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Abstract

Tolentino, Felicia. Porträtt av ett landskap – Vera Friséns gestaltning av naturen i Västerbotten.
(Landscape as Portrait. Vera Friséns depictions of nature in Västerbotten). Swedish text with summary
in English, 242 pp., 43 ill.
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The present dissertation deals with the artistry of the Swedish artist Vera Frisén (1910-
1990). The emphasis is being put on her landscape paintings from Västerbotten, in the
northern parts of Sweden, but also includes self-portraits from her early years as a
painter. Vera Frisén was born in Umeå, but lived more than half her life in Stockholm.
During springtime and summer, she did however return to Västerbotten and the vil-
lages of Stöcksjö and Kolksele, where she painted the majority of her landscape
paintings.

The study has been given a chronological frame, where the first part sketches out
the contexts and environments that came to have an influence on Vera Frisén and her
artistic development. Consequently, the thesis starts with a brief biographical presen-
tation, but then moves forward to issues more central to the subject. Important as-
pects are for example her years as a student in the art academy of Otte Sköld in
Stockholm during the late 1920’s, and her first separate exhibition at the gallery Färg
& Form in 1941. Other issues that are being illuminated in the study are the artistic
and cultural conditions in Vera Friséns hometown Umeå. The discussion mainly cen-
ters on issues that took place during the 1930’s and the 1940’s – the time when Vera
Frisén established herself as an artist.

The second part of the dissertation includes analyses of Vera Friséns paintings. In
the search of concepts that further can explain the more profound existential values in
her work, the study also links the themes in her paintings to other painters in the his-
tory of landscape painting. Concepts central for discussion are for example the aes-
tethical and philosophical issue of the sublime, as it is formulated in the discourse of
Immanuel Kant during the late 18th century. Thoughts expressed by other artists,
writers and philosophers, linked to Vera Friséns own thoughts on the subject, are also
valuable instruments in gaining a deeper understanding of her work.

Keywords: Vera Frisén, history of landscape painting, ideal landscapes, Västerbotten, Umeå,
romanticism, the sublime.
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Förord

Upptakten till föreliggande studie tog sin början i ett möte. Ett möte med en

för mig okänd konstnär – och ett möte med ett landskap. För även om den

västerbottniska naturen ingalunda var okänd för mig när jag för åtta år sedan

för första gången såg Vera Friséns målningar, fick jag en känsla av att jag –

genom hennes gestaltning – faktiskt mötte landskapet. Det var en drabban-

de upplevelse, och den fick mig att vilja utforska konstnären och måleriet

närmare.

Ett stort och mycket varmt tack riktas därför till Vera Friséns systerdotter

Eva Källman och hennes make Rolf Källman som har givit mig fria händer

att utforska deras omfattande samling av målningar och brev. Detta gjorde

det möjligt för mig att redan i ett tidigt forskningsskede skönja lämpliga

ingångar i Vera Friséns konstnärskap. Den kvarlåtenskap de förfogar över

har utgjort grunden i mitt källmaterial – utan vilket det överhuvudtaget inte

hade varit möjligt att skriva en avhandling i ämnet. Jag är ytterst tacksam för

att jag har fått möjlighet att möta detta inspirerande material, samt för den

stora gästfrihet som Eva och Rolf har visat mig under arbetets gång. Hos

dem har jag – trots stundtals intensiva utfrågningar – alltid blivit tålmodigt

och vänligt bemött, vilket underlättat arbetsprocessen väsentligt.

Mitt nästa tack riktas till Fil.dr Ann-Catrine Eriksson och Docent Lennart

Pettersson som har varit mina handledare under det sista intensiva året som

doktorand. Er tilltro till ämnet och min arbetsförmåga har otvivelaktigt in-

gjutit stort mod i mig under arbetets gång – tack!



Tack även till professor Roland Spolander, som var min handledare när

projektet tog sin början, och som med sin nyfikenhet och öppna hållning

har inspirerat mig i mitt arbete. Jag vill även tacka övriga kollegor i ämnet

för de tankar och uppslag som ni har bistått mig med genom åren. Ett

särskilt tack till Katrin Holmqvist Sten som har bidragit med angelägna syn-

punkter i anslutning till kapitel två. I detta sammanhang vill jag även tacka

Fil.dr Gull-Mari Rosén som läste och kommenterade mitt slutmanus, vilket

gav mig många värdefulla insikter i avhandlingsarbetets slutskede. De

felaktigheter och brister som eventuellt ännu kvarstår är dock helt och hållet

mina egna.

Förutom Institutionen för kultur- och medievetenskaper – där jag bedri-

vit huvudparten av forskningen – finns andra rum och miljöer som varit

väsentliga för mitt arbete. Ett sådant rum är den tvärvetenskapliga forsk-

ningsgruppen Främmande Nord vid Umeå universitet som jag har förmånen

att vara en aktiv del av. Samtalen i detta rum präglas av en stimulerande in-

tellektuell skärpa och har utgjort – och utgör fortfarande – en ständig källa

till inspiration i min forskning. Stort tack till alla er som gör denna semina-

riemiljö till ett intellektuellt utmanande och samtidigt väldigt trivsamt rum

att vistas i!

Jag vill också nämna de personer som har gjort betydande insatser i

avhandlingsprocessens allra sista etapp: Maria Lindgren Leavenworth, som

språkgranskat den engelska sammanfattningen, och Jonas Carlquist, som

hjälpt till med såväl grafisk utformning som korrekturläsning, och som ge-

nom att bara finnas där, givit avhandlingsarbetet – och livet självt, en allde-

les särskild lyster.

Tryckningen av avhandlingen har kommit till stånd med hjälp av ekono-

miskt stöd från Stiftelsen Lars Hiertas minne och Humanistiska fakulteten

vid Umeå universitet. Jag har även erhållit generösa bidrag från Helge

Ax:son Johnsons stiftelse, Längmanska kulturfonden samt JC Kempes Min-

nes stipendiefond för att kunna delta i konferenser och symposier som varit

av nytta för mitt arbete.



Avslutningsvis vill jag tacka mina föräldrar; Monica och Ferruccio Tolen-

tino – och mina tre bröder Daniéle, Eric och David – för den förståelse och

omsorg de visat mig, samt Ingrid som givit ordet vänskap ny mening. Tack

även till alla er andra, som på olika sätt har uppmuntrat och stöttat mig –

samt inte minst – förgyllt tillvaron för mig i stort och smått.

Felicia Tolentino, Umeå i april 2008





På något sätt måste också jag komma dithän att jag kan

skapa ting, inte plastiska utan skrivna ting –

Verkligheter, som uppstår ur hantverket. På något sätt

måste också jag upptäcka det minsta grundelementet,

cellen i min konst, det konkreta immateriella medlet för

att gestalta allt…

Rainer Maria Rilke





Inledning

tt avhandlingsämne är under ständig omvandling och antar under

arbetets gång många olika ansikten. Mina avsikter med denna stu-

die har många gånger omprövats som en följd av att mitt förhåll-

ningssätt till ämnet antagit nya, och ibland oväntade former. Min tanke har

dock hela tiden varit att de lager av erfarenheter som ryms inom en mång-

årig forskningsprocess ska kunna framträda och ge den slutgiltiga presenta-

tionen en struktur där de olika ingångarnas nyansskiftningar kan ge ämnet

en första belysning. Min presentation syftar inte till att vara heltäckande.

Istället har jag haft en önskan om att öppna dörrar till de rum där Vera Fri-

séns konst har kunnat tolkas och sättas i meningsfulla sammanhang. Dessa

rum ser olika ut, men har alla som syfte att bjuda in till ett första samtal om

en konstnär – och hennes porträtt av landskapet.

Vera Frisén (1910-1990) föddes i Umeå, men kom att vara bosatt i Stock-

holm under större delen av sitt liv. År 1928, 18 år gammal påbörjade hon sin

E
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utbildning till konstnär på Otte Skölds konstskola i Stockholm, där hon se-

dan tillbringade sammanlagt två år. Under sin utbildning insjuknade Vera

Frisén i tbc, vilket gjorde att hon vistades på sanatorium under stora delar av

1930-talet. Hon fortsatte emellertid med sitt måleri under dessa år. Efter sin

sjukdomstid reste Vera Frisén till kontinenten, framför allt till Frankrike och

Italien för att måla. Med anledning av krigsutbrottet 1939 återvände hon

hem till Sverige och till familjen i Västerbotten, där hon sedan arbetade oav-

brutet med sitt måleri och även deltog i flera samlingsutställningar. Bland

målningarna från denna tid märks särskilt landskapsskildringar från Väster-

botten, i synnerhet från trakterna kring byn Stöcksjö, utanför Umeå, där

Vera Frisén tillbringade somrarna. Hon vistades även under längre perioder

i byn Kolksele, inte långt från Vännäs i Västerbotten. I Kolksele och dess

nära omgivningar målade hon särskilt under vårarna – innan naturen ramats

in av grönska.

Vid 1930-talets slut började Umeå att etablera sig som en betydelsefull

konststad, mycket tack vare Västerbottens konstförening vilken årligen an-

ordnade en höst- och vårsalong, där de lokala konstnärerna kunde presen-

tera sin konst för allmänheten. Det var vid dessa utställningar som Vera Fri-

sén hade sina första möten med både publik och andra västerbottniska

konstnärer – personer som sedan skulle bli viktiga stöttepelare i hennes

konstnärskap. En av dem som hade en framträdande position i Umeås

konstliv och som sedermera kommit att tillskrivas stor betydelse för hur det

senare kom att utveckla sig var konstnären Helge Linden. Helge Linden var

även den som såg till att Vera Friséns målningar nådde konstkritikern Gus-

taf Näsström, vars inflytande möjliggjorde den första separatutställningen på

Galleri Färg & Form i Stockholm 1941. Debututställningen rönte stor upp-

märksamhet och Vera Frisén hyllades av såväl kritiker som galleribesökare

för sitt måleri som i huvudsak bestod av landskapsskildringar från Väster-

botten, samt porträtt och självporträtt. Efter utställningen fortsatte Vera

Frisén att måla, men kom att synas allt mindre i offentliga sammanhang. År

1944, tre år efter utställningen på Färg & Form återkommer hon med ännu
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en separatutställning på Hantverkshuset i Umeå, även denna gång mottar

hon mycket god kritik för sitt måleri och säljer, liksom hon gjorde i Stock-

holm, en stor del av de utställda målningarna.

Därefter är det med undantag för ett litet antal samlingsutställningar tyst

kring Vera Frisén, och det ska dröja närmare fem decennier innan hon har

sin nästa separatutställning. Under dessa år bortom offentligheten fortsätter

hon att ägna sig åt sitt måleri, och håller kontinuerligt fast vid de motivom-

råden som hon gjort till sina; det västerbottniska landskapet, samt porträtt

och självporträtt. När nästa separatutställning sedan kommer till stånd år

1989, återigen på Färg & Form, är Vera Frisén på grund av sjukdom förhind-

rad att närvara, och under utställningen på Galleri Ahnlund i Umeå för-

sommaren 1990 avlider hon. Därefter har Vera Friséns konst fortsatt att

visas i olika sammanhang. Främst i Umeå, men även i Stockholm och Norr-

köping. Dessa utställningar och den publicitet som åtföljt dem har väckt

många frågor kring hennes konstnärskap. Frågor som till viss del även har

bidragit till att mystifiera detsamma. Utställningarna har exempelvis på ett

mycket tydligt sätt visat att Vera Frisén – i motsats till vad många trott – må-

lade oupphörligt under de år då hon befann sig i offentlighetens skugga.

Detta har skapat ett stort intresse för Vera Friséns person och man har

många gånger sökt förklaringen i hennes privata liv.

Eftersom Vera Friséns konstnärskap är så pass outforskat har min

främsta tanke med avhandlingen sedan första början varit att teckna ett in-

troducerande porträtt av hennes konst och konstnärskap. Jag vill dels återge

de kontextuella förutsättningar som låg till grund för konstnärskapet, dels ge

exempel på hur den konst som skapades under dessa förutsättningar kunde

te sig. I avhandlingens första del intresserar jag mig för de miljöer som var

tongivande under Vera Friséns första år som konstnär, och jag ser även

närmare på de förutsättningar och värden som bidrog till hennes konstnär-

liga utveckling. Min blick är framför allt riktad mot Umeå i slutet av 1920-

talet och början av 1930-talet, där jag visar hur stadens konst och kulturliv

växte fram. Jag ställer exempelvis frågor som rör de ideologiska och kultu-
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rella krafter som var rådande i Umeå vid denna tid. Vilka aktörer var synliga

och hur präglade dessa staden och befrämjade konstens etablering. Då Vera

Frisén år 1928 påbörjade sin konstnärsutbildning vid Otte Skölds konstskola

är det även av intresse att ge en beskrivning av hur värderingarna om kons-

ten uttrycktes – konstnärligt och pedagogiskt, på skolan vid denna tid, samt

glimtvis ge internationella utblickar för att söka ursprunget till de konstnär-

liga ideal och tendenser som kom att prägla det svenska konstklimatet åren

innan andra världskrigets utbrott. En beskrivning av de miljöer som omgav

Vera Frisén är nödvändig för att göra tidsandan begriplig, men även för att

dessa bör ha varit avgörande för hur hennes konstnärskap sedan kom att

utveckla sig.

Under arbetet med avhandlingen har jag haft förmånen att från första

början förfoga över det efterlämnade material som har funnits att tillgå hos

Eva och Rolf Källman. Eva Källman är Vera Friséns systerdotter och den

som förvaltar den största delen av de brev, skisser och målningar som Vera

Frisén efterlämnade vid sin död 1990. Tillgången till detta material har varit

nödvändig för att kunna skapa såväl ramar som fördjupad kunskap om Vera

Friséns konstnärliga produktion, inte minst för att jag ska kunna göra mig en

bild av dess omfattning. Att ges tillträde till att möta Vera Friséns konst un-

der sådana fria och otvungna omständigheter har naturligtvis präglat min

relation till hennes målningar, då jag kunnat närma mig dem i lugn och ro

och redan i ett tidigt skede kunnat påbörja de tolkningsprocesser som ligger

till grund för avhandlingens mer resonerande del.

Bortsett från ett litet antal artiklar, har inget ännu skrivits om Vera Fri-

séns konstnärliga gärning, vilket har inneburit att jag inte haft någon given

ordning att förhålla mig till gällande källmaterialet. Eftersom det rör sig om

en mycket stor mängd outforskade brev och målningar – uppskattningsvis

300 målningar samt närmare 1000 brev – var det viktigt för mig att inled-

ningsvis skapa en stabil forskningsstruktur av materialet. Detta har resulterat

i att jag sorterat brev och målningar enligt en struktur som jag har funnit

användbar för att kunna återge de – enligt min mening – mest betydelsebä-
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rande delarna i Vera Friséns konstnärskap. Det medför exempelvis att jag i

min genomgång av målningarna inte lagt någon stor vikt vid att datera eller

hänföra verken till specifika tidpunkter. En sådan avvägning ter sig i mitt

tycke rimlig av flera olika skäl. Främst eftersom Vera Frisén sällan daterade

sina målningar, men också eftersom jag har velat lyfta fram ämnen som

ryms inom verken snarare än att fokusera på stilistiska förändringar över tid.

För att göra mina beskrivningar och tolkningar av målningarna mer

begripliga har jag valt att kategorisera dem efter de motiv som de represen-

terar, även om detta stundtals blir problematiskt, eftersom motivområdena

tenderar att korsa varandras gränser. Samtidigt som jag närmar mig mål-

ningarna utifrån den plats jag tänker mig att de representerar, tar jag även

hänsyn till den motivmässiga plats som upprättas inom målningens egna

ramar. Sålunda tänker jag mig att landskapsmålningarna kan hänföras såväl

geografiskt till den plats där de tillkom, som till de färg- och formmässiga

egenskaper som, oberoende av den faktiska platsen, skapar en egen motiv-

avgränsning. Utifrån denna tankestruktur har tre motivkategorier utkristalli-

serats: Myren, Slätten och Selet och det är dessa kategorier som jag utförligare

resonerar kring i avhandlingens andra del.

Den stora brevsamling som Vera Frisén efterlämnade har till skillnad från

målningarna en tydligare kronologisk struktur, då de oftare är daterade. I de

brev där jag inte kunnat utläsa datum eller årtal, har jag likväl kunnat läsa

mig till en ungefärlig tidsangivelse, eller i de fall kuvertet finns kvar, kunnat

avgöra tidpunkten genom poststämpeln. Det har således varit möjligt att

sortera breven kronologiskt och därefter inordna dem i respektive katego-

rier. Eftersom samlingen i huvudsak består av brev adresserade till Vera Fri-

sén så har jag i mina försök att skapa en biografisk kronologi varit tvungen

att många gånger göra antaganden gällande skeenden i Vera Friséns liv och

konstnärskap som delvis grundar sig på sådant som hon inte själv i ord har

givit direkt uttryck för. Brev skrivs ju ofta i dialogform där den som skriver

bekräftar och repeterar vad den andra parten tagit upp. Detta gör att det

trots allt har varit möjligt att tolka även det som inte klart uttryckts av Vera
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Frisén själv. Konsekvensen blir således att den kunskap som jag baserar

mina beskrivningar och tolkningar på delvis är konstruerad av mina egna

antaganden, vilket jag dock kontinuerligt resonerar kring i texten samt i not-

apparaten. Att få följa korrespondensen mellan Vera Frisén och hennes fa-

milj och vänner, har inte bara varit en värdefull källa till kunskap, många

gånger har det även varit den enda fasta länken till hennes historia. Korre-

spondensen har fungerat som en kvalificerad skiss, och genom att föra

samtal med de personer som kände henne, har jag därefter stegvis kunnat

verifiera bilden av Vera Friséns liv och konstnärliga verksamhet.

Breven var framför allt viktiga i forskningens initiala skede, då jag dels

ville skapa mig en första uppfattning om den kontext som omgav henne,

dels ville få en inblick i hur hennes egna resonemang om konst kunde te sig.

Förekomsten av sådana konstnärligt förankrade samtal visade sig vara svåra

att finna – det är framför allt i de tidiga breven från 1930- och 40-talen som

man kan skönja, om än fragmentariska, resonemang kring konsten och

konstnärsrollen. Det är i första hand i breven till vännerna från Otte Skölds

konstskola som detta är märkbart, men det finns även enskilda anteckningar

om detta som inte tycks ha varit avsedda att läsas av någon annan än av

Vera Frisén själv och som möjligen från början kan ha varit samlade i en

anteckningsbok eller motsvarande.

Det är därför rimligt att anta att Vera Frisén under hela sitt konstnärskap

försökte formulera sig kring måleriet och konsten. Dessa anteckningar har

varit till stor nytta när jag under arbetets gång försökt att peka ut de huvud-

linjer som Vera Frisén tycks ha rört sig kring i sitt skapande och det har varit

till stor hjälp att stundom kunna söka en del av svaren i hennes egna ord.

Därtill har det varit en tillgång att kunna balansera mina framställningar av

Vera Friséns konst – som ju huvudsakligen baseras på läsningar av andra

konstnärers förhållningssätt till skapandeprocessen – med ett material som

ligger väldigt nära den konstnärliga ordning som hon själv tycks ha verkat

inom. Tack vare källmaterialet har jag i perioder kunnat söka mig väldigt

nära Vera Friséns konst och ägna mig åt studier av enstaka fragment och
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detaljer, vilket förutsätter att projektet redan har en fast struktur – annars är

det en stor risk att man i sitt ingående studium av enskilda detaljer förlorar

delar av sammanhanget. Jag har i min forskning haft förmånen att kunna

pendla mellan båda dessa positioner, och jag tänker mig att det är i samman-

flätandet av dessa två forskningsprinciper som man har möjlighet att i

största mån omfatta sitt ämnes olika klangbottnar.

Eftersom detta blir den första studie som skrivs om Vera Friséns konst

har det varit av huvudsaklig vikt att förmedla den faktakunskap som är ett

resultat av min genomgång och bearbetning av källmaterialet, för att fort-

satta studier i ämnet ska bli möjliga att genomföra. Samtidigt är ett första

försök till kartläggning och tolkning av hennes målningar en nödvändighet

för att skapa ett meningsfullt sammanhang till källorna.

Eftersom materialet är så omfångsrikt har jag inte haft som intention att

belysa Vera Friséns hela produktion, inte heller att skapa en övergripande

katalog över hennes konst. Istället har jag, såsom nämnts tidigare, valt att

analysera ett urval av de målningar som företräder de olika kategorier, som

hon med osviklig konsekvens ägnade sig åt under hela sitt konstnärskap.

Det har varit en svår, men värdefull process att avgränsa antalet målningar

för att kunna skapa utrymme åt att lyfta fram aspekter, som jag själv menar

är mycket viktiga för att förstå Vera Friséns konstnärliga ambitioner.

Avhandlingen är utifrån ovanstående resonemang därmed indelad i två

delar, där den första delen i huvudsak baseras på de fakta som gått att utläsa

ur källmaterialet samt litteratur som rör tiden och dess tendenser. Min am-

bition har här varit att i övergripande drag beskriva och tolka skeenden i

Vera Friséns konstnärskap utifrån den kunskap jag hämtat ur brev, anteck-

ningar och litteratur. I avhandlingens andra del närmar jag mig Vera Friséns

målningar och försöker i mitt möte med dem skapa ett vidare sammanhang i

vilket de kan verka tillsammans med andra konsthistoriska traditioner och

idéer. Jag försöker att peka på aspekter i målningarna som dels anknyter till

en redan existerande kontext, dels gör ansatser att bryta sig ur en sådan – för

att bli bärare av nya betydelser.
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Man kan därmed något förenklat säga att den första delen i avhandlingen

är beskrivande, medan den andra är mer tolkande till sin karaktär. Detta be-

tyder naturligtvis inte att det inte förekommer tolkande inslag i den första

delen och tvärtom. Däremot har jag med en sådan uppdelning eftersträvat

en struktur som följer materialets ordning.

I avhandlingens första del söker jag få svar på frågor som främst är relate-

rade till de sammanhang som Vera Frisén verkade inom, för att i den andra

delen röra mig närmare de rum som öppnar sig i hennes målningar. I min

genomgång av dessa sammanhang har jag valt att huvudsakligen koncentrera

mig på att återge händelseförlopp och skeenden mellan åren 1928 och mit-

ten av 1940-talet. Detta då jag anser att tyngdpunkten i Vera Friséns biografi

står att finna under dessa år. Det är under denna tid som Vera Frisén utbil-

dar sig och etablerar sig som konstnär. Därefter lever hon ett liv bortom

offentligheten. Denna tid avtecknar sig kanske allra tydligast i hennes måleri

som hon fortsatte att ägna sig åt under hela perioden.

Denna avgränsning i den biografiska delen är emellertid inte alltid konse-

kvent genomförd då jag glimtvis i mina beskrivningar refererar till händelser

som tilldrar sig bortom den tidsram jag dragit upp. Sådana tidsmässiga för-

skjutningar är enligt min mening dock nödvändiga för att skapa sig en sam-

lad bild av Vera Friséns konstnärliga verksamhet, som under längre perioder

befann sig långt bort från publika sammanhang. Fragmentets förmåga att

göra ett större sammanhang meningsfullt har visat sig vara oskattbar i arbe-

tet med biografin, där det tidvis har varit problematiskt att skaffa sig en

övergripande bild av en viss tid i konstnärskapet. Då har de enskilda detal-

jerna många gånger gjort det möjligt att orientera sig vidare, vilket resulterat

i att texten stundtals blir mer associativ till sin karaktär.

Avhandlingens första kapitel utgörs av det biografiska avsnittet Vera Fri-

sén – uppväxt & konstnärliga förutsättningar och omfattar en kortfattad beskriv-

ning av de villkor som präglade Vera Friséns allra första år som konstnär.

Här återges hennes bakgrund med avseende på familjeförhållanden och

skolgång. Min huvudsakliga avsikt har varit att fokusera på de aspekter som
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kan ha påverkat hennes val att bli konstnär. Genom att frångå en heltäck-

ande beskrivning av hennes levnad för att istället oavlåtligt rikta intresset

mot hennes konstnärskap, undkommer jag problematiken med att detaljer

ur hennes liv faller som en tung skugga över hennes konst. Istället har jag

funnit det mer belysande att i det nästkommande kapitlet Ett konstnärskap tar

gestalt utifrån exempel i Vera Friséns konst, resonera kring hennes liv och

konstnärskap i nära dialog med hennes verk. Detta eftersom jag tänker mig

att det är utifrån hennes målningar och anteckningar som konstnärskapet

ges sin mest – för att använda Vera Friséns egna ord – sanna gestaltning.

Framför allt tycks studierna hos Otte Sköld ha varit av stor betydelse för

hennes utveckling, och även om de pågick under en relativt kort tid –

knappt två år – verkar de likväl ha varit väldigt viktiga för henne även långt

senare i konstnärskapet. Jag är därför intresserad av vilka faktorer som bi-

drog till detta. Var det utbildningen i sig som gav henne den viktiga konst-

närliga plattform som hon behövde för att känna tillit till sitt måleri, eller var

det utbytet och vänskapen med de övriga konsteleverna som huvudsakligen

kom att berika hennes skapande. Vera Frisén korresponderade flitigt med

flera av vännerna från skolan, såväl under som efter själva utbildningstiden,

och det var även med dem som hon senare kom att företa resor till Europa.

Sålunda återfinns en del av svaren i korrespondensen mellan Vera Frisén

och hennes konstnärsvänner, men även i hennes egna anteckningar från

denna tid, vilka sedan jämförs med de arbetsmetoder som Otte Sköld till-

lämpade som lärare på skolan.

I detta kapitel berörs även kortfattat det faktum att Vera Frisén inte sökte

sig vidare till högre konstnärlig utbildning, trots att mycket talar för att hon

från flera håll blev uppmuntrad att söka till Konstakademien, vilket hon un-

der en period allvarligt tycks ha övervägt. Vad var det som fick henne att

inte söka sig vidare och vad kan det säga om hennes syn på skapandet och

konstnärsrollen. Vera Frisén kom under sitt konstnärskap återkommande att

ingå i sammanhang med andra konstnärer, men tycks trots detta ha haft en

avvaktande hållning till mer organiserade konstnärliga grupperingar. Vad
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kan detta ha berott på. Och hur kom det att påverka hennes konstnärskap.

Dessa frågeställningar är väsentliga att beröra för att skapa sig en bild av hur

Vera Frisén förhöll sig till sitt konstnärskap, och nödvändiga för att komma

närmare hennes egen konstuppfattning.

Längre fram i kapitlet behandlas Vera Friséns första separatutställning på

Galleri Färg & Form år 1941, där jag utifrån recensionsmaterial och brev

återger de skeenden som präglade tiden för hennes närvaro i offentliga

sammanhang. I anslutning till detta undersöker jag de kontakter till andra

konstnärer som etablerades vid denna tid för att se om man i dessa relatio-

ner kan finna betydelser som kom att sätta avtryck i hennes konstnärliga

utveckling.

I detta kapitel berör jag, om än med få ord, det faktum att Vera Frisén

under 1930-talet vid flera tillfällen vistades på sanatorium. Något som torde

ha haft betydelse för hennes tidiga konstnärskap. Att under längre perioder

vara skild från den miljö och de människor som skänker trygghet till ens till-

varo är troligtvis en traumatisk händelse i sig. Att som Vera Frisén befinna

sig alldeles i början av sitt konstnärskap och plötsligt ryckas ifrån det sam-

manhang där hon börjat finna sin etablering, kan inte ha upplevts som annat

än omskakande. Redan under det första året på Otte Skölds konstskola ta-

lade eleverna om att nästkommande år göra en gemensam resa till Paris, för

att på nära håll utforska den moderna konsten. Att inte kunna följa med på

resan försatte möjligen Vera Frisén i påtvingad isolation.

Vera Frisén insjuknade i tbc första gången under sensommaren 1929 och

skrevs in på Sävsjö sanatorium i Småland våren 1930. Hon tillfrisknade och

återvände därefter till Otte Skölds konstskola hösten 1931. Under den fort-

satta delen av 1930-talet var hon sedan sjuk under långa perioder och vista-

des i omgångar på sanatorium, både i Sävsjö och i Hällnäs i Västerbotten.

Åren efter utbildningen blev således väldigt uppsplittrade och det är rimligt

att anta att det var svårt för Vera Frisén att efter långa viloperioder åter-

vända till sitt skapande. Tiden alldeles efter utbildningen är ofta en viktig

period för en konstnär då man försöker etablera sig och nå en publik, vilket
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i många fall är betydligt lättare att uppnå om man inte står ensam, utan för-

söker få till stånd samlings och grupputställningar. För Vera Frisén blev

detta en praktisk omöjlighet, vilket gjorde att hon redan från början kom att

befinna sig i utkanterna av det rådande etablissemanget. Vera Frisén deltog

trots sin sjukdom i ett litet antal samlingsutställningar under 1930-talet, både

i Stockholm och Umeå, men det skulle dröja till år 1941 innan hon hade sin

första separatutställning. Däremellan vistades Vera Frisén på kontinenten,

framför allt i Frankrike och Italien, där hon i huvudsak kom att ägna sig åt

frilufts- och landskapsstudier. Vistelsen blev emellertid kortare än planerat

då krigsutbrottet starkt påverkade rörligheten mellan landsgränserna.

Efter hemkomsten år 1939 vistades Vera Frisén huvudsakligen i Umeå,

där hon återigen hade installerat sig hos föräldrarna. Tiden fram till debutut-

ställningen på Färg & Form ägnade hon främst åt sitt eget skapande, och hon

kom även under denna period i kontakt med konstnären Helge Linden som

i sin tur introducerade henne för andra Umeåbaserade konstnärer. För

första gången var Vera Frisén del av en större konstnärlig gemenskap som

gav henne möjlighet att ställa ut sina verk i ett antal samlingsutställningar –

vilka sedermera kom att göra hennes skapande synligt för en vidare krets.

Detta faktum är något som jag berör närmare i nästföljande kapitel Umeå –

ett första konstnärligt rum där jag diskuterar Umeås kulturella och konstnärliga

framväxt under 1930- och 40-talen samt dess betydelse för enskilda konst-

närers utveckling och etablering under samma tid.

Jag tänker mig att en presentation av de kulturella och politiska föränd-

ringar som Umeå genomgick vid denna tid innebär en öppning för förståel-

sen av de val som, om än i indirekt mening, fick betydelse för Vera Frisén i

hennes fortsatta skapande. Genom att presentera ett av de rum som hon

hade inpräglat i sig från uppväxten möjliggörs även en vidare förståelse för

hennes motivkretsar, då de sätts i samband med andra konstnärers tolk-

ningar av det rum som Västerbotten och mer specifikt Umeå utgjorde. Re-

dan hos konstnärer som Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834) kunde

motiv hämtade från Norrland skönjas under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal
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varefter konstnärer som Johan Fredrik Höckert (1826-1866), men även ett

flertal utländska konstnärer, följde i hans spår – djupt hänförda av naturen

och ljuset i denna landsända. Under 1900-talet ser vi framför allt konstnärer

som Helmer Osslund (1866-1938) och Leander Engström (1886-1927) som

främsta uttolkare av den norrländska naturen, och dessa intar sedan under

lång tid en särställning som förebilder för den konstnärsgeneration som

Vera Frisén tillhörde. Genom att kortfattat beröra betydelsen av denna tra-

dition, hoppas jag kunna placera Vera Friséns konst i ytterligare ett sam-

manhang. Jag tänker mig att hon framför allt under konstnärskapets första

år kan ha haft dessa konstnärers målningar i åtanke, eftersom hennes tidiga

motiv från fjällvärlden till viss del finner återklang i dessa verk. Med detta

kapitel vill jag således peka på att de sammanhang som blev betydelsefulla

för Vera Frisén återfinns i åtminstone två olika kategorier. Dels det faktiska

rum – Umeå – där hon sökte och fann en social plattform för sitt skapande

med hjälp av kontakter som Helge Linden och andra aktörer. Dels det ska-

pade rum som öppnar sig i hennes målningar – det norrländska landskapet,

vars stämningar redan funnit förankring i andra konstnärers gestaltningar.

Genom en sådan uppdelning hoppas jag att den kontrasterande rörelsen

mellan de betydelser som enligt min mening formade Vera Friséns konst-

närskap tydligare kan blottläggas.

Eftersom jag i min avhandling huvudsakligen intresserar mig för Vera

Friséns skapande och inte för hennes person ter det sig även naturligt att

närmare studera de kulturella och sociala aspekter som låg bakom hennes

konstnärliga utveckling, vilka såsom tidigare anförts avtecknar sig tydligast

under de första åren av konstnärskapet. Under denna tid utbildade hon sig,

reste, samt ställde ut, och ingick därmed naturligt i flera publika samman-

hang. Dessa olika kontexter finns ju även återgivna och beskrivna i en större

omfattning än den privata sfär Vera Frisén omgavs av senare i sitt konst-

närskap. Från denna tid jag istället förlita sig på uppgifter hämtade från brev,

vilket många gånger tenderar att bli problematiskt eftersom dessa uppgifter

sällan ger en heltäckande bild av de skeenden som präglade tiden.
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Problem av etisk karaktär framträder även när man i så vid utsträckning

hänvisas till en och samma källa, för även om jag har haft förmånen att för-

foga över källmaterialet, inser jag alltför väl att detta förtroende härbärgerar

stora risker. Den största faran är såsom jag ser det är att jag i återgivandet av

skeenden och detaljer som jag anser vara av betydelse för Vera Friséns

konstnärskap, överskrider en gräns där den personliga integriteten utsätts

för svåra kränkningar. Denna problematik är ju alls inte unik för mitt pro-

jekt, snarare en regel när man arbetar med en enskild konstnärs liv och verk.

Mina strategier för att kringgå detta har varit att fortlöpande i text och noter

blottlägga och redogöra för de bakomliggande motiven till den kunskap jag

sökt i materialet. En sådan kontinuerlig dialog med materialet är – tänker jag

mig – själva förutsättningen för att kunna arbeta med källor av denna art. I

bearbetningen och strukturerandet av källmaterialet har det även varit mig

till stor hjälp att ta del av och reflektera över andra forskare och författares

angreppssätt på problem av snarlik karaktär. Här har exempelvis författaren

Stina Hammar, som i sin bok Solägget. Fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst

(2002), har utgått från en omfattande brevsamling för att återge Elsa Bes-

kows liv och konstnärskap fungerat som stöd. Detta har varit särskilt viktigt

beträffande den tidigare nämnda dialogen till materialet, där Stina Hammar

genomgående resonerar med läsaren om de urval hon valt att göra för att

bäst belysa ett specifikt skeende. Hon kommenterar vanligen även de valda

citaten så att de sätts i meningsfulla sammanhang, vilket gör att de skilda och

ibland motsatsfyllda fragment som breven utgör likväl kan berätta något

väsentligt om de enskildheter som stundtals blir avgörande i en tolkning.

Ytterligare forskare som varit mig behjälpliga är Linda Fagerström som i sin

avhandling Randi Fisher – svensk modernist (2005) använt sig av såväl brev och

muntliga källor, och ur detta tillsammans med Randi Fishers konst givit ge-

stalt åt en konstnärs utveckling och förankring i konstlivet. I detta samman-

hang har jag även på ett mer teoretiskt, men dock så viktigt plan, tagit hjälp

av den italienske konsthistorikern Gabriele Guercio, som i sin bok Art as

existence. The Artists monograph and its project (2006) diskuterar hur narrationen
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– eller berättelsen – om en konstnär skapas utifrån de enskilda fragmenten,

vilket ofta leder till mytbildning om specifika konstnärskap. Men, menar

han, fragmentet är också ofta av betydande värde om man som författare

har tilltro till rösten hos sitt forskningsobjekt. Här menar han att konstver-

ken kan ha en stor betydelse i sammanlänkningen mellan fragment – som

brev ofta utgör – och berättelse. Denna tanke har gett mig mod i användan-

det av såväl brev som målningar och har även resulterat i att jag i flera av-

snitt låter dem mötas.

Frågor som skulle kunna vara intressanta att beröra i anslutning till den

senare delen av Vera Friséns konstnärskap är exempelvis varför hon inte

deltog i utställningar efter 1940-talet. Det finns uppgifter i form av brev och

anteckningar som indikerar att Vera Frisén ombads att ställa ut flera gånger

under 1950, 60 och 70-talen, men däremot inga entydiga svar på varför hon

sedan valde att inte göra det. Att röra sig i riktning mot en sådan fråga leder

inte nödvändigtvis till ett tydligt svar, och det är inte heller något jag efter-

strävat. Men genom att beröra en så komplex frågeställning kan man ringa

in en del av de aspekter som kom att spela en avgörande roll i Vera Friséns

konstnärskap och som troligtvis starkt präglade hennes egen relation till sitt

måleri.

I avhandlingens andra del närmar jag mig Vera Friséns landskapsmål-

ningar och försöker utifrån de tre motivkategorierna Myren, Slätten och

Selet att belysa det konstnärliga rum som hon vistades i som konstnär.

Denna del inleds med kapitlet Naturens speglingar – dialog med motiv & förebilder

som utgör en historisk fond som beskriver hur landskapsgenrens funktion

och estetik har sett ut från 1600-talet till 1800-talets mitt. Här diskuteras

även de filosofiska och konstteoretiska tendenser som varit rådande under

olika epoker och som på skilda sätt medverkat till att utveckla och nyansera

landskapmotivet.

I detta kapitel har det varit viktigt att avgränsa diskussionen till att om-

fatta de riktningar som Vera Frisén tycks ha följt och inspirerats av, vilket

resulterat i att jag helt uteslutit att ta upp vissa nationer och tendenser till
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förmån för en fördjupning av andra som jag sett det, mer relevanta motsva-

righeter. Detta är exempelvis fallet med det holländska landskapsmåleriet,

som jag slutligen efter beslutade mig för att inte närmare beröra. Detta mo-

tiveras av att jag inte kunnat tyda de meningsfulla länkar till den holländska

landskapstraditionen som varit möjliga att se mellan Vera Friséns måleri och

andra traditioner och sammanhang. Även om Vera Frisén företog resor till

Holland och därigenom bör ha varit bekant med det holländska måleriet är

inte detta något jag själv kunnat skönja, vilket således gjort att det holländska

perspektivet befinner sig i skuggan av mina resonemang och enbart framträ-

der glimtvis såsom referenser och jämförelser i notapparaten. Riktningar

som däremot ägnas större utrymme är de tendenser som leder i riktning mot

friluftsmåleriet på 1700-talet, där det enligt min mening är möjligt att skönja

både länkar och stundtals även en direkt dialog med Vera Friséns gestaltning

av naturen. Även 1800-talets romantiska strömningar befinner sig i fokus

för min undersökning eftersom jag tänker mig att det – om än outsagt –

finns beröringspunkter mellan Vera Friséns måleri och de tankar om exem-

pelvis det sublima som formulerades i ord och bild av romantikens förfat-

tare, filosofer och konstnärer. Under denna tid förändrades synen på såväl

naturen som på människan i grunden, vilket resulterade i en existentiell för-

tätning som givetvis avtecknade sig i den konstnärliga gestaltningen under

hela 1800-talet, varefter den fann sin utveckling och mognad under 1900-

talet.

För att inte förlora närheten till Vera Friséns och hennes konst har jag

valt att låta hennes verk speglas mot ett urval av de verk som jag låtit före-

träda epokerna. Jag menar att detta kan fördjupa betydelsen av de specifika

teman som jag anser är närvarande i hennes landskap. Detta bidrar även för-

hoppningsvis till att nyansera förståelsen av Vera Friséns konstnärliga rum,

eftersom jag genom speglingen även visar att många av de aspekter som

tematiseras i hennes landskap finner återklang i andra sammanhang. Kapitlet

sträcker sig tidsmässigt fram till 1800-talets mitt, eftersom jag menar att de

avgörande konstnärliga betydelserna inom landskapsgenren därefter karakte-
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riseras av en större differentiering som ter sig mer problematisk att ge en

sammanhållen bild av. Detta innebär således att de tendenser som märks i

1900-talets landskapsmåleri tydligast framträder i avhandlingens sista kapitel

Myren, Slätten & Selet. I detta kapitel förtätas dialogen mellan Vera Frisén

och de konstnärer där en liknande gestaltning till naturen kunnat skönjas,

men jag berör även aspekter som måhända inte ter sig omedelbart samman-

länkade med hennes tolkningar – men där ett släktskap kunnat skönjas be-

träffande färgbehandling och reducering likaväl som mer existentiella teman.

Konstnärer som är centrala i detta kapitel är exempelvis Paul Cézanne

(1839-1906), Ivan Aguéli (1869-1917) och Mark Rothko (1903-70), vilka på

skilda sätt bidrar till att öppna upp för resonemang kring enskilda teman i

Vera Friséns landskapsmåleri. De två först nämnda ger genom sitt omvitt-

nade sökande efter naturens sanning relief till Vera Friséns livslånga längtan

efter detsamma, medan jag i anslutning till Rothkos reducerade kompositio-

ner fortsätter föregående kapitels resonemang om det sublima landskapet. I

dialog med Rothkos verk berör jag även begrepp som oändlighet och im-

manens, vilket jag anser är bärande delar i Vera Friséns måleri. Eftersom

någon exakt tidsbestämning av målningarna inte är aktuell, eftersträvar jag

inte en kronologisk struktur i mina beskrivningar. Istället tar jag, såsom tidi-

gare nämnts, fasta på den tematiska avgränsning som motiven utgör. Alla

tidsangivelser och dateringar är av detta skäl även preliminära. Vera Frisén

gav inte heller sina målningar några exakta titlar, vilket medfört att de titlar

som åtföljer verken är mina egna. Avhandlingens sista del utgörs av det kor-

ta och avslutande avsnittet Landskapet som porträtt. Här sammanfattas de

aspekter som visat sig vara centrala i tolkningen av Vera Friséns målningar.

När jag påbörjade detta arbete var min ursprungliga intention att be-

handla samtliga motivområden som Vera Frisén ägnade sig åt, vilka förutom

landskap även omfattade porträtt och självporträtt. Under arbetets fram-

åtskridande har jag emellertid funnit det nödvändigt att begränsa materialet

till att enbart behandla landskapsgenren. I avhandlingens biografiska avsnitt

förekommer dock en del hänvisningar till Vera Friséns självporträtt, vilka jag
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då huvudsakligen använder som kompletterande källor till det skrivna mate-

rial som levnadsteckningen baseras på. Min förhoppning är att den motiv-

mässiga avgränsningen leder till en fördjupad förståelse för Vera Friséns

landskapsmåleri – som är den genre som enligt min mening bäst speglar

hennes konstnärliga ambitioner.

Eftersom Vera Friséns konst inte befunnit sig i fokus för något närmare

studium har jag inte haft möjligheten att spegla mina egna tankar och reso-

nemang i tidigare resultat och formuleringar. Ett litet antal artiklar har dock

författats genom åren och dessa förhåller jag mig till i första delen när jag

diskuterar de kulturella och sociala sammanhang som Vera Frisén omgavs

av. Här kan exempelvis Gunnar Balgårds insatser nämnas, särskilt hans essä-

samling Norrifrån. Essäer on norrländsk litteratur, konst och historia från år 1998,

där han bland annat ger en beskrivning av de skeenden som satte sin prägel

på Umeås konstutveckling under 1930-40-talen. En annan av hans essäer

«Landskapet skådat med ny färglära» återfinns i boken Pionjärerna: den första

generationen konstnärer i Västerbotten från år 1994 och närmar sig Vera Friséns

landskap. Här presenteras för första gången i tryckt form berättelsen om

hennes konstnärskap.

I avhandlingens första kapitel använder jag mig flitigt av det recensions-

material som publicerades i dagspressen under 1940-talet för att presentera

hur receptionen av Vera Friséns konst kunde te sig i anslutning till de ut-

ställningar hon medverkade i. Dessa recensioner och artiklar har även

kunnat användas för att visa på Vera Friséns reaktioner på det mediala

intresse som riktades mot henne under 1940-talets första år.

Parallellt med de primära källor som har styrt studiens inriktning, det vill

säga målningarna och breven, är det en betydande mängd litteratur som dels

hjälpt mig att styrka mina egna teser, dels hjälpt mig att orientera i den rikt-

ning där nya och oprövade resonemang stått att finna. De verk som är cen-

trala i avhandlingens första del är knutna till de utbildningsideal som präg-

lade den konstnärliga utbildningen vid 1900-talets början. Här har jag varit

behjälpt av den litteratur som behandlat Otte Skölds insatser på området,
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där särskilt Arna Skölds bok Otte. En bok om Otte Sköld från år 1960 har tett

sig belysande eftersom den rymmer en stor mängd citat som fungerat vägle-

dande när jag försökt finna grunden till såväl hans konstnärliga som peda-

gogiska hållning. Här kan även Ragnar Söderbergs katalog Otte Sköld utgiven

år 1968 nämnas eftersom den givit betydelsefulla uppgifter om Otte Skölds

konstnärskap. Detta har hjälpt mig att vidga min förståelse för de konstnär-

liga ideal som han förde vidare till sina elever. Thomas Millroths bok Svenska

konstnärer i Paris från år 1989 har bidragit till ökade insikter om Paris bety-

delse som konstens huvudstad vid 1900-talets början, framför allt om de fria

akademiernas etablering.

