
Utdrag ur brev från Viking till Signe 
 

Brev 29/4 1954 

Hej, hej - hjärtliga hälsningar från Paris! Och tack för att du uppmuntrade mig att resa hit 
igen. Här känner man positiva krafter bölja genom ens kropp. All olust är fullkomligt 
bortblåst! Redan på Själland är det en lättnad. I Paris möttes jag av en ljuvlig vår och värme. 
Fruktträden är redan utblommade, grönskan skir och fin, kastanjerna är så lummiga som i 
juni hemma. Och 1:a maj översvämmas Paris av vild liljekonvalj! 
Vid framkomsten gick jag direkt till mitt stamlokus vid Gare du Nord och åt. Ett originellare 
klientel kan ej tänkas. Filosofer med långt hår och skägg och milda ögon, en gumma i huckle 
med fint tecknade drag och en profil som en comtessa och andra härliga gummor i hattar 
från 1920, typiska filmfransmän med pincenez på nässpetsen, några har plommonstop på sig 
o.s.v.… Och ett guldgult ljus som silar ner från taket skulle göra Rembrandt vild av 
förtjusning…   
Det var en hopplös vandring att söka hotellrum. Nära att ge upp hittade jag precis vad jag 
tänkt mig. Vid en gata nära kyrkan St. Sulpice och torget där du minns vi hämtade 
ransoneringskort. Ateljén bara om hörnet, parken alldeles här intill, mitt emellan Quartier 
Latin och Montparnasse. Rummet är mycket bättre än det förra. Ett stort fönster vetter åt 
gatan, här finns ett stort skåp, bra korkmatta och en utmärkt ny säng och lampan är starkare. 
 

 
 

 

 



Nu när alla praktiska problem är lösta kan jag helt gå upp i arbetet. Tecknat figurer i parken 
idag, på måndag börjar jag på ateljén. 

 
 

Jag gick ut i skymningen i kväll. Klockan var 8 och det var 14 grader. På Rue de Cannes satt 
fyra clocharder med armarna om varandras hals och sjöng med spruckna röster. Folk log åt 
dem. Det luktade god mat från husen. Ungdomar kysstes på gatan. Något slags lyckorus 
ligger i luften som kom det från de blommande platanerna. Jag blandar mig med de 
pladdrande negrerna vid bardisken hos Dupont och dricker ett glas rött Beaujolais. Herre 
Gud, vad man trivs… 



Jag vill bara ge dig en glimt av Paris. Avundas mig inte för att jag får uppleva allt detta. Ingen 
vet hur jag lider genom min splittring. Men skönhet är ett livsvillkor. Man kan ej ostraffat 
förkväva sin natur. Vill du leva med mig i Frankrike, du och Annelie, om det blir nödvändigt?  

Du må tro att rocken är enastående fin och lämplig som du sydde. Den modellen är så vanlig 
här bland studenterna. Jag förstår minsann inte hur du kunnat få ihop alla trasorna till en 
enhet. Tack! Skriv så snart du får tid!  
 

Brev 6/5 
Redan igår fick jag ditt brev. Det var raskt marscherat! Madame kom med det till mig och jag 
trodde inte det var sant. Naturligtvis blev jag glad som du kan förstå att höra från dig särskilt 
som du gör affärer och vi och vårt blir föremål för intresse. Och jag är förvånad att du redan 
hunnit med så mycket utomhus.  

Den dyrbara tiden i Paris rinner undan… Är mycket nöjd med mitt lilla trevliga rum. 
Visserligen är trappuppgången svart som natten, den röda mattan alldeles utsliten, 
korridorgolvet har djupa hålor osv. Ibland springer det små möss mellan benen på mig när 
jag sitter och läser. Bäst gömma osten i spritköket. Jag tror de bor i resårbotten i min säng ty 
någon annanstans kan de ej bo. 

