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Gustaf Fjæstad, Vinterlandskap 1928, olja, privat ägo

Anshelm Schultzberg, en av våra främsta landskapsmålare, och en hel del brev
mellan Schultzberg och Fjæstad åren
1911–34. Det ger en bild av konstnärens vardag och problem för hundra år
sedan, kanske inte så olikt dagens situation? Vid närmare studium av materialet
och en del fördjupningar växte en bild
fram av två landskapsmålare vid förra
sekelskiftet och deras olika karriärer och
gemensamma våndor som vid de internationella utställningarna, med olika
roller, Schultzberg som kommissarie och
Fjæstad som utställande konstnär. Det
fanns också beröringspunkter på det
personliga planet. Schultzberg hade placerat sin son Gösta i Arvika, och Fjæstad
ivrade för att Schultzberg skulle ta sig an
hans son Bo.

Gustaf Fjæstad och Anshelm Schultzberg,
två vintermålare från Värmland

Kära medlemmar!
I skrivande stund har vintern kommit till
Rackstadmuseet, inom och utom museets
väggar. Temat för höstens stora utställning
är vintern eller tolkningen av den. När
man ser ut över landskapet inbäddat i ett
fint snötäcke går tankarna osökt till Gustaf Fjæstads bilder. Är det hans tolkningar
av årstiden vi minns eller är det våra egna
upplevelser? Inte alldeles självklart att reda
ut.
Med utgångspunkt i det franska friluftsmåleriet, alla konstnärskoloniers gemensamma nämnare, skapade de svenska
konstnärerna bilder av den svenska naturen varierande efter årstider och landskap
blandat med allt starkare nationella känslor för naturen. De svenska friluftsmålarnas tolkningar är en del av våra naturupplevelser. Märkligt nog har Värmland ofta
förknippats med vintern. Varför? Har
landskapet ett speciellt utseende eller är
det dess konstnärer, diktande eller målande, som har bidragit till denna myt? Som
i Gustaf Frödings ”Vinternatt” från 1887,
”Ej ett snöstoft röres, under valven höres
ingen vinds musik, snön har rett alkover,
och därinne sover sommarens frusna lik”.
Utställningen Gustaf Fjæstad och An-

shelm Schultzberg, två vintermålare från
Värmland, tog sin början för ungefär ett
år sedan, när konsthandlare Stefan Larsson berättade att han i sin ägo hade både
arkivalier och föremål, som hade tillhört

Men framförallt visar utställningen på
att två av landets främsta landskapmålare var bosatta i Värmland vid samma tid,
den ene i Arvika, den andre i Filipstad.
De var ingalunda ensamma om att måla

Anshelm Schultzberg, Vinterdag vid Grangärde 1887, olja. Utställd på Salongen i Paris 1889, Privat ägo.
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vinterlandskap, men det är deras vinterbilder som har gett dem berömmelse.
Vintern i sig inbjöd till konstnärligt utforskande. Redan WilliamTurners vinterbilder inspirerade impressionisterna. Hos
Turner upptäckte de att effekten av snö
hade åstadkommits genom otaliga små
olikfärgade färgtoucher, som på avstånd
gav intryck av vitaste snö. Före denna
upptäckt hade impressionisterna målat
sina snölandskap med vanligt blyvitt i
stora breda penseldrag. Rackstadmuseets stora utställning visar två konstnärer
som verkligen vistades i naturen när de
skapade sina verk och överförde det de
såg till duken. Det handlar om två olika
temperament; den ene autodidakt, den
andre akademiutbildad, den ene spontan
den andre väldisciplinerad.