De avsnitt som utifrån tolkningar av Vera Friséns självporträtt strävar

efter att ge tänkbara och nyanserade ingångar till hennes syn på konstnärs-

rollen är framför allt inspirerade av litteratur som ur olika perspektiv berör

seende och blick. Jag har exempelvis haft stor hjälp av den franske filosofen

Emmanuel Lévinas tankar kring ansiktet såsom de uttrycks i böckerna Tiden

och den Andre som kom i svensk översättning 1992 samt Etik och Oändlighet

som funnits i svensk översättning sedan 1993. Dessa berör ur olika aspekter

ansiktets etik, där han menar att ögonen utgör människans mest sårbara och

utsatta punkt, vilket jag länkar till Alberto Giacomettis tankar kring att

blicken inte är möjlig att visuellt representera. Här skönjs även en rörelse till

den franske författaren Maurice Blanchots tankar kring blickens ensamhet

som finner återklang i såväl Lévinas etik som i den psykoanalytiska idétradi-

tionen företrädd av exempelvis Jacques Lacan. Även feministiskt orienterade

teorier har varit till nytta i analyserna. Här kan framför allt nämnas den btit-

tiska konsthistorikern Marsha Meskimmons bok The Art of Reflection. Women

artists’ self – portraiture in the twentieth century från år 1996.

I diskussionen om Umeå som konststad har jag haft stor hjälp av källor

som ur ett allmänhistoriskt perspektiv belyst det rum som jag har eftersträ-

vat att kartlägga. Här kan exempelvis Sven Ingemar Olofssons omfattande

volym Umeå stads historia 1888-1972 från år 1972 nämnas, vilken ger en be-

skrivning av Umeås moderna historia, men även Karin Erikssons avhand-
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ling Studier i Umeå stads byggnadshistoria. Från 1621 till omkring 1895 från år

1975 har givit goda inblickar i Umeås framväxt som modern stad. Parallellt

med dessa har ett antal övriga historiska verk använts, samt ett urval av de

essäer som återfinns i den ovan nämnda Pionjärerna: den första generationen

konstnärer i Västerbotten. Eftersom relativt lite har skrivits om Västerbottens

och mer specifikt om Umeås konstliv var det glädjande att upptäcka att

konsthistorikern Bengt Lärkner i volymen Konst och visuell kultur i Sverige

1810-2000 från år 2007 i avsnittet «1900-1950» har givit den västerbottniska

konsten ett visst utrymme. Detta kommer till uttryck i min text, där jag tar

fasta på Lärkners resonemang kring konstens betydelse för en regions iden-

titetsskapande. Som teoretiskt stöd i mina diskussioner tar jag i detta sam-

manhang hjälp av Pierre Bourdieu och Jürgen Habermas, och deras tankar

kring formeringen av kulturella fält. Detta i syfte att närmare belysa orsa-

kerna till att många av konstnärerna från Västerbotten kontinuerligt ägnade

sig åt att ge konstnärlig gestalt åt sin hemmiljö.

I avhandlingens andra del utgörs de huvudsakliga källorna av litteratur

som på olika sätt berör landskapsmåleri utifrån såväl historiska som tema-

tiska aspekter. I det första, mer historiskt präglade kapitlet har jag haft stor

nytta av Torsten Gunnarssons bok Nordic Landscape Painting in the Nineteenth

century från år 1998 och avhandlingen Friluftsmåleri före friluftsmåleriet. Oljestu-

dien i nordiskt landskapsmåleri 1800-1850 från år 1989 vilka båda ger en hel-

täckande bild av 1800-talets nordligt orienterade landskapstradition. Detta

har givetvis varit av värdefull nytta i mitt arbete med att försöka spåra möj-

liga förebilder och inspirationskällor till Vera Friséns landskap. Därtill har

dessa böcker, genom sin karaktär av översiktsverk, varit viktiga för att

skönja de större sammanhang som är avgörande i urvalsprocessen. På

samma sätt har även Margarertha Rossholm Lagerlöfs verk Ideal Landscape.

Annibale Carracci, Nicolas Poussin and Claude Lorrain från år 1990 varit av avgö-

rande betydelse eftersom hon i denna bok tar upp en genre som ur flera

perspektiv markerade nya möjligheter för landskapskonsten att nå en större

och vidare publik. Men det är också först under 1600-talet som landskapet
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som motiv kan frångå den kristna ikonografin, vilket givetvis öppnade upp

för ett närmande mot naturens egna värden. Andra böcker som varit cen-

trala i detta kapitel är exempelvis den tyske konstnären Carl Gustaf Carus

(1789-1869) brevsamling Nine letters on Landscape Painting 1815-1824 som

gavs ut första gången år 1831. Utdrag ur dessa brev har fått ge nyans åt mina

beskrivningar om romantiken i Tyskland och den syn på naturen som åter-

fanns hos de konstnärer som var verksamma vid denna tid.

I detta kapitel har det även känts nödvändigt att introducera de filosofiska

resonemang som rör det sublima som filosofisk och estetisk diskurs efter-

som detta begrepp på många sätt strukturerar och bär upp romantikens

bildspråk. Av denna orsak lämnas här utrymme åt Immanuel Kants (1724-

1804) teser kring det sublimas analytik såsom de presenteras i Kritik av Om-

dömeskraften som utkom i svensk översättning av Sven-Olov Wallenstein år

2003, men som gavs ut för första gången år 1790.

I anslutning till detta ter det sig även relevant att nämna hur jag valt att

förhålla mig till den översättningsproblematik som genast infinner sig när

man läser och använder källor som är skrivna och utgivna på flera olika

språk. Min avsikt har alltsedan jag påbörjade detta arbete varit att nå en vid

krets av läsare, vilket gjort att jag även om jag själv läst vissa böcker på ori-

ginalspråk, i den mån det varit möjligt försökt finna en svensk eller engelsk

översättning. Detta är exempelvis fallet med Emmanuel Lévinas och Mau-

rice Blanchots verk, som jag själv läst i dess originalversioner, men som i

texten återges i svensk översättning. En lösning hade naturligtvis kunnat

vara att återge citaten i deras ursprungsversioner och därefter infoga över-

sättningar till svenska och engelska i noterna, men eftersom jag ibland an-

vänder mig av längre citat skulle detta göra texten mindre läsvänlig. Detta

leder oundvikligen till nivåskillnader mellan min läsning av originaltexten

och tolkningen av dess översatta motsvarighet, vilket jag emellertid hoppas

att läsaren har överseende med.



Det är inte konstverket man gör. Det är sig själv

Och man måste alltid börja från grunden

Åter och åter börja från grunden…

Gunnar Ekelöf
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Vera Frisén – uppväxt & konstnärliga förutsättningar

era Elisabeth Frisén föddes i Umeå den 28 juli 1910.1 Hennes far

Gottfrid Frisén hade sitt ursprung i Jämtland, men etablerade sig i

Umeå under tidigt 1900-tal.2 Modern Jenny (född Andersson) Fri-

sén var född och uppvuxen i Lövånger i Västerbotten och flyttade till Umeå

med anledning av sitt giftermål. Familjen var vid tiden för Vera Friséns föd-

sel bosatta på Dragongatan i centrala Umeå. På denna adress bodde de fram

till 1930-talets slut då de bosatte sig på Nygatan i Umeå.3 Fadern som var

disponent vid Umeå bryggerier blev tack vare företagets expansion och

framgång, under 1920- och 30-talen en välkänd profil i stadens köpmanna-

kretsar. Modern var hemmafru och födde sammanlagt sex barn, där Vera

Frisén var näst äldst av dem.4 Av syskonen var det den sex år yngre systern

Hjördis som stod Vera Frisén närmast, vilket även märks i de många por-

trätt som avbildade henne. Flera av dessa porträtt omtalades även i hyllande

V
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ordalag av recensenter och journalister i samband med separatutställningen

på Färg & Form 1941.5

Enligt systern Hjördis började Vera Frisén att teckna och måla redan som

barn, och hennes teckningslärare vid Umeå elementarläroverk för flickor;

Thor Hellström, ska även ha vittnat om att hennes bidrag tidigt dominerade

elevutställningarna på skolan.6 Teckningsläraren tycks också ha varit den

som uppmuntrade henne att söka sig till Otte Skölds konstskola efter av-

slutad skolgång, och det ter sig som om de sedan hade fortsatt kontakt vid

hennes återkomst till Umeå 1939, efter vistelsen på kontinenten.7 Även Vera

Friséns egna vittnesmål berättar att hon tidigt var konstnärligt intresserad,

men att det var långt ifrån självklart att hon skulle bli konstnär. Hon berät-

tade själv i samband med debututställningen 1941:

Hur jag började måla? Ja, jag vet inte hur det kom sig att jag blev målarinna –

jag har faktiskt ofta funderat över det, men det bara blev så. I skolan ritade

jag förstås en del, ritade vackra människor, och så drömde jag en massa

barnsliga fåniga saker, om dans och film… Men det blev måleri till sist och

det är nog det bästa. Man får vara ifred – utom möjligen vid sådana här till-

fällen! Det var för 12 år sedan jag började måla ordentligt – det finns ingen i

släkten som målar, och jag har alltså inga som helst konstnärliga anlag.8

Här framkommer det att Vera Frisén tycks ha varit ensam om sin konstnär-

liga begåvning. Däremot ter det sig som om föräldrarna och den övriga fa-

miljen hade kulturella intressen och ansåg att det var viktigt att bilda sig.

Vare sig modern eller fadern hade genomgått någon högre utbildning, men

utbildade och bildade sig vidare med hjälp av korrespondenskurser, vilket

bör ha påverkat Vera Frisén och hennes syskon i deras bildningsambitioner.9

Föräldrarna tycks vidare ha stöttat henne, ekonomiskt såväl som mentalt – i

hennes strävan efter att bli konstnär. Detta blir särskilt tydligt under tiden

som hon studerar för Otte Sköld, då föräldrarna trots sin uppenbara oro för

dottern, likväl skickar henne ensam till Stockholm – endast 18 år gammal.10

Föräldrarna stöder henne även ekonomiskt när hon under slutet av 1930-
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talet företar resor till Danmark, Frankrike och Italien – vilket ger en god bild

av de gynnsamma förutsättningar som tycks ha präglat konstnärskapets be-

gynnande år.

Bild 1. Vera Frisén, Självporträtt (omkring 1940-tal)

Vera Friséns syskon tycks också ha uppmuntrats att studera vidare, även om

de kom att gå andra vägar. Bröderna var verksamma inom försvaret och

handelsväsendet medan de yngre systrarna gifte sig relativt tidigt och därför

inte utbildade sig vidare förrän senare i livet. Detta visar emellertid att Vera

Friséns uppväxt präglades av en öppen och förhållandevis modern uppfost-

ran, jämfört med hur villkoren för många unga kvinnor annars kunde te sig

vid denna tid. Det var långt ifrån alla flickor som fick fortsätta till högre ut-

bildning efter folkskolans obligatoriska år, och i Umeå var det särskilt den

övre medelklassens barn som gavs denna möjlighet, eftersom det läroverk
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för flickor som inrättats vid sekelskiftet drevs i privat regi och tog ut höga

terminsavgifter.11 Även de familjer som var bättre bemedlade ansåg dock

inte alltid att vidare utbildning var den mest fördelaktiga vägen för en ung

kvinna att gå, utan skickade många gånger hellre sina döttrar till hushålls-

skolor eller motsvarande inrättningar, där de kunde skolas in i en mer tradi-

tionell kvinnoroll.12 Det ter sig därmed som om det dels var Vera Friséns

tillhörighet i den övre medelklassen som låg till grund för hennes möjlighe-

ter till konstnärlig vidareutveckling, dels det specifika sammanhang som

hennes egen familj utgjorde. Därtill kan läggas det faktum att Umeå – trots

att det ännu var en småstad – på grund av sin framväxande borgerlighet

präglades av en mer liberal värderingsgrund beträffande traditionella köns-

rollsmönster, men även vad gällde bildning och förkovran i en vidare me-

ning.13

Vera Frisén gavs således tidigt vad den franske sociologen Pierre Bour-

dieu (1930-2002) valde att benämna som kulturellt kapital eller habitus. Med

detta begrepp åsyftade Bourdieu de grundläggande vanor en människa in-

förlivar i familjen och i den nära omgivningen och som sedan fungerar som

ett omedvetet handlingsmönster för de val som styr våra liv.14 Jag tänker mig

att denna tillåtande och liberala bakgrund bör ha inverkat befrämjande på

hennes kommande konstnärskap, såväl i det initiala skedet – när hon be-

slutade sig för att satsa på sitt skapande – som när hon som elev på Otte

Sköld konfronterades med konstlivet i Stockholm. Det var henne säkert

även till gagn längre fram i livet när hon skulle förhandla sina positioner

beträffande utställningar och motsvarande offentliga sammanhang. I dessa

situationer tycks hon även, vilket nästföljande avsnitt visar, ha varit ett vik-

tigt stöd för sina konstnärskollegor.



Ljuset från den starka solen

Kom emot mig fräste brände

Och jag slöt min blick för den

Slöt min blick den fräste brände

Inne i mig cirkelringen

Mina ögon visste inte

Hur de skulle skyla huden

Irishuden över kupan

Ann Jäderlund



Bild 2. Vera Frisén, Självporträtt (omkring 1939)
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Ett konstnärskap tar gestalt

anden vilar mot kinden. De långa fingrarna omsluter den ena,

lätt bortvända ansiktshalvan. I en skyddande, smekande gest

ramar de in dess form. En yta möter en annan. Skylande. Sö-

kande. Ögonen utgör det osynliga höljet mellan det bortomliggande och det

utanförvarande. Fast förankrade i hudens vävnad, men skyddslösa. Oberör-

bara.

Handen och ögat är oskiljbara element i Vera Friséns porträttmåleri. I ti-

diga såväl som sena porträtt och självporträtt märks en spänning mellan

dessa element, vilket detta självporträtt ger en tydlig erinran om.

Självporträttet tillkom troligen under en vistelse i Frankrike under våren

1939, strax innan andra världskrigets utbrott.1 Tillsammans med sin vän och

konstnärskollega, danskan Ellen Byström, vistades hon några vår- och som-

marmånader i Frankrike, för att kunna ägna sig obehindrat åt måleriet och

samtidigt få tillfälle att bekanta sig med den franska måleritraditionen.

H
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Krigsutbrottet satte emellertid stopp för en längre vistelse i Frankrike. Re-

dan under sensommaren 1939, efter en rundresa i norra Italien, var de

tvungna att återvända hem igen.2

OTTE SKÖLDS KONSTSKOLA

Resan till Frankrike år 1939 hade varit efterlängtad. Redan våren 1930 när

Vera Frisén var elev vid Otte Skölds konstskola i Stockholm hade en längre

vistelse i Frankrike kunnat realiseras. Ett flertal av hennes studiekamrater

gjorde under denna vår uppehåll i sina studier för att resa till Paris och stu-

dera måleri.3 Paris hade alltsedan 1800-talets slut haft en stor betydelse för

svenska konstnärer, och det var fortfarande där merparten av de rådande

tendenserna i det svenska konstlivet hade sitt ursprung under 1900-talets

första decennier, såväl idémässigt som pedagogiskt. Vid skolor som Acadé-

mie Matisse, vilken grundlades 1908, utgjorde svenska och norska konstnä-

rer hälften av skolans 40 elever, och den skandinaviska representationen var

därefter fortsättningsvis i majoritet även vid andra fria konstskolor såsom

Académie Colarossi och Académie Russe.4 De lärare som ledde undervis-

ningen vid Otte Skölds konstskola tillhörde den generation som hade vistats

i Paris under 1910- och 20-talet när staden expanderade och vann sitt verk-

liga erkännande som Europas konstnärliga centrum.5 Otte Sköld (1894-

1958) var en av de svenska konstnärer som vistades i Paris under det tidiga

1920-talet och i likhet med många andra svenska konstnärer i samma gene-

ration, förblev han även staden trogen under ett flertal år.6 Det föll sig där-

för naturligt att de konstnärliga principerna, liksom undervisningsformerna

på Otte Skölds konstskola, korresponderade med de franska konstideal han

som elev och sedermera även som lärare, tagit lärdom av i Paris.7 De

pedagogiska karaktärsdrag som Otte Skölds konstskola baserade sin under-

visning på, inspirerades till stora delar av undervisningsformerna vid de fria

akademierna i Paris. Där ansågs den viktigaste egenskapen hos läraren vara

intuitionen – förmågan att upptäcka elevens konstnärliga egenart, och ut-
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ifrån dessa insikter stärka och förbättra de tekniska färdigheterna.8 Otte

Skölds tankar och intentioner som lärare tar sig i följande uttryck:

Självfallet kan en lärare inte, även om han hör till de bättre, utbilda någon till

att bli konstnär, inte ens om han själv skulle få välja sina elever bland det

bästa material. Han är endast en handledare, som söker att studera varje elevs

särart för att låta denna komma till sin rätt. Vad läraren kan hoppas uppnå, är

att kunna vägleda eleven till att finna sig själv och sina personliga uttrycks-

medel. Lärarens positiva uppgift gentemot eleven blir ’endast’ att genom sin

egen personlighet influera eleven på så sätt, att denne kommer till klarhet om

sina personliga förutsättningar i konstnärligt skapande hänseende.9

Tilltron till denna för tiden moderna undervisningsform inspirerade Otte

Sköld att tillämpa en intuitiv pedagogik som även kunde innebära att han

rådde eleverna på konstskolan att efter ett par års studier söka sig vidare till

Paris för fortsatt konstnärlig utbildning.10

I grunden innebar dessa tankar inget egentligt avsteg från den hållning

som präglat Konstnärsförbundets lärare under slutet av 1800-talet och bör-

jan av 1900-talet, av vilka många själv utbildat sig i Frankrike under 1880-

talet. I sitt tydliga avståndstagande från Konstakademien hade de som mål-

sättning att tillvarata elevernas egna mål och ideal, varmed Richard Berghs

instruerande ord: «Läraren skall öppna elevens ögon för naturlagarna» kom

att utgöra del i Konstnärsförbundets första programförklaring.11 Läraren

skulle vidare, enligt Bergh, fungera som rådgivare snarare än som instruktör

och skulle inte heller regelmässigt gripa in i elevens arbete, utan skulle över-

lämna åt eleven att utforska sitt individuella uttryck. Det som ansågs vara

radikalt med Konstnärsförbundets skola låg huvudsakligen i lärarnas håll-

ning, som var personligt präglad och inte lika tekniskt orienterad som på

Konstakademien. Istället för att teckna efter gipser uppmanades eleverna att

studera naturens färg och formmässiga föränderlighet och sedan överföra

dessa till sin egen konst. Richard Bergh, som var en av huvudlärarna på

skolan, tog ofta med sig eleverna ut i naturen och undervisade dem i atmo-
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sfärens färgskiftningar enligt naturvetenskapligt färgade teorier.12 Även om

Otte Skölds undervisningsmetoder tycks ha varit mindre teoretiskt oriente-

rade ansåg han i likhet med Bergh att naturen utgjorde den mest värdefulla

källan till förståelse om konsten. Om konstnärens uppgift formulerar han sig

således enligt följande:

Konstnären måste ständigt förnya sig, akta sig för upprepning och mekanise-

ring för att konstverket skall leva… Som ung och driven av sin äregirighet

och sina ideal, frågar han sig: hur skall jag måla? Längre fram lyder frågan: vad

skall jag måla – vad skall målas? Det är naturligtvis inte motivet jag här syftar

på, utan snarare på: vad söker jag? Vad skall jag taga ut av naturen? Konstnä-

rens liv blir på detta sätt ett enda långt sökande, ett sökande efter sanningen.

Den bästa uppfostran en ung målare kan ge sig själv, för att egga sig själv till

att se på naturen med oförvillad naivitet, är naturligtvis naturen själv, d.v.s.

det som är omkring en, och så att så mycket som möjligt se och studera olika

tiders konst. Detta hjälper honom också att undgå risken att förälska sig i ett

enda ideal. Han måste se och uppleva flera, jämföra idealen med varandra, se

hur olika tiders stora konstnärer kämpat med sina uppgifter och löst dem.

Det är detta som driver honom ut på vandring, som gångna tiders farande

gesäll.13

Vid tiden för öppnandet av Otte Skölds konstskola befann sig Otte Sköld i

en period när det svenska landskapet utgjorde en scen för hans eget konst-

närliga skapande, vilket bör ha givit undervisningen ytterligare fokus på na-

turen och dess stämningar. I augusti-september 1928 vistades han i Lapp-

land och upptäcker där fjällvärldens storslagna panoramor, vilka han ger

gestalt åt i flera verk. Han vistas även i Ångermanland där han överför sin

upplevelse av det norrländska skymningslandskapet till duken, som i mål-

ningen Sommarkväll om vilken han själv skriver: «När solljuset inte finns för-

svinner all dramatik ur det svenska landskapet.»14 Denna liksom andra mål-

ningar från denna period minner om de nationalromantiska stämningar som

känns igen i Karl Nordströms eller Richard Berghs målningar från sekel-

skiftet, men karakteriseras möjligen av en något grövre färgbehandling. Det
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är följaktligen en lärare uppfylld av tankar om naturen och dess föränderliga

egenskaper som Vera Frisén möter under sitt första utbildningsår, vilket kan

ha haft betydelse för den färdriktning hennes måleri sedan skulle ta.

Otte Sköld verkar ha varit en populär lärare som i gengäld visade sina

elever stort intresse och engagemang. Hans krav på disciplin och minutiös

noggrannhet bidrog dock till att han kom att uppfattas som sträng, vilket

finns omvittnat i samtliga källor som behandlar hans gärning.15 Strängheten

ter sig emellertid ha vägts upp av hans personliga och stundtals humoristiskt

absurda tilltal, och denna personliga hållning till konsten var även något som

han uppmuntrade sina elever att inta, om vilket följande ord berättar:

Vad önskar konstnären av publiken, ty det är icke blott för sig själv han må-

lar. Han vill, att publiken skall se vad hans målning ger av livet och naturen,

såsom han själv upplevt livet och naturen – ej hur målningen tekniskt åstad-

kommit detta. Fast naturligtvis har ett genuint konstverk alltid intresse även

genom det tekniska greppet i den mån detta är uttryck för en personlighet.

Allt för ofta accepterar publiken en viss uppreklamerad teknik som sådan,

medan den tror sig betrakta konstverket med förståelse och rättvis uppskatt-

ning. Till publiken skulle jag vilja säga – till den som har eller tror sig ha smak

och konstförstånd: Akta Er för att vara alltför säker, så att ni inte dödar möj-

ligheterna hos Er själva att se skönheten – all slags skönhet. Sök och sök att

se med oförutfattad mening. Ingenting är ett tydligare tecken på stagnation

och standardiserad smakuppfattning än belåten självsäkerhet.16

Dessa ord vittnar i likhet med de ord som tidigare uttalats av Otte Sköld om

en utforskande och öppen hållning till måleriet, men de speglar även tilltron

till den gedigna hantverksskicklighet som Otte Sköld baserade sin undervis-

ning på. Han menade, i enlighet med orden ovan, att teknisk skicklighet

kunde frammana ett konstverks starka och innerliga känslor, och att konst-

verkets själ riskerade att hållas tillbaka av en missanpassad och icke genom-

tänkt form. Detta medförde att undervisningen vid konstskolan under det

första året huvudsakligen baserades på kroki- och porträttstudier, samt öv-

ningar i friluftsmåleri, eftersom dessa genrer satte observationen i fokus. Att
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observera och iaktta sin omgivning var enligt Otte Sköld det avgörande

momentet i allt konstnärligt skapande – konstnären måste först lära sig att se

innan en gestaltning är möjlig.17

Förutom att lära sig att observera och uppöva en grundläggande teknisk

skicklighet uppmanades även eleverna att i en mer allmän mening bilda sig,

att läsa litteratur och poesi, och därigenom skaffa sig en inblick i det rådande

kulturklimatet. En del av skolans elever hade genomgått tidigare konst-

utbildningar, men det stora flertalet saknade en djupare bildningsbakgrund.

De fick således kulturell vägledning av Otte Sköld som rekommenderade

dem att läsa de författare som han själv ansåg sig omöjliga att leva utan. Här

framträdde så skilda författarskap som Goethe, Dostojevskij, Kierkegaard

och Woolf.18

Bild 3. Otte Sköld med sina elever våren 1929. Vera Frisén ses i bildens mitt.

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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När Vera Frisén påbörjade sina studier hos Otte Sköld hösten 1928 var det

som en av hans första elever. Skolan öppnade den 15 oktober samma år och

stängde inte förrän trettio år senare.19 Under det första året ägde undervis-

ningen rum i lokaler på Grevgatan 26, men varefter elevantalet ökar flyttar

skolan år 1929 till en ateljé på Odengatan 37 där konstnären Carl Wilhelm-

son (1866-1928) under många år tog emot elever.20 Elevantalet hade redan

1931 växt till det dubbla, och skolan märkte inte av någon större konkurrens

från andra privata konstskolor utan intog samma dominerande position som

Carl Wilhelmsons skola hade gjort under tidigt 1910-tal.21 Den klass som

Vera Frisén följde bestod av ett tjugotal elever som alla studerade måleri på

heltid, men skolan stod även öppen för elever som enbart ville studera en-

staka tekniker eller kurser. Eleverna var såsom nämndes ovan i regel unga

och tämligen oerfarna konstnärer när de påbörjade sina studier, och för det

stora flertalet var Otte Skölds konstskola den första konstutbildning de ge-

nomgick.22 En del av dem fortsatte sedan vidare till högre konstnärlig utbild-

ning utomlands eller till Konstakademien i Stockholm. Otte Sköld påpekade

dock vid återkommande tillfällen – och i synnerhet efter att han år 1932

tillsammans med den tidigare Matisseeleven Isaac Grünewald, hade tillträtt

som professor vid Konstakademien – att målarskolan inte i första hand var

att betrakta som en förberedelse till högre studier. Han uppmuntrade

emellertid de elever som på eget initiativ ville söka sig vidare till Konst-

akademien genom att godvilligt kommentera arbetsprover eller skriva intyg

och referensbrev.23 När Vera Frisén under våren 1929, efter enbart två

terminers studier vid målarskolan, kontaktade Otte Sköld för att rådgöra om

sin fortsatta utbildning, var han den förste att uppmuntra henne att söka in

på Konstakademien inför höstterminen samma år.24
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TILLIT TILL DET OUTSAGDA

Under sommaren 1929, som Vera Frisén tillbringade hos familjen i Umeå

och Stöcksjö, gav hon sig i kast med att färdigställa arbetsprover inför sin

ansökan. Sedan hon inledde sina studier vid Otte Skölds målarskola hade

Vera Frisén huvudsakligen ägnat sig åt porträttmåleri, vilket berodde på att

man under det första året på skolan, i enlighet med de franska utbildnings-

idealen, uppmanades att i första hand fördjupa sig i kroki och porträttstu-

dier.25 När hon vistades i trakten kring Umeå under sommarmånaderna bör-

jade hon emellertid att utforska landskapsmåleriet, i takt med att teckning-

arna och porträtten från föregående termins studier började ta gestalt. Det

verkar framför allt ha varit nattljuset som hänförde henne, och som gav

henne modet att experimentera med färgkombinationer som hon inte tidi-

gare hade arbetat med.26 Under sitt första år på Otte Skölds konstskola och

även åren dessförinnan, alldeles i början av sitt konstnärskap, arbetade Vera

Frisén i huvudsak med en kraftfull och påtagligt svärtad kolorit, vilket kan

ses såväl i porträtt som i landskap. Denna kolorit kom sålunda att nyanseras

och mångfaldigas i mötet med det västerbottniska skymningslandskapet,

något som är särskilt märkbart i skiftningen från de dova, lätt brända umbra-

och ockrafärgade nyanser som ditintills utgjort kärnan i hennes färgspråk –

till en palett huvudsakligen bestående av klara, blekt rosa och turkosskif-

tande kulörer och accenter.

Denna avgörande vändning i färgspråket avtecknar sig mycket tydligt om

man stannar till vid en av de landskapsmålningar som tillkom under föregå-

ende år, troligtvis redan under sensommaren 1928, alldeles innan Vera Fri-

sén påbörjade sina studier vid Otte Skölds konstskola. Hon vistades denna

sommar förutom i Stöcksjö, även i den lappländska fjällvärlden i trakterna

av Jukkasjärvi, där hon under ett par veckors tid semestrade tillsammans

med sina syskon.27 Den vidsträckta lappländska fjällryggen var ett motiv

som Vera Frisén senare i sitt konstnärskap skulle återvända till – men det
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var troligtvis denna sensommar som hon för första gången närmade sig det.

Målningen var ett av hennes allra första försök att tolka sina upplevelser av

naturens stämningar – i direkt närhet till motivet – en erfarenhet som kan ha

väckt hennes nyfikenhet efter att utforska landskapsmåleriet vidare.28

Bild 4. Vera Frisén, Fjällandskap (1928)

Den konstnärliga vändning som därefter tar vid – i hennes målningar från

hemtrakterna i Västerbotten, är märkbar framför allt vad gäller valörerna

som används för att formulera landskapets inre rörelser som så tydligt kan

förnimmas – men inte uttalas. De outsagda känslor som finns inneboende i

den ständiga rörelse, som aftonlandskapet erfar i växlingen mellan natt och

dag. Förmodligen spelade det faktum in att Vera Frisén i ovan nämnda mål-

ning – liksom i övriga målningar från Lappland – inte försöker fånga denna

skiftande rörelse som sedan blir så central i hennes skapande. I fjällmål-

ningen skildrar hon istället landskapet som det ses och upplevs i dunkelt
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skymningsljus. Koloriten i denna målning är en annan än i Vera Friséns

kvälls- och gryningslandskap från Västerbotten och målningens ytstruktur

får – med hjälp av de artikulerade penseldragen ett påtagligt skulpturalt och

materialiserat uttryck. Platsens särdrag, geografiska såväl som atmosfäriska,

framträder sålunda med skarpare kontraster än i de målningar som hon

målar i Stöcksjö, Röbäck och Kolksele senare i konstnärskapet. I dessa

motiv är det istället ljuset som är bärande i gestaltningen och då särskilt det

skira och avklädda ljus som skönjs under tidig vår eller försommar – då

tystnaden tillsammans med horisontens vidsträckta rymd utgör de främsta

ackorden i kompositionen. Det ter sig som om mötet med landskapet i

Västerbotten gav henne en påtaglig förnimmelse av att det färgspråk hon

ditintills använt sig av inte längre kändes giltigt, eller ens möjligt att arbeta

med, för att utforska och porträttera landskapets särdrag. Detta bidrog

troligtvis även till att hennes färgspråk tog en ny vändning.

Bild 5. Vera Frisén, Afton vid älven (1929)
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Vera Frisén tycks ha erfarit en osedvanligt stark frihetskänsla i mötet med

detta nya färgspråk. Under sommaren 1929 tar tanken om hennes intuitiva

sätt att måla plats i anteckningsboken. I dessa anteckningar märks även en

påtaglig ovilja från Vera Friséns sida att inordna sig i någon specifik konst-

närlig riktning eller stil. Hon tycks överhuvudtaget inte betrakta måleriet

eller skapandet som något gripbart eller möjligt att omfatta, annat än genom

måleriet självt. Hon skriver: «Måleriet är för mig ett försök att uttrycka vär-

den som är alltför ömtåliga att talas eller skrivas om».29 Dessa rader repeteras

sedan återkommande i Vera Friséns brev och anteckningar hela hennes

konstnärskap igenom, men detta var enligt vad jag har kunnat utläsa, första

gången hon satte dem på pränt och verkligen drabbades av insikten att or-

den redan fanns inskrivna i landskapet – att hennes intuitiva och starkt per-

sonliga färglära kunde förmå dessa ömtåliga värden att uttryckas och ta ge-

stalt i färgskikten. Det ter sig såsom förlusten av orden åsamkade det sår

som alltid kom att föra Vera Frisén tillbaka till måleriet. I måleriet kunde

hon föra en annan dialog med landskapets olika ansikten, utan krav på att

förmedla sina upplevelser av dessa samtal till andra.

Vera Friséns ord uttrycker en tillit till måleriet som kan tyckas ovanlig för

en konstnär alldeles i början av sitt konstnärskap. Men även om de ord Vera

Frisén yttrade i många avseenden kan te sig nog så klarsynta, tycks hon lik-

väl ha genomgått en fas av inre splittring vid den här tiden. Efter två termi-

ner på Otte Skölds konstskola hade hon redan hunnit utveckla en konstnär-

lig identitet som tillät henne att överskrida gränser och pröva outforskade

vägar i måleriet, samtidigt som hon var ung och ansåg sig ha mycket kvar att

lära. Detta ledde henne till en ambivalent hållning gentemot konstskolor, i

synnerhet till Konstakademien, dit hon hade tänkt söka till hösten. Hon ger

vid återkommande tillfällen uttryck för en, om inte öppet kritisk, så åtmin-

stone avvaktande inställning till konstskolornas fokusering på den tekniska

och hantverksmässiga skickligheten som hon ansåg bidrog till en konfor-

mistisk utbildningsanda, där den enskilde konstnären i sökandet efter tek-

nisk perfektionism, riskerade att förlora sina konstnärliga särdrag.30 Om man
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ser denna avvaktande hållning i ljuset av ovanstående uttalande om att måle-

riet bär på värden så ömtåliga att de inte kan anta språklig gestalt, kan man

sålunda – om än fragmentariskt – ana början till en uttalad konstsyn. Även

om Vera Frisén själv redan under det första året på Otte Skölds konstskola

mentalt tycks ha befunnit sig nära det uttryckssätt som hon sedan utforskar

mer ingående under sommaren, och inte känt sig styrd i vare sig sina motiv-

val eller sitt sätt att arbeta med färgen, ter det sig som om hon inte betraktar

denna konstnärliga autencitet såsom given eller konstant. Under sommaren

skriver hon sålunda följande:

Konsten är ett koncentrat av vissa aspekter i livet. De kunna vara sköna eller

osköna men måste alltid vara sanna för konstnären och helst även evigt

sanna. […] Oberoende av verkets yttre mening tror jag att den äkta konstens

kännetecken är att det vädjar till något mycket känsligt, mycket svåråtkomligt

hos betraktaren. Konstnären skapar för sin egen skull. Han ger avtryck av

sina egna inre speglar och har han lyckats med detta har han även lyckats

göra konst, skön eller oskön, men sann. Han gör det inte för att han vill visa

någon något utan därför att han måste.31

Intressant att notera är att Vera Frisén samma sommar som hon skriver att

orden inte bär i det starka mötet med naturen, likväl förmår sig till att ut-

trycka något om konstens mångtydiga och samtidigt ogripbara kärna. Det

var måhända mindre krävande att i en mer generaliserande ton närma sig

konsten – att tala om konstnären som en icke-definierad tredje person och

inte utifrån det egna jaget. Genom att sätta ord på det som hon betraktade

som outsägligt kunde Vera Frisén kanske också skapa en viss distans till sitt

måleri – den distans som många gånger utgör själva förutsättningen för att

kunna träda tillbaka i den position som gör att man kan befinna sig smärt-

samt nära både motivet och sig själv.

Ovan citerade rader är intressanta också ur en annan aspekt, Vera Frisén

använder genomgående det personliga pronomenet «han» när hon ger ut-

tryck för sin konstsyn. Vari ligger förklaringen till detta? Det är möjligt att
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hon valt detta tilltal eftersom de allra flesta tankar och uttalanden kring

konst vid denna tid var formulerade av manliga konstnärer, kritiker och för-

fattare – från vilka hon kan ha hämtat inspiration. En annan tänkbar för-

klaring kan vara att hon har hört någon uttala dessa ord, såsom exempelvis

läraren Otte Sköld, vars tankar om konstnärens oupphörliga sökande efter

sanningen finner genklang i Vera Friséns ord – och därefter citerat dem i sin

anteckningsbok. De fragment som kvarstår av den anteckningsbok som

Vera Frisén skrev i under åren 1928-29 var givetvis inte avsedd att läsas eller

användas av någon annan än henne själv, varför hon kan ha avstått från att

återge ordens härkomst. Dessa ord tycks oavsett avsändare ha haft avgö-

rande betydelse för Vera Frisén när hon under dessa begynnande år av sitt

konstnärskap försökte omfatta konsten i ord, men de återkommer även i

anteckningar daterade till år 1942, vilket ytterligare vittnar om den betydelse

de bör ha haft för henne. Varför anteckningarna återkommer år 1942 har jag

inte kunnat klarlägga, men det tycks av breven att döma som om Vera Fri-

sén detta år hade erbjudits att vara med i uppslagsverket Svenskt Nutida Må-

leri varmed hon ombads att komplettera standarduppgifterna med tankar

som kunde säga något specifikt om hennes egen konstsyn. Bland dessa an-

teckningar återfinns ett flertal formuleringar som ter sig närmast identiska

med dem från 1920-talets slut, vilket bör tyda på att orden är Vera Friséns. I

annat fall vore det anmärkningsvärt att låta publicera dem som sina egna.

Frågan om ordvalet «han» kvarstår således och finner nog sin närmaste för-

klaring i att konstlivet, liksom samhället i övrigt vid denna tid starkt prägla-

des av manliga röster, vilket omedvetet eller medvetet kan ha fått Vera Fri-

sén att ansluta sig till den redan rådande manliga normen.32 Kanske insåg

hon att användandet av ett «hon» skulle väcka negativ uppmärksamhet och

därmed förringa innehållet i hennes tankar. Hon kan även ha velat förflytta

fokus från sig själv som konstnär, ett «han» distanserade sig naturligt ifrån

henne som individ, och talade istället om konstnären i generell mening –

oberoende av tid, rum eller kön.
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Bild 6. Vera Frisén, Självporträtt (omkring 1929)
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LANDSKAPET & ANSIKTET

I mötet med naturen i Västerbotten kom Vera Frisén troligtvis för första

gången riktigt nära ett uttryck som hon fann sant och som ingav en förnim-

melse av konstnärlig frihet. Rädslan för att detta skulle gå förlorat var säkert

oerhört stark och troligen en bidragande orsak till att hon, trots ivriga upp-

maningar från vänner och lärare, aldrig sökte in på Konstakademien den

hösten. Rädslan tycks emellertid inte ha lamslagit hennes skapande, tvärtom

tycks tilltron till den egna konstnärliga sanningen ha fört hennes måleri

framåt och fått det att utvecklas. Under sommaren arbetade hon fortsätt-

ningsvis intensivt med sitt måleri. Förutom landskapsvyer från Västerbotten,

tillkom ett flertal självporträtt, varav åtminstone ett av dem finns bevarat.33

Detta självporträtt rymmer en väv av berättelser som är intressanta att be-

trakta i ljuset av den situation de skapades i, men som även kan uttrycka

något väsentligt om de värden som alltjämt är närvarande i Vera Friséns

bildvärld. Stilistiskt sett är målningen ett bra exempel på hur Vera Friséns

måleri rent koloristiskt sett gestaltade sig under det sena 1920-talet och fram

till sent 1930-tal. Färgerna är dova och avtecknar sig med kraftiga konturer

mot dukens yta. Ofta lämnas även partier av duken naken och omålad. Såväl

i landskapsmålningar som i porträtt märks såsom tidigare nämnts en svärta i

koloriten – vilken troligtvis orsakats av att Vera Frisén blandade ut sina fär-

ger med svarta nyanser för att stegra dess verkan och uppnå en kontraste-

rande effekt. Här är det inte otänkbart att hon har inspirerats av den ryske

konstnären Wassily Kandinskys teser kring färgernas egenskaper, särskilt

hans tankar kring olika kulörers intensitet – där han menar att närvaron av

svarta nyanser alltid fördjupar och intensifierar förnimmelsen av en kulör.34

Självporträttet äger stora likheter med det självporträtt som Vera Frisén

målade under sin vistelse i Frankrike år 1939, vilket ger en ytterligare erinran

om den tillit som tycks ha präglat hennes relation till det egna bildspråket.

Detta är även något som kan skönjas tematiskt i målningen, där Vera Frisén

experimenterar med målningens olika narrativa skikt. Vera Frisén har place-
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rat sin egen gestalt i ett glödande aftonlandskap. I jämnhöjd med den eld-

röda skyn, med ryggen mot landskapet, möter hennes ögon betraktarens.

Munnen är sluten – stum och samtidigt enträget genomborrande. Ordlös. I

en lätt rörelse omfattar hennes ena hand bältet runt midjan, medan den

andra handen vilar mot den ram, eller fönsterkarm som målats in i landska-

pet. Liksom i självporträttet från år 1939 är det händerna och ögonen som

starkast markerar sin närvaro i bildrummet.

Vera Frisén tycks, såsom tidigare nämnts, ha befunnit sig i en brytningstid

vid tiden för självporträttets tillkomst. Hennes konstnärliga identitet växte

sig starkare, samtidigt som osäkerheten inför framtiden ofrånkomligt satte

sin prägel på den skapande tillvaron. Det är därför inte oväntat att självpor-

trättet, om än i subtil mening, vidrör denna tematik. Konsthistorikern Bia

Mankell menar att självporträtt ofta utgör en sfär för kontemplation och

kommunikation och fortsätter vidare:

Det blir en tankarnas mötesplats för både konstnär och betraktare, men även

en plats för reflektion kring konsten själv. Det är som om den avbildade i ett

och samma nu, ofta med blicken i fokus, vill berätta om sig själv och reflek-

tera över den egna identiteten. En reflektion som allt som oftast också präg-

las av ett kontemplerande över den rolltillhörighet som konstnärskapet inne-

bär.35

Ovanstående aspekter är enligt min mening igenkännbara i detta självpor-

trätt och kan förnimmas framför allt i den position som Vera Frisén intar.

Hon framställer sig själv stående i det landskap, som hon precis börjat ut-

forska – det västerbottniska aftonlandskapet, vilket kan ses som målningens

identifikationspunkt, där hennes livssituation framträder för betraktaren.

Identifikationsaspekten tycks ha varit särskilt betydelsefull för henne vid

tiden för denna målning. I de senare självporträtten avmattas identifika-

tionselementen, vilket kan börja anas under den senare delen av 1930-talet

och där självporträttet från år 1939, som inledde detta kapitel, kan ses som

ett bekräftande exempel. I detta självporträtt är positioneringen en annan,
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vilket är märkbart när man betraktar det rum Vera Frisén placerat sig själv i

– konturerna av arkitektur vittnar om en urban miljö, oändligt fjärmad från

de naturlyriska stämningar som omslöt henne i det tidigare nämnda själv-

porträttet. Även aspekter som närhet och distans aktualiseras, då Vera Fri-

sén i detta senare självporträtt riktar sin blick mot betraktaren - vilket rent

tekniskt kan finna sin förklaring i att hon tagit hjälp av en spegel för att ge

gestalt åt sitt eget ansikte. Känslan av närhet och intimitet förstärks ytterli-

gare genom att hon låter ansiktet uppta den största delen av bildplanet, i

motsats till självporträttet från år 1929, där hon med hjälp av händernas

gestik och en inåtriktad blick tydligt distanserade sig från betraktaren och

från sig själv. Där man i det första självporträttet drabbas av en känsla av

isolation nås man här av en blickens beröring – en upplevelse av tillit och

samförstånd som kanske bäst kan beskrivas som en kontakt, på avstånd.

Ögonen är i likhet med det tidigare självporträttet mörka och i avsaknad av

reflexer eller skuggor, men de undandrar sig inte den egna blicken, även om

reservationen alltjämt vilar som ett raster över deras matta yta. Intressant att

notera är således rörelsen från en tydligt definierad positionering av konst-

närsrollen till en reducerad narration som skyddslöst och naket låter det

egna jaget ta gestalt ur dukens täta fiberskikt. Här initieras måhända en ny

fas som finner återklang även i andra konstnärskap. I detta sammanhang

påträffas exempelvis den finländska konstnären Helene Schjerfbeck (1862-

1946), vars tidiga självporträtt karakteriseras av en detaljrik och artikulerad

ton där hon ofta framställer sig själv i sin konstnärsroll, för att sedan röra sig

mot ett reducerat formspråk där detaljerna lämnat plats för ansiktets rena

och avskalade emotioner. Här kan Självporträtt med svart mun från år 1939

nämnas, dels som ett belysande exempel över Schjerfbecks sena självpor-

trätt, dels som en tänkbar, om än inte bekräftad, källa till inspiration för

Vera Frisén.

Det var troligtvis viktigt för Vera Frisén att i en tid av ambivalens inför

skapandet kunna vila i vetskapen om att hon själv kände säkerhet och tillit

till det egna konstnärskapet, vilket således även var viktigt att uttrycka i må-
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leriet. I självporträttet från 1920-talets slut ger handen, som i en fast, men

samtidigt lätt rörelse omgärdar bältet, uttryck för både styrka och beslut-

samhet, medan den andra lätt vilande handen ter sig sökande, trevande ut-

med ramens yta. Två skilda rörelser, som vanligtvis låter sig uttryckas genom

intensiteten i ögonen och blicken, men Vera Frisén låter istället händernas

rörelser utgöra målningens kontaktyta. Ögonen ser, men är i övrigt orörliga,

blinda – omöjliga att upprätta en dialog med. Alltigenom mörka och i av-

saknad av skuggor eller reflexer ter de sig såsom främmande och ensamma,

ej tillhörande resten av ansiktet. Ögonen utgör horisonten i självporträttet,

dess högsta horisontella blickpunkt där betraktaren först fäster sin blick.