Med måleriet har det varit bråkigare. Var så glad att sätta igång på ateljén igen. Allt var sig 
likt, alla kamraterna var kvar men man hade slopat klädd modell och flyttat skulptörerna dit 
istället. Så det var bara naket och stilleben att välja på. Jag betalade en månad i förskott och 
satte igång första dagen med en lavyr av ett negerhuvud. Men var inte nöjd. Nu såg jag hur 
förfärligt akademiskt där var. Det målas och målas men vad ska det tjäna till att ödsla med 
material och tid när man inte har målet klart för ögonen. Och den gamle gubben går 
fortfarande omkring och briljerar med sin lärdom i anatomi som om en kvinnokropp bestod 
av biceps och triceps och var ett muskelknippe istället för ett spel av färger och rytmer! Du 
vet hur känslig jag är för miljön, måste ha den i harmoni med mig själv. Tycker inte jag kan 
komma ifrån ”avbildningen”. Det är så bekvämt och slött att måla allt som det är. Nej, man 
måste kasta allt det där överbord.  

Nu har jag tagit steget fullt ut! Jag gick till André Lhote. Det är 20 år för sent. Ville studera för 
honom 1933, men Martin (kusin och konstnär) sa att jag skulle välja Friesz och jag 
respekterade en äldres råd då. Friesz var bra men Martin förstod hans måleri bättre. Jag 
trodde Lhote var död eller ej längre hade ateljé.  Det var genom Anderberg i Skånska 
dagbladet jag ånyo kom att tänka på Lhote som fortfarande har ateljé på Rue Odessa. Mon 
Dieu, vilken skillnad! Vilka smakfulla uppställningar av modell och ”natures mortes”! 
Väggarna klädda av Lhotes stora kända kompositioner jämte små Renoir och annan konst. 
Där målas mycket djärvt och fritt, inget amatörmässigt tavelmålande. En svensk dam fanns 
där, grevinnan Lilliehöök. Hon tyckte absolut jag borde börja hos Lhote, bättre ledning stod 
ej att få, i synnerhet om man som jag låg åt det monumentala. I morgon ska jag gå dit och 
höra mästaren själv korrigera. Det blir säkert en våldsam uppryckning och omskakning i 
början. 

För övrigt går man fortfarande i ett känslorus som alltid i Paris. Hårdhet och saklighet är så 
fjärran. Det är som om ett fruset hjärta tinar upp. I solnedgången i går kväll promenerade jag 
utmed kajerna hela vägen till Champs Elysées. Det går ej att beskriva hur broarna lyste som 
guld och hur träden doftade. Jag gick för att höra föreläsningen om kubism (man har ej råd 
ta metron). Det var det bästa och roligaste föredrag om konst jag hört i mitt liv. Det varade 



två timmar. Man ville fortsätta hela natten… Fina färgljusbilder av Cézanne, Picasso, Braque, 
Lhote och Gris. 

Idag har jag blivit föreställd för André Lhote och hört hans kritik i två timmar. Fantastiskt! 
Idag börjar något nytt, en ny värld öppnar sig. Har skrivit in mig för en månad. Skriver mer 
sen. Är så proppad med måleri o kan ej tänka på något annat. 
 

Brev 14/5 
Varje dag i Paris är ett känslorus som ej upphör. Hur skulle man kunna vara dyster här? Paris 
är paradiset på jorden för oss målare. Överväldigande skönhet drar förbi ens målaröga, alla 
färger är fulländade, friska, doftiga – och för en parisare är allt detta så naturligt. 

Som jag skrev sist har jag börjat på Ateljé Lhote. Första dagen följde jag korrektion och blev 
sedan genom monsieur Poliakoff föreställd för mästaren, en liten man i manchesterbyxor 
och klarröd slips och med en stor skärm över ögonen. Talar lågt, snabbt, bestämt. Mycket 
skiftande sinnesstämningar. Kan vara hänsynslös ibland, småtrevlig ibland. Han är väl nu i 60-
70-årsåldern men kvick och levande aktiv. Det målas helt abstrakt på ateljén och Lhote hade 
ibland svårt att upptäcka modellen på dukarna. Han har sträng disciplin på teckningen och ej 
något får nonchaleras. Detta ej i akademisk mening, gudskelov! Han hotar med att ej 
korrigera den som står och målar en kvinna istället för ett stycke arkitektur.” Il faut que ça 
tient”, det nödvändiga som konstituerar ett konstverk. Färger får man använda helt fritt med 
enda avsikt att få ”un tableau qui vit”, en målning som är levande med ett spel och 
växelverkan av kallt och varmt. Han skyr vitt och svart och alla neurasteniska mellantoner. 
”Nécropole” (kyrkogård), säger han. Han travesterar bibeln och säger: ” I begynnelsen var 
Cézanne… det moderna måleriets fader.” Hans linje går över Cézanne, la Fresnaye, Matisse, 
Isaksson, Villon. Du förstår att bättre träning för monumentalt måleri står ej att få. Man lär 
sig mer om komposition och att fritt använda sig av färgen. Det är ett helt annorlunda 
synsätt som öppnar oerhört rika perspektiv och som ger svindlande känsla av frihet. Ej längre 
ängslig kompromiss inför naturens tristess. Genom en klart logisk, intellektuell process blir 
den till ett skimrande féeri av färger och former… 

