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När ämnet konst och Danmark kommer på tal, associerar nog de
flesta svenskar i första hand till Skagenmålarna, som kommit att
ligga svensk konstpublik särskilt varmt om hjärtat med sin
ljusmättade, senromantiska naturlyrik.
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Skagenmålarnas eget museum i Skagen
lockar flera hundra svenska besökare årligen
– liksom konstnärsparet Drachmanns hem,
Holger Drachmanns något originella gravvård
ute bland sanddynerna och
strandpromenaden ut mot udden, där man
ett stycke ut i sjön kan se Skagerrak och
Kattegatt kollidera i en munter vattenkaskad.
Det har ju även gjorts film om denna koloni
av målare, och i skuggan av deras

Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, panoramafönster
mot Museiparken. Foto: Thomas Notini

konstnärsidyll rör sig ett utdraget, tragiskt
och smärtsamt kärleksdrama kring
triangeln Peder Severin Krøyer, Marie
Krøyer och den tonsättande fritidsmålaren
Hugo Alfvén, också det väl känt genom
biografier och essäer.
Skagenmålarna verkade under 1800-talets
senare decennier och några få år in på
1900-talet. 1800-talet i Danmark inrymde
ju också det som kom att kallas "den
danska guldåldern". Den tog gestalt inte
minst inom litteraturen och dramatiken
liksom genom Kierkegaards unika bidrag
till filosofin och Grundtvigs bidrag till
teologin, men även inom arkitekturen och
bildkonsten.

Skagenmålarna verkade under
1800-talets senare decennier och
några få år in på 1900-talet.1800talet i Danmark inrymde ju också
det som kom att kallas "den danska
guldåldern". Den tog gestalt inte
minst inom litteraturen och
dramatiken liksom genom
Kierkegaards unika bidrag till
filosofin och Grundtvigs bidrag till
teologin, men även inom
arkitekturen och bildkonsten.
Thorvaldsen är måhända den
konstnär som blivit mest allmänt
känd från epoken, och hans
legendomspunna Kristusstaty, vars
original står på högaltaret i Vor Frue
Kirke i Köpenhamn, har blivit ett
slags landmärke.
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Skulpturparken, Konstmuseet Louisiana. Foto: Thomas Notini

Thorvaldsen är måhända den konstnär som blivit mest allmänt känd från epoken, och
hans legendomspunna Kristusstaty, vars original står på högaltaret i Vor Frue Kirke i
Köpenhamn, har blivit ett slags landmärke. Den fromma legenden – som beledsagat
skulpturens mångtusenfaldiga och ganska kitschiga duplicering och kopiering i alla
möjliga storlekar och material – förtäljer, att Thorvaldsen från början modellerade en
Kristusgestalt med händerna upplyfta mot himlen, i bön; men när den mjuka lermodellen
var klar, sjönk händerna under natten ner till den välsignande posen, som Thorvaldsen
sedan valde att behålla. Hur det nu än förhåller sig med den saken, finns i Köpenhamn
Thorvaldsens Museum, där den neoklassiske mästarens skulpturer och deras tecknade
skisser och förarbeten visas.
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Konstmuseet Louisiana i Humlebæk söder om Helsingör, med sin ambitiösa
utställningsverksamhet, vackert beläget vid Öresund och ett omtyckt utflyktsmål för
många svenskar, bidrar också till vår uppskattande bild av det danska konstlivet. När detta
skrivs pågår där som bäst en stor utställning av det tyska Worpswede-kollektivets främsta
konstnär Paula Modersohn-Beckers måleri.
Men konst i Danmark – och Danmark i konsten – är så oerhört mycket mer än det nyss
nämnda. Och landets huvudstad torde utan tvekan vara underskattad som just konststad.
Köpenhamn äger ett flertal museer av hög klass för både konst och konsthantverk. Men
som kronan på verket framstår det danska nationalmuseet, Statens Museum for Kunst,
som är Nordens utan varje jämförelse främsta och utan tvivel också ett av de ledande i sitt
slag i Europa. Med detta museum förfogar Danmark över ett samlat konstnärligt kulturarv
som väcker förbehållslös beundran. Där speglas allmän västerländsk konsthistoria alltifrån
1300-talet och intill nutid, och inte minst ger det oss inblickar i vad Danmark självt har
frambragt av konstskapande under olika epoker. Vad gäller den äldre konsten, kan
Danmark här tacka sina konstintresserade kungar, som varit ivriga konstsamlare och
konstmecenater genom flera århundraden.
