
Hos Nils Kreuger (1858–1930) ser man tydligast impressionisternas influenser på Parissvenskarna. Gatubild från Paris, regn målades 1889. 
Trots att målningen inte mäter mer än 27 x 21 cm klubbades den för 780 000 kr på Uppsala Auktionskammare 2017 – ett bevis på att 

målningar av Parissvenskar med unika uttryck, som här de ovanliga impressionistinfluenserna, är eftertraktade på marknaden.
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Genom århundradena har La 
Ville Lumière lockat till sig 
konstnärer. Några har lyckats. 
Många fler har efter ett tag be-

funnit sig i armod, utan pengar och utan 
värme, ibland utan tak över huvudet. 
Ändå har man stannat. För att skapa. 
Stannat för att söka en inspiration som 
inte stått att finna någon annanstans. 
Många har sagt att de känt sig lurade, att 
staden inte höll vad hon lovat. 

Drömmen om Paris var just bara en 
dröm. Ändå återkommer konstnärer gång 
på gång. Den förtrollade staden förför, 

lockar, inspirerar. Paris ger och Paris tar. 
Även innan svenska konstnärer började 

anlända till staden vid 1800-talets slut 
hade man rest dit. Paris var ofta ett delmål 
under 1700-talets Grand Tour, på väg mot 
slutdestinationen Rom. 

Målaren Alexander Roslin verkade 
större delen av sitt liv i Paris. Även greve 
Carl Gustaf Tessin, son till slottsarkitekten 
Nicodemus Tessin d y, var stationerad i 
Paris för svenske kungens räkning under 
tre år. Han var ingen stor diplomat, men 
väl en konstälskare som lyckades bärga 
drygt tvåtusen mästarteckningar på auk-

tion efter bankiren Pierre Crozat 1741. För 
Roslin och Tessin hade det främst varit 
affärsmässiga eller politiska angelägen-
heter som lockat i Paris. Där fanns klienter 
inom förmögen borgarklass och högadel. 
Paris var en av de politiskt viktigaste hu-
vudstäderna i Europa under många hundra 
år, men efter revolutionen 1789 minskade 
dragningskraften. 

Så händer något under 1800-talets 
andra hälft. Napoleonkrigen var slut sedan 
länge. Parisrevolterna under 1830-talet 
hade tystnat. Oroligheterna runt Paris-
kommunerna 1848 och 1870 var över. 

Konstvärldens absoluta huvudstad är såklart Paris. Ljusets stad har likt en magnet ständigt  
lockat till sig konstnärer i jakt på inspiration, nya motiv och ett friare liv. A&A:s Carl-Henric  

Malmgren berättar historien om de svenska konstnärer som sökte lyckan i Paris. 
Foto RESPEKTIVE AUKTIONSHUS

SVENSKARNA  som målade i Paris

Hugo Birger (1854–1887) levde kort men skapade stort. En av hans centrala målningar är Skandinaviska konstnärers frukost på Café 
Ledoyen, Paris: vernissagedagen 1886 som på bara fyra månader färdigställdes till Parissalongen 1887. Här firas finske skulptören Ville 

Vallgrens (stående med servett knuten om halsen) framgångar vid salongen av en rad kända skandinaviska kollegor. 
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Paris börjar omformas, inte bara poli-
tiskt på grund av slitningar mellan 
socialism och kejsarmakt. Staden bör-
jar rent konkret omvandlas till det som 
gör att filosofen Walter Benjamin un-
der 1930-talet kommer att kalla Paris 
för ”1800-talets huvudstad”. Det 
medeltida gyttret rivs. Århundraden 
av historia och slumpartad arkitek-
turutveckling jämnas med marken. 

Baron Georges-Eugène Hauss-
mann fick 1853 i uppdrag av kejsar 
Napoleon III att förvandla Paris till 
en världsmetropol. Han ritade, rev, 
söndrade och byggde. Den misär 
som präglade delar av centrala Paris 
flyttades från stadskärnan och de 
fattiga som bodde där fick flytta på 
sig när deras hem försvann.

