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Skymningsglöden målad av Björn Ahlgrensson 1903.
Finns på Göteborgs Konstmuseum.
De konstnärer som medvetet valde att flytta

Rackstadkolonins melankoli
möter Skagenmålarnas ljus
År 2009 lider mot sitt slut, ett år som har va-

rit fyllt med aktiviteter bestående av utställningar, program samt nybyggnation med bland
annat ny butik. Museet har haft en stor publik
och dessutom spännande aktiviteter för dem
som velat fördjupa sig ännu mer. I skrivandets
stund kan vi meddela att vi glädjande nog har
haft mer än 30 000 besökare, några tusen fler
än under jubileumsåret 2003. Det känns oerhört inspirerande inför framtiden!
De stora utställningarna som Träsnidaren
från Älgå, Seven Wonders, Åke Warnstad,
Krans och Krona, och Outsider Art Biennalen och nu senast Synligt-Osynligt har belyst
konst och konsthantverk ur olika perspektiv
men också ställt den mänskliga kreativiten
i fokus. Dessa perspektiv knyter indirekt an
till Rackstadkolonin. Mer direkt framträder
Rackstadkolonin genom våra olika studiecirklar och utställningen Drömmen om Bretagne,
som visade på hur Rackstadkolonin var en del
av de internationella strömningar som de europeiska konstnärskolonierna utgjorde i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet. Det var då
som begreppet konstnärskoloni kom att bli synonymt med konstnärer som skapade utomhus
och utanför staden, det sk ”plein-air-måleriet”
eller friluftsmåleriet som vi omnämner det i
Sverige.

Sedan antiken har staden varit föremål för
social kritik och otaliga författare från alla Europas hörn har beskrivit stadslivet fyllt med
komplexitet och människors längtan att fly
denna tillvaro till landet för att rädda sin hälsa.

ut till landsbygden strävade efter att ändra sin
livsstil för att uppnå det enkla och ärliga, att
återvända till naturen och att få inspiration av
landsbygden och dess befolkning. Detta kunde
ske inom konstnärernas ekonomiskt snäva ram.
Konstnärskolonierna blev en plats för möten
mellan författare, kompositörer och utövande
konstnärer.
Järnvägsnätet möjliggjorde för konstnärerna att upprätthålla kontakt med sina kunder och mecenater i staden. Järnvägen bidrog
också till att naturen upplevdes på ett nytt
sätt – panoramalandskapet. Då vissa konstnärer uppnådde ekonomisk framgång, ledde
detta till förändringar i den fysiska miljön
i kolonierna och man började främja en viss
grad av urbanisering. Efter första världskriget
genomgick konstnärskolonierna fundamentala
förändringar, då det urbana stadslivet och moderniteten blev konstnärernas främsta inspirationskälla.
I samband med EuroArts (en sammanslutning för alla museer som har konstnärskolonin som sitt huvudsyfte) senaste möte vid
Skagens Museum informerades Rackstadmuseet om EU-projektet Horisonter, ett delprojekt i IKON, Interregionalt KulturOplevelses
Netværk. Rackstadmuseet och Arvika kommun
avser att delta i detta projekt under nästa år.

Hip hip hurra! målad av P.S Krøyer 1888. Finns på Göteborgs Konstmuseum.
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Medlemsavgiften 2010
Din medlemsavgift utgör ett betydelsefullt stöd för föreningens verksamhet.
Du kan använda inbetalningskortet
som bifogas medlemsbladet eller betala
direkt i receptionen. Kom ihåg att skriva
avsändare på inbetalningen! För 250 kr/år
för enskild och 350 kr/år för familj (gäller barn upp till 18 år) går du fritt in på
museets utställningar och får rabatt på
övriga evenemang i museets regi.
Naturligtvis vill bli ännu flera! Ett medlemskap kan bli årets nyårsgåva!