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Grunden lades med "Det Kongelige Kunstkammer", som inrättades på 1500-talet, på
initiativ av Christian II – mer känd i den svenska historien som "Kristian Tyrann" och
arrangör av Stockholms blodbad. Vid mitten av 1700-talet införlivades Konstkammarens
samling med en nyinrättad målerisamling på slottet Christiansborg i Köpenhamn. Kung
Fredrik V gav i uppdrag åt konsthandlaren och "den Kongl. Kunstkammerforvalter" Gerhard
Morell att på kungens vägnar bege sig till Nederländerna och göra omfattande inköp av
italienskt, nederländskt och tyskt måleri från olika epoker. Det resulterade i en
konstsamling som än idag saknar motstycke i Norden. Trots att Christiansborg
eldhärjades inte mindre än två gånger, har större delen av den unika samlingen överlevt
intill våra dagar. 1889-1896 uppfördes den museibyggnad, som efter ombyggnader,
moderniseringar och tillbyggnader i ett par etapper under 1900-talet har antagit den gestalt
den har idag.
I de nordiska avdelningarna finns även norsk och dansk konst företrädd, men däremot är
finsk konst påfallande svagt representerad . Inom samlingarna av konst före 1900 äger
museet endast några få verk av finländska konstnärer, däribland en målning av Albert
Edelfelt. Detta återspeglar säkerligen inte något ointresse, utan endast det faktum att
huvuddelen av 1800- och 1900-talens finska konst finns samlad i museet Atheneum och i
Finlands motsvarighet till Louisiana, Didrichsen-museet, bådadera i Helsingfors, samt, icke
att förglömma, i Åbo Konstmuseum.
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Den danska guldålderns och det sena 1800-talets danska konst imponerar förvisso; den
har knappast någon motsvarighet i det övriga Norden vid motsvarande tid. Men det tycks
mig som om framförallt 1900-talet innebar en tid av alldeles särskild vitalitet och
förnyande anda inom dansk konst. Och Statens Museum for Kunst låter med sina
häpnadsväckande rikhaltiga samlingar denna spännande historia passera revy för oss
genom ett stort antal salar fyllda av konstverk.
Vi möter "vitalisten" Jens Ferdinand Willumsen; vi möter expressionister som Jens
Søndergaard, Erik Hoppe och Lauritz Hartz, surrealister som Erik Ortvad och Wilhelm
Freddie, abstrakta målare som Ejler Bille, Richard Mortensen och Ib Geertsen, kubister som
Vilhelm Lundstrøm, abstrakta neo-expessionister som Asger Jorn, moderna symbolister
som Olivia Holm-Möller, naivister som Hans Scherfig och skulptörer som Adam Fischer,
blott för att nämna några få exempel.
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I den omedelbara närheten av 1900-talets nordiska konst möter vi – inte helt oväntat! –
Emil Nolde. I beskrivningarna anges han, officiellt helt rätt, som tysk konstnär. Men vi vet
att man i Danmark, också det med ett visst berättigande, ofta vill se honom som i lika hög
grad dansk. Nolde, tysken som talade bättre danska än tyska och under den senare hälften
av sitt liv var dansk medborgare, var ett barn av det Schleswig, där tyskt och danskt i
århundraden levt sida vid sida men som efter ett drygt halvsekel av inre spänningar 1920
delades i en sydlig tysk och en nordlig dansk del. Nolde valde sida och identifierade sig
som tysk men med bevarad öppenhet för det danska och det nordiska. I hans bilder
förenas tysk modernistisk kärvhet i form och uttryck med en intensivt lysande nordisk
kolorit. I museet finns han företrädd med en samling om c:a tio målningar.
Expressionistiskt måleri i Sverige förknippas främst med inflytandet från Matisse och
fransk expressionism och fauvism. I Danmark fick expressionismen en starkare och mer
generös hemvist, där den också fritt kunde utveckla en egen nordisk karaktär. Det har
sagts om exempelvis den västsvenske Inge Schiöler och om de övriga s.k.
Göteborgskoloristerna, att deras måleri har mycket närmare släktskap med danskt och
norskt måleri under samma tid, och det med rätta. Den franska Matisse-skolan fick genom
Isaac Grünewald och andra svenska Matisse-elever ett mycket större genomslag i Sverige
än i Danmark, och själva begreppet "expressionism" sågs hos oss länge som i det
närmaste liktydigt med vad den Matisse-inspirerade skolan åstadkom. Man följde inte lika
ensidigt de franska förebilderna i Danmark som man gjorde i Sverige – även om flera av de
danska konstnärerna länge studerade och arbetade i Frankrike.