BLEV EN BOOM
En så genomgripande stadsom-
vandling har en totalverkan på 
invånarna. Energin och stadens 
puls förändras. Även om konst-
närer bott och inspirerats i Paris 
sedan århundraden var det först 

under 1800-talets slut den riktiga boomen 
kom. Mycket berodde på den omvälvande 
förändring staden upplevde.

Här ligger kärnan i den lockelse Paris 

alltid utgjort. Förändring och energi har 
bubblat under ytan; politisk, intellektuell 
och konstnärlig. Alla har de funnit näring 
i varandra. Symbiosverkan har skapat en 
dragningskraft med förmåga att inspirera. 
Det var detta svenskarna mötte när de 
började anlända till Paris på 1870-talet. 

TUFFA VILLKOR
Karin Bergöö, Hanna Hirsch, Anders Zorn, 
Eva Bonnier, Carl Larsson, Georg Pauli, 
Emma Löwstedt, August Strindberg, Karl 
Nordström, Amanda Sidwall, Richard 
Bergh, Ernst Josephson, Julia Beck, Nils 
Kreuger, Bruno Liljefors. Listan på svens-
kar som åkte till Paris för att bryta med 
den konservativa konstvärlden i Stock-
holm kan göras lång. Man kan fortsätta 
addera för varje decennium. Sigrid Hjer-
tén, Carl Milles, Agnes Cleve, Vera Nils-
son, Nils von Dardel, Isaac Grünewald. 
Senare Olle Bærtling, Lennart Jirlow, Hans 
Hedberg, Bengt Lindström och skulptören 
Bengt Olson, Bertram Schmiterlöw och 
Madeleine Pyk. 

Det var sällan lätt att vara kreativt 
skapande runt förra sekelskiftet. Anna 
Söderblom berättar om en händelse när 
maken Nathan just tillträtt som pastor i 
svensk-norska församlingen i Paris 1894. 
”En ung människa, en konstnär, hade du-

Klassisk fotokonst är Jean Hermansons 
(1938–2012) fotografi Parisbild, troligtvis taget 
på 1960-talet. På Bukowskis klubbades fotot för 
5 600 kr 2014. Bilden har mycket Paris i sig. 

Otte Sköld (1894–1958) målade under sitt sista år i Paris Tidsreportage. La Beguine, 1930 som verkligen är vad den säger sig vara: ett tidsreportage. 
Tavlan med sina 116 x 180 cm är ovanligt stor för denne målare. Notera de två kvinnorna som dansar tätt intill varandra. På Boule Blanche i Montpar-
nasse var öppenheten stor och reglerna upplösta i tidens anda. 
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kat under i striden och tagit sitt eget liv. 
Blev spänningen mellan vilja och kunna 
för stark? Fanns ingen vän till hands, när 
ångesten ansatte?” skriver hon sakligt i 
boken Konstnärsfolk. 

Bohemlivet kunde verka lockande på 
avstånd, men när man stod där utan 
pengar och vintern härjade var det sällan 
roligt. Konstnären Gottfrid Kallstenius har 
skrivit om när han delade ateljé med skulp-
tören Werner Åkerman på 1890-talet. En 
vinter var så elak att Seine låg närmast 
bottenfrusen. Temperaturen ute gick pe-
riodvis ner mot minus trettio grader, och 
inne i ateljén blev det högst fem grader 
varmt trots ihärdigt eldande. De kunde 
hålla sig för skratt.

Ser man på vad som producerades av 
de tillresta svenskarna i det sena 1800- 
talets Paris kan man undra om de alls tog 
intryck av den konstutveckling som pågick 
runtomkring dem. Det märks mycket lite 
av exempelvis impressionismens frihet och 
kolorit. Svenskarna verkar inte ha impone-
rats. Man kan hitta spår av impressionis-
men hos Anders Zorn och Karl Nord-
ström, men mindre än man skulle kunna 
förvänta sig. Var det inte för att kunna ta 
del av de senaste trenderna konstnärerna 
hade rest dit? Men den första generationen 
Parissvenskar umgicks inte så mycket ut-
anför kretsen av de egna. De skandinaviska 
kollegorna höll ihop. Det franska konst-
livet hade de inte så mycket samröre med. 