Lars Zetterquist – här i västra Värmland
kallad ”Pappa Lars” – föddes 1860 i Tveta
socken. Efter utbildning vi Musikaliska
akademin i Stockholm och för Léonard i
Paris återkom han till Stockholm och satt
som konsertmästare först i Hovkapellet
och från 1915 i Konsertföreningen fram
till sin pensionering 1925.
Lars Zetterquist var den förste att
framföra Beethovens violinkonsert i Sverige 1881. Han är bland pionjärerna som
förvandlar kammarmusik från privat underhållning för amatörer till konsertant
konstyttring för betalande publik. Han
framstår i backspegeln som en av vår tids

främsta violinister, dock inte så känd som
hans kollegor och vänner Tor Aulin och
Sven Kjellström eller hans elev Sven Barkel.
Sannolikt får detta tillskrivas hans tillbakadragna karaktär.
Familjen bodde från 1908 i Långvak
utanför Arvika, varför familjen Zetterquist
räknas som en del av Rackenkolonin. Pappa
Lars var en av grundarna av Folkliga Musikskolan på Ingesund och tjänstgjorde där
som lärare under 20- och 30-talet. Han
startade Sellskapet Vermlänningarne 1927
för att på autentisk värmländska framföra
F. A. Dahlgrens folklustspel. Det är idag
Arvikas äldsta nu verkande kulturförening.
I trakten framträdde han ofta och gärna
som låtspelare eller som dansmusiker med
Falskspelarligan eller som underhållningsmusiker under artistnamnet Ladislav Gnovanikanski och hans zigenarkapell. Vid
Arvikas första spelmansstämma satt han
i juryn.
Denna framstående kulturpersonlighets minne vill vi genom konserter, folkmusikstämma och utställningar högtidlighålla under det år då 150-årsdagen av hans
födelse infaller.

SAMVERKANDE AKTÖRER I MANIFESTATIONEN:

Musikhögkolan Ingesund/Karlstad universitet, Rackstadmuseet, Arvika konsertförening,
Arvika Konsthall/ Arvika konstförening, Arvika jazzklubb, Sellskapet Wermlänningarne.
Värmlands spelmansförbund, Jössehäringarnas folkdanslag, Arvika kommun, Musikaliska
Akademin, Heidruns bokförlag och Stockholms Konserthusstiftelse.
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Projektet går ut på att
samla de konstnärsmiljöer,
historia och verk, som under
de senaste 100 åren har spridits tvärs över Kattegatt og
Skagerack. Det handlar om
att utväxla vetande och kunskaper mellan institutioner
sammanbundna av historien.
Digitala medier kan rekonstruera, återskapa
och samla historier och verk. Samarbetspartner är Rackstadmuseet, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund, Telemark Museum, Norge
och Skagens Museum, Danmark.
En del av Rackstadkolonins verk är idag
spridda runt om på andra museer. Ett viktigt
verk hänger på Göteborgs konstmuseum. Det
är Skymningsglöden av Björn Ahlgrensson. Via
en digital plattform skall det frånvarande verket hem till trakten kring Racken, i närheten
av den plats, Pershage, där det skapades. Skagens Museum har valt att arbeta med ett av
kolonins huvudverk Hip hip hurra! som också
hänger på Göteborgs Konstmuseum.
Projektets idé är att via digitala medier förmedla de verk, som inte finns i museets samling, men som hör till den plats, där museet
ligger. Man skall kunna uppleva Skymningsglöden på Rackstadmuseet, även om det hänger
på Göteborgs Konstmuseum. Detta vill stärka
båda museerna och är ett bra sätt att visa hur
man kan berätta ett konstverks historia.
Den digitala förmedlingen skall ge museet
möjlighet att uttrycka den speciella autenticitet, som knyter an till platsen och göra det
möjligt för besökaren att genom interaktivitet
uppleva måleriets essens och historia.
Vi ser fram emot detta projekt då ”Rackstadkolonins melankoli” möter ”Skagenmålar
-nas ljus” och ett närmare samarbete med Skagens museum, som vi känner oss nära besläktade med och har viss historisk anknytning till.
Till sist vill Rackstadmuseet önska alla
medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År
och varmt välkomma till år 2010, ett år fyllt av
spännande aktiviteter.
Väl mött!
Richard Sangwill, museichef

