Gusten Widerbäck
1 provinsen

symbolist

ALLAN ELLENIUS

Ordet provinskonst h ar en dålig klang. Man tänker på något ohjälpligt
passerat, ett stickspår vid sidan av huvudlinjen. Termen är inte särskilt
gammal, man kan t. o. m. stäl la sig frågan om den behöver anses så svårt
belastad. Ibland har det ju hänt att den provinsiella konsten frambringat verk som ju st genom avståndet från huvudflödet fått e n minnesvärd
särkaraktär. Provinsmålaren hade tid att ta det lugnt, att oberoende av
kraven på modernitet och militant frontmedvetande försöka komma
underfund med sig själv och sina uttrycksmedel. Av igsidan var naturligtvis en hotande stagnation - förvisso finns det många exempel på en
sådan utveckling, inte säl lan befordrad av e n konstpublik som i aningslös lokalpatriotism slagit vakt om sina favoriter.
Det var sekelskiftets natione lla romantik som upptäckte den svenska
provinsen, från Skåne, västku sten och Öland över mälarlandskapen och
Dalarna till Lappland i norr. De motiviska nyvinningarna var betydande. För det växande konstintresset blev de viktiga, de underlättade
kontakten med de rent konstnärliga värdena. Man kan tala om ett
systematiskt utforskande av den svenska provinsen, de olika la ndskapstypernas uttrycksvärden. Och inte bara landskapet. När Brygge omkr.
1890 blev en vallfartsort för målare som älskade det melankoliska
skymningsdunklet blev det närmast en tvingande nödvändighet att
upptäcka svenska motsvarigheter .- likartade stämningar upplevdes
snart i V isby och Gamla stan men också i Uppsalas gränder, kring
Fyrisån med de historiska byggnaderna som u pptornande fondsilhuetter. Sekelskiftets svärmiska försjunkenhet i kvällen och natten reste
också problem för en konst som just upplevt dagsljusrealismens segertåg. Impulser strömmade in fr ån kontinenten, symbolism, syntetism
och expressionism blev löse nord för dagen . Genom Konstnärsförbundets ledande män, alla mycket framstående landskapsmålare, slu ssades
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Bild I. Ängsskär. 1898. O lje målnin g. 40X 3 1 cm. Upla nds konstföre nin g . Bild materialet
till den här a rtike ln har till en de l fått h yp otetiska clate1·in gar. U rva let illustre rar inte i
först a ha nd den mot iviska bredde n hos Wide rbäc k utan ;ir avsett a tt fasta uppmärksamhe te n p å han s fiirh ållancle till ijusprnble m ati ken . Geno m he la ha n s prod uktion ä r ele n e tt
åte rkommande te m a - det finn s e n förb luffand e obse rvan s i m åla ren s förm ~tga att tolka
d e v;ixlande dagrarna över lan dska pe t. Bilde n ovan visa r sta rtpunkte n i 90-ta lets skym n in gsro1n antik . Fo n n e n ~ir än nu ganska odec id e rad . a llt ä r inriklat p~l a lt ~Herge stä n1-

nin ge n . Unde r ele n rosa a ft on himle n utbreder sig ele n m ättade g rönskan , förbi trädstammen sträcke r sig gä rcl sg~t rde n in i dunklet . Bla nd in sp irationsk;illo rna finn s uta n
tve kan Bruno Lilje fors oc h han s upp lä nd ska motivvä rld.

intryc ken ut i provinsen, d e t m å ha ske tt på Förbu nde ts skola eller
genom utställningar runtom i landet. Här hade oc kså den uppländ ska
provinsialismen sina begynne lser. Målare som Man ne Ihran , O lle
Thunman, Tore Wahlström, Guste n Widerbäck oc h J ohn Österlund
fick alla sin uppfattning bestämd av se kelskifte ts dominerande strömnin gar. När Konstnärsförbund ets led ande m än vid början av seklet
ställde ut i U ppsala i V erdandis regi och med chefredaktören Axel
Johansson som initiativtagare fa nn s säkert också d e n upsalie nsiska målarkolonin på plats.
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Bild 2 . Kväll slandskap. 1910-ta let. Oijemålnin g . 205X 94 cm. Uppsa la stadsbibliotek. Den
dovt gröna fö rgrunden med sin a huk ande enar och gärdsgårdslänga övergår i ungta llarnas bl ågrön a silhu ett som re liefarta t avtecknar sig mot speg lin garna i viken. Ut över
vattn et n år inte skuggorna, en sege lbå t li gger i b leket oc h fångar i seglet det n edgåe nde
solijuset som också låte r den bortre stranden framträda i ett varmgy ll ne ijus under den
gul grö na himlen. H är i målni ngens fond förlängs skuggstråken, några röda lador lyser
fram i sluttni ngen. Nästan fullständig st illhet, bar a n ågra lätta krusningar på vatte nytan.
Form fä lten är breda och kl art avgränsade i syntetismens anda medan jugendorn a mentiken gör sig p åmind i ta ll arnas dekorat iva mönster . Panoram aformatet gör scenen ti ll ett
ut sn itt ur en stör re he lhet, man kan se målnin gen som e n symbo l för he la d et uppländs ka
insjölandska pet.