Det är inget lätt val, när man skall göra ett kort nedslag inom detta rika utbud. Jag
begränsar mig till att lyfta fram två danska konstnärer, som här får representera
nittonhundratalets danska konst när den är både genuint dansk och samtidigt för in
Danmark i ett större internationellt konstsammanhang: Jens Søndergaard och Asger Jorn.
Jens Søndergaard (1895-1957) är den egensinnige autodidakten bland århundradets
danska konstnärer. Han gick som ung pojke under en kort tid i dekorationsmålarlära i sin
hemstad Hurup i Thy på Jylland. Tjugofyra år gammal antogs han vid Konstakademin i
Köpenhamn men lämnade den efter bara ett par månader, och därmed var hans formella
konstnärsutbildning avslutad.
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Vid sidan av det renodlat naiva måleriet är konstens autodidakter få. Revolter mot en
tidigare generations akademiska ideal och ett radikalt sökande efter nya vägar finner vi
ofta i konstens historia, men knappast att självlärdheten framställs som ett
eftersträvansvärt ideal i sig. Hos de etablerade självlärda konstnärer vi ändå av och till
möter finns det, som hos Søndergaard, en ovilja mot själva "skolbänken", en rädsla för
enkelriktning och för att förlora den egna ursprungligheten, det egna genuina uttrycket.
Utan att behöva understödja sådan ovilja och rädsla, måste vi självfallet se på dessa
konstnärers verk med fördomsfri blick och på basis av verkens egna konstnärliga kriterier.
Inte bara i sitt egensinne, sin vilja till totalt oberoende, liknar Jens Søndergaard sin äldre
kollega Emil Nolde, utan också i sitt konstnärliga uttryck. Han kan liksom Nolde betecknas
som expressionist och vill inte återge naturen realistiskt eller föremålsrelaterat på ett ytligt
sätt: Han vill förmedla sin egen inre upplevelse av naturen, han målar mer inre än yttre
landskap. Men för att ännu ett ögonblick hålla kvar jämförelsen med Nolde, kan man
konstatera att Søndergaard till stor del verkar i en mörkare, dovare färgskala än Nolde. De
naivistiskt och förvrängt återgivna gestalterna i hans motiv rör sig inom ett dystert,
ödesmättat färgspel. Han sökte sig medvetet ner i dessa djupa färgtoner; som han själv
uttryckte det, eftersträvade han en "farvekraft ad helvede til".
Jens Søndergaards sinnesstämningar växlade abrupt mellan å ena sidan högt uppskruvad
livsbejakelse och arbetsglädje och å andra sidan djup nedstämdhet och missnöje med vad
han åstadkommit. I ett brev till vännen Leo Swane, sedermera chef för Statens Museum
for Kunst, skrev han vid ett tillfälle:
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"...naar jeg har malet længe paa et billede ser det farligt ud, og jeg er sjælden tilfreds
med det første umiddelbare indtryk, der er saa meget jeg kunne have lyst til at rette og
gøre bedre, at faa det stærkt uden uvedkommende effekter – faa det rigtig naturlig
uden spor af virkemidler, at faa det kraftigt og stærkt uden kraftige kulører, ja der er
langt igen, mon man nogensinde naaar det rigtig ægte kunstværk, naar jeg sidder oppe
paa loftet og ser på mine billeder er jeg lige ved at græde over resultaterne af en hel
lang sommer."
Det finns två urskiljbara perioder i Jens Søndergaards måleri. Det är dels tiden före 1928,
då han främst målar landskapsbilder från sina hemtrakter vid Västerhavet och då hans
färgskala ännu är klar och kraftfull. Därefter följer den period som i stor utsträckning
kännetecknas av hans "mörkmåleri", den dova, dystrare koloriten, i både scener, porträtt
och naturmotiv.
Søndergaard blev redan i sin livstid erkänd som ett av sitt lands mest uppskattade och
väletablerade konstnärer. Hans verk ställdes ut vid otaliga utställningar så länge han levde
och gjorde honom känd inte bara hemma i Danmark, utan på platser som Rom, Belgrad,
London, New York och Los Angeles.
Dansk och nordisk och samtidigt gränsöverskridande och internationell – så kunde man
kort beskriva Asger Jorn (1914-1973).