ALLA HOPPADES PÅ SALONGEN
Svenskarna kämpade för att få målningar 
antagna vid Parissalongen, denna viktiga 
konsthändelse som varje år fick konstnärer 
att hoppas, och mångas drömmar att kros-
sas. Den statligt finansierade salongen an-
tog inte bara franska konstnärers verk. 
Alla var välkomna att lämna bidrag för 
bedömning. Men för att lyckas måste man 
besitta ett visst mått av anpassnings-
förmåga. Salongens jury accepterade inte 
vad nyskapande som helst. Naturalistiskt 
måleri var mer uppskattat och därför vad 
många svenskar strävade efter.

Detta är intressant, då svenskarna som 
åkte till Paris under 1800-talets slut reste 
för att de tröttnat på den konservativa 
konstmiljön i Stockholm. Man ville bort 
från Düsseldorftraditionens bildvärld och 
akademiens nepotism. Traditionen att 

”En ung människa, en konstnär, 
 hade dukat under i striden”

Uppsala Auktionskammare sålde ett stort antal målningar av konstnären Bertram Schmiterlöw 
(1920–2002) under våren 2017. Tuileriträdgården i Paris målades 1990 och hade ingått i konstnärens 
egen samling. Klubbat pris blev endast 2 600 kr för denna något skissartat enkla målning.

Göteborgaren Bertil Lybeck (1887–1945) utbildade sig i London, Stockholm och Paris. 1909 
tolkade han lustfyllt Konstnären Carl Frisendahls flyttning i Montparnasse, Paris. Man märker 
tydligt hans begåvning för karaktärer och humor i bilden. Lybeck arbetade främst som tecknare 
och illustratör. 
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teckna efter gipsavgjutningar och levande 
modell var förlegad, tyckte de. Att tävla i 
måleri med av professorer på förhand be-
stämda ämnen ur den svenska historien för 
att kunna få möjlighet till resestipendier 
ansågs uråldrigt. Det fanns andra sätt att 
lära sig bli konstnär på, ansåg de som läm-
nade Konstakademien och Sverige. Väl 
framme i Paris slänger man sig ändå hals 
över huvud in i en liknande värld – bara en 
annan än den man var van vid. 

1908 reser Isaac Grünewald, en av den 
svenska modernismens förgrundsgestalter, 
till Paris för att studera. Där träffar han 
Matisse. Året efter blir en milstolpe i 
svensk konsthistoria i och med utställ-
ningen av De Unga på Hallins konsthandel 
i Stockholm. De Unga, även kallade 1909 
års män, var främst konstnärer som hade 
börjat studera för Matisse. 

Isaac Grünewald berättar hur han in-
spirerades i Paris:

”Det brusande livet i storstaden, natt-
kaféerna, de underjordiska spårvägarna, 
automobilerna och de elektriska ljusskyl-
tarna, allt detta sjöng en ny sång på en ny 
melodi. Den högtidliga luften i Louvrens 
stora gallerier blev allt mer tung och kvav. 
Det han expressionisten såg och upplevde 

Nils Dardel (1888–1943) var en mästare på att fånga det elegant dekadenta med finess och lockelse. 
Baren målades i Paris 1920 och har blivit ett sant tidsdokument. Det har anmärkts att inga glas syns 
i målningen, bara flaskor. ”Man går väl inte dit för att dricka, man går dit för att träffa människor”, 
ska Dardel ha svarat.  

1889 målades Landskap nära Grez-sur-Loing av Carl Trägårdh (1861–1899). I bakgrunden ser man 
den berömda lilla bron, känd från flertalet målningar av svenskar som bodde på Hôtel Chevillon. 
Även Trägårdhs målning visar spår av impressionisternas friare färghantering.

”Den högtidliga luften i Louvrens stora 
 gallerier blev allt mer tung och kvav”

Få svenska konstnärer förknippas så intimt med 
staden Paris som Lennart Jirlow. I restaurantdörren 
klubbades för 38 000 kr på Bukowskis 2015. 
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var något, som de ärevördiga därinne icke 
kände till. Deras språk var icke hans. Det 
räckte icke till för att uttrycka det nya i vår 
tid.” 