Anshelm Schultzberg, Solig vinterdag från Bjursåstrakten, 1910, olja, privat ägo

Anshelm Schultzberg
1862-1945
Han föddes i Falun och tillhörde en släkt
väl förankrad i Dalarna, men växte upp
i Stockholm och i skärgården, där hans
första möte med naturen ägde rum. Intresset för måleri väcktes redan vid 14 års
ålder. På ett fotografi från tidigt 1880-tal
ser vi den unge akademieleven Anshelm
vid sitt staffli studerande ett motiv i
Grangärde, där han ofta besökte sin faster. Där kom han i kontakt med en vildare natur och fann sina motivval som han
skulle bli trogen livet ut. Han fängslades
av Bergslagens natur, landskapets linjer
och karaktär, märkt av tjockvuxenskog
på nära håll och klart blått på avstånd,
med klar luft, främst vintertid. Ett fint
exempel på tolkning av landskapet kring
Grangärde är det utställda ”Vårlandskapet” från 1888. Utmärkande för Schultzberg och hans konstnärskap var den iver
och omsorg han la ner på förberedelserna. Liksom flera konstnärer föredrog han

att måla direkt inför motivet. Inför vintermålningarna lät han förfärdiga en koja
med uppvärmningsanordning, där han
kunde arbeta någorlunda bekvämt trots
den bistra kylan.
År 1886 utexaminerades han vid
Kungliga konstakademin. Som många av
sina generationskamrater drog han till
Paris under 80-talet, där han studerade
för Edmond Chalot. Han tillhörde den
svenska konstnärskolonin i Paris 188788. Han lät sig inspireras av Monets och
Pissaros konst men det var framförallt Jules Bastien-Lepage realistiska målningar
som väckte mest intresse. I utställningen
finns ”Eldar på fälten”, som Schultzberg
målat i Paris vid denna tid med inspiration av Bastien-Lepage. I Sixten Strömboms ”Konstnärsförbundets historia” står
det: ”Svenskarna voro för ingen del oberörda av Manet och de egentliga impressionisterna, men de så att säga skummade
i andra hand deras ljusa ton och tillämpade i viss utsträckning deras studiemetod. Impressionismen både lockade och
avskräckte dem”.
Under 80-talet hörde Schultzberg till
de mest talangfulla unga konstnärerna.
Han följde en akademisk tradition med
blick för natursanningar och en målerisk
uppfattning. I utställningen ser vi ett av
hans tidiga vintermotiv, ”Vinterdag vid
Grangärde” 1887. År 1889, impressionismens genombrott, ställdes målningen ut
på Salongen i Paris samtidigt som Christian Eriksson ställde ut sin porträttbyst
”1789”. Salongen var en viktig plats, både
när det gällde att lära och att synas.
Den vidare vistelsen i Frankrike blev
den svenska konstnärskolonin i Grez sur
Loing, där Schultzberg och konstnären
Carl Trägårdh var de sista som anslöt.

Därifrån reste man vidare till Étaples. I
utställningen finns bilder där konstnärsvännerna, som Smith, förevigat Schultzberg med tandvärk och en annan kollega,
CT Martin, återgivit honom målande.
Tiden i Étaples medförde en förändring
i Schultzbergs måleri. Den utställda målningen ”Oväder i Étaples” från 1890 är
ett bevis på Schultzbergs impressionistiska stil. Han har givit sig i kast med ett
svårt motiv som oväder. I en liten bild från
Venedig 1895 ser vi Schultzbergs skildring av Piazzettan. Från den tiden började
han skriva konstkritik under pseudonymen Fra Anselo (Broder Anshelm) bl a i
Aftonbladet.
1917 flyttade Schultzberg till Värmland

och lät uppföra sitt ”Vinterhus” utanför Filipstad. Hans främste biograf Otto

Anshelm Schultzberg, Vårlandskap, Grangärde 188, olja, privat ägo.

