
Som barn var han liten och klen, satt mycket och
ritade, funderade och studerade olika djur. Ef-
ter träget tränande och vandrande i naturen blev

han dock en riktig atlet och i 19-årsåldern när han börjat
på Konstakademiens principskola anlitades han gärna
som modell i anatomiundervisningen. Katten med sina
avspända och ändamålsenliga rörelser var hans fysiska
ideal!
Hans djur-, jakt- och naturintresse började tidigt. När
han var barn försökte han föda upp fågel-, ekorr- och
vessleungar.

”Vi hade en katta med en stor unge som redan åt själv från
fat. Jag kom till henne en dag där hon låg på sin plats vid
kakelugnen. Jag hade med mig två helt små ekorrungar. Jag
lade en till henne, men höll min hand i ordning att gripa
henne i nacken om det skulle bli bråk.
Kattan låg lugn, nosade först på ungen och makade honom
sedan sakta till sig. Jag lade dit den andra också, och
minuten därpå låg kattan makligt utsträckt på sidan med
båda ekorrungarna sugande av alla krafter i hennes spenar
som om de aldrig gjort annat. Senare då de började krypa
omkring på golvet sprang hon ömt efter och bar dem tillbaka.
Men ekorrarna växte stora och ville ut i livet till äventyr. De
sutto ibland gungande i en trädtopp på gården, och kattan
sprang upp efter dem och gav sig ofta ut på så smala kvistar
att hon föll till marken. Hon hade inte för roligt alltid.”

I Bruno Liljefors bok Det vildas rike finns ytterligare
bevis för hans kärlek till katten:

”Katten är kanske det djur jag ägnat min mesta sympati.
Han representerar bäst denna kroppens och sinnets jämvikt
som är så utmärkande för det vilda djuret – och dit räknar
jag katten, d. v. s. Skogskatten, den gråstrimmiga utan vitt
– den friborne jägaren. Hans mjuka säkra rörelser äga en
oändlig harmoni. Hans gång är som harpotoner. Hans
böljande rygg glider fram i gräset där det vajar för vinden –
liksom i släkt med det.
Hans smidighet kommer än högre till uttryck genom det
fläckiga och strimmiga mönstret i hans dräkt med dess
säregna fördelning åt kropp och lemmar – åt ansiktets
djärva tatuering i all dess blidhet. Hans min är som ville
han bara frid.
Men han är ständigt redo till blixtsnabba vändningar och
explosiv kraft. Bråk undviker han – som opraktiskt – men
tvingas han dit är han genast utan att blinka fienden inpå
livet och ingenting ryggar han för.
Kattens förmåga att i en kritisk situation fatta det rätta
beslutet om vad som är att göra är underbar. Han behöver
aldrig efteråt tänka: ”Jag skulle ha gjort så i stället…” ”

Han absoluta favorit genom åren var jordgrårandige Jeppe.
Han har berättat hur han mötte honom första gången som
liten kattunge. När han kom med en skjuten tjäderhöna
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Bruno Liljefors

Bruno Liljefors. Katta med kattungar, blyerts.
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till bondstugan han hyrt in sej hos och såg kattungen leka
på golvet. Han slängde tjädern till ungen som först sprang
in under sängen men snart kom ut och släpade det tunga
bytet baklänges in under bädden. Ungen hade precis de
färger Bruno gillade – jordgrå med mörkare tvärstrimmor
och inget vitt. Undersidan på ungens fötter var sotsvart
och trampdynorna färgade som brända kaffebönor. Han
fick kattungen och de blev oskiljaktiga.

Han berättar:

”…Jag for ut till Kvarnbo, där hade jag som pojke letat
fågelbon och var fästad vid trakten. Jag tog in för en tid hos
mjölnaren för att måla. Och då jag behövde katten som
modell några dagar, sände jag ett bud att hämta den. Den
kom i en korg, övertäckt och placerad under fotsacken i
vagnen, och några dagar därefter sändes han på samma sätt
hem till mina föräldrar igen.
Snart fick jag meddelande därifrån att katten försvunnit och
strax därpå stod han jamande vid min dörr i vindstrappan
ute på Kvarnbo.
Det var bara fem kilometer från staden, men först måste den
unge katten, skygg som han var, gå genom gatorna i staden
och passera bron över Fyrisån. Och hur hittade han vägen?
Nu stod han emellertid vid dörren. Och sen höllo vi ihop i
lust och nöd några år tills han försvann en dag, förmodligen
skjuten av någon jaktvårdare, fruktansvärd skogskatt som
han var. Som fullvuxen blev han ett ovanligt grant djur.
Han följde mig i skogen som en hund. Han gjorde som en
sådan glädjesprång omkring mig då jag tog bössan från
väggen. När han kände sig lat brukade han ta ett vigt hopp
upp min axel – även när jag var i full marsch – och lägga sig
omkring nacken på skuldrorna. På natten låg han på täcket
vid fötterna och kom då och då spinnande och strök sig mot
min hals för att konstatera att det var all right. När jag
ibland reste bort, brukade han vid hemkomsten möta ett par
kilometer hemifrån och ledsaga mig. En svart oktoberkväll
kom jag i öppen vagn på hemväg i sällskap med en vän. Vi
sutto och pratade livligt och högt i vagnen. Då vi voro
halvvägs började hästarna krångla och nästan stanna, och
jag frågade kusken vad som stod på. ”Det är något be-
synnerligt djur som hoppar kors och tvärs framför häs-
tarna”, klagade han. Vi stannade. Och i nästa ögonblick
satt Jeppe fridfullt spinnande i mitt knä utan att jag märkte
hur han kom upp.”

Bruno Liljefors.
Katt på blommande sommaräng, olja på duk, 1884.

Han målade djur och natur och var miljömedveten långt
innan ordet ens var uppfunnet. Han hade en naturveten-
skaplig syn på djur och natur. Han såg det som helt
naturligt att rovdjur äter andra djur.
…”Den grymma katten lurar på sparven.
Tror någon att det är av någon sorts ädelhet och upphöjdhet
som en ko inte försöker ta en gråsparv?”…

Även Lindorm Liljefors, en av sönerna, vittnar om
pappans förkärlek för katten:

”Under hela livet framskymtade hos BL hans beundran för
katten – enkannerligen den gråstrimmiga vildkatten. Dess
blixtsnabba reaktion, dess explosiva aktion vid fångandet

Bruno Liljefors Jeppe.
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av sitt byte, som trots våldsamheten skedde med exakt
precision och yttersta behärskning, fascinerade honom.
Ofta framhöll han katten som slavnaturens motpol. Han
tjusades av djuret som i årtusenden levt samman med
människan och som ändå hållit sin vilda skepnad och natur
så fullkomligt intakta.”

Bruno Liljefors är en av Sveriges mest kända konstnärer
både här och  utomlands. Han inriktade sej tidigt på djur
och natur i sitt måleri och gick hela tiden sina egna vägar.
Vilket alltid retade någon.
Han utförde mycket beställningsmåleri och såg det oftast
som en utmaning. Han följde sitt samvete – ville inte ge
avkall på det han ansåg vara sanning om djur och natur.
Ett exempel är dispyten med grosshandlare Lamm som
bland annat beställt en oljemålning med katt och talg-
oxar.

”Han tyckte om dem men skulle gudbevars göra en anmärk-
ning på tavlan med katten, som han gärna kunnat hålla
inne med, ty han visade sig härigenom endast förstå sig på
konst precis lika bra som ett visst djur uppfattar en väder-
kvarn. Han tyckte det var ‘för litet’ på tavlan och ‘omgiv-
ningen blev därigenom ödslig’. Det är just så jag vill ha det,
sade jag. Katten lurande på fåglarna gör ovillkorligen bättre
intryck då omgivningen är ödslig än om tavlan skulle vara
full med en mängd onödiga och sig uppmärksamheten alltför
mycket ådragande detaljer. Jag sade honom även att jag ej
kunde ändra tavlan med bibehållande av samma idé. Han
tyckte att jag kunde sätta dit en talgoxe till åtminstone. Då
jag invände att talgoxarna ej äro så sällskapliga fåglar att
de ses så många tillsamman, föreslog han att bredvid katten
måla en kattunge! Att mitt i vintern ute i skogen se en
kattunge följa med modern ut på jakt! Det var så magstarkt
att jag ej kunde svara på en god stund. Emellertid lovade jag
honom att göra vad jag kunde för att kunna göra tavlan så
att han tyckte om henne men att jag på samma gång kunde
våga visa den för folk. Han trodde också att en tavlas värde
berodde av mängden föremål som å densamma äro avbil-
dade. Han framkastade just att man ‘kanske för 50 kronor
ej kunde begära att få mer än en katt och 2 fåglar på tavlan’
(brev till hemmet)”.

