå till en alltigenom
asketisk och kontemplativ existens med ett från
vilja totalt befriat, rent skådande tillstånd som
slutmål, detsamma som buddhismens nirvana.
Asketismen som ett realistiskt mål passar inte
riktigt in i Schopenhauers filosofi. Om nu livsviljan är så allt genomsyrande som han hävdar, hur
är det då möjligt att förneka den, besegra den?
Här framstår den obotlige pessimisten plötsligt
som blåögd optimist. Hade det inte varit mera
konsekvent att se det asketiska idealet som en av
livsviljans många förklädnader?
Man skulle kunna tro att Schopenhauers skrifter är deprimerande läsning, men paradoxalt nog
har de snarare en upplivande och upplyftande
verkan. Förvissningen om att ha upptäckt den
definitiva sanningen om världen tycks ha gett honom en känsla av att ha övervunnit dess ondska,
och hans framställning får en triumferande vitalitet och smittande entusiasm som rycker läsaren
med sig.
Schopenhauer blir på extra gott humör när han
får tillfälle att polemisera mot sin tids mest upp-

burne filosof, den ryktbare men av honom hjärtligt avskydde Hegel, som i Phänomenologie des
Geistes beskrev världshistorien som världsandens
utveckling mot allt högre stadier. Schopenhauers
omdöme om detta verk är inte nådigt: ingen vettig människa kan läsa det utan att tycka sig ha
hamnat på ett dårhus!
Sådana drastiska formuleringar är vanliga hos
Schopenhauer. Ibland kan de urarta till grova generaliseringar, som vittnar mer om hetsigt lynne
än om filosofisk eftertanke. Hans hätska utfall
mot kvinnan bottnade nog delvis i hans spända
förhållande till sin mor, vars framgång som underhållningsförfattare han både avundades och
föraktade. Det grämde honom att han inte själv
blev erkänd, men han lät sig dock aldrig nedslås av sina motgångar. Hans självkänsla förblev
orubbad. Att vara ensam och förbisedd passade

honom egentligen alldeles utmärkt. Han var förvissad om att hans tid skulle komma, vilket den
också gjorde, när han vann en viss berömmelse
några år före sin död. Betecknande är hans svar
när någon frågade var han ville begravas: ”Det
gör detsamma. De kommer att hitta mig.”
Betecknande är också att Schopenhauer inte
främst fått sina anhängare bland fackfilosofer,
som gärna prioriterar strikt logisk analys, utan
bland konstnärer, diktare och tonsättare, som gripits av hans framställningskonst, beundrat hans
skarpblick och stärkts av hans syn på konsten.
Tolstoy, Wagner och Thomas Mann är några av
dem som sett honom som den store sanningssägaren. Och nog har mycket som hände under
1900-talet och mycket som fortfarande händer
gett ytterligare belägg för åsikten att han i stor
utsträckning faktiskt har rätt.

Paul Gauguin, Jacob och ängeln, 1888, National gallery of Scotland, Edinburgh

BRETAGNE
april 2008

Under april månad 2008 genomförs Etapp II av våra planerade nya Frankrikeresor. Denna gång går färden
till Bretagne, som inte minst är välkänt i måleriets historia tack vare Paul Gauguin och de byar han gjort
världsberömda: Pont Aven och le Pouldu. Men även svensk konsthistoria har anknytning till Bretagne genom alla de svenska målare som arbetat där.
Enligt flera medlemmars önskemål skall våra resor hädanefter utannonseras så, att alla medlemmar får
kännedom om resorna i tid och att en fast anmälningstid anges, före vilken ingen giltig anmälan kan ske.
Anmälan till Bretagne och då i form av anmälningsavgift (1000:-) får ske först efter denna tidnings utgivning.
Anmälningarna placeras i turordning av vår kassör. Betalning sker till PlusGiro 483 95 25 3.
Resan omfattar 8 dagar. Pris ännu ej fastställt.



Åke Röjgård vid ingången till sin ateljé juli 2006.

Åke Röjgård

– en konstnärs tankar –
Sinnesintrycken i all sin överväldigande mängd behöver ordnas för att förmedlas, behöver sammansmältas med något material som också det tycks vänta på att komma
till tals. Här finns nu en tilldragande landskapsutsikt, en behaglig modell, en vacker
blombukett. Här finns också det vita papperet, de läckra färgerna väntande i sina
tuber, den mjuka kletiga leran, den hårda hemlighetsfulla träbiten. Alla dessa företeelser känns krävande, utmanande var och en för sig. Varför inte lämna dem ifred?
Men något kräver att man visar deltagande, att man ansluter sig till traditionen att
berätta om sin tillvaro medan den pågår. Något skänker även lusten att ge sig in i
sammanhangens gåtfullhet. Förebilder, mästerverk finns att se och lära av. Man är fri
att välja, men får hålla sig till dem man har störst förtroende till, dem man älskar, som
man troligen lär mest av. Så tillbringar man sitt vardagsliv i denna sammanställande
verksamhet, underordnar sig, undviker att överskrida de gränser som uppenbarligen
behövs för tydlighetens skull. Emellanåt kan då vardagen kännas högtidlig av att man
glömt sig själv, att man fått del av Hemligheten.


Åke Röjgård, Ann (gips).



Åke Röjgård, Vid fikonträdet (målad ek).
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Åke Röjgård, Ann (målad ek).
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Åke Röjgård, Badstranden (målad ek).
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Åke Röjgård, Fyra får (målad teak).
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Åke Röjgård, Vid badbäcken (målad ek).
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Åke Röjgård, Jesus och Petrus (målad ek).
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Uppfinnaren som kulturarbetare
Bertil Burström
Den ursprungliga betydelsen av ordet kultur är
odling, förfining och skapande. Kultur innefattar
alltså allt som växer, skapas, formas och utvecklas samt resultatet därav. Den kultur vi i Förbundet TANKE OCH KÄNSLA närmast tänker
på är konst såsom måleri, teckning och skulptur,
ordkonst som poesi, prosa och filosofi, musik och
komposition, film och teater med mera – allt skapat av kulturarbetare och konstnärer till njutning, bildning och vederkvickelse för alla kulturälskare.
Men nog är väl de flesta nyttiga ting och metoder som underlättar vår vardag också ett slags
kulturyttring och konst? Javisst! För att ta fram
dessa produkter, metoder och processer krävs ju
mycken kreativitet och skaparkraft. Utvecklingen har ständigt gått framåt och hela tiden byggt
vidare på vad som skapats tidigare. Ständigt gör
forskningen och teknikutvecklingen mer eller
mindre stora språng. Ofta ligger enskilda personer och småföretag bakom detta arbete. Vår levnadsstandard skulle inte ha utvecklats särskilt
långt och dessa rader skulle inte ha kunnat läsas
utan uppfinnarnas kreativa insatser. Tänk även
på uppfinningar som radion, telefonen, röntgenapparaten, flygplanen, bilen, cykeln, kylskåpet,
elspisen, glödlampan samt massor av andra nyttiga alster i såväl stort som smått. Efter att ha
pekat på detta kan det tyckas något underligt att
uppfinnarna i Sverige inte längre har den status
och prestige som rådde under industrialismens
tidiga år. Forskare och vetenskapsmän vid akademier och institutioner har däremot fått ett ökat
anseende till nivåer som ibland ger eko även i Nobelpris-sammanhang. Huruvida detta beror på
skillnaden i utbildningsnivå, anknytningen till
välrenommerade professorer och docenter eller
den stora skillnaden i tillgängligt kapital och utrustning samt statliga forskningsanslag undandrar sig min bedömning.
Om ett alster från ett kreativt tekniskt skapande är helt nytt och inte förevisats offentligt
samt dessutom besitter en tydlig teknisk effekt
och bygger på en problemlösning som inte kan
anses ligga nära till hands för en fackman på området – då kan den nya produkten eller metoden
betraktas som en patenterbar uppfinning. Blir
uppfinningen kommersialiserad och lanserad på
marknaden i form av färdiga produkter, metoder
eller processer kallas den med ett modernt språkbruk för innovation.
I de flesta utvecklade länder finns patentverk
och myndigheter som nyhetsgranskar och beviljar
16

ansökningar samt registrerar mönster och formgivning, varunamn och varumärken samt patent.
Motivet till att dessa institutioner inrättades för
över hundra år sedan är tanken att samhällets
tekniska utveckling stimuleras bäst om den som
vill lägga ner stora arbetsinsatser och kapital på
utvecklingsarbete, i gengäld får åtnjuta ensamrätt till sitt resultat ett antal år. Om inte, är det
rimligt att tro, att all forskning och presentation
av snillrika idéer allvarligt hämmas eller avstannar om de ” intellektuella frukterna ” genast blir
andras egendom.
I de olika patentverkens arkiv finns över 45 miljoner patent registrerade. Samma uppfinning kan
vara patenterad i ett tjugotal länder, men i de flesta fall endast i några få. Detta betyder att åtminstone tio miljoner uppfinningar har ansetts tillräckligt avancerade för att patent skulle beviljas under
åren. Av dessa har exempelvis den holländska TVoch radio-tillverkaren Philips ansökt om och fått
cirka 100.000 patent registrerade. I Sverige ansöks
om patent på fyra till femtusen uppfinningar årligen. Av dessa svarar telefonkoncernen Ericsson’s
anställda för ungefär en femtedel.
En patenträtt ger ensamrätt för uppfinnaren
eller patentets innehavare i tjugo år räknat från
ansökningsdagen (ytterligare några år medges
för läkemedelspatent med hänsyn till samhällets verifieringskrav). Huruvida ett patent har
skyddsverkan gentemot andra förutsätter att
årsavgifterna är betalda. Årsavgifterna ökar för
varje patentår från några hundra kronor till uppemot sextusen kronor i varje land där man vill
att patentskyddet skall upprätthållas. Många
beviljade patent förfaller därför av kostnadsskäl
och avskrivs i förtid.
Kostnaderna för experiment, prototyper, utvärdering, produktionsverktyg och råmaterial,
patentbyråkostnader, finansiering med mera är
betydande. Lägg därtill svårigheten att hitta finansiärer, samarbetspartner, producenter och försäljningskanaler samt problemet att tackla alla
konkurrenter. Detta gör att bara fem–sex procent
av alla patent tas i anspråk och når sitt förverkligande, medan endast ett patent av hundra blir
en kommersiell framgång. Lägg därtill att endast
en av fyra ansökningar om patent beviljas, så förstår man att vägen är lång och knagglig för den
skapande människa som kallas uppfinnare eller
innovatör. Uppfinnarens upphovsrätt måste till
skillnad från andra skapade verk registreras och
betalas för att vara skyddad. Detta kan uppgå till
mellan trettio och sextio tusen kronor per land.

Vidare nödgas patentinnehavaren ensam försvara sitt patent i domstol om någon gör patentintrång och plagierar, tillverkar eller säljer efterapningar. Allt detta slipper författaren, tecknaren,
kompositören med flera, vilkas verk åtnjuter en
suverän och kostnadsfri ensamrätt under upphovs-mannens livstid och sjuttio år därefter. Författare och konstnärer behöver heller inte starta
tryckeri eller färgfabrik, men det är närapå vad
en uppfinnare i princip måste göra för att få ut
sin skapelse på marknaden.
”Uppfinnare” har liksom andra människor olika kompetenser och anlag. Fem huvudgrupper
kan urskiljas:
Problemlösaren – som har synpunkter på allt,
även administrativa och sociala problem.
Engångs-uppfinnaren – som länge gått och
grunnat på ett besvärligt tekniskt problem på
jobbet och till slut hittat en lösning.
Industri-uppfinnaren – som är anställd för att
forska och göra kreativa insatser med företagets produkter m m.
Fabrikörs-uppfinnaren – som med en eller flera
idéer och uppfinningar inom en viss bransch
startat företag för att exploatera dessa.
Serie-uppfinnaren – som ständigt kreerar och
utvecklar problemlösningar inom skilda områden och sedan försöker sälja patenten eller
upplåta licenser mot royalty (typ författare/
kompositör).
Genuina och utpräglade uppfinnare är vanligtvis inga säljare och ordkonstnärer. Faktiskt finns
det en större andel dyslektiker bland de uppfinnarbegåvade än bland andra grupper. Många är
dock konstnärligt intresserade och duktiga på
formgivning och design. Paradexemplet är tusenkonstnären Lionardo da Vinci (1452–1519).
Dessutom måste en lyckosam uppfinnare besitta
en stark tro på sin sak samt vara hängiven och
envis men samtidigt vara ödmjuk och mottaglig
för kritiska synpunkter och förbättringsförslag
från omgivningen. Andra viktiga egenskaper för
en sann uppfinnare är en optimistisk och förhoppningsfull läggning men samtidigt kritisk och
respektlös mot befintliga problemlösningar, teknologier och produkter. Vidare måste uppfinnaren vara en god analytiker och forskare som kan
förhålla sig objektiv och ärlig även till sina egna
negativa försöksresultat som ju knappast går att
undvika. För den genuine uppfinnaren är fokuseringen på pengar sällan det primära även om
pengar är oundgängliga och utgör ”bensin till motorn” samt ger möjlighet att ta sig an nästa projekt. Tillfredsställelsen av att åstadkomma något
med bestående värde och som kommer mänskligeten till nytta framstår nog som allra viktigast.
Som uppfinnare fungerar jag själv så här i själva problemlösningssituationen.
När jag ser eller hör talas om ett problem eller
önskemål som känns tillräckligt meningsfullt går

en radar- eller skanner-funktion igång i hjärnan.
Snabbt hoppar ett antal idéer och uppslag upp
– en del möjliga, andra omöjliga. Samtidigt kollar
jag vad som redan finns på marknaden och läser
på i ämnet samt sätter igång den kreativa delen
av hjärnan igen och igen samt prövar många alternativa idéer och uppslag. Det känns faktiskt
i kroppen och i knoppen om uppslagen inte är
tillräckligt bra och om något fattas men ändå är
på gång. Jag upplever det som ett slags havandeskap eller ”förstoppning” Jag kan gå med den
känslan i några dagar och plötsligt springer den
rätta lösningen fram – alldeles oberoende av vad
jag gör just då. Då gäller det att fundera ännu
lite djupare över fördelar och nackdelar och tänka ut några varianter eller modifikationer samt
attraktiva utföringsformer. Finns det en lönsam
marknad åker jag till Patentdirektoratet utanför
Köpenhamn (ligger närmast till för min del) och
kollar om mina idéer verkligen är unika. Numera
går det lika bra att kolla via patentdatabaser på
Internet (se relevanta länkar på: www.uppfinnareihelsingborg.se). Är min idé ny på området
och tillräckligt bra, handlar det om en uppfinning
som är klart patenterbar. Sedan börjar det stora
arbetet med att förverkliga och exploatera uppfinningen. Nio delar transpiration och en del inspiration, sade redan Thomas Alva Edison på sin
tid (1847–1931).
Oavsett vilka anlag vi skaparnaturer har begåvats med, är vi mer eller mindre beroende av
intressenter, rådgivare, experter, finansiärer, reklamare och inte minst entreprenörer för att förverkliga ett projekt. För att nå ut med sin uppfinning som färdig produkt till slutförbrukaren
gäller det att ha tur med sin timing och träffa rätt
person på rätt företag med det rätta projektet
vid rätt tillfälle och under bästa förutsättningar
och omvärldskonjunkturer. Man måste inse att
det faktiskt behövs ett stafettlag för varje nytt
uppfinningsprojekt och att den framtida vinsten
måste fördelas på flera händer. Bra och entusiastiska marknadsförare och exploatörer är dock
oundgängliga för stafettloppets sista sträcka för
att nå målet – att uppfinningen kommer till användning hos nöjda slutkunder och ger vinst till
den som ofta både bokstavligt och bildligt satsat
sitt liv och sin själ med blod och pengar, svett och
tårar för att förverkliga sin idé. Därigenom kan
uppfinnarens nyskapande och pionjärarbete på
ett verksamt sätt bidra till den kulurella utvecklingen både i den aktuella branschen och för landet.

