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Vinterlandskap Partille 1929

Inge Schiöler – Den västsvenske färglyrikern

jan092013
Skrivet av Thomas Notini
Konst - Konstens porträtt

Stränderna stiger i evig renhet ner

pärlemorsvala av sand
som i var skiftande minsta skärva ser
speglat himmelens land.

Mångfald, enhet är stigen ingen går,
ljus som bretts ut av en hand
som allt att tyda, allt som finnes, förstår
ända till rymdernas land.

Detta citat av Pär Lagerkvist avslutar Erik
Blombergs korta biografiska skiss över
Inge Schiöler som, tillsammans med en
katalog och en del enkla reproduktioner av
Schiölers verk, utgavs på Bonniers förlag
1946. Det skedde vid en tidpunkt då Inge Schiöler under nio långa års tid hade
varit helt avsidestagen i psykisk sjukdom och konstnärligt inaktiv men så sakteliga
börjat återvända till livet och skapandet för att till sist, under litet drygt ett årtionde
utanför sjukhusets murar, kunna njuta av ett kreativt livsskede med fullt återvunnen
psykisk och fysisk hälsa.

Erik Blomberg var vid sidan av Gotthard Johansson, Birger Bæckström, Gustaf
Näsström och några andra en av de konstkritiker som tidigt förstod den alldeles
unika bildkonstnärliga begåvning som var just Inge Schiölers och som trofast
försvarade honom under hela hans konstnärsbana.

Inge Schiöler föddes i Strömstad den 10 mars 1908. Fadern Severin Schiöler hörde
till en ursprungligen dansk släkt med delvis judiska rötter. Han var till yrket
banktjänsteman men lämnade så småningom sin tjänst i banken för att ägna sig åt
fritt skriftställarskap. Under pseudonymen Jörgen Block skrev han bl.a. en rad
barnböcker. Han var också en mycket engagerad amatörmykolog och gav under
eget namn ut böcker i ämnet svampar, lavar och mossor. Han hade också en poetisk
ådra och gav ut flera diktsamlingar, och som flitig amatörfotograf ägnade han sig
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främst åt att fotografera blommor och naturbilder.

Modern Anna Maria f. Norin hörde till en gammal Strömstadssläkt. Hennes
konstnärliga ådra låg i musikaliteten, och hon studerade som ung vid Musikaliska
Akademien i Stockholm, där hon bl.a. hade den legendariske violinisten och
tonsättaren Tor Aulin som lärare. Hennes instrument var violin och piano, och i
Strömstad kom hon att verka som pianopedagog.

I äktenskapet föddes i rask takt fyra barn: Brita, Inge, Edel och Joyous. När Inge
var 15 år gammal inträffade en händelse som tog honom mycket hårt och som i sin
förlängning kanske skulle drabba hans sköra natur särskilt illa: föräldrarnas
skilsmässa. Anna Schiöler kunde nu inte längre försörja den stora familjen på sitt
arbete som pianopedagog utan började koka karameller och öppnade ett konditori
som fick namnet ”Kaffedoppet” (och som finns än idag i Strömstad). Genom att
periodvis ta emot inackorderingar i hemmet kunde hon ytterligare utöka kassan
något.

Inge Schiöler växte alltså upp i en västsvensk småstadsmiljö, i en familj med
ovanligt mångsidiga kulturella intressen, där fantasi och saga, musik och nära
naturkontakt var ständigt närvarande.

Men som sagt, ekonomiskt rådde knappa förhållanden. En kusin till Inge Schiölers
mor var bankdirektören Oscar Rydbeck, som senare fram skulle komma att fungera
som Schiölers mecenat. På hans landsställe på Syd-Koster fann familjen Schiöler
en fristad under sommarferierna, och där fick den unge Inge Schiöler stifta
bekantskap med ett flertal betydande svenska konstnärer, däribland Hilding
Linnqvist och Otte Sköld, som hörde till familjen Rydbecks bekantskapskrets.

Det stod tidigt klart, att Inge Schiölers bildkonstnärliga begåvning låg långt över
genomsnittet. Hans skolgång, som slutade med realexamen i Strömstad, gav honom
knappast någon större stimulans, med ett undantag, och det var
teckningslektionerna. Hans teckningslärarinna, en fröken Elsa Karlsson, såg klart
hans speciella begåvning, och en av Inge Schiölers klasskamrater, Åke Sandberg,
minns hur denna fröken Karlsson brukade säga till honom: ”Åke, du skall måla
flödigt, titta på Inge!”
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Strömstad 1933

”Måla flödigt” – jag undrar om fröken
Karlsson anade hur väl hon i dessa två ord
sammanfattade Inge Schiölers
bildkonstnärliga snille.

Naturen var och förblev Inge Schiölers
viktigaste inspirationskälla och motivkrets
livet ut. Men sagan och fantasin fanns
också med i bakgrunden. Fadern Severin
Schiöler medverkade som sagoförfattare i
serien ”Bland Tomtar och Troll”, med
John Bauer som illustratör. Ibland
tecknade Inge bilder som var tänkta som
illustrationer till faderns sagoberättelser.

Men Inges begåvning behövde mer luft under vingarna. Han behövde kasta loss
från småstaden.