Han hade understundom problem med konstmecenaten
Pontus Fürstenberg i Göteborg som kunde komma och
störa med än den ena än den andra synpunkten.
Fürstenberg köpte dock en hel del målningar av honom
och 1902 donerade han sin samling av nordisk 1880- och
90-talskonst till Göteborgs konstmuseum. Mitt eget
första katt-och-konst-minne från konstmuseet i Göte-
borg är just ”Katt på fågeljakt” som Liljefors målade i
Freilassing. Samarbetet med Ernst Thiel i Stockholm
flöt mycket smidigare och på Thielska Galleriet finns
också många verk av Liljefors.

Bland vännerna fanns till exempel Gustaf Koltoff –
zoologisk konservator i Uppsala – tillsammans gjorde de
bland annat dioramat på Gustavianum i Uppsala, Carl
Larsson som han vikarierade för på Valands konstskola i

Göteborg, Albert Engström, flygaren Carl Cederström,
Anders Zorn och fiskaren-jägaren Karl Lilja.

Han arbetade och bodde på många platser – Freilassing i
Österrike, Grèz-sur-Loing i Frankrike, Italien, Göteborg,
Uppsala, Ytter-Järna, Österbybruk, Stockholms skärgård.
När han blev gammal återvände han till sin födelsestad
Uppsala.

✰ RAGNHILD SOLVIKA



1860 föddes han i Uppsala. Föräldrarna var kruthandlarna
Anders och Maria Liljefors.
1879 började han på Konstakademiens principskola.
1882 lämnade han Konstakademien eftersom han ville bli
djurmålare och tyckte att akademien var för stel och gammal-
dags; for utomlands och studerade bland annat i Düsseldorf och
Freilassing.
1882 Katt vid kråkbo (blyerts/Uppsala Universitets konst-
samlingar)
1882 Katt och talgoxar (olja).
1882 Lekande kattungar (olja, Freilassing) .
1883 blev han i Freilassing klar med Katt på fågeljakt (olja på
duk/Göteborgs konstmuseum) och deltog med en kattstudie på
Blanchs invigningsutställning.
1884 Katt på blommande sommaräng (olja på duk, Qvarnbo).
1884 var han i konstnärskolonin Grèz-sur-Loing; ävenså Carl
och Karin Larsson.
1884–85 utgav han Karikatyrer, 2 skämtseriealbum.
1885 Katt och bofink; Katt med fågelunge i mun (”Fem djur-
målningar i gemensam ram”, olja på trä/Nationalmuseum)
1885 gick han med i Opponenterna och deltog i deras utställ-
ning ”Från Seinens strand”  på Blanchs konstsalong.
1886 Katt vid fågelbo (blyerts och svart tusch/Åmells)
1887 gifte sej han med Anna Olofsson.
1887 Katt på blomsteräng (olja på duk).
1888 Katt med fågelbyte (”Fem djurmålningar i gemensam
ram”, olja på trä/Göteborgs kommun)
1889 blev tavlan Katt klar. ”Katten målad av BL, landskapet af
en elev” (olja).
1889 gjorde han tillsammans med Gustaf Koltoff färdigt diora-
mat i Gustavianum, Uppsala.
1890 Katt vid fågelbo (olja på duk/Zornsamlingarna, Mora)
1891 utgavs Från skog och mark med text av Richard Bergström.
1892 bildserie med Katt lekandes med mus till Ord och Bilds 1:a
årgång.
1893 bakgrundsmålningar på Biologiska museet på Djurgården
i Stockholm.
1895 gifte han sej med Signe Olofsson.
1897 utkom Paul Rosenius bok Naturstycken med illustrationer
av BL.
1912 utgavs Ute i markerna.
1919 Katt (olja).
1919 blev han fil. hedersdoktor universitetet i Rostock.
1927 blev han fil. hedersdoktor Uppsala universitet.
1934 utkom Det vildas rike – några skisser och berättelser om
hans umgänge med naturen och djuren.
1939 dog han i Uppsala.

Fakta Bruno Liljefors
1860-1939

Bruno Liljefors.
Självporträtt tillägnat Ernst Thiel, olja, 1913.

Det här är ett personligt, kattligt urval, av Bruno Liljefors-data.
Vill du veta mer om honom kan du till exempel läsa:

Bruno Liljefors av Allan Ellenius, Bokförlaget Carmina 1981.
BRUNO LILJEFORS – Naturen som livsrum av Allan Ellenius,
Bonnier Alba1996.
Bruno Liljefors av Bo Lindwall och Lindorm Liljefors, Rabén &
Sjögren 1960.
Det vildas rike av Bruno Liljefors, Bonniers nyutgåva 1960.
Han gick ut med en bössa och kom med en tavla – Till minnet av
Bruno Liljefors av H A H Rust, Förlagsaktiebolaget Västra Sverige
1977.
In the Realm of the Wild – The Art of Bruno Liljefors of Sweden,
utställningskatalog 1988–89.

Bruno Liljefors har sedan debuten på 1880-talet ställt ut på många
olika håll till exempel i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Paris,
Berlin, Dresden, Köln, München, Boston, Brooklyn, Buffalo,
Chicago, Cincinatti, Detroit, Indianapolis, Minneapolis, New
York, Philadelphia, Pittsburg, San Fransisco, St Louis, Toledo, S:t
Petersburg.

Hans verk finns på Ateneum i Helsingfors; Faaborg Museum i
Danmark; Göteborgs konstmuseum, Göteborgs kommun;
Helsingborgs Museum; Jönköping Läns Museum; Malmö konst-
museum; Nationalmuseum, Thielska Galleriet och Prins Eugens
Waldemarsudde i Stockholm; Zornsamlingarna i Mora; Uppsala
Konstmuseum, Uppsala universitet, Rijksmuseum Twenthe i
Enschede, Holland med flera ställen.
RS
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Ivar Arosenius blev bara 30 år gammal. Han dog av sin
nedärvda blödarsjuka på nyårsdagsnatten för 90 år
sedan. Han var oerhört produktiv och hann med

1000-tals akvareller, temperamålningar, ett oändligt
antal blyertsteckningar och även en och annan olje-
målning.

Han och hans bröder Harald och Conrad hade ärvt
blödarsjukan*) från mamma Sigrid. Ivar levde längst av
dem. Conrad blev bara åtta månader. Harald 14 år. Hans
yngre syskon Erik och Ingegerd levde längre.

Han levde mycket intensivt – festade gärna runt. Alko-
hol var bra för hans blod, trodde han. Han tålde inte
fysiskt våld – det var dödligt farligt för honom. Men även
”enkla” infektioner kunde han bli mycket sjuk av. Hade
han levt idag hade han kunnat få medicin som får blodet
att koagulera och han kunde ha levat mycket längre.

Hans produktion domineras inte av katter, men det är
bilderboken ”Kattresan” som gjort honom ”världsbe-
römd i Sverige” och älskad av flera generationer barn och
vuxna.

Det var under hans sista två levnadsår som katten kom
in i hans konst eller rättare sagt slank in i hans bilder-
böcker till dottern Lillan. De hade till och med en liten
kattunge som hette Spinoza. Han fick dock ett hastigt
slut eftersom Lillan blev svartsjuk på katten …

I ”Lillans bilderbok” som han gjorde till Lillan 1907 finns
bland annat Lillan, Pappa och Mamma, Huset, Mannen
med röda näsan, Den stygga gumman, Båten, Usch – isch
(ett nidporträtt på Richard Bergh, Ivars hatade lärare på
Konstnärsförbundets skola), Fågel, En glad ko, En ledsen
häst, En stygg tös (gallskrikande) och En snäll tös, En
tjock Gubbe (Skåning), Julgran, Skugga samt Katt och
råtta. I den allra första versionen fanns ett avslutnings-
blad med en pajas som bockade sej och sa: ”Slut på
föreställningen”.

Varje sida är ett välkomponerat konstverk. Hans flyhänta
akvarellpensel vet precis vad den vill. Och alltid var
Lillan med. Tyckte hon inte om vad pappa ritade sud-
dade hon över med blyertsen.

När Lillan återigen blev intresserad av katter så skenade
genast Ivars fantasi iväg. Och så rimmade han och
tecknade och målade ”Kattresan”. När släktens barn var
på besök och fick se Lillans kattresa så ”måste” de också
ha varsin kattresa. Då skapade Ivar ”Evas bok” och
”Hansans bok” i samma storlek och med samma fina
bilder men med bara lite färre sidor än Lillans. För Lillan
skulle ju ha den allra finaste!