Men på samma gång som ögonen bär upp hela kompositionen, öppnar de

även genom sin «blindhet» ett tomrum i målningen, vilket gör att horison-

tens linje även kan upplevas såsom riktad inåt eller bortom det synbara i

målningen. Den franske filosofen och författaren Maurice Blanchot berör

detta med följande ord:

Fascinationen är ensamhetens blick, det oändligas, det oupphörligas blick där

blindheten fortfarande är syn, en syn som inte längre är möjligheten att se

utan omöjligheten att inte se, en omöjlighet som kommer till synes och som

framhärdar – åter och åter – i en syn som inte har något slut: en död blick

som förvandlats till vålnaden av evig syn.36

Vera Friséns självporträtt och porträtt karakteriseras framför allt av en

komposition såsom den ovan beskrivna, där ögonen utgör målningens hori-

sontlinje – ett tillvägagångssätt som kan skådas hos många andra konstnärer,

särskilt eftersom en sådan komposition symmetriskt och harmonimässigt

ansluter till det gyllene snittets principer.37 Vad som är intressant i Vera Fri-

séns konstnärskap är dock hur ögonens och landskapens horisont följs åt,

och på ett känsligt sätt flätas samman. Detta kan redan skönjas i de allra ti-

digaste självporträtten och landskapen där Otte Skölds ord: «Modell och

landskap är detsamma» möjligen finner återklang.38 De självporträtt som
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beskrivits i detta kapitel kännetecknas av en mycket högt placerad horisont,

vilket även är ett framträdande drag i de landskap som studerats. Med tiden

kom horisonterna att ligga lägre i bildplanet, och Vera Frisén arbetade sig

sedan stegvis fram mot ett måleri där horisonternas konturer i det närmaste

kom att upplösas.

Den stilistiska konsekvens som Vera Friséns konstnärskap visar prov på

är således närvarande redan under dessa hennes första år som konstnär, vil-

ket är särskilt framträdande i självporträtten. Även om det skiljer över tio år

mellan det självporträtt som Vera Frisén målade sommaren 1929 och det

självporträtt som tillkom under Frankrikeresan år 1939, kan ett tydligt släkt-

skap skönjas gällande såväl tematiska aspekter som kompositionella lös-

ningar. I båda målningarna är det ögonen som strukturerar bildrummet och

upprätthåller dess konstruktion, men det är likväl händerna som lyfter sig ur

dukens väv och ger en förnimmelse av att bära målningens berättelse. Det

oändliga tomrum som ögonen genom sin svärta öppnar upp i duken gör

dem oåtkomliga för betraktaren. De markerar genom sin riktning bort ett

avståndstagande, ett inre försjunkande som gör att konstnären, trots den

synbara närheten till betraktaren, gör sig otillgänglig för dess reservations-

lösa beskådan. Genom att rikta blicken bort och inåt omöjliggör även Vera

Frisén en spegling av sig själv. Detta kan ha bidragit till att handens gestik

blev det kommunikativa elementet i hennes tidigaste självporträtt och por-

trätt.39 Skulptören och målaren Alberto Giacometti (1901-1966) har uttryckt

sig enligt följande om ögonen och blicken i relation till sitt eget skapande:

The eye is something special insofar as it’s almost as though made of a dif-

ferent material from the rest of the face. You could say that all the forms of

the face are more or less unclear; the point of the nose can hardly be defined

at all in terms of its structure. Now the strange thing is, when you represent

the eye precisely, you risk destroying exactly what you are after, namely the

gaze. Thats how it seems to me. There are few artworks in which the gaze

exists…In none of my sculptures since the war have I represented the eye

precisely. I indicate the position of the eye. And I very often use a vertical
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line in place of the pupil. It’s the curve of the eyeball one sees. And it gives

the impression of the gaze. But that’s where the problems come in …When I

get the curve of the eyeball right, then I’ve got the socket, when I got the

socket, I’ve got the nostrils, the point of the nose, the mouth… and all of

this together might just produce the gaze, without one’s having to concen-

trate on the eye itself.40

Det är möjligt att Vera Friséns tankar rörde sig i samma riktning. Kanske

även hon hade en förnimmelse av att inte kunna fånga blicken som hon såg

och upplevde den i sitt eget ansikte – och därför avstod från att återge den.

Filosofen Emmanuel Lévinas menar att det är först när man ser en annan

människas blick som det är möjligt att gå en annan individ till mötes, efter-

som perceptionen av ett ansikte i sin helhet; en näsa, ett par ögon, en panna,

en haka, gör att man vänder sig mot den andre som mot ett objekt. Han skri-

ver:

Jag vet inte om man kan tala om en ansiktets fenomenologi eftersom fenome-

nologin beskriver det som uppenbarar sig. Likaså frågar jag mig om man kan

tala om en blick som är vänd mot ansiktet, ty blicken är kunskap, varsebliv-

ning. Jag tror snarare att vägen till ansiktet alltid har haft med etik att göra.41

Lévinas resonemang låter vittna om en uppfattning av ansiktet som utgö-

rande gränsen för den andre – en kontaktyta som är nödvändig att upprätta

för att förstå sin plats i världen, men som emellertid inte ska förstås som

relationsskapande, utan syftande mot att göra oss till subjekt respektive ob-

jekt för varandra. «Du, det är du. I denna bemärkelse kan man säga att man

inte ser ansiktet. Det är något som inte kan bli ett innehåll, vilket ens tän-

kande skulle kunna omfatta; det kan inte fyllas med innehåll, det leder en

hinsides.»42 Först genom blicken kan vi möta den andre, varvid relationen

fylls med mening. Han skriver vidare: «Relationen med ansiktet kan förvisso

domineras av varseblivningen, men det som i specifik bemärkelse är ansikte,

är det som inte låter sig reduceras till det.»43
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Här återfinns möjligen en del av svaret till att Vera Frisén inte låter sin

blick framträda för betraktaren, utan istället låter händerna formulera själv-

porträttets tematik. Ett möte med betraktarens blick implicerar ett påbör-

jande av en relation som utgår från självet, en bindning till den andre på en

nivå som är personligt definierad. Händerna däremot, betecknar en handling

på icke-relationell nivå, oberoende av betraktarens återgäldande blick eller

bekräftelse.

Genom en sådan fokusering ges gestaltningen sitt innehåll utifrån aspek-

ter som kan hänföras till Vera Friséns roll som konstnär, vilket med Lévinas

terminologi leder till ett objektblivande som bevarar den egna sfärens inti-

mitet.44 Självporträttet bereder inte tillträde till den avbildades inre, men ut-

mejslar tydligt för betraktaren det rum i vilket hon befinner sig som konst-

när. Upprättandet av denna dikotomiska gräns mellan inre/privat respektive

professionell/offentlig sfär är inte ovanlig inom självporträttgenren. Den har

framför allt aktualiserats av kvinnliga konstnärer eftersom deras självporträtt

i vidare utsträckning kommit att läsas som biografiska fragment, där detaljer

i målningarna hänförts till episoder i deras liv.

I essän «Beyond the mirror: Women’s self-portraits» utgår den brittiska

konsthistorikern Felicity Edholm ifrån tre olika kategorier av självporträtt,

som kan sägas indikera olika grader av offentlighet.45 Hon gör skillnad mel-

lan de självporträtt som anger den avbildades sociala position – det vill säga

yrkesroll, klass och kön och de som utifrån psykologiska aspekter belyser

den avbildades privata sfär. Därtill kommer, enligt Edholm, de självporträtt

som i en symbolisk eller allegorisk mening låter den avbildade representera

abstrakta värden som exempelvis dygder eller moraliska och religiösa ideal.

Edholm menar vidare att självporträtt i den först nämnda kategorin inte

annat än undantagsvis har kunnat tillskrivas kvinnliga konstnärer eftersom

de vanligen kommit att representera sin sociala status i relation till en man –

make, far, bror, eller annan man i den närmaste kretsen. Enligt detta reso-

nemang låter följaktligen kvinnliga konstnärer den egna identiteten speglas

genom en mans för att kunna representera sig själva i sin konstnärsroll.
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Denna tes finner måhända legitimitet i självporträtt målade innan mitten-

eller slutet av 1800-talet, men därefter är det menar jag, tvärtom möjligt att

skönja en subversiv rörelse hos många kvinnliga konstnärer. En rörelse, eller

process som bidrog till att de – trots oförändrade samhälleliga normer –

började utmana de villkor som ditintills hade styrt deras handlingsutrymme.

I denna process utgjorde självporträttet ofta ett viktigt kommunikationsme-

del, där konstnärerna kunde experimentera med den egna självrepresenta-

tionen, samtidigt som de förhandlade om sina positioner. Edholms tanke

med denna uppdelning tycks emellertid vara av det schematiska slaget, där

hon inte ger tiden någon större betydelse. Istället visar hon att kvinnliga

konstnärers självporträtt ofta korsar kategorigränserna och på så vis kan

uppfattas som problematiska att tolka. Detta är, tänker jag mig, något som

aktualiseras i Vera Friséns självporträtt, som inte explicit söker sin identifi-

kation genom en manlig positionering, men som lånar poser och uttrycks

som anses vara traditionellt maskulina. Något som därmed skulle kunna för-

stås som en, om än diskret, uppmaning till betraktaren – att inte tolka själv-

porträttet som en direkt spegling av hennes inre.

En annan brittisk konsthistoriker, Marsha Meskimmon, utvecklar resone-

manget om privata och offentliga sfärer i boken The Art of Reflection. Women

artists’ Self-portraiture in the twentieth century och menar att orsaken till att vi ofta

tolkar självporträtt som biografiska dokument har sitt ursprung i den väster-

ländska kunskapstraditionen, som tenderar att länka samman seende och ve-

tande, utan att göra skillnad i de förståelsegrunder som återfinns inom re-

spektive praktik. Detta syftar enligt Meskimmon till att bevara bilden av det

konstnärliga geniet som en särpräglat känslig och intuitiv individ vars inre av

nödvändighet avspeglas i verken, medvetet eller omedvetet.46

Om vi återvänder till Vera Frisén, så fann hon kanske i likhet med Alber-

to Giacometti en öppning i det faktum att blicken inte enbart behöver kon-

centreras till ögat för att skänka ansiktet dess gestaltning och karaktär. Hon

valde nog också medvetet att betona händerna i sina självporträtt – för att

låta konstnärsrollen styra målningens dramaturgi. Men det är även möjligt
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att hon ansåg att blicken i motsats till ögonen överhuvudtaget inte var

möjlig att representera eller återge, att blickens omedvetna natur alltid

föregår seendets kontroll, och därigenom inte kan framträda annat än som

en inre, icke-visuell rörelse.47 Genom att låta ögonens linje utgöra målning-

ens högsta horisontella punkt, innesluts även ansiktet i landskapet och blir

del av en livsberättelse där både människans och naturens erfarenheter är

närvarande – där den yttre världen och den inre världen förenas i en

mångstämmig dialog. Händerna som vilar mot ramen säger även något om

själva måleriet – om den handling eller akt som uppstår i sökandet och se-

endet, själva inväntandet av motivets fulländan, det ögonblick om vilket

Vera Frisén själv skriver «När trycket av icke-tolkade intensiva syner blir för

starkt att bära inom sig».48 Således den avgörande vändningen – när det

sedda för ett ögonblick måste hållas på avstånd – för att inte ödeläggas. Eller

för att återigen lyssna till Maurice Blanchot:

Att se förutsätter ett avstånd, ett avskiljande beslut, förmågan att inte vara i

kontakt och att undvika sammanblandningen i kontakten. Se innebär att

denna åtskillnad trots allt har blivit ett möte. Men vad inträffar då det man

ser, om än på avstånd, tycks vidröra en och gripa om en, då sättet att se är en

sorts beröring, då se är en kontakt på avstånd?49

Kanske är det denna beröring av motivet som lämnar avtryck i bildytan och

berättar om något som inte kan omfattas på annat sätt än genom måleriet.

Vera Frisén skriver vidare:

Jag har velat efter min förmåga föreviga det oerhörda man i vissa ögonblick

ser och erfar. Kanske har jag velat lägga ifrån mig den börda som ett sådant

medvetande innebär, genom att materialisera det. Kanske har jag velat skapa

en möjlighet att lamslå tidens utplånande av ens stämningar.50
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Bild 7. Utdrag ur anteckningsboken (omkring 1929)

I mötet med Vera Friséns egna ord förstår man att idén kring måleriet som

en meningsskapande akt i sig, bör ha varit en alltjämt närvarande tanke, i

synnerhet under dessa hennes första år som konstnär när hon i penselskrift

såväl som i ord tog varje givet tillfälle att utforska hur relationen till det egna

konstnärskapet gestaltade sig.

Parallellt med identifikationstematiken är det sålunda tanken kring måle-

riet som process och handling, som tagit plats i självporträttet. Intrycket av

att Vera Frisén försökt tematisera denna tanke förstärks ytterligare av ra-

mens närvaro i bildrummet. Med hjälp av handen som lätt smeker dess ut-

sida, markeras och på samma gång överskrids gränsen mellan det skapade,

fiktiva målade rummet och det utanförvarande (mellan)rum där betraktaren

kan gå målningen till mötes. Vera Frisén för med handens hjälp en dialog

med båda dessa världar där gränsen inte är önskvärd eller ens förnimbar,

vare sig för betraktaren eller henne själv. Emmanuel Lévinas skriver:
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Smekningen är ett av subjektets sätt att vara, där subjektet i kontakten med

en annan går bortom denna kontakt. Kontakten som förnimmelse är en del

av ljusets värld. Men det som smeks berörs inte i egentlig mening. Det är inte

lenheten eller värmen hos denna hand som ges i kontakten som smekningen

söker. Detta sökande hos smekningen utgör dess väsen, genom det faktum

att den inte vet vad den söker. «Att inte veta», denna fundamentala förvir-

ring, utgör det väsentliga hos den. Den är som en lek med något som und-

flyr, en lek utan vare sig syfte eller plan, inte med något som kan bli vårt eller

bli till oss själva, utan med något annat, något alltid annat, alltid otillgängligt,

alltid framtida.51

Smekningen söker, utforskar det inte ännu kända, det som fortfarande sak-

nar innehåll, men som likväl kan förnimmas i en lätt rörelse. Smekningen

mot ramen berättar om det avstånd som skapas ur ovissheten, som är en

förutsättning för att kunna se «det andra» även i det kända, även i sig själv.

I VILA

På sensommaren år 1929, troligen efter att ha slutfört arbetet med självpor-

trättet, insjuknade Vera Frisén i lunginflammation, vilket gjorde att hon

stannade hos familjen i Umeå för att snabbt återfå hälsan.52 Det är oklart om

Vera Frisén innan sjukdomens utbrott, hade haft intentionen att återvända

till Stockholm för att studera ännu en termin hos Otte Sköld. Detta är dock

inte särskilt troligt med tanke på den tveksamma inställning som hon hade

haft till vidare studier i början av sommaren. Hösten tillbringades således i

Umeå, där hennes vila dock inte kom att leda till bättring. Sjukdomen tycks

snarare ha försämrats så snart hösten övergick till vinter.53 Trots sitt kritiska

hälsotillstånd tecknade och målade Vera Frisén under sjukdomstiden, vilket

framgår av hennes täta korrespondens med vännerna i Stockholm.

Under hösten påbörjade eleverna på Otte Skölds konstskola

förberedelserna inför resan till Paris följande vår. Vera Frisén hade inled-

ningsvis varit en del av dessa förberedelser under våren 1929 och mottog

därför under hösten och vintern brevledes kontinuerlig information om hur
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de hade tänkt att vistelsen i den franska huvudstaden skulle gestalta sig. Lik-

som vännerna önskade Vera Frisén innerligt att hon skulle bli frisk och

kunna göra dem sällskap. Hennes tillstånd försämrades emellertid under

våren. Det konstaterades att hon hade drabbats av tbc och var i behov av

vård på sanatorium. Från våren 1930 och fram till senhösten samma år vis-

tades hon därför på Sävsjö sanatorium i Småland.54 Den första tiden var

hennes tillstånd mycket kritiskt, men redan efter några månaders vård bör-

jade hon sakta att återhämta sig, och kunde, trots att hon fortfarande befann

sig sängliggande, ägna viss tid åt måleriet.55 Under den återstående delen av

1930-talet skulle Vera Frisén komma att vistas i omgångar på sanatorium

såväl i Sävsjö som i Hällnäs i Västerbotten.56 Däremellan var hon dock frisk

långa perioder och kunde då återvända till sitt måleri.

FORTSATT SKAPANDE – I ORD & BILD

Våren 1931, efter närmare ett års vistelse på sanatorium, skrev Vera Frisén

åter in sig som elev vid Otte Skölds konstskola, där hon sedan kom att

stanna under ytterligare två terminer. Hon tycks dock inte ha funnit sig lika

väl tillrätta under denna andra omgång på skolan, vilket kan ha orsakats av

att de flesta av hennes gamla kurskamrater redan hunnit avsluta sina studier.

Flera av dem som reste till Paris hade valt att stanna kvar i staden efter av-

slutade studier medan ett fåtal av dem hade antagits till Konstakademien.

Vera Frisén stod dock i nära kontakt med flera av sina gamla vänner, även

de som befann sig i utlandet. Bland dem som hon även i fortsättningen kom

att stå i tät förbindelse med fanns den danska konstnären Ellen Byström,

som hon senare reste med till Frankrike och Italien år 1939. Åren dessförin-

nan vistades Vera Frisén vid återkommande tillfällen hos henne i Danmark.

Med undantag för resorna till Danmark, var Vera Frisén efter sina avslutade

studier i Stockholm, huvudsakligen bosatt i hemstaden Umeå. Eftersom

hennes hälsa, såsom tidigare nämnts, var bräcklig under större delen av

1930-talet, tvingades hon till längre viloperioder, såväl i hemmet som på
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sanatorium. Måleriet avstannade emellertid aldrig under sjukdomsperio-

derna, pauserna tycks tvärtom ha givit henne ökat utrymme för den konst-

närliga självreflektion som gav henne modet att utveckla sitt måleri. I korre-

spondensen från tiden på sanatoriet märks exempelvis en vilja att, om än

fragmentariskt, resonera kontinuerligt kring sitt måleri. De tankar om måle-

riet som Vera Frisén formulerade i ord går främst att återfinna i brev och

anteckningar från 1930-talet – den tid när hennes hälsa var som skörast.

Bild 8. Vera Frisén, Gryning i Kolksele (omkring 1930-tal)

Produktionen från 1930-talet utmärks i huvudsak av landskapsmålningar

från trakten kring Kolksele i Västerbotten, men det finns även en del exem-

pel på landskapsskildringar från fjälltrakterna och inlandet där Vera Frisén

vistades i omgångar för att måla under det sena 1930-talet. Ett flertal av

dessa landskapsmålningar kom att visas på Svensk-Franska Galleriet i Stock-

holm under januari och februari år 1938, och senare på våren följande år

även i Konstföreningens regi på Höstsalongen i Umeå. Först nämnda ut-
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ställning var en samlingsutställning med sju unga svenska konstnärer, för-

utom Vera Frisén även Curt Caréndi, Tage Hedquist, Johan Heurlin, Alf

Lindberg, Curt Clemens och Lennart Gram. De två sistnämnda hade även

varit studiekamrater till Vera Frisén på Otte Skölds konstskola under hennes

första år på skolan. Utställningen på Svensk-Franska Galleriet var således Vera

Friséns debut i utställningssammanhang, och hon mottog god kritik framför

allt för sina fjällskildringar och porträtt och självporträtt.57 En signaturlös

anmälare på Dagens Nyheter gav följande omdöme:

I svensk-franska konstgalleriet har direktör Gösta Olsson samlat ihop några

ungdomar till en utställning av «ung svensk konst» […] Det är genomgående

något friskt och sympatiskt över deras sätt att arbeta, men någon personlig

fördjupning har de ännu knappast nått fram till, möjligen får man göra un-

dantag för Vera Frisén, vars kvinnliga porträtt har ett till svårmod gränsande

allvar, som inte undgår att göra ett visst intryck.58

Vid detta tillfälle tycks Vera Frisén ha sålt åtminstone två av sina verk, varav

det ena var ett självporträtt som också flitigt illustrerades i de recensioner

som skrevs i samband med utställningen.59

På utställningen i Umeå var konstnärerna nio till antalet, och där åter-

fanns exempelvis Helge Linden, Kjell Rosén, Hildur Halleborg-Nordwall

och Folke Ricklund. Även på denna utställning mötte Vera Frisén lovord

från den lokala pressen som särskilt lyfte fram hennes målningar från Kolk-

sele. Anmälaren Örjan i Västerbottens Folkblad skriver exempelvis:

Vad man skall säga om Vera Frisén på några få rader är inte så lätt att avgöra.

Hennes stora flickporträtt i blått och gult smakar inte så lite Carl Kylberg i

den rätt brutala sammansättningen av gult och blått, men det fängslar på ett

personligt och egenartat sätt. Landskapen ha genomgående en fast och klar

uppbyggnad, och det måleriska föredraget utmärker sig för en kraft och en

säkerhet, som äro ganska förvånande hos en så ung dam. Man behöver bara

betrakta den lilla nr 1 «Afton i Kolksele», med dess nästan arkitektoniska

uppbyggnad och den större «Åskväder över Degernäs» med dess djärva sam-
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spel av mörkt blåa moln o halmgula åkrar för att förstå de stora möjligheter,

som här gömma sig. «Från Borgafjäll» utmärker sig för en rivande fart i

nedkastandet av naturintrycken.60

Hon verkar emellertid ha tagit mycket illa vid sig av en kritikers kommentar

angående färganvändningen i ett av hennes aftonlandskap. Det var Väster-

bottens Kurirens anmälare L.W. som formulerade sig enligt följande:

Det är ingen publikfriande konst som möter en. Melankolien och svårmodet

bryter igenom och ger sin tydliga karaktär åt tavlorna, vilka i stort sett äro

goda. Visserligen kan man anmärka på en del viktiga detaljer. Sålunda korre-

sponderar inte himmel och förgrund i nr 7 «Åskväder över Degernäs». Den

säregna belysningen från molnen borde ha framkallat helt andra valörer på

den grönskande ängen.61

Vera Frisén kände sig att döma av hennes brev från denna tid, missförstådd

eftersom kritikern tycks ha antagit att hennes landskapsskildring eftersträ-

vade en illusionistisk avbildning av naturen, när hennes intention istället var

att komma nära den sanning som hon själv såg och upplevde i landskapet. I

ett brev till vännen Ellen Byström skriver hon sålunda:

För mig är urmodern till all konst och den kanske absolut nödvändigaste in-

grediensen i det diffusa begreppet konstnär; känsla, för konsten att leva. Den

kan vara skön eller oskön, men måste alltid vara sann för konstnären och

helst även evigt sann.62

Dessa rader säger något om vad Vera Frisén ansåg var själva kärnpunkten i

sitt skapande – känslan för det sedda, för livets svårtydda men mest bety-

dande värden. Här anas även en länk till läraren Otte Sköld som under

1930-talet skriver:

… men man kan ju inte komma ifrån det faktum att man dagligen står inför

den situationen att kunniga, välförståndiga, allmänt aktade konstförståsigpå-
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are inför samma verk drar helt motsatta slutsatser… Varje värdeomdöme

som görs om ett konstverk är ju alldeles beroende av den som gör omdömet

och hans sensibilitet inför konstverket… Det är i sista hand tiden som visar

ett konstverks kvalitet.63

Det är oklart om Vera Frisén tog del av just dessa uttalanden, men liknande

tankar om konsten kan likväl ha nått henne under tiden på konstskolan, och

kommit att få betydelse för hennes egen hållning. Både Otte Sköld och Vera

Frisén ger sålunda uttryck för en syn på måleriet där emotionerna spelar en

central roll – såväl för konstnären i den konstnärliga processen som för be-

traktaren i sitt möte med en målning. Vera Frisén talar även om en sann

känsla och närmar sig därmed på många sätt estetikens grundproblem; hur

är det möjligt att generellt och objektivt bedöma sanningsvärdet i en känsla?

Ordet känsla implicerar en icke generaliserbar individuell inre rörelse och ter

sig därigenom problematisk att ställa intill begreppet sanning som varit fö-

remål för filosofiska diskussioner alltsedan antiken.64 Den amerikanska

filosofen Martha C. Nussbaum (f. 1947) menar dock att en sådan polaritet

mellan känsla och sanning inte är nödvändig om man ger känslan de värde-

ringsgrunder som man givit förnuftet, det vill säga, om man utgår ifrån att

känslan äger samma möjligheter att berätta och ge utsagor; narrativ om värl-

den och oss själva. Känslan är enligt denna förståelse på grund av sin sam-

manlänkning med ett specifikt subjekt svårare att omfatta, men i flera bety-

delser starkare och mer avgörande än förnuftet. Även om vi vet att något

förhåller sig på ett visst sätt, kan en kvardröjande känsla få oss att fortsätta

känna att det inte är så.65 Hon menar vidare att sanningen om de emotioner

vi härbärgerar inom oss bäst kan speglas genom det konstnärliga uttrycket,

eftersom dess struktur följer en narrativ form. I enlighet med denna tanke

kan således konstverk spela en betydande roll för människans förmåga att gå

i dialog med sina känslor, eller som Nussbaum själv skriver:

Narrative artworks are important for that they show the person who is eager

to understand the emotions; they are also important because of what they do



Ett konstnärskap tar gestalt 71

in the emotional life. They do not simply represent that history, they enter

into it.66

Nussbaums tankar ter sig enligt min mening som en utvidgad narration av

Vera Friséns formulering, emedan de båda framhåller känslan som en cen-

tral aspekt i livet, likaväl som i det konstnärliga arbetet. De sista raderna i

hennes brev ger även en tydlig erinran om de ord som nedtecknades redan

sommaren 1929, men får här en djupare innebörd. Dels på grund av att or-

den denna gång riktas mot hennes eget skapande och inte mot konsten i en

generell mening, dels för att de vittnar om konsekvensen i de avtryck Vera

Frisén givit eftervärlden. I sitt måleri såväl som i sina ord.

Kort efter utställningen i Umeå 1938 reste Vera Frisén till Frankrike via

Danmark. I motsats till vännerna från Otte Skölds konstskola, tycks aldrig

hennes huvudsakliga syfte med resan ha varit att studera vid någon av de

franska öppna akademierna. Istället var hennes ambition att ostörd och be-

friad från vardagliga krav, i egen takt, kunna ägna sig åt sitt måleri.67 Resan

var efterlängtad sedan länge, och väl på plats i Cagnes i södra Frankrike gav

hon sig i kast med att måla inför landskapet. Hennes rapporter från resan

hem till familj och vänner vittnar dock om att hon trots sin kärlek till det

sydfranska landskapet, hade svårt att förnimma närheten till detsamma.

Detta var även något som hon tidigare hade erfarit och gett uttryck för när

hon vistades i Danmark för att måla. Trots att hon vid flera tillfällen, på

grund av sin vänskap med Ellen Byström, tillbringade längre perioder i

Danmark, upplevde hon aldrig att hon var förmögen att etablera samma

innerliga relation till den danska naturen såsom till den västerbottniska.68

Detta tycks även ha varit fallet med naturen på Öland, där hon under 1950-

60- och 70-talet, i likhet med de två konstnärsvännerna och likaledes väster-

bottningarna Lennart Gram (1910-96) och Kjell Rosén (1909-1982) till-

bringade delar av somrarna. Ett fåtal verk med öländska motiv finns beva-

rade, men de tycks inordna sig i en egen kategori i Vera Friséns landskaps-

måleri, eftersom såväl gestaltning som kolorit ter sig ordnad efter en annan
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skala än de västerbottniska landskapen – vars valörer hon återgav med en

poetisk precision som är svår att återfinna i övriga verk.

Vera Frisén stannade i Frankrike i närmare ett halvår och reste under

denna tid även till norra Italien för att måla.69 Hon målade och tecknade

flitigt under vistelsen i Frankrike och hade måhända även kunnat komma

landskapet närmare, om hon hade haft möjligheten att stanna längre i landet.

I augusti återvände hon hem, eftersom det stundande kriget nu inte längre

var ett hot, utan en oåterkallelig verklighet.

HEMKOMSTEN

Väl tillbaka i Umeå inrättade sig Vera Frisén åter hos föräldrarna på Nygatan

i centrala Umeå.70 Under denna tid fortskred hennes skapande, om än i en

mindre intensiv takt än tidigare, och hon stiftade bekantskap med ett flertal

andra konstnärer såsom Berta Hansson (1910-1994) och Helge Linden

(1897-1961) – den senare hade nyligen återvänt till hemstaden Umeå från

kontinenten, där han i likhet med Vera Frisén hade ägnat sig åt självstudier i

Frankrike och Italien.71 Helge Linden slöt en stor krets av konstnärer till sig

och skapade betydelsefulla kontaktytor för dem som valde att etablera sina

konstnärskap i Umeå, och Vera Frisén fann troligtvis i denna krets för första

gången ett konstnärligt sammanhang som möjliggjorde utbyten på konstnär-

lig och intellektuell nivå. Under sin tid på Otte Skölds konstskola hade hon

etablerat goda kontakter med flera av sina kurskamrater, men med anledning

av sin sjukdom hade denna nyfunna gemenskap snabbt förbytts i isolation –

vilket gjorde att hennes första år som konstnär, med undantag för brevkor-

respondensen, präglades av en stor ensamhet. Den gemenskap hon tog del

av i hemstaden tycks således ha givit henne ett förlorat sammanhang åter,

vilket bör ha inverkat på hennes skapande i positiv mening. Det stora fler-

talet konstnärer ur denna krets hade i likhet med Vera Frisén studerat i

Stockholm, och därefter i varierande utsträckning varit utomlands och må-
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lat, vilket gjorde att de förenades även på ett övergripande plan och sålunda

kunde uppleva en samstämmighet i sina konstnärliga värderingar.

Det var tack vare Helge Lindens försorg som Vera Frisén knappt två år

senare, under vintern 1940-1941, kom i kontakt med den framstående

konstkritikern Gustaf Näsström vars kontakter möjliggjorde separatutställ-

ningen på galleriet Färg & Form i Stockholm. Helge Linden hade etablerat

sin bekantskap med Gustaf Näsström under sin tid som konstelev i Stock-

holm och kunde vid hans besök i Umeå inte undgå att låta honom möta

Vera Friséns målningar, som anspråkslöst förvarades under sängen i hennes

jungfrukammare hemma hos föräldrarna.72 Detta möte bereder således vä-

gen vidare in mot nya rum och sammanhang – ännu höljda i det kommande,

men i sin rörelse tveklöst riktade mot ett avgörande.

UTSTÄLLNINGEN PÅ FÄRG & FORM

Efter mötet med Gustaf Näsström dröjde det inte länge innan utställningen

på Färg & Form kunde realiseras. Tack vare kontakter med en av galleriets

medarbetare, konstnären Hugo Zuhr, erbjöds Vera Frisén att själv vara med

och påverka utformningen av utställningen som öppnade den 4 april 1941.73

Sammanlagt visades 76 oljemålningar och därutöver tillkom ett antal teck-

ningar och akvareller, där titlarna dock inte närmare angivits.74 Bland

oljemålningarna märktes huvudsakligen landskapsmotiv med titlar som

Umeälvens dalgång, Skymning, Aftonrodnad, Morgondimma och Vårkväll i Kolksele

– vilket ger ytterligare vittnesbörd om att Vera Frisén vid denna tid framför

allt ägnade sig åt att porträttera sin hembygd. Att döma av utställningsfol-

dern tycks inte motiv från Frankrike eller Italien ha förekommit, men det är

möjligt att de representerades i någon av teckningarna eller akvarellerna.

Avsaknaden av motiv från kontinenten kan ha haft sin främsta förklaring i

att Vera Frisén tvingades lämna en stor del av dessa målningar bakom sig

när hon i all hast återvände till Sverige 1939.75 Vid denna utställning

förekommer också ett stort antal porträtt, däribland ett av systern Hjördis
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och konstnärskollegan Hildur Halleborg-Nordwall, samt ett antal icke

namngivna flickporträtt. Tre självporträtt finns även representerade och ges

positiva omdömen i recensionerna. En målning med titeln Mme Cézanne

märks bland porträtten, och det är möjligen först här som man kan skönja

influenserna från Frankrike.

Utställningen blev en stor framgång för Vera Frisén. Redan några dagar

efter utställningens öppnande var stora delar av produktionen såld, och när

utställningen slutgiltigt stängde i slutet av april var samtliga verk sålda eller

reserverade. Framgången avspeglas även i recensionerna som genomgående

är positiva i sina omdömen. Gustaf Näsström som initierat utställningen

uttrycker sig närmast lyriskt över de målningar som möter honom, och han

framhåller särskilt hennes landskap, i vars stämningar han utskiljer en målare

som tolkar det norrländska landskapet med en för honom inte tidigare skå-

dad själslig stringens. Han skriver:

Med sin kristallklara luft och sina grälla skymningshimlar låter det norr-

ländska landskapet inte fånga sig med naturalistiska medel. Osslund och

Leander Engström stiliserade det till dekorativa kompositioner med hetsig

linjerytm och festligt klingande färgackord. Vera Frisén tar istället fram

mjuka halvtoner, sätter an lätta lasyrer, dämpar det alltför grälla, spelar con

sordino på fiol och låter blecket ligga. Så lyriskt förandligat har Norrland

näppeligen förut presenterats i vår konst. Men samtidigt ger hon klart besked

om bygdens topografi med älvfårans vindlingar genom ler- och sandlagren,

de bördiga ängsslätterna med deras tättställda lador, de ljusa nyröjningarna i

den mörka storskogen. Och kring allt silar skymningen sin tunna och lena

dager, gärna sedd i motljus med tallkronor laserade mot en blekgul afton-

himmel eller med lador och hässjor genomskimrande av guldstoftigt solfalls-

ljus.76

Ovanstående rader låter vittna om Gustaf Näsströms tveklösa fascination

över gestaltningen av dessa landskap, men bakom hyllningshymnerna kan

man även ana att fascinationen delvis består i att han hos Vera Frisén funnit

en konstnär som förmår överföra den norrländska naturens särprägel till
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duken – varmed hans musikaliska liknelser kan ses som ett försök att i ord

ge gestalt åt det ordlösa. Ett försök att omfatta det som kan förnimmas och

erfaras, men som undandrar sig orden och språket. Detta känns igen även i

andra recensioner och tycks överhuvudtaget prägla receptionen av utställ-

ningen. Svenska Dagbladets anmälare; signaturen E.W.O. ansluter sig till Näs-

ströms betraktelser, men ger dem en egen nyansering med följande ord:

En förfinad naturlyrik möter en på Vera Friséns vackra utställning i Färg och

Form. Här är det också Norrland, närmare bestämt Västerbotten som domi-

nerar. Men det är ett stämningsmåleri av en mycket personlig art. Ofta går

det i moll, men utan ett spår av billig sentimentalitet och ännu mindre bana-

litet. Denna konst är inspirerad av den kärlek till tingen, som blir plågsamt

häftig när man tror att man skall förlora allt. Under en sjukdomsperiod må-

lade Vera Frisén bl.a några porträtt. Dit hör exempelvis Självporträtt I med

sin egendomliga stämning av på en gång vila och uppbrott och som koloris-

tiskt hör till hennes bästa saker. Dit hör också sjuk flicka som nästan tonar

bort i förintelse.77

Negativa invändningar mot Vera Friséns måleri är överhuvudtaget svåra att

finna i de recensioner som skrevs. I ett fåtal texter kan anas stråk av miss-

belåtenhet framför allt gällande färgbehandlingen, såsom i Nya Dagligt Alle-

handa där anmälaren tycker sig se «anemiska» tendenser på grund av den

porösa penselföringen. Anmälaren skriver sålunda:

Faran för Vera Frisén ligger i en alltför subtil koloristisk förtunning, men å

andra sidan finns det i hennes rätt ojämna landskapskonst ett så pass rikt re-

gister och så mycket av klarögd verklighetsobservation, att man gärna vill tro

henne om att bemästra de anemiska tendenserna.78

Dessa rader vägs emellertid upp av inledningsmeningarna som lyder: «Vera

Frisén är en norrländsk sensitiva, som man har all anledning att hålla ögonen

på i fortsättningen. Med lyrisk känslighet förenar hon en koloristisk kultur,

som är ganska överraskande hos en debutant.»79 Med detta exempel som
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undantag förenas annars recensenterna i sina positiva omdömen, och man

bekräftar hennes måleri ytterligare genom att såsom exempelvis Ragnar

Hoppe peka på likheterna med etablerade konstnärer som Ivan Aguéli, Olof

Sager-Nelson och Helene Schjerfbeck.80 Vanligtvis ser man likheterna med

de två senare i hennes figurmåleri, där man särskilt framhåller den sensibla

och samtidigt reducerade återgivningen av de avbildades karaktärsdrag, me-

dan man i Ivan Aguéli kan skönja en tänkbar inspirationskälla framför allt i

den spröda och lätta koloriten.

Att bli föremål för jämförelser som dessa kan, tänker jag mig – ha

frammanat reaktioner med flera emotionella bottnar. Dels är det möjligt att

ta till sig den positiva aspekten och känna stolthet över att nämnas i samma

mening som de konstnärer som man, eventuellt, låtit sig inspireras av i sitt

måleri. Dels kan det möjligen upplevas som konfliktfyllt att alltför åter-

kommande hänföras till andra konstnärer så tidigt i sitt konstnärskap, när

man som mest intensivt söker efter ett uttryck som bär ens eget namn. Även

om detta särpräglade uttryck bara består av en ton eller nyansering, tänker

jag mig att det likväl kan vara av avgörande betydelse att få detta bekräftat

och synliggjort. Många av de nämnda recensionerna tar, såsom ovan citerade

exempel visat, fasta på särdragen i Vera Friséns måleri, där särskilt hennes

känsla för nyanserna i det norrländska landskapet betonas. Samtidigt vilar

tidigare nämnda konstnärer, tillsammans med den något äldre konstnärs-

kollegan Helge Linden, som en skugga över beskrivningarna. Detta är inte

något som Vera Frisén närmare bearbetar i sina brev eller anteckningar, men

det är aspekter som varit svåra att konsekvent bortse ifrån i mötet med ma-

terialet. Jag föreställer mig att detta, om än i en indirekt mening, kan ha haft

betydelse för konstnärskapets fortsatta riktning.
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KONSTNÄRLIGA KONTAKTER & UTSTÄLLNINGAR UNDER 1940-TALET

I anslutning till separatutställningen på Färg & Form grundlade Vera Frisén

många viktiga kontakter till andra konstnärer, av vilka en del förblev hennes

vänner livet igenom. Bland dessa är det i synnerhet Berta Hansson som

tycks ha givit Vera Friséns ett bestående konstnärligt och vänskapligt utbyte.

Deras vägar hade korsats redan omkring år 1939 efter Vera Friséns hem-

komst till Umeå, men befästes ytterligare i samband med utställningen. Efter

att Berta Hansson sett utställningen i Stockholm tog hon under sommaren

1941 brevledes kontakt med Vera Frisén, och därefter fortskred deras kor-

respondens – även om den tidvis var sporadisk – fram till Vera Friséns död

år 1990.81 Berta Hansson var under 1930- och 40-talen lärarinna i byn Fred-

rika i Lappland, men begav sig så snart tillfälle fanns till Umeå där hon

kunde se utställningar och umgås med andra konstnärer.82 Hon slöt sig till

den krets av konstnärer som samlades kring Helge Linden och Västerbot-

tens Konstförening, och det var således i denna offentlighet hon och Vera

Frisén först inledde sin bekantskap.83 Sedan Vera Frisén år 1942 gift sig med

Olof Stroh, och med anledning av hans officerstjänstgöring flyttat från

Umeå för att bosätta sig i Stockholm och periodvis även på andra håll i lan-

det, utgjordes de båda konstnärernas kontakt främst av brevkorrespon-

dens.84 Det ter sig dock av breven att döma som om Vera Frisén besökte

Berta Hansson i Fredrika vid några tillfällen under 1940-talet – troligtvis för

att i det vidsträckta fjällandskapets närhet hämta inspiration till sitt måleri.85

År 1943 äger Berta Hanssons debututställning rum på galleri Färg & Form

och därefter går de båda konstnärernas livsvägar i olika riktning. Berta

Hansson får genom utställningen sitt publika genombrott och beslutar sig

för att ge skapandet större utrymme, vilket innebär att hon slutar sin tjänst

som lärarinna i Fredrika och vistas mer i Stockholm, där hon vid sidan om

det konstnärliga skapandet går kortare kurser hos Otte Sköld och Leoo

Verde.86 Vera Friséns offentliga framträdanden blir istället färre till antalet,

och det dröjer till år 1944 innan publiken får möta hennes konst igen. Detta
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sker i Västerbottens Konstförenings regi på Hantverkshuset i Umeå i april

detta år där hon visar sammanlagt 60 verk, vilka i likhet med utställningen på

Färg & Form mestadels utgörs av landskap med motiv hämtade från Stöck-

sjö och Kolksele, men även ett antal fjällandskap märks i samlingen.87 I lik-

het med föregående utställning finns även ett antal porträtt och självporträtt

representerade, och enligt vad som kan utläsas i recensionerna är det dessa

som framhålls främst bland hennes alster. Signaturen S.T. skriver i Umebla-

det:

Det är helt enkelt förvånande med hur få penseldrag konstnärinnan lyckas

åstadkomma ett porträtt, som röjer karaktär och egenart och som man tror

på. Det är just i porträttstudierna man märker hennes stora kunnighet och

inlevelse, och detta gäller inte minst vad som för de flesta stora konstnärer är

den stora stötestenen, nämligen barnansiktena.88

Här berörs en genre som Vera Frisén huvudsakligen måste ha ägnat sig åt

under 1930- och 40-talen: barnporträtten. Denna recension bekräftar i likhet

med recensionerna från utställningen på Färg & Form förekomsten av ett

större antal barnporträtt bland de utställda målningarna, vilket är intressant

eftersom barnporträtten annars är fåtaliga i den sammantagna produktionen.

Detta indikerar måhända att det var främst under dessa år som motivet gavs

utrymme i hennes repertoar. Därefter kan skildringar av barn framför allt

skönjas i hennes teckningar, där porträttet av systerdottern Eva framträder

som ett fint exempel. Kanske kan man här skönja en länk till de barnporträtt

som konstnären Vera Nilsson (1888-1979) målade och tecknade under

samma tid? Vera Nilssons verk karakteriseras av den allvarliga grundton

som är så signifikant även för Vera Friséns porträttkonst, vars målningar

dock präglas av en lättare och mer subtil koloristik. Det är även möjligt att

Berta Hanssons ömsinta porträtt av skolbarnen i Fredrika kan ha tjänat som

förebilder, trots att stämningsläget i hennes målningar uttrycks i mindre all-

varstyngda toner.89
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Utställningen på Hantverkshuset kännetecknas av samma genomgående

positiva omdömen som föregående utställning tre år tidigare. Recensenterna

ser i hennes konstnärskap de kvaliteter som tidigare anförts, det vill säga

hennes förmåga att ge nyans och själ åt de koloristiska och atmosfäriska

skiftningar som omsluter den som möter den västerbottniska naturen i

sprött skymningsljus eller glödande morgonrodnad. Dessa omdömen åter-

kommer sedan under hösten samma år i samband med en utställning i

Skövde, dit hon nu hade flyttat. Utställningen i Skövde var en samlingsut-

ställning med sammanlagt sju kvinnliga konstnärer, och det norrländska

landskapet representerades förutom av Vera Frisén, även av kollegan och

vännen Berta Hansson.90 De båda norrländska konstnärernas närvaro vid

utställningen gav sålunda möjlighet till jämförelser, som framför allt utgick

ifrån deras skilda gestaltningstemperament.91 Detta tycks dock inte ha stört

konstnärerna i någon allvarlig mening, även om saken i lättsamma ordalag

berörs senare i deras korrespondens – där de framför allt tycks finna det

tröttsamt att jämföras av kritikerna, eftersom såväl deras formspråk som

färgbehandling på flera väsentliga punkter skilde sig åt.92

Bild 9. Vera Frisén, Eva (1950-tal)
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Efter utställningen i Skövde följde en samlingsutställning i Borås i oktober

samma år, men därefter dröjde det tre år innan Vera Frisén framträder i of-

fentliga sammanhang, vilket sker på Nyårssalongen i Umeå år 1947 som

traditionsenligt öppnade portarna för allmänheten den 18 januari. Till detta

års salong hade över trehundra verk sänts in till juryn, men endast två tred-

jedelar fann nåd inför deras blickar. Omkring hälften av de verk som visades

var utförda av konstnärer med sin ursprungliga hemvist i länet, och där

fanns verk av exempelvis Folke Ricklund, Carl-Magnus Lindquist och Hil-

dur Halleborg-Nordwall.93 Även i anslutning till denna utställning speglas

Berta Hansson och Vera Friséns konstnärskap mot varandra och man skri-

ver exempelvis:

Till västerbottengruppen hör även fyra målarinnor, av vilka Vera Frisén-

Stroh och Berta Hansson är de märkligaste. Deras konst står fullt i nivå med

vad de manliga kamraterna prestera. Vera Friséns måleri är ytterst välberäk-

nat, allt överflödigt är eliminerat och hennes färg är ganska säregen med sin

mörka ton, i ett par porträttstudier påminnande om en gammal väl patinerad

fresk. Berta Hansson, den målande folkskollärarinnan från Hammerdal,

väckte vid sin utställning i Stockholm hos Färg och Form en stor uppmärk-

samhet. Hon är en fin kolorist som bygger upp sina landskap och figursaker i

en stram och väl avvägd komposition.94

Vad som kanske är mest intressant med denna artikel är dock hur de båda

konstnärerna ställs mot de manliga konstnärerna på utställningen. De omta-

las som de «märkligaste» av utställarna, varefter den följande beskrivningen

berättar att, eller i alla fall antyder att det beror på att de, trots det faktum att

de är kvinnor, visar prov på en begåvning som är att jämföra med de man-

liga konstnärerna. Detta var i och för sig en förhållandevis vanlig retorik i

recensioner om kvinnliga konstnärer från denna tid, vilket kom till klart ut-

tryck även i artiklarna från Vera Friséns debututställning, där man frekvent

kom att framställa henne som undantaget genom att tydligt definiera hennes

uttryck som säreget moget och på samma gång såsom «kvinnligt vekt».95
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Redan år 1921 hade konstkritikern Erik Blomberg angivit de egenskaper

som han ansåg var karakteriserande för det feminina konstnärslynnet och

han fann följande drag vara de mest utmärkande: «Osjälvständighet,

bristande intensitet och energi, nyckfull rörlighet, och som en följd, oför-

måga att behålla greppet kring ett ämne tills det fått sluten form och enhet.96

Även om dessa ord formulerades drygt två decennier innan ovanstående

recensioner skrevs är det värt att notera att värderingen sker utifrån samma

princip, det vill säga särskiljandet av maskulina och feminina egenskaper, där

Vera Frisén och Berta Hansson, trots positiva omdömen, otvivelaktigt defi-

nieras utifrån en manligt fastslagen norm. Det är således uppenbart att Vera

Frisén avvek från de föreställningar man fortfarande hade om kvinnliga

konstnärer, vilket återkommande avspeglas i artiklar och recensioner från

denna tid. Konstvetaren Linda Fagerström har i sin forskning om konstnä-

ren Randi Fisher (1920-1997) reflekterat över konstkritikens praktik och

betydelse för konstvärlden och skriver:

Konstkritik är ett viktigt område för meningsproduktion och skapande av

värderingar primärt i konstfältet, naturligtvis – men alltsomoftast även långt

utanför detta, i en vidare samhällskontext. Från andra hållet kan man tänka

sig att den samhälleliga kontexten i form av värderingar i sin tur återspeglas i

konstkritiska utlåtanden, eftersom konstkritiken och det omgivande samhäl-

let existerar i samspel och inte i parallella universa.97

Det komparativa anslag som märks i värderingen av Vera Friséns konst, där

man hänför dess positiva aspekter till något manligt och dess negativa

aspekter till något signifikant kvinnligt kan följaktligen förstås enligt vad

genusvetaren Yvonne Hirdman benämner som ett vidmakthållande av di-

kotomier, det vill säga ett särskiljande som syftar till att bevara en hierarkisk

ordning mellan könen.98 I ljuset av Fagerströms och Hirdmans tankegångar

är det således möjligt att tolka de konstkritiska omdömena om Vera Friséns

konst som direkta eller indirekta återspeglingar av hur konstvärlden vid

denna tid var strukturerad, där man inte tog aktivt avstånd från kvinnliga
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konstnärer, men med olika maktstrategier lyckades kontrollera positionerna

för de aktörer som var verksamma inom fältet.99 Inom denna kontrollerande

diskurs blev sålunda språket en bärande strategi för att vidmakthålla och

förstärka den hierarkiska ordningen mellan män och kvinnor.

