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Efter att ha avnjutit  Värmland Konst-
förenings öppna Höstsalong har vi nu
slagit upp portarna för höstens stora
utställning “Hill möter Fröding”.
D-salen har, med hjälp av 60 meter
linneväv från Klässbols linneväveri,
förvandlats till imaginärt rum, där vi
har äran att presentera en av de
främsta svenska konstnärerna genom
tiderna - Carl Fredrik Hill (1849-
1911).

I denna utställning har Rackstad-
museet valt att fokusera på Carl Fred-
rik Hills teckningar. Hill är annars

känd för sina landskapsmålningar
med särskiljande av ljuset. Dock är
det teckningarna som har bidraget till
Carl Fredrik Hills världsrykte. Mål-
ningarna som visas i utställningen an-
ses vara upptakten till teckningarna.
Ingen av teckningarna ligger till grund
för någon målning utan Hill såg teck-
ningarna som självständiga konst-
verk. Denna bildskatt har inspirerat
flera konstnärer under 1900-talet,
som Per Kirkeby, Ola Billgren, Lena
Cronqvist, Georg Baselitz och Torsten
Andersson. Idag när teckningskons-
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ten anses som en självständig konst-
art från ha varit underordnad de
mera etablerade konstformerna som
måleri och skulptur är C F Hill en före-
bild för många unga konstnärer.

Anledningen till att Carl Fredrik Hills
teckningar upplevs så moderna är att
de bryter mot gängse teckningsnor-
mer. Han använde sig av ett modernt
uttryckssätt genom att låna och citera
teman och motiv ur samtida tidskrif-
ter. Han ignorerade förlagans berät-

Carl-Fredrik Hill: Inspiration från
Helveteshålan vid Mesne-elva i Norge
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Som nytillträdd chef vid Rackstad-
museet har jag upplevt min första
sommarsäsong, som har inneburit
många trevliga möten, inte minst från
vårt välbesökta sommarprogram. Ef-
ter fyra månaders tjänstgöring slår
det mig, förutom den fina atmosfär
som råder,  hur väl museets själ över-
rensstämmer med Rackstads konst-
närernas uttryck. Det är det hanter-
liga formatet, stämningarna, hem-
känslan, blandningen mellan bild-
konst och konsthantverk men även
vemodet. Det sistnämnda finns i
höstlandskapet utanför museet precis
som i t ex Björn Ahlgrenssons mål-
ningar, naturen förbereder sig på att
ikläda sig sin vinterskrud likt Gustaf
Fjaestads bilder. Årstidsväxlingarna
skulle kunna fungera som en metafor
för utställningsprogrammet.

Det är en känsla att slå vakt om.
Rackstadmuseet bör fungera som en
spegel av  dessa konstnärers skapel-
ser. En spegel uppfinner inget nytt
utan reflekterar det existerande.
Rackstadmuseet bör tjäna konsten

och inspireras av den. Det blir muse-
ets främsta uppgift!

För att nå detta mål är ambitionen
att förstärka och att mer aktivt mark-
nadsföra de verksamheter som ingår i
hela anläggningen, Museet, Oppstu-
hage, Verkstaden och även Nytomta
och betona dess historia och sam-
band. Verksamhetens styrka är dess
helhet.  Tillsammans utgör de en sta-
bil grund att bygga  vidare på. Vi skall
skapa intresse för museet genom att
hela tiden finna nya spännande in-
fallsvinklar och sätta Rackstads-
kolonin i olika sammanhang då och
nu, i dialog med samlingen. Utställ-
ningarna och programmen ska stärka
museets varumärke och öka museets
renommé. När det gäller samlingen är
det en strävan att museet bör äga så
många bra konstverk som möjligt. Det
är viktigt att samlingen håller kvalita-
tivt hög nivå. Samlingen är museets
kapital, som bör vårdas och växa. En
annan ambition är att Rackstad-
museet ska bli ännu mer känt genom
att vara ett centrum för många nord-

Sangwill,född 1962, har arbetat som
intendent vid Sveriges Allmänna
Konstförening. Han har tidigare varit
chef för Eskilstuna konstmuseum,
konstintendent vid Dalarnas museum,
intendent vid Nordiska museet. Varit
ansvarig för del av svenska bidraget
vid Biennal International Design 98 i
Saint-Etienne, Frankrike

1998. Juryman för ett antal konst-
salonger i Sverige. Har varit projektle-
dare för ett antal utställningsprojekt
såväl inom landet som utanför Sveri-
ges gränser (Frankrike, Tyskland,
Grekland, Sydafrika och Tunisien) och
konstutbyten med USA, Ryssland, Po-
len, Frankrike, Grekland, Slovenien,
Sydafrika, Uganda och Tunisien med
stöd från svenska staten. Övriga sam-
hällsengagerande stora projekt har
varit teaterprojektet Universums ögon
- ett  samarbete med författaren
Ragnwei Axellie, där den lilla männi-
skan utsatthet ställdes i fokus. Delta-
git i det nationella Framtidstro-
projektet 1999/2000 med utställ-
ningen NUDÅ-SENDÅ.