G Carlsund har i sitt minnesverk över
Schultzberg beskrivit anledningen till
denna flytt. ”I Värmland hade han fått
en trogen kundkrets, som uppskattade
hans konst. Det var människor, vars sinnelag var besläktat med hans eget, och
som han kände, att han kunde trivas med.
Herrgårdskulturen levde fortfarande kvar
i bygderna; hemmen voro små intellektuella centraler, där man följde med allt
som hände ute i stora världen, diskuterade och kommenterade. Dessemellan
förekommo dans- och musikaftnar, och
den s.k. tråkigheten på landsbygden existerade inte ens som begrepp. Tillvaron
var mindre komplicerad, människan lät�tare att tillfredställa. En vittberest man
som Schultzberg hade mycket att ge.
Han var därför en synnerligen väl sedd
gäst i trakten av Värmlands Rämen, där
han nu slagit ner sina bopålar”.
Det var som sagt framförallt för sina
vintermotiv som Schultzberg blev berömd. Han återger det rikt varierade
valörspelet i snömassorna. Man ser att
observationerna noterats direkt inför
motivet. Han var skicklig på landskapsstudier. Han använde inte som Gustaf
Fjæstad fotografier, förutom möjligen
några vykort, men däremot tecknade han
flitigt. Skiftningarna i snön kunde man
inte lära sig utantill och ett ateljéarbetat
snölandskap blir alltid mer eller mindre
stereotypt, enligt Schultzberg.
I ett brev från Rom 1911 till sin vän
Gudmar beskriver han snön ”Nu är det
så att snön i dessa mer nordliga trakter
där de egentliga snömassorna komma under storm och oväder, packa sig och torna

upp sig än till släta, av vinden slipade
ytor, än rifves och ruggas upp likt flygsanden vid hafskustens dyner. Detta gör
att själva stoftbehandlingen, åtminstone
som jag arbetar, går ut på att få fram impressionen af sålunda samlad snö. Därvid
kan det just hända att det hela verka som
skarsnö efter dagsmeja”.
Schultzberg spelade också en betydelsefull roll för svenska konstnärer som
kommissarie för deras bidrag vid olika
internationella konstutställningar, en karriär som han inledde vid Värmlands hushållningssällskaps utställning 1903 i Karlstad. Som exempel kan nämnas Sankt
Louis i USA 1904, Rom 1911 och San
Fransisco 1915. I dessa sammanhang blev
Schultzberg en vän och viktig länk för
Fjæstads utlandskarriär, dock inte när det
gällde San Fransisco, där Maja och Gustaf
Fjæstad hade ett helt rum med sina alster,
”The Fjæstad room”, en av utställningens
höjdpunkter om vi får tro ”Scandinavia
revue” från 1915.

Gustaf Fjæstad
1868–1948
Gustaf Fjæstad föddes i Stockholm. Hans
konstnärliga bana började inte lika självmedvetet som Anshelm Schultzbergs.
Gustaf var en sökare, men med tiden
ansökte han till Konstakademin och blev
antagen vid andra försöket. Där stannade
han bara ett år, 1891-92. Sedan studerade
han för William Lardy Pendleton i Örebro.
Det var via idrotten som Gustaf Fjæstad
kom att närma sig konsten. Hans vinteri-

drotter förde honom i kontakt med konstnären Bruno Liljefors, som upptäckte att
Gustaf hade konstnärliga talanger och
uppmuntrade honom att fortsätta inom
detta område. Idrottsintresset förde honom närmare naturen. Skridsko- och
skidåkning fick honom att vistas i naturen vintertid.
Intresset för vintersport var något nytt
för tiden och förenades i det allmänna
uppvaknandet för den svenska naturen i
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Christian Eriksson bildhuggare – ny bok
Christian Eriksson var en betydande skulp-

tör. Hans skicklighet och känsla för form
gjorde honom till en av sin tids mest
uppskattade. Med sin ödmjuka framtoning blev han kanske inte lika känd som
vännerna Carl Larsson, Anders Zorn och
Carl Milles. Men som konstnär var han
en av de främsta. Hans betydelse för
hembygdens konst och hantverkstradition är odiskutabel. Konstnärerna kring
Racken hade inte närmat sig Arvikabygden om inte Christians Oppstuhage
funnits att hyra för Maja och Gustaf
Fjæstad. Christians och Fjæstads konstnärskollegor drogs till den natursköna
bygden med dess möjligheter till skönt
naturmåleri. Möbelverkstaden i Taserud
blev ett centrum för hantverkare och
möbelarkitekter från när och fjärran.

