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Ett spännande verksamhetsår
med jubileum och
nordiskt perspektiv!
Under året har vi firat 150-årsjubileet
av Christian Erikssons födelse genom
utställningar, föredrag, vandringar och
konserter. Ett år med många fängslande
begivenheter är snart till ända.
Naja Abelsen,
”Angiut as helping spirit”

En av höstens stora satsningar var Nordic Dra-

wings, en utställning som tog pulsen på den
nordiska teckningskonsten med unga tecknare
från hela Norden inklusive områden som Färöarna, Grönland och Sameland. Utställningen,
som invigdes av Henrik Toremark från Kulturdepartementet, visade på hur teckningskonsten har blivit en självständig konstart med
många och varierande uttryckssätt, från traditionella blyertsteckningar till andra uttryck,
som man inte direkt förknippar med teckning.
Några exempel är Claes Juranders animerade
film om Inez Svensson, rektor vid Konstfack,
och Kaisu Koivistos verk med svampkonstruktioner vars skuggor återskapades på väggen som
immateriella teckningar.
Bidragen skildrar också identitet och nordisk mångfald. I Naja Abelsens verk gestaltar
och återberättar hon äldre tiders myt och saga
bland inuiterna, som har aktualitet i dagens
moderna Grönland. “Mina verk kräver tid,
tankar och känslor före, under och efter att
de har blivit skapade, det som andra kallar
fördjupning. Och upplevelsen är att verken ger
det från sig igen när det står en människa och
ser på dem; deras varande är stillheten i livet,
Birgitta Marakatt-Labba, ”Vy”, broderi.

fördjupelsen är vad de ger åskådaren och vad
de också ger mig, sitt självständiga liv” säger
Nadja Abelsen.
Den samiska konstnären Birgitta Marakatt-Labba är känd för många genom sina
officiella uppdrag, bland annat det 24 meter
långa broderiet som hänger i Tromsö universitet. I vår utställning har hon skapat teckningar i form av broderier på fint ylle, lin och
självlysande silke. Motiven beskriver kvinnor,
män, akkjor, renar, kåtor och skotrar. Hon
skildrar den samiska kulturen där mytologi
och levnadssätt med rennäring är viktiga ingredienser. Förhållandet till och respekten för
naturen har odlats genom den samiska kulturen. Något som oroar henne är den globala
uppvärmningen. Birgitta Marakatt-Labba har
sin existens i Övre Soppero, cirka tolv mil
norr om Kiruna.

Christian Eriksson, ”Landskap från Kiruna,” blyerts.
I Kiruna mötte också Christian Eriksson 1898

den samiska kulturen för första gången. Han
kom att känna stor respekt för samerna som
ett naturfolk. Det vittnar inte minst hans
verk om. Förutom utsmyckningarna till Kirunas kyrka 1912 har många alster anknytning
till den samiska kulturen. Skulpturen ”Lappdräng” är ett av Christians mest kärnfulla arbeten. Om detta skriver Helge Kjellin 1953 i
sitt stora verk över Christian Eriksson. ”Det
är som om han i ansiktet fångat den långa vinternattens ruvande tyngd, den ligger som ett
mörker över ögonen och långt inne i dem.” Ett
Fortsättning
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Höstens stora utställning

Önskemuseet del II

med Ture Ander, Ignacz Beörecz, Riborg Böving,
Alfred Ekstam och Bror Lindh
gången så många målningar av Alfred
Ekstam ställs ut på Rackstadmuseet.
Bror Lindh 1877–1941 redovisas genom

flera snömålningar, ljusfenomen, skymning
och dis, pointillistiska till sin karaktär.
Ture Ander 1881–1959 och en av de beröm-

da 1909 års män utbildad både vid Konstnärsförbundets skola – samtidigt som bland
andra Isaac Grünewald – och i Paris. Att han
blev fast vid Racken berodde på kärleken till
en av väverskorna i systrarna Fjæstads vävateljé. Cézanne var hans stora inspiratör när
det gällde landskapsmålningar. Men han var
också stillebenets mästare.

Alfred Ekstam, ”Oktoberdag”, 1915, olja.
Rackstadmuseet fortsatte under hösten att

visa verk av rackenkonstnärerna som inte
har visats eller väldigt sällan visats offentligt. Turen hade nu kommit till Ture Ander,
Ignacz Beörecz, Riborg Böving, Alfred Ekstam och Bror Lindh. Del I visades i somras,
då med verk av Gustaf och Maja Fjæstad,
Fritz Lindström och Björn Ahlgrensson,
som de flesta besökare inte hade sett tidigare. Avsikten var att vidga kunskaperna
om och intresset för Rackenkolonin. Vi fick
ett väldigt stort gensvar som gav mersmak
och nu har vi på samma vis lånat privatägda
verk till Önskemuseet II.
Alfred Ekstam 1878–1935 föddes i Mang-

skog. Uppmuntrad av rackenkonstnärerna
sökte han sig till konstnärliga utbildningar
och kunde med tiden etablera sig så pass
att han sålde varenda tavla på en separatutställning i Arvika 1919. Att bli konstnär
var ett stort steg i den här miljön och han
blev verkligen uppskattad i sin egen hembygd. De flesta av hans verk finns kvar just i
Mangskog. På utställningen visas interiörer,
fina porträtt av mangskogsbor, landskap
och vinterbilder med inspiration av Gustaf
Fjæstad och Otto Hesselbom. Det är första