För Gusten Widerbäck blev 90 -talets nya landskapsm åleri bestäm mande för hela livet, trots att ha n också var en utmärkt figurtec knare,
f. ö. inte utan beröringspunkter med kamraten Ivar Arosenius. Den
provins han inmutade - slätte n kring U ppsala och stadens egen topografi - gav honom material över no g. Den av Upplands konstförenng
ordnade minne sutstäl lnin gen i början av 1974 kunde för en mindre
uppmärksam betra ktar e möj lige n synas monoton: ständigt vilande horison ter, några backar och träd klun gor, pittoreska ba kgårdar , ett kyrktorn spretande mot himl en. Men snart blev det kl art a tt motiven snarast
var förevändningar för studiet av la ndskapets lju s- och stämnin gsvärden. Det finns en linje fr ån d e tidigaste landskapen med deras svårmod
och dunkl a färgmassor till d e n d agsljusrealism som från 19 10-talet
börjar sätta sin präge l p å bilde rna. Ljuset finns kvar men tra nsponerat
till n ya stämningslägen oc h valörer. Det gäller också n är samm a motiv
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Bild 3. Motiv fr å n Petterslund. Omkr. 1920. Lavering p å gultonat papper. 23X 18 ,5 cm.
U plands konstförening . Redan i e n m >1lnin g fr ån 90-talet d yke r d e n be lyst a gave ln upp
som blickt»mg. l d e n här stad sbild e n iir all a o v;ise ntligh e te r bortren sad e o ch fokuse rin ge n
p >1 byggnad e n kon se kve nt ge no mförd. ö,·e r teckninge n s bl åsv arta fargsp ,1r viill e r breda
transparenta fargplan som löse r upp konture rna i e n brungd tnnalit e t och frarnh iive r
ga ve ln med d ess fönste rre ktangl a r och sakta ,·iixand e sku gga. Kviillslj uset le\' e r i bilden s
varma he lhe tston.

återkommer: det blir förbluffande sällan upprepningar , man får i stället en skala av aspekter som täcke r in nära nog alla tider på dygnet. Från
omkr. 1920 och ett par, tre decennier framåt - Widerbäcks bästa tid blir landskapsbilden ett villigt instrument för registrerande av de subtilaste skiftningar i ijusspelet över skogslinj er och hustak. Men någon
ijusmålare i impressionistisk mening blev Widerbäck a ldrig.
Intresset för lju set avspeglas också i de årstider som målaren favoriserade. Det är nästan alltid fråga om vårvintern och hösten, landskap som
struktureras av uppstickande plogfåror och nakna träd eller den dämpade färgprakten i grådiset över slätten i oktober. Man kan tala om en
förkärlek för landskap i förvandling, för dragande skyar och den stilla
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Bild 4. Landskap i motijus. 1920-ta let. Lavering på gultonat papper. l 9X 16 cm. Uplands
konstförening. \1ed ytterst knappa medel är dungar, vatten , vassvegetation oc h bebyggelse antydda i elen h är teckenartal komprimerade bild en. Solljuset li gger i det närmaste i
zenit, det förgy ll e r trädens kronor, låter ett tak skymta und e r en triangulär ga vel , ger
distinkta skuggfläckar i å krar oc h strandängar. Pense la rbere t är flödigt , valöre rna skiftar
från djupsvarta förtätningar och ansättningar i cemrum till ge noml yst brunaktiga wner i
periferin . He ttan d a llra r över m äla rlands kape t.