Det var inte utan motstånd som det efter Inge Schiölers realexamen beslöts att han
skulle få börja studera konst i Göteborg. Familjen levde i en pressad ekonomisk
situation, och den gamla mormodern var direkt fientligt inställd till konstnärsyrket
som hon uppfattade som ett liv i bohemeri och ansvarslöshet. Men modern Annas
kusin, bankdirektören Oscar Rydbeck, stödde projektet från första början, inte bara
moraliskt utan även ekonomiskt.

En annan person – avlägsen släkting till Schiöler – som under en stor del av
Schiölers konstnärsbana skulle komma att ge Inge Schiöler sitt kraftfulla stöd – var
konsthandlaren Gösta Olsson, Svensk-Franska Konstgalleriets grundare och chef
fram till 1961.

Inge Schiöler skrevs in som elev vid dåvarande Slöjdföreningens skola i Göteborg
den 13 oktober 1925. Han var då 17 år gammal. Året därpå, 1926, sökte han in till
Valands konstskola, där skolans dåvarande lärare Tor Bjurström genast insåg hans
talang och med glädje antog honom som elev.

Det var vid denna tid inte många elever som var inskrivna vid Valands konstskola,
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men de skulle alla få stor betydelse för det västsvenska måleriet. Där var, förutom
Inge Schiöler, Åke Göransson, Karin Parrow (Evert Taubes syster), Waldemar
Sjölander och Erling Ärlandsson m.fl. Under andra perioder hette eleverna t.ex.
Ragnar Sandberg, Ivan Ivarsson, Carl Kylberg. Och skolans ledare, Tor Bjurström,
skulle trots sitt ursprung i Stockholm själv bli en av de främsta företrädarna för
Västkustmåleriet.

Ljusförhållandena vid den svenska Västkusten ger en upplevelse av färg och form
som knappast motsvaras av något man kan erfara någon annanstans i landet, utom
möjligen i den lappländska fjällvärlden. Här finns genom ljusspeglingarna från det
näraliggande öppna havet en transparens, en klarhet och en intensitet som på få
andra platser i vårt land. För de konstnärer som verkar i denna miljö är det
naturligt, att denna miljö i sig ger dem deras viktigaste inspirationskälla. De har
kolleger på den svenska Östkusten – en Albin Amelin, en Sven X:et Ericsson, en
Sigrid Hjertén m.fl. – med vilka de i stora drag delar färg- och formspråket. Men
de stockholmska målarna väljer i stor utsträckning sina motiv bland utpräglade
stadsmiljöer (Hjertén) och sociala spänningsområden (Amelin, X:et Erixson). För
Västkustmålarna är naturens ymnighetshorn så rikt att de aldrig förmår eller vill
överge det.

Västkustens måleri vid den här tiden visar också betydligt starkare släktskap med
det samtida norska och danska måleriet än med Stockholmsmåleriet. Det gäller
färg- och formspråk, det gäller naturupplevelse och motivkretsar. Det är inte för
intet som flera av Västkustens målare under 1900-talets första hälft fick ett
betydligt varmare mottagande i t.ex. Köpenhamn och Oslo, av såväl kritik som
publik, än vad de fick i den svenska huvudstaden.

I Göteborg råder under det förra seklets första decennier ett anmärkningsvärt kärvt
konstklimat. Omsider öppnas ett konstmuseum vid Götaplatsen. Ett fåtal mecenater,
däribland Conrad Pinéus, håller stadens konstliv under armarna. Men ytterst få
konstgallerier ser dagens ljus, och några av dem tvingas efter kort tid att läggas ner.
Konstutställningar arrangeras istället i tillfälligt hyrda lokaler. Publikintresset är
svalt, och inställningen till bildkonst är generellt sett reserverad.

Detta är att jämföra med huvudstaden vid Östkusten, där konstintresset vid samma
tid är fyllt av vitalitet och nyfikenhet. En konstakademi, ett nationalmuseum för
konst och ett flertal konstgallerier – och, inte minst, en ständigt vaksam och aktiv
konstpublik.

Detta var de yttre förhållanden under vilka Västkustens målare under 1900-talets
första hälft hade att verka.

Det finns ett flertal bevarade vittnesbörder om Inge Schiöler från hans tid vid



2013-01-09Tidningen Kulturen - ny hetstidning med kulturell prägel - Inge Schiöler – Den v ästsv enske f ärgly rikern

tidningenkulturen.se/artiklar/konst/…/13877-inge-schioeler--den-v aestsv enske-f aergly rikern?tmpl=c…

Stig (porträtt  av Stig Forsberg)

1931

Valand. En av studiekamraterna, Inga Englund-Kihlman, säger bl.a. detta:

”På skolan var Inge underlig. Tyst som en mur… Han sa ingenting men log med
ett brett och underbart leende. Var alltid väldigt vänlig. Emellanåt hade han
rent tossiga infall. T.ex. spände han en gång upp ett snöre i rummet för att hålla
en person, som han inte gillade, på avstånd. Hon snavade till hans stora
belåtenhet. Full av barnsliga påhitt. För en maskerad på skolan gick han med
Ärlingsson till slakthuset och skaffade horn för att agera som smådjävlar.”