Han föddes som Asger Oluf Jørgensen i Vejrum på Jylland – Jorn blev så småningom
hans "nom de guerre". Fadern, en pietistisk-frikyrklig predikant, dog när Asger var bara tolv
år gammal, och modern blev tvungen att försörja de sex barnen på en mager änkepension.
Redan som tonåring påbörjade Asger Jörgensen en femårig folkskollärarutbildning vid ett
seminarium i Silkeborg, dit familjen hade flyttat efter faderns död. Det var här i Silkeborg
som han i samband med en vandringsutställning stiftade bekantskap med målaren Martin
Kaalund-Jørgensen, som kom att få ett avgörande inflytande på hans val att bli konstnär.
Kaalund-Jørgensens lustfyllda, färglyriska landskapsmåleri gav den unge läraren Asger
impulsen att gå vidare med de konstnärsdrömmar han haft redan som barn. I mötet med
Kaalund-Jørgensens måleri anade han det nya expressiva färg- och formspråkets
möjligheter. Han skriver många år senare i en recension av Kaalund-Jørgensens måleri:
"Det er formelig muret op med spartel og bred pensel, en voldsom forenkling og
farvekoncentration. Men det besynnerlige er, at dette billede, der tager så drøjt og
direkt på tingene, efterhånden for ens blik ophøjes, fjerner sig i rum og tid, som noget
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overmenneskeligt, udenfor øjeblikket, urtidsfjernhed, Buddha-ro og dog (-) fuldt af
nærværende menneskelighed..."
Asger Jørgensen – som efter 1946 blev Asger Jorn – åstadkom under sin konstnärsbana
en oerhört rikhaltig produktion, som förutom målningar även innefattade skulpturer och
keramik. Dessutom var han en mycket flitig skribent. Han har förutom en mängd artiklar
och essäer efterlämnat inte mindre än fjorton böcker. De handlar inte enbart om konst; han
kan stundtals förefalla nästan wagnerskt manisk ifråga om att vilja skriva om allsköns
ämnen och frågor, däribland politik, ekonomi och filosofi. Politiskt drogs han tidigt till
vänstern och uttryckte periodvis sympatier för kommunismen.
Men i de flesta av sina texter för han en brottningskamp med frågor som rör det
konstnärliga skapandet, dess väg och dess innebörd. Det modernistiska uppbrottet vid
nittonhundratalets början gav inte bara en ny frihet utan banade också väg för nya skarpa
motsättningar inom konstvärlden. Nittonhundratalet är de många "ismernas", de många
konstnärliga "manifestens" århundrade. Men det var Asger Jorn helt främmande att ta parti
i de olika skolornas inbördes fejder. Tvärtom sökte han hela tiden en syntes, en
samexistens mellan olika synsätt och konstnärliga metoder. Han kom att leva och verka i
både Danmark, Frankrike och Italien, och även här stötte han på en latent motsättning, ett
slags osynlig mental gräns längs Alperna. Hans biograf Troels Andersen skriver:
"Han upplevde motsättningen mellan liv, konst och kultur i Nord- och Sydeuropa starkt,
som ett spänningsfält som han inte kunde undvara. Genom hela sitt liv stod han inför
inbördes oförenliga möjligheter och ståndpunkter, både konstnärligt och i sitt liv i
övrigt. Han sökte oftast att undvika ett val och försökte istället att konfrontera
motsättningarna mot varandra, för att i sammandrabbningen mellan dem finna en
utväg, en frihet. Han uppfattade sig själv som den evigt kringflackande."
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1935 reste Jorn till Paris i hopp om att få bli elev hos Kandinsky, men det visade sig vara
omöjligt; Kandinsky bodde ganska isolerad i en förstad till Paris, var sjuklig och tog inte
längre emot några elever. Han kom istället att gå som elev hos Fernand Léger. Det blev ett
möte med en helt ny konstuppfattning än den nordiska expressionism där han hade sitt
ursprung. Léger liksom de övriga samtidiga franska modernisterna – kubister, surrealister
m.fl. – menade att konstverket skall finnas i sin helhet, noga komponerat, beräknat och in i
minsta detalj utmejslat och balanserat, i konstnärens tanke och medvetande redan innan
han eller hon sätter penseln på duken. Léger hatade därför också varje användning av
materialet i sig som ett uttrycksmedel – pastos penselföring o.dyl. Vid ett tillfälle blev Jorn
utskälld av Léger för att han lagt ett för tjockt lager färg på sin målning. Själva målandets
process föreföll ointressant för Léger, och, som Jorn uttryckte saken, ifall det funnits en
maskin som strök färg på duken, så hade Léger gärna använt den.