I samband med utställningen på Färg & Form år 1941 framträdde

diskrepansen mellan hur kvinnliga och manliga konstnärer behandlas av

konstkritiken i än tydligare dager, vilket kanske avtecknades mest påtagligt i

de längre artiklar som skrevs. I dessa riktar man sitt huvudsakliga fokus mot

Vera Frisén som person, medan konsten oavlåtligt sätts i skugga.100 Detta

tycks ha besvärat Vera Frisén, vilket även framkommer i nämnda artiklar där

hon försöker tona ned sin egen person och uppmanar journalisterna att söka

svaren i hennes målningar istället.101 Med anledning av sin förestående

utställning på Färg & Form i september 1943, vände sig Berta Hansson till

Vera Frisén för att söka stöd i praktiska frågor och i dessa brev är det möj-

ligt att hos Vera Frisén utläsa ett alltjämt kvardröjande obehag över det fo-

kus som hade riktats mot henne två år tidigare. De erfarenheter hon delade

med sig av tycks emellertid ha förberett Berta Hansson på vad som väntade

henne i Stockholm, vilket hon dagen innan utställningen i ett brev uttrycker

tacksamhet inför.102

Detta låter följaktligen vittna om att de båda konstnärerna kontinuerligt

utbytte tankar och erfarenheter om konstnärskapet, och mer specifikt även

om att vara konstnär och kvinna i ett vidare konstnärligt sammanhang.

Många har även velat mena att det är här man finner svaren till varför Vera

Frisén undandrog sig offentligheten; att det var hennes känsliga och skygga

natur som motsade sig ett liv där den egna personen exponerades för all-

mänheten.103 Att det förhöll sig så kan inte uteslutas, men heller inte bekräf-

tas. Istället fordrar frågan en nyansering som genomlyser villkoren inte bara

för Vera Frisén specifikt, utan även för konstnärstillvaron i en vidare me-

ning. Här kan det exempelvis te sig relevant att ställa frågor om vilka för-

väntningar och föreställningar som finns invävda i vår bild av konstnärsrol-

len, samt vad som sker när någon träder utanför de rådande normerna, så-
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som i fallet med Vera Frisén och hennes närmare femtio år långa bortavaro

från offentligheten.

Återigen kan Berta Hansson framträda som exempel på en samtida

konstnär vars konstnärskap tog en annan och möjligen mer förutsägbar

riktning, eftersom hon aktivt sökte sig till sammanslutningar och informella

nätverk som bidrog till ökad etablering i konstlivet. Liksom Vera Frisén

hade Berta Hansson i början av sitt konstnärskap haft svårigheter att finna

förankring i den krets av konstnärer som under 1930-talet var verksamma i

Umeå, vilket orsakades av att kvinnor, som nästa kapitel ska visa, inte ägde

tillträde till dessa miljöer. Den informella sammanslutning av konstnärer

som gick under namnet Konstnärsklubben gav i sina stadgar tydliga ramar

för vilka som var välkomna i gemenskapen, och där står att läsa att «Väster-

bottens konstnärsklubb är en sammanslutning av utövande manliga konst-

närer, arkitekter och andra personer, vilka verksamt skola arbeta för och

befrämja klubbens syften».104 Följaktligen fick de kvinnliga konstnärerna

finna egna och alternativa sammanhang för diskussioner om konst, där nog

Umeå många gånger upplevdes som begränsande såväl på grund av stadens

storlek som av dess geografiska placering. Detta medförde att flera av de

kvinnliga konstnärer som hade sitt ursprung i Västerbotten begav sig söder-

ut i sitt sökande efter en bredare etablering. Detta bör ha varit om inte en

avgörande, så i alla fall en bidragande orsak till att Vera Frisén och seder-

mera även Berta Hansson sökte sig till konstlivet i Stockholm. När man be-

traktar saken närmare kan man emellertid konstatera att den riktning som till

en början ter sig gemensam för de båda konstnärerna grundas i skilda erfa-

renheter och motiv, vilka blir av betydelse när de sedan intar sina positioner

i konstvärlden. För Berta Hansson blev Stockholm en plats för möten och

gemenskap med andra konstnärer, där hon genom att delta i utställningar

och offentliga samtal om konst knöt betydelsefulla kontakter. Under 1950-

60-talen delade hon ateljé med den något äldre konstnärskollegan Maj Bring

(1880-1971) och inneslöts i en informell grupp av kvinnliga konstnärer som

tillsammans anordnade utställningar och gemensamma konstresor, samt
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delade de vardagliga aspekterna av konstnärstillvarons svårigheter och gläd-

jeämnen.105

Bild 10. Berta Hansson, Syskon (1940-tal)

Även för Vera Frisén var Stockholm inledningsvis under de första studie-

åren en dynamisk miljö där det kreativa utbytet med kurskamrater och lärare

såsom påpekats tidigare, bör ha givit henne en stark konstnärlig identitet.

Efter avslutade studier upplöstes detta organiserade sammanhang, och varje

enskild konstnär lämnades att själv initiera nätverk och kontakter, vilket för

Vera Frisén resulterade i debututställningen år 1941 samt ett antal samlings-

utställningar under 1930- och 40-talen. Vid återkomsten till Stockholm vid

1940-talets slut hade den samlade grupp av konstnärsvänner som Vera Fri-

sén umgåtts med under studietiden skingrats, på samma gång som hon tycks

ha upplevt försäljningen av sina verk och den mediala uppmärksamheten

som komplicerad.106 Samtidigt med detta trädde hon in i ytterligare en roll

som officershustru med sociala och representativa plikter, vilket kan ha gjort

att måleriet blev en nödvändig tillflyktsort där hon i kravlös ensamhet kunde

ägna sig åt sitt skapande. Ovan angivna omständigheter bidrog troligen till

Av upphovsrättsliga skäl är
bilden i denna elektroniska

version utelämnad.
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att hon inte aktivt sökte sig ut i offentligheten, utan istället inledde ett för-

troligt samtal med naturen och lät konstnärskapet utvecklas i avskildhet.

Jag tänker mig sålunda att svaret till varför Vera Frisén valde att träda

bortom den synliga konstscenen delvis återfinns i den hållning som hon

hade till sitt måleri – det ständiga och oupphörliga sökande efter måleriets

sanning, som hon säkert upplevde sig komma närmare och närmare för

varje ny målning. Jag har tidigare argumenterat för att själva måleriet som

akt och handling tycks ha varit avgörande för henne; där utforskandet av ett

landskaps eller ett ansiktes stämningar närmast ter sig besläktat med veten-

skapen. Sett i ljuset av detta är det enligt min mening naturligt att en konst-

när, om det är möjligt, inte släpper sina målningar ifrån sig. Efter sitt gifter-

mål med Olof Stroh kunde Vera Frisén, till skillnad från många andra

konstnärer i hennes närhet, även bortse ifrån de ekonomiska vinsterna med

att ställa ut, vilket bör ha gynnat hennes konstnärliga hållning ytterligare.107

Vera Frisén och hennes make hade inte heller några barn vilket således bi-

drog till att hon kunde fortsätta sina utforskningar av måleriet utan tankar på

att köpare, recensenter eller vardaglig omsorg behövde bryta in i den pågå-

ende processen. Jag tänker mig att dessa förutsättningar bör ha varit näst

intill nödvändiga för en konstnär som under hela sin gärning strävade efter

att porträttera naturens själsliga konturer. Om vi återvänder till de ord Vera

Frisén nedtecknade under sommaren 1929 finner vi möjligen i dem en öpp-

ning:

Konstnären skapar för sin egen skull. Han ger avtryck av sina egna inre

speglar och om han lyckas med detta har han även lyckats göra konst, skön

eller oskön men sann. Han gör det inte för att han vill visa någon något utan

därför att han är sån.108



Bild 11. Vykort över Rådhuset i Umeå (tidigt 1900-tal)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Umeå – ett första konstnärligt rum

e första decennierna under 1900-talet innebar stora och genom-

gående förändringar för Umeå. Det var under denna tid som

staden återigen började ta vid i den expansion som avstannade i

och med stadsbrandens härjningar den 25 juni 1888. Från att länge ha varit

en stad med långsam, men stabil tillväxt, blev Umeå en av Sveriges snabbast

växande städer, ekonomiskt sett.1 För att kunna följa stadsplanen som den

nytillträdde stadsarkitekten Fredrik Olaus Lindström (1847-1919) föreslagit

efter 1864 års ursprungsmodell, krävdes generösa bidrag från statligt håll –

vilket bifölls och gav Umeå goda förutsättningar att åter börja se över sina

huvudnäringar samt att göra nya investeringar som skulle komma befolk-

ningen tillgodo.2

Till skillnad från andra städer som härjats av bränder återetablerade sig

Umeå dock relativt långsamt, såväl ekonomiskt som stadsplanemässigt. En

jämförelse som ligger nära tillhands är Sundsvall, vars äldsta stadsdel brann

ner till grunden samma dag som Umeå, men där man kan se att återupp-

D
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byggnaden följde ett betydligt mer expansivt utvecklingsmönster. Stadens

struktur förändrades i grunden, och en urban miljö präglad av i huvudsak

stenbebyggelse kom sedermera att dominera stadsbilden.3 Detta hade sin

grund i Sundsvalls industriella tillgångar, vilket gav staden en ekonomisk

stabilitet som ur ett mer långsiktigt perspektiv kunde gynna stadens tillväxt. I

Umeå fanns vid tiden för branden ingen betydande industriell näring, istället

var det huvudsakligen handel, hantverk och skolväsende som sysselsatte den

arbetsföra delen av befolkningen.4 År 1910 grundlade emellertid konsul Egil

Unander Scharin ett träsliperi för pappersmassa vid Umeälven, och stadens

invånare kunde därmed bevittna hur en större industriell verksamhet tog

form, vilket på sikt skulle ge Umeå förbättrade ekonomiska villkor.5

År 1891 började stambanan dras genom Västerbotten och övre Norrland

fick därmed för första gången järnvägsförbindelser med södra Sverige.6

Detta förenklade handelsväsendet i staden som sedan sekler tillbaka varit

Umeås huvudnäring, och även om handeln inte längre var på storföretagar-

nivå som under sjöfartsepoken under tidigt 1800-tal, så behöll staden sin

ställning som övre Norrlands handelscentrum.7 När järnvägslinjen sedan

ytterligare utvidgades med en linje mellan Vännäs och Umeå år 1896 för-

enklades kommunikationerna avsevärt, vilket genast blev märkbart i stadens

ekonomiska utveckling, och många nya projekt tog form, såsom bygget av

lasarettet vars första etapp stod färdig år 1907 och regementenas första

byggnader som kunde tas i bruk år 1901.8 Vid denna tid uppgick Umeås

befolkning till omkring 4000 invånare och i takt med att regementet byggdes

ut ytterligare ökade folkmängden stadigt under den kommande tioårsperio-

den.9 Ytterligare en orsak till stadens befolkningsökning var de många

arbetstillfällen som återuppbyggnaden genererade, vilket gjorde att inflytt-

ningen från framför allt den närliggande landsbygden och andra perifera

delar av länet blev omfattande.10 Även regementena drog till sig ny arbets-

kraft, och tack vare den inflyttade officerskåren kunde Umeås ställning som

medelklasstad ytterligare stärkas. Denna grupp av ämbetsmän etablerade sig

snabbt som stadens ekonomiskt och politiskt mest inflytelserika skikt och
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bidrog till att förankra Umeå som medelklassens centralort i övre Norrland,

vilket förstärktes ytterligare av det faktum att Umeå sedan staden fick stads-

privilegier år 1622 fungerat som residensstad för Västerbottens län.11

Med den inflyttade officerskåren ändrades även umgängesformerna i sta-

den, som blev mer formella och påkostade och till sin karaktär erinrade om

det sällskapsliv som pågick i Stockholm vid samma tidpunkt.12 Även före-

ningslivet, som börjat blomstra under tidigt 1880-tal expanderade och fann

förankring hos stadens bättre bemedlade skikt. I likhet med andra mindre

eller medelstora svenska städer vid denna tid, var det i synnerhet gemenska-

pen mellan den välbesuttna delen av befolkningen och de intellektuellt in-

tresserade ämbetsmännen som gynnade föreningsväsendets etablering i

Umeå under det sena 1880-talet och under 1900-talets första decennier, vil-

ket sedan kom att ligga till grund för stadens fortsatta kulturella expansion

under 1920- och 30-talen.13

Även kvinnor organiserade sig i föreningar och var huvudsakligen aktiva

inom välgörenhet, men även flera av de landsomfattande kvinnosamfunden

fick starkt fäste i Umeå. Däribland kan nämnas Svenska röda korsets kvin-

noförening och Fredrika Bremerförbundet. Också debatten om rösträtten

samlade flera av Umeås intellektuella kvinnor i samtalsgrupper, och redan

1903 fick Umeå en lokalavdelning av föreningen «Riksförening för kvinnors

politiska rösträtt». Bland dessa kvinnor tillhörde det stora flertalet lärarin-

nekåren vid Umeå elementarläroverk, vilket ger en erinran om hur den in-

flyttade högutbildade delen av befolkningen kom att utgöra stommen i sta-

dens kultur och föreningsliv.14 Detta var dock långt ifrån unikt för Umeå,

och kunde ses även i andra svenska städer av Umeås storlek vid denna tid.

Ett illustrativt exempel är Härnösand där stadens kultur- och umgängesliv

alltsedan 1800-talets mitt utgick ifrån läroverket där stadens akademiskt

skolade elit grundlade umgängesformerna för den bildningssträvande me-

delklassen. I både Umeå och Härnösand bidrog sålunda den högutbildade

medelklassen till att etablera och stärka stadens kulturella identitet, vilket
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efterhand gav positiva konsekvenser även på det samhällspolitiska och eko-

nomiska planet.15

Den tilltagande framtidstro och optimism som präglade befolkningen i

Umeå under 1910-talet avmattades något under 1920-talet då konjunkturen

blev ojämn, delvis till följd av första världskriget, vars ekonomiska åtstram-

ningar gav effekter även på den svenska tillväxten. Detta till trots blev 1920-

talet i Umeå, liksom i övriga Europa, «glädjens årtionde» med ett fortsatt

uppsving för nöjen och föreningsliv.16

Umeås första biograf uppfördes år 1910 av företagaren och entreprenö-

ren Bror Abelli, och under den kommande tioårsperioden uppfördes ytterli-

gare tio biografer, vilket får anses vara en hög siffra räknat till befolknings-

mängden och stadens storlek. Abelli drev även ett nattöppet kafé centralt i

Umeå, vilket kom att bli en populär samlingspunkt för den konstnärskrets

som senare fann sin förankring i staden.17 Även teaterlivet blomstrade, och i

likhet med andra mindre städer tog man emot teatersällskap från andra delar

av landet. En egen lokal för teatern hade emellertid inte existerat sedan år

1913 då den tidigare teatern, ritad av arkitekten Ragnar Östberg och upp-

förd år 1907, brann ner, så det var i huvudsak biograferna som fick inrymma

dessa föreställningar.18 Innan branden hade Umeå alltsedan år 1853 rymt

teaterframträdanden i en ombyggd timmerlada, även kallad Thalias tempel i

utkanten av staden och där visades såväl amatörmässiga framträdanden av

den lokala societeten som föreställningar av kringresande teatersällskap.19

Från 1800-talets mitt och fram till 1900-talets början är det möjligt att

skönja flera beröringspunkter mellan Umeås kulturliv och den kulturella

verksamhet som präglade andra norrländska städer, som exempelvis Sunds-

vall och Härnösand. Det dessa städer huvudsakligen hade gemensamt var att

man i likhet med vad som anförts tidigare, ansåg kulturen vara en viktig och

ibland även avgörande faktor för att höja stadens allmänna anseende. Detta

ledde till betydande ekonomiska satsningar på det kulturella området. Här

kan teatern ses som ett belysande exempel eftersom samtliga dessa tre städer
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vid slutet av 1800-talet kunde erbjuda lokaler som var specifikt avsedda för

teater samt mer revyliknande skådespel.

Sundsvalls kulturliv stagnerade i samband med branden år 1888, men

redan 1894 stod en ny teaterbyggnad på plats, vilket fick en central betydelse

i skapandet av kontaktytor för stadens borgerlighet.20 Umeå däremot återfick

inte någon permanent teaterlokal efter branden år 1913, vilket ledde till att

de offentliga mötespunkter som fanns att tillgå för Umeås befolkning under

1900-talets första decennier främst återfanns inom föreningsväsendet. Då

man i mycket ringa grad uppförde nya byggnader för kulturella ändamål,

satte inte heller den kulturella expansionen efter branden märkbara avtryck i

stadens ekonomi. Istället användes redan befintliga lokaler, vilket vare sig

skapade arbetstillfällen eller gjorde kulturen till en offentlig angelägenhet.

I februari 1920 nådde spanska sjukan de norrländska städerna och

omkringliggande byarna, och även om Umeå med sitt dussintal läkare var en

av de mest gynnade städerna i övre Norrland, innebar detta givetvis en stor

tragedi på både individuell och kollektiv nivå. En dryg tiondel av stadens

invånare insjuknade och ett särskilt sjukhus fick inrättas vid regementet I 20.

Dödssiffran uppgick till ett tjugotal och blev en av de svåraste epidemier

som drabbat Umeå.21 Under 1920-talet präglades Umeå annars av en något

ojämnare konjunktur än under föregående decennium, och man började

även att märka av en tilltagande arbetslöshet, till följd av att staden återigen

börjat stabiliserats efter branden och inte längre var i behov av så omfat-

tande renoveringar som under 1910-talet.22

Mot slutet av 1920-talet hade läget dock förvärrats avsevärt, och i början

på 1930-talet började man i Umeå – liksom i övriga landet – att tala om

ekonomisk depression. Samtidigt var situationen i Umeå inte alls lika ho-

tande som på många andra håll i Sverige, eftersom stadens fortsatta expan-

sion av såväl handel som egnahemsbyggande skapade tillväxt i ekonomin.

Lösningen ansågs allmänt vara en fortsatt satsning på den lokala småindu-

strin, vilket gjorde att läget var oförändrat framför allt för den oskolade ar-

betskraften.23
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Vid andra världskrigets utbrott uteblev till en början dramatiken i Umeå,

men med anledning av de ryska truppernas intåg i Finland påverkades Umeå

märkbart av krigets efterverkningar. Staden fick sedermera även en nyckel-

position i den stora militära hjälpen till Finland under kriget, och blev där-

med indirekt involverad i dess framåtskridande. Efter vinterkrigets slut

drabbades Norge av den tyska invasionen, så det var inte förrän år 1942 som

anspänningen avtog i Norrland, och Umeås förhållanden kunde normalise-

ras något.24 Krigets fortsatta härjningar runt om i Europa kom emellertid

även framgent att sätta avtryck i Umeå och Västerbotten, bland annat ge-

nom kraftiga ransoneringar och minskad ekonomisk tillväxt.25

UTBILDNING, KULTUR & FÖRENINGSLIV

Redan innan stadsbranden år 1888 hade Umeå haft en framskjuten position

på undervisningsområdet. Det första högre allmänna läroverket etablerades

redan år 1858, och folkskollärarseminariet grundades år 1879, vilket innebar

att Umeå blev ett tänkbart studiealternativ till stiftsstaden Härnösand, som

ditintills varit Norrlands främsta lärdomscentrum, även kallad Norrlands

Aten.26 Sommaren 1900 uppfördes i Umeå det nya läroverket efter branden,

och därefter skedde utbyggnaden i två etapper för att rymma det ständigt

ökande elevantalet. Läroverket blev såsom nämnts tidigare stadens främsta

kulturborg där aulan kom att tjäna som given samlingspunkt för de kultu-

rella och folkbildande aktiviteterna i staden.27

Den högre utbildning som erbjöds flickor var Umeå elementarläroverk

som grundlades år 1881. Denna skola var till skillnad från läroverket driven i

privat regi med höga terminsavgifter som följd, vilket gjorde att det var en

förhållandevis liten skara flickor ur stadens bättre bemedlade skikt som

sökte sig till skolan.28 Lärarinnorna vid elementarläroverket var i regel utbil-

dade på folkskollärarseminariet i Umeå och saknade därmed den akademiska

bakgrund som de manliga lektorerna vid högre allmänna läroverket hade.

Detta medförde att skolan under lång tid kom att befinna sig i skuggan av
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läroverket för pojkar, med lägre status och sämre ekonomiska villkor som

oundviklig konsekvens.29

Åren efter stadsbranden ägnade man sig huvudsakligen åt att bygga upp

stadens ekonomiska struktur, och arbetstillfällen skapades främst genom de

olika återuppbyggnadsprojekten, genom småindustrins fortsatta expansion,

samt genom regementenas stadiga förankring i Umeå. Under dessa första

decennier efter branden var kulturanslagen från kommunen torftiga, vilket

inte var unikt för Umeå utan något som märktes i hela landet under 1910-

och 20-talen. Detta medförde att kulturbidragen begränsades till att i huvud-

sak omfatta föreläsnings- och biblioteksverksamhet. Man såg emellertid

dessa bidrag som enskild verksamhet, och inte något som skulle understöd-

jas med statliga medel. Under 1920-talets senare hälft började dock en gene-

rösare attityd att växa fram från statligt håll, och anslagen ökade sedan kon-

tinuerligt under 1930-talet.30

I början av 1920-talet var Umeå långt ifrån kulturellt missgynnat vid

jämförelser med övriga landet. Föreläsningsföreningen Minerva med sin

folkbildande verksamhet hade haft en jämn tillströmning av besökare och

åhörare alltsedan starten år 1903 och inbjöd regelbundet talare från andra

orter till Umeå för att hålla föreläsningar om aktuella ämnen.31 Inom före-

ningen byggdes det första biblioteket med offentlig utlåning i staden och

därmed lades grunden till Umeås blivande stadsbibliotek som etablerades år

1937.32 Ett av föreningens outtalade syften var bland annat att motverka att

radikalism och socialism vann politiskt inflytande i staden, då man i de bor-

gerliga kretsar som vid denna tidpunkt innehade den politiska makten, ansåg

att arbetarfrågan bäst kunde nå sin lösning genom upplysning och bild-

ning.33 Föreningen Minervas ordförande, seminarieadjunkt Ferdinand

Laestadius, var även en av de drivande krafterna i Västerbottens fornmin-

nesförening som närde förhoppningar om ett blivande länsmuseum för

konst- och föremålssamlingar i Västerbotten.34 I likhet med andra orter i

landet utvecklades Västerbottens länsmuseum ur den lokala fornminnesfö-

reningen som med sina föremålssamlingar kom att utgöra grund för ett



94 Umeå – ett första konstnärligt rum

framtida museum.35 Samtidigt var Umeås hembygdsförening aktiv och

pådrivande i frågan om att skaffa ett hembygdsområde på Gammlia, vilket

ger en erinran om de nationalromantiska tendenser som var kännbara i hela

landet vid denna tidpunkt.36 Diskussionen om ett museum tog därefter ny

fart under 1930-talet, och hembygdsföreningen bibehöll – trots det an-

strängda ekonomiska läget – sin entusiasm inför projektet och med hjälp av

lotterimedel såg man slutligen till att förverkliga drömmen om en musei-

byggnad, som uppfördes under krigsåret 1943.37

År 1925 fick Umeå ett provisoriskt «kulturhus» i gamla folkskoleseminari-

ets lokaler, och här rymdes både stadsbibliotek och föreläsningssalar, samt

ett fornminnesmuseum. Detta «kulturhus» benämndes även Umeå museum.

Utöver fornminnesföremål förfogade man över en fast deposition på 61

konstverk från Nationalmuseum, och huset rymde även salar för tillfälliga

utställningar.38 Så småningom inrymdes även teaterföreningen i en av

seminariets lokaler, och man gav föreställningar i den så kallade Minervasa-

len.39 Teaterföreningen hade grundlagts redan år 1921, men höll till i tillfäl-

liga lokaler fram till 1925, eftersom stadens politiker alltsedan den första

teaterns brand år 1913 hade haft svårt att nå enighet i frågan om Umeå

skulle ha en egen teaterbyggnad eller inte.40 Från slutet av 1920-talet blev

gamla folkskoleseminariets aula en stor tillgång för kulturlivet och vid

Umeås 300-årsjubileum visades en vandringsutställning med svenskt sekel-

skiftesmåleri från Nationalmuseum i Rådhuset, vilket blev en av stadens

första större konstutställningar. I samband med detta hölls även ett flertal

föredrag av Sixten Strömbom, som senare publicerades i den lokala pres-

sen.41

Året dessförinnan, i januari år 1925 hade man initierat en gemensam

utställning för såväl amatörer som yrkeskonstnärer där bland andra Carl

Magnus Lindqvist – även kallad C.M., Helge Linden, samt Otto och sonen

David Wretling framträdde med måleri respektive skulptur. Denna utställ-

ning markerade upptakten till den intensiva utvecklingsfas som Umeås

konstliv stod inför.42 I maj samma år arrangeras en utställning med Helmer
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Osslund, som ställer ut ett sextiotal målningar med Ångermanlandsmotiv i

festsalen på Stora Hotellet. Utställningen får dock överraskande nog, enbart

ett fåtal besökare, medan Leander Engström, som ställer ut året efter, möts

av en större publik med betydligt starkare köpiver.43 Under åren som sedan

följer hålls tre stora samlingsutställningar i Umeå, vilka alla bidrog till att

ytterligare befästa Umeås betydelse som konststad på framväxt. Som utställ-

ningskommissarie bakom samtliga dessa utställningar fanns Holger Möll-

man-Palmgren som år 1925 tillträtt posten som museiintendent över kultur-

husets fasta konst- och fornminnessamlingar. Han kom närmast från Stock-

holm och blev snabbt en centralgestalt i Umeås konstliv genom sin hand-

lingskraft och förmåga att systematisera samlingarna och organisera utställ-

ningstillfällen.44

Den första samlingsutställningen inryms i gamla folkskoleseminariets

lokaler, medan de två följande sammanställs av intendenten på uppdrag av

Umeå Fabriks- och Hantverksförening, där den konstintresserade företagar-

familjen Wretling hade stort inflytande. Under de två första utställningarna

år 1928 och år 1929 visades verk av den äldre generationens norrländska

konstnärer såsom exempelvis Anton Genberg (1862-1939), men även mål-

ningar av Helmer Osslund (1866-1938) och mer lokalt förankrade konstnä-

rer som C.M. Lindqvist (1884-1977), David Wretling (1901-1986), Helge

Linden (1890-1961) och Bertil Johansson-Bajo (1906-1982). Dessa första två

utställningar får stor genomslagskraft för konstintressets förankring i Umeå,

men det är framför allt utställningen år 1932 som får långsiktig betydelse för

hur konstlivet sedan skulle fortsätta att gestalta sig. Denna gång är det en-

bart västerbottniska konstnärer som deltar, där bland andra Kjell Rosén, Stig

och Otto Wretling och Hildur Halleborg-Nordwall kan nämnas.

Utställningen besöks av 1500 personer under de fyra veckor den pågår,

vilket måste sägas vara en enorm siffra i en stad med ett relativt nyväckt

konstintresse.45 Något intresse från Umeå stad att fortsätta stödja konsten

ekonomiskt fanns dock inte, och så sent som år 1928 tackade man nej till

ännu en vandringsutställning från Nationalmuseum. Men Umeå Fabriks-
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och Hantverksförening såg i detta en viktig uppgift och till Väster-

bottensutställningen år 1929 samlade man verk från ett flertal konstnärer

från länet, bland andra C.M. Lindqvist och Helge Linden.46 Under 1930-talet

gav Umeå stadsfullmäktige konsten ökat bistånd och efter en motion inrät-

tades även «särskilda fonden för befrämjande av de bildande konsterna».47

Frågan om en egen biblioteksbyggnad aktualiserades, och år 1938 inrätta-

des en fond för att bekosta en sådan, men den hann emellertid inte uppföras

innan andra världskriget och fick därmed vänta på ett förverkligande fram

till år 1954.

Västerbottens Konstförening – etablering, förankring & utveckling

År 1932 anordnade Umeå Fabriks- och Hantverksförening en samlad vis-

ning av den lokalt förankrade konsten på «Kulturhuset» i gamla folkskole-

seminariets lokaler, och ungefär från denna tid blev konstutställningarna ett

frekvent inslag i stadens kulturliv. En konstnärsklubb enligt mönster från

Stockholm organiserades också under konstnären Eric Hallströms ledning,

där huvudsyftet var:

Att värna om god konst, att värna om gott kamratskap, att till vänskapligt

umgänge samla medlemmarna om möjligt en gång varje månad under vinter-

säsongen, vartill gäster även kunna inbjudas, att genom föreläsningsverksam-

het och i press verka för konsten, att i mån av tillgångar ekonomiskt under-

stödja konstens intressen, eller kulturella intressen, som står konsten nära.48

Klubbens verksamhet var informell till sin karaktär och dess medlemmar be-

stod till största del av utövande konstnärer, arkitekter och andra personer

som på ett eller annat sätt var knutna till kultursektorn. Värt att notera är

dock att ovanstående förslag till ramar för verksamheten även åtföljdes av

bestämmelsen att klubben endast riktade sig till medlemmar av manligt

kön.49 Kvinnliga konstnärer i Umeå, bland vilka vi finner Vera Frisén, var

följaktligen inte välkomna att närvara och fråntogs därmed möjligheten att
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vara med och påverka utformningen av stadens konstliv. Några formella

stadgar eller ramar för verksamheten fanns inte, och man tycks heller inte ha

haft några sådana anspråk, annat än att etablera en plattform för samtal och

diskussioner om konst.

Först år 1935 fick konsten sitt samhälleliga genombrott genom bildandet

av Västerbottens läns konstförening, som skulle få en avgörande betydelse

för hur konstlivet i Umeå sedan utvecklade sig.50 Konstföreningens

verksamhet fick en tydligare struktur än den mer informella konstnärsklub-

ben, men erinrade annars delvis om den tidigare verksamheten. Den största

skillnaden blev att man konstituerade en styrelse om sjutton personer som

skulle arbeta fram stadgar för den nya föreningen, vilka blev vägledande för

de beslut som sedan skulle fattas.51 I styrelsen ingick bland andra de två

konstnärerna C.M. Lindqvist och Kjell Rosén, som tidigare även hade ingått

i konstnärsklubben.52 Som konstföreningens första ordförande valdes lands-

hövding Gustaf Rosén, och mötena hölls även inledningsvis på länsresiden-

set. Förutom ordförande invaldes i styrelsen ytterligare tolv män och en

kvinna; doktorinnan Hildur Ekwall. Tre representanter från konstnärsklub-

ben ingick även i styrelsen, och de var Kjell Rosén, C.M. Lindqvist och Ber-

til Johansson-Bajo.53

I februari år 1936 hade konstföreningen sin första utställning med en av

tidens mest erkände norrlandsmålare – Helmer Osslund som visade ett sex-

tiotal av sina verk. I en intervju i Dagens Nyheter berättar konstnären och

tillika styrelseledamoten i konstföreningen, C.M. Lindqvist att utställningen

besöktes av mellan 500 och 600 personer, vilket var en osedvanligt hög

siffra för en norrländsk stad vid den aktuella tidpunkten.54 Valet av konstnär

ter sig naturligt eftersom Helmer Osslund ur flera aspekter gjorde en pion-

järinsats för att synliggöra den norrländska regionen i Sverige och utom-

lands. Osslund hade sina rötter i Medelpad, men tillbringade delar av sin

uppväxt i Umeå, där han genom familjens omfattande kontaktnät tidigt blev

bekant med flera av stadens kulturella anförare.55 Under ungdomsåren

studerade han måleri på Konstnärsförbundets andra skola i Stockholm och
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reste därefter till Paris, där han kom att hämta inspiration hos konstnärer

som Paul Gaugin, vars syntetistiska stil han sedan omtolkade i sitt eget ska-

pande.56 Efter slutförda konststudier återvände han till hembygden i trakter-

na av Sundsvall, där han med undantag för kortare utlandsvistelser sedan var

bosatt under resten av sin levnad. Osslunds motiv är dock inte i någon be-

tydande mening präglade av Västerbotten eller Umeå. Istället är det fjällvärl-

dens dramatiska natur som blivit föremål för hans gestaltningar, där särskilt

platser som Marsfjällen och Saxnäs känns igen i produktionen. Även om

Osslund inte annat än undantagsvis ägnade sig åt att återge Umeå och dess

nära omgivningar, har hans målningar tjänat som viktiga förebilder för ett

flertal av de konstnärer som var aktiva i Umeå under 1900-talets första hälft,

eftersom han, som en av de första målarna med modernistiska anspråk, vi-

sade att Sveriges norra landsända kunde utgöra en spännande och kontrast-

rik källa att ösa inspiration ur. Valet av Osslund som första utställande

konstnär bör således ha varit om inte en symbolisk, så åtminstone en ytterst

medveten gest från Konstföreningens sida.

I mars år 1937 anordnades en andra utställning, en vårsalong, där elva av

länets aktiva konstnärer hade bjudits in att närvara och under året därpå

bjöds Carl Kylberg (1878-1952) och Folke Ricklund (1900-1986) in för att

ha separatutställningar. I november år 1938 arrangerades en höstsalong på

Folkets hus, och vid denna deltog sammanlagt nio konstnärer varav för för-

sta gången två av dem var kvinnor; Hildur Halleborg Nordwall och Vera

Frisén.57 Utställningen fick ett varmt mottagande, och recensionerna vittnar

om en stark tilltro till den västerbottniska konstens fortsatta expansion. I

Västerbottens Kuriren kan man läsa följande rader:

Konstföreningens höstsalong på Folkets hus i Umeå präglas av hög kvalitet.

Man beklagar bara, att ett par av länets bästa konstnärer saknas. Steen Flem-

ming och David Wretling äro inte alls med och Helge Linden representeras

endast med två dukar. Torsten Nordberg saknas också, men det har mindre

betydelse. Att höstsalongen trots detta företer en högre standard än någonsin

– på något undantag när – vittnar vackert om den starka utveckling, vari den
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västerbottniska konsten otvivelaktigt befinner sig. Vera Frisén gör ett utom-

ordentligt lovande intryck, och flertalet av de manliga kollegerna visa nya si-

dor av sin konst. Utställningen i sin helhet är mycket stimulerande och

mycket glädjande för alla vänner av den västerbottniska konsten, vars löftes-

rika möjligheter förvaltas så väl.58

Bild 12. Helmer Osslund, Hösten (1907)

Recensionen i Västerbottens Folkblad präglas av en något försiktigare entusi-

asm, men ansluter sig annars till den hoppfulla ton som märktes i föregå-

ende recension, anmälaren «Örjan» formulerar sig enligt följande:

Allt som allt – Höstsalongen 1938 utgör en mycket representativ exposé över

de västerbottniska målarnas höga kunnande, goda uppfattning och djupnan-

de konstnärskap. Västerbottningen kan gott brösta sig i medvetande om, att

våra konstnärer gott tål jämförelse med landets andra konstnärer av idag.59

Under den fortsatta delen av 1930-talet och ända in på 1950-talet arrange-

rade konstföreningen i regel mellan en och fem utställningar per år och un-

der denna tid växer medlemsantalet från omkring femhundra medlemmar

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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till minst det dubbla.60 Konstföreningen saknade till en början egna lokaler,

och utställningarna inrymdes således på olika platser runtom i staden fram

till 1940-talets början, då man finner en mer permanent lokal i Hantverkshu-

set vid älven.61 Konstföreningens främsta mål och syfte var enligt dess stad-

gar att väcka och befrämja intresset för bildande konst i länet, och detta

syfte tog sig huvudsakligen i uttryck genom de utställningar som föreningen

anordnade, men liksom många andra konstföreningar runtom i landet köpte

de även in konstverk från de egna utställningarna, vilka sedan lottades ut

bland medlemmarna.62 Man hade även som ambition att nå ut till länsbor på

landsbygden som inte hade möjlighet att se utställningarna i Umeå, vilket

resulterade i att utställningar från och med år 1941 regelbundet turnerade

runt i inlandet och vid flera av dessa tillfällen följde konstnärerna själva med

för att berätta om sin konst.63

HELGE LINDEN & HANS KRETS

Under slutet av 1930-talet etablerade sig Helge Linden som den ledande

konstnären i staden, och med sitt inflytande och sin medverkan i Väster-

bottens konstförening, där han från och med år 1940 satt med i arbetsut-

skottet efter att ha efterträtt sin kollega konstnären C.M. Lindqvist, kom han

att bli en av de mest pådrivande aktörerna i Umeås konst och kulturliv un-

der de kommande decennierna.64 Efter att han mycket hastigt och utan an-

förda skäl lämnar styrelsen och alla övriga uppdrag år 1947, tar kritikern

Einar Härlin över ordförandeposten. Einar Härlin har genom sin mångåriga

gärning som konstbevakare på morgontidningen Västerbottens Kuriren blivit

väl förtrogen med de västerbottniska konstnärerna och då särskilt med

Helge Linden, vars inflytande över konstlivet i Umeå därmed blir mer indi-

rekt till sin art.65 Han förblev dock den samordnande kraften bakom många

av de utställningar som kom att hållas, då han efter sitt långa engagemang i

Konstföreningen etablerat goda relationer till många av de konstnärer som

var verksamma i länet. Som Norrlands representant i Konstnärernas riksor-
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ganisation skaffade han sig även en god inblick i konstnärers villkor och

rättigheter, och de kunskaper han förvärvade genom sitt engagemang gjorde

honom till en flitig debattör, vilket ytterligare förstärkte hans roll som en

konstlivets centralgestalt i Umeå vid denna tid.

Helge Linden var, om man undantar C.M. Lindqvist, en av få västerbott-

niska konstnärer som blev sin hemstad trogen, i motsats till de konstnärer

som ursprungligen härstammade från trakten och aktivt deltog i konstlivet i

Umeå under ett antal år, och därefter bosatte sig i andra delar av landet eller

utomlands. De konstnärer som var verksamma i Umeå under dess första år

av konstnärlig etablering utgjorde tillsammans en samlad krets, där man

framför allt finner namn som Kjell Rosén, Bertil Johansson-Bajo, Stig Wret-

ling och Olle Blomberg.66 Dessa målade mycket tillsammans under det tidiga

1930-talet och de gjorde även gemensamma exkursioner runtom i Väster-

botten och vid några tillfällen även utomlands.67 Den lite äldre målarkollegan

C.M. Lindqvist tjänade tillsammans med konstnärer som Helmer Osslund

och Leander Engström som förebild, och i deras efterföljd målade man i

huvudsak naturen i närmiljön och fjällen, samt genremotiv. Dessa konstnä-

rers närvaro i Umeå lade grunden till det engagemang som senare följdes

upp av Helge Linden och den krets av konstnärer som han slöt till sig under

sent 1930-tal.
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Bild 13. Kjell Rosén, Fjällandskap med rönn (1930- eller 1940-tal)

Helge Linden själv vistades i Stockholm under tidigt 1920-tal, där han var

elev hos Carl Wilhelmson och kom i kontakt med kubismen, varefter han

fortsatte till Frankrike och Italien, där han huvudsakligen kom att ägna sig åt

självstudier, samtidigt som hans intresse för kubistiskt måleri ytterligare

djupnade. Han återvände till hemstaden år 1939 – ungefär samtidigt som

Vera Frisén – och verkade därefter oupphörligt som konstnär i Umeå och

dess närliggande trakter.68 De motiv han ägnade sig åt var framför allt kust-

landskapet, dess slätter, stränder och hamnar och hans stil karakteriseras av

arkitektoniskt uppbyggda kompositioner med stora rena ytor och ett starkt

reducerande av detaljer, vilket gjort att han fått gå under beteckningen pu-

rist, trots att hans konstnärliga projekt har föga gemensamt med de franska

purister som givit stilen dess namn. I motsats till konstnärer som exempelvis

André Lhote äger Helge Lindens målningar en gåtfull och förtätad stillhet,

som han hämtar från den västerbottniska naturen. Han skriver själv i ett

brev till vännen och konstnären Torsten Bergmark 1949:

Naturen har sin egen karaktär inte bara i formen och rytmen utan psykolo-

giskt i sig själv och jag försökte komma åt dessa mer abstrakta ting på djupet.

Av upphovsrättsliga skäl är
bilden i denna elektroniska

version utelämnad.
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Jag sökte så att säga landskapets egen musik som jag uppfattade den med

tanke och känsla, med nerver och sinnen.69

Bild 14. Helge Linden, Kanalen (omkring 1950)

De enkla, avskalade formerna ger stöd åt och avspeglar det lugn och den

tystnad som kännetecknar de västerbottniska naturelementen, och det tycks

som om Linden själv i detta uttryckssätt fann ett språk som lyckades for-

mulera naturens bärande egenskaper. Dessa rader ger uttryck för en relation

till naturen som är märkbar även hos andra västerbottniska konstnärer från

samma generation. En relation som i många fall tycks ha etablerats redan

under den tidiga barndomen, och som sedan åter väckts hos konstnären

under dennes bortavaro, vid exempelvis studier utomlands. Sådana tenden-

ser märks förutom hos Vera Frisén även hos målare som C.M. Lindqvist,

som i likhet med Helge Linden studerat hos André Lhote i Paris under

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i
denna elektroniska version utelämnad.
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1920-talet, men som sedermera återvände till Västerbotten, och med un-

dantag för kortare studieresor förblev länet trogen under den fortsatta delen

av sitt konstnärskap.70

Vad var det då som bidrog till att konstnärerna från Västerbotten åter-

vände till sin hembygd och fortsatte sitt skapande i den miljö som de hade

präglats av sedan barndomen? Säkert är att det inte finns några givna svar på

en sådan fråga. Det som idag ter sig som ett mönster med fasta konturer

grundar sig trots allt i beslut och överväganden som fattades på individnivå,

varför det blir svårt att dra generella slutsatser. Men även om orsakerna till

att dessa konstnärer återvände till Västerbotten varierar, så var en del av de

samhälleliga faktorerna gemensamma. I boken Konst och visuell kultur i Sverige

1810-2000 påpekar konsthistorikern Bengt Lärkner i ett avsnitt att man i

Sverige, likaväl som på många andra håll i Västeuropa, kunde börja skönja

ett nyväckt intresse för den regionala konsten under 1930-talet.71 En sådan

utveckling kunde delvis sättas i samband med de antimodernistiska tenden-

ser som följde på det hårdnande politiska och samhälleliga klimatet. Demo-

kratiseringen av konstlivet – det vill säga publikens möjligheter att med egen

köpkraft styra utbudet genom aktivt deltagande i exempelvis konstföre-

ningar bör också ha spelat en viktig roll i denna tendensutveckling, eftersom

utrymme därmed kunde lämnas åt uppfattningar som avvek från den konst-

syn som uttrycktes och understöddes av kritikerkåren, vars verksamhet van-

ligen bedrevs i storstadsregionerna.