Under studietiden märktes också de första tecknen på den
psykiska ohälsa som senare skulle kosta Inge Schiölers liv
nio år av total konstnärlig overksamhet. Inga Englund-
Kihlman fortsätter sin berättelse:

”Redan i målarskolan började hans sjukdomstecken. På
festerna dansade han som en maskin. Gick från en vägg
i rummet rakt till nästa… Man hade nog känslan att det
var något märkligt med honom… Ansiktet var vackert,
särskilt ögonen, det spratt till i ansiktet… Blygt barn
verkade han ibland, ibland äldre. Kunde bli ilsk. En
gång när han hade varit sjuk samlade man till en
kaffekrans och gick upp till honom med den. Han blev förbannad, menade att
man önskade livet ur honom – en grotesk koppling. Sjukdomen måste ha funnits
där länge.”

Som redan nämnts, fanns det i Göteborg vid denna tid inte någon uppsjö av konst
som var tillgänglig för allmänheten. Men det nyöppnade Konstmuseet fanns ändå
inom bekvämt räckhåll, och där fanns tack vare donationer verk av bl.a. Bonnard,
van Gogh och Picasso samt de skandinaviska konstnärerna Ernst Josephson, Carl
Fredrik Hill, Karl Isaksson, Gösta Sandels, Thorwald Erichsen och Edward
Munch m.fl. Inge Schiöler sög i sig intrycken från dessa och lät sig inspireras.

Ett par elevutställningar i Göteborg 1927 och 1929 passerade tämligen obemärkta.
Schiölers egentliga debut skedde i maj 1930, men då inför Stockholms konstpublik
och kritiker. Det var Svensk-Franska Konstgalleriet under ledning av Schiölers
släkting Gösta Olsson som upplät sina lokaler för en ganska nyckfullt hopplockad
samlingsutställning. Där fanns verk av en ganska heterogen samling samtida
svenska konstnärer, däribland ett antal västsvenskar, och Inge Schiöler var en av
dem. Det var alltså inte någon särskilt väl avvägd utställning. Den redan etablerade
norrlandsmålaren Helmer Osslund får – utan tvivel mycket välförtjänt – en positiv
kritik. Till nykomlingarna från Västkusten förhåller sig kritiken mer distanserat.
Gotthard Johansson är den ende som vid detta tillfälle uppmärksammar Inge
Schiöler i positiva ordalag, men det skulle dröja något innan han blev en av
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Rödhårig modell 1932

Schiölers hängivna vapendragare.

Det hörde då som idag till konstnärers utbildning och utveckling att tillbringa någon
tid utomlands. Enligt traditionen ansågs ju Frankrike i allmänhet och Paris i
synnerhet som ett måste, som det gällde att prioritera framom allting annat.

(Inom parentes sagt är det förvånande, att man i Sverige vid denna tid så helt tycks
förbigå det rika modernistiska konstliv som blomstrar på den mellaneuropeiska
kontinenten. Namn som Schmidt-Rotluff, Kirchner, Jawlensky, Kokoschka, Heckel,
Pechstein, Nolde och konstnärsgrupper som Neue Sezession och Die Brücke – alla
blir i stort sett ignorerade. De konststuderandes färd går automatiskt och
konsekvent väster om Vogeserna, ibland söder om Alperna.)

Genom släktingen Oscar Rydbecks hjälp
möjliggjordes Inge Schiölers utlandsresa 1930.
Första anhalten var förstås Paris, där han stannade
från oktober 1930 till våren 1931. Under besök i
Louvren tog han särskilt starkt intryck av Bonnards
målningar och Delacroix’ klassiska ryttarbilder. En
stor Monet-utställning nämner han särskilt i sina
kontakter med vänner och kolleger. Men våren 1931
går färden vidare till Spanien. På Pradomuseet i
Madrid är det särskilt Tizian, Goya och el Greco
som gör intryck på honom. Ändå förde utlandsresan
inte med sig någon större produktivitet hos Inge
Schiöler själv. Ett fåtal pasteller och några otåligt
utförda reseskisser är i stort sett allt som han
åstadkom under denna resa. Den var planerad för tre
år men varade i drygt ett. Schiöler kände sig alltmer orolig och illa till mods i de
främmande miljöerna, och hans bristande språkkunskaper låg honom också i fatet.
Han längtade hem och avbröt projektet. Sakta men säkert sänker sig skuggorna över
hans själsliv. När han kommer hem till Strömstad är han tyst, apatisk och helt
overksam. Gösta Olsson försöker uppmuntra honom genom att förse honom med
dukar och färg och ta honom med sig till Syd-Långö i den nordbohuslänska
skärgården, men allt tycks just då ha varit förgäves.