dramatiken i svämvattnets kortvariga erövring av å krarna i april. Högsommaren är däremot säl lsynt. Det verkar som om m ålaren inte fann
det statiska ijuset och den dominanta grönskan särskilt inspirerande. I
de bästa målningarna - det gäl ler inte minst akvarell- och gouacheskis serna - är ijuset förankrat i själva la ndskapet, det träffar inte vegetation och å kerfält som e n utifrån kommande effekt. Snarare fungerar
det som en inre poetisk ton, n ågonting att lyss na efter. Skisserna är ofta
utförda på tonat papper, det ger ett grundanslag som mycket lätt låter
sig transformeras till det rödgrå ljuset ell er den vintriga atmosfären
över risiga träd kronor. Ur denna fond växer lan dskapet fram genom
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Bild 5. Solglimt, Arsta. Omkr. 1930. Oijemålning. 55X 45 cm. Priv. ägo. Aftonsolen
tände r färgerna i slättlandskapet för n ågra ko rta ögonblick , snuddar vid den gula län gan
och s;inde r re fl exer fr i'm gi'i rdsfiinstren under horisontlinj e n. I n åg ra kva rdröjand e
stackmol n kon cen treras d e t varmgula ljuset , iin mer framh ;i\'t genom att färgen anlagts
pastost nt ed palett kniv. :Vl i'tlnin gen biir sp i'ir av li'111gvarigt arbete och ett metodiskt sökande efter d e e xakta valörerna och fargklangerna. C ise lerin ge n av de bel ysta delarna i
bilden kontrasterar

1not

de he la LiJ·gp lan e n i förgrundens sk uggzo n dar ljuset i e n

vat tensam ling p i'1111inner 0111 d en snabba scenv iixlin ge n i landskape t.

lätta förhöjningar av färgen, när det inte sjunker tillbaka i ett blånande
kvällsmörker. Påfallande är redan från början en förmåga att fokusera
ljuseffekterna: en blåvitskimrande gavel lösgör sig ur skogsdunklet för
att spegla västerhimlen strax efter solnedgången, aftonrodnaden återkastas som ett sista blänk i fönstren. Också senare återkommer den
genomtänkta inkom poneringen av ljusaccenterna, inte sällan sker det i
form av lätta antydningar. Det kan gälla några snödrivor i förgrunden
som fortplantar ljuset från en halvsläckt himmel , det kan vara de bleka
reflexerna från vattensamlingar i slingrande hjulspår. Eller ett lätt
molnstråk som blir bildens kulminationspunkt och därmed ett koncen56

Bild 6 . Geijersgården. Omkr. 1930. Akvarell och täckvitt. 22 X17 cm. U plands konstförening. Reproduktionen betonar främst akvarellens grafiska kvaliteter och låter fruktträdens grenar skarpt teckna sig mot taksilhuetternas räta linjer oc h den grå himlen. Men
himlen är inte en stum fond, den lever genom ink astade fl äc kar i täc kande färg som
samtidigt framhäver strukturen i trädens gre n verk . Prec isionen i teckningen framträder
något mera nedtonad mot de fl ytande höstfärgerna och Geijersgårdens neape lgu la gave l.
Det neutrala ijuset binder samman enskildheterna och bidra r till den kon centrerade
höststämn in gen i bilden.

trat av landskapets stämningsinn~hål l. Men där finns ständigt en osentimental kärvhe t, en frihet fr ån insmickrande effekter och stora gester
som avgjort har sin grund i personliga särdrag hos målaren . Och här
kommer teckningen på allv ar in i synfältet.
Förkärleken för de stora linjerna var fast rotad i den nationella romantikens m åleri. I Gusten Widerbäcks tidiga målnin gar finns den i
landskapets egen rytm , när ha n utvecklar sin personliga stil blir den ett
medel att precisera konturerna i landskapet. Bilderna får följaktligen
en stramare, mera syntetisk uppbyggnad. Inte säl lan får de teckenkar a ktär genom distinkt ansatta fläckar , punkter och kommaartade form er som i viss mån har sina motsv ar igheter i Olle Thunmans tuschteckningar och som förmod lige n ytterst h ärstammade fr ån Nils Kreu-
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Bild 7. Månuppgimg . 1930-ta let. Akvare ll och täckviu på grå tonat papper. 26x 20 cm.
Uplands konstförening. Pappersgrunden ger d et dominerande färganslaget , en blygri1
himmel som mot fondens hi~dsu·iickning övergi1r i e rt gri1b li111 tiickande stråk. Det
av lägsna te rriingpartiet unde r d e n uppgi'1end e m imen har en varmt brungul ton som
mycket lätt a ntydd i'1t e rkommer i snölan dskapet. Skogsbackens hopknyck lade kontur
rätas ut i en taklinje , knappt sy nbara röd a punkt e r ma rke rar gi1rdarna. Snöfä lt et iir ansatt
med schumrande pe nse l som ge r bild en e n siirege n poetisk lyster och anger det obestiimda läget mellan ljus oc h mörke r . Snart ;ir födndringen fullbordad och man anar nästa
hts: hur 1n ånkonture n fr ;111 att ha \ 'Cffit e n ski1nrande punkt fix e 1·as. hur hi111lc 11 djupnar

mot ultramarin oc h snövidd er na g lider in i det bl i'1kalla nall ijuset.