© Bertil BURSTRÖM, juli 2006
Össjö-Boarpsvägen 80, 266 91 Munka Ljungby
Tel 0431-433280 (Fax 0431-433281)
E-post: bertil@srsf.se
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Utmaningar

– dynamiska möten med yttre och inre dialog
Maimo Widesjö
Jag är född och uppvuxen i Bromölla i nordöstra
Skåne med dess natursköna områden. Som yngst
i en syskonskara på tre var min skolgång i princip utstakad, jag skulle följa mina bröders. Vi fick
alla tre tidigt erfarenhet från arbetslivet och vuxenlivet då vi under alla skollov deltog efter förmåga i olika arbetsmoment i familjeföretaget.
Men visst fanns det drömmar om att mina föräldrar skulle ha mera tid över för att se och lyssna
på ens tankar och funderingar. Söndagarna tillbringade vi ofta ute i skog och mark. Detta ”naturrum” blev under tonåren och är fortfarande en
stor källa till lugn och skapande av ny energi.
Vad det gäller skolgången kom jag trots allt att
”gå min egen väg”. Det var väl mitt sätt att säga
”jag är jag” och jag har fått ett varierande och
innehållsrikt liv.
Mina konstnärliga studier påbörjades redan vid
Samrealskolan i Sölvesborg där min teckningslärare, Rolf Palvén var oerhört inspirerande och
uppmanade mig att studera vidare. Heltidsstudier för Bengt Hansson vid Skånska Målarskolan
i Malmö under slutet av 60-talet ledde till att jag
upptäckte Cezanne. Cezannes ljusa färgval och
sätt att applicera färgen var det som först kom
att fascinera mig.
Jag kände dock att jag behövde satsa på ett yrke
med större ekonomisk trygghet samtidigt som jag
ville försöka fortsätta med det konstnärliga skapandet. Därför bestämde jag mig för att utbilda
mig till arbetsterapeut utifrån den vetskap jag
hade om yrket vid den tidpunkten. Jag blev snart
varse om att det var högst begränsade kunskaper
jag besatt och utbildningen kom att bli en fantastisk utmaning med med nya kundskapsområden
som medicin, psykologi och socialmedicin m.m.
vilka behövdes för rehabiliterande verksamhet.
Men först åkte jag som 18-åring,1969, på sommarkurs för Arne Isacsson på Gerlesborgsskolan:
koncentrerad yrkesvägledande kurs i konstnärliga och estetiska ämnen. Allt var så spännande
och nytt med naturupplevelser som var helt annorlunda mot nordöstra Skåne. En känsla av att
vara liten och vilsen kunde infinna sig när jag
vistades i detta öppna och karga havsband. Två
år senare åkte jag på egen hand till en sommarkurs i Spanien som hade arrangerats genom Gerlesborgsskolan. Detta blev också en emotionellt
laddad resa med intensivt arbete. Jag fick konstnärlig handledning av Leif Jensen, som poängterade vikten av att följa sina känslor och göra en
fri tolkning av naturupplevelserna.
Dessa omvälvande upplevelser har troligen
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Maimo Widesjö, Island 2004.

också inneburet påverkan och inspiration till
mitt fortsatta skapande.
Arbetsterapeututbildningen vid Sahlgrenska
i Göteborg i början av 70-talet kom att bli avgörande för min framtid, med examen, make och så
småningom tre döttrar. Mitt yrkesutövande som
kliniskt verksam arbetsterapeut och pedagog vid
institutionen för arbetsterapi i Lund, det senare
under 80- och 90-talen, har inneburet många och
fantastiska möten med personer i olika åldrar.
Personer som har delat med sig av sin livserfarenhet.
Att som ”nykläckt” lärare i arbetsterapi stå
inför studentgrupper där det fanns kolleger med
mycket längre praktisk yrkeserfarenhet (och som
kunde ha varit min ”förälder”) innehöll stora utmaningar men också dialog – en outtömbar kunskapskälla på alla plan. När jag tio år senare avbryter forskarutbildning och avsäger mig tjänsten
är förhållandet omvänt, studenterna kunde ha
varit ”mina söner och döttrar” men dialogens och
kommunikationens betydelse var densamma.
Under denna period av mitt liv fanns det
inte mycket utrymme för att måla; ”-det gick på
sparlåga”. Vändpunkten blev Kvinna Kan 1993
– mässa i Kristianstad där jag deltog med sex oljemålningar. Känslan att ta upp måleriet igen på
allvar, nu eller aldrig, blev mycket uttalad.
När jag 1995 återupptar mitt bildskapande på

heltid har de konstnärliga studierna kompletterats med flera praktiska kurser och konstvetenskap vid Lunds Universitet.
Konstvetenskapen behövdes för teori och praktik går verkligen hand i hand. Dessa studier gav
mig också möjlighet att inhämta mera kunskaper om Cezanne som var klassiskt skolad men
även en romantiker precis som hans förebild Delacroix.. För romantikern är känslan och fantasi
viktigast.
Under det här första året i min nya yrkesroll
målade jag ett mindre verk i olja ”Det bara hände…” som en närstående vän kommenterade: Ja,
ja där ser du…. Det var väl vad han tyckte om
mitt beslut att lämna mitt tidigare yrke – å andra
sidan kan bilden ha varit en form av dokumentation av vad min yngsta dotter sa då hon råkade
ha sönder den ursprungliga skulpturen.
Det finns inga entydiga svar och vi människor
är olika och upplever och tolkar verkligheten olika.
Efter deltagande i samlingsutställningar och
ett antal separata utställningar 1994–1996 genomförde jag en stor separatutställning på Annies Art Gallery, Malmö 1999 där jag visade verk
som vuxit fram genom experimenterande och sökande med färg och form. Verken innehöll mycket
sprickbildningar där inre energi får möjlighet att
rinna fram och möta yttre krafter och strukturer.
Även om jag många gånger är tilltalad av jordfärgerna så är mitt måleri inte naturalistiskt
utan domineras snarare av det abstrakta där jag
eftersträvar det dynamiska mötet mellan ljust
och mörkt, hårt och mjukt… vilka är varandras

Maimo Widesjö, ”Det bara hände…”, 1995, olja 35x25 cm.

Maimo Widesjö, ”…att bygga broar” 2004, olja 145x35 cm.
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förutsättningar. Oljemålningarna som ofta har
ett mångbottnat innehåll består av fragment av
verklighet och fantasi. Bakom det uppenbara
i motivet döljer sig en annan verklighet där betraktarens medverkan med egna erfarenheter
och upplevelser krävs för att bilden skall bli ”fullständig” En målning är ”färdig” när färg och form
på ett tilltalande sätt väcker olika tankar, känslor… På så sätt uppstår en yttre och inre dialog.
Boken ”De Grekiska myterna” av Jean-Pierre
Vernant har varit en outömlig inspirrationskälla
så väl till enskilda verk som diptyker och triptyker. Under slutet av 90-talet och framöver har
jag sett det som en utmaning att integrera vedertagna attribut för gudinnor och gudar mfl ur
den grekiska mytologin med den nordiska stammen. I mitt inre genomgick björkarna med dess
näver en metafor och oljemålningar i högformat
tog form. Triptyker som Pallas Athena, Dionysos,
Zeus (1999) och Kvinnans skapelse med Afrodite,
Hera, Pallas Athena (2002) kom att hos betraktaren väcka flera olika associationer. Min strävan
att undvika de klassiska bilderna och i stället
försöka skapa kontraster och dynamik kunde hos
betraktaren väcka både frustration och nyfikenhet. En inre dialog som påverkades av deras tidigare erfarenheter.
Att måla i olja är en långsam process och det
händer mycket under tiden då bilden växer fram.
Dialogen mellan duken med dess färger och mig
kan vara ömsom lugn och ömsom mera energisk
och rent av explosiv.
Därför såg jag det som en ytterligare utmaning
att arbeta fram ett medlemsblad åt TOK:s medlemmar. Inspirationen till litografin ”Daphne” är
hämtad ur ett av mina tidigare verk ”Den Grekiska Mytologins möte med den Nordiska Stammen- Sagan on Daphne”(2000) triptyk olja (3x
140x 35).
Nymfen Dafne var dotter till en flodgud. Hon
älskade att ströva i skogen, fri och lycklig.
Vid flodstranden träffar bågskyttarnas gud och
skaldekonstens gud Apollon, den unga kärleksguden Eros. Eros satt och lekte med sin båge och pilar. Pilarna var försedda med spetsar av guld eller
bly. Den som blev träffad i hjärtat av guldspetsen
skulle känna oerhörd kärlek till den förste av motsatta könet som de mötte. Om de däremot träffades av blyspetsen skulle det uppstå en känsla leda
och avsmak för kärlek.
Apollon hånade Eros för hans lilla pilbåge.
Eros blev arg och sköt en guldspets genom Apollons hjärta.
Därefter besköts Dafne med en blyspets. När
Apollon träffar Dafne blir han djupt förälskad
och förklarar sin kärlek till henne. Dafne blir förtvivlad och flyr till sin fader och ber honom om
hjälp.
”Fadern hörde hennes bön. Flodguden förvandlade henne till ett lagerträd. Hennes fötter växte
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ner i marken, armarna som hon höjt upp i luften
fick gröna löv, ögonen slöts, och hennes späda gestalt blev stel. Apollon slog sina armar om stammen. Han kunde ännu höra hur hennes hjärta
slog svagt.
Sedan dess är lagern Apollons heliga träd. Han
virade kransar av lagerblad kring sitt hår och sin
lyra. Eftersom han är diktens och musikens gud
som också beskyddar vetenskap, brukar man ge en
lagerkrans till diktare och vetenskapsmän.” (a.a.
s111).
(Ur: Grekernas Gudar och Hjältar av Lena Stiessel, Esselte Studium 1989)
Arbetsprocessen med litografin har varit metodisk och strukturerad under handledning av Birger Hammarstedt.
Jag har valt att exponera litografin med svart
passepartout (och vit kärna) och svart enkel ram
för att få rätt kontrast och dynamik. Något som
jag också eftersträvar i mina oljemålningar.
När jag handlar efter min egen övertygelse
och känsla inför det som föds fram i bild kan jag
ibland drabbas av tanken att inte vara riktigt
rumsren i etablissemanget, men då styrks jag av
följande citat från Gerhard Richter:s utställning
på Louisiana våren 2005: ”Konstnärens uppgift
är inte att avbilda, upprepa eller behandla ur endast en synvinkel, välkända verk utan att:
Konst är att förvandla våra väl kända bilder
till nya och andra bilder och låta det gamlas reflekteras i det nya”. Själens aktiva process och
betydelse har konstteoretikern Ragnar Josephson också understruket genom att citera Cezanne
”Ögat skall samla och sammansmälta; hjärnan
skall utforma” (ur Konstverkets födelse (1991) s,
20)
Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är inte
intresserad av att försöka att återge delar av
”verkligheten”, tidigare erkända konstverk eller
egna verk. Utan utmaningen ligger i att fånga
min upplevelse, reflektion och skapa något utifrån detta.
I mina bilder finns oftast en mångtydighet och
strävan att stimulera betraktaren att göra egna
associationer utifrån egna erfarenheter. När jag
sedan också får ta del av betraktarens olika associationer ger det mig en tillfredställelse och ytterliggare inspiration till nya verk.
Litteratur tips:
Josephson, Ragna, Konstverkets födelse Studentlitteratur, Lund 1991 6;e upplagan.
Ocvirk, Otto G.mfl, Art Fundamentals, Theory and
Practice, Wm C. B publishers 1990.
Vernant, Jean-Pierre, ”De Grekiska myterna” Bokförlaget Forum, Stockholm 2000.