”Kattresan” blev en klassiker så fort den lämnat tryck-
pressarna. Men det fick Ivar aldrig uppleva. För den gavs
ut efter hans död 1909. I originalversionen. Han hade
nämligen ritat om den i ett tråkigare och ”snyggare”
manér för att passa bokförläggare. Men som tur var
lämnade hans svåger, Nils Bonde Adler, in originalver-
sionen till Albert Bonniers förlag.

✰ RAGNHILD SOLVIKA

K
alligrafi: A

nette R
ydström

*)Blödarsjuka (hemofili) är ett samlingsnamn på medfödda sjukdomar som
ger blödningar som är svåra att stoppa. De vanligaste typerna av blödarsjuka
(hemofili A och hemofili B) innebär att blodet har svårt att koagulera (dålig
funktion hos en koaguleringsfaktor i blodets levrande). Blödarsjukan ärvs
med X-kromosonen så att anlaget överförs av mödrar och bryter ut hos
sönerna. Mest kända av de blödarsjuka av typen hemofili A och B är Ivar

Arosenius och siste ryske tsarens son Aleksej som ärvde sitt handikapp från
sin mormorsmor drottning Viktoria av England. Vanligare i Sverige är dock
blödarsjukan ”von Willebrands sjukdom”.
Numera kan man behandla de blödarsjuka genom att ge dem de saknade/
skadade koaguleringsfaktorerna så att de kan få ett längre och tryggare liv.
(Källa: Bonniers Stora Lexikon)

”Trollkatt”. Akvarell av Ivar Arosenius.

en i konsten – del 2
Ivar Arosenius
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”… Katt och lilla stod och neg,
När kungen ut ur droskan steg.
Och när han fick lillan se
Blev hans mun så gla och bre.”
Kungens glada flin påminner väldigt mycket om den nakne
mannens i akvarellen ”Vällust” som Ivar Arosenius
målade samma år.

Utsnitt ur ”Kalifens guldfågel” av Ivar Arosenius.
Han blandar miljöer så att man mitt i sagovärlden  känner igen

både Orienten och Göteborg. Och han glömde inte katten mitt i
all kalabalik.

Katt och råtta ur ”Lillans Bilderbok”
av Ivar Arosenius.

”En gubbe kom med näsa blå
Och han var klädd i kalikå.

Han var så hemsk, så ful, så stor
Så katt och lilla skrek på mor.”

Ur ”Kattresan” av Ivar Arosenius.
Här kommer farliga gubben igen. Han som också

fanns med i ”Lillans Bilderbok” fast där kallades
han för ”Mannen med röda näsan”.
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1878, 8 oktober, föddes han i Göteborg. Föräldrarna var
baningenjören vid Bergslagernas och Göteborg-Borås järnvä-
gar Henrik Arosenius och hans hustru Sigrid.
1889 dog hans tre år äldre bror Harald i blödarsjuka.
1897 började han på Slöjdföreningens skola i Göteborg.
1898 började han på Valands konstskola i Göteborg. Med
Georg Pauli och Carl Wilhelmson som lärare.
1898 debuterade han som presstecknare i boulevardbladet
”Den röda fjädern”.
1898 kom han in på Konstakademien i Stockholm.
1899 lämnade han Akademien och började på Konstnärs-
förbundets fria skola med Richard Bergh som lärare.
1901 blev han arg på sin lärare på Konstnärsförbundets skola,
återvände till Göteborg och bildade ett artistkotteri med äldste
vännen, skulptören Gerhard Henning, målarna Ole Kruse och
Birger Palme, målaren-författaren Nils Selander, skådespelaren
John Ekman och gruppens idol, den blivande skådespelerskan,
Ester Sahlin.
1901 målade han akvarellen Självporträtt som nu finns på
Göteborgs konstmuseum. Det var under denna tid han blev
våldsamt förälskad i Ester Sahlin vilket slutade i ett bittert
uppbrott 1903.
1902 dör hans far.
1902 tillbringade han sommaren med sin ”livvakt” Ernst Spolén
hos dennes föräldrar på Torsby prostgård i Värmland.
1902 första utställningen tillsammans med Ole Kruse och
Gerhard Henning i Göteborg.
1903 for han till München via Berlin.
1904 kom han till Paris där han studerade, målade och umgicks
med skulptören Edvard Waller, målaren Axel Törneman och
sångerskan Gudrun Höyer Ellefsen. Den sommaren var han
tillsammans med Axel Törneman i fiskebyn Coudeville, Nor-
mandie.
1904 deltog han i Göteborgs konstförenings julutställning.
1905 ställde han ut 8 porträtt och 78 andra akvareller på
Independentsalongen i Paris.
1905 kom han tillbaka till Göteborg.
1905 ställde han ut 173 verk på Konstnärshuset i Stockholm
tillsammans med Oscar Bergman, Gerhard Henning och Arvid
Jacobsson.
1906 gifte han sej på Sämsholm med Eva (Ida Andrea Cecilia)
Adler.
1906 flyttade det nygifta paret till Åby i Kolmården utanför
Norrköping.
1906 var han med på Norrköpingsutställningen med 5
tavlor.
1906 ställde han ut på den parisiska höstsalongen.
1906 ställde han ut tillsammans med Gerhard Henning på
Valand i Göteborg.
1906 föddes dottern Eva, Benedikta, Elisabeth, kallad Lillan.
1906 målade han Självporträtt med blomsterkrans, akvarell,
som nu finns på Nationalmuseum i Stockholm.
1907 flyttade han med sin familj till Älvängen utanför
Göteborg.
1907 deltog han i Svenska konstnärernas förenings vårutställning.
1907 deltog han tillsammans med flera andra svenska konstnä-
rer i Grosse Berliner Kunstausstellung.
1907 ritade och målade han Lillans Bilderbok.
1908 ställde han ut tillsammans med Gerhard Henning och
Sigge Bergström på Lunds universitets konstmuseum.
1908 deltog han i den parisiska höstsalongen med 6 verk.
1908 målade han Kalifens guldfågel.

1908 målade, tecknade och diktade han Kattresan.
1908 hade han i november sin genombrottsutställning på
Valand i Göteborg.
1909, på nyårsdagens natt, dog han i Älvängen och begravdes
på Östra begravningsplatsen i Göteborg.
1909 utkom bilderboken ”Kattresan” postumt; minnesutställ-
ning på Konstakademien i Stockholm.
1910 minnesutställning i Köpenhamn.

Ivar Arosenius finns mest representerad på Göteborgs konstmu-
seum och Nationalmuseum.

Det här var mitt personliga urval av Ivar Arosenius-data. Vill du
läsa mer om Ivar Arosenius finns till exempel följande böcker:

● Ivar Arosenius av Karl Asplund, P A Norstedts & Söners förlag
1928

● Ivar Arosenius av Per Bjurström, Bokförlaget Cordia 1996

● Ivar Arosenius av Per Bjurström, Margaretha Rossholm, Nina
Weibull, Nationalmuseum och LiberFörlag 1978

● Ivar Arosenius och hans stad av Kjell Hjern, Almqvist &
Wiksells Boktryckeri 1961

● Ivar Arosenius av Axel L Romdahl, Förlagsaktiebolaget Bok-
konst 1944

● Ivar Arosenius hans konst och liv av Sven Sandström, Albert
Bonnier förlag 1959

● Ivar Arosenius En minnesbild av Ernst Spolén, P A Norstedts
& Söners förlag 1963

● Kalifens guldfågel av Ivar Arosenius och Lennart Rudström,
Albert Bonnier förlag 1978

● Livets knapp /om Ivar Arosenius/ av Lennart Rudström, Albert
Bonnier förlag 1970

  RS

Fakta Ivar Arosenius
1878–1909

Självporträtt.
Ivar Arosenius 1901.

Göteborgs konstmuseum.
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Han föddes 10/11 1859
i Lausanne, Schweiz.
Pappa Samuel var post-
tjänsteman och farfar
Théodore Christian
Gottlieb var en ansedd
landskapsakvarellist
som i nästan 40 år arbe-
tade som litograf. Stein-
lens farbror Marius var
emaljkonstnär i Paris.
När Steinlen var ung
tecknade han mycket,
gillade naturen och var
mån om djur. Han blev
tidigt humanist. Hans
pappa insåg till slut att
sonen inte passade till
universitetsstudier utan
måste hålla på med
konst och sände honom
till Mulhouse, ett textil-
centrum väster om Pa-
ris. Där skulle han kun-
na dra nytta av sin konst-
närlighet i ett matnyttigt
jobb.