Lhote är ju renodlat dekorativ - monumental. Han jobbar själv på ateljén på skissen till en 
stor gobeläng. Nyttigt att följa ett konstverks tillblivelse. Och där står nu jag och trevar mig 
fram! Kastade ett öga på mitt försök och sa att jag var en korgmakare (vannerie), d.v.s. 
arbetade bit för bit istället för hela på en gång. Man är väl ängslig i början och är dogmatisk, 
men snart nog lossnar det och man blir bara målare. Men jag är som en svamp som suger 
upp lärdomar vid skönhetens källa. Det är som att vakna upp ur ett långvarigt 
slöhetstillstånd… I morgon, fredag får man sin duvning. 

Jo, idag var det korrektion och mitt arbete blev ej nådigt mottaget. – ”Det är ej modellen 
som intresserar”, sa han ”det är målningen, tavlan - c´est le tableau”.  (Otte Sköld sa ju alltid 
tvärtom: ”Se på modellen och stå ej och måla en tavla”). ”Man måste ha fantasi. Mätta de 
belysta partierna”!  Satte dit ren orange och gulgrönt. ”Är inte skuggpartierna blåa, vill jag bli 
hängd”. Satte dit ren ultramarin.  

Den moderna konsten lär man sig inte på en vecka, den är förbaskat invecklad och 
vetenskaplig. Man kan ej längre tro sina ögon. Bildsinne och färgfantasi betyder allt. Men det 
är måleri och jag kommer att ha nytta av det senare när man hunnit smälta allt. Det är klart, 
jag kan aldrig helt acceptera den moderna uppfattningen att modellen är så intresselös som 
individ. Man vill måla ett föremål i allmänhet ”en général”, ett bord, en kortspelare, en 



mandolinspelare i allmänhet, ej en viss. Min styrka är att karaktärisera, har intresse för 
individen. Det är litterärt men det är en styrka. Jag ska nu försöka treva mig fram i smått 
format för att reda upp färgplanen. Omöjligt jobba ute, förbaskat mycket folk överallt.  

Ska åka och se Vårsalongen. Den är helt abstrakt i år, ej en enda realistisk målning. Ja, varför 
inte? Varför ska vi nödvändigt härma målare som levde för många hundra år sen? Jag har 
haft rätt i mitt missnöje med mig själv och miljön. Det är i elfte timmen man inser hur idiotisk 
hela ens inställning varit… 

 

Brev 21/5 
Brevet kom idag… Roligt få ordnat på tomten. Det är i alla fall något eget vi äger. Jag hade 
sådan glädje att göra muren och vill gärna fortsätta med fler murar senare så vi kan stänga in 
oss i vår egen lilla värld.  

Jag hoppas också kunna måla där efter de nya impulser som Paris har givit mig nu, d.v.s. göra 
måleriet till en lek med färger och göra mig oberoende av gamla fördomar. Jag lär mig måla 
helt från början igen. Kanske går det inte att lära sig. Det moderna måleriet är mycket svårt, 
mycket fordrande. Jag har gjort en ryslig sak på ateljén denna vecka och har ej vågat visa 
Lothe den idag, men har följt korrektionen av andras arbeten och det lär man sig mycket på. 
Det är väldigt duktiga målare där, särskilt de kvinnliga. Jag förstår inte hur de kan hitta på 
dessa färgsammanställningar och uppdelningen av ytan. Ändå är det så sant. Även om jag 
aldrig är utrustad med tillräcklig färgfantasi för att kunna måla abstrakt är det bra att känna 
till färgens rika möjligheter och fritt användande av den. Börjar förstå teckningen nu: man 
tecknar ljuset. Ljuset ger formen. Fransmännen är beundransvärda i att de tänker så klart. 
Det gjorde Isaksson och Aguéli också. Vi skandinaver dras med alldeles onödig 
sentimentalitet.  