Foto: Anders Widesjö

Maimo Widesjö, Daphne, TOK:s litografi 2007.
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Maimo Widesjö, ”Den Grekiska mytologins möte med den Nordiska Stammen” Pallas Athena, Perseus, Hermes,
2003, olja 3x 145x35 cm.
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Maimo Widesjö, Väntan, 2005, olja 42x30 cm.
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Teckningsmuseet i Laholm
24 år från idé till museum
Björn Rosendal
När Teckningsmuseet i Laholm invigs har det
noga räknat 24 år på nacken från det att den första idén föddes tills den nya vackra museibyggnaden står färdig. Det kan alltså vara tid att skriva
en kort historik.
Man kan indela Teckningsmuseets historia i
tre faser. En idé och förberedelsefas 1983–92, en
fas där museets samlingar och profil utåt byggdes upp 1992–2002 och slutligen det nya museets
framväxt 2002–2007.
En redogörelse för åren 1983–92 blir nödvändigtvis ur min synpunkt kanske alltför jagbetonad. Jag föredrar därför att skriva om mig själv
(R) i tredje person.
Böllerupakademin
Då teckningsmuseets samlingar till att börja
med byggdes upp i dess namn så får vi börja med
akademins uppkomst. 1979 fick R idén att starta
en akademi för alla konstarter. Namnet blev Böllerupakademin eftersom R bodde i Bölarp som
ibland kallades Böllerup på danska tiden. Den 23
juli 1981 började Böllerupakademin att existera.
Teckningsmuseet 1983–92
Våren 1983 fick R idén att bygga upp ett teckningsmuseum i Laholm. Det saknades ett sådant
museum i landet. Teckningen, nerven i bildkonstens och skulpturens historia, behövde uppmärksammas. Det geografiskt välbelägna och
vackra Laholm kunde få en plats på kulturkartan. Teckningar var lätta att arkivera. De tar inte
så stor plats.
R började leta efter lokal. Han sökte upp arkitekten, konstkännaren och galleristen Svend
Bögh Andersen och presenterade idén. Olika alternativ diskuterades.
I februari 1984 dog Svend och något annat måste göras. R vände då på steken och beslöt att börja
samla teckningar i stället för att jaga lokal. Han
hade talat med Hardy Strid om sina idéer och det
föll sig naturligt att de kunde utnyttja de teckningar de själva ägde som en grundplåt till en samling.
Ingvar Neuman, hade en stor samling konstrecensioner och en hel del teckningar. De beslöt då att
samla teckningar i Böllerupakademins namn för
ett framtida Teckningsmuseum i Laholm. Strid,
Neuman och R bildade en arbetsgrupp med Emma
Rosendal utlokaliserad i Stockholm.
1985 satte man i gång och det visade sig gå
ganska lätt. Konstnärerna var frikostiga.
24

Det gick några år. R skrev stadgar och den 9
mars 1992 bildades Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum med en styrelse bestående av tre
representanter från Böllerupakademin, tre från
kommunen och en från Hallands länsmuseer. Styrelsens sammansättning gav kommunen insyn i
verksamheten samtidigt som stiftelsen stod helt
fristående från kommunen. Teckningsmuseet tilldelades lokaler i rådhuset och kommunens arkiv.
1992–2002
Den 18 juni 1992 öppnades museet. I oktober
samma år bildades museets vänförening som genom åren fått en allt större betydelse för verksamheten. Genom väl genomarbetade temautställningar kom teckningsmuseet att skapa sin
profil med stor bredd. Utställningsverksamheten
var ansiktet utåt, men arbetet bakom kulisserna
var så som sig bör den viktigaste delen av verksamheten. En hög kravprofil var livsnödvändig
vid uppbyggnaden av samlingen. 1 februari 1994
anställdes Marie-Louise Berntsson. Hon har med
sina växande kunskaper blivit en oumbärlig medarbetare som museiassistent.
År 2000 ändrades namnet av praktiska skäl till
Teckningsmuseet i Laholm.
En dokumentation av halländska konstnärer
genom tiderna genomfördes av Monica Hallberg
med bidrag från landstinget. Hon har förutom
eget arbete vid museet även gett vänföreningen
en aktiv roll.
Med åren kom Teckningsmuseet att uppmärksammas alltmer. Riksdagens kulturutskott gästade museet redan 1993 och återkom sedan 2005.
Museet presenterades också ett flertal gånger i
SVT;s olika kulturprogram och figurerade flitigt
i pressen. Under tiden växte samlingarna och utrymmet i rådhuset och arkivet räckte inte till. Behovet av en nybyggnad trängde sig på. Dessutom
behövdes någon som tog över R:s arbetsuppgifter.
2002–2007
Lars-Göran Persson anställdes 2002 som museichef. Han kom att dra det tunga och ansvarsfulla
lasset att föra byggnadsplanerna i hamn. Nu började sonderingar inför ett nybygge. Den gamla
Brandstationen hade redan 1992 varit på tapeten
som lämplig lokal.
2003 blev tre arkitekter av kommunen ombedda
att inkomma med förslag till om- och tillbyggnad
av Gamla Brandstationen. Helsingborgsarkitek-

ten Jörgen Michelsens förslag antogs. Ritningarna visade en vacker byggnad kongenial med
den vackra platsen vid Hästtorget i sluttningen
mot Lagan. Allt sedan dess har han ägnat allt
sitt intresse åt denna byggnad som vuxit fram till
vad som nu tveklöst framstår som ett av Sveriges
vackraste konstmuseer.
2004 kunde byggnaden av det nya museet ta
sin början. Sedan Boverket och Laholms kommun beviljat bidrag trädde AMS in. Den Gamla
Brandstationen renoverades och byggdes till

enligt Hallandsmodellen som framgångsrikt använts till renovering av värdefulla fastigheter.
Denna gång blev det tillika ett pilotprojekt där
kvinnor utbildades till byggnadsarbetare. Detta
gav extra intresse i media. Teckningsmuseet kan
nu ståta med att det helt och hållet uppförts av
kvinnor. Samlingarna uppgår nu till omkring 16
tusen verk.
I november 2006 kunde man börja flytta in och
den 3 mars 2007 invigdes museet, nu även öppet
för nordiska konstnärer. En ny fas kan börja.

Gamla Brandstationen i Laholm har av helsingborgsarkitekten Jörgen Michelsen omvandlats till ett av landets
vackraste museer. Foto Klas Påhle.
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En konstfylld väg
Att göra en konstrunda med bil hör inte till vanligheterna.
Om du dessutom lägger till ett norrländskt vidsträckt landskap och sju norrländska älvar förstår du snart att det här är
en upplevelse utöver det vanliga. Konstvägen Sju Älvar är en
35 mil lång konstutställning (vägarna E12, 92, 1052) – från
kusten utanför Umeå till Borgafjäll i Södra Lapplandsfjällen
kan du uppleva såväl konst som kultur och natur. Mer information och kartor finns på www.konstvagen.se

10
9

11) Nybyggarkvinnan

Som en hyllning till Nybyggarkvinnans stora betydelse för denna bygd
har Anna Karin Furunes uppfört sitt
vackra verk vid en öppen äng intill
vägen. I själva verket är motivet endast
en massa hål i en tjock plåtskiva, det
är alltså avsaknaden av material som
skapar motivet.

7) Imaginär älv
12

En bit ut i sjön Skinnmudselet, strax
väster om Fredrika, dyker dessa tre
meter höga och rikt förgrenad renhornsliknande figur i gjuten brons upp.
Konstärinan heter Sigurdur Gudmundsson och hon kallar det själv för
”en icke-verbal atmosfärisk mening
som ignorerar ordets mening.”

Dorotea
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11

Åsele
8

3) Eldsoffa

6) Konstväg

Ulf Rollof har byggt en soffa man
kan elda varm med ved. Soffan utanför Vännäs är en motsvarighet till
en soffa konstnären byggde i Mexico,
och så här skriver han själv om de
två verken: ”En eldsoffa, där de som
förbereder sig för att illegalt ta sig
in i USA, kan värma sig och pusta ut
innan språngmarchen över gränsen ett helvete bestående av helikoptrar,
taggtråd, bevakningskameror, jeepar och poliser. Och
nu i Vännäs får soffan en tredje funktion. Man sitter
vid vägen och pustar ut och kan vila upp sig inför en
lång resa eller omvänt vila efter avslutad resa. Vilket
kan vara början eller slutet på en mycket lång resa, gud
vet vart.”

Kari Cavéns väg leder ingenstans.
Eller leder den kanske någonstans,
men det är en plats vi inte ska kunna
ta oss till?

1) Mats Caldeborgs, Plats Nord 63 grader
40,8 minuter Ost 20 grader 20,6 minuter
5) Gunilla Wihlborg, Väg ledning
8) Mikael Richter, En laddad Plats
9) Solfrid Mårtensen, Himmel möte
10) Olov Tällström, Ett Ljusfenomen
12) Monika Larsen Dennis, Återkallelse

2) 8 11

Konstverken är numrerade i den ordning
de är uppförda.

7

6

I en övergiven turbin sitter en ensam
man, till synes svävande på vattenytan. Konstären heter Fredrik Wretman och det är en avbild av honom
själv som du möter.

Bjurholm
5

4

3
Vännäs

4) Hägring

2

Umeå

1

Den dyker upp som en svag aning i ögonvrån när man kör förbi med bilen
– som en hägring. Stod det verkligen en kyrka där mitt på myren? Kent
Karlssons kyrka är fylld av speglar och reflekterar allt mellan himmel
och jord. Kliv ur bilen och ta på stövlarna. När du kommer nära flyter alla
spegelbilder samman och verkligheten speglar sig i fantasin.
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Moskva, Moskva!
22–28 maj 2006
Birgitta Loftäng
Författaren Amoz Oz har sagt ”Varje resa är som
att öppna en byrålåda”.
Några av 2006-års TOK-resenärer öppnade 22–
28 maj byrålådan, som innehöll resmålet Moskva.
Ändamålet var att i första hand få ta del av de
ryska konstnärerna på plats och även att få se
den västerländska konst, som finns i Ryssland.
Benkt hade som vanligt i samråd med Ingemar
Ringkvist, Kulturresor AB i Malmö, arrangerat
och lagt upp ett gediget och innehållsrikt program. Vår ryska guide hette Olga Bogojavlenskaja, som hade hjälp av Marina Gordunova, som
vi träffade i St. Petersburg förra året.
Abramtsevo
På många håll samlas grupper av konstnärer under längre eller kortare perioder. För att nämna
några finns Skagen-målarna, Halmstadgruppen,
Der blaue Reiter och Rackstadkolonin. I Ryssland
är väl ”Vandrarna”, 1870–1923, den grupp vi känner bäst till genom vårt besök i St. Petersburg
En annan grupp var de som hade sin samlingspunkt i Abramtsevo, 6 mil utanför Moskva. Gruppen verkade mellan åren 1874–1890.
Vi besökte godset näst sista dagen. Resan ut på
landsbygden utgjorde kontrast till storstadslivet
med dess folkliv och hetsiga puls. Här fanns stora
marker, små byar och slingrande vägar.
Godset blev en samlingsplats för intellektuella
av olika slag. Författaren Sergej Aksakov bodde här 1840–1870. Han inbjöd andra författare
att vistas på Abramtsevo bl.a. Ivan Turgenjev
(1818–1883). Den kanske mer kände Nikolaj Gogol (1809–1852) läste här högt ur sin bok ”Döda
själar”. 1870 köpte Savva Mamontov ”huset
med halv övervåning”. Mamontov intresserade
sig för konst, musik och litteratur. Han hade blivit mycket förmögen när han byggde järnvägen
Arkangelsk – Murmansk. Hans önskan var att
”förbruka” sina pengar på konst. Detta gjorde
han genom att samla konstnärer, författare och
personer som sysslade med scenkonst i den s.k.
Abramtsevokretsen. Under vintern levde man tillsammans i Mamontovs palats i Moskva.
Det var med en viss känsla, förflyttning bakåt
i tiden, som vi stannade inför huvudbyggnaden.
Den var gråmålad med liggande panel och hade
två ingångar i utskjutande delar på var sida om
centralpartiet, höga fönster med fönsterluckor.
Runt om i parken låg andra hus med olika funktioner. Huvudbyggnaden hade flera små rum.
Mamontov hade bevarat det mesta av Aksakovs
interiör. Här fanns Aksakovs arbetsrum. I den
28

blå gästsalongen brukade Mamontov sitta och
berätta om sin släkt. Personerna fick dock andra
namn. I rummen fanns många små tavlor. De
stora kakelugnarna, där barnen kunde sitta eller
sova, imponerade på oss.
Tyvärr var matsalen stängd. Därinne fanns en
kopia av Flicka med persikor (1887). Porträttet
målades av Valentin Serov (1865–1911) och föreställer Mamontovs dotter Vera. Originalet såg
vi i Tretiakovgalleriet, men tavlan kom till här.
I Konstateljén hade man utställning av Valentin Serovs (1865–1911) och Michail Vrubels
(1856–1910) keramik bl.a. två sagofåglar. Leran
hade målats med färg tillsatt av olika mineraler.
På området fanns en liten vit kyrka. Vasilij
Polenov (1844–1927) hade givit Viktor Vasnetsov (1848–1926) idén till att bygga kyrkan
(1881–1882) i stil med de medeltida kyrkorna i
Novgorod. Förutom ritningar gjorde Vasnetsov
mosaikgolvet. Polenov målade Kristusansiktet till
höger på ikonostasen och Vasnetsov Madonnan
med barnet till vänster. De två dörrarnas motiv
Bebådelsen hade Ilja Repin (1844–1930) målat.
Längs den slingrande stigen i området träffade
vi på ”stendockor” s.k. Pagans. I södra Ryssland
hade man som sed att sätta sådana på gravkullar.
Abramtsevo låg på en höjd och från en utsiktsplats kunde man se ner över trakten. Här hade
Mikael Nesterov (1862–1942) målat sin tavla
St. Bartolomeus vision (1888–1889).
1918 begravdes Savva Mamontov vid kyrkan
och 1920 blev Abramtsevo museum. Kände vi
mästarnas andar sväva runt oss? Det blev en
fridfull avslutning på den här vackra dagen.
Moskva
Moskva är en storstad med allt vad det innebär,
långa avstånd, långa bilköer fastän gatorna var
4–5 filiga in till och ut ur staden. Köerna fick vi
som besökte Cirkus en kväll verkligen uppleva.
Trots att trafiken ”flöt” kom vi inte fram förrän
till sista numret i första akten.
Den ”krypande” trafiken gjorde att vi kunde
studera byggnadernas arkitektur. Här fanns
många olika byggnadsstilar, från riktigt gammal
till den allra modernaste. Själv tyckte jag att de
blandade stilarna smälte samman på ett acceptabelt sätt.
Olga beskrev de olika arkitekturerna eller
stilarna för oss. Här fanns jugendhus (slutet av
1800-talet) med motiv från gamla ryska folksagor,
fabeldjur och blommor. 1925–1926 var Le Cor-

