
Sigrid Hjertens var en 
konstnar som radikalt 
brot mot det forgSngna, 
som var med om att info
ra modemismen i svensk 
konst. Men Kijq var den 
enda kvinnan bf^d en 
rad manliga kollegor 
och blev utsatt for ban 
och fortal, skriver Mar- 
gareta Rye i sin anmiilan 
av Anita Goldmans bio- 
grafi over konstnwnnan.

I^Tar Sigrid Hjertins konst 
v3ren 1995 fyllde Lilje- 

X ^ valchs konsthall i Stock
holm hade det lange stJtt klart 
att hon var en av 1900-talets 
storsta mSlare och fargkonstnii- 
rer. Men erkiinnandet kom sent 
i hennes eget liv, forst 1935, det 
hr hon skulle fylla 50 och var pi 
vag in i en sjukdom som tog 
hennes livsgladje och skapar- 
lust.

Tragiskt slut men 

upprattad som konstn^

Saklitteratur

Anita Goldman 
I sjalcn alllid rcn 
- om Sigrid Hjcridn 
Naiur och Kullur

Under hennes aktiva tid mottes 
hon av en oerhort brutal och 
lordomsfull kritik. Albert Eng- 
stroms recension av Expressio-

nistutstallningen 1918 har blivit 
en klassiker: "...hennes arbeten 
iiro rena idiotin. Hon har sina 
modeller pi Eugeniahemmet 
och ser ut alt aga en pervers 
langtan efter vanskapligheler.”

Men han var inte ensam ulan 
en i en kor av roster: "Det ar 
alster av vanforhet antingen pi 
intelligensens eller moralens 
omride.” (Knut Barr i Stock- 
holms-Tidningen 1917).

Manga utfall
1 Anita Goldmans hok om 

Sigrid Hjerten. / sjdlen alllid 
ren. citeras minga liknande ut- 
fall. Aven sedan modejnismen i 
ovrigt accepterats angrips Sig
rid och utsatts for gyckel. Nar 
hennes konst inte beskrivs som 
dekadent eller galen, si ar den 
"kvinniig", vilket betyder att 
kriliken inte tar stiillning till om 
hon ar en bra eller dilig konst- 
nar, hon ar forst och friimst kon.

Anita Goldman hade forst 
plancrat sin bok som en roman, 
men under arbclet fick hon till- 
gang till en omfingsrik brev-

vaxling mellan Sigrid och ma- 
ken Isaac Griinewald och ro- 
manprojektet fick vika for do- 
kumenten. Delar av romanfor- 
men finns kvar i nigra ogon- 
blicksbilder av parets liv, men i 
ovrigt ar denna konslnarsbio- 
grafi uppbyggd tematiskt med 
citat ur brev, tidningsartiklar 
och ,sjukjournaler. Hela tiden 
hbr man forfaltarens personliga 
och engagerade rost^ hennes 
kommentarer kring 'de teman 
hon lyfter fram: moderskapet, 
bamdomen, aktenskapet, kon- 
sten och kritiken, drbmmen och 
sammanbrottet.

Modern dog tidigt
Vad betyder det att forlora sin 

mor vid tvi irs ilder? Anita 
Goldman ser forluslen av mo
dem, av karleken, som det stora 
traumat i Sigrids liv. Den karlek 
man inte fir, kan man heller 
inte ge. Det finns en kyla i Sig
rids brev, som ofta iir prakliska, 
affarsmassiga, medan Isaacs 
gibder av romantisk uppvakl- 
ning - iiven nar han i sjiilva ver-

ket ar totalt engagerad av en av 
sina minga alskarinnor.

Sonelklvin, som finns med pa 
minga av Sigrids milningar, 
minns henne inte heller som en 
karleksfull mor. Det verkar inte 
som om hon haft nigra nara 
kvinniiga vanner. Nar aktenska
pet med Isaac krisar blir hon en- 
.sam, mycket ensam. De lever 
ocksa storre delen av sin ge- 
mensamma lid pi olika hill, 
Sigrid med sonen i Paris, Isaac i 
Stockholm diir han gor en ly- 
sande konstniirskarriar blandad 
med lika uppmarksammade 
skandaler,

Del ar i konslen som Sigrid 
finns ”hel och obruien, pa eit 
salt som hon inte skall finnas 
for sonen, for manncn, for sam- 
hallet". Hon iir en konstnar som 
radikalt bryter mot del forgang- 
na, som iir med om att infdra 
modemismen i svensk konst. 
Men hon iir den enda kvinnan 
bland en rad manliga kollegor 
och blir utsatt for han och fortal. 
Hon fbrsbker alt kombincra iik- 
tenskap, moderskap och arbctet 
som konstniir och mdtcr elt

kompaki ofdrslaende. Hon sig- 
neradc sina milningar Hjerten 
men fick i pressen alllid hela fru 
Griinewald eller professorskan. 
Hennes konst ansags paverkad av 
Isaacs men siimre, underlagsen.