Författaren Gunnar Balgård berör i sin essäsamling Norrifrån. Essäer om

norrländsk litteratur, konst och historia en del av de faktorer som kan ha bidragit

till att många konstnärer återetablerade sig i Västerbotten och fann det möj-

ligt att fortsätta sin konstnärliga verksamhet i länet. Bortsett från att ett

flertal av dem hämtade sina motiv från den västerbottniska naturen och

därigenom flätades samman med sin hembygd, samverkade även det faktum

att Umeå under 1920- och 30-talen utvecklades till en utpräglad tjänsteman-

nastad, samtidigt som den sammanlagda folkmängden ökade med drygt
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7000 personer mellan åren 1910 och 1940, vilket ledde till att förutsättning-

arna för en etablering av konstmarknaden förbättrades avsevärt.

Umeås expansion av administrations- och handelsväsende gjorde att

medelklassens positioner förstärktes och en borgerlighet växte sålunda fram,

som kunde tillvarata och stödja kulturlivet. Gunnar Balgård pekar belysande

på samspelet mellan i huvudsak tre aktörer för att ett lokalt konstliv ska

kunna komma till stånd och ge näring åt en region. Dessa tre aktörer är en-

ligt hans mening: utövande artister, kompetenta bedömare och stödjande

köpare. Eftersom köparna återfinns i de högre samhällsklasserna pekar Bal-

gård på borgerligheten som en nödvändig förutsättning för att upprätthålla

balansen i konstlivet.72 Denna tankegång ter sig delvis inspirerad av Pierre

Bourdieus fältteori som beskriver hur konsten definieras av de agenter som i

någon mening är sammanbundna med det fält där konsten produceras. Där

kan man förutom konstnären återfinna kritiker, samlare, köpare och konst-

historiker – det vill säga de människor som lever för eller av konsten, eller

på annat sätt intresserar sig för den diskurs inom vilken konsten skapas.73

Villkoren för konstlivets utveckling och formation i Västerbotten finner

även återklang i den tyske filosofen Jürgen Habermas resonemang kring

borgerligheten som bärande struktur för konst- och kultursfären, samt även

för offentligheten i en mer generell mening. Habermas tankegångar ansluter

ur ett flertal viktiga beröringspunkter till Bourdieus idéer, men den förres

framställningar baseras inte på en lika noggrann uppdelning av samhället i

skikt eller fält, vilket ger dem en mindre systematisk inramning.74 Dessa

teoretiska ingångar kan enligt min mening te sig angelägna i syfte att bättre

förstå de orsakssamband som bidrog till att göra Västerbotten till en lock-

ande arena för kreativt skapande och intellektuell dialog. Härvid menar

Gunnar Balgård att borgerlighetens ekonomiska stöd till konstnärerna kan

ses som ett speglat utbyte, där de genom sin köpkraft återger regionen dess

självbild genom införskaffandet av konstverk som gestaltar en natur som är

väl förankrad hos befolkningen.75 Ett sådant förhållande har många fördelar,

men framvisar även vissa problem, vilka främst återfinns i det faktum att
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konsten, när den i så hög grad vilar på privatekonomisk grund, tenderar att

uteslutande hamna i enskild ägo, vilket gör det svårt att i ett vidare samman-

hang accentuera bilden av regionen. Konstverken har kunnat beskådas på

utställningar, men har därefter fört en tillvaro i det fördolda, eftersom en-

dast ett litet antal av verken har hamnat i offentliga samlingar tillgängliga för

alla länsbor. Balgård jämför även konstens förutsättningar och utveckling

med litteraturen och finner att böcker som har tryckts i många upplagor och

nått många mottagare inte alls åtföljs av denna problematik.76 En påtaglig

konsekvens av detta har därför blivit att litteraturen har intagit en central

position i speglingen av Västerbotten som kulturell arena, medan konsten

under lång tid har befunnit sig i skugga och endast kommit att aktualiseras i

anslutning till de temporära utställningar som hållits.

Detta dilemma torde emellertid kännas igen även i andra regionala

konstsammanhang där storskaliga konstinstitutioner länge saknats, och här

kan Skåne te sig intressant att studera som jämförande exempel eftersom

regionen i likhet med Umeå först under senare år kommit att ses som en rik

och betydande konstnärlig arena, men som under 1900-talets första decen-

nier hamnade i skuggan av storstäderna Stockholm och Göteborg. I dessa

städer avtecknade sig de modernistiska tendenserna framför allt i en koloris-

tisk nyansrikedom som fann sina viktigaste företrädare hos målare som Bir-

ger Simonsson, Isaac Grünewald, Sven X:et Erixson och Carl Kylberg, vilka

i sin tur huvudsakligen hade tagit intryck av Henri Matisse och fauvismen.

Göteborgskonstnärerna som även kommit att gå under det samlande nam-

net Göteborgskoloristerna såg i likhet med de Stockholmsbaserade konstnärerna

färgen som det primära uttrycksmedlet i en målning, men tycks ha hämtat

inspiration från ett vidare spektra av traditioner och stilar, eftersom uttrycket

i deras målningar sällan når den dekorativa prägel som karakteriserar Matis-

ses principer.77 Hos Skånes liksom Västerbottens konstnärer är det möjligt

att skönja en kärleksfull relation till naturen, och landskapsmåleriet blir följ-

aktligen en av de genrer som kommit att ge Skåne en betydelsefull, om än

undanskymd plats i den nationella konsthistorien. Här verkade exempelvis
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konstnärer som Ellen Trotzig, Ester Almqvist, Tora Vega Holmström och

Richard Björklund, vilka med olika stilistiska grepp gestaltade den skånska

landsbygdens böljande vidder.78 Givetvis föreligger ytterligare likheter mel-

lan regionerna, och det som möjligen ter sig mest intressant att beröra i an-

slutning till detta avsnitt är den stilmässiga differentiering som märks hos de

konstnärer som är verksamma inom respektive region. När man sätter

konsten och i synnerhet måleriet från Västerbotten och Skåne under 1920-

40-talen i relief till de konstnärliga tendenser som utvecklades i storstads-

regionerna vid samma tid, framträder detta som en allt viktigare skiljelinje.

I Skåne såväl som i Västerbotten möter vi konstnärer som med hembyg-

den som självklar utgångspunkt ger gestalt åt de ljusmässiga och atmosfä-

riska variationer som ger landskapet dess signifikanta tonart. De enskilda

tonerna ljuder däremot såväl i dur som i moll, stundom i harmoni och

stundom på gränsen till konflikt. I dessa båda landsändar ser vi emellertid

återgivningar av naturen som är skapade efter dess egen skala, och som

syftar till att avporträttera dess mest framträdande drag. Stilarna varierar;

från finstämd och väl avvägd purism hos målare som Helge Linden, Bertil

Johansson-Bajo och Richard Björklund till mer expressionistiska och klara

toner hos exempelvis Ester Almqvist och Kjell Rosén, eller kubistiska anslag

som i C.M. Lindqvists och Tora Vega Holmströms målningar. Stockholm

och Göteborg karakteriseras av ett mer samlat formspråk, som i Stockholm

antyder en riktning mot formalism och dekorativ fauvism – där färgen i

enlighet med vad som tidigare anförts sågs som den främsta uttrycksbäraren,

alltmedan tendenserna i Göteborg snarast vittnar om ett dämpat, intuitivt

och personligt bildspråk. Orsakerna till att storstädernas konst ter sig mer

enhetlig är givetvis fler än vad som är möjligt att utreda inom ramen för

denna diskussion. Möjligt är dock att den konstnärliga distansen mellan

Stockholm och Göteborg såsom Bengt Lärkner visar, delvis finner sin

förklaring i konstutbildningarnas utformning i de båda städerna, där

konsthögskolan Valand i Göteborg ansågs mer «antiakademisk» än den kon-

servativa och traditionstyngda Konstakademien i Stockholm. Den senare på-
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verkade konstlivet i generell mening och gjorde att en liberal respektive en

mer konservativ falang kom att utgöra kärnpunkterna i det svenska moder-

nistiska måleriet.79 Konstlivet i de mindre städerna påverkades inte lika

påtagligt av dessa stridigheter, utan formerades utifrån individuella förut-

sättningar och strävanden och ter sig möjligen av den anledningen som mer

mångdimensionellt. I exemplet Skåne kan även Danmarks närhet ha varit

bidragande till att den konstnärliga utvecklingen följde ett annat mönster än

i Stockholm och Göteborg, eftersom de skånska konstnärerna troligtvis i

högre grad tog intryck av de danska och kontinentala strömningarna och

därmed inte följde något uttalat konstnärligt program.

Västerbotten, vars geografiska placering försvårade möjligheterna till ett

direkt möte med den internationella konstscenen, uppvisade trots sitt avsi-

des läge en stor stilistisk variation med tydligt märkbara influenser från den

internationella modernismen. Detta kan möjligen förklaras med att ett flertal

av de västerbottniska konstnärerna i perioder hade vistats utomlands för att

studera, och vid hemkomsten på ett naturligt sätt lät de modernistiska

intrycken gå i dialog med den egna närmiljön. Avsaknaden av kontinentens

alltjämt flödande och expansiva konstscen, kompenserades nog i viss mån

av konstböcker eller konsttidskrifter – en marknad som utökades och blev

särskilt betydelsefull under krigsåren när gränserna ut mot Europa var

stängda. Samtidigt erbjöd hemmiljön – vilket Vera Friséns konstnärskap

visar – ett kreativt rum som lämnade plats för reflektion kring, och distans

till det egna skapandet. Detta, tänker jag mig, är minst lika viktigt – om inte

viktigare – för den konstnärliga utvecklingen, som att befinna sig i det nav

där konsten har sin skärningspunkt, historiskt och ekonomiskt sett. Att i en

rofylld miljö ostört utveckla sina motiv och finna det uttryck som bäst kan

gestalta ens konstnärliga syften måste ha varit värdefullt – och ibland även

nödvändigt för den konstnärliga processens framåtskridande. I ett vidare

perspektiv fick detta som naturlig följd att den modernistiska tanken tog sig

i individuella uttryck. Jag ansluter mig emellertid inte helt till Gunnar Bal-

gårds uppfattning, då han menar att:
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Västerbottens målare blir inte berömda på samma sätt som länets författare

senare ska bli det, de tävlar inte i Stockholm, de söker inte full modernism.

De behåller en i huvudsak realistisk återgivning av motiven, eftersom deras

resultat ska avläsas på den lokala marknaden, och ett mer avancerat form-

språk kunde ha inneburit problem med målningarnas uppfattlighet på en

hemmaplan. Att helt bortse från publikkontakten är dålig strategi i en regio-

nal konstutveckling. Ett inledande studium av realism är ett naturligt steg, in-

nan mer avancerade eller sofistikerade uttrycksformer senare kan ta vid.80

Ovanstående resonemang berör givetvis aspekter som är svåra att bortse

ifrån, och som återigen ansluter till Bourdieus tankar kring konstfältet och

att samtliga aktörer inom fältet har betydelse för hur konst produceras.81

Balgårds analys vill således peka mot att de västerbottniska konstnärerna

medvetet valde bort ett fullt modernistiskt formspråk för att ha en möjlighet

att vara aktiva aktörer på den lokala konstmarkanden, vilket ter sig som en

logisk, men möjligen generaliserande slutsats, eftersom jag i enlighet med

mitt tidigare resonemang menar att samtliga av de västerbottniska konstnä-

rer som nämnts inom ramen för detta kapitel var fullärda modernister. De

utgick nästan uteslutande ifrån reella platser och teman i sitt måleri, men

bildspråket var experimentellt och vittnade om skiftande inspirationskällor.

Att man kommit att kategorisera dessa konstnärer som realister finner kan-

hända sin förklaring i att deras målningar ofta bär en mycket personlig prä-

gel, där den egna tonarten träder fram till förmån för enhetliga modernis-

tiska grundsatser. Men om man betraktar de enskilda verken närmare, mär-

ker man snart att de ifråga om färgbehandling och komposition befinner sig

i nära samtal med konstverk och konstnärer som utgör del i den modernis-

tiska berättelsen.



Bild 15. Vera Frisén, Tallar (1970-tal)



Målarkonsten gör det möjligt

att se på tingen i deras egenskap av ting

som en gång har betraktats med kärlek

Paul Valéry



Bild 16. Caspar David Friedrich, Granar (1810-tal)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Naturens speglingar – dialog med motiv & förebilder

öljande kapitel kommer att tjäna som skiss över landskapsmotivets

historik och syftar till att beröra genrens konstnärliga förutsätt-

ningar, utifrån såväl estetiska som historiska och ideologiska

aspekter. Den tidsmässiga avgränsningen spänner över närmare tre sekel

och rymmer tendenser och strömningar som jag anser är nödvändiga att ha

inblick i om man vill skapa sig en djupare förståelse för Vera Friséns gestalt-

ningar av det västerbottniska landskapet. Genom att belysa hur konstnärer

utforskat och tolkat naturen genom konsthistoriens olika skeden, sätts så-

lunda Friséns konstnärskap i en kontext som kan blottlägga dess syften och

samtidigt visa på de källor som formade dem.

I min genomgång har jag, vilket även antyddes i inledningen, valt att när-

mare behandla vissa aspekter av landskapsmåleriets historia, medan andra

lämnas tämligen outforskade. Detta för att skänka nyans och klarhet över de

konstnärliga värden som Vera Friséns måleri befann sig nära och gick i dia-

F
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log med. Jag har således eftersträvat ett urval som speglar de uttryck och

stämningar som är närvarande i den västerländska landskapstraditionen, och

där jag kunnat skönja ett släktskap med Vera Friséns landskap och konst-

närliga hållning. Begrepp och tendenser som tematiseras i hennes måleri

diskuteras därmed mer utförligt, medan idéer och företeelser som befinner

sig bortom hennes konstnärliga ambitioner ges mindre utrymme. En sådan

avgränsning är enligt min mening nödvändig för att inte hamna alltför långt

bort från avhandlingens huvudsakliga syfte – att teckna ett porträtt av Vera

Friséns landskapsmåleri.

De delar av landskapsmåleriets historia som behandlas särskilt uppmärk-

samt är exempelvis friluftsmåleriets etablering under 1700-talets slut – en

faktor som blev avgörande för landskapsmåleriets fortsatta utveckling. Fri-

luftsmåleriet tog form i en tid när människors förhållningssätt till naturen

genomgick dramatiska förändringar, samtidigt som det inom bildkonsten

restes krav på en mer sann naturåtergivning.1 Vidare rönte landskapsmåleriet

som genre större uppskattning och kom att värderas högre inom den aka-

demiska motivhierarkin. Ovanstående faktorer vittnar från skilda perspektiv

om nya och förbättrade villkor för landskapsmåleriet, vilket gagnade konst-

närerna som, inspirerade av upplysningstidens idéer, började experimentera

inom genren. En annan kategori inom landskapsmåleriet som jag koncentre-

rar mig på är det jag omnämner som oberoende landskap.2 Här åsyftas gestalt-

ningar av landskapet som inte är beroende av en sekundär tematik – det vill

säga verk som inte använder landskapsmotivet för att med naturens symbo-

lik uttrycka värden av uttalat ideologisk prägel. Istället riktas fokus mot de

landskapsåtergivningar som låter naturens egna stämningar utgöra kärnan i

verkets tematik.

Det är naturligtvis en omöjlig uppgift att med exakthet markera tydliga

gränser mellan dessa båda landskapskategorier, eftersom det är svårt att av-

göra om ett verks symbolik rymmer ideologiska eller rent estetiska värden.

Därför har jag i mitt försök att sära på dessa valt att betrakta landskap som

rymmer element av uttalat ikonografisk prägel såsom tillhörande den först-
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nämnda kategorin, och landskap som är i avsaknad av sådana tillhörande

den sistnämnda. Detta är en förenklad modell, men gör det möjligt att göra

ett första urval av ett mycket omfattande material. Den tidsmässiga ramen

för min studie är dragen i enlighet med detta urval, emedan landskapsmåle-

riet vid mitten av 1700-talet utvecklades i riktning mot en mer oberoende

tematik, där man sökte teckna ett porträtt av naturens själ, snarare än att låta

naturen stå symbol för religiösa eller politiska värderingar.

Ytterligare orsaker till att välja just denna tid som historisk fond är flera

och motiveras framför allt av att konstlivet under 1600- och 1700-talen ge-

nomgick förändringar, som skulle visa sig få avgörande betydelse för land-

skapsmåleriets fortsatta utveckling. Särskilt upplysningstiden innebar en för-

ändrad syn på naturen och människans förhållande till densamma, vilket

avspeglades i skrifter författade av tänkare och författare som exempelvis

Jean Jacques Rousseau (1712-78), Charles Louis de Secondet Montesqieu

(1689-1755) och Immanuel Kant (1724-1804). Parallellt med denna föränd-

rade natursyn lade även upplysningstidens idéer grund för en friare hållning

till de konventioner och dogmer, av religiös och politisk karaktär, som ditin-

tills hade präglat konstutövandet. Vidare ledde detta till att landskapsmåle-

riet inte längre hade krav på sig att vara knutet till religiösa eller mytologiska

ämnen för att accepteras som motiv. Som en följd av upplysningstidens

idéer kom sålunda landskapsmotivet att befrias från värden som inte fann

sin omedelbara förankring i naturens specifika stämningar och egenskaper.

TIDIGA LANDSKAPSSTUDIER – EN TILLBAKABLICK

Oberoende studier av naturen kunde skönjas redan så tidigt som hos Leo-

nardo da Vinci och Albrecht Dürer under det sena 1400-talet, även om

dessa teckningar och skisser främst bör ses som experiment snarare än som

faktiska gestaltningar inom genren.3 Det är först på 1520-talet, hos den tyske

konstnären Albrecht Altdorfer, som ett allvarligare försök till en mer obero-

ende eller självständig efterbildning av naturen är märkbar. Altdorfers bilder
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förebådar de naturlyriska stämningar som sedan skulle komma att prägla

landskapsmåleriet under 1700 - och 1800-talen. Hans efterbildningar är i

fullkomlig avsaknad av teman eller element som kan hänföras till en religiös

eller ideologisk symbolik, vilket den brittiske konsthistorikern Christopher S.

Wood menar är en unik företeelse för den kontext Altdorfer verkade inom.4

Under 1500-talet präglades konsten ännu starkt av den kristna ikonografin,

såväl i Altdorfers hemland Tyskland som i övriga Europa, varför hans bilder

framstår som unika dokument från denna tid.5 Det som framför allt utskiljer

Altdorfer från konstnärer samtida med honom är att han konsekvent tycks

ha ägnat sig åt dessa naturstudier, medan andra konstnärer mer sporadiskt

prövade sig fram inom genren. Teknikerna han använde sig av varierade,

men exempel på såväl gouache, akvarell och oljemåleri finns bevarade, samt

ett antal skisser och teckningar.6

De fragment av oberoende landskap som man kunnat se hos andra

konstnärer utgörs i huvudsak av enstaka teckningar och skisser, och visar

inte alls på den omsorg om motivet som präglar Altdorfers verk. Wood an-

vänder sig även av begreppet «empty landscapes» om Altdorfers återgiv-

ningar av naturen, och då syftar han på den frånvaro av diskursiv struktur

som annars karakteriserade såväl landskapsmåleriet som konsten i en mer

generell mening vid denna tid.7 Med diskursiv struktur åsyftas de narrativa

element som gör det möjligt att ge verket en rumslig och tidsmässig inram-

ning. Altdorfers landskap formulerar inga teser och rymmer heller inte den

sortens iscensatta eller konstruerade berättelser som bär på ett moraliskt

eller sedelärande syfte. Istället, skriver Wood, präglas dessa landskapsge-

staltningar av förlusten som tema – just genom avsaknaden av konstruerad

tematik.8

1600-TALETS IDEALA LANDSKAP

De oberoende landskap som Altdorfer skapade under det sena 1500-talet

var, såsom tidigare diskuterats, inte karakteristiska för den tid han verkade i.
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Normen vid denna tid var ju att i generell mening avbilda naturen antingen

som fond till bilder av religiös prägel, såsom exempelvis altartavlor, eller till

porträttstudier. Vissa avsteg från dessa konventioner gjordes naturligtvis,

men det är först hos Altdorfer som man ser en konsekvent riktning mot en

mindre regelstyrd efterbildning av naturen, vilket under 1600-talet sedan

skulle få sin efterföljd hos konstnärer såsom exempelvis Claude Lorrain,

Nicolas Poussin och Annibale Carracci.

Under 1600-talet genomgick konstlivet ett flertal avgörande skeden, som

tydligt skulle märkas i hur landskapsmåleriet kom att betraktas och värderas.

En av de förändringar som blev mest märkbar var att villkoren för konstnä-

rer som ägnade sig åt landskapsgenren förbättrades väsentligt då intresset

för konst i allmänhet ökade. Nya kategorier av konstinköpare började mär-

kas på marknaden, framför allt bland det bättre bemedlade borgerskapet

som gärna accentuerade sin samhälleliga och ekonomiska status genom att

själva beställa, köpa och äga konst.9 Dessa förändringar gav även eko i den

konstnärliga gestaltningen av naturen eftersom många av beställarna ville

sätta sin särprägel på målningarnas innehåll och uttryck. Beställarnas infly-

tande över målningarnas tematik bidrog följaktligen till motiv som vilade på

individuella normer, vilket gjorde att dessa landskapsmålningar många

gånger kom att tjäna som allegorier över beställarens egna personliga ideal.10

De ideala landskapen blev därför i första hand bärare av tankar och idéer,

och återspeglade således inte naturens egna stämningar i någon högre ut-

sträckning. Landskapsmålningarna från denna tid berättar undantagslöst om

en natur som rymmer spår av mänsklig närvaro, det är endast i teckningar

och skisser som förekomsten av rena eller oberoende landskap kan skön-

jas.11 Istället för att hylla naturens estetiska och stämningsskapande egenska-

per, var det dess möjligheter att skapa en arkadisk fond till antika myter och

berättelser som attraherade beställarna av dessa landskapsmålningar. Berät-

telserna karakteriserades ofta av höga moraliska teman – även omnämnda

som le grand genre – och präglades inte sällan av starka emotioner och ero-

tiska undertoner.12 Naturen fick sålunda fungera som en scen för det mänsk-
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liga drama som utgjorde målningens tematiska fokus. En sådan komposition

tillfredsställde inte enbart beställaren av verket, utan gagnade även land-

skapsmåleriet som genre, emedan det gjordes klart att även gestaltningar av

naturen kunde rymma «höga» ämnen. Under 1600-talet var fortfarande

historiemåleriet den genre inom bildkonsten som befann sig högst i den

hierarkiska ordningen, och att återge historiska och mytologiska ämnen

inom ramen för landskapsmåleriet blev för många konstnärer en medveten

strategi för att kunna fortsätta utvecklas inom genren.13

I sökandet efter förebilder till dessa ideala landskap kan man skönja i

huvudsak två parallella spår. Ett av spåren ansluter till gestaltandet av natu-

ren och till principerna om hur man efterbildar en så ideal natur som möj-

ligt. Det andra spåret tar istället fasta på idéerna och filosofin om människan

och det drama som en människas liv kan utgöra. Dessa båda huvudspår re-

presenterar, om än på olika sätt, de estetiska och filosofiska värden som låg

till grund för att det ideala landskapet skulle bli ett omtyckt motiv under

1600-talet. Det först nämnda spåret låter tänkare som Plinius den äldre,

Aristoteles och Alberti formulera grunden till ett tänkesätt om naturen och

dess efterbildning, medan det andra spåret framför allt finner sin grund i

antik mytologi och grekisk dramatik.14

Tankarna om naturen fann sålunda stor inspiration i antiken och tänkare

som Plinius den äldre (23 – 79 f.Kr), vars omfattande volym Naturalis Histo-

ria fick många nya läsare under 1600-talets första hälft. Plinius noggranna

observationer om naturens ordning inspirerade de konstnärer som började

utforska landskapet som motiv och därför ville skaffa sig en djupare förstå-

else för naturens empiri. Förutom uttömmande redogörelser över naturens

olika växt, djur och mineralarter presenterar han även en bakgrund till de

olika färger som kan utvinnas ur naturen, vilket var till stort stöd för de

konstnärer som ville nå större kunskap om ett landskaps färglära.15 Plinius

formulerade även observationer och teorier om naturens olika element och

deras funktioner för universums utformning, vilka Margaretha Rossholm

Lagerlöf belysande sammanfattar i sin bok Ideal landscape. Annibale Carracci,
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Nicolas Poussin and Claude Lorrain. De termer Plinius huvudsakligen använde

sig av för att beskriva elementens ordning var mundus, coelum, natura, univer-

sum och terra. Mundus ska enligt Plinius tankegångar förstås som ett välvt tak

som omsluter universum, samtidigt som det något dubbeltydigt beskrivs likt

en kretsande sfär som är icke mätbar och evig. Mundus står för elementen

eld och luft och balanserar samtidigt de dominerande elementen jord och

vatten. Terra – jorden utgör ett av de fyra elementen, på samma gång som

den fungerar som den sammanhållande strukturen i universums centrum,

där våra liv levs, och där annat liv, såsom mineraler, växter och djur, är när-

varande.16

Plinius idéer formulerades och skrevs ner omkring år 40 e.Kr, men kom

likväl att finna stark förankring hos såväl teoretiker som konstnärer verk-

samma under 1600-talet. Detta berodde sannolikt på de antika ideal som

levde kvar från renässansen, och som under 1600-talet utvecklades i en nå-

got annorlunda riktning, vilket gav nyans och prägling åt det konstnärliga

uttrycket. Plinius och de tänkare som kom i hans efterföljd såg även på na-

turen i termer av manligt och kvinnligt, vilket kom att sätta avtryck i bild-

konsten och då särskilt i landskapsmåleriet under 1600-talet. Man såg natu-

ren som helhet såsom feminin, genom dess genererande och reproduce-

rande egenskaper. En moder som tillskrevs stor sinnlighet. En sinnlighet

som emellertid hade sitt ursprung i eld och sol – element som traditionellt

sett associerades med manlighet. Samtidigt ansågs den slutgiltiga utform-

ningen av världen, själva skapelsen, vara resultatet av en manlig princip såväl

i den klassiska mytologin som i kristendomen.17

Tanken på konstnären som en gudomlig skapare var vanlig bland

humanister under renässansen och genomsyrade även tankegångarna hos

många av teoretikerna under 1600-talet, vilket gav ytterligare näring åt idén

om maskulina och feminina principer i naturen.18 Detta synsätt bidrog säkert

till att 1600-talets gestaltningar av landskapet präglas av ett sensuellt uttryck.

Spänningen mellan det feminina och maskulina blev en tematik som använ-

des frekvent av konstnärerna vid denna tid, och då de hämtade sin inspira-
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tion i den antika mytologin accentuerades denna känsla ytterligare. Vanligt

förekommande gestalter i målningarna var exempelvis de liderliga satyrerna

som tillhörde Dionysos följe och sökte nymfernas sällskap. Exempel på ett

sådant motiv kan ses hos exempelvis Claude Lorrain i hans målning Land-

skap med dansande Nymf och Satyr från år 1641, men motivet var mycket van-

ligt och kan även ses hos flertalet av de konstnärer som ägnade sig åt land-

skapsgenren under 1600-talet.19 Det faktum att man tillskrev naturen femi-

nina och maskulina värden, samt att man återgav grekiska myter som anda-

des ett erotiskt innehåll gjorde att naturen såsom Margaretha Rossholm La-

gerlöf beskriver det, kom att representera en slags «erogen zon».20

Bild 17. Claude Lorrain, Landskap med dansande nymf och satyr (1641)

Denna dubbla erotisering av naturen som motiv bidrog till att landskapsgen-

ren automatiskt kom att associeras med lust, förnöjelse och vila, vilket ofta

korresponderade väl med de miljöer de sedermera kom att hamna i. Flertalet

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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av dessa verk beställdes för att passa väl in i de lantliga villor som blev po-

pulära hos den italienska adeln på 1600-talet.21 I dessa miljöer önskade man

omge sig med motiv som ingav en känsla av frihet och vällust, i enlighet

med den livsstil man själv fann tilltalande eller lockande. Förutom dessa

aspekter attraherades även detta samhällsskikt av målningarnas innehålls-

mässiga värden som talade till deras kunskap och höga bildning – en faktor

som alltsedan renässansen varit viktig för konstnärer att ta hänsyn till.22

Dessa tendenser skulle sedan komma att finna fortsatt stark förankring un-

der 1700-talet, särskilt i Frankrike där målare som Antoine Watteau (1684-

1721) i sina verk riktade sig till en beläst och välbeställd kundkrets vars in-

tellektuella referensramar var vida, men där huvudsyftet var att roa och un-

derhålla. Ett av de mer kända exemplen på en sådan målning är Avfärden från

Kythera från år 1717 som framställer ett antal kärlekspar och deras känslo-

fyllda uppbrott inför resan från ön Kythera, där kärleksgudinnan Afrodite

enligt myten hade sitt ursprung. Det är även möjligt att spåra erotiska un-

dertoner i den brittiska landskapskonsten från den senare delen av 1700-

talet där konstnärer som Thomas Gainsborough (1727-1788) och hans verk

Conversation Pieces från 1740-talet kan framhållas som exempel.23 Hans verk är

emellertid i likhet med andra brittiska konstnärer från denna tid mer åter-

hållna till uttryck och stil, och rymmer även i större omfattning ett moraliskt

innehåll. Det som förenar de brittiska och franska konstnärerna är emeller-

tid den för rokokon så signifikanta s-linjen som även framhålls som den

mest harmoniska av former i den traktatliknande essän The Analysis of Beauty,

skriven av den brittiske konstnären och konstteoretikern William Hogarth

(1697-1764).24

Även om uttrycket i 1600-talets landskapsmålningar till en början kan te

sig lättsamt och vällustigt, berörs likväl ämnen som var ämnade att ha ett

moraliskt och tankeväckande syfte. Detta var inte alltid ett krav från bestäl-

laren, utan lika ofta ett strategiskt val från konstnärens sida för att behålla

sitt goda renommé i en värld som fortfarande var starkt präglad av strikta

konventioner. Denna värderingsgrund bidrog även till att målningar som



122 Naturens speglingar

gick under den formella beteckningen landskap i egentlig mening rymde

motiv av mer narrativ och mytologisk karaktär.25

Mötet mellan vällust och moral skapar en påtaglig ambivalens i

målningarnas inre struktur, men ger samtidigt uttryck för ett spänningsför-

hållande som kan sägas vara representativt för den tid de uppkom i. Barock-

ens bildkonst är i många avseenden uppbyggd kring motsatsparen vila –

energi och frihet – kontroll, vilket är högst kännbart i det stora flertalet av

de ideala landskap som skapades under 1600-talet. Laddningen uppstår på

ett flertal nivåer, såväl innehållsmässigt som kompositionellt, och utgår

framför allt från mötet mellan målningarnas starka sensuella ton och den

samtidigt kontrollerade kompositionen i målningarna. Detta signifikanta

stildrag förekommer inte enbart inom bildkonsten, utan märks även, såsom

Margaretha Rossholm Lagerlöf påpekar, i litteraturen som lästes vid denna

tid.26 Litteraturen liksom konsten inspirerades under 1600-talet av den antika

mytologin, vars tematik ofta balanserar kring konflikten om lockande erotik

och höga moraliska ideal. Man inspirerades exempelvis av Ovidius’ (43 f.Kr

– 17 e.Kr) Metamorfoser där kärlek och erotik spelar en central och förlösande

roll i de olika förvandlingsakterna.27

Även författare som Vergilius (70 f.Kr-19 f.Kr) och hans litterära

föregångare – den grekiske herdediktaren Theokritos (ca 300-260 f.Kr) fann

en stor läsekrets under 1600-talet, vilket hade sin förklaring i deras deskrip-

tion av och hållning till livets sensuella värden. De framställde kärleken och

naturen som de främsta källorna till människans godhet, vilket redan under

1500-talet inspirerade italienska renässansmålare som Giorgione, Tintoretto

och Campagnola att utforska naturens befrämjande egenskaper på männi-

skan.28 Ett sådant exempel kan skådas i målningen Pastoral från 1510-talet

som påbörjades av Giorgione och avslutades av Tizian. Denna målning bär

på flera av de egenskaper och stämningar som senare skulle bli karakteris-

tiska för det ideala landskapet, även om dess komposition och perspektiv

ännu vittnar om ett inflytande från renässansen. Målningen utgörs av två

män och två kvinnor omgivna av ett frodigt och böljande bergslandskap.
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Förutom pinjeträd och annan grönska skymtar man någon form av bebyg-

gelse i bakgrunden, samt en herde som vallar sin fårhjord. Gestalterna i för-

grunden ter sig hämtade ur den grekiska mytologin. De två kvinnorna är lätt

draperade i tyg, i övrigt är de helt avklädda, medan de båda männen är

iförda för renässansen tidstypiska klädedräkter. Den ena av männen spelar

på ett stränginstrument, och en av kvinnorna håller i en flöjt. Gestalternas

inbördes relationer framstår dock som diffusa och svårtydda, men är ganska

karakteristiska för den här sortens motiv. Detta frammanar en gåtfullhet och

ambivalens som får de erotiska undertonerna att framträda med ökad tyd-

lighet.

En annan av Giorgiones målningar som karakteriseras av denna tematik

är Stormen, som han målade någon gång under 1500-talets första år.29 I likhet

med Pastoral ramar ett grönskande landskap in målningens huvudscen som

utgörs av de två gestalter som befinner sig i målningens högra respektive

vänstra hörn. Den gestalt som är centrerad åt höger i bildplanet utgörs av en

avklädd kvinna som ammar ett barn, medan den manlige gestalten i vänstra

hörnet håller en herdestav i handen alltmedan hans blick faller på kvinnan

som i sin tur riktar sin blick ut ur bildrummet. Naturen som omger dem

erinrar om den pastorala idyll som karakteriserade föregående målning, dock

är skillnaden mellan de båda målningarna ytterst förnimbar om man när-

mare betraktar de stämningar som återges i landskapen.

Bild 18. Giorgione (Tizian), Pastoral (1508)

Av upphovsrättsliga
skäl är bilden i

denna elektroniska
version utelämnad.
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Bild 19. Giorgione, Stormen (1507-08)

I Stormen frammanar den mörka himlen i bakgrunden en känsla av hot och

ödeläggelse. Inom ett par ögonblick ska ett oväder bryta fram och ge ny ton

till det idylliska landskapet, men dessförinnan präglas varje enskilt element i

målningen av en spänd inväntan, en skräckfylld insikt om alltings sårbarhet.

Sårbarheten gör sig kännbar hos betraktaren tack vare de utplacerade

mänskliga gestalterna som omdanar landskapet från att vara en idyllisk till-

flyktsort, till en scen för emotionella och existentiella uttryck. Flera försök

till tolkning av denna målning har gjorts genom århundradena, och man har

framför allt koncentrerat sig på att identifiera gestalterna som intar landska-

pet. Detta har resulterat i tolkningar som sett motivet utifrån mytologiska

förståelsegrunder likaväl som självbiografiska. Vissa har även hävdat att

motivet kan härledas till en kristen kontext, vilket sålunda ger verket en alle-

gorisk dimension.

Författaren och litteraturvetaren Jan Holmgaard ger i sin bok Det sublima

och döden en möjlig allegorisk ingång till motivet. Han ser kvinnan och barnet

som en figuration för människans ursprungliga renhet, som är ett med Gud

och oändligheten. Placeringen i naturen kan således förstås som en åter-

Av upphovsrättsliga
skäl är bilden i

denna elektroniska
version utelämnad.
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spegling av Edens lustgård, vilket ytterligare understryks av gestalternas na-

kenhet.30 Den annalkande stormen bryter dock detta harmoniska och evigt

gudomliga tillstånd, och försätter istället människan i verkligheten som är på

samma gång skräckfylld och lockande. Målningen befinner sig därmed i

gränslinjen mellan det oändliga och det tidsliga, och pekar sålunda ut det

ouppnåeliga i föreningen mellan dessa båda ordningar. Holmgaard uttrycker

det enligt följande:

Det Giorgiones bild bär vittnesbörd om är människans förlust av en given

och entydig position i förhållande till den oändlighet som bär Guds namn.

Som en ögonblicklig blixt skär oändligheten genom människans tid, får hen-

nes värld och referensramar att komma i gungning, och försätter därmed

också vår förvissning om ett förflutet eller kommande uppgående i en har-

monisk ordning mellan ändligt och oändligt, människa och Gud i en evig

vägran till bekräftelse. Giorgiones blixt är det sublimas ljus, förebådelsen om

en estetik där det ändliga och mänskliga glider ut mot oändlighetens avgrund

bortom all möjlighet till bekräftelse, bort från en given position som skänker

människan hennes identitet.31

Målningen öppnar sig följaktligen för ett flertal tolkningsmöjligheter, vilket

till viss del fördunklar motivets egentliga berättelse – något som måhända

var själva syftet. Redan i Leon Battista Albertis traktat Della Pittura (Om må-

larkonsten) från 1435-36 introduceras tanken på en profanering av motiven så

att motiv från antikens mytologi och litteratur kunde återges i samma fram-

ställning som traditionellt kristna motiv.32 Albertis teorier rör sig inte i rikt-

ning mot att helt utesluta närvaron av det gudomliga i konsten, snarare ef-

tersträvas ett spänningsförhållande mellan den gudomliga och den mänskliga

dimensionen, vilket Giorgiones framställning sålunda materialiserar.33 Denna

målning kom genom sin nydanande ikonografi att markera ett nytt paradigm

för framställningar av såväl natur som människa, vilket fick avgörande

betydelse för etableringen av både de ideala landskapen under 1600-talet,

och de sublima landskapen under 1700- och 1800-talen.
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Målningar såsom Stormen förebådade sålunda 1600-talets ideala landskap,

men landskapsmåleriet som egen genre förblev ett outforskat område ännu

något sekel. Naturen sågs i första hand som en fond till målningens huvud-

sakliga scen – det mänskliga dramat, vilket även är skönjbart vid en närmare

anblick av perspektivet i dessa tidiga landskapsstudier. I de ideala landskapen

upptar inte gestalterna regelmässigt förgrunden, utan samspelar med de öv-

riga elementen i bildrummets alla skikt, vilket skänker luftighet och rymd

över målningarna. Det är följaktligen i kompositionen som man märker de

största skillnaderna mellan 1500-talets och 1600-talets landskap, då epo-

kerna rent innehållsmässigt ter sig sammanlänkade enligt samma principer.

En sådan princip är den längtan efter det evigt sköna och orörda Arkadien

som gav gestaltningarna av naturen dess drömska stämningar.

Arkadien – det drömda landskapets ursprung

Arkadien är både ett begrepp och en faktisk plats. Dess faktiska ursprung

finns på Peloponessos i Grekland, men det landskap som blivit föremål för

drömmar och längtan är i första hand en metafysisk skapelse som funnit

olika uttryck och formulering alltsedan antiken. I Vergilius Elegier förekom-

mer beskrivningar av en sådan plats, och i hans tolkning är det den nordita-

lienska landsbygden som fått tjäna som modell för återgivningarna. Även i

Theokritos Idyller finns hänvisningar till Arkadien, men i hans skildringar är

det Siciliens orörda natur som blir utgångspunkten för de poetiska drömme-

rierna.34 Arkadien kan således inte hänföras till någon geografisk plats, men

beskrivs som platsen för författarnas innersta längtan – en plats som rym-

mer skönhet, enkelhet, vällust och frid. Under 1600-talet blev detta längtans

och drömmarnas landskap en förebild för många konstnärer då det gav

namn åt många av de stämningar som man ansåg att en målning skulle

rymma. Även under senare epoker i konsthistorien kom Arkadien att utgöra

ett viktigt motiv i återgivningen av naturen. Dessa framställningar fäste

emellertid störst vikt vid den mentala bindningen till en specifik sorts land-
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skap, snarare än en längtan efter en svunnen tid. Arkadiska landskap kan

enligt min mening exempelvis skönjas hos ett flertal nordiska konstnärer

under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet där de svenska konstnä-

rerna Richard Bergh (1858-1919) och Otto Hesselbom (1848-1913) kan sä-

gas representera detta i sina verk. Här vill jag särskilt nämna Berghs väl-

kända målning Nordisk sommarkväll från åren 1899-1900 som med en poetisk

och drömmande ton återger de välkända, men dock så förtätade, nyanse-

ringarna i den svenska sommarkvällens karaktär. Detta är även något som

skulle kunna appliceras på Vera Frisén och hennes relation till det väster-

bottniska landskapet. I Vera Friséns fall kan man tala om ett materialiserat

Arkadien – en faktisk geografisk plats, vars natur fortsätter att locka och

fascinera henne genom årtiondena, såväl på grund av den livslånga bind-

ningen till naturen som av de stämningar den rymmer.

För att ge en mer nyanserad deskription av Arkadien som konstnärligt

motiv och dess relation till Vera Frisén och hennes skapande, ämnar jag i

det följande betrakta hennes målning Morgondis över Kolksele i ljuset av två

andra målningar som karakteriseras av det arkadiska temat; Claude Lorrains

Kustvy och bortförandet av Europa från år 1667 samt Nicolas Poussins Et in Ar-

cadia ego från omkring år 1640. Den mest anmärkningsvärda skillnaden mel-

lan dessa tre framställningar är att Vera Friséns målning tillkom i en kontext

som både tidsmässigt och konstnärligt befann sig långt från de övriga två.

Närmare tre sekel skiljer framställningarna åt, vilket placerar dem i två olika

konstnärliga paradigm. Tanken med att låta dessa målningar möta varandra

är att de utifrån sina skilda perspektiv kan berätta om den längtan som

många gånger präglar gestaltningen av naturen. En längtan som i 1600-talets

ideala landskap ofta uttrycktes genom att skildra konturerna av en svunnen

tid – en tid som man ansåg härbärgerade höga moraliska och konstnärliga

ideal, vilka genom modernitetens tidevarv gått förlorade. I Vera Friséns

landskapsstudier är denna längtan förnimbar framför allt i det faktum att

hon hela sitt konstnärskap återkom till samma geografiska platser för att

måla, och i dessa målningar återgav stämningar som tycks ha haft en konti-
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nuerlig betydelse för hennes skapande. Sålunda gestaltas Vera Friséns läng-

tan inom ett vidare spektra av emotioner, och den ter sig också närmare

knuten till hennes personliga erfarenheter av naturen än vad som är möjligt

att utläsa i 1600-talets arkadiska landskap.

Skillnaderna mellan dessa gestaltningar må te sig påfallande om man en-

bart ser till deras yttre ramverk, men betraktar man den inre strukturen när-

mare torde det tematiska släktskapet likväl kunna skönjas. Min avsikt är

emellertid inte att i första hand jämföra verkens skillnader och likheter,

istället intresserar jag mig för de egenskaper, stämningar och värden som

enligt min mening formulerar en inre längtan efter det bortomliggande och

onåbara. Jag menar att en sådan meningsbärande tematik är central inom

landskapsgenren – oavsett när den uppträder – varför ett blottläggande av

dessa betydelser ter sig nödvändig. Som jag inledningsvis påpekat ser jag

Vera Friséns måleri såsom ingående i ett större konstnärligt sammanhang,

vilket tillåter mig att ställa hennes målningar i relation till verk och konstnä-

rer som jag menar kan ha påverkat riktningen i hennes skapande. 1600-talets

återgivningar av naturen befinner sig ur många aspekter långt ifrån Vera

Friséns, men där återfinns element, som även om de reduceras och omtol-

kas av henne, bär på signifikanta likheter – vilket följande tankegångar vill

vittna om.
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Bild 20. Vera Frisén, Morgondis över Kolksele (1930- eller 40-tal)

Bild 21. Claude Lorrain, Kustvy och bortförandet av Europa (1667)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Morgondis över Kolksele

Målningen Morgondis över Kolksele tillkom troligen någon gång mellan 1930-

och 40-talet och återger liksom många andra av Vera Friséns målningar den

tidiga gryningen i ett ödelagt och slumrande försommarlandskap. Förgrun-

den upptas av en skugglös vidd som kröns av en dunge med träd som balan-

serar vid kanten av Umeälvens mynning. Trädens placering utgör en tydlig

gräns mellan målningens olika grundskikt, men bidrar samtidigt genom sin

transparens till att skapa en enhet av landskapets olika delar. Utöver denna

grupp av träd som befinner sig till höger i bildplanet märks ett lägre träd till

vänster om dessa, vars grenverk är så transparent att det nästan ter sig upp-

löst i den bakomliggande älvmynningen. Målningens mellangrund utgörs av

den stillsamt strömmande älven och dess dalgång bestående av de diffusa

konturerna av träd som avtecknar sig mot fonden.