Gnovanikanski –
Pappa Lars 150 år

greppen kreativitet, intellektuellt funktionshinder och intelligens. Den unika människan
träder fram med en ”tanke”, ett perspektiv
som för betraktaren är något nytt. Samtidigt
ville projektet bidra till att utveckla former
för dessa konstnärer att exponera sin konst
och delge många sina erfarenheter. Det handlar om konstens kreativa kraft, speciellt i en
tid då vi har allt större anledning att fråga
oss vilken roll konsten spelar i våra liv eller
vad vi förväntar oss av den. Även personer
med ett intellektuellt funktionshinder har
en demokratisk rättighet till kultur i form
av eget skapande och möten i en konstnärlig
miljö. Därför är Rackstadmuseet som konstmuseum en naturlig plats för denna typ av
verksamhet.
Rackstadmuseet har tillsammans med
Studiefrämjandet fått medel från Allmänna
arvsfonden för att undersöka hur museet
skall kunna bli ett framtida centrum för outsider art.

KULTURRÅDET
SWEDISH
ARTSCOUNCIL

Rackstadmuseet beslutade att vara värd
2009-09-23 15.47

för den första Internationella Outsider Art
Biennalen, ett vartannat år återkommande
evenemang, med förhoppning om att bli ett
framtida centrum för outsider art i Sverige.
Outsider art visar att konst är kommunikation. Konstnären med intellektuellt funktionshinder skapar en konstnärlig upplevelse
hos betraktaren som ger perspektiv på be-

LO-PE, producerad av Trondheim Kunstmuseum, som anknyter till samma tema. Det
är en stark utställning där 16 konstnärer
från Norge, Sverige och Danmark med och
utan intellektuellt funktionshinder visas
samtidigt, ett konstnärligt möte som belyser frågan om skillnad och likhet mellan den
intellektuellt funktionshindrade och den så
kallade normala. Utställningen vill hjälpa oss
att se konstnärerna bakom verken och inte
deras eventuella diganos, öppna samhällets

Möbelverkstaden – nytt bokverk 2011

Utställningsprogram 2010 i urval
– 10 januari 2010

Gnovanikanski konsert

Synligt - Osynligt

Rackstadmuseet Lördag 6 februari 2010.
Konsert med Magnus Ericsson och Hans-Olof Mellquist
med bl.a. Gnovanikanski-repertoar.

Fr v. Kerstin Widing, Lars
Salomonsson, Hans Sjöberg,
bakre raden ; Hasse Andersson,
Hasse Sundqvist och Arne R
Sandberg. I gruppen ingår även
Maj-Britt Gustavsson, Curt
Ericson och Bengt Andersson.

Arr. Arvika konsertförening / Rackstadmuseet.
Se vidare annons i specialprogram och dagspress under våren.

Pappa Lars födelsedag
firas torsdag 25 Mars 2010.
Sven Smedbergs bok Zetterquist kommer
ut på Heidruns förlag.
Nu letas det i arkiven. Såväl bland de fysiska

EFTERLYSNING! Inför sommarutställningen ”Rackstadkolonin och
musiken” vill vi gärna låna konst
av Rackstadkonstnärerna med
musiken som tema. Kan du hjälpa
oss? Hör av dej till 0570-809 90.

ögon för behovet av fler och nya yrkesutbildningar utifrån människors olika bakgrund,
samt ge människor med funktionshinder en
ny arena att kommunicera på. Utställningen
vill ge publiken en ny syn på funktionshindrades plats i dagens samhälle samt, till sist,
skapa intresse för samtidskonst bland nya
grupper.

Under 2010 visar vi utställningen DE-VE-

RACKSTADMUSEET ARVIKA SWEDEN
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i och utanför Arvika som i de digitala på internet. Aktiviteter av det här slaget är normal sysselsättning för det tiotal medlemmar
som ingår i Möbelverkstadgruppen vid Rackstadmuseet. Men just nu präglas verksamheten av ökat tempo och skärpt fokus. Syftet är
att på mindre än ett år samla in ytterligare
material och uppgifter om möbelsnickeriet
i Taserud. Allt ska ligga till grund för den
bokutgivning som Rackstadmuseet planerar
till år 2011, samma år som staden Arvika