ger - hans origin e ll a punkt- och strecktekn ik var sm tur knappast
tänkbar utan intr yc k fr ån v.an Gogh. På så vis spänns bilderna ofta in i
ett spröjsverk av lirtj er, brutna i vinklar e ller mjukt rundade i anslutning
till trädkonturer och terrängformationer. Konturtecknen är mestadels
en frukt av den primära uppteckningen i färg och fixerar från bö1jan
målningarnas fasta och meditativa hållning. I en serie monokroma
akvarellskisser finns landskapet blottlagt och förenklat ned till si na
e lementära beståndsdelar, i bilder som reducerats till ett fåtal komprimerade tecken.
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Bild 8. Utblick mot Danmarks kyrka. 1929. Litografi. 40X 30,5 cm. Priv. ägo. Widerbäcks
produktion som grafiker var inte särski lt omfattande. Till de mera kända blad en hör
uppsa lasilhuetten från Kungsängen , Gustav ianum från Odinslund och den ovan avbild a de utsikten mot ett av konstnärens favoritmotiv. Kritans tona faktur passar väl samman
med vå rstämningen över slätt landet. Snöstrå ke n lyser fram mot de sotsvana plogfårorna ,
bakom backens stigande oc h fa llande linj er utbreder sig den plana åkerm a rken bort mot
gave lhu set. En röd accent är kyrktornet med d e n spetsiga hu ven ; fä rge n åte rklingar i
svagare nyanser vid bebyggelsen och tonar ut som en knappt synbar ingrediens i markzonen. Men det är tillräckligt för att tända ljuset i en fast och slutet komponerad bild.
Kärvt och osentimenta lt, inga o n öd iga effekter !

Ser man endast till bilder nas format kunde det vara lätt att klassificera
Gusten Widerbäck som intimist. Men d en etiketten är missvisande.
Horisontlinjerna och den pregna1:na teckningen antyder större vyer ,
sekelskiftets panoramaartade bilder åter klingar inte endast i de tidiga
kvällslandska pen. Teckningen garanterar en grundsyn som låter detaljerna försvinna i en större helhet, distanse n bibeh ålls. Oftast nöjde sig
målaren med summariska skisser inför motiven som h an sedan utn yttjade i ateljen. Där smältes naturintr ycken in i oljemålningarnas reflekterade kompositioner. Under de sista decennierna slappnade helt naturligt observansen, samspelet mellan form och färg blev inte lika
59
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Bild 9 . Upp länd skt landskap . I 930-ta let. Tuschlav e rin g p r1 gu lton at pappe r. 24 X 15 ,5 cm.
Upla nds k~nscförening. Vinterdagern. ant ydd med n ;°1gra snabba pe11se lstr;°1k. lägrar sig
över sl;inen och t;i!nar n;istan omiirkligc ned lllot horisollle n. l\/ ;°1gra vindland e hjulsp år
ritar upp br;ickliga ski lj e linj e r lll e llan ;°1krarnas sl;itt lllark och e n ba ckens e nergiske ansalla
form e r. I ursparad e lfackar lyse r pappe re ts va rma 1011 fralll och ge r omväxl in g ;°u
landskapec. På n åg ra fä punkter finns fiirhiijningar i t;ichiu , utdrage t lll ed gult. Sv;inan
und e rstryke r land skape ts stilla dramatik.