Porträtt från Fayum.
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busier (1887–1965) arkitekt för en del byggnader. Under 1930-talet, efter oktoberrevolutionen,
dominerade funktionalismen. Olga talade mycket
om den ”falska ryska stilen”. Den var en blandning av jugend, nationalklassisism och romantisk
stil. Järnvägsstationen byggdes i den här stilen.
En annan stil var den stalinistiska gotiken. Stalin ville bygga om stora delar av Moskva. Under
1940-och 50-talen byggdes sju skyskrapor i den
här stilen: Moskvas universitet och två ministerier, två hotell och två bostadshus. Man river
hus för att få mer pengar, inkomster, och det är
så mycket pengar involverade i byggboomen att
hundratals historiska hus har förstörts sedan
början på 1990-talet.
Det går liksom ringar, ringleder, runt Moskva.
Kreml utgör centralområdet En av ringarna är
Trädgårdsringen och det var utanför denna, som
fem av Stalinskraporna var belägna. Från platsen framför Moskva-universitetet ute på gamla
Leninbergen hade vi en fantastisk utsikt över
Moskva. Vi kunde känna igen siluetterna av några byggnader. Universitetet har 18 fakulteter, 8
miljoner bokvolymer och undervisningen är avgiftsfri.
Olga berättade om Moskvas historiska utveckling. En rysk gymnasist har sagt, ”Jag tycker det
är svårt med rysk historia. Den görs ju hela tiden om.” Så är ju fallet. 1918–1919 var Moskva
huvudstad för Sovjetunionen. Stalin byggde en
kanal med sex slussar mellan Moskva och St. Petersburg. Man kan åka båt mellan städerna och
det är en inte ovanlig turistresa.
Runt Moskva finns 18 stycken elkraftverk. Hitlers frontlinje gick 30 km utanför Moskva ungefär vid det IKEA-varuhus, som vi såg på vägen
från flygplatsen. Så nära ! ! En hög byggnad är
TV-tornet med sina 124 meter.
Kreml och Röda torget
I Moskvas innersta cirkel ligger Kreml, som
från början var en fästning. Man såg det 125 m
långa Kremlpalatset bäst från Kremls kaj. Stalin
bodde här till 1953. Putin har palatset som sin
arbetsplats. På muren runt om finns inte mindre
än 19 torn. Ett av dessa var Treenighetstornet
(1495–1499), som gränsade till en mycket modern
byggnad, Kongresspalatset. Ett fristående torn
var Klocktornet med Tsarklockan, som väger
200 ton. Vid en eldsvåda 1737 var klockan kvar
i gjutformen och när den vattenbegöts bröts ett
stycke loss (ligger vid klockan).
Inom området låg flera katedraler. Vi besökte
två av dem, Ärkeängelns och Himmelsfärdskatedralen. Båda var smyckade med mycket
fint ikonmåleri och fresker, som hade utförts av
grupper av konstnärer. I den senare fanns två pelare med 100 målade figurer av helgonförklarade
martyrer och krigare.
Tyvärr blev besöken korta så det gavs ingen
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tid till närmare studium. Olga påpekade att man
kan se lökkupolen som en hjälm med ansikte, axlar och kropp.
På andra sidan låg Röda torget, lika stort och
mäktigt som man kunnat se på TV vid de stora
paraderna under sovjetregimen, Nu var det tomt
och öde, endast turister strövade omkring.
På ena kortsidan låg Vasilijkatedralen, som
en sagoborg, med sina färgglada torn i olika mönster. De målades så här 1670. Tidigare var katedralen vit med guldkupoler. Enligt Olga är exteriören
vackrare än interiören. Mittemot på torget låg
Historiska museet med sina röda torn. Utmed
långsidan av Kremlpalatset hade Leninmausoleet sin plats, en byggnad av röd granit och svart
labradorit i strama linjer. Bakom mausoleet fanns
bl.a. Stalins, Brezjnevs och Jurij Gagarins gravar.
Ovanför mausoleet stod de högsta ryska ledarna
under paraderna. Vi fick nu göra oss en egen visuell bild av pompan och ståten.
Mittemot låg GUM, det största varuhuset,
byggt i den falska ryska stilen. Byggnaden var väl
värd ett besök, stålkonstruktion och mycket glas.
Här fanns bl.a. de stora västerländska varuhusen representerade. I de flesta fall inget för våra
kassor. På nedre våningen var en utställning med
kopior av Leonardo da Vincis uppfinningar.
Pusjkin-museet för bildande konst
I Moskva finns naturligtvis flera konstmuseer. Vi
skulle besöka tre av dem. Eftersom alla hade så
stora tavelsamlingar blev det heldagsbesök. Vårt
första besök gjorde vi i Pusjkinmuseet. Museet
byggdes 1898 och innehåller konst från antiken,
Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom. Tavelsamlingarna visar europeisk konst från 1200talet fram till 1900-talet. Enligt Olga finns här
2,2 km² målningar och av dessa är 400 st. helgonbilder, porträtt av bibliska och ryska personer.
När museet byggdes användes rysk marmor till
exteriören och italiensk till interiören. Ursprungligen var museet avsett för gipsavgjutningar av
klassiska skulpturer, som kunde studeras av
konststuderande. Stommen av målningarna utgörs av flera konstintresserade privatpersoners
samlingar t.ex. Sergej Sjtukin och Ivan Morozov. Deras egendomar förstatligades av Sovjetunionen efter revolutionen. För ett antal år sedan
kunde man se några verk ur de båda männens
samlingar i Köpenhamn.
I den egyptologiska avdelningen fanns en del
mumier. De målades med temperafärg och lades
sedan i en sarkofag. I en sarkofag av guld låg en
mumie med öppna ögon, som betyder att livet
återvänder. Den döde omgavs av minifigurer av
de föremål han kunde behöva i sitt andra liv. I en
av två ebenholzfiguriner, en överstepräst och hans
hustru, kunde en rörelse uppfattas hos prästinnan. Hon stod med ena foten framför den andra.
I montrarna stod föremål av alabaster och elfen-

ben. Många var avsedda för kvinnans sminkbord
t.ex. den simmande flickan i elfenben, som användes till att förvara rouge i.
Väggen med Fayyumporträtt fascinerade. De
är från 1: a århundradet e. Kr. och upptäcktes på
1870-talet i oasen Fayyum i Egypten. Porträtten
målades på vaxat trä med temperafärg. Konstnären använde smala penslar så strecken syns.
Skäggen målades med metallpenslar. Personerna
avporträtterades under sin livstid och skulle sedan användas som dödsmasker.
I en av salarna fanns föremål från Troja t.ex.
smycken den s.k. Trojaskatten. En tysk köpman
och amatörarkeolog, Heinrich Schliemann (1822–
1890), började redan som 10-åring att intressera
sig för historia och konst. 1870 höll han på med
utgrävningar i Turkiet under två år och när de
skulle avsluta arbetet fann de den sista dagen en
guldskatt. Egentligen tillhörde fyndet Turkiet,
men Schliemann lade beslag på fyndet för att så
småningom donera skatten till det tyska folket.
Den förvarades i Berlin och under kriget gömdes
skatten. Ryssarna fann under ledning av marskalk Georgij Sjukov gömstället våren 1945.
Bland den europeiska 1800-talskonsten och
postimpressionismen kunde vi ta del av verk av
för oss välkända namn. Ett axplock, som tyvärr
blir en form av uppräkning:
Edgar Degas (1834–1917) De blå danserskorna speciellt kännetecknande med den härligt svepande rörelsen.
Pierre Bonnard (1867–1947) med sina frodiga kvinnor t.ex. Mor och barn, där man ser kvinnans toalettbestyr via en spegel.
Pablo Picasso (1881–1973) Porträtt av Vollard, Den gamle juden och Flicka på en boll.
Två målare med motiv från Auvers är naturligtvis Vincent van Gogh (1853–1890) med Sädesfält och Vingården samt Maurice Vlamnick
(1876–1958) med Landskap i Auvers.
Honoré Daumier (1808–1879) Tvätterskan i
trappan.
Claude Monet (1840–1926) med två målningar
av Katedralen i Rouen och Höstackar i Giverny.
Benkt började guida oss genom den italienska
konsten med ett krucifix av Segna di Bonaventura. Under 1100-talet utgjorde de målade korsen ”tavlor”. De målades med temperafärg. Inom
den florentinska skolan var tanken bakom verket
förhärskande som hos Coppo di Marcovaldo
och inom den sienska skolan var det känslan. Simone Martinis (ca 1284–1344) St. Magdalena
och St. Augustus visade detta. Pietro Peruginos (ca 1445–1523) utmärkande drag var vekhet
och känsla som hos Madonnan och barnet. Perugino var Rafaels lärare, som i sin tur fick Giulio
Romano (1492 el.99–1546) till elev. Hans Kvinna
gör toalett har ett skirt tygstycke över nedre delen
av kroppen. Romano började med manierismen.
Naturligtvis var Carravaggio (1571–1610),
Sandro Botticelli (ca 1445–1510) och Tizian

(ca 1487–1576) representerade, den senare med
ett Kardinalsporträtt, Botticelli med Bebådelsen.
Vi förväntade oss nog en stor Bebådelsemålning,
men denna utgjordes av två små hopsatta målningar, ängeln till vänster och Maria till höger.
Av den tyske målaren Lucas Cranach d.ä.
(1472–1553) kunde vi bl.a. studera Jungfru Maria och barnet.
Pieter Bruegel d.y. (ca 1564–1638), flamländare, även kallad Helvetesbruegel, skildrade
Skridskoåkning. En annan konstnär, holländaren
Hendrik Avercamp (1585–1634), hade också
skridskoåkning som motiv.
Benkt berättade utförligt om Harmenz van
Rijn Rembrandt (1606–1669) och de verk vi såg
av honom Porträtt av en äldre kvinna, där ljuset
föll på hennes panna och Porträtt av en gammal
kvinna (Rembrandts mor) med doket framdraget
över ansiktet. Tavlan Ahasverus, Haman och Ester var mycket mörk och man behövde se den från
”rätt” håll för att kunna urskilja figurerna.
En konstnär som tagit intryck av Rembrandt
var Gabriel Metser (1629–1667) med bl.a. Flicka
som arbetar vid knyppeldyna. Baccanalia var lätt
att känna igen som ett verk av Peter Paul Rubens (1577–1640). En italienare som påverkats
av Rubens var Bernardo Strozzi (1581–1644). I
Undret fem bröd och två fiskar ser man den gamle
mannens förundran när pojken håller upp korgen. En annorlunda målning visade En gammal
kokott. I bakgrunden står en ung flicka och bilden
innehåller flera vanitassymboler.
Pieter de Hooch (1629–1683), holländare,
skildrade medelklassens liv i bl.a. En ung mans
morgon, där mannen sitter i hörnet och får sin
säng bäddad av en kvinna.
I salarna fanns också skulpturer av August
Rodin (1840–1917), Antoine Bourdelle (1861–
1929) och Aristide Maillol (1861–1944) båda till
en början i viss mån påverkade av Rodin.
Rustkammaren
Olga ville gärna visa oss Rustkammaren med
alla dess skatter, hopsamlade av ryska furstar
och tsarer under flera århundraden. Chef för
samlingarna var Gagarins dotter. Vi kunde studera klädedräkter, både mäns och kvinnors, och
huvudbonader, oftast kronor. Flera dräkter var
sydda av persiskt tyg med geometriska mönster
och ibland försedda med avlånga pärlor från floderna.
Till Elisabeths (som styrde landet 1741–1762)
klänning med släp hade det gått åt 7 km silvertråd. Hennes midjemått var bara 48 cm när hon
gifte sig. Hennes garderob innehöll 15 000 klänningar. Katarina den storas vackra kröningsdräkt
hade guldbroderier med tvehövdade örnar.
Bland kronorna var den s.k. Monomachs
krona av guld från 1200 eller 1300-talet mycket
vacker och originell eftersom den hade sobelpäls
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runt nedre kanten och var smyckad med ädelstenar. Pälsbesättningen gjorde kronan mer mösslik.
Fram till 1682 användes den som kröningskrona.
Här fanns olika troner bl.a. en i elfenben från
mitten av 1500-talet och den s.k. Diamanttronen var tillverkad i Persien 1659. Namnet kommer av att den är besatt med 900 diamanter och
turkoser, naturligtvis mycket värdefull. Dubbeltronen var avsedd för Peter, som skulle sitta
till höger och Ivan till vänster. I mitten bakom
pojkarna skulle halvsystern Sofia stå när hon instruerade dem.
För att färdas mellan palats och platser var
man i behov vagnar och karosser av olika slag
t.ex. den Röda vagnen vars mönster bestod av ”8taggiga” stjärnor. En vagn hade fönster av glimmer. François Boucher (1703–1770) hade dekorerat en vagn, som vägde 1 ton. Även barnen hade
sina vagnar. De hade också egna hov av barn och
dvärgar.
En trappa upp hade ikoner och kors fått sin
plats. Till jakt och i krig behövdes vapen. Alla vapen visades i par. De små ringarna i en brynja
hade alla texten, Gud är med oss.
Krigsbyten och gåvor från olika länders ambassader bl.a. Sveriges utgjorde en stor silverskatt.
Som slutpunkt på guidningen såg vi 10 Fabargé
ägg. Fabargé hade ju varit verksam i St. Petersburg.
Tretiakovgalleriet
De flesta av oss ägnade nog en heldag åt Tretiakovgalleriet med rysk konst från ikonmåleriet
fram till tidigt 1900-tal. Andra tog tillfället i akt
att utforska Moskva under en halvdag. Grunden
till samlingarna på Tretiakovgalleriet utgörs av
den tavelsamling som miljonären m.m. Pavel
Tretiakov skänkte till staden Moskva 1892. Den
utökades senare med Sergej Tretiakovs (Pavels
bror). Efter revolutionen när privata tavelsamlingar förstatligades införlivades flera av dem
med bröderna Tretiakovs. Galleriet har världens
största samling av rysk konst cirka 130 000 verk.
Utanför museet , vars fasad ritades av Viktor
Vasnetsov (1848–1926) stod en staty föreställande Pavel Tretiakov och i museet fanns Ivan
Kramskojs (1837–1887) porträtt av honom.
Efter introduktion av museet delades vi två
grupper. Den ena fick börja med den äldsta konsten – ikonmåleriet – och den andra började med
1700-talsmåleriet under Benkts ledning.
Ikonerna var ofta till för dem som inte kunde
läsa. De skildrade inte bara madonnan och barnet utan även händelser som t.ex. hur Novgorodborna kämpade mot Suzdalborna och hur en
ikon kom att hjälpa Suzdalborna. En annan ikon
skildrade hur Boris och Gelb dödades av sin halvbror. Marie bebådelse visar den gravida Maria
med barnet på bröstet och ängeln stående bredvid. Andrej Rublev (1360/70–1430) var en av de
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främsta ikonmålarna. Ett av hans mest kända
verk är Treenigheten (1425–1427). Här sitter tre
änglar vid ett bord med en kalk i mitten. Ikonen
kan tolkas och har tolkats på flera olika sätt. Ängeln i mitten har ett träd bakom sig, som är symbol
för Jesu kors. Till vänster sitter en ängel med ett
hus i bakgrunden – Gud faders boning och till höger ser man en klippa bakom ängeln – den Helige
Ande som ger styrka att klättra upp. Detta var
Olgas förklaring. En annan mycket berömd ikon
var Gudsmodern från Vladimir ca 1130. Omkring
1630 målade för första gången en ikonmålare ett
porträtt föreställande Prins Mikael Skopin-Shuysky. Ovanför i ramen ser man ett Kristusansikte.
Benkt berättade om porträttmåleriet och visade på flera verk. Ivan Nikitins (1680–1742)
porträtt av Greve Golovkin fick inleda visningen.
Porträtten från 1700-talet präglades ofta av rokokon och dess mjukhet. I en sal hängde nästan enbart porträtt av Dimitri Levitsky (1735–1822)
t.ex. Ursula Mniszek (1782) där lystern i hennes
sidenklänning framträder och Pavel Demiclov,
till synes avspänd där han stödjer sig mot en
vattenkanna och där västen spretar över magen.
Vladimir Borovikovsky (1757–1825) var också
han en porträttmålare med egen sal. Dubbelporträttet av de musicerande Prinsessorna Anna och
Varvara Gagarina (1802) och porträttet av Maria
Lopukhina vars blick är litet nedlåtande visade
på rokokons kvinnliga fägring med band under
bysten och natur i bakgrunden. I porträttet Alexander Pusjkin av Orest Kaprinsky (1782–1836)
syntes den unge poetens känslighet och värme.
Karl Brüllov (1799–1852) kände vi väl till från
resan till St. Petersburg. Han var en av de första ryska konstnärerna som blev internationellt
känd. 1848 målade han sitt Självporträtt.
Ivan Kramskoj (1837–1887) tillhörde även
han porträttmålarna, förutom ett Självporträtt
kunde vi se Pavel Tretiakov (1876), Ilja Repin
samt Kompositören Mussorsky (1872).Till porträttkonsten kanske man också kan räkna Ilja
Repins (1844–1930) fasansfulla målning Ivan
den förskräcklige och hans son 16 september 1581
(1885). Visserligen ingår de i ett speciellt sammanhang, en historisk händelse.
Bland de religiösa motiven, som vi såg, var
nog Ivan Kramskojs Kristus i öknen (1872) ett
centralverk både inom hans konst och bland museets skatter. Man kunde nästan se hur Kristus
har hela världen på sina axlar. Intressant var
att genom olika skisser se hur Alexander Ivanov (1806–1858) kom fram till slutresultatet av
Kristus uppenbarar sig för folket. En stor tavla
540x750 cm och som det tog Ivanov 20 år att få
färdig. Ilja Repin beskrev en Religiös procession i Kurskprovinsen (1880–1883). Här såg
man hur de lytta, de med sina kryckor motades
åt sidan. Hur såg de kristna på personer med
handikapp?
Många salar hade ägnats enstaka konstnärer

Valentin Serov, Flicka med persikor 1887.