Nu lyfts Christian Eriksson åter fram
i ljuset av barnbarnet fotografen och
skribenten Ann Eriksson med bistånd av
keramikern Kylle Årling, även hon ett
barnbarn. Följ med på Anns resa från
Taserud till Paris, tillbaka till Arvika och
slutligen till Stockholm. Ann Eriksson
har fotograferat Christians skulpturer och
de miljöer där han bodde och verkade,
Taserud, Stockholm, Paris och Kiruna.
Hon har intervjuat släktingar men också
konstnärer, arkitekter och konsthistoriker.
Boken är i stort format på 160 sidor
och rikt illustrerad med över 150 nytagna
bilder i färg och utkommer i februari
2011 under jubileumsåret Arvika 100 år.
Den presenteras på Rackstadmuseet 26
februari 2011, då även en utställning öppnas med konstnärer verksamma i Christians ateljéer på Söder i Stockholm.
Skogsråa pryder omslaget på Ann Erikssons
nya bok: Christian Eriksson – bildhuggare.

Gustaf Fjæstad, Snö, 1900, olja Göteborgs Konstmuseum.

nationalromantisk anda. Gustafs intresse
för konst och idrott illustreras genom
återgivandet av när han och konstnärskollegan Hilding Nyman en månskensnatt 1898 skidar överskogen från Älvdalen i Dalarna till Likenäs i Värmland.
Fjæstad hade redan före 1898 återgivit den svenska vintern i sina bilder och
fick 1895 stor uppmärksamhet för målningen “Vintermånsken”. En liten tidig
akvarell i utställningen, troligen gjord av
Gustaf i unga år visar på ett försök att
återge ljusets strålar på snökristallerna
som återger ett blått sken. I utställningen
kan vi följa hans utveckling, som i Agneta Nordmarks bok “ Fjæstads Konst”
omnämns under “olika stilar”, som han

använde under åren för att återge sina
vintermotiv. I målningen “Snö” från 1900
ser vi hur han har inspirerats bl a av de japanska träsnitten och jugendstilens organiska formkänsla. Snön är i det närmaste
stiliserad och på väg att bli ett abstrakt
mjukt stoft. I en liten målning från 1896
ser man samma metod när det gäller återgivandet av de snötyngda granarna och
man anar en dramatisk skymning bakom
grantopparna. I en stor målning “Vinterskymning” bredvid av Schultzberg ser vi
en liknande behandling av snön och en
nästan symbolisktisk skymning i bakgrunden. Båda dessa målningar för tankarna till kollegan John Bauer.

Gustaf och Maja Fjæstads monter på Panama-Pacific utställningen i San Francisco 1915.

Att Fjæstad var receptiv märker vi i en

svit målningar i neoimpressionistisk stil,
exempelvis målningen “Livsgåtan”. Inspirationen kom säkert från den samtida italienske konstnären Giovanni Segantini,
vars verk hade visats på Stockholmsutställningen 1897 och som Gustaf lär ha
uppskattat mycket. Det finns även influenser från både Carl Larssons och Bruno
Liljefors måleri, konstnärer som han haft
ett nära samarbete med. I och med flytten till Arvika 1898 kommer Fjæstad att
återge ännu starkare naturupplevelser
som i symbios med hans intresse för teosofin leder till en form av naturlyrism.
Hans måleri eftersträvar en än mer dekorativ stil med realistiska terrängutsnitt.
Han arbetar med fotografiska detaljer
i nära naturlig skala, medan Schultzberg
ägnade sig åt de större vyerna och landskapet som helhet. Enligt Agneta Nordmark ägde Gustaf över 400 naturfotografier, som han själv har tagit. Fotografiet
var för Fjæstad det som skisserna var för
Schultzberg. Han komponerade ihop
detaljer från olika fotografier. Vi kan notera att flera fotografier känns igen i de
olika målningarna. För att komma så nära
verkligheten som möjligt lät han projicera ljusbilder på fotopreparerad duk.
Att använda fotografier som skissmaterial hörde till vanligheten sedan impressionisternas dagar. Tilläggas skall att även
Fjæstad lät göra skisser inför sitt måleri.
fortsättning