Vid 19 års ålder stack Steinlen dock till Paris och
stannade där resten av livet. Han var mycket influerad av
Émile Zolas romaner och värnade om de små och ut-
stötta i samhället. Han medarbetade i flera anarkistiska
tidskrifter – Père Peinard, Les Temps Noveaux, La Feuille
– och även i den socialistiska Le Chambard. 1881 införde
Frankrike en lag som garanterade pressfrihet. Det med-
förde en formlig explosion av små tidskrifter med hu-
mor, kommentarer och samhällskritik. Affischer fick
sättas upp på offentlig plats bara de skiljde sej ordentligt
från officiella meddelanden och sattes på anvisad plats.
Vågade och provokativa idéer cirkulerade och för första

Porträtt av Steinlen av P Dumont.
Träsnitt. Cirka 1900.

En av Steinlens mest
avbildade färglitograferade
posters är ”Tournée du Chat
Noir de Rodolphe Salis” som
han gjorde 1896. Han
tecknade mycket åt
tidskriften ”Le Chat Noir”
som gavs ut av kabarén med
samma namn.

Svarta katten Gaudeamus.
Cirka 1890. Olja på duk.
Steinlens strykarkatter och
prostituerade är på samma
gång både oberoende och
frestande sinnliga.

S chweizaren Théophile Alexandre Steinlen kom till
 Paris i slutet av 1870-talet. Där kom han snabbt att

engagera sej i samhällets orättvisor. 100-tals etsningar,
litografier, träsnitt som han skapade för olika tidningar,
tidskrifter och affischer gjorde honom mycket känd och
populär. Han målade också i olja och skulpterade.

gången efter Daumier och Courbet avbildades vanligt
folks göranden och låtanden.

1883 inledde Steinlen sin karriär i skämtpressen – hans
ritstift var både vasst och ömsint – i bland annat Le Chat
Noir, Le Gil-Blas illustré, Le Rire, Le Mirliton, L’Assiette
au beurre. 1911 var han med och grundade tidskriften Les
Humoristes.

Han blev snart ett ledande namn i Paris konstnärskretsar
och tillsammans med Henri Toulouse-Lautrec, Pierre
Bonnard och Edouard Vuillard kallades de för Mont-
martre-avantgardisterna. Steinlen var den som var mest

en i konsten – del 3
Théophile Alexandre Steinlen
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Sommar: Katt på balustrad. Färglitografi 1909.Vinter: Katt på kudde. 1909. Färglitografi.
Denna lojt vilande katt påminner mycket om Steinlens målningar,
grafik och teckningar av vilande förföriska mänskliga
nakenmodeller.

Hyresgästen.
1913.
Färglitograferad
affisch som
propagerade för
en tidning för
hyresgäströrelsen.

Katt.
Färgschablon

odaterad.

känd bland vanligt folk. Och det var hans verk som också
ådrog sej mest kritisk granskning.
När Picasso var ung beundrade han Steinlen som också
influerade Käthe Kollwitz, Georges Braque, John Pen-
field, John Sloan och Edward Hopper att finna nya vägar.
Steinlen blev den mest kände illustratören på 1890-talet
både i Europa och USA.

Han blev mycket god vän med och medarbetare till Chat
Noir-stjärnan Aristide Bruant. Han illustrerade Bruants
vanartiga sånger. Han tecknade också i Bruants lilla
tidning ”Mirliton” döpt efter kabarén ”Le Mirliton”
(Leksaksflöjten).

Under 1:a världskriget arbetade han som tecknande
journalist med mycket stort engagemang. Han utveck-
lade och nyskapade etsningstekniken vilket man fram-
förallt kan se i dessa hans bilder från kriget.

Parallellt med det socialt engagerande tecknandet fanns
hela tiden Steinlens fascination av katter. Han studerade
dem och visade verkligen vilken mästare han var på att
fånga rörelser. Hans katt- och djurteckningar har bildat
skola.

1909 gjorde han färglitografierna ”Sommar: Katt på
balustrad” och ”Vinter: Katt på kudde” i en upplaga på
vardera 250 exemplar. Ett annat i raden av alla hans
fantastiska kattporträtt gjorde han 1902 i torrnål och
aquatint och det heter ”Katten på golvet”.

Hans dotter Colette sitter och smakar på mjölken på
hans mest berömda affisch ”Lait pur stérilisé de la
Vingeanne” (Ren steriliserad mjölk från Vingeanne)
1894. Tre långa, sugna katter står uppsträckta mot
mjölkfatet som den blonda flickan i den röda klänningen
håller så nätt. Detta var hans genombrott som katt-
illustratör. Dessförinnan hade han mest tecknat svarta
katter för ”Le Chat noir”. Affischens varma ton och den
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Någonstans
i början…

Fakta:
Théophile Alexandre Steinlen 1859–1923

Född 10/11 1859 i Lausanne, Schweiz.
1878 åkte han till Paris och stannade där resten av livet.
1881satte han bo i Montmartre med Emilie som han träffat i
Mulhouse.
1881 införde Frankrike en lag som garanterade pressfrihet.
1880-talet började han att medarbeta i anarkistiska tidskrifter
– Père Peinard, Les Temps Noveaux, La Feuille – och i den
socialistiska Le Chambard.
1883 inledde han sin karriär i skämtpressen – Le Chat Noir, Le
Gil-Blas illustré, Le Rire, Le Mirliton, L’Assiette au beurre.
1890 föds hans dotter Colette.
1894 affischen Lait pur stérilisé de la Vingeanne.
1895 affischen Compangie française des chocolats et des
thés.
1896 affischen Tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis.
1897 gav han ut ett helt album med katteckningar – Des Chats
Images sans paroles.
1911 var han med och grundade tidskriften Les Humoristes.
Han illustrerade även flera nothäften.
Under 1:a världskriget arbetade han som tecknande journalist
med mycket stort engagemang.

Hans verk har ställts ut i Paris, London, New York, Bukarest,
Brüssel, Charleroi, Lausanne, Neuss, Moskva, Warzava, Ham-
burg, Berlin, Albi, Stuttgart, Genève, Turin.

(Källor: ”Katter Bilder utan ord”, Rediviva 1980; ”Djuren och männi-
skan” av Kenneth Clark, P A Norstedt & Söners förlag 1978; ”Théophile
Alexandre Steinlen” av Phillip Dennis Cate & Susan Gill, Gibbs M
Smith Inc 1982.)

Utställning av teckningar och målningar
10/4–15/5 1894 av T A Steinlen.

Färglitograferad affisch.

naturliga kopplingen mellan katter och mjölk var till-
sammans med den lyckade formgivningen och typogra-
fin en succé. En annan affischsuccé var ”Compangie
française des chocolats et des thés” (Franska choklad-
och thebolaget) från 1895. Med Colette och en mörkt
tabbyfärgad katt. Mamma Emilie verkar ha suttit modell
för kvinnan som sitter bakom flickan. Hon ska just till att
dricka sin choklad eller är det the? Katten verkar vara
mest intresserad av Colettes kopp. Båda dessa fram-
gångsrika ”kattaffischer” trycktes hos Charles Verneaus
tryckeri.

1897 gav han ut ett helt album med katteckningar – Des
Chats Images sans paroles. Det finns utgivet på svenska i
”Facsimileupplaga efter originalupplagan som utgavs i
Paris 1897” av Bokförlaget Rediviva 1980.

Steinlen var en mästare i att fånga kattens rörelser. Titta
bara på teckningen högst upp och den längst ner på den
här sidan! De är från en serie som börjar med ett försiktigt
undersökande av nystanet och stickningen med tassen.

Sedan händer allt i en rasande fart. Stickningen-nystanet
åker i golvet. Nystanet måste fångas. Besegras. För att
sedan trassla in katten mer och mer.

Att han älskade katter kan ingen ta miste på som njutit
av och skrattat åt ”Des Chats Images sans paroles”
(Katter Bilder utan ord). Han tröttnade aldrig på att
studera kattens rörelser. Han ville gestalta alla kattens
rörelser, förstå dess väsen och visa dess hemligheter. Och
det gjorde han – både i sitt tecknande, målande och
skulpterande.
De olika gravyrerna i ”Katter Bilder utan ord” har alla
målande och träffsäkra titlar till exempel ”Mer bröd än
smör!”; ”Fasansfullt slut för guldfisk” – här har han fångat
kattens upphetsning i jaktögonblicket, på fjärde bilden
är det bara jagande katt, fortfort runt fiskskålen och på
sista bilden surt iväglommande, blöt och utan firre;
”Katten och grodan”; ”Les voleurs volés” – handlar om en
hund, en katt, en skata och ett ben som hunden hade
först men som katten knycker, jagas upp i träd av
hunden. Där kniper skatan benet, katten återtar, skatan
biter katten i svansen så att hunden i alla fall till slut får
benet tillbaka…

✰ RAGNHILD SOLVIKA
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Katt under en stol. Cirka 1869. Tusch och blyerts. Finns på Bibliothèque
Nationale i Paris.