Gösta Olsson var utan tvekan en konstvän, men han var samtidigt en utåtriktad
affärsman och hade kanske inte de rätta förutsättningarna för att helt förstå den
ömtåliga särarten hos sin unge skyddsling. I september 1931 visades i en
utställning på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm 12 av Schiölers
målningar. Endast en av dessa hade tillkommit under hans utlandsresa – ett
påfallande magert resultat.
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Kritteckning på

toalettpapper 1942

Oscar Rydbeck tröttnade så småningom på att stödja sin anförvant ekonomiskt. Det
torftiga resultatet av utlandsresan bidrog säkert till detta. Mormodern tryckte hela
tiden på för att få Inge att skaffa sig ett ”riktigt yrke”, som det ju ofta hette på den
tiden. Det hela resulterade i att Inge Schiöler kom upp till Stockholm, till Gösta
Olsson och Svensk-Franska Konstgalleriet. Där fanns en ramateljé, där Inge
Schiöler fick börja en anställning. Men Schiöler själv, liksom hans kunder, insåg
nog snart hans begränsade talanger inom rammakeriets hantverk. Det sägs t.o.m. att
uttrycket ”Schiöler-ramar” började cirkulera som beteckning för ramar som var
särdeles sneda och lösa i fogarna. När Schiöler plötsligt en dag försvann från sin
befattning, tyckte nog inte Gösta Olsson att det var någon rammakare av klass som
hade avvikit från honom. Det visade sig att Schiöler hade flyttat in i en lya om två
rum på Urvädersgränd på Söder. I samma hus bodde Sven X:et Erixson och hans
hustru Bojan, som skulle komma att höra till hans trognaste vänner och förkämpar
under resten av hans konstnärsbana.

Men Gösta Olsson stod (än så länge) trofast vid Schiölers sida. De båda utväxlade
brev, där Inge bad om bidrag till konstnärsmaterial och där Gösta Olsson som
ersättning bad Inge om att till honom leverera färdiga målningar. 1938, när Inge
Schiöler sedan fem år var intagen på S:t Jörgens Mentalsjukhus på Hisingen och
konstnärligt helt overksam, hölls i Stockholm en retrospektiv utställning över hans
verk. Vännen Sven X:et Erixson skrev i förordet till utställningskatalogen:

”Den relativt korta tiden i Stockholm var så fylld av den rikaste upplevelse och
produktion, att man nog vågar säga att hans konst här sprang ut i blom. Varje
dag var en strålande målardröm och det var något av ett under, att dagligen se
hur han grep det doftande rika liv han bar inom sig, och gav ut det i dessa
målningar som skimra av dagg och stråla som ädelstenar.”

Vid denna retrospektiva utställning fanns det kritiker som såg
så pessimistiskt på Schiölers sjukdom, att de rent ut talade om
en ”minnesutställning”. Gotthard Johansson, som från och med
nu blev Schiölers kanske mest hängivne försvarare inom
kritikerkåren, gav i sin recension en bedömning och en analys,
som i stor utsträckning blivit grundläggande för hur Schiölers
verk kommit att värderas i fortsättningen (SvD 25.9.1938):

”Det blir på denna utställning fullt klart, att Inge Schiöler inom
sin generation står som en koloristisk begåvning av knappast
mindre märklig och självständig art än Hill inom sin. För båda
har färgen inte bara varit ett tillägg till teckningen utan själva
grundämnet ur vilket alla andra värden utvecklats… Det som slår en på denna
utställning är emellertid främst den personliga enheten i detta konstnärskap, som
spelar över en så rik skala och får sin kanske mest säregna karaktär av en ovanlig



2013-01-09

8/16tidningenkulturen.se/artiklar/konst/…/13877-inge-schioeler--den-v aestsv enske-f aergly rikern?tmpl=c…

förening av till synes motsatta egenskaper, av våldsam viril kraft och en nästan
feminin sensibilitet. Sådan är också hans färg. Den kan spruta över duken som
glödande lavaströmmar, men den har också en blommande skönhet, en lenhet och
doft som knappast någon modern svensk målare… Färgen ligger hos honom inte
bara på ytan, den arbetar på djupet och modellerar fram en figur och ett landskap
med en så subtil konst, en så atmosfärisk mjukhet och samtidigt en så plastisk
påtaglighet, att man knappast vet, hur det går till. Den som kallar denna renodlade
kolorism för formupplösning vet icke vad form är.” (Min kurs.)

Stockholmstiden medförde fruktbara möten inte bara med tidens bildkonstnärer i
Stockholm, utan även med författare som Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson.
Det blev också den tid då Schiöler kom att utveckla sina färdigheter inom kroki och
naketstudier – både i teckning och i måleri. Och nog är det en ödets ironi, att den
enda naketstudie i olja som egentligen finns bevarad av Inge Schiölers hand,
visserligen i två olika versioner – Rödhårig modell – ibland använts som ett slags
signatur för hela hans måleri. I samlingsverket ”Nutida Svenskt Måleri”, utgiven i
slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, är det denna målning som i sin mest
utarbetade version får representera hela Schiölers konst! Jag förmodar att det är
det motsägelsefyllda i denna naketstudie som fascinerat. Som Nils Ryndel påpekat,
är detta den mest erotiskt laddade av Schiölers bilder. Men samtidigt är det som
om Schiöler värjer sig för att närma sig den nakna kvinnokroppen. Han undviker
den, han kommer den aldrig inpå huden, utan på trygg distans liksom höljer han den
i ett rörligt raster av ljus och färg.