Paret Riborg Böving 1880–1952 och Ignacz
Beörecz 1865–1940 möttes i Karlstad, hon
utbildad till keramiker vid konsthantverksskolan i Karlsruhe i Tyskland, där hon också
hade en del av sina rötter, han violinist
från Ungern, med intresse av att teckna
och måla. Riborg Böving, en av Sveriges
första studiokeramiker, hade hört talas om
Arvikas fantastiska lera. De flyttade till
Albråten vid sjön Racken.
Utställningen pågår t.o.m 11 januari 2009.

Christian Eriksson, ”Lappkvinna i kåta”, olja.
Fortsättning från första sidan....

annat känt verk är skulpturen “Sittande same”
från 1903.
I ett brev från LKAB till Christian Eriksson den 19 september 1903 skriver disponenten Hjalmar Lundbohm:
“Sedan vi i vårt i skolhuset inrymda bibliotek, hvilket öppnas för allmänheten den 1
oktober, havfa uppställt Eder staty af lappen
Kuhmanen, bedja vi härmed att få frambära
vår tacksamhet för det intresse, Ni visat vårt
samhälle genom denna värdefulla gåva. För
hvarje vän af lapparne kommer statyn att
blifva en källa till glädje, och kommer också
helt säkert att öka antalet af dessa vänner.”
Ytterligare ett verk med samiskt innehåll
är porträttet av sameförfattaren Johan Thuuri från 1910–11. Christian Eriksson var också
en skicklig tecknare och kom att göra både
teckningar och oljemålningar med motiv från
landskapet runt Kiruna.
Utställningen Nordic Drawings anknyter
både till jubilaren Christian Eriksson och till
Rackstadmuseet som en plats för nordiska
konstkontakter, där tradition och det nyskapande möts, en inriktning som vi önskar följa
framöver.
Richard Sangwill

Rapport från byggarbetsplatsen
Liljebygg AB har kommit
långt med nybyggnationen.

Väggarna är resta och taket lagt.

Inte mycket återstår förrän ett nytt
cafékök och en ny museibutik är på
plats. Det är en stor investering som
Rackstadmuseet gör. 2,7 miljoner
kommer nybyggnationen på 110 m2 att
kosta, nödvändig för att caférörelsen
ska kunna bedrivas i enlighet med
hälsomyndigheternas krav och för att
museibutiken skall motsvara besökarens förväntningar och stimulera till
inköp genom ett spännande sortiment
tillgängligt året runt. Satsningen
skall resultera i ett ökat ekonomiskt
stöd för att säkra museets framtida
existens. Under mars månad 2009
beräknas kök och butik tas i bruk.
Foto: C-E Willman.
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En miniutställning
med Gustaf Fjæstad
Som ett resultat av sommarens utställning

Önskemuseet del I har två anonyma personer
haft välviljan att deponera ett antal verk av
Gustaf Fjæstad. I detta sammanhang har
Rackstadmuseet valt att komplettera med två
mindre målningar för att ytterligare visa på
hans konstnärliga oeuvre. I museets ”miljörum” hänger för närvarande sex målningar,
som beskriver Gustaf Fjæstads 50-åriga
konstnärliga utveckling.

Över 100 personer deltog i jubileumsvandringen med start vid Nytomta. Foto Bertil Bäck.

Jubileumsvandringar

ett led i 150-årsfirandet av Christian Erikssons födelse och
för att visa hur området med Nytomta, Oppstuhage, ateljén,
möbelverkstaden och Haget (nuvarande museet) hänger
samman och utgör bakgrund till släkten Eriksson. Cirka
100 personer vandrade i Christians taserudsmiljöer, där
sakkunniga guider – Böret Palm, Maj-Britt Gustavsson, Lars
Salomonsson, Curt Ericson och Richard Sangwill - visade
runt och berättade härliga anekdoter om de människor som
levde här från 1700-talet och framåt.
En månad senare anordnade museet en resa till Stockholm, där drygt 80 medlemmar följde i Christians fotspår
med avspark vid stadshuset, promenad genom Gamla stan,
vidare till Söders höjder med besök på Maria Prästgårds
gata, där han hade sin ateljé, och en avslutande visit på
Thielska galleriet. Ciceron på den mycket uppskattade resan
var Per Inge Fridlund.
Jubileumsvandringen i Stockholm stannar till vid Kungliga
Dramatiska teatern för att beskåda reliefer av Christian Eriksson.