Ner genom garagegolvet
till snickarverkstan
Omkring 1900 var Fjæstad en av Konstnärsförbundets mest uppburna konstnärer. 1905 lämnade han dock förbundet.
Mellan 1901 och 1911 var han ett högt
uppskattat inslag i svenskt konstliv. I vitt,
stålgrått, kopparskärt, svart och olika
jordfärger skapade Rimfrostens mästare
metamorfoser på grenverk och isvidder,
kontraster mellan de rinnande vattnens
mörka reflexmönster och tomt vita snöstränder. Det var vackra stilla vinterdagar
med snö eller frost som hade mest att ge
konstnären Gustaf Fjæstad. Ingen hade
någonsin tidigare skildrat svensk vintermed så överväldigande kraft!
Varsågod och kliv in i en utställning
om natur och kultur, måleri, konstnärlig
vänskap och framförallt snö!
Väl mött!
Richard Sangwill, museichef.

Värmlands Arkeologiska Sällskap (VAS)

genomförde under sommaren en utgrävning på gräsplanen vid den nutida
snickarverkstaden i syfte att finna svar
på frågor om Bröderna Erikssons möbelverkstad som brann ned 1924. Det långa
sökschaktet (S1 på planen) blev 7 meter
långt och det lilla (S2) 1 x 1 meter.
Allra först stötte VAS-medlemmarna på ett lager gårdsgrus, som visade
sig vara Curt Ericsons garagegolv från
1960-talet. Sen blev lagren annorlunda.
Stenar, spikar, glasskärvor och andra föremål bar alla spår av eldpåverkan. En
bit ner i schakt 1 träffade man på större
stenar, som tolkades vara gamla vägglinjer, sannolikt den gamla husväggen efter
den första snickarverkstaden. Ytterligare en vägglinje längre åt norr tolkades
som väggen till en utbyggnad. I det här
schaktet stötte man också på kol, stenar

och tegel, som man tror vara rester efter
ett spisröse.
I ett tredje schakt (S3) träffade man
på ena hörnet på huskroppen. Var exakt
den västra vägglinjen går vet man inte
och vågar därför inte säga hur stort huset kan ha varit. En mätning från hörnet
i schaktet till en tänkbar hörnsten intill
gångvägen visar på ungefär 9,5 meter.
Fotografier visar att huset har byggts
till, förmodligen i flera omgångar, utbyggnader som sannolikt inte går att
gräva ut, eftersom marken planerats
söder om dagens snickarverkstad. På
den stenfot där den större boden står,
fanns förmodligen en första utbyggnad
i vinkel från huskroppen, i dess förlängning ytterligare en. Fotografier på en
tredje mindre utbyggnad visar att den
var putsad eller möjligen murad. Efter
branden fanns ett brygghus på stenfoten, troligen murat enligt ett foto. Curt
Ericson berättar att där fanns även en
vattenledning av borrade stockar från
ett källflöde till brygghuset.
Vid grävningen konstateras att platsen för den gamla snickarverkstaden
städades ganska noga efter branden;
man har funnit tämligen lite brandskadat material, mest skräp. Inte alla arkeologiska undersökningar har tillgång till
fotografier och personer med minnesbilder från platsen sedan längre tillbaka,
påpekar VAS-medlemmarna som lovar
mer information om grävningen i en
utförlig arbetsrapport, som kommer att
finnas tillgänglig via Rackstadmuseet.
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En stol blir till,
Curt Ericson vid sin hyvelbänk.