Man har också med rätta undrat över varför Schiöler inte gjorde fler porträtt. De
relativt fåtaliga exempel som finns bevarade på hans porträttkonst visar en
otvetydig talang på det området. Där är porträttet av Stig, målat 1931. Modellen är
en gosse vid namn Stig Forsberg, som en tid bodde inackorderad i det Schiölerska
hemmet i Strömstad. Flicka i blått (från samma tid) avbildar en god vän i den
Schiölerska familjen – ett ansikte som vilar försjunket i sig själv och med
melankoliska drag. Några fina självporträtt, både från tiden före och tiden efter
sjukdomen, finns också bevarade.

Men det utan tvekan mest uttrycksfulla porträtt Schiöler målade är Zigenerskan,
som tillkom under tiden i Stockholm. En mycket tragisk händelse gjorde att denna
målning gått förlorad för alltid. I juli 1957 avseglade från Göteborg ett svenskt
motorfartyg ”La Plata” med destination Sao Paolo i Brasilien. I lasten fanns
tjugoen målningar av Evert Lundquist, Vera Nilsson, Ragnar Sandberg och Inge
Schiöler samt sju skulpturer av Bror Hjorth. Dessa konstverk skulle visas i en
utställning över svensk 1900-talskonst vid biennalen i Sao Paolo. Men en brand
utbröt ombord på fartyget, och praktiskt taget samtliga konstverk, däribland Inge
Schiölers, förvandlades till rykande aska. Bland de fem målningar som
representerade Inge Schiöler fanns just Zigenerskan. Den finns nu bara kvar i form
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Motiv från Koster

av en äldre färgreproduktion publicerad i boken ”Göteborgskoloristerna” (1948),
men den avbildningen kan naturligtvis bara ge oss en vag föreställning om den
uttryckskraft som fanns i själva målningen.

Från Stockholm återvänder Schiöler till Strömstad. Under åren 1932-1933
tillkommer ett antal landskapsbilder från hemtrakten, däribland Vinter, Bohuslän,
1932/33, Strömstad 1933 och Landskap, Nord-koster 1932/33. De som iakttog
Schiöler under dessa sista år innan sjukdomen bröt igenom har vittnat om hur
perioder av frenetiskt, spänt skapande i ett omänskligt uppdrivet tempo avlöstes av
perioder av total apati. Det blev en turbulent tid. Vid en ateljéfest hos Sven och
Bojan Erixson i Stockholm, dit Schiöler var inbjuden, gjorde en av deltagarna ett
provocerande uttalande som fick Schiöler att tappa besinningen. Han sparkade till
ett bord och började banka med båda armarna mot bordsskivan. Schiöler skar sig i
armen mot en sönderslagen flaska och fick ymnigt blödande föras akut till Maria
sjukhus för att sys ihop.

Den 7 oktober 1933, på moderns initiativ, tas
Inge Schiöler emot på Betaniastiftelsens sjukhus
i Göteborg. Symtomen är entydiga, och den
tjänstgörande läkaren kan snart ställa diagnosen:
schizofreni. Schiölers tillstånd är så pass
allvarligt, att man redan efter några dagar inte
anser sig kunna ha kvar honom på
Betaniastiftelsen. Han förs den 18 november per
remiss över till S:t Jörgens psykiatriska sjukhus
på Hisingen. Schiöler var nu 25 år gammal och
sjukhuset blev nu hans hem under de följande 27
åren. Först efter nio år, 1942, kom de första tecknen på att han var på väg tillbaka
till bildkonstnärligt skapande.

Den 25 mars 1942 meddelar sjukjournalen:

”Ligger till sängs men är lugn och stilla, har den senaste tiden intresserat sig
för teckning samt målning med färgkritor, har ritat en hel del.”

Bakom denna anteckning ligger det faktum att Inge Schiöler nu börjat rita trevande,
skissartade bilder med krita – men inte på det ritpapper och med det övriga
konstnärsmaterial som familjen och konstnärskamraterna försett honom med, utan
på bitar av toalettpapper, ibland rutat blockpapper. Kanske grep han efter det som
fanns närmast till hands när den första lusten att göra bilder igen föll över honom;
kanske valde han det torftiga underlaget när han efter den långvariga konstnärliga
dvalan nu ville pröva sig fram. Drygt 200 av dessa toalettpappersteckningar har
bevarats.
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Berg, Hällsö 1963

Från sommaren 1942 berättas följande episod från systern Edel Öhnells besök hos
sin broder. Trots läkarens avrådan hade Edel tagit med sig sin då tvåårige son
Arne. Inge var förtjust i lakritspipor, och Arne hade fått en påse lakritspipor för att
ge till sin morbror under besöket. Inge Schiölers mor var också med, och Edel
berättar:

”Vi gick ut i parken. Inge var grå och kutig, gick med hängande armar, tittade
ner i marken. ’Här har du din lilla systerson’, sa jag. Inge började skaka
förskräckligt. Vi satte oss på en tung bänk med järnstativ. Inge darrade så att
hela bänken skakade. Han tittade ömsom på Arne och mej. Efter en halvtimma
blev han stilla. Arne sträckte fram en lakritspipa som Inge tog emot. När vi gick
därifrån tog Arne Inge i handen, och de kom långsamt efter oss.”