Invald i Svenska konstkritikerför-
bundet och invald i internationella
konstkritkerförbundet AICA. Invald i
IKT (International Association of Cura-
tors of Contemporary Art). Ledamot
av styrelsen i Estrid Ericssons Stiftelse.

Kära medlemmar!
iska nedslag. Jag kommer att arbeta
för att Rackstadmuseet ska ta initiati-
vet till ett nätverk framförallt med an-
dra nordiska konstnärskolonier.

Vi  har en spännande tid framför
oss. För närvarande planeras ett nytt
cafékök och ny butik, som kommer
bidra till ökade inkomster. Inom kort
kommer en ny hemsida att presente-
ras, där man även kan beställa varor
via internet. Och vi har redan ökat
tillgängligheten genom generösare
öppettider under perioden oktober -
mars. Till dessa satsningar får vi
lägga till ett fullspäckat utställnings-
program och ett Christian Eriksson
jubileum.

Som ni märker sjuder Rackstad-
museet av aktivitet! Min strävan är att
vi skall bli “världsbäst” på Rackstad-
konstnärerna och att museet ska fort-
sätta  vara en stor attraktionsmagnet
som drar till sig alltfler besökare. Med
Ert stöd och alla de ideellas insatser
är jag övertygad om att vi tillsammans
kommer att uppnå detta mål!

RICHARD SANGWILL

telse och isolerade viktiga detaljer för
att skapa sina egna motiv, vilket gav
bilderna ett eget uttryck. Innehållet
blir ett uttryck för det undermedvetna
och det drömska och lekfulla som för-
stärker det omedelbara intrycket.

Teckningarna som visas i utställ-
ningen tillkom under en tidsperiod på
30 år.

Carl Fredrik Hill angav aldrig några
titlar eller dateringar. Teckningarna
är utförda i olika tekniker, i olika kon-
stellationer, som pastell, färgkrita,
blyerts, tusch, kol och bläck. Konst-
verken är ett generöst konstlån från
Malmö konstmuseum.

Det känns naturligt att Hill, den
avantgardiske enslingen, får möta sin
själsfrände på värmländsk mark,
nämligen Gustaf Fröding (1860-
1911). Även om de inte träffades i
verkliga livet uppstår på Rackstad-
museet ett spännande möte mellan
Hills bilder och Frödings texter. Dessa
två konstnärer har inte bara dödsår
och sjukdom gemensamt utan båda
förebådar också modernismen ge-
nom strävan mot abstraktion och en-
kelhet uttryckt genom klanger, färger
och stämningar. I Gustaf Frödings
Mattoidens (italienskt ord för dåre)
sånger från 1903, ur vilken samtliga
dikter i utställningen här hämtade,
framträder naturen som kraft på
samma associationsrika vis som i C F
Hills teckningar.

RICHARD SANGWILL
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Nye chefen:
Sekreterare i Nordiska konstför-
bundet. Tidigare regeringens repre-
sentant i Millesgårdens styrelse
(2002-04).

I övrigt fil mag i konstvetenskap och
har undervisat i ämnet vid Dalarnas
högskola och Mälardalens högskola,
institutionen för Kommunikations-
design och produktutveckling. Han
har skrivit artiklar i dagspress  och
fackpress samt i utställningskataloger
inom konst- och design området,
samt en skrift om Alice Lunds Textilier
AB och är verksam som föreläsare.

Medlemsavgiften
Med medlemsbladet finns ett in-
betalningskort som ni använder
för medlemsavgiften till Ideella
föreningen Rackstadmuseet. Era
medlemsavgifter är oerhört vik-
tiga för Rackstadmuseet och vi
tackar för ert stöd. För 250 kr/år
för enskild och 300 kr/år för fa-
milj (makar och hemmavarande
barn upp till 18 år) går ni in gratis
på museet och får rabatt på öv-
riga arrangemang och i butiken.

Glöm inte att ange namn och
adress på inbetalningskortet. Det
går förstås också bra att betala
via Internet. Ange namn och
adress i meddelanderutan.
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En gåva utan förbehåll på 100.000 kr
har Rackstadmuseet mottagit av en
anonym givare. Stort tack! Även stort
tack till en annan anonym givare som
har skänkt den stora Jörgen Zet-
terquistmålningen ”Midsommarrod-
den” till museet. Vi är också tack-
samma för andra gåvor som museet
erhållit bl a äldre Arvikakeramik.
Kanske detta kan det inspirera andra
medlemmar som tycker att Rackstad
museet skulle vara en värdig motta-
gare av en större eller mindre dona-
tion.
Tänk också på att Rackstadmuseet
förmedlar kondoleanser. Dessa
pengar går oavkortat till konstinköp
som förstärker våra samlingar.