och stadens kyrka, Trefaldighetskyrkan, firar hundraårig
tillvaro.
Boken ska presentera en
helhetsbild av Erik Olsson, de
konst- och konsthantverksutövande sönerna/bröderna Ola,
Elis, Christian och Karl Eriksson och deras möbelsnickeri. Boken kommer att behandla möbelverkstaden ur många synvinklar, tillkomst,
kunder, konstnärer och arkitekter. Utgivningen
är planerad till jubileumsåret 2011.
Om någon har faktauppgifter, fotografier eller andra handlingar som rör ”Bröderna
Eriksson” skulle det vara intressant att få ta
del av dem inför bokutgivningen. Kontakta
Rackstadmuseet och Möbelverkstadgruppen –
skriv och berätta!

30 januari – 14 mars

DE-VE-LO-PE
En stark och annorlunda presentation av
nordisk samtidskonst med 16 konstnärer
från Norge, Sverige och Danmark.
20 mars – 16 maj

Barnboksillustrationer
John Bauer, Karl Kylberg, Carl Larsson,
Ivar Arosenius, Elsa Beskow mfl.
29 maj –19 september

Rackstadkolonin och musiken
Sommaren stora utställning.
2 oktober – 7 november

Värmlands konstför. Höstsalong
20 november – 9 januari 2011

Gustaf Fjæstad och
Anselm Schultzberg
Två giganter inom svenskt vintermåleri.
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Välkommen till årsmöte!
Ideella Föreningen Rackstadmuseet
kallar till årsmöte på museet
lördagen den 17 april 2010 kl 17.

Har du e-post?
Många av våra medlemmar får information om
museets alla aktiviteter via e-post. Vill du också bli en
av dem, skriv en rad till rackstadmuseet@telia.com

huvudsponsor för rackstadmuseet

Jul i Oppstuhage

Westra Wermlands Sparbank

Det har rått julstämning i vår fina museibutik. Besökarna har funnit den
unika julklappen, den vackraste, den roligaste bland traditionellt konsthantverk, smide, keramik, trä, och stickat, handdukar och löpare från Klässbols
Linneväveri, modern design, julpynt och godis. Med bokälskare i vänkretsen
har valet varit extra lätt.

Gåvor i urval
Rackstadmuseet har av Kerstin Westman, änka efter konstnären Leif Nilsson (död 2002), mottagit målningar,
grafik och klippböcker.
Elisabeth Bielke, Stockholm har
skänkt keramik (Viktor Axelsson,
Persman-Warnstad, Åke Svensson och
Åke Warnstad) till museet.Från Lennart Svedelius, har museet fått en
stubbpall/stabbstol, snidad i furu av
Knut Fjæstad, äldre bror till Gustaf.
Marianne Gustavsson har skänkt
en kolteckning av Yngve Henriksen föreställande Elsa, (Björn Ahlgrenssons
fru) en av kvinnorna som återfinns på
Fritz Lindströms målning ”Elden”.
Våra medlemmar bifogar ibland
en extra slant i samband med att man
betalar sin avgift. Några har delat med
sig av födelsedagsgåvor från goda vänner. Vårt vackra kondoleanskort efterfrågas av medlemmar runt om i landet.
Dessa penninggåvor utgör ett bra stöd
vid inköp av konst.
Varmt tack till alla!

Linneduk med
logomönster
Museets egen ”RackstadStjärnan”,
löpare och handduk i hellinne,
oblekt, rött eller svart. Mönstret är
designat utifrån Rackstadmuseets
logotyp av Helena Bengtsson, textilformgivare och konsthantverkare
från Värmland,vävt av Klässbols
Linneväveri. Handduk (50x70 cm) 158:Löpare (50x150 cm) 325:-

Studieintresse
vid museet

I samarbete med Studiefrämjandet
har 11 studiecirklar genomfört
892 cirkeltimmar i syfte att öka
kunskapen om Rackenkonstnärerna
och Taseruds historia med Bröderna
Erikssons Möbelverkstad samt stärka
kompetensen om historiskt källmaterial som berör Rackstadmuseet.
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