Parisaren Edouard Manet kom från en högborgerlig familj och föräldrarna motsatte sej
 in i det längsta att deras son skulle bli konstnär. Men det blev han! Så småningom blev
han också både berömd, uppskattad och avskydd. Och känd som en av impressionister-

nas inspiratörer. Han målade i olja, pastell och akvarell, tecknade i tusch och blyerts och
gjorde hundratals etsningar och litografier.

Han föddes klockan sju på kvällen den 23 januari 1832
på rue des Petits-Augustines, nuvarande rue Bonaparte,
mittemot konstskolan ”Ecole des Beaux-Arts”. Hans
föräldrar var Auguste och Eugénie, Désirée Fournier
Manet. Familjen var högborgerlig – hans pappa var chef
för Justitiedepartementet. Han inledde sin konstnärliga
utbildning på skolan Collège Rollin genom att där delta
i en teckningskurs.

Han gick till sjöss i 17-årsåldern som styrmanselev
ombord på övningsfartyget ”Le Havre et Guadeloupe” –
föräldrarna ville egentligen att han skulle läsa juridik.
Han tecknade mycket under resan till Rio de Janeiro och
när han hade kommit hem och hunnit fylla 18 år så gav
föräldrarna slutligen efter och lät honom bli konstnär.
Då började han äntligen på ”Ecole des Beaux-Arts” i
Thomas Coutures ateljé och stannade där i sex år.

Hans tidiga skisser var influerade av Velazquez och
Goyas målningar på Louvren. När han så 1861 debu-
terade på Salongen*) med ”Gitarristen” hade en grupp
likasinnade konstnärer samlats runt honom. ”Denne
unge man borde inte måla som Velazquez”, utbrast Gustave
Courbet varvid traditionalisterna  gnuggade sina hän-
der och njöt av denna splittring hos modernisterna-
impressionisterna.

Han var till ytan en välbalanserad, välklädd parisisk
gentleman som kunde vara både otålig och snabb i
vändningarna. Han var en föregångare inom både måleri
och grafik, blev flera gånger refuserad av Salongen och
fick ställa ut i sin egen ateljé. Han fick dock till slut
upprättelse då han tilldelades Hederslegionen två år före
sin död. Han fick också många beundrare och efter-
följare.

Målningen ”Olympia”, som väckte sådan anstöt för sin
sensualism, nakenhet och realism då den ställdes ut på
Salongen 1865 att den hängdes undan, finns nu på
Louvren. Kritikerna skummade och ansåg att Manets
konst var så lågt stående att den inte ens var värd en
anmälan. Manet drog sej undan ett tag till Spanien men
kom ganska snart tillbaka och blev ledare för de avant-
gardistiska konstnärerna på Café Guerbois.

en i konsten – del 4
Edouard Manet
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Fakta:
Edouard Manet 1832–1883

1832 föds han 23/1 i Paris. Föräldrarna var verkschefen för
justitiedepartementet, 35-årige Auguste Manet och hans 21-
åriga hustru Eugénie, Désirée Fournier Manet.
1839–46 går Edouard Manet först i Abbé Poiloups skola i
Vaugirard sedan i Collège Rollin där han tillsammans med
sin vän Antonin Prousts deltar i en teckningskurs.
1848–49 mönstrar Manet ombord övningsskeppet ”Le Havre
et Guadeloupe”. Han tecknar mycket under resan till Rio de
Janeiro.
1850 ger föräldrarna upp och han börjar konststudierna vid
”Ecole des Beaux-Arts” i Thomas Coutures ateljé.
1852 föds 29/1 Manets son Léon-Edouard Koëlla-Leenhoff.
1856 slutar Manet hos Couture och delar istället ateljé med
jaktmålaren Albert de Balleroy. Företar han korta resor till
Holland, Tyskland, Italien.
1859 refuseras hans målning ”Absintdrinkaren” av Salongen
i Paris. Blir han vän med Charles Baudelaire.
1861 slog han igenom med ”Gitarristen” på Salongen.
Utställning på Galerie Louis Martinet.
1862 dör hans pappa.
1863 tummen ner av Salongen för ”Frukosten i det gröna” +
två andra målningar. Ställer istället ut dem på ”De refusera-
des salong”. Gifter han sej i oktober med sin pianolärare
Suzanne Leenhoff i holländska Zaltbommel.
1865 gör naketmålningen ”Olympia” skandal på Sa-
longen. Som eftergift för den våldsamma kritiken flyttas
målningen och hängs mycket högt upp. I augusti reser
Manet till Spanien och när han kommer tillbaka blir han
ledare för de avant-gardistiska konstnärerna på Café
Guerbois.
1866 refuseras ”Flöjtblåsaren” av Salongen och Manet stäl-
ler ut i sin egen ateljé.
1867 publicerar Emile Zola sin berömda artikel om Manet i
”La Revue du XIXème siècle”.
1868 gjorde han ”Päronskalaren”, ett porträtt av sonen.
1869 ställer han ut ”Balkongen” och ”Frukost i ateljén” på
Salongen.
1870 under Paris belägring är han löjtnant i nationalgardet.
1871 återförenas han med familjen och återvänder till Paris
och den förstörda ateljén.
1872 köper Paul Durand-Ruel drygt 20 målningar.
1873 blir det succé med ”Le Bon Bock” (det goda ölet) på
Salongen. Möter han poeten-uppfinnaren Charles Gros
och blir vän med journalisten-poeten Stéphane Mall-
armé.
1874 vägrar han att medverka i impressionisternas första
samlingsutställning. Tillbringar han sommaren tillsammans
med Monet och Renoir.
1875 ställer han ut ”Argenteuil” på Salongen och illustrerar
han Edgar Allan Poes ”Korpen”, översatt till franska av
Mallarmé.
1880 försöker han kurera sej med vattenterapi i Bellevue.
1881 får han Hederslegionen.
1882 deltar han i en utställning med fransk konst i ”the
Royal Academie of Arts” i Burlington House. Börjar han få
svårt att gå.
1883 blir han sängliggande i början av april och dör sedan
den 30 april. Begravs han på Passy-kyrkogården

Källor: Edouard Manet av Pierre Courthion, Thames and Hudson,
London 1960 och Bonniers stora lexikon.

Rendez-vous des chats. 1869. Litografi/affisch för
Champfleurys bok Le Chat.

Författaren Emile Zola skrev flera artiklar där han höjde
Manet till skyarna och 1870 målade Fantin-Latour ett
manifest – ”Ateljén i Batignolles kvarter” – där Manet ses
måla omgiven av sina försvarare – Auguste Renoir,
Claude Monet, Bazille, Emile Zola och Zacharie Astruc.
Zola sade en gång om Manet: ”Denne rebell hade alltid
drömt om den sorts framgång som bara Paris kan ge – med
komplimanger från kvinnor och insmickrande välkom-
nande till många olika salonger.”

Hans kvinnoporträtt är idag världsberömda, likaså
”Olympia”, ”Frukosten i det gröna” och hans kattbilder
till exempel tusch- och blyertsteckningen ”Katt under en
stol”, etsningen ”Katt och blommor” och litografin ”Ren-
dez-vous des chats”. De två sistnämnda var med i boken
”Le Chat” av Champfleury som gavs ut 1870.

✰ RAGNHILD SOLVIKA

Fakta impressionismen:

❍❍❍❍❍ bildades i Frankrike på 1870-talet efter en utskälld utställ-
ning 1874 som Claude Monet och hans kompisar hade
ordnat i protest mot den konventionella Salongen*) som
representerade den tidens konstnärliga smakdomare. En
belackare kallade gruppen för ”impressionisterna” efter en
av Monets tavlor som heter ”Impression, soleil levant”
❍❍❍❍❍ Manet var en av gruppens inspiratörer
❍❍❍❍❍ 1886 upphörde impressionisterna som grupp
❍❍❍❍❍ impressionisterna ville fånga nuets verklighet och skildra
hur ljusets, luftens och skuggornas skiftningar påverkar
motiven och färgerna. De arbetade med snabba penseldrag
och protesterade mot dåtidens falska salongsmåleri och gav
sej ut i verkligheten och naturen.
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Jean syende.
Cirka 1900. Olja på duk. Det är
fascinerande att se den blivande
världsberömde filmregissören som
handarbetande gosse. Så söt och
så koncentrerad!