något över huvudtaget“. Att Curt skulle
börja i verkstaden var inte självklart; hans
föräldrar önskade att han skulle studera
vidare, men det låg inte riktigt för Curt,
som alltmer kom att hjälpa till i verkstaden. “Jag var bra på att teckna och skulle
ha fortsatt med det” säger Curt. Om hans
förmåga att teckna och sinne för proportioner skvallrar mallar och skisser på
olika ornament runt om i verkstaden. Att
snida och skära ornament har tilldragit
sig störst intresse hos Curt. Att skära ut
dekor för de olika möbelstilarna var Curt
suverän på. Han berättar att “det måste
man ha handlag för, det är inget man bara
kan lära sig“. Att skära lotuskapitäl på de
sengustavianska stolarna är en speciell
utmaning.

Ett besök hos Curt Ericson
i möbelverkstaden
Många besökare har på sin väg upp till

museibyggnaden vandrat förbi möbelverkstaden inhyst i maskinhuset från
mitten av 1920-talet. Några har säkert
stannat till av ren nyfikenhet, andra för
att beställa möbler, kanske för att få ett
samtal med mäster själv eller insupa atmosfären från en tid då hantverket stod
högt i kurs.
“ men det har aldrig betalat sig” säger
Curt Ericson, som sedan hans far Karl
Eriksson, Mäster-Karl, gick bort 1957,
har drivit det som är kvar efter Bröderna
Erikssons Möbelverkstad i Taserud.
Bland mallar, ämnen hängande i taket
och verktyg runt om på väggarna, som
minner om ett möbelhantverk med spår
ända tillbaka till 1700-talet, berättar
Curt att han redan i 10-årsåldern vistades
i verkstaden, där pappa Mäster-Karl och
några gesäller huserade. Det fanns alltid
något att hjälpa till med. Curt pekar mot

kaminen denna råkalla höstdag, “där stod
en kamin som hade formen av en vedspis
och som man värmde trä i och som vi eldade med spån, konstigt att den värmde

Curts stolsamling är imponerande.
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har gjort många exemplar av är Taserudsstolen, som bland annat finns i Rackstadmuseets café. Den kom från Stina i
Taserudsboden, där den också kom att
säljas. Urkunden till den lilla spegeln som
förknippas så starkt med Curt kommer
ursprungligen från Skansen. Ibland var
det kunder som bidrog med modeller.
Man hade någon gammal stol som man
ville komplettera med.
Det har förändrats en hel del sedan Mäster-

Karl styrde och ställde i verkstaden. Nya
maskiner har installerats som bandsåg,
svarv och även en fanérmaskin, som inte
varit i gång på ett tag. Att tillverka fanerade möbler krävde en hel del. Han minns
faderns slitsamma arbete med en rokokobyrå, “Det gällde att få alla fanérbitar
på plats i sitt mönster - ett styvt jobb“.
Arbetskraften kunde variera, ibland fanns
det medhjälpare, t ex Bo Fjæstad arbeta-

De möbler som man kom att producera

från 1930-talet och framåt hade en historisk förebild. På 30-talet var det gustavianska möbler av Lindometyp och
under 40-talet var det mycket rokokomöbler. De sistnämnda är svåra att göra
och inget som han så där självklart ger
sig i kast med; han föredrar den gustavianska stilen. På vinden finns en kavalkad
av stolar, 1700-talsmodeller, Karl Johanstolar och en och annan jugendstol.
Möbelmodellerna kom från olika kunder.
Ibland var det komplettering av enskilda
möbler, men det kunde också vara hela
möblemang, för matsal eller salong. Ibland fick man göra kompletteringar genom flera generationer. “Det är trevligt
att man har tillverkat möbler till samma
familj, först till far- och morföräldrar, vidare till barnen och sedan barnbarnen.
En del av kunderna har blivit mina vänner och kommer och hälsar på då och
då“ säger Curt. Han visar på en skiss av
ett skrivbord i gustaviansk stil som förre
landshövdingen i Västernorrland, Björn
Rosengren beställde. En favorit som Curt