Detta blev vändpunkten, uppvaknandet.
Från det här ögonblicket, mötet med den
lille systersonen i sjukhusparken, var
Schiöler på väg tillbaka till sin fulla
skaparkraft. Fjorton dagar senare ringde
man från sjukhuset och bad familjen skicka
papper, färger och annat
konstnärsmaterial. Tillfrisknandet skulle
ännu dröja i många år; inte förrän 1960
kunde Schiöler bli utskriven från
sjukhuset. Och åren som nu följde blev
fyllda av oförtröttligt målande. Sjukhuset
ställde till förfogande de resurser Schiöler
behövde för att kunna bedriva sin
verksamhet inom sjukhusets område, men han kunde efter hand också åka på allt
fler och allt längre permissioner till Strömstad och till sitt älskade Syd-Koster,
som gav honom så mycket av motiv och inspiration. Han hade i själva verket aldrig
varit så produktiv tidigare som han blev nu från sommaren 1942 och framöver.

Den frenetiska, nyväckta målarlusten måste naturligtvis medföra, att allt av Inge
Schiölers hand från denna period inte höll samma höga konstnärliga kvalitet.
Därför är det särskilt tragiskt, att hans släkting galleristen Gösta Olsson i
samarbete med modern Anna Schiöler under denna period åtog sig rollen av
”censorer”, dock allt i det vällovliga syftet att inte förstöra den kommersiella
marknaden för hans målningar. Också rädslan för att de groteska, bisarra motiv
som ibland förekom i Schiölers målningar från denna tid skulle skrämma bort hans
potentiella kundkrets bidrog till att ett antal av hans bilder – ovisst hur många –
blev censurerade. Censuren bestod helt enkelt i att dessa bilder förstördes och
förintades.



Hus och båtar, Koster 1959

Men inte så långt efter uppvaknandet började Schiölers målningar åter förekomma
på gallerier och utställningar, även om det i början skedde under ganska kaotiska
former. Länkarna till den ännu sjuke Inge Schiöler var fortfarande ganska
bräckliga, och Schiöler själv hade inget som helst inflytande över hur bilderna
valdes ut och visades. Men det som visades fick åtminstone i början god kritik.

Värderingen av hur den tidige Schiölers konst skiljer sig från det måleri han
utvecklade efter uppvaknandet har varierat mycket. Några menar att hans måleri
före sjukdomen visade en mer förfinad nyansering av färgskalan, en klarare
organiserad djupverkan och en lugnare, mer harmonisk framställning av människor.
Andra har i hans uppvaknande sett en kraftfull frigörelse ifråga om både färg, form
och motiv. Själva sjukhusmiljön innebar ju i sig en stark begränsning av hans
motivkrets. Men det var som om sjukhustillvaron medförde att Schiöler gjorde ett
slags ”dygd av nödvändigheten”. Förr valde han och vrakade bland motiv; nu blir
allt till motiv, även de ytligt sett mest obetydliga och oinspirerande ting. Själv ser
jag den intensifiering av hans färg- och formspråk, som följde efter uppvaknandet,
som en stark utveckling och frigörelse av hans uttryckskraft.

Och vid de tillfällen då Schiöler vid
permissioner åter får måla i sin
bohuslänska hembygd, blir hans nya
måleri ännu rikare, ännu flödigare. En del
besökare i den bohuslänska skärgården
tycker sig bara se ett intetsägande grått.
Men här låter jag igen Schiölers biograf
Nils Ryndel tala:

”Den enorma nyansrikedomen i den
bohuslänska strandlinjen upptäcker man
när man verkligen ger sig tid att se. Det
är märkligt hur koloristiska möjligheter,
som ligger dolda, plötsligt blommar upp
när den rätta belysningen faller in. Kustlandskapet ligger öppet för ljus och det
är dess skiftningar som kommer klippor och stränder att leva i en oändlig skala
av färger.”

Praktiskt går i Schiölers fall detta måleri till så, att han utgår från en nyckelton, en
bärande färgton som han finner i landskapet. Sedan bygger han upp bilden kring
denna grundton tills hela bilden får en lyskraft, som sist och slutligen naturligtvis
mer speglar ett inre landskap än ett yttre, men som ändå får sin avgörande
gestaltning av det färgspel som landskapet i sig uppvisar vid en första anblick och
som mer än väl kan kännas igen av dem som i enlighet med Nils Ryndels råd
vistats där länge och med uppmärksam blick.
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Till skillnad från många andra konstnärer formulerade Schiöler aldrig, eller ytterst
sällan, några tankar eller teorier om sitt eget eller andras måleri, och i de fåtaliga
kortare intervjuer som gjordes med honom ger han mycket knappa svar på de frågor
som ställs.

Men det finns c:a 300 brev av Schiöler till hans mor och systrar bevarade, brev
som han skrev under sjukhustiden från och med uppvaknandet 1942 och framåt. De
beskriver i korthuggna meningar hans vardag på sjukhuset och hans målande. Ofta
ber han om nytt konstnärsmaterial och annat som han gärna vill att de besökande
skall ha med sig, t.ex. blommor. Han älskade blommor; det var kanske förutom
konstnärsmaterial den gåva han uppskattade mest då han fick besök. Några exempel
ur brevsamlingen:

19/11 1948:

”Igår var det bio, ’Vår Herre luggar Johansson’. Jag var ute häromdagen och
plockade litet grönt, stensöta och hassel. Tänk, det var längesedan jag fick
några blommor.”