Coco målar.
Pierre-Augustes och Aline Renoirs
yngste son Claude kallades för
Coco. Cirka 1905. Rödkrita.

Pierre.
Pierre-Auguste Renoirs och Aline
Charigots äldste son. 1890. Olja på duk.

Självporträtt.
Pierre-Auguste Renoir. 1910. Olja.
Vid den här tiden led han svårt av sin
ledgångsreumatism men kämpade på ända
fram till sin död 1919.

I mpressionisten Pierre-Auguste Renoir som så småning-
 om tog avstånd från impressionismen och all annan

  konstteori var född i Limoges i mellersta Frankrike.
 Hans föräldrar var skräddaren Léonard Renoir och

textilarbeterskan Marguerite Merle. Han blev 78 år och ska-
pade mer än sjuhundra målningar och tjugofyra skulpturer.

Pierre-Auguste Renoir kom från fattiga förhållanden och
började sin konstnärsutbildning genom att arbeta prak-
tiskt. Han föddes i Limoges och kom som treåring till
Paris. Redan när han var 13 år började han som porslins-
målarlärling, vid 17 arbetade han som dekorationsmålare
av solfjädrar och skåp och när han var 18 började han
dekorera kyrkliga föremål och missionskonstverk. När
han var 19 skrevs han in som kopist på Louvren. På fritiden
gick han på kvällskurser på École de Dessin et d’Arts
Décoratifs och senare även på Ecole des Beaux Arts.

Han var en av grundarna av impressionismen tillsam-
mans med bland andra Claude Monet  (se sidan 44!) som
han ibland målade tillsammans med i Argentuil och
Croissy-sur-Seine. Fram till början av 1880-talet var
hans konststil dekorativ. Efter mötet med renässans-
målaren Tizian i Italien 1881 ändrade han stil och bröt

med impressionismen. Han började alltmer måla i renäs-
sensstil med flera färglager och med glaserad yta. Efter en
tid blev han återigen friare i sitt måleri. Han sökte hela
livet förändringar, strävade efter något nytt. Och han
ville aldrig binda sej vid någon särskild teori.

Under de första tio–tjugo åren som konstnär var han
tvungen att varva sitt fria skapande med beställnings-
måleri för att få bröd för dagen. Ett tag var han en av
parisarnas allra populäraste porträttmålare. 1904 när
han var 53 år gammal hade han verkligen blivit erkänd
och etablerad. Höstsalongen hade till och med en sal
med bara Renoir där de ställde ut 35 av hans målningar.

Han var egentligen ingen kattmålare i den bemärkelsen
att han bara älskade katter. Han var snarare fascinerad av
samspelet mellan katter och unga flickor och barn.

en i konsten – del 5
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Roddarnas frukost.
Detalj ur målningen där Aline Charigot kelar med en liten hund
på en restaurangveranda vid Seine. 1881. Olja på duk.
Aline var i många år en av Renoirs favoritmodeller. Han gifte sej
sedan med henne och de fick de tre sönerna Pierre, Jean och
Claude (Coco).

Sovande flicka med katt.
1880. Olja. En av de fyra målningar Renoir ställde ut på
1880 års Salong i Paris.

Flicka med katt.
1876. Olja på duk. Renoir målade gärna barn och ungdomar med

djur. Skisser till denna och även en tio år senare ”Flicka med
katt”-tavla lämnades 1968 till den berömda konstauktionsfirman
Sotheby’s i London. Skissens randige katt är större – den färdiga
tavlans katt blev snarare en kattunge med mer tydlig randning.

Moder med barn.
1886. Olja på duk. Modellerna på tavlan är Renoirs fru Aline och

deras förstfödde son Pierre och så katten med sidenrosett under
hakan.

Många målningar visar lenheten, mjukheten, sensua-
lismen, stillheten hos katt och flicka.

Familjen flyttade vintertid under slutet av 1880-talet ner
till värmen i södra Frankrike. Till Cagnes mellan Nice
och Antibes för att lindra Pierre-Augustes ledgångsreu
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Lantgården i Cagnes.
Del av olja på duk. 1908. I slutet av 1880-talet började familjen
Renoir att vara i Les Collettes, Cagnes, nära Nice i södra Frankrike.
De hoppades att vintervärmen skulle lindra Augustes
ledgångsreumatism. De lät bygga ett hus i en olivlund i
sluttningarna nära slottet Grimaldi. Han blev bättre och kunde trots
tidvis förlamning i fingrar och ben måla ända fram till sin död
1919.

Fakta
Pierre-Auguste Renoir 1841–1919

1841 föds Pierre-Auguste Renoir i Limoges i mellersta Frankrike
den 25 februari av skräddaren Léonard och textilarbeterskan
Marguerite Merle. Han hade sex syskon varav två dog unga.
1844 flyttar familjen Renoir till Paris.
1848 börjar Pierre-Auguste skolan.
1854 börjar han som porslinsmålarlärling. Börjar han kvälls-
kurser på École de Dessin et d’Arts Décoratifs i skulptören
Callouttes ledning. Blir han kompis med målaren Emile Laporte.
1858 startar Pierre-Auguste en firma för dekorationsmålning
av solfjädrar och skåp.
1859 börjar han hos Gilbert som dekorerar kyrkliga föremål
och missionskonstverk.
1860 blir han inskriven som kopist på Louvren.
1862 säger han upp sej hos Gilbert och börjar på en av Ecoles des
Beaux Arts kurser; blir han vän med Monet, Sisley och Bazille.
1864 blir han med målningen Esmeralda accepterad av Sa-
longen .
1867 blir hans målning Diana refuserad av Salongen. Han
skriver under ett upprop för deRefuserades Salong. Han målar
tavlan Lise med favoritmodellen Lise Tréhot.
1868 gör tavlan Lise succé på Salongen.
1870 ställer han ut på Salongen; gör han flera målningar av
Lise utomhus; blir han inkallad (Preussenkriget) och skickas
till Bordeaux.
1872 blir han vräkt från sin ateljé eftersom han inte haft råd
med hyran. Måste lämna målningarna i pant. Målar med
Manet i Argentuil.
1873 ställer han ut Morgonritt i Bois de Boulogne på de Refuse-
rades Salong. Konsthandlaren Durand-Ruel köper två tavlor av
honom. På hösten bildar han Société des Artistes peintres,
sculpteurs et graveurs tillsammans med vännerna Cézanne,
Degas, Guillaumin, Boudin, Berthe Morisot, Pissaro och Sisley.
1874 första impressionistutställningen; Renoir har med 6
tavlor.
1876 målar han Flicka med katt, olja på duk; ordnas den andra
impressionistutställningen på konsthandlaren Durand-Ruels
galleri.
1877 tredje impressionistutställningen.
1880 ställer Renoir ut fyra målningar på 1880 års Salong i
Paris. En av dessa är oljemålningen Sovande flicka med katt.
Hoppar av impressionisternas femte utställning.
1881 blir oljemålningen Roddarnas frukost färdig där man
bland andra kan se hans blivande hustru Aline Charigot.
1885 föds Augustes och Alines förste son Pierre och de gifter  sej.
1886 målar han oljemålningen Moder med barn med hustrun
Aline, deras försfödde son Pierre och en katt i sidenrosett.
1880-talet i slutet börjar familjen Renoir att vintertid vara
alltmer i Les Collettes , Cagnes,  nära Nice för att värmen ska
lindra Pierre-Augustes ledgångsreumatism.
1894 föds Augustes och Alines andre son Jean.
1901 föds Augustes och Alines tredje son Claude kallad Coco.
1910 målar Renoir ett självporträtt med vit slokhatt och vitt
skägg i olja. Kan han inte gå längre på grund av reumatismen.
1914 inkallas sönerna Pierre och Jean till fronten när första
världskriget börjar. Båda såras.
1915 dör hans hustru Aline Charigot den 27 juni och såras
Jean för andra gången.
1919 dör Pierre-Auguste Renoir i Cagnes den 3 december.