Natalja Goncharova, Vinter. Man
plockar risknippen.

Mikael Nesterov, Den unge Bartolomei vision.

Akexander Laktionov, Brev från fronten
1947.

Andrej Rublev, Den gammaltestamentliga treenigheten.

Ivan Kramskoj, Pavel Tretiakov 1876.
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och deras verk t.ex. Alexander Ivanov (1806–
1882), Alexei Savrasov (1830–1897), Ivan
Schiskin (1832–1898) kallad Skogens målare,
Michael Vrubel (1856–1910), Vassili Polenov
(1844–1927), Isaak Levitan (1860–1900) och
Valentin Serov (1865–1911).
Sarasovs målning Råkorna har anlänt (1871)
är ett ofta avbildat verk. Hos Schiskin ses oftast
inga människor som i Rågfält (1878). Vrubel är
något ”vildare”, våldsammare i sin teknik som i
Sittande demon (1890). Polenovs En gård i Moskva tillhör också de kända målningarna. Titlarna
på Levitans målningar berättade att han var naturmålare t.ex. Björkskog, Gyllene höst, Solens
sista strålar, Mars och Höstdag. Serov var nog till
största delen porträttmålare. Tänk på Flicka med
persikor, dotter till Mamentov på Abramtsevo.
Bland alla de målningar vi såg kunde man
nämna många, många fler. Vi har eller får våra
favoriter och vi tilltalas på olika sätt av dem.
Sergius Treenighetskloster i Possad
Vi besökte Sergiusklostret i Possad samma dag
som Abramtsveto. Från en utsiktsplats kunde vi
se hela klosterområdet. Det var stort och omgärdat av en mur. Blickarna föll nog på den vita Himmelsfärdskatedralen med sina fyra blå stjärnbeströdda kupoler runt den gyllene mittkupolen. I
ett valv vid ingången till området skildrade målningar munken Sergius liv. Här fanns flera kyrkor och kapell, förutom Himmelsfärdskatedralen
också Treenighetskatedralen med guldkupoler
och guldtak. 1422 lades första stenen till den här
katedralen, som byggdes ovanpå Sergius grav.
Härinne fanns ett relikskrin i silver med hans
kvarlevor.
Reflektoriet var något annorlunda, utvändigt
var pelarna målade med vackra vinrankor och
under taken pryddes fasaderna av skulpterade
snäckor. Väggarna var målade i tredimensionella
fasettmönster – Moskvas barockstil.
Kloster och kyrkor är också ett slags ”konstmuseum” med sina väggmålningar, ikoner, ikonostaser, tavlor och sakrala föremål i guld och
silver, även textilier. Här fanns rysk konst från
1300-talet och framåt. Var och en kunde ta del av
det han eller hon var intresserad av. Mängden av
föremål var så stor. Blev någon trött fanns tillfälle att sitta ner och titta på byggnaderna eller
folklivet, turister och studerande. ”Eleverna” går
fem år på seminariet och sedan tre år på teologisk
utbildning. Här finns en fakultet för ikonmåleri
och även en för flickor, som skall bli sångare.
1918–1946, under Stalintiden, var klostret
stängt. Klostret är den ryska ortodoxa kyrkans
högkvarter. Här valdes också tidigare den ryske
ortodoxe patriarken till sitt ämbete. Numera sker
valet i Moskva.
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Kristus förlossarens katedral
I Moskva hade en katedral fått ett särskilt öde.
Stalin, motståndare till religionen, lät 1931
spränga katedralen, även kallad Frälsarkatedralen, som byggdes 1839–1883 av arkitekten
Konstantin Ton. 1994–1997 började man bygga
upp katedralen igen. Projektet stötte som i så
många fall på motstånd. Nu står den byggd av
italiensk marmor och dekorerad med 300 kg guld
både ut –och invändigt- Den rymmer 10000 personer. I en kyrka som är i bruk får ingen guidning
förekomma. I smågrupper fick vi viskande delge
varandra våra iakttagelser och funderingar. Här
fanns som på andra ställen mycket att ta till sig.
Före återuppbyggandet användes marken för andra ändamål bl.a. som simbassäng. Vart tog den
gamla marmorn vägen? Jo, den användes delvis
till dekorationerna i Tunnelbanan.
Under en av våra rundturer i Moskva stannade vi till för att på avstånd se Novodevitjiklostret med det 72 m höga klocktornet och Kristi
förklarings kyrka, en barockkyrka (1688) med
fem gyllene korsförsedda kupoler. 1524 hade man
byggt katedralen Jungfrun av Smolensk. Peter
den stores halvsyster Sofia var den som i slutet
av 1600-talet utvidgade området med fler byggnader. Sofias öde blev tragiskt. 1689 avsatte brodern henne och Sofia förblev fängslad för livet här
i klostret beläget vid ett vattendrag med mycket
grönska runt om.
Nya Tretiakovgalleriet
Vår sista dag i Moskva skulle vi ägna åt Nya Tretiakovgalleriet. Här hade man samlat 1900-talets ryska konst, en stor samling och mycket att
överblicka. Under 1900-talet förekom ismer av
olika slag. Många konstnärer reste utomlands
och kom hem med nya idéer. Under Stalintiden
var socialrealismen den förhärskande.
I entréhallen möttes vi av modellen till Vladimir Tatlins (1885–1953) Torn (1919). Det skulle
bli 400 m högt och tre huskroppar, riktade åt olika håll, skulle rotera i toppen. En projektor skulle
slunga ut slagord. Tornet kom aldrig till stånd, då
det ansågs för extremt och skulle bli för kostsamt.
Tatlin var målare och skulptör. Inspirerad av Picasso gjorde han hörnreliefer i plåt.
En som påverkats av tiden i Paris och som blev
mer västeuropeisk i sitt måleri var Pjotr Konchalovsky (1876–1956). Han var en av grundarna till Ruter Knekt 1911. På sin målning Självporträtt med familjen sitter de runt ett bord och
han själv är klädd i morgonrock.
Under 1900-talet bildades flera konstnärssammanslutningar. Benkt berättade om de olika
trenderna. Nu gör också flera ryska kvinnor sig
ett namn. Alexandra Exter (1882–1949) påverkades av den franska moderna konsten och blev
i Paris kulturambassadör för Lojala bolsjeviker.

Hos Lyubov (Ludmilla) Popova (1889–1924)
märktes i hennes senare måleri påverkan från
Malevitj som den abstrakta Målerisk arkektonik.
Dessa två kvinnor ställde 1921 ut i 5x5-utställningen tillsammans med en annan kvinna Varvara Stepanova (1894–1958). Hon var den som
utformade utställningens affisch. Från att ha varit målare och illustratör övergick hon 1922 till
textildesign.
I en sal hade man samlat konst av Natalia
Goncharova (1881–1962) och Mikhail Larionov (1881–1964). Den förra med skildringar från
det ryska livet runt henne bl.a. Vinter (människor
som samlar ris till kvastar). Larionov använder
sig av rayonismen (betyder strålning) som fascinerade många. Ett av hans mest kända verk
såg vi här, Vilande soldat (1911). De båda var ett
konstnärspar, som gifte sig efter 55 års förlovning. En annan känd målning var Kuzma Petrov-Vodkins (1878–1939) Pojken som badar den
röda hästen. Vodkin använde sig av rena färger.
På museet fanns naturligtvis verk av Marc
Chagall (1881–1985), som han målat under sin
tid i Ryssland och av Wassily Kandinsky (1866–
1944) och många andra som vi kände väl till.
I de avslutande salarna bekantade vi oss med
”Stalins konst”, där konstnärernas motiv många
gånger gick tillbaka till ”Vandrarnas”, som yrkesskildringar, bondelivet och det sociala livet under
den här epoken i Rysslands historia.
Alexander Deyneka (1899–1969) lyckades
förena kravet från regimen med det personliga.
På en målning Framtida piloter sitter tre nakna
pojkar vid stranden och tittar upp mot ett segelflygplan. Deyneka utförde monumentala målningar bl.a. i Tunnelbanan. Konstantin Istomin
(1887–1942) målade Universitetsstuderande, två
flickor i ett kalt rum. Brev från fronten (1947) av
Alexander Laktionov (1910–1972) skildrade
hur pojken i familjen läser brevet. Familjen lyssnar. En rökande krigsskadad man med krycka
deltager. Vid min fråga till Olga om flickans röda
armbindel visade på att hon tillhörde ett ungdomsparti var svaret, Ja. Var det tvång att vara
medlem? Svaret var, ”Nästan frivilligt”.
På stora målningar skildrades böndernas liv
t.ex. Sergej Grasimov (1885–1964) Helgdag på
Kollektivfarmen (1937) där man samlas till fest
vid långbord. Arkady Plastovs (1893–1972) Höskörd målades under den första efterkrigssommaren och skildrade glädjen över att få uppleva
ett liv i fred. Flera tavlor pekade på vikten av
idrottsutövande av olika slag.
Många målningar från den här tiden verkade
”glassiga”. De påminde mig om 40-talets motiv på
skyltar och om reklam för varor t.ex. Persil och illustrationerna till romaner i veckotidningarna.
För dem som ville repetera den ryska konsten
pågick i museet en utställning av konsten från
1800-talet med anledning av Tretiakovmuseets
150-års- jubileum. Tavlorna hade lånats in från

andra ryska museer. Här fanns verk av Brüllov,
Serov, Larionov (en strålande påfågel), Deyneka,
Popova, Repin m.fl. Goncharovas två verk Höskörd (1911) och Mor (1910) visade på hennes
två stilar. För de som ville återuppleva fransk
impressionism fanns tillfälle att göra detta. Man
hade en utställning med verk från Paris.
Detta blev en bra avslutning på våra konstupplevelser.
Det hade nog inte varit lätt för Benkt och Ingemar att sovra bland alla sevärda platser som finns
i Moskva. För att lära känna storstaden Moskva
behövs mycket tid. Vi hade möjligheter att avvika
från programmet. Några åkte Tunnelbanan för
att uppleva de konstverk, som finns där, Någon
tog en promenad i området mittemot vårt hotell.
Där var ett annat folkliv än i centrum. Några
promenerade i Segerparken. Ett par utnyttjade
avresedagens morgontimmar till att besöka Leninmausoleet.
Våra guider Olga och Marina gav oss med sin
kunskap inblick i Rysslands historia och då särskilt Moskvas, livet där och fördjupade våra besök med informationer.
Vi tackar Benkt och Ingemar för allt det vi fått
uppleva genom deras förberedelser och genomförandet av vår resa, som givit oss ännu en rik
upplevelse.
Moskva, farväl!
Din själ
Ska alltid, alltid vara med oss.
(Bulat Okudzjava)

Alexej Savrasov, Råkorna återvänder
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Den höga muren
Erland Lagerroth

Stephan Lochner, Maria i rosengård, omkring 1440.
Wallraf-Richartz-Museum, Köln.