Paris som musa kan knappast vara mer 
levande än när Grünewald beskriver sta-
den och alla fysiska förnimmelser och 
synintryck hon levererar. Hos Henri Ma-
tisse fick han och kollegor som Leander 
Engström, Einar Jolin, Gösta Sandels, Sig-
rid Hjertén och Kurt Jungstedt uttryck för 
just denna strävan: att ge intrycken äkthet 
i sin konst.

SÖKTE DET ÄKTA
Nu började konstnärerna resa till Paris för 
att lära sig den tekniska behandlingen. 
Hantverket. Under 1900-talets början ville 
många svenskar komma bort från natura-
listisk sentimentalitet och den national-
romantik man kan se i Carl Larssons inte-
riörakvareller från Sundborn. I Paris kunde 
man lära sig ”la mesure”, måttfullheten; 
den svåra balansen mellan hjärna och 
hjärta utan att någotdera tog överhanden 
i måleriet. Ett omistligt steg mot det konst-
närliga uttryckets äkthet, tyckte man.

Så kom första världskriget, men efter 
freden 1918 blommade Paris upp igen. 

Champagnen flödade och det dansades på 
klubb. Jazzen kom till staden. Nyhetens 
behag inom sporter, flygplansromantik, 
droger och drinkar, sexuell nyfikenhet och 
ombytta könsroller på fester lockade. Paris 
bubblade. Man blickade framåt i ett krigs-
trött Europa.

Fram till 1920-talet hade Montmartre 
varit det stora centret dit konstnärer vall-
färdade och bodde billigt. De umgicks och 
hade utbyte av varandra. När turister bör-
jade vallfärda till ”la butte”, kullen, som 
Montmartre kallades på parisisk slang, 
flyttade man på sig när det blev för dyrt.  
Konstnärerna flyttade till området runt 
Montparnasse. Kaféer som La Rotonde, Le 
Dôme och La Closerie des Lilas blev vik-
tiga mötesplatser, liksom Café de Flore och 
Les Deux Magots vid Boulevard Saint-
Germain. 

1922 mötte Nils von Dardel, Otte 
Sköld, Sigfrid Ullman, Torsten Palm och 
Birger Simonsson upp på Les Deux Magots 
för att förena sig i konstnärsgruppen Fa-
langen. De ville skapa en förening som 
samlade svenska konstnärer som delade ett 
konstideal. På många kaféer kunde fattiga 
konstnärer hyra bord för en struntsumma 
per kväll. På vissa inrättningar uppmana-

des kyparna att inte väcka konstnärer som 
råkat somna vid bordet. Kunde de fattiga 
själarna inte lösa ut sig accepterades ofta 
en teckning eller en liten målning som sä-
kerhet tills likviden var reglerad. Victor 
Libion, som drev La Rotonde, var känd för 
just denna sorts generositet.

ONT OM PENGAR
Det var inte lättare att vara konstnär i Paris 
under 1920-talet än under 1800-talets 
sista årtionden. Det var ateljébrist och 
pengar var knappa. Konstnärinnan Thora 
Dardel berättar om sin ankomst till Paris 
1919 som ett möte med skörlevnad, dro-
ger, dryckenskap och spel, bland kvinnor 
likväl som bland män. 

”Många som kommit till Montpar-
nasse uppfyllda av hopp och stolta planer 
for sjuka och utarmade därifrån. En del 
backade förskräckta ut från hela konstnär-
skapet, en och annan tynade av och dog. 
Några gick kvar och skulle gå där livet ut 
som typer och original. Ytterst få bland 
massan i det stora sållet skulle bli kända 
konstnärer. Alla visste det.” 

Hos keramikern Hans Hedberg kan 
man se både direkt och indirekt påver - 
kan från Paris. Han levde främst i södra 

Känd kyrka i brutal tappning skulle målningen Notre-Dame, natt av Tage Hedqvist (1909–1997) kunnat heta i stället.  
1978 kom målningen till och den för tankarna mot den nya tiden, som bryter med den förskönande traditionen  

i Parismotiven. En frisk fläkt trots dess mörka toner av natt. På Stockholms Auktionsverk slog klubban vid 1 200 kr.
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– Generellt kan sägas att Paris-motiv är 
attraktiva på den svenska marknaden, 
säger Marc Maurie på Stockholms 
Auktionsverk.