•

de i verkstaden. Sedan fanns det kollegor
runt om som Hilding Eriksson. Verksamheten har gått upp och ner. På 1930-talet
var det ont om arbete, och under vissa
perioder fick man dryga ut det hela med
byggnadssnickeri. Ibland kom det stora
beställningar, svåra att ro i land, man fick
hjälpas åt. Det gällde att inte ta emot
alltför omfattande order. Curt minns att
man var tvungen att säga nej till Nordiska
Kompaniet. Kunderna kunde vara ivriga
att beställa men ta desto större tid på sig
att hämta ut de beställda möblerna.
Curt med sin aktningsvärda ålder 85
år är i stort sett i verkstaden varje vardag.
Han säger att det är viktigt att hålla i gång
och berättar, att tidigare kunde arbetsdagen börja klockan 8 och hålla på till klockan 7 på kvällen eller rent av till klockan
9, men trots hårda arbetsvillkor och inga
större förtjänster har han trivts med sin
tillvaro som möbelsnickare. Curt och hans
verksamhet utgör en länk till Christian,
Ola, Elis och Karl, som drev Bröderna
Erikssons Möbelverkstad från 1904.
När vi lämnar Curt lägger han sista
handen vid ett par spegellampetter, som
skall till museets butik. Originalet hänger
på Ekshäradsgården på Skansen. Nästa år
får besökaren ta mera del av Curt Ericsons verksamhet genom en utställning på
Rackstadmuseet.
Richard Sangwill

En gåva till museet med
Martin Flodéns keramik
I slutet av sommaren tog John Eriksson

kontakt med museet för att skänka
några föremål av keramikern Martin
Flodén. John Eriksson (f 1923) från
Rottneros, tidigare verkstadschef på
Kilverken, hade som pensionär flyttat
till Arvika, hustruns hemstad. Den
mångåriga vänskapen mellan John och
Martin inleddes via Martins hustru
Alma vid ett besök för keramikinköp,
som snart följdes av ett nytt men då i
kontakt med Martin själv. Detta möte
blev upptakten till flera års vänskap.
John ställde ibland upp som chaufför
(Martin hade inte körkort), hjälpte till
med trädgårdsskötsel och andra sysslor.
Ibland kunde det bli upp till tre besök
i veckan.
Inspirerad av Johns intresse för
hans keramik, berättade Martin flera
minnen ur sitt liv. Det blev samtal
om bostadsbyggande, verkstaden vid
sjön Racken, den keramiska karriären,
anekdoter kring utställningar, kunder
och föremål. John köpte en hel del
keramik av Martin men fick också
med tiden ett flertal gåvor. Strax innan
Martins bortgång fick John flera föremål, som Martin hade sparat genom
åren i ett skåp. Det var exempel på
nya former, objekt och glasyrer. Martin
ville även delge John sitt recept på sin
“rackenblå” glasyr, men John avböjde;

det skulle innebära ett alltför stort ansvar - hur skulle man hantera en sådan
yrkeshemlighet? Nej, den hemligheten
fick följa Martin Flodén i graven!
Rackstadmuseet tar tacksamt emot

denna gåva, som ger ytterligare kunskap
om Martin Flodén och hans keramik.
I gåvan ingår bland annat ett tummat
(modellerat) fat med en fågel från
1931, som lär vara hans första keramiska objekt, format ur en klump lera,
som han hade fått av en god vän, och
vidare en ljusstake i grönt från 1936
efter ritning av Lisa Morell, en gåva till
Arvika kyrka samt ytterligare ett fat
med blommor från 40-talet, det enda
med sådan dekor. I gåvan ingår även
en del djur som duvor, en elefant, en
liten modellerad björn från 40-talet och
pingviner från 80-talet samt en liten
pingvinunge, även den, den enda i sitt
slag. En stor skål i rackenblå glasyr, som
han hade med på samtliga utställningar
men som aldrig var till salu, är ett av
flera alster ur denna gåva, som kan beskådas i museets utställning om Martin
Flodén fr o m december till januari. I
Britt Anderssons bok “Från Stenkärle
till Prydnadskeramik“, kan du läsa
mer om skaparen av den “rackenblå”
keramiken.
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Att lära genom konst
Rackstadmuseet har under november -