I sin omvälvande bok A Different Universe från
2005 konstaterar Nobelpristagaren i fysik 1998
Robert B. Laughlin, ”att det vetenskapliga etablissemanget är bundet till reduktionismen och
att ett iögonenfallande symptom på det är dess
tjurskalliga reaktion […] på de emergenta principer, som är potentiellt närvarande i livet” (173).
(Emergens = framkomsten av något kvalitativt
nytt utan att detta kunde förutses utifrån egenskaperna hos delar, som kommit till användning i
tillkomstprocessen.)
I sin överraskande bok från 2003, Emergence
and Convergence, skriver nestorn inom filosofi
och fysik Mario Bunge, att fastän ”många hardnosed scientists misstror själva föreställningen
om emergens, är det inte något egendomligt eller
skumt med den” Icke desto mindre, understryker
han, är reduktionisterna hårdnackade motståndare till emergens och nivåer. (Se vidare min bok
Världen underbarare än vi tror, 2006, s. 12–17.)
I sitt komplex av sidor på internet,
http://www.prototista.org/E-Zine/E-Zine.hm, gör
Alder Stone Fuller en viktig distinktion: ”I det
mekanistiskt-reduktionistiska paradigment, som
utvecklades som ett resultat av Isaac Newtons
och René Descartes arbeten och som inkluderade det neodarwinistiska biologiska perspektivet,
tänktes spontan självorganisation […] ICKE förekomma. ”(Versalerna tillhör originalet; se när36

mare Världen underbarare än vi tror, s 80.) Det
är ett häpnadsväckande men icke desto mindre
sant konstaterande om en naturvetenskap, som
sysslat med uppkomsten av universum, galaxer,
stjärnor, planeter, bildning av kristaller, kemiska
föreningar, vädersystem, utvecklingen av cellen,
fostret, livet – allt exempel på naturens egen
verksamhet, på hur den skapar (sig) själv. Ser
forskarna inte vad de har för ögonen?
En svårighet med begreppet självorganisation
kan sägas vara, att exempelvis virveln inte organiserar sig själv, eftersom den inte finns, när
organisationen börjar. Logiken tycks fordra att
det är delarna, som kommer att ingå i virveln,
som organiserar sig. Men det är inte heller tillfredställande, eftersom det blir just en virvel; den
finns s a s potentiellt i delarna. Ordet ”organisation” tycks också implicera att det finns en organisatör, en instans, utanför det som sker. Men det
är svårt att finna något bättre ord, och det ser ut
som om virveln organiserar sig själv, eftersom organisationen sker momentant, spontant. Det är i
alla fall inte människan som organiserar, och det
tycks mig ganska poänglöst säga, att det är Gud
som gör det. Det är att skjuta problemet ett steg
längre bort. Naturen organiserar sig själv – konstigare är det inte.
Begreppen emergrens och självorganisation är
alltså främmande för den etablerade vetenska-

pen. Det kan tyckas gåtfullt men har väl sin förklaring i forskningens inriktning på analys och
reduktion. Rörelsen neråt till allt mindre enheter
och lägre nivåer leder till en atomistisk, mekanistisk, deterministisk världsbild; den ligger så att
säga implicit i tillvägagångssättet, i själva ansatsen. Den fortgående sönderdelningen och förenklingen av forskningsobjektet låter det framstå
som ett passivt objekt, medan aktiviteten i stället
reserveras för forskaren själv. Och så får vi vår
tids mardröm: ”Den gamla alliansen är bruten;
människan vet äntligen att hon är ensam i Universums likgiltiga oändlighet, varur hon framstigit genom en slump” (Monod). Det är som en kollektiv hypnos, en social blindhet.
Här står alltså mot varandra naturens rörelse
uppåt och forskarens rörelse neråt, och det ligger i sakens natur att det är naturens rörelse
uppåt som representerar dess sätt att vara (även
om uppbyggnaden så småningom också leder till
nedbrytningsprocesser). Rörelsen neråt, däremot,
kännetecknar forskarens verksamhet, forskaren,
nota bene, inom den ortodoxa vetenskapen. Den
hindrar honom att se aktiviteten hos de fenomen
han är i färd med att upplösa och leder till att han
förnekar emergens och självorganisation.
Ibland tänker jag på ett överraskande yttrande
jag en gång hörde från den polsk-amerikanske
filosofen Henryk Skolimowski: ”Newton had an
English shopkeeper’s mind”. Det verkar vanvördigt i överkant, men det träffar huvudet på spiken. Det skall vara ordning på hyllorna, de hyllor
som består av naturfenomenen och de olika vetenskaperna. Forskningsobjektet får inte undandra sig forskarens kategorier och koordinatsystem, hans logik, matematik och formler. Men det
är just det emergens och självorganisation gör:
objektet utvecklas och förändrar sig själv, genom
de oföutsägbara rörelserna hos dess inneboende
smådelar.
Samma ideal gäller hos den andre store engelsmannen, Darwin, fastän hyllorna där är evolutionens faser. Det hela blir till ett slags läggspel med
fasta, väl definierade brickor och säkra resultat.
En butik och dess ägare är en välfunnen bild. För
vän av ordning, för den som styrs av sitt kontrollbehov, måste världen vara ”fyrkantig”, överskådlig, planenlig, helt kunna behärskas av tanken.
Man kan frestas tycka att detta är en speciellt
engelsk begåvning och begränsning, men så är
det nog inte. Också hos Descartes skulle det vara
ordning, dualismens ordning, kropp och själ. Och
ingen var väl så ordningsam som Linné, systematikens mästare. Och det är naturligtvis inget fel
på ordning och reda, men liksom så ofta annars
får det inte bli allt. Särskilt inte om forskningsobjektet kännetecknas av emergens och självorganisation, av oberäknelig rörlighet. Totalitetsanspråk är alltid av ondo.
Här finns alltså en skiljelinje mellan å ena si-

dan denna traditionella vetenskap och å andra sidan emergensens och självorganisationens vetenskaper, som jag sökt introducera och i någon mån
vidarutveckla i mina böcker från 1986 och framåt
(se Världen underbarare än vi tror, s 2). Åtminstone i Sverige har denna skillnad växt upp till en
hög mur, som inte har någon öppning inifrån. Den
ortodoxa vetenskapen står inte på talefot med,
vill inte ha något att göra med några alternativ,
utan sådana brännmärks som ”pseudovetenskaper”. Det är samma bannlysningsförfarande som
kyrkan en gång ägnade sig åt, fastän det då var
tal om ”kättare” – den kyrka som vetenskapen då
kämpade emot. Nu har vi alltså fått en ny kyrka,
vetenskapskyrkan.
Därför kan man inom denna vetenskapskyrka
inte ens begrunda eller söka motbevisa emergens och självorganisation, på sin höjd rycka på
axlarna och gå vidare. ”Detta är grekiska, det
läses inte”, sade man på medeltiden. På samma
sätt idag: det okända, oroande befattar man sig
inte med. Däremot finns det naturliga öppningar
utifrån och in, för alternativtänkarna har ju alla
kommit från det inre fältet men varit otillfredsställda och sökt något annat och mer, något som
var mer i överensstämmelse med sakernas tillstånd, världens ”ordning”.
Ja, det är fråga om två världar, två kulturer.
Det är som det gamla medeltida motivet ”Maria i
rosengård”; jungfru Maria lever ett skyddat, idylliskt liv i rosengården, omgärdad av höga murar,
och har ingen kontakt med världen utanför. Det
är ett vackert motiv i konst och litteratur men
det borde inte vara den rätta bilden för forskning
och vetenskap. Och även Maria skulle ha stått sig
slätt utan införsel av förnödenheter utifrån. För
utanför muren finns verklighetens värld, den som
sköter sig själv, lever sitt eget liv i form av relationer, helheter, processer, system, emergens, och
självorganisation, i princip utan inblandning av
människan.
En prövosten var en gång min bok Romanen i
din hand från 1976. Den syftade till att så långt
som möjligt underlätta förståelsen av den roman
man läste, just hade i sin hand, inte till att systematisera olika former av roman eller exercera
”analysens grundbegrepp”.
Men hur gör man då? Det var lite svårare. För
det första kom jag till insikt om att de genrer eller
former, som man försöker få ordning på beståndet av romaner med, inte är några fixa, entydiga
storheter utan i stället approximationer, tendenser eller hjälpbegrepp till praktisk orientering.
Romanens egenart, dess individualitet, är något
helt annat. (Ridh s. 32).
För det andra lämnade också de gamla tankemodellerna mimesis (efterbildning), uttryck,
struktur och (den nyare) symtom, en i sticket. De
frestade att se romanen som ett statiskt system
och hindrade en att se den som ett system i funk37

tion – som rörelse, förändring, utveckling eller som
gestaltning, skapande, realisering. Mycket står att
vinna på att begrunda, inte vad romanen är utan
vad den gör. På så sätt kan man studera hur den
fungerar för att realisera sin innebörd. Och finna
fram till innebörden – eller snarare en sådan.
Och därmed var jag ett tuppfjät från min uppfinning eller upptäckt: att se romanen som en
process, en episk process. Och korresponderande
därmed också som en värld. Men huvudtanken
var process. Med det betraktelsesättet kan man
studera romanen som en utveckling från en position till en annan, en förändring från verkets början till dess slut. Diktverket söker sig fram mot
något som inte finns från början, ett jämviktstillstånd, en klarhet, en insikt. Eller eventuellt en
brist på allt detta.
Men inte heller detta är något fixt och fast, något som kan fastslås med säkerhet. Det beror på
att man här söker få grepp just om det individuella, romanen i din hand. Och det kan bara ske
genom en tolkning. Och en tolkningsprocess, lär
oss hermeneutiken (läran om tolkning), kan alltid
drivas ett steg längre, resultatet är aldrig slutgiltigt eller ”sant”. Det är bara adekvat eller giltigt,
adekvat i förhållande till den tolkade texten och
giltigt i förhållande till vad som just för tillfället
är känt (om texten eller författaren etc). (Ridh’s
s. 106–109). På så sätt – men bara då – kan man
få romanen i sin hand.
Så är det fråga om en glidande process, både

inom romanen och i tolkningen av den. Här finns
ingen säkerhet, inget fixt eller fast. Men heller
ingen total relativism. För texten själv är det
ständigt närvarande korrektivet. Just sådan är
den individuella ”verkligheten”. Och vi kan uppleva att alla begrepp och kategorisystem är något
slags byggnadsställningar, som måste tas bort,
när det kommer till den konkreta värld, som är
vår motpart, ”verkligheten i vår hand”. Och den
når vi eller förstår vi bara genom ett ”språng”,
språnget från det allmänna till det individuella.
Ett så välorienterat språng som möjligt, men det
måste alltid till ett språng med ett sådant risktagande.
Hur gick det då med Romanen i din hand? Under någon tid blev boken en framgång, den såldes
bra och användes åtskilligt i undervisningen, hur
mycket vet jag dock inte. Själv praktiserade jag
den naturligtvis och bevittnade många gånger
hur ögon tändes bland studenterna, ögon av förståelse och upptäckt. Långt efteråt har jag i en
grupp nytänkare träffat en man som varje gång vi
möts omvittnar att han glömt eller slängt alla sina
kursböcker – utom just Romanen i din hand. Den
hade inspirerat honom till nya sätt att tänka.
Så studenterna – eller rättare många av dem –
kunde ta detta till sig. Värre var det med lärarna.
För dem var det lättare, lugnare, tryggare, att arbeta med på förhand uppställda synpunkter, efter
ett givet mönster. Så i undervisningen har man
för länge sedan återgått till det gamla.

Boken Världen underbarare än vi tror kan köpas av författaren
tel. 046-211 87 66 eller erland.lagerroth@telia.com
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Gert Glentov

Om rosen

60+

Rosen gömmer mörker mellan bladen.
Är världen bara narrspel – svart blir vitt?
Svaret saknas efter sista raden.

Så är det för en äldre årsmodell
– man får ett annat perspektiv.
En långtidsplan blir mindre aktuell.

Bäst av allt vi trivs med maskeraden.
Men väljer vi bland dräkterna helt fritt?
Rosen gömmer mörker mellan bladen.

Att skilja sak av vikt från bagatell
och lära sig bli selektiv.
Så är det för en äldre årsmodell.

Många fingrar märks i marmeladen.
Vem glömmer skillnaden på mitt och ditt?
Svaret saknas efter sista raden.
Vad möter vi under promenaden
om stadens hjärta blottas med ett snitt?
Rosen gömmer mörker mellan bladen.
Om Rätt ska skipas på barrikaden
– när lossnar civilisationens kitt?
Svaret saknas efter sista raden
Om det nu satsas högt på fasaden
blir vi någonsin källarhålan kvitt?
Svaret saknas efter sista raden.
Rosen gömmer mörker mellan bladen.

Att varje morgon räkna med en kväll
– förhoppningen är ej naiv
En långtidsplan blir mindre aktuell
Att fånga blicken från en söt gasell
– finns inte med i detta liv.
Så är det för en äldre årsmodell.
Fast gommens fröjd är också sensuell
med vin som fullgott tidsfördriv.
En långtidsplan blir mindre aktuell.
Betänk att var minut är speciell
och tidens takt är subjektiv.
Så är det för en äldre årsmodell.
En långtidsplan blir mindre aktuell.

Illustration: Katarina Törnvall
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Tysklands första expressionist
Paula Modersohn-Becker
Gull Mjöbring
Egentligen skulle min
artikel i min serie
kvinnliga konstnärer
ha handlat om tre
fransyskor, om jag följt
sträng kronologisk ordning. Men jag kunde
inte motstå frestelsen
att skriva om Paula Modersohn–Becker
eftersom det just i år
är hundra år sen hon
avled endast trettioett
år gammal.
På 1970–80-talet i
mitt nyväckta konstintresse mötte jag vidstående bild och genom
det sätt konstnärinnan
utvecklades på, fördjupades mitt konstintresse. Bilden bär samma
innerlighet, samma
fräschhet och samma
vårkänsla som Rilkes
dikt Våren i Anders Österlings översättning.
Våren är kommen, och jorden, den unga,
Liknar ett barn, som kan dikter i mängd;
Ack, voro lärotimmarna tunga,
Nu får hon lönen för läxornas längd.
Strängt hon av läraren hölls. Men det gråa
pryder i skägget en vis gammal man.
Fråga vi nu, vad det gröna och blåa
månde betyda: hon kan det, hon kan!
Jord, som har ledigt att dansa och spela,
Lek nu med barnen! Vi vilja dig fånga.
Vem är den gladaste? Han får dig fatt.
För att få se målingen i verkligheten sökte jag den
på konstmuseet i Bremen, där Paulas bilder har
en egen avdelning, men förgäves. Jag sökte den på
museet i Worpswede, som också har hennes målningar. Hon tillhörde Worpswedegruppen, en koloni
liknande den hos oss mer kända Skagengruppen.
Den bildades 1895 under namnet Künstlervereinigung Worpswede och bestod bl.a. av – ”Die
alten Worpswede” – Hans von Ende (1864–1918),
Fritz Mackensen (1866–1953) , Otto Modersohn
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(1865–1943), Paula Modersohn–Becker (1876–
1907) och Fritz Overbeck (1789–1869). Men
inte heller i Worpswede
fanns denna bild. Jag
fick uppgift om att den
skulle finnas i Berlin.
Väl i Berlin besökte jag
rätt museum, men ack,
möttes av beskedet att
målningen var utlånad!
Så till dags dato har jag
ännu inte sett konstverket i verkligheten.
Enligt Gillian Perrys förteckning över
Paulas verk är bilden,
som kallas Flicka med
blommor, olja på träpanel, 47 x 33 cm, målad 1902–03. Bilden
liknar inte hennes målningar från den här
tiden. Hon hade då bytt
stil. Hon målar nu, som
hon själv säger, ”från
sitt inre”, kraftfullare.
Vågar jag ha en egen
åsikt skulle jag vilja förlägga den till tiden för
hennes fortsättningsutbildning 1898 i Berlin.
Jämför man bilden med hennes självporträtt, som
tecknades under den här perioden, påminner de
om varandra i utförande. Bilden finns ju för övrigt
också på museum i Berlin.
Rilkes dikt Våren tillkom inte förrän långt efter
hennes död. Men de var samma andas barn.
Uppväxttiden
Paula Becker föddes i Dresden i en familj och släkt
vars medlemmar behandlade varandra med värme
och generositet. En familj där kulturen fick gott
om svängrum. De var också goda brevskrivare.
Därför har eftervärlden fått god kunskap om
Paulas värld.
Fadern var högre järnvägstjänsteman. Paula
var nummer tre av sju syskon. 1888 blir fadern
förflyttad till Bremen. Paula är då elva år. Redan
1892, femton år gammal, får Paula sina första teckningslektioner. Hon får också tillfälle att besöka
”faster Marie” i London. Med denna faster brevväxlar Paula hela livet. Här får hon under en månad