Det är sen natt eller mycket tidig morgon, solens uppstigande anas bakom

trädtopparna, och dess svaga ljus skänker ett tillbakahållet och dovt skimmer

över landskapet. Naturen tycks innesluten i nattens vila – varom daggens

tunna hölje över vidderna berättar. Allt är stilla. Inväntande. Denna vil-

samma och kontemplativa stämning är karakteristisk för Vera Friséns land-

skapsmålningar, vilket ger en erinran om att hon sökte sig till naturen i dess

mest avklädda tillstånd – i gryningen eller skymningen när landskapet ter sig

som mest ensamt och övergivet, och förlusten är förnimbar i varje enskild

del av dess inre. Vid tidpunkter som dessa, när naturen är i avsaknad av

skingrande element, kan dess själ framträda för betraktaren i sin mest rena

och orörda form. Det är som om ett icke synligt raster av vilsamhet och

lugn lagt sig över naturen, genom vilket vi som betraktare kan ges tillträde

till ett landskap som annars inte existerar annat än i våra tankar och dröm-

mar.

Det är på denna punkt som jag menar att Vera Friséns landskapsmål-

ningar ansluter sig till den längtan efter ett idealt och evigt skönt landskap

som gav prägel åt det arkadiska motivet. 1600-talets konstnärer riktade

såsom tidigare nämnts vanligen sin längtan mot antiken och dess estetiska



Naturens speglingar 131

och moraliska ideal, vilket är märkbart i exempelvis Claude Lorrains målning

Kustvy och bortförandet av Europa. Denna målning berättar om myten kring gu-

dinnan Europa som fördes bort av Zeus till Kreta, där hon sedermera födde

honom tre söner. Myten tar trots sitt våldsamma innehåll gestalt i denna

målning på ett odramatiskt sätt, vilket ger landskapet en harmonisk, nästan

drömsk ton. Scenen med Europa som på en åsna förs bort av Zeus tjäna-

rinnor upptar målningens förgrund, och ägde man inte vetskap om mytens

innehåll skulle man troligen tolka motivet som utgörande del av de festtåg

eller processioner som vanligen förekommer i antik grekisk mytologi. Ge-

stalterna befinner sig alldeles invid strandkanten i ett låglänt och stilla kust-

landskap, naturen är bördig att döma av korna som betar av gräset, och lite

längre in i bildplanet kan man även skåda ett frodigt pinjeträd, vars grenverk

smälter samman med himlen i bakgrunden. I målningens fond anas ett antal

lägre kullar som ter sig insvepta i soldiset. Även i denna målning är det mor-

gon. Solen har visserligen rest sig bakom horisonten, men dess strålar är

ännu svaga och skänker bara ett svagt dis av ljus över landskapet. Skuggorna

är endast lätt skönjbara och vilar över gruppen av gestalter i förgrunden.

Även om denna målning innehållsmässigt inte ter sig besläktad med Vera

Friséns Morgondis över Kolksele finns där ett antal tematiska aspekter som för-

enar dem. Detta gäller särskilt kompositionen och placeringen av de olika

naturelement som finns närvarande i målningarna, där gestaltningen av trä-

den och dess transparenta grenverk framstår som den mest omedelbara län-

ken mellan målningarna. Det är även dessa trädgrenar som vidrör horison-

ten, som enligt min mening, tydligast ger uttryck för den längtan som bebor

båda dessa landskap. De kan enligt en sådan tolkning förstås som en symbol

för den inre riktning till ett bortom som inte är visuellt förnimbart annat än

genom en aning – en själens beröring. Trädet är fast förankrat i marken ge-

nom sitt rotsystem, men kan samtidigt genom sin oupphörliga förgrening

sträcka sig utåt och uppåt i en rörelse som placerar sig inom landskapets

ramar, likaväl som i en bortomliggande oändlighet, som med Jan Holm-

gaards ord «skär genom tiden». I det stora flertalet av Claudes landskaps-
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målningar återfinns träden vid den gräns där mellangrund och bakgrund

sammansluts, vilket förstärker känslan av trädens riktning ut ur bildplanet.

En sådan komposition märks även i många av Vera Friséns landskapsmål-

ningar, trots att hennes konstnärliga metod är långt mer reducerad, och där-

för inte låter sig nyanseras med hjälp av skuggor och ljusspel på det sätt som

präglar Claude Lorrains målningar. Trädet som symbol har givits en mång-

fald av meningar och betydelser i konsthistorien, och vanligast är att man

valt att se trädet som en metafor för människans inre, där grenarna berättar

om de olika emotionella lägen en människa rymmer.35

Hos Vera Frisén och hos Claude Lorrain är det emellertid inte träden

som symbol för människans inre som är intressant att beakta, snarare ligger

spänningen i de båda konstnärernas förmåga att med träden som blickpunkt

materialisera en längtan efter den tillflyktsort som Arkadien symboliserar.

Även om Vera Frisén inte eftersträvade att teckna ett porträtt av Arkadien i

egentlig mening, anser jag likväl att termen är betecknande för hennes skild-

ringar då de karakteriseras av en längtan och ett sökande efter det ideala

återgivandet av naturen. Det är dock härvid man kan skönja den tydligaste

skiljelinjen mellan hennes landskapsmåleri och de ideala landskap som till-

kom under 1600-talet. Det Arkadien som framställs i Lorrains och i andra

1600-talskonstnärers verk, tar sin utgångspunkt i en längtan efter, och i en

idealisering av de moraliska och estetiska värden som präglade antikens

samhällsliv, vilket således inte är jämförbart med den längtan efter att skåda

naturens sanning som märks hos Vera Frisén. Hon skriver själv i sin anteck-

ningsbok:

Oberoende av verkets yttre mening tror jag att den äkta konstens känne-

tecken är att den vädjar till något mycket känsligt, mycket svåråtkomligt hos

betraktaren. Denna sak är också för mig svår att kläda i ord, men jag skulle

vilja kalla det sanningskärlek. Kan icke verket söka sin väg till detta tror jag

icke att den bästa beskrivning hjälper och kan det fylla sin uppgift är den

onödig. Konstnären skapar för sin egen skull. Han ger avtryck ur sina egna
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inre speglar och om han lyckas med detta har han även lyckats göra konst,

skön eller oskön men sann.36

Ovanstående citat vittnar om Vera Friséns trofasta övertygelse om att det är

den blottlagda sanningen som ger mening och betydelse till ett konstverk,

och i hennes fall handlade troligtvis sökandet av sanningen om att vara sann

mot naturens själ – att återge naturens stämningar och växlingar på ett sätt

som bevarar och innesluter dess karakteristiska egenskaper. Något förenklat

kan man förklara den avgörande skillnaden mellan de båda målningarna en-

ligt följande; Claude Lorrain återger en längtan efter förflyktigade värden,

vilka han låter landskapet utgöra ram för, medan Vera Frisén uttrycker en

längtan efter att ge gestalt åt naturen i sig själv – i dess rena, eller för att an-

vända hennes egna ord «sanna» form. Kanske kan man i hennes ord även

skönja en längtan eller strävan efter att i måleriet peka ut och blotta den sår-

bara punkt inom varje människa som inte är åtkomlig på annat vis än genom

måleriet. Den franske författaren Jean Genets ord om Alberto Giacomettis

konst kan möjligen ge ytterligare relief: «Skönhetens ursprung är alltid det

sår – unikt för var och en av oss, dolt eller synligt – som alla människor bär

på, bevarar och flyr in i när de vill dra sig undan världen för en stunds kort

men intensiv ensamhet».37 Hos både Claude Lorrain och Vera Frisén anas

således en rörelse där måleriet öppnar upp för de annars oåtkomliga rum där

människan bevarar sin längtan. En tillflyktsort på samma gång enskild och

gemensam – men sann.

Bland de traktat och handböcker om konst som inspirerade konstnärerna

under 1600-talet märks bland annat Aristoteles Poetik och Horatius Ars Poe-

tica. Dessa texter fastslår, om än på skilda sätt, att konstverk ska skänka be-

traktaren njutning och vällust, vilket bäst åstadkoms om verket är en efter-

bildning av naturen. Det arkadiska landskapet fyllde därmed en viktig funk-

tion för konstnärerna eftersom det kunde tillskrivas ett önskat innehåll, och

samtidigt tala till sin tids estetiska ideal. Aristoteles menade emellertid att

njutningen som uppstår i mötet med ett konstverk är av intellektuell – inte
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sinnlig natur, vilket gjorde att skildringarna av Arkadien fann stor variation i

både uttryck och innehåll. Man kan exempelvis skönja stora skillnader i Ni-

colas Poussin och Claude Lorrains tolkningar av det arkadiska landskapet,

och dessa kan därmed även sägas vara uttryck för en mer intellektuellt re-

spektive sinnligt präglad uppfattning av naturen. Vad som dock förenar

dessa båda sätt att närma sig Arkadien är att motivet är tänkt att rikta sig

mot ett drömmande, snarare än ett betraktande i traditionell mening.38 Mål-

ningarna komponerades ofta enligt principer som syftade till att bjuda in

betraktaren i den kontemplativa atmosfär som bildrummet utgör. På detta

sätt skulle upplevelsen av vällust och känslan av identifikation med de avbil-

dade gestalterna ytterligare förstärkas.

Arkadien tolkades ur olika perspektiv av de konstnärer som ägnade sig åt

motivet, och även om den förenande länken dem emellan var en längtan

efter det evigt sköna, fann denna längtan en mångfald av gestaltningar och

uttryck. För det stora flertalet konstnärer symboliserade Arkadien en för-

gången ideal tillvaro, vilket gav stämningen en sentimental och allvarlig prä-

gel. Poussin gav gestalt åt ett flertal sådana målningar, varav den kanske

mest omtalade är Et in Arcadia ego. I denna målning, liksom i flera av hans

övriga verk är det möjligt att utläsa en modernitetskritik där antiken fram-

ställs som den främsta av civilisationer varur allt en gång tog sin början –

estetiskt, filosofiskt och etiskt. Motivet rymmer den meditativa och dröm-

mande stämning som karakteriserar de ideala landskapen, men äger alls inte

den idylliska prägel som annars kännetecknar genren. Snarare än längtan är

det vemod som bäst kan beskriva den stämning som är närvarande i verket.

Målningen är centrerad kring en grupp av gestalter som samlats kring en

sarkofag där inskriptionen Et in Arcadia ego kan tydas. Förutom tre herdar

utgörs gruppen även av en kvinna iklädd antik klädedräkt. Männens upp-

märksamhet är riktad mot inskriptionen på sarkofagen, medan kvinnan med

lätt nedsänkt blick tycks försjunken i egna tankar. Sarkofagen ramas in av ett

antal träd, och där bakom anas konturerna av ett frodigt bergslandskap som

sluts samman med den molnbeklädda himlen.
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Det är huvudsakligen symboler och allusioner som skapar verkets tema-

tik, vilket ger det en mer implicit narrativ prägel än exempelvis Claude Lor-

rains målningar. Följaktligen återfinns i målningen – frånsett den uppenbart

antikiserande huvudscenen – intertextuella länkar till litteratur och filosofi

som gemensamt ger motivet dess innehåll. Den oupphörliga dialog med

antikens idé- och symbolvärld som tar plats inom målningens ramar, bjuder

sålunda på rika tolkningsmöjligheter. En aspekt som är särskilt intressant att

uppehålla sig vid, är exempelvis att utröna vem kvinnan är eller kan tänkas

symbolisera i detta sammanhang. Ett flertal forskare har sett henne som en

symbol för själva döden, men åsyftar då troligen den död som Platon låter

Sokrates filosofera kring i dialogen Faidon – den död som skänker själen

frihet och vars slutliga stadium är ett uppgående i idévärlden.39

Bild 22. Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego (omkring 1640)

Margaretha Rossholm Lagerlöf visar i sin behandling av målningen även på

att två av herdarna bär kransar som symboliserar eviga värden – lagerkran-

sen som står för konst och förnuft, samt kransen av murgröna som står för

pånyttfödelse eller nyskapande.40 Dessa båda kransförsedda män pekar, så-

Av upphovsrättsliga skäl är
bilden i denna elektroniska

version utelämnad.
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som tidigare nämnts, med sina händer mot inskriptionen på sarkofagen, vil-

ket ger betraktaren en erinran om det som målningens titel anger, att den

avlidne nu finns i det drömda paradiset – Arkadien. De riktar även upp-

märksamheten mot de skuggor som faller tungt över sarkofagen, vilket ger

gesten ytterligare en symbolisk dimension eftersom mörka skuggor ofta

kommit att förstås som en förebådelse av och påminnelse om döden – sam-

tidigt som skuggan i den antika idévärlden ansågs vara ursprunget till allt

konstnärligt skapande.41

Bortsett från de mest uppenbara allusionerna till den antika idétraditio-

nen, rymmer målningen således mer intrikata samband som vittnar om

Poussins intentioner att skapa ett verk där den antika tematiken får en mer

djupgående betydelse. Som en följd därav framstår målningen som ett ut-

märkt exempel på hur idémässigt och litterärt förtätade många av de ideala

landskapen var under 1600-talet, samtidigt som den visar att längtan som

motiv kan ges en mångfald av uttryck och gestaltningar. Detta blir än mer

tydligt om man låter målningen utgöra relief till de tidigare beskrivna land-

skapen, vilka båda två, om än på skilda sätt, uttrycker längtan genom att utgå

från naturens, i detta fall trädens transcendenta egenskaper. Claude Lorrains

målning speglar förvisso ett tema som har sitt omedelbara ursprung i myto-

login, men låter likväl naturen harmoniera med den framställda scenen i för-

grunden på ett sätt som sammanlänkar människan med landskapet, istället

för att enbart låta naturen utgöra fond för narrationen. Poussin vänder

istället på perspektivet och låter motivet berättas utifrån gestalterna i för-

grunden, vilka genom sina olika attribut och gester förmedlar ett budskap

som väl kan tolkas som längtan i en mer vidsträckt mening. I detta fall ska

längtan emellertid förstås som en intellektuell, snarare än en emotionell rö-

relse. En idealisering som riktades mot den antika kulturens tankesätt och

eviga värden, i motsats till Vera Friséns sökande efter en sann återgivning av

den ideala natur som redan fanns inför henne.
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1700-TALETS LANDSKAPSSTUDIER & FRILUFTSMÅLERIETS FRAMVÄXT

En viktig aspekt som förenar de tidigare nämnda landskapsmålarna är förla-

gan till de landskap de avporträtterar. Ingen av dem ägnade sig i någon vi-

dare utsträckning åt friluftsmåleri, men alla hade de i skisser och teckningar

tecknat en grund till sina motiv – en grund de framför allt fann i den ro-

merska landsbygden, samt i resterna av de romerska antika ruinerna.

1600-talets landskapsmålare målade vanligen inte inför motivet, istället ut-

förde de skisser och färdigställde sedan målningarna i ateljé. Detta förblev

det gängse förfarandet fram till 1700-talets slut, även om vissa dokument

låter ana att friluftsstudier utförda i olja förekom redan under 1600-talets

mitt.42 Man har exempelvis funnit att det vid denna tid bland konstnärer i

Rom förekom en portabel utrustning som kunde användas för friluftsmåleri.

Utrustningen bestod av ett målarskrin, vilket även tjänade som staffli under

arbetet, och som skyddade den ännu fuktiga duken under transporten. Skri-

net bestod även av fack med behållare för olja, färgpigment och penslar.43

Det är tänkbart att en sådan utrustning först kom till användning i en mer

allmän mening, exempelvis för konstnärer som ägnade sig åt porträttmåleri

och var i behov av att transportera dukar och penslar till privata uppdragsgi-

vare, men att den först under 1600-talets senare del kom till mer frekvent

användning av konstnärer som ägnade sig åt landskapsgenren.44

Dessa uppgifter låter oss förstå att friluftsmåleriet kunde börja praktiseras

omkring år 1650 i Rom, vilket gör att man kan hålla för troligt att de konst-

närer som ägnade sig åt ideala landskap vid denna tid även prövade att måla

i det fria. Tanken bekräftas av den tyske konstnären Joachim von Sandarts

berättelse i första volymen av Teutsche Academie (1675), där han redogör för

hur han skall ha instruerat Claude Lorrain att måla i det fria i Tivoli utanför

Rom under 1630-talet.45 Lorrain målade vid dessa tillfällen små landskap

som bestod av enbart mellangrund och bakgrund, och som flöt samman i

ett dis mot horisonten. Den karakteristiska stil som han sedan till fullo ut-

vecklade under den fortsatta delen av 1600-talet skulle således kunna länkas
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samman med dessa tidiga friluftsstudier.46 Samtidiga med Claude Lorrains

landskapsstudier i det fria är Salvator Rosas studier som ska ha utförts i

trakten av Neapel. Några kvarlämnade exempel på dessa studier finns emel-

lertid inte att tillgå.47

Under 1700-talet fick friluftsmåleriet gradvis en mer framskjuten plats

inom landskapsgenren, och konstnärer såväl som konstteoretiker ansåg det

viktigt att måla i det fria för att skapa sig en djupare förståelse för naturens

ordning. Den franske konstteoretikern Roger de Piles skriver exempelvis i

Cours de peinture par principes (1708) att landskapsmålaren skulle ägna sig åt

friluftsstudier för att skaffa sig en användbar referenssamling över olika na-

turfenomen, vilka sedan kunde bindas samman till en bok och användas i

arbetet i ateljén. Han gav även vidare rekommendationer kring vilken ut-

rustning som var mest lämplig, eftersom den kunde hjälpa till att fånga natu-

rens detaljer med större exakthet.48

Under 1700-talet hade friluftsmåleriet starkast förankring i trakterna runt

Rom, vilket förklarades av de många utländska konstnärskolonier som rym-

des i området vid denna tid.49 Den tyske konsthistorikern Rainer Schoch

menar att Rom för många konstnärer blev en «frihetens tillflyktsort» där de

befriade från akademiernas krav kunde ägna sig åt gestaltning snarare än

avbildning, vilket gjorde att ett närmare perspektiv till naturen kunde börja

praktiseras.50 I dessa konstnärsgrupper var experimentlustan följaktligen

stor, och många förenade utforskandet av den romerska landsbygden med

sitt skapande, vilket resulterade i ett flertal målningar utförda av företrädes-

vis tyska och brittiska konstnärer. Bland dessa kan exempelvis nämnas

Richard Wilson (1714-82), vars stil tveklöst hämtat inspiration i Claude Lor-

rains atmosfäriska studier av det romerska landskapet.51

Under 1700-talet var friluftsstudiet så pass accepterat att det utgjorde del i

franska akademiens undervisning, vilket var en tydlig statusmarkering som

gav genren legitimitet och möjlighet till vidare utveckling.52 Det var emeller-

tid först mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet som landskaps-

studier inför naturen blev allmänt spridda, något som hade ett flertal orsa-
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ker. En faktor som är omöjlig att bortse ifrån är det närmande mot natur-

vetenskapen som karakteriserade den empiriskt inriktade upplysningstiden,

vilket även i hög grad influerade konstnärerna att inleda experiment som gav

dem möjlighet att återge verkligheten enligt nya principer. Exempel på en

konstnär som hämtade metoden för sitt skapande ur naturvetenskapen var

den italienske konstnären Canaletto (1697-1768), vars utsiktsbilder, vedutor,

över Venedig med hjälp av camera obscura nådde en perspektivisk exakthet

som ditintills varit svår att finna inom måleriet.53 Idealet att låta bildkonsten

anknyta till de principer som rådde inom vetenskapen, resulterade följaktli-

gen i att friluftsmåleriet kom att betraktas som forskning snarare än som

estetisk verksamhet, vilket givetvis bidrog till att höja genrens status ytterli-

gare.54

Denna uppvärdering av friluftsmåleriet gagnade landskapsgenren gene-

rellt och gjorde att den fick en självklar plats inom bildkonsten. Friluftsmåle-

riet initierade således en öppning inom genren, vilket blev kännbart under

slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då efterbildningar av naturen

orienterade sig i en rad olika riktningar. Därefter skulle friluftsmåleriet under

1800-talet och fortsatt in på 1900-talet, komma att utgöra en viktig del i den

europeiska konstundervisningen. I Sverige kan, såsom tidigare visats i kapitel

två, exemplet med Konstnärsförbundets skola vittna om den betydelse som

tillskrevs studiet inför naturen under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-

talet, men konstnärerna inom Konstnärsförbundet var dock långt ifrån en-

samma om denna hållning – även i länder som Frankrike, England och

Tyskland kunde sådana tendenser tydligt skönjas, och det var även inled-

ningsvis därifrån svenska konstnärer hämtade inspiration till att måla inför

naturen. Otte Sköld var såsom tidigare berörts mån om att låta sina elever

göra noggranna iakttagelser av naturen i enlighet med hans egna erfarenhe-

ter av naturstudier i Frankrike under 1900-talets första år. Detta bidrog till

att friluftsmåleriet intog en naturlig plats i den undervisning som han själv

bedrev vid sin konstskola.



140 Naturens speglingar

Jag tänker mig att ovanstående förutsättningar, om än indirekt, var

medskapande i att Vera Friséns konstnärliga gärning nästan uteslutande kom

att utgöras av gestaltningar inför naturen. Av det som är möjligt att utläsa i

de brev och anteckningar som hon efterlämnat ter det sig rimligt att dra

slutsatsen att steget mot friluftsmåleriet inte innebar en dramatisk, eller ens

en aktiv, vändning i hennes konstnärskap. Tvärtom tycks hennes skapande

inför naturen under hela konstnärskapet ha baserats på nära iakttagelser av

de stämningar som avporträtteras i hennes landskap, även om hon i viss

utsträckning slutförde en del av sina verk i ateljé.55 I likhet med konstnärer

som exempelvis Paul Cézanne (1839-1906) ter det sig som om denna strä-

van efter att porträttera naturens olika ansikten ledde till ett livslångt och

oupphörligt sökande, vilket kommer att diskuteras närmare i nästföljande

kapitel.

ROMANTIKENS LANDSKAPSSTUDIER

Av alla konstnärliga epoker som kommit att ha betydelse för landskapsgen-

rens utveckling är möjligen romantiken den som givit genren starkast prägel,

såväl idémässigt som uttrycksmässigt. Samtidigt är det en epok som på

grund av sin vidd är svår att se som en avgränsad och enskild kategori.

Istället bör den betraktas som ett antal parallella riktningar som uppstod vid

ungefär samma tidpunkt, och som förenas i sitt idéinnehåll, men valde olika

uttryckssätt för att gestalta detsamma. Romantiken utvecklades huvudsakli-

gen ur friluftsmåleriet och inspirerades framför allt av dess koncentration på

den sanna återgivningen av naturen, vilken i sin tur hämtade inspiration från

upplysningens empiriskt inriktade filosofi som hade gemensamma berör-

ingspunkter med naturvetenskapen.56 Värt att notera är även utvecklingen av

den geologiska forskningen, som faller inom samma tidsram som utveck-

lingen av den romantiska estetiken. Ett faktum som den amerikanske konst-

historikern Timothy F. Mitchell närmare belyser i boken Art and Science in

German Landscape Painting 1770-1840 där han uppehåller sig kring hypotesen
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att konstnärernas hållning till naturen tog intryck av geologins sätt att

undersöka och betrakta densamma. Författaren menar att det är ur detta

spår som sanningskravet utvecklats till att bli en av romantikens mest

betydelsefulla aspekter.57 Många konstnärer gav även namn åt sin konst i

termer av forskning och undersökning, av vilka den engelske landskapsmåla-

ren John Constable (1776-1837) var en av de flitigaste under sin samtid. Han

skriver:

Painting is a science and should be pursued as an inquiry into the laws of

nature. Why, then, may not landscape be considered as a branch of natural

philosophy, of which pictures are but the experiments?58

Även om Constable i traditionell mening inte räknas till romantikerna, sam-

manfattar likväl hans ord något av den hållning till naturen och skapandet

som var rådande vid 1700-talets slut och 1800-talets början. Konstnärernas

närmande till naturen karakteriserades av ett stort krav på natursanning, vil-

ket dock inte är att förväxla med naturalismen, utan bestod istället, såsom

Torsten Gunnarsson påpekar, av tämligen motstridiga krav på idealisering

och allmängiltighet.59 Den romantiska definitionen av en sanningsenlig natur

fann inte många beröringspunkter med den realistiska uppfattningen som

skulle bli rådande vid mitten av 1800-talet. Den sanning som verkligheten

utgjorde, uppfattades tvärtom under romantiken som bristfällig och ofull-

komlig. Därför ansåg man att konstnärens uppgift var att ge gestalt åt den

högre sanning, av vilken tingen i sinnevärlden endast var en ofullkomlig

återspegling. Däremot var naturstudiet den enda tänkbara vägen för konst-

nären att gå, om man ville uppnå detta ideal i sitt skapande eftersom naturen

vid denna tid betraktades som all konsts sanna källa, eller som den tyske

konstnären Johann Christian Klengel skrev: «Nature is and remains for art

the single path to the true. However, it is possible to be misled if one does

not learn to observe her in a proper way.»60
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För att erhålla en så naturtrogen återgivning av naturen som möjligt

räckte det således inte med att studera naturens yttre former, lika viktigt var

det att ta fasta på naturens andliga dimensioner. Om detta skriver en av

romantikens mest framstående filosofer, Friedrich von Schelling (1775-

1854) år 1807:

Om konstnären medvetet skulle helt underordna sig verkligheten och återge

det förhandenvarande med slavisk noggrannhet så skulle han väl skapa fär-

ger, men inga konstverk.61

Detta citat illustrerar följaktligen att Schelling i likhet med många andra filo-

sofer, författare och konstnärer vid denna tid betraktade de andliga och

metafysiska aspekterna i ett konstverk som de mest centrala, medan natur-

studierna bidrog till att ge dem dess materiella inramning och gestaltning.

Detta var en tankegång som förenade de olika romantiska strömningarna

under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet, och betraktas fortfarande

som en av romantikens huvudteser. Samtidigt höjdes röster som i ett mer

polemiskt tonfall gav uttryck för en strävan efter en tillvaro, där gränserna

mellan imaginär och fysisk verklighet kunde överskridas genom konst och

poesi. Av dessa är det särskilt Friedrich von Schlegel (1772-1829) och Georg

Philipp Friedrich von Hardenberg, vanligen kallad Novalis (1772-1801), som

bidragit med viktiga insatser. Följande meningar av Novalis kan möjligen te

sig som en sammanfattning av dessa tankar: «The world must become ro-

manticized. That way one finds again the original meaning».62

För att teckna en så rättvis bild som möjligt av romantikens idémässiga

bakgrund är det således nödvändigt att minnas att romantiken rymmer ett

flertal tendenser som korsar varandras gränser, vilket ibland gör det svårt att

särskilja specifika drag och hänföra dem till en enskild geografisk kontext.

Romantiken inom landskapsmåleriet är en vida spridd företeelse och rym-

mer en stor variation inom den västerländska konsthistorieskrivningen, men

det är i synnerhet de norra delarna av Europa som brukar diskuteras i rela-
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tion till framväxten av det romantiska landskapet, eftersom konstnärer i de

södra delarna av Europa vid denna tid inte ägnade sig åt landskapsmåleri i

någon vidare utsträckning. Orsakerna till detta var flera, varav den mest be-

tydande var att genren fortfarande ansågs ha ett lägre konstnärligt värde än

exempelvis historiemåleriet, som var den genre som åtnjöt högst status inom

motivhierarkin. Även om detta förhållande gradvis ändrats genom att upp-

lysningens filosofi framhöll den empiriska studiens betydelse, ansågs inte

landskapsmåleriet vara en genre ämnad för utställningssammanhang, vilket

främst baserades på det akademiska synsätt som dominerade konstlivet i

Frankrike. Akademien var inte motståndare till naturstudier, utan ansåg

tvärtom att de var viktiga för att nå essensen i den omgivande verkligheten.

Däremot opponerade sig akademiens ledamöter mot att naturstudier, och då

särskilt de som målats inför motivet, ställdes ut som färdiga konstverk.63

Komponerade landskap som målats i ateljé värderades högre inom det aka-

demiska systemet, vilket berodde på att de byggde på skissen som sedan

lång hävd varit av central betydelse. Dessa landskap hade emellertid föga

gemensamt med de romantiska stämningar som kan skönjas i det nordliga

materialet från samma tid. Istället erinrar de till form och uttryck om de ide-

ala landskap som skapades under 1600-talets senare decennier.

En ytterligare orsak till varför det romantiska måleriet fick starkast

förankring i de nordliga delarna av Europa, berör Torsten Gunnarsson i sin

bok Nordic Landscape Painting in the nineteenth century. Han nämner de geogra-

fiska och demografiska förutsättningar som i de nordliga regionerna gav en

signifikant prägel åt såväl landskap som människa.64 I det kärva och stund-

tals mycket bistra klimat som råder i norra Europa har människan lärt sig att

förhålla sig till naturen på ett sätt som gagnar hennes överlevnad, vilket leder

till en nära, nästan symbiotisk relation mellan natur och människa. Den in-

nerliga och starkt emotionella hållning till naturen som karakteriserar det

nordliga landskapsmåleriet finner således, enligt Gunnarsson, sin förklaring i

de geografiska och klimatmässiga villkoren, men även i det faktum att Eu-

ropas nordliga regioner hade mycket låga befolkningstal. Detta ledde vidare
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till att industrialiseringen utvecklades långsammare, och människan kom

sålunda att vara beroende av naturen under längre tid än i exempelvis

Storbritannien, där industrialiseringen tog fart redan vid 1800-talets början.65

Dessa förutsättningar bör onekligen ha präglat det konstnärliga uttrycket i

norra Europa, även om det givetvis ter sig omöjligt att generalisera land-

skapsutvecklingen i en så omfattande region utifrån enbart dessa yttre fakto-

rer. Det stora flertalet av de nordeuropeiska konstnärerna hade under kor-

tare eller längre perioder vistats på kontinenten för att måla, och det var

framför allt Rom som hägrade för konstnärerna under 1700-talet och första

hälften av 1800-talet. Ofta ägnade de sig under denna tid åt att gestalta den

romerska landsbygden, campagnan, i Claude Lorrains och Nicolas Poussins

efterföljd genom heroiserande teman som alluderade på legender ur den

klassiska mytologin, inramade av en idyllisk natur och romerska ruiner. Det

var emellertid få av dessa konstnärer som höll fast vid dessa kompositioner

efter hemkomsten till den egna miljön, i synnerhet inte de nordiska konstnä-

rerna.

Hur föll det sig att så få av de konstnärer som vistades i Rom inte fortsat-

te att praktisera det perspektiv och den tematik deras italienska landskaps-

studier baserades på? Torsten Gunnarsson resonerar kring detta och fastslår

att en av huvudorsakerna står att finna i det faktum att det var svårt att ap-

plicera dessa teman i en svensk kontext.66 Dels eftersom den nordiska histo-

rien ter sig så annorlunda jämfört med den klassiskt romerska, dels eftersom

de kompositionella principer som de använde sig av i Italien inte harmonie-

rade med de nordiska förutsättningarna beträffande ljus och atmosfär. Av de

orsakerna föll det sig mer naturligt att konstnärerna – när de väl hade kom-

mit hem – ägnade sig åt motiv som återknöt till traditioner och stämningar

som speglade den egna kulturen.

Ett sådant skeende kan exempelvis skönjas hos den svenske konstnären

Gustaf Wilhelm Palm (1810-90), som efter många år i Italien i mitten av

1800-talet återvände till Sverige och lät den svenska naturen stå modell för

de klassiska kompositionsprinciper han tillämpat på den italienska landsbyg-
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den. Målningen Vy över Härnösand från år 1856 är ett belysande exempel där

man kan se att mötet mellan motiv och atmosfäriska förhållanden resulterar

i ett uttryck som inte ter sig karakteristiskt vare sig för svensk eller italiensk

natur. Eller med Gunnarssons ord:

The drawing is also firmly linear, and all the forms – from the vegetation in

the foreground to the mighty clouds piling up on the horizon to catch the

spectator’s eye – are clear and distinct. The effect is slightly alienating, as the

picture has no particular Swedish character, and can make its viewers feel

rather like strangers in their own country.67

Bild 23. Carl Gustaf Palm, Vy over Härnösand (1856)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Bild 24. Vera Frisén, Aftonstämning (1930- eller 1940-tal)

Bild 25. Vera Frisén, Skymning över älven (1930- eller 1940-tal)
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Ljusets skiftningar är inte alls lika finstämda och skirt modellerade som i de

italienska landskapsvyerna, där molnens rörelser återgavs med lätta, näst

intill transparenta nyanseringar. Den kraftfulla rosa färgtonen som uppenba-

ras i målningens fond, återspeglas inte heller i resten av landskapet, vilket

gör att målningen upplevs som en dekorativ scen, snarare än det stämnings-

fulla aftonlandskap som troligtvis var konstnärens ursprungliga intention.

Detta exempel visar hur viktig omsorgen om perspektivet och färgbehand-

lingen är i återgivningen av naturen – att en komposition som visar sig har-

monisk i en specifik kontext främmandegörs i en annan. Detta kräver av

konstnären att kunna läsa av varje naturs inneboende möjligheter, och ut-

ifrån detta skapa ett motiv som förmår bära dess karakteristiska egenskaper

och stämningar.68 Det var måhända lockande för många konstnärer att fort-

sätta uttrycka sig med ett formspråk som angav en klassisk och välkänd ton,

men i denna målning övergår den välkända tonen i en främmande klang i

mötet med en natur som är ordnad efter en annan skala – vilket med Gun-

narssons ord framskapar en «alienation» hos betraktaren.

Ett snarast motsatt förhållande märks i Vera Friséns målningar; Aftonstäm-

ning och Skymning över älven vilka troligen tillkom under 1930-40-talet. Moti-

ven återspeglar naturen i omgivningarna runt Kolksele i Västerbotten en

tidig försommarkväll, och Vera Frisén låter återigen – för att ta hjälp av Jan

Holmgaards ord – det enskilda ögonblicket utsträckas till «en oändlig ögon-

blicklighet bortom tiden».69 Även om dessa ord ursprungligen är adresserade

till den tyske konstnären Caspar David Friedrichs (1774-1840) sublima land-

skapsmålningar, belyser de likväl något som är aktuellt också i Vera Friséns

måleri. I sitt försök att ge gestalt åt de ljusmässiga och atmosfäriska skift-

ningar som naturen erfar i övergången mellan natt och dag, uppnås en frys-

ning av ögonblicket, alltmedan rörelsen i målningen är tydligt förnimbar och

ger en erinran om en alltjämt pågående metamorfos. Det är här de båda

konstnärerna förenas – eftersom de genom att skildra övergångens rum

undgår tiden, och genom ögonblickets frysning omöjliggör den slutgiltiga

rörelse som omvandlar verket till ett avslutat, förflutet skeende. Solen har
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sänkt sig i horisonten, men ger ännu ett varmt och omslutande skimmer

över de öppna och släta vidderna. Om något ögonblick tar skymningen vid,

men dessförinnan är landskapet höljt i en dovt rosaskimrande nyans, fram-

kallad av det låga aftonljuset. Vera Frisén tycks således ha inväntat landska-

pets subtila skiftningar och fångade därefter dess olika ansikten i övergång-

ens ögonblick – det ögonblick hon måste ha funnit avgörande att stanna till

vid för att kunna framhäva de egenskaper som ter sig representativa för

platsen.

I relief till Palms målning framträder Vera Friséns konstnärliga strävan

efter att återge dessa platsspecifika egenskaper i än tydligare ljus. Genom att

frångå en illusionistisk efterbildning av naturen enligt de klassiska komposi-

tionsprinciper, som kan ses i exempelvis Palms målning, undviker hon att –

med Gunnarsons ord – frammana en «alienation» hos betraktaren. Istället

väljer hon att reducera detaljer och riktar i gengäld sitt fokus mot komposi-

tionen som helhet, där ett fåtal linjer bär upp målningens motiv. Därigenom

överlämnas till betraktaren att avgöra motivets härkomst utifrån en mer

omedveten perception – vilken snarare baseras på emotioner än på kunskap.

I Palms målning är det möjligen diskrepansen mellan emotionell och för-

nuftsbaserad varseblivning som skapar en spricka i betraktarens perception,

eftersom målningen kompositionellt och tematiskt bereder betraktaren två

skilda tolkningsvägar. Dels en väg som låter förstå att motivet skall tolkas

som en klassisk landskapsbild enligt den panoramamodell som märks i itali-

enskt 1700- och 1800-talsmåleri, dels en väg som manar till kontemplation i

mer nationalromantisk anda.

En sådan spricka är emellertid svårare att skönja i Vera Friséns framställ-

ning, eftersom hon mer uttalat låter motivets komposition följa innehållet.

Tonen i denna målning är lågmäld, och man får intrycket av att hon upprät-

tat ett samtal med landskapet – ett samtal som även betraktaren blir en del

av. Även perspektivet söker sig närmare och utforskar naturens enskildheter

utifrån en position som bjuder in betraktaren att förnimma de syner, dofter

och ljud som landskapet rymmer. Härigenom ges betraktaren möjlighet till
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igenkänning med, och förankring i landskapet, vilket är svårare att uppnå

med Palms målning – trots att den i faktisk bemärkelse återger ett motiv

som är igenkännbart för många.

Romantiken – uttryck & idéinnehåll

I likhet med många andra kulturella strömningar utvecklades romantiken

inom konsten i nära dialog med övriga konstnärliga yttringar, vilket gör det

svårt att alltid uppge var influenserna hade sin härkomst, eller i vilken kro-

nologisk ordning de olika tendenserna uppkom. Romantiken är lika mycket

en filosofisk och litterär företeelse som en konstnärlig, vilket innebar att

många av de konstnärer som verkade under denna tid var starkt influerade

av de tankar som på ett mer grundläggande idémässigt plan formulerade

epoken. Eftersom romantiken inom måleriet rymmer ett vitt spektra av olika

uttryck och tolkningar, och fann skilda formuleringar inom olika länder och

regioner, är det egentligen också missvisande att omnämna tiden som en

epok. Måhända är det mer korrekt att tala om enskilda strömningar som på

grund av den tidsmässiga förbindelsen befann sig nära varandra.

De tankar och idéer som kommit att bli synonyma med de romantiska

strömningarna formulerades huvudsakligen från 1700-talets slut och fram

till 1850-talet. Redan under upplysningstidens era i mitten av 1750-talet

började emellertid romantiska tendenser att skönjas, framför allt i Tyskland

där romantiken fick sin starkaste förankring, såväl filosofiskt som konstnär-

ligt. Om upplysningstiden såg på människan som en rationell och förnuftig

varelse, kom romantikens tänkare att omdefiniera denna uppfattning radi-

kalt. Redan i upplysningstidens Frankrike hade tendenser mot en mer ro-

mantisk uppfattning av människan börjat anas, vilket tog sig i tydligast ut-

tryck inom litteraturen. Även om Frankrike fortfarande starkt präglades av

upplysningstidens idéer om människan bidrog en av århundradets största

litterära genombrott, brevromanen Julie ou la nouvelle Héloïse, skriven av Jean
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Jacques Rousseau år 1760, till att omformulera tidens estetiska och mänsk-

liga ideal.

Berättelsen kretsar kring en ung man, Saint-Preux, och hans bitterljuva

kärlek till den unga flickan Julie. Handlingen tar sin utgångspunkt i ett alp-

landskap i Schweiz, vilket gav berättelsen en naturlyrisk inramning där skild-

ringarna av de vackra, men samtidigt hotfulla bergen, sedermera lade grun-

den till en ny estetisk kategori – det sublima. Berglandskapets sublima egen-

skaper återgavs med stor inlevelse av berättelsens manlige hjälte:

Än hängde ofantliga klippblock söndertrasade över mitt huvud. Än sköljde

höga brusande vattenfall över mig med sin täta dimma. Än öppnade en ur-

åldrig bergström på båda sidor om mig en avgrund, vars djup mina ögon inte

vågade undersöka. Ibland förlorade jag mig i mörkret i en tät skog.70

Ovanstående rader förebådar de stämningar som några decennier senare

skulle tolkas i bild av romantiska landskapsmålare, exempelvis Caspar David

Friedrich och Carl Gustav Carus, men närmar sig även begrepp som skulle

få sin uppföljning inom filosofin, vilket nästa avsnitt visar. Rousseaus litte-

rära skildringar bidrog sålunda till en viss förskjutning i uppfattningen om

naturen och människans förhållande till densamm. För även om Rousseau

själv tillhörde en av upplysningstidens mest inflytelserika tänkare, gav hans

skrifter naturen en mer värdeladdad innebörd.

I Tyskland fann romantiken huvudsakligen sin etablering inom filosofin,

vilken kom att karakterisera såväl måleriet som litteraturen under 1700-talets

slut och 1800-talets början. Det var framför allt Schellings filosofiska läror

som fick stor betydelse för landskapsmåleriets utveckling. Hans idéer utgick

från att alla levande element i naturen, oavsett medvetandegrad, var för-

enade i samma gudomliga sfär. Människan var enligt denna tes den mest

utvecklade av varelser i naturen, men sågs likväl inte som höjd över övriga

existenser. Varje enskild del av naturen var enligt Schelling genomsyrad av

samma gudomliga skönhet, vilket ledde till att naturen betraktades som en
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direkt spegling av det gudomliga och följaktligen kom att bemötas med stor

vördnad. Genom att människa och natur var så intimt sammanflätade gjorde

även Schellings tankar gällande att naturens yttre stod i relation till männi-

skans inre liv.71

Denna tanke blev sedan central såväl i konstnärernas gestaltningar av

naturen som i tolkningarna som åtföljde dem. En konstnär som särskilt lät

denna tematik framträda i sitt skapande var tysken Carl Gustav Carus (1789-

1869), vars idéer finns formulerade i volymen Nine Letters on Landscape Pain-

ting som tillkom mellan åren 1815 och 1824. I en passage uttryckte han sig

enligt följande:

Art thus comes before us as the messenger of religion; it brings to us the

primal power and soul of the universe, which as a whole remains beyond

human understanding, and makes it known to us through one of its particles:

the human mind itself. The artist must accordingly regard himself as a conse-

crated vessel, excempts from all that is impure, base or presumptous. At the

same time the work of art must never adhere too closely to nature but must

rise above it; for, if we ever forget that this is the work of the human spirit, art

will lose its human reference.72

Dessa rader pekar således i riktning mot Schellings naturfilosofi, men rym-

mer samtidigt aspekter som Schelling bortser från i sin filosofi, vilket fram-

för allt rör konstnärens positionering gentemot naturen, där Carus mycket

tydligt framhåller den mänskliga själen som förmedlare av naturens andliga

värden.
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Bild 26. Carl Gustav Carus, Nebellandschaft (1822)

Dessa tankegångar ges givetvis en ytterligare nyansering om man stannar till

vid de verk som framskapades ur denna tematik, och där en av Carus mål-

ningar; Nebellandschaft (Landskap i dimma) från år 1822, enligt min mening

återspeglar ovanstående tankar. Målningen framställer en kvällsstämning där

en grupp av träd upptar och ramar in förgrunden. Ett av träden reser sig

över och sträcker sig bort från de andra. Dess grenverk är härjat, pinat av

vind och kyla – men ännu höljd i en vissnande lövdräkt. Träden markerar

den högsta punkten i landskapet som sedan övergår i en vidsträckt dalgång

bestående av tät skog. Bortom skogen tar horisonten vid, varmed himlens

rika nyansskiftningar kan framträda i sin fulla lyster. Himlen var enligt Carus

en av de mest betydelsefulla komponenterna i ett landskap, eftersom den i

rätt gestaltning kunde bereda en väg in mot oändligheten. Han formulerade

sig med följande ord:

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Again, a perfectly clear sky is the essence of air and light and the true image

of infinity: and, as we have already observed that our feelings are inherently

founded on an aspiration toward the infinite, so the sky, as its image, pro-

foundly and powerfully sets the mood of the whole landscape of which it

arches, and indeed establishes itself as the most glorious, the most indispen-

sable component of landscape itself.73

Raderna ovan illustrerar följaktligen Carus idéer om hur naturens stämningar

samspelar med människans inre, varvid hans egen gestaltning av naturen kan

framträda i ett tydligare ljus. Detta blir särskilt intressant om man närmare

betraktar himlen i den ovan angivna målningen – vilken inte bär spår av den

klarhet eller genomskinlighet som enligt Carus leder i riktning mot oändlig-

heten. Istället finns där tunna slöjor av moln, bakom vilka den nedstigande

solen anas.