15/4 1949:

”Här har vitsippor och vårlök och sälg samt svalörtar börjat. Jag fick tulpaner
från Joys och så har jag tagit några sälgkvistar till min kruka… Jag har börjat
med min duk också Porträtt på Börjeson. Som ringde. Han skulle betala 80 kr.
emellan, och ett armbandsur för en tavla med sälgkvistar. … Idag är det härligt
väder. Göken hörs genom fönstret.”

Odaterat, sannolikt 40-talet:

”Jag får väl inte tillfälle att skaffa några julklappar men jag önskar mig
cigaretter snus och pastellkritor samt korv med bruna bönor. Idag snöar det.
Kanske blir det julväder.”

Inge Schiölers hälsotillstånd fortsätter
under hela 1940-talet att vara rätt labilt,
med periodvisa dykningar ner i missmod,
ångest och psykosens hallucinationer och
vanföreställningar. Man prövade en rad
olika mediciner, som inte tycktes ha någon
betydande positiv verkan, och tidvis lade
de en viss sordin på hans skaparkraft.
Trots detta flyter det en strid ström av
kraftfulla, intensiva bilder ur Schiölers
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Strandbild från Kosterhand under hela denna tid. I Stockholm,
hos Gösta Olsson på Svensk-Franska
Konstgalleriet, arrangeras ett par utställningar. De viktigaste var en vintersalong
1949, där fjorton sena oljemålningar och en gouache presenterades, och därefter en
utställning 1950. Kritiken blev blandad, men till de trofasta förkämparna hörde
fortfarande Gustaf Näsström och Gotthard Johansson.

De grövsta attackerna kom från Ulf Hård af Segerstad i SvD och Kurt Bergengren i
Aftonbladet. Deras gemenheter torde stå för några av de absoluta lågvattenmärkena
inom hela 1900-talets konstkritik. Men reaktionen på detta lät inte vänta på sig.
Konstnärskolleger som Bo Beskow, Sven Erixson, Bror Hjort, Kurt Jungstedt och
flera andra blev oerhört upprörda över Hård af Segerstads och Bergengrens
påhopp och gav offentligt uttryck för sin indignation. Ändå var skadan i en viss
mening redan skedd. Gösta Olsson började dra öronen åt sig; han misstänkte att de
båda kritikernas ord inte skulle passera obemärkt förbi bland konstpubliken.
Dessutom hade en renodlat fransk konstriktning, ”Realités nouvelles”, ett slags
geometriskt abstrakt måleri, börjat få vind i seglen. Galleristen Gösta Olsson ville
så att säga vara med på tåget. I fortsättningen förmedlade han bara ett ytterst litet
fåtal av Schiölers arbeten.

Det är väl knappast någon överdrift att säga, att Gösta Olsson här svek den
målande släktingen, vid vars sida han stått så trofast och så länge. Men denna
motgång skulle visa sig vara övergående. Galleristen Gunnar Hjorthén, som
förestod konstgalleriet God Konst i Göteborg, intresserade sig under hela 1940-
och 50-talet för Schiölers måleri. 1956 visade han två på varandra följande
utställningar med nya oljemålningar och gouacher av Schiöler. Utställningarna blev
stora framgångar bland både publiken och kritiken – även Stockholmskritikerna
Torsten Bergmark i DN och (odontologiprofessorn) Carl Molin i Arbetaren skrev
mycket berömmande.

Permissionerna hem till Bohuslän och Syd-Koster blir alltfler. Gunnar Hjorthén
fortsätter att visa Schiölers bilder i sitt galleri God Konst. Den 27 oktober 1960 är
slutligen Schiölers tillstånd så stabilt att han skrivs ut från S:t Jörgens sjukhus.

Försäljningsframgångarna från 1956 och framåt gjorde att man kunde bygga ett hus
åt Inge Schiöler på hans älskade Syd-Koster. Det byggdes redan innan Schiöler
skrivits ut från sjukhuset, och tomten hade han själv valt ut vid ett besök i
Strömstad 1956. När han nu var utskriven hade han fått en ny och effektivare
medicinering, troligen en starkt bidragande orsak till att han helt kunde lämna
sjukhusmiljön.

Hans främsta sysselsättning på Syd-Koster var naturligtvis att måla. Men han fick
också utlopp för sitt stora blomsterintresse och planterade ivrigt sina
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Kustbild från Koster

älsklingsblommor stormhattar, löjtnantshjärtan, nejlikor och vallmo runt stugan och
i stenpartier han arrangerat.

I en egen motorbåt gjorde han otaliga
målarutflykter till angränsande öar, men
han använde också båten till fisketurer,
ofta i sällskap av vänner. Många vänner
och kolleger kom på besök, däribland
Carsten Hvistendahl, Ragnvald
Magnusson, Erling Ärlingsson, Ivar Lo-
Johansson, Sivar Arnér och Lenke
Rothman, Thorvald Gahlin och många
andra.