december fått låna en konstnär, Helene
Karlsson från Kyrkeruds folkhögskola,
för konstpedagogisk verksamhet och
estetiskt lärande. Hon har tillsammans
med museets barn- och kulturgrupp
och elever från Kyrkerud arrangerat
öppen verkstad för barn och ungdomar
samt anordnat konstnärsvisningar för
besökare.

Utställningsprogram
våren 2011
20 november – 9 januari 2011

Gustaf Fjæstad och
Anselm Schultzberg

God Jul
och Gott
Nytt År!

huvudsponsor för rackstadmuseet
26 februari – 10 april

Under samma tak - dagens
konstnärer i Christians ateljé
Magnus Berg, Eva Lange,
Harald Lyth och Brita ReichEriksson.

Zetterquist
Sven Smedbergs krönika
om fyra generationer

7 maj – 19 juni

100 år efter Rackstadkolonin
och det nya konsthantverket.

Den nyutkomna boken om en värm-

ländsk konstnärssläkt säljs på museet.
Den inleds med ”Pappa Lars”, medlem av Rackstadkolonin och initiativtagare till Sällskapet Wermlänningarne.
Sönerna Lasse och Jerôme tilldrar sig
intresse, den förre som cellist och lärare
på Ingesund, den senare som bildkonstnär och spelman.
I nästa generation återfinns de tre kusinerna Kajsa, Jörgen och Olle, samtliga
målare, Jörgen dessutom en av Sveriges
främsta kornettister. I fjärde
generationen återfinns slutligen kusinerna
Nina och Johan, som båda medverkat i
museets utställningar.

Välkommen till årsmöte!
Ideella Föreningen Rackstadmuseet
kallar till årsmöte på museet
lördagen den 26 mars 2011 kl 16.00.

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 till rackstadmuseet@telia.com

Medlemsavgiften 2011
Din medlemsavgift utgör ett viktigt stöd för föreningens verksamhet. Du kan

använda inbetalningskortet som bifogas medlemsbladet eller betala direkt i
receptionen. 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.
Om du har fått ett inb kort, där vi fyllt i endast bankgironr måste du skriva
avsändare (gärna bådas namn när det gäller familjekort), mottagare (Rackstadmuseet) och belopp. Betalar du för flera kort, finns det plats för samtligas
namn i den tomma rutan. Naturligtvis vill bli ännu flera! Ett medlemskap
kan bli årets miljövänliga nyårsgåva!

Westra Wermlands Sparbank
övriga sponsorer
Volvo Construction Equipment AB
Hauler & Loader Div.
Arvikafabriken
Handelsbanken Arvika
Arvika Elnät AB
Bengt Lundin AB
Crem International AB
Advokatfirman Lars Solvik
Ernst & Young AB
Fastighets AB L E Lundberg
Nordea AB
Norma Precisions AB
Accona Industrier,
Andersson & Olsson
Plåtslageri AB,
Arvika Färglager AB,
Bijo Ramaffär,
Roy Andersson
Bilbolaget i Arvika AB,
Bokia Arvika,
El-Service,
Fonus Arvika,
Gate Gästgiveri,
Gehås AB,
Grähs & Co Fönsterputs AB,
Hedlunds Blomsterhandel,¨¨

Henrys Byggmaterial AB,
Hotel Oscar Statt,
Ernas Handelsträdgård,
Kjells glasmästeri AB,
KPMG Arvika,
KV-huset i Arvika AB,
Lars Björklunds Rör AB,
L Johanssons fastigheter,
Moelven Edanesågen AB,
OKQ8 AB Arvika,
Olssons Restauranger,
Swegon AB,
Thermia Värme AB,
Västvärmlands LBC AB.
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