Källor: Biographical and critical studies av Denis Rouart, SKIRA 1954;
Renoir av Janice Anderson, Bridgeman Art Library/Bokia 1994; Renoir
av Bruno F Schneider, Allhems förlag 1958; Mästargalleriet/Renoir av
Raffaele de Grada, Wiken 1989

Fakta impressionismen:

❍❍❍❍❍ bildades i Frankrike  efter en utskälld utställning i Paris
1874 som Monet och hans kompisar i ”Société des Artistes
peintres, sculpteurs et graveurs” bland andra Renoir, Cé-
zanne, Degas, Boudin, Berthe Morisot, Pissaro och Sisley
hade ordnat i protest mot den konventionella Salongen som
representerade den tidens konstnärliga smakdomare. En
belackare kallade gruppen för ”impressionisterna” efter en
av Monets tavlor som heter ”Impression, soleil levant”.
❍❍❍❍❍ 1886 upphörde impressionisterna som grupp.
❍❍❍❍❍ impressionisterna ville fånga nuets verklighet och skildra
hur ljusets, luftens och skuggornas skiftningar påverkar
motiven och färgerna. De arbetade med snabba penseldrag
och protesterade mot dåtidens falska salongsmåleri och gav
sej ut i verkligheten och naturen.

Pierre-Auguste Renoirs konst finns på museer och i privata
samlingar över hela världen. I Frankrike finns hans verk på Musée
des Collettes i Cagnes-sur-Mer, Musée des Beuax Arts i Lyon,
Coquet Collection, Dollfus Collection, Durand-Ruel, Musée de
l’Orangerie, Musée Marmottan i Paris; i Brasilien, Kanada, Hol-
land, Japan, Norge, Ryssland, Schweiz, England, på Nationalmu-
seum i Stockholm; i Tjeckien, Tyskland och så i USA där hans
verk finns på ett 30-tal museer till exempel Brooklyn Museum
och Metropolitan Museum of Art i New York och Fine Arts
Museum i San Francisco.

matism. De lät till och med bygga ett hus i Calettes,
Cagnes, i en olivlund i sluttningarna vid slottet Grimaldi.

I slutet av hans liv när hans ledgångsreumatism handi-
kappade honom alltmer skulpterade han också. Men
han målade in i det sista!

✰ RAGNHILD SOLVIKA
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Bacchiacca/Francesco Ubertini

Den florentinske guldsmedssonen, Francesco Ubertini, också kallad Bacchiacca, levde
 under renässansen 1494–1557. Han var en skicklig hantverksmästare på figuriner och en
erkänd målare av antik groteskornamentik. Han var också porträttmålare – här är ett

porträtt på en ung florentinska med katt i famnen.
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F rancisco de Goya y Lucientes föddes den 30 mars
 1746 i den fattiga lilla byn Fuendetodos nära Zaragoza
 i norra Spanien. Hans pappa var förgyllaren José
Goya och hans mamma Doña Gracia Lucientes och
han hade fem syskon. Han dog i Bordeaux i Frankrike

82 år gammal. Då hade han hunnit med drygt 2000 teckningar,
gravyrer och målningar.

Självporträtt,
laverad pennteckning, 1795.
Metropolitan Museum of Art,

New York.Efter de första skolåren i Escuela Pia, en skola driven av
munkar, började Goya tretton år gammal att studera
konst hos José Luzán i Zaragoza. Pappan uppmuntrade
sin andre son Francisco i hans konststudier. ”Du ska inte
behöva fastna i ett hantverksyrke.” Den tidens konst-
studier innehöll mycket avbildningar av gamla mästares
verk. Det var teknikstudier snarare än inspiration till
nyskapande. När Goya var sjutton år var han för första
gången med i en teckningstävlan anordnad av konstaka-
demin San Fernando i Madrid. Han fick dock inte ens ett
omnämnande. Ungefär samtidigt började han i bröderna
Francisco och Román Bayeus ateljé i Madrid. Så små-
ningom gifte han sej med deras syster Maria Josefa Bayeu
– den 25 juli 1773. De fick sex barn men bara den yngste
sonen Javier överlevde sin far.

Goya deltog ännu en gång i teckningstävlan anordnad
av konstakademin San Fernando och misslyckades åter-
igen. Sedan reste han runt i Italien, studerade konst och
kom tillbaka till Madrid i början 1770-talet. Därefter
började det gå bra för honom. Han blev mer och mer
anlitad som kartong-konstnär för den kungliga tapet-
vävsfabriken och som kyrkomålare tillsammans med
bröderna Bayeu. Ja han blev till och med den tidens
populäraste konstnär.

Som biverkning efter en mycket svår sjukdom blev Goya
1794 stendöv. När han frisknat till så fortsatte han
oförtrutet sitt skapande trots sin dövhet. 1795 dog hans
svåger Francisco Bayeu och Goya efterträdde honom
som direktör för avdelningen för måleri på konstakademin
San Fernando i Madrid men var tvungen att avsäga sej
tjänsten efter två år på grund av sin sjukdom. Fast han
avgick officiellt med pension först 1826.

1797–98 gjorde Goya en serie teckningar ”De fyra
temperamenten” som nu finns på Pradomuseet i Madrid.
Tre män och en kvinna avtecknades sittandes framför en

Katten
var ett favoritmotiv

sedan gamla tider och
hade länge förbundits

med häxeri. Ur
”Caprices” publicerad i

januari 1799.

spegel eller en duk på vilken man ser bilden av en katt,
en apa, en groda respektive en orm istället för personens
egen spegelbild.

Den ende kvarvarande sonen Javier gifter sej med
Gumersinda Goicoechea 1805 och året därpå blir Goya
farfar till Pio Mariano. Sex år senare dör Josefa Goya.
1808 invaderas Spanien av Napoleons franska trupper
och Goya upplever alla krigets helveten som alla andra
spanjorer. Han målar tavlan ”Den 3 maj 1808” där
spanska upprorsmän arkebuseras och etsar serien ”Los
desastres de la guerra (Krigets fasor)”. 1815 hotade
Inkvisitionen (den tidens moraliska smakdomare i Spa-
nien)  att ställa Goya inför rätta på grund av tavlorna
”Den klädda Maja” och ”Den nakna Maja”. 1824 är han

en i konsten – del 7
Francisco Goya
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Kattpantomin
Från etsnings-sviten  ”Desastres de la Guerra”

som Goya gjorde 1810–1816 och som
handlar om ”De olycksbringande följderna av

det blodiga kriget i Spanien mot Bonaparte
och andra gripande infall.” Den 65-årige
hovmålaren hade inte tänkt att publicera

dessa etsningar men 1863, 35 år efter hans
död, utgav San Fernando-akademin i Madrid
första originalupplagan ”Los Desastres de la

Guerra. Collecion de ochenta láminas
inventadas y grabadas al agua fuerte por Don

Francisco Goya”.

”När förnuftet sover kommer monstren”
Etsning ur ”Caprices” publicerad i januari 1799.

ZARAGOZA är huvudstad i regionen Aragonien som gränsar till
Baskien. Floden Ebro rinner genom staden. Från början hette
staden ”Salduba” och var centralort för keltiberierna. Strax före
vår tideräknings början intog romarna staden och döpte om den
till ”Caesaraugusta” vilket så småningom blev Zaragoza. På
400-talet hörde staden till ett västgotiskt välde och cirka 714 tog
morerna den. På 1000-talet var Zaragoza centrum i ett   arabiskt
rike som sedan återtogs av de kristna 1118. Under medeltidens
början var kungariket Aragonien ett av de mäktigaste kunga-
dömena på Pyreneiska halvön. Under slutet av medeltiden blev
dock Kastilien mäktigare.

krasslig och flyttar till Bordeaux och bor där tillsammans
med Leocadia Zorillo Weiss och barnen Rosario och
Guillermo. Rosario var Goyas favorit och tillsammans
med henne började han bland annat måla miniatyrer på
elfenben. Han var också mycket fäst vid sin sonson
Mariano som sedermera även han blev mycket berömd.

Den 16 april 1828 dog Francisco Goya i Bordeaux 82 år
gammal. Hans kvarlevor flyttades först 1901 till Madrid
och sedan 1929 finns hans grav i San Antonio de la
Florida-kyrkan i Madrid.

Goyas både fräna, utrycksfulla och romantiska stil har
påverkat och påverkar skilda målarskolor – såväl
romantikernas, impressionisternas, expressionisternas
som surrealisternas.

✰ RAGNHILD SOLVIKA
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Francisco de Goya y Lucientes konst finns på många
museer runtomkring i världen bland annat på Pradomuseet i
Madrid, Metropolitan Museum of Art i New York, British
Museum i London och Museum of Fine Arts i Boston. Hans
konst har ställts ut och ställs ut i hela världen. Till exempel i
Madrid, Zaragoza, Barcelona, Granada, Sevilla, Lissabon, Bor-
deaux, Paris, Buenes Aires, Mexiko, Boston, Chicago, Dallas,
Washington, London, Florens, Milano, Rom, Venedig, Genève,
Bryssel, Haag, Berlin, Hamburg, München, Wien, Stockholm
(Nationalmuseum 1959–60, 1980 och 1994–95), Belgrad,
Sankt Petersburg, Moskva och Tokyo.