möjlighet att delta i en teckningsskola för kvinnor.
Hon var emellertid inte nöjd med undervisningen.
De fick göra avbildningar av klassiska skulpturer
och det tillfredsställde henne inte. Så hon var tydligen ganska obstruktiv och väl inte så tacksam,
som fastern förväntat sig. Väl hemkommen igen
genomdrev fadern att hon under alla förhållande
skulle genomgå en två-årig lärarinneutbildning.
Fadern var ganska välbeställd. Han skulle dock se
till att sju barn kunde bli självförsörjande, så man
får förstå, att han hade svårt att bekosta hennes
utbildning inom konsten, som kanske inte skulle
leda någon vart.
Konstutbildningen
Många av hennes släktingar bidrog ekonomiskt till
hennes konstutbildning. Modern tog en inackordering. Andra släktingar – ett barnlöst par – bidrog
med ett treårigt stipendium om 600 mark årligen
och efter sin gudmor får hon ett arv om 600 mark..
Det gjorde att hon våren 1896 kunde börja sina
studier vid Berlins Konstskola för kvinnor och
får bo hos sin morbror Wulff von Bültzingslöwen
och hans engelskfödda hustru. I Berlin är också
hennes äldre bror Kurt läkare. I samma stad har
hon också två mostrar. Hon njöt verkligen. Både
av undervisning, umgänge med andra konststuderande och besök på museer. På sommaren är hon
åter i Bremen.
Fadern tycker att hon skall skaffa sig en guvernantplats för att skaffa pengar till vidare konstutbildning. Han menar, att hon behöver minst
1000 mark årligen. Men 1897 är hon åter tillbaka
vid Berlins konstskola. Nu deltar hon också inte
bara i teckning utan även i landskapsmålning och
porträttmålning.

Sommaren tillbringar hon i föräldrahemmet i
Bremen och företar sin första resa till Worpswede, som ligger endast några mil från Bremen.
Hon studerar då några sommarveckor hos Fritz
Mackensen och träffar flera av dem, som senare
bildar Die Künstlervereinigung. Hon känner sig
hemma i Worpswede. Tycker om människorna och
omgivningen. Älskar dimmorna över landskapet
och försöker sig på utomhusmålning. Våren 1898
fortsätter hon sina konststudier i Berlin.
Besök i Norge
För en tävling gör hon sex flickansikten 7x14 cm
med en stiliserad blomma i bakgrunden. Hon är
lycklig över att få delta, även om 600 bidrag inkommit. Alla bidragen ställs ut. Hon hoppas inte
på något pris, vilket hon inte heller fick, men är
överlycklig över att få bli utställd. Jag skulle kunna
tänka mig att dessa flickansikten är något i stil
med den inledande målningen.
På sommaren får hon möjlighet att följa med
morbror Wulff till Norge, egentligen en fiskeresa.
Men hon tar väl vara på tiden. Hon blir fascinerad
av landskapet. Hon lär känna namn som Henrik
Ibsen och Nils Lyhne. Den senare imponerade på
henne. Hans ”gripa tag i livet med fulla händer”
blir något av en ledstjärna för henne såsom Goethes dikter blivit för hennes föräldrageneration. I
september är hon åter i Worpswede och fortsätter
studierna för Mackensen.
Hon träffar nu skulptrisen Clara Westhoff och
blir god vän med henne. I sitt måleri tycker hon
sig inte finna det hon vill. Hon ömsom gläds åt
sina framsteg, ömsom hemfaller hon åt bottenlös
förtvivlan. Hon skriver i sin dagbok en dikt, vars
slutrader väl återger den känsla hon har:
I skymningsljuset skimrar vita blommor,
de darrar, de ryser, anande sin framtid.
Med lätta vingslag rör sig fladdermusen
kring min bädd,
och själen skådar in i livets gåta,
den darrar, tiger och beskådar.
Och bredvid bädden sjunger lampan
sin sång till livet.

Självporträtt 1898-99

Hon släpper inte helt kontakten med Berlin. I januari 1899 tillbringar hon en vecka där hos kära
släkten och i april är hon en vecka i Dresden hos
farbror Artur och faster Gretel. Under dessa besök
är hon en flitig besökare på museer och i gallerier.
Hon får från faster Marie (hon i London) en rundresebiljett närmast liknande våra tågluffarbiljetter.
Hon besöker München och Schweiz och gläds åt all
konst hon ser. På hösten får hon delta i Worpswedegruppens utställning i Bremen och är överlycklig.
Den blir dock nedsablad av kritikerna.
År 1900 är ett märkesår för Paula. Hon får
möjlighet att resa till konstens huvudstad Paris.
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Hon och Clara reser tillsammans, men bor på
skilda håll. Hon älskar Paris. Hon börjar med att
en eftermiddag gå igenom hela Louvren och nästa
dag Luxemburgmuseet (nästan som en Tokresa!}.
Paula skriver in sig efter inträdesprov vid Académie Cola Rossi och deltar i anatomiundervisningen
på Ecole des Beaux Arts.
I mars erhåller hon skolans medalj. Hon flyttar till en omöblerad lägenhet. Paula säger i brev
att hon inte tycker om hotellrummet, men tyckte
antagligen att det var för dyrt. Hon skriver att det
första hon köpte var en kvast. ”Handduk, diskduk
och dammtrasa används i mån av ork”. Hon har
en kamin som inte ger mycket värme, men hon
välsignar att klimatet är så milt. Paula och Clara
gör utflykter i omgivningarna när vårsolen börjar
skina. ”Vad jag är innerligt tacksam för den här
tiden i Paris” är hennes egna ord.
Hon träffar konstnärer av olika slag. Bl.a. skulptören Auguste Rodin (1840–1917) hos vilken Clara
är elev och Emil Nolde (1867–1956), som hon finner
något bondsk. I juni kommer familjerna Modersohn och Overbecks från Worpswede för ett par
veckors besök och under dessa dagar avlider den
sen lång tid tillbaka sjuka fru Modersohn.
”Detta är ett mycket sorgligt slut på min parisertid, också den närmaste tiden i Worpswede
blir svår och sorglig. Dessa dagar har Modersohn
betytt så mycket för mig.” skriver Paula i brev till
familjen. Alla återvänder till
Worpswede.
Fadern har stora bekymmer om hur Paula skall klara försörjningen. Han tycker
återigen, att hon borde söka
en guvernantplats. Han är
rädd att hon far illa. Paula har
dock inga tankar på att ge upp
sitt målarliv. Hon träffar för första gången Rilke.
”en fin, lyrisk begåvning, mjuk och känslig, med
små rörande händer”. På hösten börjar Otto Modersohns och Paulas förhållande betyda mer än
bara vänskap, Hon blir något av reservmamma
för hans lilla dotter Elsbeth. Paula kallar honom
”min älskade Rödskägg”. De flyttar inte ihop och i
oktober förlovar de sig i all hemlighet. Endast de
närmaste vännerna vet om det. Worpswede är en
liten by och sorgeåret måste gå till ända. I december flyttar Paula hem till familjen i Bremen och
Otto till sin familj i Münster.

”vi har sköna stillsamma stunder tillsammans” i
hans stora rum i Schmargenddorf. Clara kommer
till Berlin.
Är hon svartsjuk? Att Paula tycker om Rilke är
inte att ta miste på. Hennes glödande kärleksbrev
till Otto har blivit svalare och inte så täta. Men
att hon är otrogen tror jag inte. Hon undertecknar
breven till Otto ”Din trogna kvinna”. Och i något
brev kallar hon sig ”ännu oskuld”. Paula och Clara
umgås flitigt både med Rilke och utan Rilke.
Den 8 februari blir hon tjugofem år och hon
tackar i glödande ordalag för Ottos gåva och brevet
ger återigen känslan av himlastormande kärlek.
Matlagningskursen tycker hon inte om. Clara skall
nu återvända till Worpswede. Föräldrarna vill att
Paula skall fortsätta matlagningskursen, men hon
vägrar absolut. Hon reser hem till Bremen och den
23 mars är hon i Worpswede. I brev till faster Marie
berättar hon om sin lycka med blivande make och
styvdotter och att hennes goda vän Clara skall
gifta sig med skalden Rainer Maria Rilke.
I mars är hon åter i sitt lilla rum i Worpswede
och förbereder bröllopet. Vännerna Rilke och Clara
skall gifta sig och vännen Heinrich Vogeler har gift
sig. Allt är frid och fröjd. Den 25 maj – pingst – står
bröllopet och hon kan flytta in i ett nyreparerat, nymålat och ommöblerat hus – Ottos före detta hem.
Bröllopsresan går till Schreiberhau – författaren
Carl Hauptmanns (1858–1921) hem. Han är bror
till nobelpristagaren Gerhart
Hauptmann (1862–1946). Båda
bröderna hörde till umgängesvännerna i Worpswede. De nygifta återvänder till Worpswede
över Prag och München.
I december avlider Paulas far
lugnt och stilla i sitt hem. Paula
saknar umgänget med Rilkes.
Rilkes drar sig undan. Paula hade hoppats att
de skulle umgås lika intensivt som innan paren
ingick åktenskap. Kanske blev inte äktenskapet
så himlastormande som hon hoppats på under
förlovningstiden. Kanske beror det på att hon
ville ha barn, men Otto tycker att det räcker med
att försörja ett. Han försöker dock tillfredsställa
henne, så att hon kan få måla. Hon har fått hembiträde och egen ateljé. Men hon är inte nöjd med
vare sig sig själv eller sin konst.

”Vad jag är innerligt
tacksam för den här
tiden i Paris.” är hennes egna ord

Äktenskap
I januari reser Paula till Berlin för att genomgå
en två-månaders matlagningskurs som förberedelse för äktenskapet. Breven till Otto är täta och
kärleksfulla. För att ingen skugga skall falla över
deras kärlek så postar Clara dem i Worpswede och
Rilke, som också är i Berlin, postar Paulas brev till
Otto. Paula träffar Rilke varje söndag i Berlin och
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Uppbrott
Paula reser till Paris i februari 1903. Hon saknar
Otto och styvdottern Elsbeth, men är ändå lycklig
över att vara i Paris, där också Rilkes finns. Hon
återvänder också till Académie Cola Rossi. Hon
samanträffar även med Auguste Rodin. I brev till
Otto uttrycker hon sin beundran för Rodin. Efter
någon tid verkar hon vara tillfreds med sin vistelse
och tycker sig få ut en ny känsla för konsten med
stort K. 17 mars bestämmer Paula sig som det ver-

kar plötsligt att resa hem till Worpswede. Längtan
efter man och den lilla styvdottern verkar bli för
stark. Hon har i flera brev dessförinnan försökt
övertala Otto att komma till Paris.
Den 13 januari 1905 skriver Paula till sin faster
Marie att hon känner en oändlig längtan till Paris
och den 16 februari är hon där. För tredje gången
besöker hon sin inspirationskälla. Systern Herma
studerar språk i Paris, så alldeles ensam är hon
inte, men de bor inte tillsammans. Sin första bostad är Paula inte alls nöjd med. Redan den 19:e
byter hon bostad till ett rum på sjätte våningen
så att hon får fri himmel. Hon skriver in sig vid
Académie Julien. För första gången ser hon arbeten av Gauguin och blir
påverkad av hans sätt
att måla. Mamman
har ryckt in i hemmet i
Worpswede under hennes Parisvistelse. Och
som alla duktiga mammor har hon inte varit
onyttig, Hon har sett
till att verandan blev
målad och att stolarna
fick nya dynor. Hon
förvandlade verandan
till ett ljust och luftig
rum. I slutet på månaden hämtar Otto Paula
i Paris. Clara Rilke är
med parets lilla flicka
tillbaka i Worpswede medan Rilke som
Rodins sekreterare
stannar i Paris. Clara
är forfarande Paulas
bästa vän.
I slutet av februari
1906 är Paula åter i
Paris. Innan hon reste
besökte makarna Carl
Hauptmnanns i Schreberhau. Ett försök från
Ottos sida med makarna Hauptmanns
medverkan att få Paula att bli kvar i äktenskapet
och avstå från att resa. Men denna gång är det
ett uppbrott från inte bara Worpswede utan även
från Otto. Hon har inte tänkt att återuppta äktenskapet. Hon hade sparat lite pengar i Worpswede
innan hon gav sig av, trots det har hon det mycket
knapert. Det sägs att hon flyttade till ett omöblerat rum och helt saknade möbler, men att värden
förbarmade sig över henne och spikade ihop en
sovbrits och ett bord. Hon kan inte se ut. Hennes
fönster är av matt glas. Hon står ut med allt bara
hon får vara i Paris och lära sig mer. Hon tycker
sig inte alls vara färdigutbildad. Hon har åter börjat gå på anatomikursen på Ecole de Beaux-Arts.

Breven från Otto innehåller böner om att hon skall
återkomma till honom. Hon svarar, att hon inte vet
hur hon har det med sina känslor. Men hon ber honom bidra till hennes utkomst med 120 mark i månaden. Herma är fortfarande i Paris och de besöker
tillsammans Bretagne. En resa som tydligen Otto
betalade. Hennes familj bidrar också i någon mån
ekonomiskt. Det är utom allt tvivel att hon säkerligen ibland både svälter och fryser. Hos Rodin, som
hon tar några lektioner hos, sammanträffar hon
nu med skulptören Bernhard Hoetger (1874–1949),
som deltog i den första Worpswedeutställningen,
vilken blev nedgjord av konstkritikerna. Redan
då gjorde hans kvinnohuvud intryck på Paula.
Han uppskattar hennes måleri.
Paula lär ha sagt:
”Ni har givit mig något
underbart Ni har givit
mig mig själv. Jag har
fått mod igen” Han har
besökt henne i hennes
ateljé. Men, skriver
hon till Otto, det finns
ingen anledning till
svartsjuka, ty han älskar sin hustru, som
hade stått modell till
skulpturen i Bremen.
Porträtterad som
gravid
Den 25 maj målar Paula det omdiskuterade
porträttet av sig själv
som gravid. Till signaturen P. B. (observera
inte P. M. B.) i nedre
högre har hon tillfogat ”Jag målade det
30 år gammal på min
sjätte bröllopsdag”.
Hade hon varit gravid
och fått missfall? Ett
missfall hade inte varit underligt i den dåliga fysiska kondition som hon
var. Hade hon trott sig vara gravid eller var det
hennes önskan om att få bli gravid som utgjorde
motivationen för porträttet?
Om hon varit gravid vem skulle hon i så fall haft
ett kärleksmöte med? Hoetger, men hon hade skrivit till Otto den 15 maj att det inte fanns anledning
till svartsjuka. Rilke umgicks hon med.
Hon berättar i brev till Otto att hon fått sälja,
men att pengarna måste hon lämna ifrån sig till
Rilke, som hon lånat pengar av. Rilke hade hon
alltid beundrat och tyckt om. Hon var om inte
svartsjuk så avundsam, när han gifte sig med
Clara. Rilke var dessutom känd som en kvinnokarl.
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Porträtt av Rainer Maria Rilke, 1906.