Innegården blev en oas!
I ordningsställande av vår Atriumgård
har möjliggjorts genom generösa bi-
drag från:
Stefan Lersten som har bekostat pla-
nering och växter med magnolior och
olika nävor vars blomsterprakt vi ser
fram emot i vår. Sedan har Vestre i
Torsby bidragit med de exklusiva
bänkarna och Stöpsjöhyttan från
Filipstad bidragit med det svarta
Stöpsjödioritgruset som pryder an-
läggningen runt cementplattorna.
Grävarbete av Peter Schröder. Och
sist men inte minst konstnärens
Margon Lindbergs gåva, keramik-
skulpturen ”Damen”, som gör atrium-
gården till en riktig konstpaus under
museibesöket.

Professor Holmquists jugend-
möblemang ritat av stationsinspektör
Schröder.
En donation som blev en utställning.
Upprinnelsen till denna utställning var
ett notskåp som donerades till museet
av Hjalmar Holmquist efterlevande.
Vid vidare efterfrågningar tillkom mer
information som ledde fram till histo-
rien om hela möblemanget och dess
ägare. Kunskapen om ett möblemang
av det här slaget ger en tydligare bild
av produktionen vid Bröderna Eriks-

Nyförvärv
Genom inköp och att en anonym
sponsor har givit ett generöst bidrag
har museet kunnat förvärva två vik-
tiga verk till samlingarna. Det ena
verket är av Björn Ahlgrensson. Mål-
ningen är odaterad men bör vara
gjord runt 1914. Motivet är ett vår-
landskap från Segerfors med utsla-
gen björk med ett mer utarbetat
Göpommen i bakgrunden. I denna
målning får man en uppfattning om
Björn Ahlgrenssons metod att med
färglager bygga upp sina bilder. I
detta tillstånd påminner målningen

Helmiastiftelsen
Vi har glädjen att meddela att Helmia-
stiftelsen har tilldelat Rackstadmuseet
100 000 kr med motiveringen:

Föreningen Rackstadmuseet har
gjort en föredömlig insats och en
stor kulturpresentation genom att i
Arvika etablera ett konstmuseum
som blivit en riksangelägenhet.
Helmiastiftelsen vill bidra till ut-
vecklingen av denna institution
med stipendium att användas på
lämpligt sätt inom verksamheten.

Generösa givare stärker museets samlingar
om Syntetismen, en stil inom måleriet
som bestod av stora, rena färgytor
omgivna av svarta konturer, som bl a
utövades av Paul Gauguin. Syntetiste-
rna ansåg att en konstnär borde göra
en syntes av sina intryck och måla ur
minnet hellre än att göra en direkt av-
bildning.
Den andra målningen är ett porträtt
målat 1917 i Mölle av Fritz Lindström.
Det är hans andra hustru, Ellen Hallén
(syster till Maja Fjaestad), avbildad
gravid med dottern Marianne i magen.
Ansiktet äger en fin sensibilitet och
intensivitet. Ett kärleksfullt porträtt av
sin gravida hustru, som visar vilken
skicklig porträtt konstnär Fritz Lind-
ström var. Porträttet har dedikation
från fadern till dottern Marianne.

Fritz Lindström: Ellen gravid

sons möbelverkstad i Taserud.  I
donationen ingår notskåp, 4 matsals-
stolar, piano, notskåp, sypuff och Bo
Fjaestads gesällarbete, ett bord i Art
decostil från 1923. Rackstadmuseet
vill tacka Anna Hedlund och Eva
Dalerstedt för deras gåvor.

Pianot är en del av prof. Holmquists
möblemang som nu finns i museets
samlingar. Möbeln är ritad av Hen-
rik Schröder.

Donation blev utställning
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Huvudsponsor
för Rackstadmuseet:

Volvo Wheel Loaders

Arvikaverken AB

Vi stöder Rackstadmuseet

Utöver vår huvudsponsor bidrar för
närvarande följande företag till driften

av museet:
Advokatfirman Peter Rimo

Arvika Grafiska AB
Bengt Lundin AB

Bygg- och Tempelvård i Värmland AB
Coffe Queen AB
Ernst & Young AB

Fastighets AB LE Lundberg
Gate Gästgiveri
Handelsbanken

Hotel Oscar Statt
Jenny´s

Klässbols Linneväveri
Markarbeten i Värmland AB

Nordea
Norma Precision AB

OKQ8 Arvika
Perfekta Industrier AB

Provinsbanken Värmland
Racken AB

Renhållningstjänst i Grums
Schott Termofrost

Stifab Farex AB
Thermia Värme AB
Trycktjänst i Arvika

Wermia AB
Westhälsan

Westra Wermlands Sparbank

10 nov – 13 jan10 nov – 13 jan10 nov – 13 jan10 nov – 13 jan10 nov – 13 jan
Hill möter FrödingHill möter FrödingHill möter FrödingHill möter FrödingHill möter Fröding