Porträttfoto Bertil Bäck.

I augusti var det premiär för museets jubileumsvandring som

Maj-Britt Gustavsson.

Böret Palm.

Gåva från
Egil Akre

Ideella Föreningen Rackstadmuseet har

under året mottagit 100.000 kronor från
Egil Akre, författare till den charmfulla
boken ”Det gröna huset i Skåre” – utsedd
till Vackraste Värmlandsboken 2005
– och andra värmlandsskildringar. Vi
känner glädje och stor tacksamhet över
gåvan, ett betydelsefullt bidrag till museets verksamhet, och skall försöka leva
upp till det förtroende han visat oss.
Tillfrågad om han ville vara anonym
förklarade han att det ville han inte. Han
önskade istället att andra skulle inspireras av honom och ta efter hans exempel.
Egil Akre avled i september i år.

Medlemsavgiften 2009
I medlemsbladet finns ett inbetalningskort

Lars Salomonsson.

Foto: Gunnar Tidemand.

Per Inge Fridlund.

att användas för avgiften till Ideella Föreningen Rackstadmuseet, en medlemsavgift
som är oerhört viktig för vår verksamhet.
Tack för ditt stöd!
För 250 kr/år för enskild och 350 kr/år för
familj (barn upp till 18 år) går du in gratis
på museets utställningar och får rabatt på
övriga evenemang i museets regi.
Kom ihåg att ange namn och adress på inbetalningskortet eller när du betalar via Internet!
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Julmarknad fram till trettondagen

huvudsponsor för rackstadmuseet

Med tyngdpunkt på modern design presenteras på Rackstadmuseets julmarknad en

mängd hantverk och klapptips under hela december. Här finns något för alla smaker,
från böcker och designat julpynt till filtar, sjalar samt olika delikatesser och julgodis.
Det blev succé – och rekord – för ”Under ytan”, årets pepparkaksutställning med
imponerande 28 alster, där besökarna kunde rösta fram bästa bidraget. Tävlingen
avslutades tredje advent med konsert av Arvika suzuki-elever.

Volvo Construction Equipment AB
Hauler & Loader Div.
Arvikafabriken
övriga sponsorer

Foto C-E Willman.

Coffee Queen AB
Handelsbanken Arvika
Westhälsan
Westra Wermlands Sparbank

Kommande utställningar under våren
24 januari – 1 mars visar vi ”Nordic Paintings” med Olav Christopher Jenssen, Jukka

Korkeila, Sigurdur Gudmundsson, Heli Hiltunen och Astrid Sylwan.
7 mars – 19 april arrangeras en minnesutställning över Erland Melanton.

Gåvor och nyförvärv i urval
Ett varmt tack till Brit Wirsén (f.Eriksson) för

gåvorna Ola Erikssons punkteringsmaskin och
trärelief samt ämne till väggpendyl i rokoko, Anna
Sahlströms självporträtt, Christian Erikssons gipsmodell föreställande svägerskan Christina med en kalv.
Ett stort tack även till Leif Lindström som har skänkt fem
kolteckningar av Björn Ahlgrensson som har utgjort
skisser till altartavlan i Trefaldighetskyrkan.
Björn Ahlgrensson, Kristus
(Fritz Lindström) kolskiss.

nyförvärv
Rackstadmuseet har bland annat förvärvat en pastell

av Björn Ahlgrensson från 1916, ett porträtt av Stina
G:son Berg, född Wittrock. Hon var en av de första
kvinnliga studenterna vid Stockholms nation i Uppsala
och gift 1903 med Ruben G:son Berg, språkman och
litteraturhistoriker, utgivare av bl.a Gustaf Frödings
samlade skrifter.

gåva
A Big and Somewhat Impractical Divider of Energy

Foto Roger ANdersson.

Björn Ahlgrensson pastellporträtt.

gjordes till utställningen Bifurcation där Roger
Andersson, Peter Geschwind och Johan Zetterquist
var inbjudna att ställa ut på Yerba Buena Center for
the Arts i San Francisco 2003. Det ingick i en serie
arbeten där Johan Zetterquist försökte illustrera att
allt eller inget var onaturligt.
Rackstadmuseet tackar
Johan Zetterquist och
Galleri Andréhn-Schiptjenko
för gåvan.
Johan Zetterquist: ”A Big and
Somewhat Impractical Divider
of Energy”, 2008 Mixed media,
Dimensions variable.
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