otvunget som tidigare, vo lymerna förlorade sin substans. Synin tryckets
friskhet förmådde alltm er säl lan tända atmosfären i bilderna.
En efterm idd ag för m ånga år se dan satt j ag oc h samtalade med
Gusten ute i bersån i Arsta. Vi hade talat om 90-talet, om kamrattillvaron i Konstnärsförbundets sko la, om Richard Bergh och Karl
Nordström. Då passade jag på att stä lla frågan till en som var med:
hur gick det till när skymnin gsdunklet lättade oc h dagsljuset återvände i
det svenska lands kapsmåler iet? Varför dög det in te längre att fortsätta i
d en gam la stil en? Frågeteckne n hopa r sig i situ atio ner som denna , hur
förhöll sig egen tligen initia tiven fr ån de enskild a konstnärerna till de
skiftande krav en från omgiv ningen? Gusten svarade prompt och alld eles odramatiskt, närmast i en bisats: det blev bara modernt att man
skulle ta med sig staffliet ut p å gärdena. Situationen alltså densamma
som när friluftsmålarna p å 1870- oc h 80-talen lämnade ateljeerna för
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Bild 10. Motiv från Uppsala. 1930-talet. Lavering på gråtonat papper. 23,5X20 cm.
Uplands konstförening. Gusten Widerbäck framträder ofta som en formpurist. Liksom i
slättbilderna kunde han också renodla stadslandskapet till ett system av e lementära
former. Den strama uppbyggnaden i den här bi lden kunde närmast kallas klassisk , men
den förmedlar också ett levande ljus som gör den till något mer än abstra kta former i
balanserad sam klang.

att möta solljuset över vatten och lövverk. Men det betydelsefulla var
naturligtvis att 90-talet inte kunde göras ogjort. Hos många, däribland
den främste i den uppländska provinskonsten, fick det nya dagsljusmåleriet ändå för all framtid sin prägel av sekelskiftet och dess attityder.
Så arbetade Gusten, decennium efter decennium, i den medvetet
begränsade motivvärld som var hans egen. Utan tvekan kom han att
bestämma mångas uppfattning av Uppalas stadsbild och slätten kring
staden, Ute i vårmarkerna slås jag plötsligt av att så här, just så här såg
Gusten ljuset över maderna, exakt i den stund när flyttsträcken drar
fram över Linnes Hammarby på väg mot norr. En gammal målare har,
klarare än själva synintrycket, manat framupplevelsen av den genius loci
som klentrogna rationalister vill förmena en verklig existens.
61

..

Bild 11. Söder Hällby. Omkr. 1930. Akvarell, krita och täckvitt på gultonat papper.
18 X 14 cm . Uplands konstförenin g. Ett motiv so m hade kunnat bli förödande i en annan
målares händer. Men Widerbäc k lyfter de banala röd a längo rna och det id ylliska kyrktornet till inslag i en torrblåsig vårbild, en styc ke genuin uppsalaslätt i april som leve r i kraft
av sill omisskännliga ljus. Ett porträtt av en gård men samtidigt något a nn at : ett pricksä kert registrerande av den fl ykt iga vårstä mnin gen - d e farande skyarna ä r a nsatta med
lätta fördrivningar i täckvitt och blekt koboltblått.

Till arvet från sekelslutet hörde det meditativa stämningsläget men
också upplevelsen av konstarternas inre sammanhang. Gränserna mellan litteraturen, bildkonsten och musiken var oklara, målaren var inte
rädd för att bli betraktad som litterär, lika litet som tonmålaren ville
förneka impulserna från bildkonsten. Gusten Widerbäcks livslånga personliga förhållande till musiken gör det dubbelt angeläget att lyssna
efter klangläget i hans bilder - tonerna har flera nyanser än man
kanske i allmänhet föreställer sig. Avantgardismen med dess ofta starka
effekter förefaller ha satt ur spel den gamla definitionen på lyrik som
»känsla upplevd i stillhet». Målare som framhärdade i att utnyttja
landskapet som själsspegel fick helt naturligt svårt att hävda sig. De lät
sig nöja med en existens vid sidan av det larmande huvudstråket.
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Bild 12. Träd gå rd sga ta n . 193 0-tale t. Ak vare ll 111ed täc k vitt. 22,5 X 20 cm. Priv. ägo. Va1·sa mt a nt ydd a konturlinj e r låte r do111k yrkan växa upp ur e tt va rmt färgdunke l so111
be h >irska s av brunriicl a och ockragu la kl a n ge r. De n topografiska exak th e te n livas av n ~1 g ra
111 e n vikt iga lju sacce nte r , främst speg lin gen av d e n mo lntäc kt a hi111le n i e tt e n sa 111t
ta kfönste r. Stämn in gs läge t >ir rofy llt , inte e n 111 ä nni ska syn s p ~1 trott oa re rna. 'Vl e n de n
inbitn e u psal ie nsare n h ö r s>ike rt k<.u orn as av lägs na skrän krin g kyrkt o rn e n .

rn

Fo togra fie rna ä r tagna av in stitutio nste kniker Sve n- Olof Lind111an.
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