Bernhard Hoetgers skulptur av Paula på hennes grav.

44

Både Hoetger och Rilke blev berörda av hennes för
tidiga bortgång vilket framgår i slutet av artikeln.
Otto själv vore naturligtvis den som man tänker
sig som barnafader? De hade ju varit tillsammans
i slutet av december eller början av januari hos
Hauptmanns. Men skulle hon inte ha sagt något
till Otto i brev? De hade ju en ganska tät brevväxling. Hon skriver den 9 april till Otto ”jag skulle
inte heller vilja ha något barn av Dig nu.”. Eller
var hon rädd för att då få avbryta Parisvistelsen,
som betydde så mycket för henne. Hon önskade
barn. Redan tidigare i deras äktenskap hade hon
ju velat ha barn men böjt sig för Ottos vilja, att
inte skaffa fler barn så länge deras utkomst var
så osäker. De hade ju Elsbeth. I dagboken den 26
maj, alltså om uppgiften är riktig att porträttet
målades den 25 maj, dagen efter tavlans tillkomst,
skriver hon:
När Ottos brev kommer till mig, är de som en
röst från jorden, och själv är jag som en död som
vilar på de saligas ängar och hör detta rop från
jorden.
Hur det är med porträttets tillkomst får vi
kanske veta en dag när ej publicerade brev och
dagboksanteckningar kommer i dagen. Eller också
får vi aldrig veta. Viktigast är att bilden finns. Den
utgör en viktig del av Paulas konstnärskap.
I juni besöker Otto henne några dagar. De
återupptar troligen inte samlevnaden. Den 30
juni skriver hon till Otto, att hon varit sjuk och
beklagar att hon inte skrivit tidigare. Hon tackar
för sakerna han skickat till henne. Hon har alltså
ingen tanke på att återvända till Worpswede. Otto
har även skickat sina egna alster och dem hade
hon tagit till Hoetger, som skulle bedöma dem.
Hon meddelar vidare att Hoetgers har för avsikt
att senare resa till Worpswede.
I brev till sin mamma meddelar Paula den 3
september att hon inte vill att Otto skall komma
till Paris. Men han har tydligen bestämt sig för en
Parisvistelse, ty den 16:e i samma månad skriver
hon till Otto och frågar, om hon skall hyra ateljé
till honom. Den 1 november flyttar hon till Ottos
bostad i Paris. Den 18 november meddelar hon i
ett brev till systern, att hon och Otto tänker flytta
till Worpswede och köpa ett hus, som ger dem
större utrymme och därmed större frihet.Hon har
alltså då svängt och övergivit tanken på att för
alltid stanna i Paris. Otto har blivit god vän med
Hoetger och och han gör en skulptur av Otto. I
mars 1907, är makarna fortfarande kvar i Paris.
Paret Hauptmann kommer på besök. Och Paula
meddelar sin mamma att hon troligen blir mormor
i oktober. ”Säg det inte till någon”.

månad få komma och vila hos makarna Hoetger
i Holthausen i Westfalen, antar hon inbjudan.
Vistelsen där gör henne gott. Under sommaren
i Worpswede försöker hon arbeta, men blir inte
nöjd med vad hon åstadkommer. Den 2 november
efter en ganska besvärlig förlossning föds dottern
Matilde. Paula blir därför sängliggande till den 21
november, då hon får gå upp. Glad och upprymd
klär hon sig som till fest. Brodern Kurt, som är på
besök, och maken stöder henne till vardagsrummet, där ljuskronorna är tända, Hon ger den lilla
mat. Hon säger ” O, vad jag är lycklig! Vad jag är
lycklig!” så rosslar hon till, faller ner och säger ”så
tråkigt” och är död drabbad av en stroke.
Redan sommaren 1900 skriver hon i sin dagbok:
Jag vet att jag inte kommer att leva länge.
Men är det så sorgligt egentligen.
Inte blir en fest skönare om den håller på länge?
Och mitt liv är en fest.
Rainer Maria Rilke blev djupt gripen av Paulas för
tidiga bortgång. Han utgav 1909 diktsamlingen Rekuiem. Den inleds med den till svenska översatta
dikten Rekviem till en väninna, som avser Paula.
Dikten är på blankvers och omfattar 14 sidor i det
lilla häftet. Några rader ur dikten:
Ty det förstod du: de mogna frukterna.
Dem lade du upp framför dig i skålar
och deras tyngd uppvägde du med färger.
Och såsom frukter såg du också kvinnorna
och såg barnen på samma sätt, dessa
som inifrån drivits in i sin tillvaros former.
Och du såg dig själv till slut som en frukt,
du befriade dig från kläderna, bar
dig själv fram till spegeln, trädde in i den
så när som på ditt skådande;
där framför blev det stort
och sade inte: det är jag; nej: detta är.
Paula får sin grav på kyrkogården i Worpswede.
Hon hade önskat en enkel grav endast klädd med
blommor. Graven är iögonfallande inte minst
beroende på den skulptur som Bernhard Hoetger
skapat. En moder–-barn–skulptur. Samme Hoetger
kan man säga hedrade också Paula på annat sätt.
Han ritade nämligen de originella utställningsbyggnader i Worpswede som visar Worpswedeskolans konst och även konstmuseet i Bremen, som
har ett speciellt rum med Paula Beckers konst.
Man har använt hennes flicknamn Becker.

Tillbaka i Worpswede.
Paula mår inte så bra under graviditeten. Hon
skulle egentligen helst av allt velat stanna i Paris. När hon blir erbjuden att under en tid i juli
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Omdöme
I förordet till boken Paula Modersohn–Becker
skriver Brita Edfelt att Paula är en av pionjärerna
i det 20:e århundradets måleri – hon är en av de
mest expressiva formskapande begåvningar som
framträtt i början av vårt århundrade. I det kan
man bara instämma. Jag skulle också vilja tillägga
att jag personligen sätter henne främst bland
Tysklands målare vid denna tid.
Litteraturförteckning:
All världens lyrik, Anders Österling,
Bonniers 1954
Rainer Maria Rilke,
FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1978.
Paula Modersohn–Becker. Hennes liv och verk,
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Gillian Perry, översättning Kerstin Karling.
Bokförlaget Trevi 1980.
Paula Modersohn–Becker, Brita Edfelt,
Bokförlaget Trevi 1980.
Ismer och konstriktningar, Peder Alton.
Utbildningsradion 1981
Kvinna och konstnär, Gerd Reimers,
Legenda 1987
1900-talets måleri, Ralph Herrmann,
Semic AB 1994
Wie Frauen sich sehen, Frances Borzello,
Karl Blessings Verlag, München 1998
Rainer Maria Rilke, Lars-Erik Lindberg,
DIADORIM 2005
Ett varmt tack till Laholms bibliotek, Ami Orlow
och Clas Påhle.

Budapestresa 2006
Henry Ottenby
Imre Varga, Victor Vasarely. Vilka galna idéer, annorlunda former. På hur många sätt kan verkligheten avbildas? Från hur många håll kan samma
verklighet tittas på?
Fantastiska gubbar!
Det var intressant med Nationalmuseet; porträtten av alla dessa helgon och hjältar som
svävade en decimeter ovan marken, poserande
för att visa att de icke är av folket utan av annan materia än det kött som sitter på bönder och
hantverkare.
Så kontrasten. En gammal kvinna med en lerskål i knäet. Kanske innehåller den vatten, kanske kommer hon från fälten efter en lång dag i
brännande sol. Guldbelysningen hon sitter i förlorar sig ut mot kanterna i mörker. Är tavlan målad
efter eller före Rembrandt?
Av kött består hon, av törst och tyngd och trötta
muskler. Under ett långt arbetsliv har hon vandrat mellan sin hydda och fälten.
Var och hur kommer konstnärens känsla och
lust in i porträttet som beställningsverk, i porträttet som målas utan beställning; porträttet av
en granne, en moder, eller av någon som helt enkelt i skymningen råkar sitta vid vägkanten?
Det är lätt att hitta i Budapest. Med sol och
klocka är det lätt överallt, men här finns floden,
Duna, till vilken den vilsne alltid hittar tillbaka.
Är motsatta stranden böljande kullar, då befinner
du dig i Pest. Är motsatta stranden platt, då har
du kullarna bakom din rygg och du befinner dig
i Buda.
Broarna är lätta att skilja åt och du vet exakt
var du befinner dig. Lätt som en plätt!
Att man finner konstigheter i Ungern är nog
inte så märkligt. Många vågor av folk och kulturer har rullat över landet.
Romarna var där under Trajanus något århundrade e.Kr.
Kring år 896 kom magyarerna anförda av prins
Árpád och sex andra hövdingar från Ural och slog
sig ner i landet (”på spillrorna av Svatopluks rike”
som det står i uppslagsboken).
Árpád grundade en dynasti som varade i drygt
300 år. En ättling till honom István – Stefan kröntes till Ungerns förste kung 1001. Han byggde
kyrkor och spred kristendomen och blev helgonförklarad som S:t Stefan.
Att magyarerna kom från Ural kan förklara
förekomsten av finsk-ugriska språk längs vägen.
Till språkfamiljen hör finskan, samiskan, estnis-

kan, ungerskan och spridda språkgrupper kring
Volga. Tillsammans med samojediska språk utgör de den uralska språkstammen.
Österlandets ryttararméer ryckte segrande
genom Ryssland och blev ett hot mot Wien. Vad
betydde det för Ungern? Var pustan viktig för att
klara furaget till de tusentals hästarna?
Det ottomanska imperiet svalde större delen
av Ungern. Spåren finns också i Budapest; mosaiken, badhusen uppvärmda av heta källor.
Nästa våg som slog över landet var det habsburgska imperiet. Med avsikt att befria landet
från turkarna, lade habsburgarna det under sig
under namnet dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Ungern hade alltså en egen kung men utrikespolitiken låg under kejsaren i Wien, varför
Ungern måste slåss på centralmakternas förlorande sida.
Den habsburgska vågen drog sig tillbaka efter
förlusten i första världskriget och eget land var
eget till dess Tredje Rikets soldater ändade freden.
Efter den tyska kollapsen kom nästa våg – nu
öster ifrån – Sovjetunionen.
Men nu råder fred och Ungern är ett spännande land och har en spännande huvudstad att
besöka.
Den magnifika saluhallen i rött och gult tegel;
ett mönstermureri att njuta av, cirka sjutusen
kvadratmeter fyllda av salustånd att gå vilse
bland. Där finns allt; en symfoni av färger och
dofter.
Vad gör man med hönsfötter? Sätter på en pinne och använder som ryggkliare? Vad finns det
att koka soppa av på en hönsfot? Där fanns högar
av dem.
Annars skulle man – för att tala med Harry
Martinsson – kunna navigera i saluhallen enbart
med luktsinnet; gira nittio garder babord efter
tredje persikodoftstråket, nittio grader styrbord
efter ett paprika stråk och ett oststråk, därefter
rätt som det går och slå stopp i maskinen och lägg
till vid första äppelstråket. Om det nu är just dit
man vill komma.
Landets musik, konst, människor, byar, fantasiska hästtraditioner (arv efter Djingis kan?) ville
jag gärna möta mer och djupare än vad som är
möjligt på några dagar.
Det får bli en annan gång.
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1. Margaretaön och parlamentet

2. Prins Árpád

3. Tusenårsmonumentet på Hjältarnas torg

4. S:t Stefan

Foto: Jan Jeremiasen och Lars Månsson
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5. Altare i Matthiaskyrkan

6. I trans framför Vazarely-tavla

8

8. Saluhallen

10. Kvinna som spelar cello (1928)
av Robert Berény

7. Imre Vargas ”Paraplydamer”

9

9. Saluhallsfrukt

11. Picknick i maj (1873) av Pál Szinyei Merse

Foto: Lars Månsson och Kristina Nilsson
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KALENDARIUM
vår och höst 2007
MAJ
Lördagen den 12:e har Malmögruppen utfärd till
Köpenhamn. Program skickas ut.
Lördagen den 26:e gör Laholmsgruppen en resa
till Bjärehalvön där vi besöker flera gallerier bl.a.
Sven Lingartsz som visar sin konst. Avresa kl. 10
från Tivolitorget. Samåkning: Anmälan före 20:e
maj till Mary Ottosson tel. 0430-711 28.
AUGUSTI
Bokcirkeln i Ängelholm startar. Intresserade? Ring
Margith Nilsson tel. 0431-145 26.
SEPTEMBER
Den 12–16 september arrangerar Malmögruppen
bussresa till Amsterdam med ett rikhaltigt program. Några platser finns kvar. Ring Bo Thylander
tel. 040-54 87 10 för vidare information.
Lördagen den 15:e arrangerar Laholmsgruppen
en resa till Skulpturparken i Landskrona. Där
visas verk av 20 konstnärer. Sedan går färden till
Pumphuset i Borstahusen, norr om Landskrona.
Här finner vi en vacker konsthall med P. G. Thelanders målningar och grafik. Buss eller samåkning?
Avresa kl. 9.30 från Tivolitorget i Laholm. Intresserad? Ring Gull Mjöbring tel. 0430-717 57.
OKTOBER
Lördagen den 6:e har TOK sitt förbundsrådsmöte
i Halmstads nya bibliotek. Visning av biblioteket.
Se kallelse.
NOVEMBER
Tisdagen den 13:e. Träff i Laholms Bokhandel kl.
18.30. Ulrika Hermelius orienterar om höstens nya
böcker. Enkel servering.
DECEMBER
Lördagen den 1:e har Laholmsgruppen sin årliga
julresa till Danmark. Vi besöker Louisiana efter
ett kort stopp i Helsingör. Buss från Halmstad
(Teatern) kl. 8.00 och Laholm (Tivolitorget) kl.
8.20. Intresserad? Ring Eli-Marie Seligman tel.
0430-121 67 före 24:e nov. Självkostnadspris.
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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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