Inge Schiöler använde sällan staffli utan
lutade hellre dukarna mot en sten eller
bergsknalle. Då man efter hans död gick igenom hans målarskrin, fann man vad man
egentligen redan visste: Där fanns varken terpentin eller olja. Schiöler spädde
aldrig ut färgen. I penselförrådet fanns inte en enda platt pensel, endast runda
penslar av olika format. Med de runda penslarna, som fångar upp mer färg än de
platta, kunde han arbeta in de rena oljefärgerna i flödiga, pastosa färgstråk i duken.
Palett saknades också. När han skulle stryka av penslarna, strök han av färgen mot
insidan av locket till målarskrinet eller, ännu hellre, direkt mot stenar och klippor.
Man lär ännu många år efter Schiölers död här och var bland Syd-Kosters klippor
ha kunnat finna spår av hans avstrukna penslar.

Av lätt insedda skäl hade det aldrig varit möjligt för Inge Schiöler att gifta sig och
bilda familj. Ett desperat försök per brev under sjukhustiden att fria till en kvinnlig
bekant i den Schiölerska familjen hade naturligtvis misslyckats. Men hösten 1967
inträffade så den stora förändringen i hans privatliv. En kvinna vid namn Ann
Dikman, som var frånskild och hade en vuxen son, hade hört talas om Schiöler och
sökte upp honom och frågade honom om han kunde tänka sig att måla en bild av
systerns sommarställe – alltså vad som på de gamla ambulerande hötorgsmålarnas
tid brukade kallas ”villaporträtt”. Schiöler avvisade naturligtvis denna begäran,
och Ann Dikman återvände med oförrättat ärende till systerns stuga där hon själv
tillfälligt bodde. Schiöler ångrade snart att han hade varit så avvisande. Tidigt
nästa morgon bultade han på dörren till stugan där Ann Dikman bodde och föreslog
att hon skulle följa med honom på en målarutflykt till Nord-Koster. Ann Dikman
tackade ja, och de båda gav sig iväg försedda med en matsäckskorg. När matsäcken
var uppdukad och de båda satt sig att äta, sade Schiöler: ”Det här ser ju ut som en
familj.”

Allhelgonadagen samma år förlovade sig Inge Schiöler och Ann Dikman. Men hon
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var bosatt i Stockholm, så kontakten upprätthölls långa tider genom telefonsamtal. I
februari 1968 öppnades i Konstnärshuset i Stockholm en utställning med Schiölers
målningar, och Schiöler bodde under utställningstiden i Ann Dikmans lilla lägenhet
på Söder. Utställningen blev en stor framgång för Schiöler, och både Torsten
Bergmark i DN och Gotthard Johanssons son Stig Johansson i SvD skrev om dessa
Schiölers sena målningar i mycket berömmande och uppskattande ordalag.

En utställning vid Statens Museum for Kunst i Köpenhamn 1970 blev också en stor
framgång. Som tidigare nämnts, är både Schiölers och de andra västsvenska
färglyrikernas färguppfattning betydligt närmare besläktad med danskt än med
svenskt 1900-talsmåleri, så den danska uppskattningen var inte oväntad.

Sina sista tre vintrar i livet tillbringade Schiöler huvudsakligen hos Ann Dikman i
Stockholm. Men under de perioderna var han konstnärligt ganska overksam,
eftersom trångboddheten hos Ann Dikman knappast medgav någon egentlig
konstnärlig verksamhet.

Sysslolösheten i Stockholm bröts till sist av ett oväntat erbjudande. H. Bergstens
konstförlag erbjöd Schiöler att ge ut en portfölj grafiska blad av typen serigrafier.
Litografi var ett arbetssätt som Schiöler praktiskt taget inte hade någon erfarenhet
av sedan tidigare, men han grep sig uppgiften an med stor entusiasm. Till sin hjälp
hade han en erfaren grafiker, Owe Lööf, och resultatet blev en serie om sex blad
med titlarna Vårgrönska, Sommardike, Kosterfjorden, Höstbuskar, Idegran och
Skogsbryn i rimfrost. Försöket blev en stor framgång och följdes strax av
ytterligare en serie om sex blad utförda i samma teknik och med det gemensamma
temat ”Hav, kobbar och skär”.

Endast ett av dessa blad hann bli signerade av Schiöler personligen. I slutet av
mars hade han varit drabbad av lunginflammation. Den 14 april togs han in på
Serafimerlasarettet för utredning av hjärtsvikt. Hans tillstånd föreföll inte ge
anledning till oro, men natten till den 27 april 1971 dog han hastigt, 63 år gammal.

Jag låter Nils Ryndel få sista ordet; det är Ryndels slutord i hans biografi om Inge
Schiöler:

”Hans elementärt enkla och raka uttryckssätt når direkt in till oss på samma sätt
som våra folkvisor eller de mest älskade bland våra visdiktare och lyriker. Hans
färger sjunger – och alldeles särskilt om den nordiska sommarens härligheter,
klingar högt och rent om evig sommarlovsglädje.”

 

Thomas Notini
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