Bild 27. Carl Gustav Carus, Abendwolken über dem Riesenberge (1850)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Liknande gestaltningar märks även i andra landskapsmålningar som i det

senare verket Abendwolken über dem Riesenberge (Aftonmoln över bergen i Rie-

sen) från år 1850, men kan också ses hos flera av de konstnärer som var

verksamma vid samma tid som Carus, där särskilt Caspar David Friedrich

och den norskfödde konstnären Johan Christian Claussen Dahl (1788-1857)

bör nämnas. Friedrich låter i likhet med Carus molnen lägga sig som ett tunt

raster över himlen, vilket frammanar en vilsam och närmast kontemplativ

stämning, medan Dahls målningar vanligen upptas av kraftfullt konturerade

moln, vars expressiva och hastiga rörelser snarare frammanar en oro i land-

skapet.74 Carus menade även vidare att ett molnbeklätt landskap bär andra

betydelser för den mänskliga själen än en klar himmel, vilket framför allt har

sin grund i att molnen begränsar sinnena – de skymmer oändligheten och

hindrar människan att beträda världar bortom den synbara. Däremot ger de

transparenta molnslöjorna en möjlighet att ana det oändliga, och sinnena

erfar därmed närvaron av oändligheten genom ändligheten. Eller som Carus

själv uttryckte det:

When our view of this infinity is narrowed down, constrained, and obscured

by clouds or by tall accumulations of other objects, the mind is proportion-

ately constrained and oppressed; but let the veil of cloud break into silvery

cloudlets, or disperse in the steady glow of the rising moon or of the sun,

and our inner gloom is dispelled; we are uplifted by the thought that the infi-

nite has prevailed over the finite idea of the victory of something infinite

over something finite.75

Hos Carus ser vi således en konstnär vars tankar om naturen inte skiljer sig i

någon vidare bemärkelse från Schellings. De ser båda naturen som en gu-

domlig sfär där varje enskild organism vittnar om Guds närvaro i det jordis-

ka, men Carus tar det ett steg längre genom att se natur och människa som

en samspelande symbios där konstnären blir den förenande länken mellan

Gud och natur – eftersom det enligt hans mening enbart är genom den

konstnärliga återgivningen av naturen som dess gudomlighet kan framträda
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för betraktaren. Han skriver: «Natural beauty is more divine; artistic beauty

is more human. And this explains why the feeling for nature truly emerges

only through art.»76 Carus tankar om naturen ter sig därmed iscensatta i hans

landskap där omsorgen om detaljerna skapar förutsättningar för att leda

blickpunkten vidare – in i oändligheten.

Det sublima

En tysk filosof som i efterhand kommit att få en betydande roll för förståel-

sen av romantiken och dess konstnärliga uttryck är Immanuel Kant, som år

1790 utkom med sin tredje kritik; Kritik av Omdömeskraften (Critik der Urthe-

ilskraft) vilken fullbordade det projekt som påbörjats ett knappt decennium

tidigare med volymerna Kritik av det rena förnuftet (1781), samt Kritik av det

praktiska förnuftet (1788). I den tredje och sist utkomna volymen kan Kants

avsikt sägas vara att minska avståndet mellan kunskapens sinnliga respektive

etikens översinnliga fält, mellan vilka det enligt Kant finns en «oöverskådlig

klyfta» – en avgrund mellan vad vi kan tänka och vad vi kan föreställa oss.77

Därmed ges omdömeskraften huvudsakligen två uppgifter; att etablera

estetikens autonomi, det vill säga, särskilja den från kunskapsmässiga och

etiska överväganden – samt att visa att denna autonomi förmår överbrygga

klyftan mellan det sinnliga och det översinnliga. Kants betydelse för konsten

står emellertid att finna i hans teser kring det sköna och det sublima, vilka

återfinns i volymens andra bok Det sublimas analytik. Här söker Kant en di-

stinktion mellan hur vi uppfattar det sköna respektive det sublima, och hur

denna varseblivning skiljer sig från varseblivning av andra ting och företeel-

ser. Redan i första stycket fastslås att det sköna och det sublima förenas ge-

nom att de inte förutsätter något logiskt bestämmande omdöme, utan enbart

ett reflektionsomdöme som är knutet till allmängiltigheten hos varje subjekt

– vilket inte kräver vidare kunskap om själva objektet.78

Det är emellertid skillnaderna mellan dessa båda omdömen som står i

fokus för Kants utläggning, och där konstateras att det sköna kan hänföras
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till ett föremåls form, vilket implicerar en begränsning, medan det sublima

vanligen påträffas hos ett «formlöst» föremål såvida – för att använda Kants

ord, «obegränsadhet föreställs hos det, eller via det, samtidigt som en totalitet

tillfogas genom tanken.»79 I motsats till det sköna är således inte det sublima

något som är möjligt att omfatta eller representera, annat än som en inre

rörelse hos subjektet – inifrån människan själv – vilket omöjligt kan ge det

en avgränsad form eller begreppslighet. Här illustrerar författaren och

konstteoretikern Sven-Olov Wallenstein tanken enligt följande: «Det sub-

lima är nu inte längre en figur inom en framställning, utan tvärtom det som

undandrar sig framställning.»80

En deskription som även bekräftas av Jan Holmgaard när han skriver att

«Det sublima överträffar varje måttstock för våra sinnen».81 Utöver tanken

på det sublima som obegränsat och formlöst utgör, enligt Kant, känslan in-

för det sköna en förstärkning av livets angenäma värden, medan det sublima

frammanar en känsla av ögonblicklig hämning av desamma. Han uttrycker

sig enligt följande: «Såsom rörelse förefaller den (det sublima) följaktligen

inte längre vara någon lek, utan allvar i inbillningskraftens värv.»82 Vidare

menar han att välbehaget som framkallas av det sublima inte karakteriseras

av en positiv lustupplevelse, utan snarare av aktning eller beundran. Detta

leder honom till att bestämma känslan såsom negativ lust, varmed han över-

går till att närmare utröna de signifikanta inre skillnader som föreligger mel-

lan det sköna och det sublima. Här pekar Kant på den ändamålsenlighet

som präglar skön konst, det vill säga dess förmåga att väcka välbehag hos

betraktaren, varvid han jämför denna ändamålsenlighet med det våld mot

varseblivningen som det sublima utgör för våra sinnen.83 Han fullföljer be-

skrivningen genom att ge en bild av hur det sublima och det sköna avspeglas

i en människas inre, vilken gestaltar sig enligt följande:

I föreställningen om det sublima i naturen känner sig sinnet försatt i rörelse; i

det estetiska omdömet om det sköna befinner det sig däremot i lugn kon-

templation. Denna rörelse kan (framför allt i sin början) liknas vid en om-
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skakning, det vill säga vid en snabbt växlande attraktion och repulsion i för-

hållande till ett och samma objekt.84

En av de mest avgörande skillnaderna mellan det sköna och det sublima an-

sluter sig således åter till det faktum att det sublima inte är möjligt att åter-

finna i materiell gestalt i naturen, och således undandrar sig representation

eller avgränsning. Kant skriver:

Följaktligen finns det sublima inte i några ting i naturen, utan bara i sinnet, då

vi vet om att vi är överlägsna naturen i oss, och därigenom också naturen

utanför oss (i den mån den har inflytande på oss). Allt som frammanar denna

kraft i oss till vilket naturens makt hör, kallas (även om oegentligt) sublimt;

och bara under förutsättning att denna idé finns i oss, och att vi relaterar till

den, förmår vi nå fram till idén om det sublima hos det väsen som inte bara

frambringar en inre aktning i oss genom den makt den ger uttryck för i natu-

ren, utan än mer genom den förmåga som finns nedlagd i oss att bedöma

denna makt utan fruktan och förstå vår bestämmelse såsom upphöjd över

den.85

Följande rader av Sven-Olov Wallenstein kan möjligen sammanfatta tanken:

«Det sublima framträder här via naturen, men naturen är inte sublim i sig.

Det finns inget sublimt i sig, utan vi använder oss av något yttre för att

frammana avgrunden i oss.»86

Det sublima som begrepp användes och problematiserades även långt

innan Kant påbörjade sina studier vid mitten av 1700-talet. Redan 200 e.Kr

finns belägg för att den första traktaten i ämnet skrevs. Författaren är okänd,

men har givits namnet Longinos, och traktaten har kommit att kallas Om den

höga stilen eller Om litterär storhet, vilken i huvudsak behandlar de retoriska

grepp som gör att man uppnår en sublim verkan i ett tal. Det sublima, säger

Longinos «framträder i rätt ögonblick, skingrar allt som en blixt och uppen-

barar ögonblickligen talarens förmåga i dess fulla kraft.»87 Orsaken till att det

sublima återigen aktualiseras som tankefigur under 1700-talet kan ha sin

förklaring i att den franske författaren och teoretikern Nicolas Boileau
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(1636-1711) vid seklets början översatte Longinos verk till franska, varmed

termen fann ny förankring.88 I denna efterföljd framkommer engelsmannen

Edmund Burke (1729-97), vars traktat Filosofisk undersökning om ursprunget till

våra begrepp om det Sublima och det Sköna (Philosophical Enquiry into the Origin of

our ideas of the Sublime and Beautiful) även omnämns i positiva och erkännande

ordalag av Kant i Kritik av Omdömeskraften.89 Burkes traktat utkom första

gången år 1757, således drygt trettio år innan Kants teser i ämnet, vilket

vittnar om att Kant troligtvis influerades av Burkes tankar och förde upp-

delningen mellan det sköna och det sublima vidare i sina egna skrifter.

Burkes text ter sig sprungen ur ett vetenskapligt sammanhang väsenskilt

från Kants, vilket framför allt är märkbart i den deskriptiva ton som fram-

ställningen vilar på – något som påminner läsaren om att det sköna och det

sublima ännu inte inneslutits i en estetisk kategori, utan betraktades utifrån

moraliska och etiska principer. Det är egentligen först med Kant som esteti-

ken som praktik och diskurs blir en autonom kategori med egen värde-

grund.90 Hos Burke har således det sublima ännu inte blivit det filosofiska

problem som vi kan se hos Kant, istället är undersökningen deskriptiv till

sin art, och belyser det sublima och det sköna utifrån praktiska och tillgäng-

liga exempel, troligen grundade ur hans egen erfarenheter. Utifrån kategorier

såsom skräck, styrka, utsträckthet och oändlighet belyser han med hjälp av

exempel ur den klassiska litteraturen hur upplevelsen av det sköna och det

sublima tar plats i människan. Tonen är i enlighet med den empiriska tradi-

tionen fastslående och generaliserande, vilket följande avsnitt om skräcken

kan illustrera:

Ingen passion kan beröva sinnet all dess handlings- och tankeförmåga som

rädsla, ty rädsla är en aning om smärta eller död och verkar på ett sätt som

påminner om smärtans. Vadhelst som ger en förskräckande anblick är därför

även sublimt, oavsett om det förskräckande är förbundet med storlek eller

ej.[…] Skräckkänslan är verkligen det, som direkt eller indirekt styr det sub-

lima.91
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Citatet är illustrativt för hur Burke framlägger sina teser, och i dessa ord kan

man även spåra det som Burke menade var ursprunget till det sublima –

skräcken. Detta tar sedan Kant fasta på i Kritik av Omdömeskraften, där han

med utgångspunkt i naturkrafter som exempelvis vulkaner, åskmoln och

blixtar visar hur skräcken inför det okontrollerbara och hotande samtidigt

väcker en obestämbar känsla av lockelse, fascination och förundran.92 An-

blicken av den storslagenhet som naturen kan presentera blir dock enligt

Kant mer tilldragande ju mer fruktan den inger – förutsatt att vi befinner oss

på en skyddad plats, där vi i säkerhet kan beskåda dess skådespel. Den litte-

rära gestaltningen av denna så centrala aspekt av romantikens idéinnehåll

aktualiserades i Rousseaus roman Julie eller den nya Héloise och även Burke

närmar sig denna tematik i en senare passage i sin traktat:

Oändligheten är ännu en källa till det sublima, om den nu inte tillhör den

nyss nämnda. Egenskapen oändlighet har en förmåga att fylla sinnet med det

slags behaglig fasa som är det sublimas sanna följd och kännemärke.93

Sålunda tycks ursprunget till det sublima både för Burke och Kant ligga i en

känsla av behagfull fruktan. En sinnesförnimmelse som inte låter sig in-

ringas eller beskrivas – som består i ett möte mellan själens yttersta gräns-

marker och inte kan förstås annat än genom varseblivningen. Det sublimas

estetik kan därmed ses som människans upptäckt av ursprunglighetens

oändlighet – det som inte kan omfattas eller uttalas, men som likväl bereder

en väg in mot det egna jaget, och samtidigt markerar en rörelse ut mot det

bortomvarande och okända.

Det konstnärliga gestaltandet av denna ogripbara och formlösa oändlighet

implicerar således även en slutgiltig rörelse bort från ett ideal i enlighet med

exempelvis 1600-talets landskapsstudier, där naturen främst syftade till att

vidröra betraktarens sinne för det sköna. Uppfattningen närmade sig snarare

en liknelse av naturen som «en ojämförlig storhet som rör upp våra sinnen

och får vår möjlighet att orientera oss, både i oss själva och i naturen, att
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komma i gungning.»94 Den franske filosofen Jean-Francois Lyotard (1924-

1998) menade att närvaron av det sublima som tankefigur gjorde att gestalt-

ningen av naturen stegvis frångick ett idealt skönt formspråk till förmån för

ett uttryck, vars ursprung emanerade ur själen. Naturen sände inte längre

betraktaren budskap med symboliskt innehåll, utan kom istället att «utnytt-

jas» av anden för att tjäna dess egna syften.95

I denna formulering ter sig tanken givetvis tillspetsad, men Lyotard pekar

emellertid på en viktig aspekt som berör 1700-talets och det tidiga 1800-ta-

lets landskapsmåleri, och det är det faktum att fokus nu förflyttades från en

symbolik som befann sig på mytologisk eller biblisk nivå till en symbolik

som kom att sätta det enskilda subjektets möte med naturen och det egna

jaget i centrum för gestaltningen. Detta avspeglas väl i verk av den tidens

konstnärer såsom exempelvis Caspar David Friedrich, men perspektivet

skulle även visa sig betydelsefullt för konstnärer under därpå följande epo-

ker, där Vera Frisén enligt min mening kan ses som ett exempel på detta.
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vanstående rubrik skisserar tre ingångar, eller öppningar till de

rum som Vera Frisén vistades i som konstnär. Dessa tre rum

utgör enligt min mening kärnan i hennes landskapsmåleri, men

är även centrala för hennes skapande i en mer allmän mening, eftersom det

är i relation till dessa som hennes konstnärliga syften avtecknar sig med

skarpast konturer. Att jag väljer att se dessa ingångar i termer av rum snarare

än platser beror huvudsakligen på att jag gör åtskillnad mellan det reella rum

som den västerbottniska naturen i sina olika skepnader utgör och det ska-

pade rum som är ett resultat av den konstnärliga gestaltningen av den-

samma. Jag tänker mig således att den plats som Vera Frisén utgick från i

sitt skapande är avgörande för att placera målningens berättelse, men att det

först när platsen har givits konstnärlig form, blir möjligt att utläsa dess olika

betydelser. Vera Friséns landskapsmåleri kan i enlighet med denna tanke, ses

som en porträttserie av naturens olika stämningstillstånd, likaväl som en

O
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utsträckt berättelse om en enskild konstnärs relation till ett landskap – där

såväl konstnärliga som emotionella betydelser blir bärande för innehållet.

I följande kapitel kommer jag utifrån de tre motivkategorier som angavs i

rubriken att ge en närmare presentation av Vera Friséns landskapsmåleri.

Kapitlet är huvudsakligen strukturerat kring tre målningar som representerar

varje motivkategori, men inom ramen för dessa analyser inryms även jämfö-

relser med övriga verk ur Vera Friséns produktion. Detta i syfte att visa på

den repetition som karakteriserar hennes måleri och som jag även menar är

av central betydelse för att placera konstnärskapet i ett vidare konstnärligt

sammanhang. Strukturmässigt följer således analyserna den form som an-

lagts i föregående kapitel, där jag med stöd ur Vera Friséns och andra

konstnärers formuleringar kring måleriet försöker orientera mig i riktning

mot en dialog där hennes konstnärliga ideal och syften bäst kan blottläggas.

Bild 28. Vera Frisén, Myr i nattljus (1970-tal)
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MYR I NATTLJUS

Målningen Myr i nattljus från 1970-talet kan te sig som en materialisering av

det tankeinnehåll som fann sin etablering under romantiken, men anlägger

samtidigt ett perspektiv som vittnar om en djupt personlig tolkning av det-

samma, där samtal inleds även med andra konstnärer och riktningar.1

Målningen framställer såsom titeln anger en myr, i närheten av Stöcksjö i

Västerbotten. Det är en sen sommarkväll – snart natt och Vera Frisén står

inför en grupp, eller om man så vill, familj av tallar som alla befinner sig i

olika stadier av ålder och utveckling. Från de frodiga – om än vindpinade

tallarna i målningens främre del, till de åldrade och nästan döende tallarna

längre in i målningen. Målningens olika skikt ter sig samtidigt sammansmälta

till en enda yta, där konturerna av de fyra tallarna är det som upprättar mål-

ningens rumslighet – och därmed även dess perspektiv – vilket möjliggör för

betraktaren att relatera till de skikt av närhet och avstånd som formerar sig

inom motivet, men bidrar även till att innesluta betraktarens närvaro i mål-

ningens berättelse. Tallarnas kronor avtecknar sig mot en molnlös gråtonad

fond, medan den nedre delen av stammarna – innan de med rötternas för-

grening förankras i jorden – omges av en lätt aprikosfärgad nyans, framkal-

lad av solens kvardröjande närvaro i horisonten.

Denna varma nyansering lägger sig som ett skimrande, men transparent

hölje över den del av myren som befinner sig närmast horisonten, och vars

diffusa konturering möjligen syftar till att skapa en förnimmelse av djup i

framställningen. I enlighet med vad som anfördes inledningsvis ger mål-

ningen vid ett första påseende intryck av kompression eller sammansmält-

ning av de olika skikten i landskapet, vilket finner sin närmaste förklaring i

att Vera Frisén komponerade målningen, utan att artikulera gränserna mel-

lan förgrund, mellangrund eller bakgrund. Istället ter sig målningens samtliga

skikt riktade mot horisontens oändlighet. Detta kunde ses även i Morgondis

över Kolksele, men dras här till sin yttersta gräns. Såsom japanska tecken – i ett

enda penseldrag frammejslade över duken – antar tallarna den form som
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känns igen hos konstnärer som Hokusai (1760-1849), men även i verk av

den unge Caspar David Friedrich, exempelvis hans akvarellteckning Land-

skap med paviljong från år 1797. Konstnären låter här två spröda trädstammar

avteckna sig mot den molnlösa och disiga skyn i ett idylliskt, men ödelagt

landskap. Tallarna ter sig dock i Vera Friséns penselskrift såsom utgörande

en del av horisonten, medan träden i Friedrichs utförande är separerade i ett

eget bildplan, vilket orsakas av att Vera Frisén, till skillnad från Friedrich,

inte upprättat ett traditionellt centralperspektiv i landskapet.

Bild 29. Caspar David Friedrich, Landskap med paviljong (1797)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Bild 30. Vera Frisén, Myr i nattstämning (1970-tal)

Bild 31. Vera Frisén, Myr i nattstämning (1970-tal)
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Upplevelsen av närhet och avstånd är i Vera Friséns målning kännbar i färg-

behandlingen, som rör sig från en artikulerad och tät struktur i den tall som

återfinns längst fram i bildplanet, till en betydligt mer fragmentiserad och

porös färgstruktur i de tallar som utgör del av fonden. Friedrichs tidiga ak-

varell kan måhända te sig som en bristfällig spegel till Vera Friséns målning,

eftersom den tillkom vid ett mycket tidigt skede i Friedrichs konstnärskap,

och därmed inte kan sägas vara representativ för hans konst i generell me-

ning. En jämförande spegling mellan verken kan dock te sig värdefull då de

ur olika tematiska och kompositionsmässiga perspektiv närmar sig tanken

om det sublima. Därutöver kan det i belysande syfte vara intressant att stu-

dera uttrycket i Friedrichs landskap innan det nått sin fulla mognad – för att

se hur hans kompositioner stegvis får en mer narrativ prägel, där det sub-

lima inte längre förnims som en aning, utan ger oss hela sitt vida spektra av

ödesmättade stämningar och emotioner. Den tidiga akvarellen visar ett land-

skap som på grund av sin ödsliga karaktär väcker en oro hos betraktaren –

en dunkel och odefinierbar insikt om förgänglighet och ödeläggelse, där den

övergivna paviljongen blir ett förlustens vittne som berättar om de spår av

mänsklig närvaro som en gång måste ha funnits i landskapet, men som nu

ter sig slutgiltigt utraderade.

Bild 32. Caspar David Friedrich, Munk vid havet (1809-10)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i
denna elektroniska version

utelämnad.
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Stämningen i bilden avgörs av den konflikt som uppstår mellan den still-

samma idyllen och den övergivna paviljongen över vilken förlusten kastat

sin skugga. Det är även här vi finner paralleller till Kants tidigare anförda

tankegångar, eftersom han menar att det är i just denna spricka mellan har-

moni och rädsla som det sublima uppstår som en inre rörelse hos betrakta-

ren.2 Tänker vi bort den öde paviljongen i Friedrichs landskap märker vi

snart att stämningen blir mindre ödesmättad, men nu väcker dess närvaro

istället en diffus erinran om något som varit, och som av någon anledning

inte längre är. Ovetskapen öppnar genom sin formlöshet – eller med Kants

ord sin «obegränsadhet» – ett sår i den mänskliga existensen – ett sår som

ger upphov till en känsla av det sublima, och som minner om den ensamhet

som sluter sig om varje enskilt ting.

I Vera Friséns målning finner vi en liknande konflikt, vilken blir kännbar

om man riktar blicken mot de skelettartade tallstammar som anas i målning-

ens fond. Deras närvaro ger såsom i förra exemplet en smärtsam förnim-

melse om död och förgänglighet och skapar en kraftfull kontrast till den i

övrigt vilsamma, nästan idylliska stämningen. Det sätt på vilket stammarna

avtecknar sig mot duken – där den lätta, nästan transparenta penselskriften

smälter samman med horisonten – understryker förgänglighetstematiken

ytterligare, men skapar samtidigt, genom sin närhet till oändligheten, en

emotionell riktning. Detta öppnar inte upp för en lika djup spricka i varse-

blivningen som i Friedrichs akvarell, där ovetskapen, eller «obegränsadhe-

ten» bidrog till att frammana en känsla av oro i landskapet. I Vera Friséns

myrlandskap möjliggörs en mental öppning, emedan vi som betraktare kan

skönja målningens narrativa riktning, samtidigt som den klara och icke

molnbetäckta himlen – med Carl Gustaf Carus ord i åminnelse – utgör en

ideal gestaltning av oändligheten.3

I Friedrichs senare målningar upprättas en tydligare narrativ struktur som

gör att upplevelsen av det sublima upplevs mer kontemplativ än i det ovan

visade exemplet. Detta kommer sig framför allt av att han för in mänskliga

gestalter i sina landskap som styr narrativiteten i målningen. Jan Holmgaard
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omnämner dessa som «subjektiva surrogat», och syftar då exempelvis på den

ensamme munken i målningen Munken vid havet från 1809-10, vars litenhet

bredvid naturens skräckfyllda storhet frammanar en känsla av på samma

gång oändlig skönhet och total fruktan.4 Men, för att återvända till Kant, så

uppträder känslan av det sublima, enbart om vi befinner oss i säkerhet. Han

skriver: «Den som känner fruktan för sin egen skull kan inte fälla omdömen

om det sublima i naturen, lika lite som den som påverkas av drifter och bö-

jelser kan fälla omdömen om det sköna.»5 Munken utgör således i ljuset av

detta resonemang en identifikationspunkt som gör att vi kan föreställa oss

den fruktan som det ensamma mötet med naturens makter kan väcka, men

vår skyddade position gör att vi samtidigt kan förnimma skönheten och be-

hagfullheten i denna upplevelse, vilket skapar en känsla av ogripbarhet. Kant

illustrerar detta genom att visa på hur naturkrafter såsom åskväder, stormar

och vulkanutbrott, får människan att uppleva sårbarhet och rädsla. Han

skriver:

Men deras anblick framstår som desto mer tilldragande, ju mer fruktansvärd

den är, om vi bara själva befinner oss i säkerhet; och vi kallar gärna dessa fö-

remål för sublima, då de höjer själsstyrkan över dess vanliga medelmåttighet

och i oss påvisar en helt annan förmåga till motstånd, vilket ger oss mod att

mäta oss med naturens skenbara allmakt.6

Vera Friséns landskap karakteriseras inte av den mänskliga närvaro som

märks i Fredrichs måleri. Likväl anser jag att man i båda fallen kan tala om

sublima landskap. Hos Friedrich emedan han i sin narration genom det

«subjektiva surrogatet» blottlägger människans anspända möte med tillva-

rons ogripbarhet och oändlighet, och hos Vera Frisén genom det perspektiv

hon låter tallarna, men även betraktaren, inta i kompositionen. I denna mål-

ning är den mänskliga dimensionen frånvarande, men genom det öppna

perspektivet kommer vi som betraktare att befinna oss i jämnhöjd med

landskapet, vilket gör att vi omsluts av dess sfär och själva intar «det subjek-
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tiva surrogatets» position i målningen. Här frångår vi således Kants defini-

tion, eftersom vi genom att själva befinna oss i landskapet, inte kan uppleva

sprickan mellan skräck och behagfullhet på det sätt som är möjligt i Fried-

richs målning. Här tillkännages emellertid det sublima genom dödens när-

varo i en i övrigt rofylld och idyllisk inramning, vilket ger upphov till en lik-

nande inre rörelse, där den fullkomliga och obegränsade ogripbarheten

obönhörligt och kraftfullt drabbar varseblivningen. Härmed tydliggörs så-

lunda det faktum att det sublima i enlighet med Kants teser är immateriellt

till sin natur och enbart kan uppträda i våra sinnen – varför det möjligen ter

sig problematiskt att tala om sublima landskap, eftersom det inte är landska-

pen som är sublima, utan vår upplevelse av de berättelser som ryms inom

dem.7

Bild 33. Vera Frisén, Myr i nattljus (1970-tal)
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KVÄLL PÅ SLÄTTEN

I målningarna från slätten i Röbäck, söder om Umeå, är det huvudsakligen

himlen som bestämmer tonarten i Vera Friséns gestaltning. Ofta finns inslag

av andra kontrasterande ackord, såsom i denna målning – en ensam och

vindpinad lada, eller några hässjor som befinner sig på avstånd eller halvdi-

stans i bildplanet. I likhet med målningarna från Kolksele är de från Röbäck

utförda på våren – innan landskapet nått full grönska, vilket ger målningen

en dov förgrund, medan himlen utgör en mer kontrastrik och dramatisk

bakgrundscen. Förgrunden är framställd i en matt brun-beige nyans, som väl

återger den ännu kalla och lätt frusna åkerjorden. I likhet med Vera Friséns

övriga verk är penseldragen lätta och släta och följer så det skugglösa land-

skapets förutsättningar. Den matta ytan ter sig framställd i tunna skikt av

färg och på nära håll kan man även skönja att det i de synbart monokroma

färglagren ryms tre olika nyansskiftningar, som bidrar till att förstärka mål-

ningens horisontella verkan. Himlen upptas av en ljust gul nyans, som dock

fläckvis kontrasteras av turkos-blå accenter. I färgerna uppnår Vera Frisén

således en återgivning av de såväl visuella som atmosfäriska karaktärsdrag

som kännetecknar platsen. Hon ger oss en berättelse, som är lätt igenkänn-

bar för alla som någon gång har vistats i närheten av slätten – en berättelse

om ljus, luft och rymd, men också om den förtätade tystnad som skänker

den västerbottniska vårkvällen dess kanske mest betydande innehåll.

Målningen tillkom troligen någon gång under 1940-50-talen och är ett fint

exempel på hur Vera Friséns måleri stegvis antog en mer geometrisk och

reducerad form – samtidigt som det optiska och ljusmässiga utforskandet av

färgen ledde till en förfining av landskapets stämningar. I detta avseende

närmar sig Vera Friséns gestaltning det uttryck som avspeglas i exempelvis

Ivan Aguélis (1869-1917) tidiga målningar, där den låga horisonten gör att

himlen upptar nästan två tredjedelar av målningens yta. Himlen kom att ut-

göra ett av de bärande elementen även senare i hans konstnärskap varom

följande rader vittnar:
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Bild 34. Vera Frisén, Kväll på slätten (1940- eller 1950-tal)

Bild 35. Vera Frisén, Röbäcksslätten i vårljus (1940- eller 1950-tal)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna elektroniska
version utelämnad.

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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Jag arbetar mycket utanför alla teorier --- Det är egendomligt att se hur man

gör om sitt konstnärsliv var gång man studerar en ny himmel. Man börjar

med att draga upp linjer och placera färger. Därefter tecknar och målar man.

Man har uppnått sitt nya jämviktsläge när teckningen och färgen inte är annat

än en och samma sak, --- Jag gör emellertid inte mycket teorier i detta ögon-

blick. Jag har för länge sedan lagt all min samvetsgrannhet i min naturliga

estetik, och det får vara nog därmed. Jag tror t.o.m att för mycket optik ska-

dar. En sak kan vara exakt för ögat fastän falsk ur musikalisk synpunkt. ---

Jag återfinner spontant och instinktsmässigt mina första idéer från Gotland.

Utgångspunkten i tavlorna är himlarna ty allt beror av dem.8

I detta citat framträder enligt min mening flera betydande länkar mellan

Vera Friséns och Ivan Aguélis landskapsmåleri, där den kanske mest intres-

santa aspekten återfinns i måleriet som handling och process. Av såväl Agu-

élis målningar som ur raderna ovan går att utläsa att han strukturerade sina

målningar efter ett fåtal linjer, som sedan förtätades och fylldes ut med färg.

Denna metod tycks även Vera Frisén ha arbetat efter. Vännen Anny Ren-

ström berättar att Vera Frisén ofta snabbt skisserade upp två linjer på duken

som bar upp framställningen och att hon därefter arbetade i timmar – ofta

under total tystnad – med att få fram de valörer som bäst kunde återge en

stämning eller ett specifikt ljus.9 Hennes mycket snabba planläggning av

motivet hade troligtvis sina orsaker i att hon kände den natur hon gestaltade

väl, och visste att ett särskilt ljus mycket hastigt kunde försvinna, vilket

krävde en skärpning av alla sinnen mot den enda punkt, som kunde sam-

manfatta hela landskapet. Denna avgörande punkt var nog för Vera Frisén

likaväl som för Ivan Aguéli en punkt, eller gräns som inte var möjlig att för-

klara utifrån rationella principer. Det handlade nog snarare om känsla och

intuition – och om en längtan efter den mest ursprungliga skönheten, där

varje ny målning troligtvis var ett försök att – genom naturen – komma ett

steg närmare sanningen. «Att skapa konst skall vara att leva sant» skriver

Vera Frisén i sina anteckningar från 1940-talet och orden vittnar om det
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allvar som omgav hennes konstnärsgärning.10 En aspekt som var bärande

även för Aguélis hållning till konsten – och livet.

Bild 36. Ivan Aguéli, Slätten (1890-tal)

Aguélis tilltro till intuitionen förenades emellertid med ett envist sökande

efter sanningen i såväl en mer vetenskaplig som teologisk mening. Hans

målningar bär sålunda även symboliska betydelser, som inte finner omedel-

bar genklang i Vera Friséns verk. Däremot är det inte otänkbart att hon de-

lade många av dessa tankar. Huruvida hon verkligen inspirerades av Aguélis

konst är dock oklart, men det bör ha varit en konstnär som mer eller mindre

direkt var närvarande i hennes konstnärliga rum. År 1942 utkom konsthisto-

rikern Axel Gauffin med det första omfattande verket om Ivan Aguéli och

konstnärskollegan Berta Hansson skriver i positiva ordalag om boken i ett

brev till Vera Frisén under vintern 1943. Något som tyder på att den troli-

gen lästes och diskuterades inom den krets av konstnärer som ingick i hen-

nes umgänge vid denna tid.11

Vera Frisén var nog många gånger ytterst medveten om de symbolvärden

som hennes målningar rymde. Däremot tycks det inte ha varit väsentligt för

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i denna
elektroniska version utelämnad.
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henne att kommunicera kring detta – ens med sina närmaste. Under 1940-

talet skriver hon således: «Hos en människa kallas det själ, hos naturen

stämning och i en tavla konst, det som bara finns där och inte kan beskri-

vas» och på ett löst blad återfinns orden: «Konst är ett sätt att säga det out-

sägliga», vars innebörd slutgiltigt bekräftar att måleriet var det språk som

Vera Frisén ansåg kunde spegla den inre sanning, som är alltjämt närvarande

i naturen och i människan.12 Detta innebär att det är svårt att dra generella

slutsatser om bakgrunden till hennes val av motiv, samt att utpeka de exis-

tentiella, filosofiska och teologiska ingångar som varit av betydelse i hennes

gärning. Allt som finns är fragment av en större berättelse, som bara kan

avläsas i sin helhet genom de målningar som Vera Frisén efterlämnat och

genom att – där det är möjligt – placera hennes måleri i värdefulla och

stundtals, oprövade sammanhang.

Ovan skisserade sammanhang med Aguéli ter sig enligt min mening

intressant ur flera tolkningsperspektiv. Dels eftersom de båda konstnärernas

landskapsmålningar rent visuellt visar på ett släktskap, dels på grund av att

deras konst karakteriseras av en utforskande och prövande hållning, där den

existentiella tematiken ur olika perspektiv, utgör grund för målningarnas

innehåll. Det visuella släktskapet är, såsom jag även tidigare berört, skönj-

bart i de båda konstnärernas sätt att närma sig måleriet som process, där de

tycks ha arbetat efter liknande metoder i grundläggandet av kompositionen.

Även i arbetet med färgen kan likheter anas, särskilt i avseende på konture-

ringen, där Aguéli menade att teckningen och färgen skulle skapa ett hel-

hetsintryck, varigenom ögat inte skulle kunna urskilja gränserna i det sedda,

annat än genom färgen.13 Vera Frisén anslöt sig nog till denna hållning och

förde möjligen måleriet ytterligare ett steg mot den optik som såväl Aguéli

som Paul Cézanne förespråkade, eftersom hon enbart tycks ha ägnat sig åt

tecknandet i syfte att dra upp de bärande linjerna i en målning. Hennes

omvittnade fokusering under målarakten berättar istället något väsentligt om

det som tycks ha varit det mest centrala i hennes skapande; valörerna i fär-

gerna och den enskilda kulörens möjlighet att ge gestalt åt ljuset. På denna
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punkt framträder hennes intuitiva metod kanske som allra bäst, eftersom

arbetssättet befinner sig vid sidan av, eller snarare, för att använda Aguélis

ord – «utanför» alla teorier. Hållningen kan hon ha intagit redan under tiden

på Otte Skölds konstskola, eftersom Otte Sköld – själv inspirerad av de mo-

dernistiska tendenserna – ständigt återkom till vikten av seendet och själva

intagandet av naturen som en förutsättning för skapandet. Han menade

emellertid inte att teorier var onödiga. Tvärtom ansåg han att teoretiska kun-

skaper och konstnärliga förebilder var grundläggande för konstnären, men

enbart i syfte att öva upp det egna seendet.14 Jag föreställer mig att Vera Fri-

sén hyste en stor tilltro till denna hållning, vilket är skönjbart såväl i hennes

målningar som i de skrivna fragment som återger hennes egen konstsyn.

Seendet, sökandet och själva inväntandet utgör, förutom själva gestalt-

ningen, centrala delar i måleriets process och det tycks som om det var dessa

förberedande studier av ett motiv som var av betydande mening för Vera

Frisén. Själva måleriet – att överföra det hon såg och upplevde till duken,

skedde – enligt vad vittnen kunnat berätta – snabbt och utan större tvekan.15

Det var följaktligen sökandet efter rätt ljus- och väderförhållanden tillsam-

mans med hennes egen positionering i landskapet, som utgjorde de mest

krävande aspekterna av skapandet. Vera Frisén tycks i likhet med Ivan Agu-

éli ha velat komma så nära naturen som möjligt. Samtidigt vittnar de låga

horisonterna och himlarnas vidd om ett måleri som sökte porträttera rym-

den i dess oändliga dimensioner, vilket kräver att man kan fånga hela land-

skapet i dess utsträckthet. Detta förutsätter en blick som är på samma gång

nära och distanserad – och ett perspektiv som inte begränsar betraktaren,

utan hjälper till att fixera dess blick utifrån en bestämd punkt i landskapet.

Den franske filosofen Gaston Bachelard (1884-1962) skriver i boken Jordens

och viljans drömmerier att ett landskaps djup och oändlighet är möjligt att

omfatta endast utifrån en sådan specifik punkt om man vill skaffa sig

«herravälde» över jordens obegränsade dimensioner och han menar vidare

att en sådan punkt ofta finner sitt centrum på en höjd; en klippa, en

bergsudde eller ett vakttorn, där panoramablicken är möjlig att inta. Detta,
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menar Bachelard, är förutsättningen för att kunna överblicka och omfatta

det vidsträckta landskapet. Han formulerar tanken enligt följande:

En ’cirkulär’ blick omfattar hela horisonten. Det finns ingenting abstrakt i

denna cirkulära utblick över slättens oändlighet. Panoramablicken är en psy-

kologisk realitet som en var kommer att återuppleva intensivt om han bara

vill göra sig besväret att ge akt på sig själv. Genom sin vandring över hori-

sonten tar drömmaren hela jorden i besittning. Han behärskar universum och

man försummar viktiga element i betraktandets psykologi om man inte stu-

derar detta egendomliga och alldagliga herravälde.16

Vera Frisén förhöll sig nog inte riktigt till perspektivet på detta sätt, men jag

menar likväl att Bachelards tankegångar om den «cirkulära blicken» finner

ett berättigande i tolkningen av hennes målningar, eftersom hennes orien-

teringspunkter nästan uteslutande följer ett mönster där betraktaren blir del

av landskapet genom den fixerade position som hon själv måste ha intagit i

måleriprocessen. Vera Frisén befann sig ofta liggande när hon målade, vilket

gav ett annat perspektiv än det panorama- eller utsiktsperspektiv som Ba-

chelard menade kunde omfatta oändligheten. Istället för en övergripande vy

erbjöd detta perspektiv möjligheter att komma väldigt nära naturen samti-

digt som horisonten upplevdes som lägre placerad och därmed gjorde him-

len och dess ofta kontrastrika skiftningar till huvudscenen i landskapet.

Himlen utgör det element i naturen som kanske främst har kommit att

associeras med oändligheten och har ibland även tolkats som en väg mot det

ogripbara och gudomliga. I motsats till Ivan Aguéli och flera av de konstnä-

rer som var verksamma under 1800-talets romantiska strömningar, äger

emellertid inte Vera Friséns målningar några uttalade religiösa eller teolo-

giska dimensioner. Tanken kring naturen som en materialisering av gudom-

liga sfärer, såsom den uttrycks hos konstnärer och tänkare som Carl Gustav

Carus eller Friedrich von Schelling finner dock genklang i en kort passage i

Vera Friséns anteckningar från 1940-talet:
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Jag har vandrat ute i naturen och jag har mött Gud fader själv. Jag har sett

honom komma mellan stammarna i solnedgången. Jag har sett honom

vandra över slättens oändlighet. Jag har stått andlös tillsammans med träden,

blommorna och gräsen medan han gått förbi.17

Utdraget är ett på många sätt unikt dokument, eftersom det, om än skissar-

tat, ger en ingång till de betydelser som Vera Frisén, genom sina förtätade

landskapsstämningar, tillskrev naturen. Med ett osentimentalt och dovt ton-

fall låter hon mötet med det gudomliga beskrivas i termer av materiell ge-

staltning, där slättens oändlighet inte bara rymmer en imaginär, eller tänkt

gudomlig dimension – utan även förkroppsligas till att omfatta mötet med

Gud på en för henne reell plats. Orden låter således vittna om ett släktskap

med de romantiska uppfattningarna, vilka i enlighet med Schellings naturfi-

losofi, betraktade naturen som en erinran om det gudomligas närvaro i allt

levande.18 Däremot är det inte lika säkert att Vera Frisén närmade sig natu-

ren i avsikt att låta dess ljus och stämningar utgöra metaforer för hennes

inre, vilket utgjorde en bärande del i romantikens idéinnehåll.

Den låga horisonten och den utsträckta skyn inger ett vidgat och om man

så vill – oändligt perspektiv i Vera Friséns målningar. Detta innebär emel-

lertid inte att den obegränsade sikten, eller blickpunkten är frånvarande i

motiven från Stöcksjö, eller Kolksele, där landskapen inte karakteriseras av

samma vidsträckthet. I det tidigare avsnittet där Myren närmare behandlades

pekade jag på perspektivet som ett viktigt medel för att framställa förnim-

melser av det oändliga och i nästa avsnitt närmar jag mig kustlandskapet i

Kolksele, där oändligheten uttrycks i sprickan mellan det ändliga och oänd-

liga. Detta vittnar således om att riktningen mot det oändliga inte står att

finna gestaltningen av ett särskilt naturelement. Istället utgör denna rörelse

ett väsentligt och i allra högsta grad övergripande tema i Vera Friséns land-

skapmåleri. Ett tema som inte är bundet till ett specifikt rum, men som

framkallas genom att man vistas i rummet med alla sina sinnen. Först då ges

den utsträckta naturen ett perspektiv och blir ett landskap. Gaston Bache-
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lard sträcker sig ännu längre och menar att oändligheten finns inneboende i

och samtidigt utgör jordelementet:

Om man sätter bilderna på deras rätta plats i det psykiska handlandet – före

tankarna – kan man inte underlåta att tillstå att den första bilden av oändlig-

heten är en jordisk bild. Jorden är oändlig. Större än himlen som bara är en

kupol, ett valv, ett tak. Det krävs lärda tankar och meditationer för att bringa

den stjärnbeströdda Natten oändligheten, för att verkligen tänka, i motsats

till de naiva bilderna, på himlakropparnas oerhörda avstånd. Hur skulle solen

kunna vara större än jorden när drömmaren vid varje daggryning ser den stiga

upp ur jorden och sedan om kvällen återtinträda i berget? Naturligtvis, Havet

det är jorden också, en förenklad jord, och för en så gott som elementär be-

traktelse, en Jord sammanfattad i sin egenskap av oändlighet. Det där är för-

visso ett exempel på absolut storhet, på en storhet utan jämförelse, men

konkret, omedelbar. Oändligheten är då en första bild.19

Om detta var tankar som Vera Frisén själv umgicks med är givetvis svårt att

få svar på. Tankarna har aktualiserats av mig som betraktare av landskapen

och det är utifrån denna position av seende – eller med Bachelards vokabu-

lär – drömmande, som tankarna om oändligheten har kunnat uttryckas.

Tankarna har emellertid, genom att speglas mot andra konstnärer och ut-

tryckssätt, givits tydligare konturer – och nya ingångar.

En ingång som varit väsentlig för att kunna förankra tanken om det

oändliga i ett vidare sammanhang är den amerikanske konstnären Mark

Rothkos (1903-1970) målningar, som trots sina abstrakta former väcker för-

nimmelser av oändlighet – såväl framkallad av rymd som av rörelse. Hans

målningar följer i likhet med Vera Frisén ofta rektangelns och horisontalens

mönster, vilket bidragit till att hans målningar ofta kommit att tolkas som

landskap.20 Även om Vera Frisén aldrig drog sina målningar mot den gräns

där motivet blev helt abstrakt, ter sig deras målningar riktade mot en oänd-

lighet som skulle kunna sägas vara immanent, eller med Bachelards vokabu-

lär – «före tankarna». Oändligheten kan enligt en sådan förståelse ses som

vilande under de lager av färg som formulerar landskapen. Oändligheten
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finns i jorden – är jorden och färgen men konstnärens arbete är att göra

denna oändlighet till materia. Både Vera Friséns och Mark Rothkos mål-

ningar bär enligt min mening spår av en process där gestaltningen av oänd-

ligheten reducerats till sin yttersta gräns och enbart kan återges med färgens

egen dramaturgi. Filosoferna Gilles Deleuze och Felix Guattari menar att

konstverk enbart kan föra en dialog med betraktaren utifrån sina immanenta

egenskaper, varför färgen är den mest avgörande aspekten. Delar av detta

resonemang återspeglas i följande ord:

There are certainly two signs of the genius of great painters, as well as of

their humility: the respect, almost dread, with which they approach and enter

into color; and the care with which the type of depth depends. Without this

respect and care painting is nothing, lacking work and thought.21
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ÄLVLANDSKAP I SKYMNING

Det är en sen vårkväll. Älven vilar lugnt mellan de lätt böljande sluttning-

arna. Naturen är insvept i ett varmt, men dovt rosanyanserat ljus, vars inten-

sitet tilltar i målningens fond där solen ännu kan förnimmas som en ömsint

och värmande smekning. Om några ögonblick ska den fortsätta sin bana

och nya valörer kommer att återges i den spegelblanka älvfåran. Platsen är

densamma, men landskapet kommer att vara ett annat – präglat av andra

stämningar, erfarenheter, minnen. Förebådelsen fullbordar ögonblicket och

minner om tingens skörhet och förgänglighet. Vi omsluts ännu av det varma

ljus, som lagt sig såsom ett skyddande hölje över vidderna, men drabbas

samtidigt av insikten att just denna upplevelse, denna erfarenhet, snart

kommer att läggas till det förgångna och bevaras inom oss som ett minne.