Där är en danska på ateljén med starkt målartemperament och starka färger. Hon får god 
kritik fast hon lever på känslan. Så finns där en schweizare, en engelsman och en neger från 
New York bl.a. som jag pratat med. För övrigt helt franskt. Det blir ej mycket tillfälle till 
samtal och att göra bekantskaper, ty alla arbetar som besatta även under pauserna. Och det 
är tyst också. 

Jag gick till Louvren i eftermiddag. Såg på Corot och Ingres bl.a. Vilka utsökta kolorister de är! 
Nu ser man på de gamla mästarna på ett helt nytt sätt. Lhote talar ofta om dem och påvisar 
sambandet mellan det förflutna och nutiden. Riktigt också som han säger att Tizian, 
Caravaggio t. ex mättade ljusdagrarna med färg, orange bl.a. Och ofta finns det något kallt i 
närheten för att det ska klinga ut riktigt. Där är magiken. På Louvren är en ryslig trängsel och 
man hör alla världens språk på en gång. 

Köpte Babar-boken till Annelie idag, med följd att jag inte fick råd att äta middag idag, men 
av den blide, stillsamme mannen här i gatan som säljer färdiglagat tillhandlade jag mig ett 
stycke kokt torsk och potatis som jag åt på rummet. Vinet här kostar knappt mer än en liter 
mjölk. Fina sorter: Bordeaux moelleux , Beaujolais osv. Jag har köpt en liter ibland för att 
prova. Igår drack jag en halv liter i ett svep och blev så obegripligt glad och trivsam och den 
stämningen varade hela dagen. Även idag har man känt sig så energisk och mår så väl. Mitt 
lilla rum var en riktig atlantångare igår i full orkan och när man gick ut för att äta verkande 
alla människor rysligt trevliga och språksamma.  



Det är en smula ensamt på kvällarna. Man vågar ej gå ut eller träffa någon. Det har man ej 
råd med. Paris är fullt med frestande kaféer. Man har ej ens råd att köpa hem en kaka. Ingen 
tidning, ingen bok om än aldrig så sönderläst. Man känner sig rysligt fattig. 

För att prata måleri igen fortsätter jag följa föreläsningarna i Théâtre Marigny. Tur för mig att 
denna serie är aktuell just nu – en utmärkt introduktion i modernt franskt måleri. Man har ej 
råd att ta metro dit utan får traska den långa vägen fram och tillbaka. Är hemma efter 
midnatt. Sist presenterades Georges Braque, en fin målare som i sin balans, enhetlighet och 
andra värdefulla franska egenskaper jag tycker faktiskt står över Picasso som ju är så helt 
olik. Braque har gjort nästan uteslutande stilleben och som sådana några av de finaste i 
fransk konst. Nästa onsdag talas det om Gris och Léger. Så har jag varit på Vårsalongen här 
som är mycket intressant att se hur det målas nu. Uteslutande abstrakta målningar, ca 300, 
ej en enda realistisk. Där finns Picasso, Matisse (är väl snart 90 år), Chagall, Léger, Lhote, 
Max Ernst, Estève, Villon, dessa de äldsta och mest kända men där jämte många duktiga 
yngre målare. Villon (som intresserar mig mycket och har mycket gott namn här) har den 
minsta duken men den bästa av alla. Kompositionen i ett kryss med rektanglar i och några 
kurvor. Färgen utsökt i blågrönt mot violett, rent kadmiumgult och grått och svart. Där fanns 
slättlandskap (tror jag) som visar att åkrar inte är så tråkiga som man i sin fantasifattigdom 
inbillar sig att de är. Men man får göra himlen mörk kadmiumröd t.ex. och finna på rytmer 
som aldrig skådats förr. Vi kan ej längre skylla på naturen. 