Han lyfter framför allt fram mål - 
ningar av svenska konstnärer verk-
samma under 1880- och 1890-talen. 

– Det är något speciellt med 
Parissvenskarna. Det finns en frenesi, 
en målarglädje hos de unga. Upptäckar-
glädjen märks i det de åstadkommer 
under åren i den franska huvudstaden.

Enligt honom är marknaden för 
målningar med Paris-motiv god. De få 
målningar som kommer ut på markna-
den hittar nästan alltid köpare, oavsett 
priskategori. Men parisiska motiv har 
blivit mer sällsynta.

Det är uppenbart att det svenska 
konstlivet hade varit fattigare utan 
staden Paris som inspirationskälla. 

– När de svenska konstnärerna 
återvände tog de med sig arvet från 
Paris hem, säger Marc Maurie.

Bland franska bönder 
Av August Strindberg, 1911

Rolf de Maré: konstsamlare,  
balettledare, museiskapare 
Av Erik Näslund, 2008

Med Strindberg, Hill och Aguéli i Paris: 
På promenad i Parissvenskarnas 
fotspår 
Av Anders Hogeman, 2012

Svenska konstnärer i Paris 
Av Thomas Millroth, 1989

”Det är något 
  speciellt med 
  Parissvenskarna”

Målningar med Parismotiv är populära 
på marknaden och hittar ofta köpare.

MERA OM PARIS

Frankrike, men studerade vid målarskolan 
Colarossi i Paris 1946, efter att ha haft 
Otte Sköld och Isaac Grünewald som lä-
rare hemma i Sverige. Banden till Paris 
verkar oundvikliga. Till och med en svensk 
konstnär som inte bott och verkat länge i 
staden har fått del av dess stjärndamm.

”PARIS VAR MIN LÄNGTAN”
Konstnären Joe Hedlund berättar att hans 
resa till Paris var det bästa han gjort. 

– Jag sade till min mamma att jag ville 
åka till Paris. Detta var 1953–54 och jag 
var sjutton år gammal. Det var alltså detta 
som var min längtan, det var alltså hit jag 
skulle, kände jag när jag tog taxin från 
Gare du Nord till mitt första boende, be-
rättar Joe Hedlund.

Ossip Zadkine vid Académie de la 
Grande Chaumière blev hans första lärare 
i Paris. 

– Jag skrev hem till min mamma att 
några särskilt inspirerande Parismotiv 
fanns ju inte att tala om. Zadkine rådde 
mig att skaffa egen ateljé, men jag hade 
kommit till Paris för att gå på målarskola.

Jag undrar om inte museerna lockade 
en ung konststudent från Sverige.

– Under min Paristid gick jag högst 
tre gånger på gallerier och max tre gång- 
er på Louvren. Det var mer atmosfären. 
I Paris kände jag mig genast hemma, säger 
han.

 Parissvenskarna fann sin inspiration 
på flera nivåer, inte bara via museer, galle-
riernas utställningar av de senaste konst-
rörelserna och i konstskolornas salar. Sta-
den Paris som väsen tycks ha verkat som 
en minst lika stor inspiration. 

HAR BLIVIT EN PASTISCH
I dag har Paris fortfarande ett stort konst-
liv, men det verkar inte ha samma drag-
ningskraft som vid förra sekelskiftet. 
Då var det pulsen i den nymornade staden 
och en air av möjligheter som lockade 
jämte museer och konstskolor. Nu in-
spirerar Paris som den historiska konst-
närsstaden nummer ett. Paris har på sätt 
och vis blivit en pastisch på sig själv. I dag 
är det kanske idén om Paris som inspire-
rar mer än den faktiska staden. 

Vad kan vara mer parisiskt än en vy över Seine? Anshelm Schultzberg (1862–1945) vistades som 
stipendiat i Paris 1889–90 och målade 1890 denna lilla målning. Målningen mäter 27 x 21 cm, en 
vanlig pannåstorlek för tiden. Detta finstämda verk klubbades för 16 500 kr på Bukowskis 2014. 

●

Vi frågar experten

Marc Maurie.
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