Bild 37. Vera Frisén, Älvlandskap i skymning (1950- eller 1960-tal)
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Vi vet att vi inte kan hålla kvar ögonblicket, men vill likväl kunna frysa det –

hindra tiden från att oavlåtligt fortsätta vidare. Här finner vi omedelbara

länkar till föregående kapitels diskussion om det sublima, särskilt om vi up-

pehåller oss vid exemplet med Caspar David Friedrichs landskapsmålningar

som med Jan Holmgaards tidigare citerade ord «fryser fast skillnaden mellan

fruktan och glädje i en oändlig ögonblicklighet bortom tiden.»22 Även om

Friedrich för att uppnå denna ögonblickets frysning, såsom tidigare nämnts,

ofta använde sig av vad Holmgaard omnämner som det «subjektiva surro-

gatet» – närvaron av en mänsklig gestalt som kan tjäna som betraktarens

identifikationspunkt i en landskapsmålning – uppnås en liknande existentiell

förtätning i de båda konstnärernas verk. Följaktligen kan upplevelsen av det

ändliga – oändliga eller gripbara – ogripbara, och den djupa spricka som

uppstår i passagen mellan dessa poler, om än med olika intensitet, för-

nimmas i både Vera Friséns och Friedrichs målningar. I Älvlandskap i skym-

ning är det framför allt naturens skönhet i relation till ögonblickets ofrån-

komliga bräcklighet som bidrar till en sådan förnimmelse. Målningen tillkom

troligtvis under 1950- eller 60-talet, men redan år 1941, i samband med de-

bututställningen på Färg & Form, gav en kritiker uttryck för följande upple-

velse i mötet med Vera Friséns landskapsmåleri: «Denna konst är inspirerad

av den kärlek till tingen, som blir plågsamt häftig när man tror att man skall

förlora allt.»23 Denne kritiker omfattar således i ett fåtal ord den drabbande

känsla som naturens skönhet kan frammana i människan, men visar samti-

digt på Vera Friséns förmåga att materialisera denna svårdefinierade känsla

på målarduken. Med kritikerns ord i minnet skulle man möjligen kunna säga

att Vera Frisén använder sig av en förlustens metaforik i denna landskaps-

målning – ett bildspråk som genom att befästa ögonblickets närvaro samti-

digt berättar om tillvarons ogripbara natur, vilken genom sin formlöshet,

eller med Kants terminologi, «obegränsadhet», väcker betraktarens existenti-

ella oro.24 Förlustens metaforer är emellertid inte igenkännbara i färgbehand-

ling eller struktur, utan är knutna till betraktarens erfarenheter och minnen

av de stämningar som landskapet rymmer. Således kan motivet – om vi
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utgår från Kants definition av begreppet – upplevas som sublimt eftersom

förnimmelsen av existentiell och emotionell rörelse här framträder via

naturen, medan naturen i sig tvärtom ger intryck av lugn kontemplation.25

Målningens enkla och avskalade komposition finner återklang hos målare

som Ivan Aguéli vars landskap – såsom tidigare nämnts, karakteriseras av en

närmast geometrisk struktur, där naturelementen likväl ter sig sensibelt och

varsamt frammejslade. Aguéli anslöt sig ifråga om komposition till den

franske konstnären Émile Bernards (1868-1941) idéer, som framför allt ba-

serades på att se naturens former i sammanfattande geometriska grunddrag,

och att använda sig av en enhetlig färgskala för att blottlägga naturens rena

skönhet.26 Aguéli formulerade sig även kontinuerligt om konsten och

skapandet, och menade i enlighet med Bernards principer att konstnärens

viktigaste uppgift var att «söka den största möjliga enkelhet och inte fram-

ställa mer än det strängt nödvändiga för att skapa intrycket».27 Denna

uppfattning ter sig direkt överförd till duken i flera av Aguélis senare land-

skapsmålningar, men kan enligt min mening även skönjas i Vera Friséns

verk, där Älvlandskap i skymning framträder som ett belysande exempel.

I denna, liksom i andra målningar från Kolksele, är kompositionen

reducerad till ett fåtal horisontella linjer, vars enda kontrasterande element är

två knappt förnimbara träd vid älvens mynning, samt en dunge med lägre

buskar eller träd på andra sidan älvkanten. Träden minner om de spröda,

nyutslagna grenverk som kunde ses i Morgondis över Kolksele, men ter sig här

än mer transparent gestaltade. I likhet med träden i Claude Lorrains mål-

ningar filtrerar de ljuset så att landskapet – trots kraftfulla färgkontraster

upplevs som vilsamt och harmoniskt. Träden ger återigen en erinran om det

som tycks ha fängslat Vera Frisén allra mest i naturen – dess avklädda till-

stånd, som bäst kan upplevas under den tidiga vårens sena kvällar och nät-

ter. Hon berättade själv för sin vän Anny Rehnström – som ibland följde

med henne när hon målade – att hon ville fånga naturen innan grönskan

slog ut, eftersom hon därefter inte längre fann landskapet intressant, eller

lockande.28 Hon skriver även själv återkommande i sina anteckningar och
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brev, att det hon söker är en så ren framställning av naturen som möjligt, där

hon antagligen menade att renodla och skärpa återgivningen av vissa ele-

ment såsom ljuset och himlen medan andra aspekter lämnades outforskade.

Mot bakgrund av detta ter det sig naturligt att Vera Frisén sökte sig till natu-

ren under de tidiga vårmånaderna. I det nakna och blottade vårlandskapet

skymdes ännu inte sikten, utan ljuset och rymden kunde klinga med fördröjd

verkan, varmed naturens själ – eller sanning tog gestalt inför henne.

Målningens förgrund utgörs av en slät vidd vars sneda placering skapar en

diagonal verkan i bildplanet, vilket vittnar om att Vera Frisén i likhet med

Aguéli kan ha utgått från de geometriska grundformerna när hon kompone-

rade målningen. Hennes landskapsmålningar karakteriseras generellt av en

långt driven förenkling av motivet, där de monokroma eller lätt skiftande

färgskikten skapar ett enhetligt intryck, vilket således ansluter till de princi-

per som Émile Bernard formulerade kring måleriet. Här ter det sig även vid-

kommande att spegla Vera Friséns komposition av landskapet mot Paul

Cézannes konstnärliga metoder, vilka kanske bäst uttrycks med hans egna

ord i ett brev till konstnärskollegan Émile Bernard 1904:

Tillåt mig att upprepa det som jag sade er: Behandla naturen via cylindern,

sfären och konen, och sätt allt i perspektiv så att varje sida av ett objekt eller

ett plan riktas mot en centralpunkt. De linjer som är parallella med horison-

ten ger vidden i ett utsnitt av naturen eller, om ni så föredrar, av det skåde-

spel som Pater Omnipotens Aeterne Deus breder ut framför vår blick. De

linjer som är vinkelräta mot samma horisont ger djupet. Men för oss männi-

skor är naturen mer djup än yta, vilket gör det nödvändigt att vi i våra ljus-

vibrationer, representerade av de röda och gula färgerna, inför tillräckligt

mycket ljust blått för att luften ska uppfattas.29

Cézannes och Bernards idéer om måleriet sluter sig således samman i den

gemensamma uppfattningen att naturens essens bäst kan framträda i en

målning om konstnären utskiljer de geometriska former som varje enskilt

naturelement är uppbyggt av. Vad som emellertid ter sig mest intressant att
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diskutera i relation till Vera Friséns gestaltningar från Kolksele är Cézannes

tankar kring horisontlinjen, som enligt vad jag tidigare antytt, ter sig som

den bärande principen inom den landskapskategori som jag valt att om-

nämna som Selet. Cézanne menade att de linjer som befinner sig parallellt

med horisonten kan ses som ett utsnitt av naturen i sin helhet; således en

princip där den renaste och mest avskalade formen återger naturen i dess

fulla existens. Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty skriver i essän

«Cézannes tvivel» om Cézannes måleri:

För alla gester som så småningom skapar en tavla finns det bara ett enda

motiv, och det är landskapet i dess helhet och i dess absoluta fullhet – som

just var det Cézanne kallade ett «motiv». Han började med att blottlägga

landskapets geologiska skikt. Sedan rörde han sig inte mer och betraktade det

med vidgade ögon, enligt Mme Cézanne. Han «grodde» med landskapet. Det

handlade om att glömma all vetenskap och samtidigt med hjälp av dessa ve-

tenskaper på nytt fatta uppbyggnaden hos landskapet som organism på väg

att födas. Det gällde att svetsa samman alla de enskilda synvinklar som

blicken intagit, samla det som skingras genom ögonens flyktighet, «förena

naturens kringflackande händer», som Gasquet säger. «En av världens minu-

ter passerar och man måste måla den i hela dess verklighet.30

För Cézanne torde även linjen, efter vad vi kan bedöma av hans egna ord,

ha uppfattats som en kvardröjande erinran om det gudomligas närvaro – ett

perspektiv som vidgade sig på samma gång inåt och bortåt, och som gjorde

att han aldrig upplevde sig kunna återge annat än fragment av skapelsen.

Han skriver i ett brev till sin son år 1906:

Nåväl, nu kan jag säga dig att jag som målare håller på att bli klarare över

naturen, men att det fortfarande är mycket svårt för mig att förverkliga mina

upplevelser och intryck. Jag når inte fram till samma intensitet som den som

ska utvecklas inför mina sinnen, jag får inte fram den magnifika rika kolora-

tion som besjälar naturen.31
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Hos Vera Frisén finner vi en konstnärlig strävan som påvisar likheter med

Cézannes – en strävan efter att återge naturens alla facetter av uttryck, och

att i en enskild färgton eller linje ge gestalt åt de stämningar som, om vi åter-

vänder till Cézannes tidigare citerade ord, «Gud fader själv breder ut inför

vår blick». Vera Frisén uttryckte sig – såsom jag tidigare berört – sällan i

explicit religiösa termer, men skriver omkring år 1942 i sin anteckningsbok:

En tavla är alltid en mer eller mindre komprometterande självbekännelse.

Med ord kan man lura både sig själv och andra men inte med det skapade.

Åtminstone inte i längden – Det vore roligt om han kände igen motiven, han

som skapat allting förut.32

Dessa ord vittnar om att Vera Frisén i likhet med Cézanne kan ha betraktat

naturen som en återspegling av den gudomliga närvaro som inte är möjlig

att erfara annat än i varseblivningens ögonblick. Detta ledde henne mot ett

måleri som i sin reduktion sökte återge den gräns där det gudomliga, eller

det oändliga – om så bara i ett ögonblick och i en enda nyans – kan fram-

träda på duken. Horisontlinjens gränser markeras ofta med en ljus nyans, allt

som oftast skiftande mot vitt, men ibland även uppblandad med ljust gröna

eller blå-grå kulörer. Linjen är knappt urskiljbar för ögat, men är likväl avgö-

rande för stämningen i landskapet, eftersom Vera Friséns färgbehandling är

avskalad och ofta baseras på ett fåtal nyanser. Hon planlägger inte ljuset på

det sätt som vi finner hos exempelvis de franska impressionisterna eller de

nordiska landskapsmålarna under det sena 1800-talet. Istället arbetar hon

ytterst noggrant för att återfinna de valörer som bäst kan porträttera den

västerbottniska naturens anletsdrag och låter sedan dessa ta plats på duken i

en jämn och slät modellering. Ljuset i Älvlandskap i skymning framkallas ge-

nom de mycket tunna, men kontrastrika skikt av ljust rosa som markerar

horisontens konturer, men ljuset upplevs likväl som den avgörande skillna-

den i målningen; den punkt som omvandlar naturen till ett själens landskap.

Här har möjligen Vera Frisén låtit sig inspireras av Cézanne, vilken påtalade
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den dramatiska effekt som kunde uppnås i spänningsfältet mellan dämpade

och klara färger, och där konflikten mellan rörelse och stagnation, eller i en

mer existentiell mening – mellan liv och död – skänker målningen dess

förtätade stämning.33

Vera Friséns färgskala är i likhet med Cézannes harmonisk och vilsam,

men de klarare accenterna lyfts ur duken och gör att det är ljuset som vi

först förnimmer när vi riktar blicken mot målningen. Spänningsfältet som

uppstår där färgskikten vidrör varandras gränser intensifieras ytterligare ef-

tersom konturerna skapas direkt ur färgen, utan den tecknade linjens skyd-

dande och inkapslande verkan. Här kan det te sig intressant att än en gång

lyssna till Cézanne, som menade att den tecknade konturen sluter sig kring

varje enskilt objekt och förhindrar det från att vara i direkt kontakt med

världen. Konturen skänker enligt denna förståelse tinget dess natur, men

isolerar det samtidigt i en målerisk verklighet, skild från världsliga betingel-

ser.34 Maurice Merleau-Ponty närmar sig Cézannes tankar med följande ord:

Vi ser djupet, sammetslenheten, mjukheten, hårdheten hos objekten – Cé-

zanne sa till och med: deras doft. Om målaren vill uttrycka världen måste

färgernas arrangemang i sig bära detta odelbara Allt, annars kommer hans

måleri att vara en allusion på tingen istället för att framvisa dem i den oavvis-

liga enhet, den närvaro, den oförlikneliga fullhet som för oss alla är definitio-

nen av det verkliga.35

Merleau-Ponty pekar således mot det faktum att Cézanne låter färgen

rymma alla de sinnesförnimmelser; doft, syn, hörsel, som är del av den natur

som blir till landskap i hans målningar, och Cézanne skriver även själv i ett

av sina brev till Èmile Bernard år 1904: «Man kan göra bra saker utan att

vara särskilt bra på färgharmoni eller kolorit. Det räcker att ha känsla för

koloriten»36 Denna uppfattning finner även återklang hos Vera Frisén när

hon i sin anteckningsbok skriver:
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Jag tror att var och en så småningom får en känsla för konst snarare än en

konstuppfattning. Att måla något så varierande och skirt som denna känsla i

ord kan jag inte. Egentligen vet jag så lite om konst. Jag försöker bara så

omedelbart levande och rent som möjligt återge naturens stämningar eller en

människas väsen. I andras konst söker jag sanning, nödvändighet och enkel-

het. För övrigt får var och en bli salig på sitt sätt (även om jag inte förstår hur

teori och perspektivlära kan leda dit)…37

De båda konstnärerna vänder sig således bort från det akademiska måleriet,

där teorierna skymmer betydelsen av intuitionen och känslan för det sedda.

Istället vittnar deras metodiska och närmast vetenskapliga hållning till moti-

ven om en strävan efter att utforska tillvaron i dess «fullhet» – där varje en-

skilt penseldrag inrymmer luft, ljus, yta, djup och allt övrigt som är möjligt

att förnimma ur naturen. I ljuset av detta resonemang är det inte svårt att

föreställa sig måleriprocessen som krävande, där varje ny målning fordrar att

man gör sig tom och mottaglig både invändigt och utvändigt – att man rik-

tar all sin närvaro mot en enda punkt i det oändligt stora. Om måleriet

handlar om att fånga ögonblicket i dess absoluta täthet innebär det också att

man inför varje målning ser, tar in och erfar naturen på nytt.38 Himlen, älvfå-

ran, horisonten – varje enskilt element föds och tar ny gestalt inför våra

ögon. Denna så avgörande akt i måleriet – uttömmandet och intagandet –

tycks ha varit särskilt betydelsefull för Vera Frisén, och det är kanske här

som vi finner svaret till själva grundprincipen i hennes skapande – repetitio-

nen, som gjorde att hon i sitt sökande efter en sann, eller som hon själv skri-

ver, ren återgivning av naturen återvände till samma platser för att måla.

Målningarna speglar således en alltjämt pågående strävan efter att i en ny-

ansskiftning, linje eller skuggning nå den fulländning som återger naturen i

dess obegränsade existens. Här kan det därför te sig givande att återuppta

dialogen med Ivan Aguéli eftersom hans landskapsmålningar vittnar om ett

liknande sätt att närma sig och gestalta naturens själ. Att stå inför landskapet
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innebar för honom ett försök att avläsa naturens «hieroglyfer», och såsom

Aguéliforskaren Viveca Wessel skriver: «spåra korrespondensen mellan det

synliga och det osynliga» – det vill säga att ge materiell gestalt åt naturens

andliga egenskaper.39 Ett metafysiskt utforskande som går i samklang med

Vera Friséns intentioner, och där de möts i den skärningspunkt som hori-

sontalen utgör i deras verk. Den punkt eller linje – som om vi återknyter till

mitt tidigare resonemang – kan ses som målningens primära ljuskälla. Hos

Aguéli gavs emellertid den metafysiska dimensionen en mer artikulerad ge-

staltning, färgplanen är inte riktigt så släta och reducerade som i Vera Fri-

séns målningar, utan rymmer en tydligare nyansering. Aguéli arbetar även

med en mer distinkt konturering av färgen, vilket bidrar till att dess ljus inte

silas jämnt över vidderna såsom hos Vera Frisén, istället skapas förnimmel-

sen av rymd genom en mycket låg horisont där himlen utgör målningens

centrala fokus.

Bild 38, Ivan Aguéli, Egyptiskt slättlandskap (1914)

Ur en och samma kompositionsprincip utmejslas två skilda landskapstyper,

där den bärande skillnaden utgörs av platsen och dess specifika förutsätt-

ningar. Vera Frisén sökte sig till det västerbottniska kust- och slättlandska-

Av uphovsrättsliga skäl
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pet. Ivan Aguéli företog istället utfärder i det gotländska landskapet, men

inspirerades även av vyerna i det egyptiska ökenlandskapet, samt av naturen

i Spanien och Frankrike. Aguélis utforskande hade således en vidare geogra-

fisk spridning, där hans orienteringspunkt möjligen skulle kunna definieras

som «den andres» – den omkringflackande resenärens aldrig stillade längtan

efter nya perspektiv. I Vera Frisén ser jag istället en konstnär som söker det

oprövade – en ny blickpunkt – närvarande även i det kända. I det väster-

bottniska landskapet tycks hon ha funnit en natur i så många facetter och

skiftningar att motiven oupphörligt förändrades, trots att platserna alltjämt

var desamma. Denna drivna strävan efter att utforska en och samma plats

märks även om vi följer i Cézannes fotspår i riktning mot berget Sainte-

Victoire i södra Frankrike – där vi ställs mot en liknande erfarenhet av

landskapet som på samma gång ett hem och ett aldrig tidigare beträtt rum.

Under de sista åren av sitt liv stod han dagligen vid berget och återgav det i

dess olika skepnader, där årstiden och ljuset tillsammans med hans skiftande

intryck av vyn för varje ny dag utvecklade motivet. Denna repetitiva

gestaltning av specifika platser är emellertid närvarande under hela

konstnärskapet, och tillkännages kanske bäst med hans egna ord i ett brev

till sonen år 1906:

Här vid flodstranden, finns mängder av motiv, samma vy sedd ur en annan

synvinkel utgör ett objekt för studier av allra största intresse. Motiven är så

varierade att jag tror att jag skulle kunna syssla med ett av dem i månader

utan att flytta mig från platsen genom att bara böja mig lite åt höger eller

vänster.40
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Bild 39. Paul Cézanne, Sainte-Victoire,

sett från Bibémus stenbrott (omkring 1897)

Ur detta resonemang framträder således en tydlig, och tänker jag mig, avgö-

rande länk i förståelsen av Vera Friséns landskapsmåleri – länken mellan

människan och platsen, eller om man så vill, konstnären och landskapet.

Platsen är den aspekt som kommit att få en bärande betydelse i mina försök

att finna ingångar till Vera Friséns målningar, eftersom jag menar att konst-

närens orientering i och bindning till ett specifikt rum är central för den vi-

suella förståelsen av ett landskap. Här kan det te sig belysande att återigen

spegla Vera Friséns skymnings- och gryningsstämningar från Kolksele mot

Ivan Aguélis senare landskapsmålningar från exempelvis Egypten eller

Frankrike, där ljusbehandlingen framkallar liknande stämningsskapande ef-

fekter. Ljuset tycks i båda dessa konstnärers verk vara pålagt underifrån,

vilket gör att landskapen framträder som skugglösa och avklädda – reduce-

rade till den gräns där motiven avläses i några få, enkla linjer, utmejslade ur

färgens kontrastskiftningar.

Hos Vera Frisén är detta förtätade, men samtidigt vilsamma ljus, troligen

ett resultat av hennes strävan efter att – om vi återvänder till hennes egna

ord – «så levande och rent som möjligt återge naturens stämningar».41 Och

vi närmar oss på nytt det som tycks ha varit själva centralpunkten i hennes

måleri – sanningen och ärligheten mot naturen som grundförutsättning för

Av upphovsrättsliga
skäl är bilden i denna
elektroniska version

utelämnad.
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det konstnärliga gestaltandet. Detta förde henne ut på ett livslångt, oupp-

hörligt sökande efter de valörer som kunde ge naturen ett rent och avskalat

uttryck, utan att förlora dess livfulla eller själsliga egenskaper. Det är i detta

sammanhang som jag menar att Vera Friséns nära bindning till platsen bäst

framträder, eftersom hon i sina anteckningar om konst ser känslan som en

förutsättning för sanningen, vilket här kan förstås som känslan för en speci-

fik plats i naturen – det särskilda rum som hon måste inta för att kunna

återge det hon ser och erfar med ärlighet och konstnärlig skärpa – och kan-

ske även för att kunna komma närmare sig själv. Vera Frisén skriver själv i

sin anteckningsbok: «Konst är ett försök att se efter hur det ser ut inuti».42

Ofta är det när vi befinner oss i det igenkännbara som det är möjligt att

öppna dörren mot det omvälvande rum där vår existens ges en mening, och

där vi för första gången – i närvaro av alla våra känslor – kan se och möta

oss själva. Eller för att som filosofen Martha C. Nussbaum, ta det ännu ett

steg: «The recognizing and the upheaval, we want to say, belong to one and

the same part of me, the part with which I make sense of the world».43

Erfarenheten av den västerbottniska naturen delade Vera Frisén såsom

nämnts i de föregående kapitlen, med andra konstnärer från länet, och trots

att de i stil och uttryck uppvisar stora skillnader finner de en gemensam till-

tro till känslan för platsen som central utgångspunkt i återgivandet av natu-

ren. Helge Linden, som fick sitt publika genombrott i Stockholm, återvände

under sent 1930-tal till Umeå och Västerbotten, och menade själv att hans

uttryckssätt inspirerades av de miljöer som hade präglat honom alltsedan

barndomen. I ett brev till konstnären och vännen Torsten Bergmark från år

1949 skriver han sålunda:

Och sedan jag kom hit till Norrland, till min egen barndomstrakt vars land-

skap och miljö finns i mitt eget blod, tror jag att jag börjat komma närmare

det konstnärliga uttryck som är adekvat för min känsla och inre uppfatt-

ning.44
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Kjell Rosén, som i likhet med Vera Frisén hade sin härkomst i Umeå, men

från och med 1940-talet var bosatt i Stockholm, delade denna starka känsla

för den västerbottniska naturen, däremot gav han inte gestalt åt sina intryck

direkt inför motivet, utan färdigställde många av sina verk i ateljé, vilket han

själv berörde med följande ord i en intervju år 1953:

Jag vill inte binda mig vid någon bestämd teknik eller något utarbetat ut-

tryckssätt, jag målar alltjämt med känslan men inte längre på direkt inspira-

tion ur naturupplevelsen.45

Även här omnämns känslan som den avgörande, och som det verkar, vägle-

dande ingrediensen i landskapsmåleriet, och kanske var det även känslan

som gjorde det möjligt för Kjell Rosén och Vera Frisén att med sina minnen

och kvardröjande förnimmelser av den västerbottniska naturen ge gestalt åt

densamma under sina vistelser på Öland under 1950- 60 och 70-talen. Vera

Friséns motiv tillkom ofta ute i naturen under vår och försommar, men det

var inte alltid hon färdigställde sina målningar vid dessa tillfällen, istället

tycks hon snabbt ha skisserat upp de bärande linjerna och de mest framträ-

dande färgvalörerna på duken, och därefter bearbetat dem vidare i sin ateljé i

Stockholm eller på Öland.46

Detta arbetssätt förutsätter en inkännande förståelse och känsla för en

plats, men även en stark närvaro i det ögonblick då platsens stämningar görs

till minnen. En sådan närvaro tycks i Vera Friséns fall ha utvecklats och för-

djupats genom långa utfärder i naturen, då hon var ensam eller i tyst sällskap

med en nära förtrogen. Ofta ägde dessa kontemplationer, i likhet med vad

hennes målningar visar, rum kvälls- eller nattetid när stillheten och tystnaden

gjorde att varseblivningen skärptes och koncentrerades kring de element

som kom att bli meningsbärande i gestaltningen. Att bära de samlade frag-

menten av dessa upplevelser inom sig, och samtidigt föra dem till en annan

plats – och ett annat landskap – fordrar även en stor tilltro till måleriet som

länk mellan det flyktiga och alltjämt föränderliga ögonblicket, och den eviga,
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eller obegränsade minnesbilden, vilket följande ord ur Vera Friséns anteck-

ningsbok från 1930-talet även vittnar om:

Jag har velat efter min förmåga föreviga det oerhörda man i vissa ögonblick

ser och erfar. Kanske har jag velat lägga ifrån mig den börda som ett sådant

medvetande innebär genom att materialisera det. Kanske har jag velat skapa

en omöjlighet att lamslå tidens utplånande av ens stämningar.47



Artworks have the immanent character of

being an act

Theodor W. Adorno
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Bild 40. Mark Rothko, White band (number 27) (1950-tal)

Bild 41. Vera Frisén, Nattbild från Kolksele (1950- eller 1960-tal)

Av upphovsrättsliga skäl är bilden i
denna elektroniska version

utelämnad.
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tt ge gestalt åt naturen tycks ha varit ett sätt för Vera Frisén att

göra ögonblicket evigt – att dröja sig kvar i nuet samtidigt som

tiden oupphörligt fortsätter in i det kommande. Hennes land-

skapsmåleri kan därmed förstås som en lång och obruten serie av passerade

och på samma gång (nu)varande ögonblick – eller som en alltjämt pågående

dialog med det oändliga eller det eviga. I detta avseende ligger det nära till

hands att se hennes målningar som återspeglingar av landskapet i dess helhet

– eller för att använda Merleau-Pontys vokabulär – «fullhet», där naturens

själ inte kan avläsas i den enskilda detaljen, utan måste ses i relation till de

seriella skiftningar som gör att en och samma plats genererar en mångfald av

motiv och berättelser. Vera Frisén tycks här ha intagit porträttörens hållning

– och utifrån ett omfattande spektra av uttryck försökt särskilja den ton som

gör ett landskap eller ett ansikte unikt och igenkännbart – utan att förlora

helheten eller det samlade djupet i det avbildade. Kanske kan man utveckla

A
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resonemanget ytterligare, och med Gaston Bachelards vokabulär se det som

att Vera Frisén med «viljans drömmerier» – i ett tillstånd av vaket dröm-

mande eller kontemplativt fantiserande – kan tolka landskapets grund-

läggande dynamik och ge gestalt åt den i dess helhet. Bachelard skriver:

Så snart bilderna studeras i sina dynamiska aspekter och i förbindelse därmed

utexperimenteras i sina psykiskt dynamiserande funktioner, får den gamla,

ständigt upprepade formuleringen: ett landskap är ett själstillstånd, helt nya

betydelser. I själva verket gällde formuleringen nästan bara kontemplativa

tillstånd, som om landskapets enda funktion var att bli betraktat, som om det

var det enkla lexikon över alla undvikande ord, fåfänga strävanden mot un-

danflykten. Det är tvärtom så att med viljans drömmerier utvecklas den de-

miurgiska konstruktionens med nödvändighet precisa temata: landskapet blir

en personlighet. Man uppfattar det dynamiskt bara om viljan deltar i dess kon-

struktion, med glädjen över att säkerställa dess grundvalar, att mäta dess

motstånd och kraft.1

Enligt Bachelard är det således först när vi frigör oss ifrån kravet att be-

teckna det vi ser, och istället träder tillbaka och med hjälp av fantasins asso-

ciationer, eller «drömmerier» låter det sedda gå i dialog med oss, som vi full-

komligt kan omfatta bildens dynamik och inre drama. Jag föreställer mig att

det var så Vera Frisén förhöll sig till sina motiv, och att det därför inte före-

låg någon större skillnad mellan hennes gestaltningar av landskap och por-

trätt. Hon tycks i båda dessa motivvärldar ha sökt de drag som kan förklara

en plats eller en människas innersta väsen – de utskiljande drag som bidrar

till att ge det avbildade det som Bachelard definierar som dess «personlig-

het». Varmed det således även är möjligt att skönja länkar tillbaka till Otte

Sköld och hans tankar om måleriet, som utgick från intuitionen, där seendet

och observationen utgjorde de bärande principerna för en sann återgivning.

Skölds hållning gjorde inte skillnad på motiv i detta hänseende, utan menade

att porträtt- och landskapsmotivet ägde samma syften – att gestalta alla le-

vande ting – natur såväl som människa med den psykologiska skärpa som
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enbart den noggranna observationen kan frambringa. I dessa tankar tycks

Vera Frisén ha funnit en konstnärlig hemvist, som gav henne modet att lita

till sin känsla för det sedda, där de tidigare citerade orden från

anteckningsboken kan ses som slutgiltigt bekräftande: «Jag försöker bara så

omedelbart levande och rent som möjligt återge naturens stämningar eller en

människas väsen».

Bild 42. Vera Frisén, Kvällsstämning (1940- eller 1950-tal)

Bild 43. Mark Rothko, Utan titel (1950-tal)

Av upphovsrättsliga skäl
är bilden i denna

elektroniska version
utelämnad.
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På denna punkt ser jag återigen likheter mellan Vera Frisén och konstnären

Mark Rothko vars öppna hållning till måleriet mycket väl kan sammanfattas

med nedanstående formulering från år 1947:

I think of my pictures as dramas; the shapes in the pictures are the perform-

ers. They have been created from the need for a group of actors who are able

to move dramatically without embarassment and execute gestures without

shame. Neither the action nor the actors can be anticipated, or described in

advance. They begin as an unknown adventure in an unknown space. It is at

the moment of completion that in a flash of recognition, they are seen to

have the quantity and function which was intended.2

Ovanstående rader återger måleriet som ett möte mellan konstnären och det

skapade, där det ter sig inadekvat att betrakta dem som subjekt respektive

objekt. Snarare frammanas en bild av två likvärdiga subjekt som aktivt talar

till och ser varandra, och där målningens immanenta drag skapar det som

Rothko väljer att se som «ett mänskligt drama»,3 vilket måhända ledde till att

han – i likhet med Vera Frisén – tänkte sig landskaps- och porträttmotivet

såsom tillhörande en och samma genre.

Deras målningar kan utifrån detta tankesätt möjligen förstås som en ana-

logi där människa och natur länkas samman i en struktur liknande den som

antika tänkare och filosofer såg som en förening, eller sammansmältning, av

mikro och makrokosmos. Här framträder Pythagoras liknelse av männi-

skorna som «små världar», eller Platons tanke om människans huvud som en

efterbildning av universums cirkulära form som exempel på denna tankes

allmängiltighet och spridning.4 Vera Frisén skulle troligen inte använda sig

av dessa exempel i syfte att beskriva relationen till sitt måleri. Istället skulle

hon kanske ha framhållit både landskapet och ansiktet, som insiktsgivande

kartor över den ändlösa, men alltjämt fängslande, väg mot sanningen som

var själva kärnan i hennes måleri.
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English summary

he purpose of this dissertation is to present and discuss paintings

by Swedish artist Vera Frisén (1910-1990). The study deals mainly

with her landscape paintings from Västerbotten, in the northern

parts of Sweden, but also includes two self-portraits from her early years as

a painter. Many of the paintings that I present have never been the subject

of academic discussion – which underlines the fact that this is the first at-

tempt to discuss them in a wider context.

Vera Frisén was born in Umeå, but lived more than half her life in Stock-

holm. During springtime and summer, she did however return to Väster-

botten and the villages of Stöcksjö and Kolksele, where she painted the

majority of her landscape paintings. Her career as a painter began in the late

1920’s when she entered the art academy of Otte Sköld in Stockholm. Dur-

ing her time as a student she fell ill with tuberculosis and had to recover

from her illness in sanatoriums situated in various parts of Sweden. After

T



English summary 203

recovering she returned to Stockholm, where she studied art for one more

year. Her letters from this period imply that she fell ill again during the early

1930’s and that she had to spend one more period isolated in sanatoriums.

During this period of illness she did paint, however – mostly portraits and

self-portraits, but also a few landscapes.

In the late 1930’s she exhibited parts of her artwork in group exhibitions

in Umeå as well as in Stockholm. She also travelled throughout the southern

parts of France and Italy, where she came in contact with the artistic move-

ments of modernism, and where she also seems to have strengthened her

focus on landscape painting. In 1939 she left France because of the out-

break of the Second World War, and returned home to Sweden where she

once again settled down in Umeå. In 1941, her first separate exhibition was

held in Stockholm at the art gallery Färg & Form. The exhibition, consisting

of a large number of landscape paintings and portraits, became an immense

success and the art critics in Stockholm praised her talent in the newspapers

which led to her wider establishment as an artist.

During the late 1940’s Vera Frisén participated in group exhibitions

throughout Sweden, but thereafter her artistry slid into silence. Her next ex-

hibition was held in 1989, once again at the gallery Färg & Form in Stock-

holm, and one year later, in Umeå, her last exhibition ever took place at

Gallery Ahnlund. She died in June 1990 while the exhibition was still on.

While working on my dissertation on Vera Frisén and her paintings I

have come to understand that she – contrary to common belief – painted

increasingly during the «silent» years in her artistry. This information has

been brought to my knowledge through dialogues with relatives of Vera

Frisén – Eva and Rolf Källman – and through the extensive letter collection

which is in their possession. This being the first study on the subject, the

material has been an essential source in my research. The material has pre-

dominantly been significant in the first part of the dissertation, where I try

to outline the conditions that shaped Vera Frisén in her early years as an

artist. The letters exchanged between Vera Frisén and her friends and rela-
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tives have, at times, been the only valuable source of information, empha-

sizing the importance of the material for the understanding of her whole

artistry.

I have given my study a chronological frame, where the first part sketches

out the contexts and environments that came to have an influence on Vera

Frisén and her artistic development. The first chapter, An artistry takes shape,

starts with a brief presentation of her childhood and her family conditions,

but then rapidly moves forward to issues central to the subject. Important

aspects in this chapter are the influences of Otte Sköld on Vera Frisén’s

own thoughts on painting as they are illustrated through her letters and

notebooks from the period. In this chapter I also analyze two of her self-

portraits in order to illustrate her artistic – and to some extent – inner proc-

ess at the time. The discussion engages ideas as they are presented by phi-

losophers and writers such as Maurice Blanchot and Emmanuel Lévinas. I

am also approaching ideas by feminist art historians such as for example

Marsha Meskimmon. At the end of this chapter I also describe the exhibi-

tions in which Vera Frisén took part and the wider artistic context during

the 1940’s within which she was situated.

In the following chapter, Umeå – an initial artistic space, I present the

historical and cultural setting in Umeå – Vera Frisén’s home town. The dis-

cussion mainly centers on issues that took place during the 1930’s and the

1940’s – the time when Vera Frisén established herself as an artist. At focus

is, for example, the fact that Vera Frisén, as many other artists from this

region, returned to her origins and painted landscape scenes. I therefore

examine the conditions for such tendencies and try to discuss the issue in

dialogue with scholars such as Pierre Bourdieu and Jürgen Habermas.

The next chapter, Reflections of nature – a dialogue with motifs and models in-

cludes descriptions and analyses of the landscape as an artistic motif. With

examples taken from various depictions of nature I initiate a foundation for

the analyses of Vera Frisén’s landscape paintings. In the search for concepts

that further can explain the more profound existential values in the work of
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Vera Frisén I try to link the themes in her paintings to other painters in the

history of landscape painting. Painters that are present in my discussion are

for example the French painter Claude Lorrain and the German painters

Carl Gustav Carus and Caspar David Friedrich. In this discussion I mainly

focus on concepts such as the sublime, as it is formulated in the philosophi-

cal discourse of Immanuel Kant during the late 18th century.

In the last chapter of my thesis, The bog, the plains, & the smooth waters, I am

following the structure from the previous chapter in my attempts to link the

paintings of Vera Frisén to artists and thoughts that, together with her own

ideas on the subject, can illuminate her ambitions in painting. This chapter

also includes a section called Landscape as portrait, where I present the essen-

tial results of my studies, which consist of many parts – in an aesthetical as

well as an existential dimension. Again, thoughts expressed by other artists,

writers and philosophers form a corpus of interpretations that are valuable

instruments in gaining a deeper understanding of the landscape paintings of

Vera Frisén.
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Noter

Vera Frisén – Uppväxt & konstnärliga
förutsättningar

1 Informationen baseras på uppgifter
hämtade ur uppslagsverket Nutida
svenskt måleri, Stockholm 1942, s. 37.
2 Informationen baseras på muntliga
uppgifter lämnade av Vera Friséns
systerdotter med make, Eva och Rolf
Källman, i ett samtal med författaren
i maj 2002.
3 Informationen baseras på de brev
som skickades till Vera Frisén, där
adressen på kuverten, tillsammans
med datumstämpeln, har utgjort ett
underlag för mina slutsatser.
4 Informationen baseras på uppgifter
lämnade av Eva och Rolf Källman i
ett samtal med författaren i maj
2002.
5 Informationen baseras på uppgifter
lämnade av Eva och Rolf Källman i
ett samtal med författaren i novem-
ber 2002, men styrks även av de
många porträtten av systern, samt
deras korrespondens.
6 Gunnar Balgård, «Landskapet skå-
dat med ny färglära» ur Pionjärerna:
Den första generationen konstnärer i Väs-
terbotten, red. Stefan Eliasson, Umeå
1994, s. 56.
7 Informationen baseras på uppgifter
som kunnat utläsas i korresponden-
sen mellan Vera Frisén och studie-
kamraten från Otte Skölds konst-

skola; Gulli Bergström, under hösten
1939.
8 Citatet är hämtat ur den osignerade
artikeln «Låt tavlorna tala! Våren min
målartid» ur Stockholms Tidningen 6/4
1941.
9 Informationen baseras på uppgifter
lämnade av Eva och Rolf Källman i
samtal med författaren i maj 2003
och i mars 2008.
10 Informationen baseras på korre-
spondensen mellan Vera Frisén och
föräldrarna 1928-29, samt muntliga
uppgifter lämnade av Eva och Rolf
Källman i samtal med författaren i
maj 2003.
11 Sven Ingemar Olofsson, Umeå stads
historia 1888-1972, Umeå 1972 s. 171-
72.
12 För en mer fördjupad analys av
kvinnors olika villkor under denna
tid, se exempelvis Yvonne Hirdmans
biografi över Alva Myrdal, Det tän-
kande hjärtat: boken om Alva Myrdal,
Stockholm 2006 samt Den socialistiska
hemmafrun och andra kvinnohistorier,
Stockholm 1992. I detta samman-
hang rekommenderas även Linda
Fagerströms avhandling Randi Fisher
– svensk modernist, diss. Lund 2005,
där författaren med utgångspunkt i
exemplet Randi Fisher mer specifikt
berör kvinnors sociala och kulturella
förutsättningar under 1930- och 40-
talets utformande av en modern,
men samtidigt ideal kvinnoroll.
13 Vidare resonemang kring den
framväxande övre medelklassen i
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Umeå från 1800-talet och fram till
1900-talets början återfinns exempel-
vis i Björn Olssons Den bildade borga-
ren. Bildningssträvan och folkbildning i en
norrländsk småstad, diss. Umeå 1994.
14 Pierre Bourdieu, The Rules of Art.
Genesis and Structure of the Literary Field,
Cambridge 1996. För vidare defini-
tion av begreppet Habitus se särskilt
s. 141-173.

Ett konstnärskap tar gestalt
1 Uppgiften baseras huvudsakligen på
muntliga uppgifter lämnade av Eva
och Rolf Källman, november 2003.
2 Samtliga dessa uppgifter är hämtade
ur korrespondensen mellan Vera
Frisén och Ellen Byström, våren
1939. Det faktum att Vera Frisén inte
alltid daterade sina brev, försvårar
arbetet med att så exakt som möjligt
ange tidpunkten för enskilda situa-
tioner och händelser. Mina slutsatser
baseras därför främst på tolkningen
av brevens innehåll, samt på de date-
rade brev som skickades till Vera
Frisén i Frankrike vid den aktuella
tiden.
3 Brev från kurskamraterna Elsa
Grönberg och Lennart Gram till
Vera Frisén, daterat februari 1930.
4 Gösta Lilja, Den första svenska moder-
nismen, Lund 1986, s. 55, samt Tho-
mas Millroth, Svenska konstnärer i
Paris, Stockholm 1989, s. 79-92. Aca-
démie Colarossi grundlades redan
under 1870-talet och blev tillsam-
mans med Académie Julian, Acadé-

mie de la Palette och Académie
Montparnasse en av de mer populära
konstskolorna för svenska konstnä-
rer. De två först nämnda tillät även
tidigt klasser för kvinnor, vilket
gjorde utbildningen särskilt attraktiv
för kvinnliga konstnärer under 1800-
talets slut, men även därefter utövade
skolorna stor dragningskraft på
kvinnliga konstnärer, vilket kan ses
hos exempelvis Vera Nilsson (1888-
1979) som studerade vid Académie
de la Palette under 1910-talet, och
Siri Derkert (1888-1973) som var
elev vid Académie Russe under 1910-
20-talet. För fortsatt läsning om
kvinnliga konstnärer i Paris under
1800-talet, se exempelvis De drogo till
Paris, red. Lollo Fagerström & Louise
Robbert, Stockholm 1988, samt
Margaretha Gynning, Det ambivalenta
perspektivet. Eva Bonnier och Hanna
Hirsch Pauli i 1880-talets konstliv, diss.
Uppsala 1999. För motsvarande be-
skrivning om kvinnliga konstnärers
villkor vid 1900-talets början, se även
Den otroliga verkligheten, red. Louise
Robbert, Stockholm 1994.
5 Otte Sköld hade det övergripande
ansvaret för verksamheten på konst-
skolan, gällande såväl undervisning
som administrativa arbetsuppgifter.
Ett antal gästlärare var dock knutna
till skolans olika undervisningsområ-
den, bland dessa kan framför allt
nämnas Per Krogh och Adam Fi-
scher, vilka också var verksamma
som lärare vid konstskolorna Maison
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i Paris vid samma tidpunkt som Otte
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Gregor Paulsson, Otte Sköld,
Stockholm 1935, s. 5. Arna Sköld,
Otte. En bok om Otte Sköld, Stockholm
1960, s. 140, Rolf Söderberg, Otte
Sköld, Stockholm 1968, s. 118-19,
samt Thomas Millroth, Svenska
konstnärer i Paris, Stockholm 1989, s.
88.
6 Arna Sköld Otte. En bok om Otte
Sköld, Stockholm 1960, s. 64-71.
7 Ulf Hård af Segerstad, Otte Sköld,
Stockholm 1945, s. 81.
8 Ibid, s. 83.
9 Arna Sköld, Otte. En bok om Otte
Sköld, Stockholm 1960, s. 194.
10 Ibid, s. 192-193.
11 Gösta Lilja, Den första svenska moder-
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12 Ibid, s. 46-47.
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14 Rolf Söderberg, Otte Sköld, Stock-
holm 1968, s. 152.
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Rolf Söderberg, Otte Sköld, Stock-
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16 Arna Sköld, Otte. En bok om Otte
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17 Ibid, s. 191.
18 Ibid, s. 195.
19 Otte Sköld ledde verksamheten vid
skolan fram till 1932, då han ut-
nämndes till professor vid Konstaka-

demien. Därefter övertog konstnären
Åke Valdemar Pernby huvudansvaret
för skolans administrativa ledning.
Otte Sköld fortsatte dock att under-
visa vid skolan ännu ett par år. Ulf
Hård af Segerstad, Otte Sköld, Stock-
holm 1945, s. 82.
20 Rolf Söderberg, Otte Sköld, Stock-
holm 1968, s. 129.
21 Ibid, s. 129. Otte Skölds konst-
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vata konstskolan i Stockholm under
1920- och 30-talet. Andra populära
konstskolor var huvudsakligen Berg-
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många konstnärer fick sin första
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nären Kjell Rosén (1909-1982), som i
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stanta och jämna tillströmningen av
elever bland de konstskolor som
fanns att tillgå i Stockholm vid den
aktuella tiden, vilket otvetydigt har
bidragit till att göra den till en infly-
telserik institution i svenskt konstliv
under 1900-talets första decennier.
22 Ibid, s. 83.
23 Arna Sköld, Otte. En bok om Otte
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raten Gulli Bergström, sommaren
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Gulli Bergström till Vera Frisén,
daterat augusti 1929.
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av Eva och Rolf Källman, maj 2003.
29 Utdrag ur Vera Friséns anteck-
ningsbok, sommaren 1929.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 För en fördjupad diskussion kring
det manliga som konstnärlig norm,
se exempelvis Eva Hallin, «Det femi-
nina konstnärslynnet», Kvinnoveten-
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ströms avhandling Randi Fisher –
svensk modernist, diss. Lund 2005, som
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kvinnlig konstnär verksam i Sverige
under 1930-40-talet.
33 Eftersom Vera Frisén vid återkom-
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stora delar av sitt måleri, är det osä-
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vid den aktuella tidpunkten. Av bre-
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34 Se Wassily Kandinsky, Om det and-
liga i konsten, Stockholm 1970 (1911),
s. 8.
35 Bia Mankell, Självporträtt. En bild-
analytisk studie i svensk 1900-talskonst,
diss. Göteborg 2003, s. 9.
36 Maurice Blanchot, Essäer, Lund
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La Solitude essentielle, utgiven 1955.
Översättning och bearbetning C.G
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pelvis Jacques Derrida, Memoirs of the
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