Teckningar     och målningar av Carl Fredrik Hill till texter av
Gustaf Fröding

1 dec – 13 jan1 dec – 13 jan1 dec – 13 jan1 dec – 13 jan1 dec – 13 jan
Per-Inge Fridlund-stipendiaten, kerami-Per-Inge Fridlund-stipendiaten, kerami-Per-Inge Fridlund-stipendiaten, kerami-Per-Inge Fridlund-stipendiaten, kerami-Per-Inge Fridlund-stipendiaten, kerami-
ker Karin Nyströmker Karin Nyströmker Karin Nyströmker Karin Nyströmker Karin Nyström

19 jan – 2 mars19 jan – 2 mars19 jan – 2 mars19 jan – 2 mars19 jan – 2 mars
Efter koloninEfter koloninEfter koloninEfter koloninEfter kolonin

Konstnärer med hemvist i Arvika under 30 – 80 talen,
Märta och Jerome Zetterqvist, Gerd och Niklas Göra, Erland
Brand m fl.

våren 2008våren 2008våren 2008våren 2008våren 2008
Åke Warnstad, minnesutställning,Åke Warnstad, minnesutställning,Åke Warnstad, minnesutställning,Åke Warnstad, minnesutställning,Åke Warnstad, minnesutställning, (datum

ej bestämt)

8 mars – 4 maj8 mars – 4 maj8 mars – 4 maj8 mars – 4 maj8 mars – 4 maj
Kom hemKom hemKom hemKom hemKom hem

 En utställning med unga konstnärer från Värmland i för-
skingringen

10 maj – 7 sept10 maj – 7 sept10 maj – 7 sept10 maj – 7 sept10 maj – 7 sept
ÖnskemuseetÖnskemuseetÖnskemuseetÖnskemuseetÖnskemuseet

Verk     av Rackstadkolonin, Gustaf och Maja Fjaestad, Björn
Ahlgrensson , Fritz Lindström mfl, som museet önskar för-
värva.....

8 juni – 7 sept8 juni – 7 sept8 juni – 7 sept8 juni – 7 sept8 juni – 7 sept
Skåp i ArvikaSkåp i ArvikaSkåp i ArvikaSkåp i ArvikaSkåp i Arvika

Ett samverkansprojekt mellan RackstadMuseet och Såg-
uddens Museum.
Utställningen ingår i Christian Eriksson-jubileet och visar på
skapandet av allmogeskåp till möbelverkstädernas verk-
samhet. Ett samband mellan traktens bygdesnickare och
målare och Bröderna Erikssons möbelverkstad och tidens
konstnärer, hantverkare och konsthantverkare.
Redan 1904 när Västra Värmlands fornminnesförening,
som driver Såguddens Museum, grundades fanns sam-
bandet med traktens konstnärer. Christian Eriksson och
Gustaf Fjaestad hörde till stiftarna av fornminnes-
föreningen. Christian tog även i fortsättningen del av verk-
samheten och donerade flera föremål till museet. Även
bildhuggaren Ola Eriksson var med på ett hörn och Elis
Erikson var museets vice intendent i ett tjugotal år.

 1 till 16 december1 till 16 december1 till 16 december1 till 16 december1 till 16 december
Här kan du fynda från designat julpynt, böcker, filtar,
sjalar till olika delikatesser och julgodis! Hit ska du
komma om du vill hitta den roligaste, vackraste, och
mest unika julklappen, här finns något för alla sma-
ker. Julmarknaden har modern design och konsthant-
verk som tema. Förutom spännande varor bjuds det
på program; ”Bland Pepparkakor och julbockar”, Lena
Sewall  kåserar om värmländska julrecept (8 dec) och
visningar av utställningen ”Hill möter Fröding” ( 1, 8,
15 dec, kl. 13.00) och  pepparkakstävling med sagor
som årets ämne mm. I caféet finner du bl. a. nybakta
läckerheter!

UtställningarUtställningarUtställningarUtställningarUtställningar
2007 – 20082007 – 20082007 – 20082007 – 20082007 – 2008

Missa inte Rackstad-Missa inte Rackstad-Missa inte Rackstad-Missa inte Rackstad-Missa inte Rackstad-
museets Julmarknad!museets Julmarknad!museets Julmarknad!museets Julmarknad!museets Julmarknad!