Vill tala om också att förra lördagen åkte jag ut till Sèvres för att se på landet. Gjorde en 
akvarell där vid en mur och försökte tillämpa de nya lärdomarna men det gick ej bra. Annars 
var där underbart. Träden snöade sina blommor över mig där jag satt i solgasset. Vackra hus 
och blommande träd utmed trappgator som ledde ner till bygatan. Vilade i skuggan i St. 
Cloudparken. Det doftade ljuvligt, näktergalen sjöng, färger, jättestora träd, allt var så 
vackert. Och så tänkte man att här gick den store Corot för hundra år sen och hade kanske 
samma upplevelse som jag har nu… 
 

 
 



 Kommentar 

Hemma i Sverige har det kommit inbjudan till Sommarsalongen och tavlor måste lämnas in 
med kort varsel. Mycket av innehållet i breven som följer handlar om vilket urval som ska 
göras, priser, inramningar o.s.v.  Signe tar hand om allt detta genom råd från Viking via 
breven. Han kände fullt förtroende för hennes omdöme. 
 

Brev 28/5 
Det är mycket varmt i Paris nu. 33 grader såg jag på en termometer igår. Gatorna ångar, 
asfalten är len. Jag har varit ute i Sèvres flera gånger, där är det friskare och tystare. Åker 
med det där fina tåget du minns vi reste med från Versailles. Stiger av vid Bellevue och håller 
mig där omkring och i Meudon och Sèvres. Där är så måleriskt med slingrande gator uppför 
höjderna och vackra villor, både små och större palats. Långt i öster blånar Paris med 
Eiffeltornet som en bredbent giraff i mitten. Nu blommar blåregnet och lavendelblå iris. 
Vackra gamla murar med murgröna. Vackra människor som talar det vackraste av alla språk 
och som direkt stigna ur en Corot-tavla. Ljuvlig sol, dofter… Skulle vi bo utanför Paris skulle 
det var här. 

Varje dag upplever man så mycket och lär så mycket. Inga resultat att tala om men det 
klarnar snabbt. Isoleringen på landet där hemma har betytt en farlig tillbakagång de senaste 
åren. Lhote är en utmärkt vägledare samtidigt som man studerar utställningar och museer 
och följer föreläsningsserien.  Man får lära sig att teckna på nytt. ”Ce n´est pas la nature il 
faut respecter, c´est l´art de dessiner”.  (det är inte naturen man ska respektera, det är 
konsten att teckna). Om färgen lär jag också mycket. Var på museet idag och studerade 
Braque, Matisse, Villon, Lhote, Juan Gris. Picasso är fortfarande alltför genial för mig och 
Léger har så starka färger så de får anstå till senare. På föreläsningen sist talades det om 
Gris, Léger, Lhote, la Fresnaye, Metzinger, Delaunay, Villon. Man förstår dem bättre nu. 
Måleri är ett språk som bara förstås av de initierade. 

Jag börjar förstå hemligheten med Paris tjusning. Det är synintrycken, det är så mycket, men 
allt talar direkt till skönhetssinnet… 
 

Brev till dottern Annelie  
Kära Annelie! 

Du får väl också ha ett brev från Paris liksom mamma. Du må tro att jag ofta tänker på min 
lilla flicka och undrar hur hon mår. Så snällt av doktor Edén att ge dig medicin så snuvan 
flyger ut ur näsan. Håll efter mamma så hon inte låter dig gå och frysa. Om du kommer hit 
ska vi gå ut i parken och leka med alla barnen. Dom ”maler salt” och hopar hage och kastar 
boll och ser på dockteater och åker karusell och rider på riktiga levande åsnor runt den stora 
dammen där man seglar med båtar. I våffelbageriet får de nybakade våfflor som doftar 
härligt av vanilj. Jag har haft så mycket att göra att jag inte har hunnit hälsa på hos Babar. 
Det är långt att gå ut till den stora skogen. Du skriver väl ett brev till mig sedan och talar om 
hur du har det. Ni har väl vackert väder nu och du kan leka ute hela dagen. Du lovade mig att 
se efter så ingen fördärvade i trädgården och jag litar på att du gör det medan jag är borta. 
När jag kommer hem ska vi ta bussen ut till stranden och bada. Det blir väl skojigt!  