Du kan läsa mer i de här böckerna:
Artbook Goya, Dorling Kindersley
Det obarmhärtiga ögat Goyas liv och konst, Antonina Vallentin,
Natur och Kultur 1954
Goya. Engravings and Lithographs, T Harris, Oxford 1964
Goya . Desastres de la Guerra, Berghs  Förlag 1972
Goya, Juan J Luna & Görel Cavalli-Björkman, Nationalmuseum
& Bra Böcker 1995
Goya, José Gudiol, Thames & Hudson London 1990
Goya, Pierre Grassier, SKIRA 1955
Goya´s Prints. The Thomas Harris Collection in the British
Museum, Bareau J Wilson, British Museum London 1981
The Changing Image: Prints by Francisco Goya, E A Sayre,
Museum of Fine Arts Boston 1974

Kattbråk
Kartongförlaga till

tapetväv. Pradomuseet,
Madrid.

Porträtt av Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga
Olja på duk 1784. Metropolitan Museum of Art, NewYork.
Goya gjorde drygt 200 porträtt och ett av de mer berömda
är Pojken i rött som denna tavla också kallas. Den fyraårige
pojken med de tre katterna, skatan och burfåglarna var
yngste sonen till Don Manuel Osorio. Goyas egen son Javier
var sju månader yngre så Goya var van vid hur små pojkar
kan vara och hur de leker.
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Pierre som levde tills han blev vuxen. Inte heller Chardins
andra dotter med fru nummer två, Françoise Marguerite
Pouget, överlevde barnaåren.

Chardins stilleben och målningar av människor i arbete
och vila blev mycket
uppskattade redan
under hans livstid.
Han ställde flitigt ut
på den statusfyllda
Salongen i Paris.
Konstmecenaten
Carl Gustav Tessin
köpte många av
hans tavlor som nu
hänger på National-

museum i Stock-
holm. Och olje-
målningen ”Rockan” tillhör en av de flitigast avbildade
i olika böcker om 1700-talets konsthistoria. Och för
oss kattvänner är denna tavla extra intressant eftersom
han avbildar en grinande kattunge som gör illa tramp-
dynorna på vassa ostronskal. Han är inte dugg senti-
mental utan fångar den lilla kattungens förtvivlan och
ilska och frustration över att maten är så besvärligt
förpackad. Kattungen stampar till vänster på tavlan
och som kattgalning tycker jag att han dominerar – inte
rockan i mitten. Det finns åtskilliga katter som gillar
ostron. Så man förstår verkligen kattungens dilemma.
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Självporträtt.
Även kallat ”Porträtt
av Chardin bärandes

glasögon”. Pastell.
1771. Louvren, Paris.

Rockan.
Olja. 1728. Louvren, Paris.

En kattunge
trampar på och
sticker sej på de
vassa
ostronskalen.
Detalj ur
”Rockan”.

Jean-Baptiste Chardin föddes, levde och dog i Paris. Han kom från
snickarsläkt och lärde sej tidigt hantverksskicklighet. Han var starkt
influerad av de holländska och flamländska målarna. Han målade
mycket stilleben och var en föregångare med att måla realistiskt –

vanliga människor i vanliga sysslor. Hans stilleben verkar kanske ytligt sett
okontroversiella men har ofta en stark spänning – mellan vackert och grymt;
mellan sensualism och konsumentupplysning om olika födoämnen; mellan
skugga och ljus.

Chardin bodde hela sitt liv i Paris. Och ända fram till
1757 bodde han i sina barndomskvarter i Saint-Germain
des Près. Han började tidigt med konststudier för konst-
närerna Pierre-Jaques Cazes och Noël-Nicolas Coypel.
Han arbetade långsamt och strävade ständigt efter per-
fektionism.  Han utbildade sej inte på den ärevördiga
Akademien men blev så småningom vid 44 års ålder ändå
föreståndare för Akademien. När han var 58 år fick han
hedersbostad i Louvren av kungen så nog blev han
erkänd under sin livstid. Han uppbar också kunglig
pension.

Han fick en son och en dotter med sin första hustru
Marguerite Saintard som han gifte med sej med för första
gången när hon bara var 14 år. Det var endast sonen Jean-

❞Det är helt vanliga hungriga och
nyfikna katter som av Chardin
ertappats i sin jakt på mat. Såsom
det sker i verkliga livet.❞

en i konsten – del 8
Jean-Baptiste Chardin
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Katter som knycker eller i alla fall förbereder matrov har
Chardin skildrat i flera målningar. Till exempel i ”Katt
smygandes på rapphöna och hare som lagts bredvid en
soppterrin”.  Han målade denna smygande, jagande och
sugna katt på ett mycket realistiskt sätt. Hans katter är inga
bortklemade kudd-djur utan vackra, smidiga, självständiga
rovdjur. Och katten som mattjuv har han också skildrat i
målningarna ”Tjuv” och ”Katt funnen bland ostron”. Det är
helt vanliga hungriga och nyfikna katter som av Chardin
ertappats i sin jakt på mat. Såsom det sker i verkliga livet.

Katten i ”Tvätterskan” är däremot inte så aktiv. Den ligger
nästan halvsovande och inväntar att matte (?) ska bli färdig
med tvätten och pallra sej upp till köket och ordna lite käk.
Den bryr sej inte om pojkens stora fina såpbubbla utan
bidar sin tid.

✰ RAGNHILD SOLVIKA

Tvätterskan.
Olja på duk. 1734. Nationalmuseum, Stockholm.

Fakta Chardin
1699–1779

1699 föddes Jean-Baptiste Chardin 2 november i Paris, son till
snickaren Jean Chardin och hans hustru Jeanne Françoise
David. Pappan var mycket yrkesskicklig med biljardbord som
specialitet. Han hade fem halv- och tre helsyskon. Släkten
bestod huvudsakligen av snickare, köpmän och musiker.
1723 gifte han sej med 14-åriga Marguerite Saintard som kom
från en annan samhällsklass bestående av advokater, parlaments-
ledamöter, militärer.
1724 blev Chardin konstnärlig chef för Saint Luke-akademien.
1728 ställde han ut Rockan i Place Dauphine.
1731 dog hans pappa; döptes Chardins son Jean Pierre i
november.
1733 döptes hans dotter Marguerite Agnès; målade han sin
första tavla med människor.
1734 ställde han ut 16 målningar i Place Dauphine.
1735 dog hans hustru.
1736/37 dog hans dotter.
1737 ställde han ut 8 målningar med människor i Salon de
Louvre.
1739 ställde han ut 6 bilder på Salongen.
1742 var Chardin sjuk.
1743 valdes han till föreståndare för Kungliga Akademien för
målning och skulptur; dog hans mamma.
1744 gifte hans sej med änkan Françoise Marguerite Pouget.
1745 föddes dottern Anguélique Françoise som dog späd.
1746 ställde han ut 2 porträtt och 2 andra målningar på
Salongen.
1752 fick han sin första kungliga pension på 500 livres.
1754 vann sonen Jean Pierre första pris i Akademiens tävling.
1757 garanterade kungen Chardin bostad i Louvren; ställde
Chardin ut 6 målningar på Salongen; utbröt en rysligt gräl
mellan Chardin och hans son angående arvet efter Chardins
första fru.
1759 ställde han bland annat ut 7 stilleben på Salongen.
1761 blev han ansvarig för Salongens hängningar.
1762 medföljde Lépiciés gravyr av Chardins Korthuset  med
förtydligande text som reproduktion i British Magazine.
1765 blev han hedersledamot av Akademien för vetenskap,
litteratur och konst i Rouen.
1771 ställde han ut 3 pasteller på Salongen.
1772 fick han njursten.
1779 dog han 6:e december i Paris.

Hans verk finns bland annat på Louvren i Paris, Nationalmu-
seum i Stockholm, Hermitaget i S:t Petersburg, National
Gallery of Art i Washington, Art Gallery of Ontario, The Art
Institute of Chicago, Museum of Fine Arts i Springfield och
The Metropolitan Museum of Art i New York.

Du kan läsa mer om Chardin i:
Chardin 1699–1779 av Pierre Rosenberg, The Cleveland Mu-
seum of Art.
Jean-Baptiste Chardin av Bernard Denvir, Sohlmans förlag.

❞Man använder färger,
men man målar med
känsla.❞
Chardin

Katt
smygandes på rapphöna och hare som lagts bredvid en soppterrin.
Olja på duk. The Metropolitan Museum of Art, New York.
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