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Men Jorn värdesatte ändå de lärdomar han fick hos Léger och under tiden i Paris, och
Léger gav Jorn flera arbetsuppgifter, även som sin personlige assistent. Inför
Världsutställningen i Paris 1937 fick Jorn uppdraget av Le Corbusier att förstora upp en
barnteckning vid ingången till "Pavillon des temps nouveaux". Någon gång vid denna
tidpunkt fick Jorn impulsen att bryta med Léger-kretsens torra disciplin och återgå, i
förnyad form, till sitt ursprungliga ideal: det spontana bilduttrycket.
"Groupez-vous!" - "Bilda grupper!" - hade Fernand Léger uppmanat ett antal skandinaviska
konststuderande 1930. Asger Jorn följde denna uppmaning efter hemkomsten till
Danmark, då andra världskriget snart skulle medföra en lång och svår tid av förföljelser
och såväl inre som yttre exil för den konstnärliga modernismen i Europa. Tillsammans
med några likasinnade började Jorn ge ut en kulturtidskrift med namnet "Helhesten". I
dansk folklore är "helhesten" ("helveteshästen" eller "dödshästen") en mörk, mytisk figur, en
gengångare, som bär bud om död och fördärv. Redan detta tidningsnamn var ju ett slag i
ansiktet på ockupationsmakten – som antingen inte begrep det eller också såg mellan
fingrarna med det. Märkligt nog kunde Helhesten fungera som en fristad för modernistisk
kultursyn inom konst, litteratur, film etc., helt stick i stäv med nazismen och utan att
ockupationsmakten ingrep. När tidskriften 1944 lades ner, berodde det på ekonomiska
orsaker.
Efter kriget stiftade Asger Jorn bekantskap med några likasinnade nederländska och
belgiska konstnärer, som tillsammans bildade gruppen "Cobra" (Copenhagen-BruxellesAmsterdam). Jorn hade strax innan skrivit ett kritiskt debattinlägg om den franska
surrealismen. Felet med denna riktning var, menade Jorn, att den var alltför "litterär" alltför upptagen av visioner, drömmar, diktmotiv – och åsidosatte färgen, den skapande
processen, de måleriska värdena. I den nya gruppen Cobra sökte man att förena
surrealismens och de andra franska riktningarnas formelement med en spontan-abstrakt
uttrycksform.
I sitt måleri efter kriget befinner sig Asger Jorn helt medvetet i det figurativas yttersta
gränsområde. Han förenar avsiktligt den spontana skapandeprocessen - "automatismen"
med formelement som han tagit över från den franska modernismen. Så snart ett
figurativt element är på väg att framträda, låter han det med en hastig gest träda tillbaka –
in i medvetandets skugglandskap. Och hans arbetsmetoder skulle antagligen få Léger att
rotera i sin grav. Han använder inte bara pensel och palettkniv utan droppar även färg
direkt på duken; ibland låter han linjer växa fram med hjälp av rep och snören som han
doppat i färg och drar över målningens yta.
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I sin postuma skrift "Alfa og Omega" tar Jorn på nytt upp frågan om den nordiska konstens
väsen i förhållande till konsten i det övriga Europa. Det är tänkvärda ord, som jag här
återger i egen översättning:
"Då konstens väsen i Norden ligger i en påverkan av sinnesstämningar alltifrån skratt till
gråt och från gråt till dödligt raseri, så förstår man hur farlig denna konst är, eftersom vi
kan låta oss tyranniseras av en cyniker som har konsten i sin makt. Det har sagts mycket
om denna fantastiska demoni. Detta är grunden till det hårda kravet som ställs på
konstnären, att bära ansvaret för de sinnesstämningar som han framkallar, genom att
åtminstone tillstå dem genom att känna dem inom sig själv. (-) Det är detta psykiska krav
på både konstnär och åskådare, som gör den så kallade expressionismen så hatad bland
skönhetsdyrkarna och formalisterna."
"Att bära ansvar för de sinnesstämningar som han framkallar."
Ord som rentav kan kännas profetiska i denna tid av inflammerade debatter om den så
kallade yttrandefriheten.
Kanske rentav ett konstnärligt testamente.
Thomas Notini

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK. (http://clk.tradedoubler.com/click?
p=362&a=1277735&g=17415644&url=http://www.bokus.com/cgibin/product_search.cgi?
ac_used=no&search_word=Skagen)
Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK. (http://clk.tradedoubler.com/click?
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