Hälsningar Pappa 

  



Brev 5/6 
Tack för dina brev! Du har verkligen skrivit flitigt sista tiden. Nu är utställningsproblemet 
över för denna gång och jag vet att du gjort vad som kunde göras av situationen. Hade bara 
någon sagt ett fän om Sommarsalong hade vi varit bättre förberedda.  

Tiden går så fort. Blott några veckor kvar i Paris. Jag har nu gått så länge jag har betalt för 
hos Lhote och ämnar ej betala för ny period. Det får räcka för denna gång. Jag har lärt 
mycket om färgen, det var just vad jag behövde.  Jag kan ej måla så frenetiskt som man gör 
där, även under pauserna. En dag var modellen försvunnen men där var ingen som märkte 
det. Inkilad mellan en mängd staffli då man hör bara penslarnas energiska arbete, blir man 
riktigt nervös och vet inte riktigt vad man ska ta sig till. 

Tiden som är kvar tänker jag vara något på landet och när vädret ej är lämpligt studera 
museer och samlingar. Det börjar bli lite väl varmt i Paris. Oftast åker jag ut till Bellevue och 
Meudon för att måla. Paradis för målare där ute, vid varje steg man tar får man in bra 
kompositioner av stigar, villor, gamla murar, varierad grönska. Jag målar vid ett 
kapucinerkloster i kanten av parken. Ibland ser man någon smal, finbyggd svartrock 
promenera på stigen och meditera under de höga cedrarna. Utsökt stämning, kultiverat, 
franskt... Fåglarna pratar ”mais oui, mais oui”, alla blommor doftar. Synd bara att inte du och 
Annelie är med! 

      
 

  



 

Brev 11/6 
Det var nyheter du hade att förtälja! Det är glädjande för oss att vara så gott representerade 
på salongerna i sommar och hoppas nu sälja bra också. Något ljusare ter det sig för oss i år. 
Det är mycket pengar du skaffat till hemmet sedan jag reste och jag gjorde stora ögon när 
jag läste om affären med ”Fransyskan”. 

Man får ägna sig åt att se så mycket konst som möjligt tiden som är kvar. Mängder av 
utställningar avlöser varandra hela tiden (just nu Picasso och Renoir). På museerna börjar 
det bli en väldig mängd turister liksom i Paris för övrigt och här är ganska oroligt för allvarligt 
studium. Har studerat romersk och pompejansk mosaik och sett närmre på Cézanne, 
Gauguin, Renoir och van Gogh som väl nu får betraktas som de verkliga vägröjarna för den 
moderna konsten. Men ack! Hur många målare förstår dem? Gauguin börjar jag förstå nu. 
Hans ytmåleri var en förelöpare till det abstrakta. Jag översätter flitigt i Lhotes bok jag köpt 
som mycket klart ger överblick av all konst. 

Det abstrakta måleriets fader är Kandinsky och Delaunay och Mondrian. Nu är det 
intressanta detta att realismen återuppstått bland en grupp yngre målare som kallar sig ”Les 
peitres du réel” och som har en uppmärksammad utställning nu på Rue de Seine. Jag har 
varit och sett dem. Något av Linnqvist, Sköld t.ex. på 20-talet eller gamla holländare 
kärleksfullt berättande om tingens stilla liv, en karamellstrut, gamla dockor och leksaker, 
nystan i en korg… Men ändå måleri! 

Allt detta intresserar mig särdeles, ty samma spänning mellan det litterära berättandet 
(stämning, människointresse o.s.v.) och mellan absolut renhetssträvan i måleriet (färg, 
komposition, kontrapunkt) finns inom mig själv och är orsaken till splittring och oro. Vi lever i 
en tid då det måleriska renodlas till det yttersta. Det är mycket fint men jag kan aldrig bli 
abstrakt. Och publiken vill ha det som går att läsa av. 

Man är alldeles yr av allt det myckna nya man upptäckt. Får komma hem och smälta och 
idissla ett tag och framför allt ta ställning till allt det motsägande. Man ska vara sig själv men 
samtidigt ett led av l´art éternel, l´art universel. Franska målare här i Paris besitter fantastiska 
kunskaper om all konst från alla epoker och alla världsdelar. 

Då kan vi snart räkna dagarna och det ska bli verkligen roligt att vara hos dig och Annelie 
igen i vårt lilla hem… 

 
 