Lobotomi
Det ar byggsienarna i den bild 

Anita Goldman bygger upp och 
som kanske kan fiirklara del 
slutliga sammanbrottet. 19,32 
drabbas Sigrid av en psykos och 
fran 1935 till sin dod 1948 lever 
hon instangd pa olika virdin- 
raltningar, framsi Beckomber- 
ga. Det finns into nagon sjuk- 
domskonst bevarad som i Hills 
och Josefssons fall. EnligI Jour- 
nalerna vill hon ut, resa till 
Frankrike, mala: "Jag iir artist, 
jag kan inte mala har. Jag behb- 
ver en annan miljo ". Hon forkla- 
ras omyndig och Isaac tar ut 
skilsmassa, hon gar alll langre in 
i ett stumi olevande. En slarvigi 
utford lobotomi dodar henne.

Ar det vardapparalen och dess 
40-talsideologi som slacker 
henne sbm konstnar? Ar del 
hennes rtjjrmTisIc, samhallel, 
konsIvarldgK’ Vem ar del som 
fbrnedras i sjukjournalernas 
korla notiser om kladd och 
snusk? fragar Anita Goldman. 
Det ar inte Sigrid Hjerten. hon 
ar "I sjalcn alllid ren". Och 
konsthistoricn har alerupprattal 
henne: i dag anses hon overliig- 
sen sin make.

MARGARETA RYE

Skulle omvarlden godta en tysk 
konfiskation av Hitlers upp- 
hovsratt, skulle dorren kunna 
dppnas for allskdns diktaturer 
att konfiskera tnisshagliga fdr- 
fattares upphovsratt over allt i 
varlden, konstaterar Stefan 
Lindgren i sin anmalan av Erik 
Gothes bok Den vanliga vdgen.

■ ^ Wed boken "Den vanliga vageiT’ 
(Hiigglunds) erbjuder juristen 

XT.M.Erik Gothe en bilvis rafflande 
genomgSng av riittsivislen mellan Hiigg- 
lunds ISrIag och den tysta delsiaicn Bay
ern om utgivningen av Hitlers "Mein 
Kampf’ med Stig Jonassons forord i 
Sverige.

Saklitteratur

Den vanliga vagen 
Erik Cdthe 
Hagglunds

Om Tyskiand och chefsdk!agaren An
ders Helin vinner, nar Sux:kholms lings- 

-^rall avkunnar sin dom idag den 28/3. har 
Sverige g5ll med pd all I5ta Tyskiand av- 

nar, var och hur lasare i andra lander 
ska ta del av nazismens historiska ur- 
kunder.

Skolupplaga
Mina barn kommer dd all ha berdvals 

den mojlighel som jag sjalv hade niir jag 
jag gick i skola, all gd till de nazisliska 
urkunderna, for alt sjalv se hur nazister- 
na lade fram sin sak. Slig Jonassons ”Na- 
zismen i dokument'’ i plastad skoluppla
ga iniar forlfarande en hedersplats i min 
bokhylla.

Men del som troligen ar nylt for de 
nesla lasare i Goihes bok ar inie den 
iryckfrihctsratlsliga argumeniationen. 
Snarare iir del att Gothe vi>«r hur iiven 
upphovsriilten siar pa spel.

Om Fristalen Bayern fdr riill. sd var det 
inie bara Millers maleriella egendom 
som konfiskerades i krigsslulet ulan ock- 
sd bans upphuvsriitl. Dd har det vips kna-

Skall Tyskiand 

bestamma har?
salts ell prejudikal som kan fi allvarliga 
foljder for all varldens forfaiiare som le
ver i en fientlig omgivning.- \

Medan Svante Nycander i bokens lorord 
sager'att det frSn moralisk synpunki ar 
’orimligt att tillerkiinna monsirel i Berlin- 
btinkem ralligheter av vad slag det vara 
mande", resonerar Gothe mem kallt.

Skulle omvarlden godta en tysk kon- 
fiskalion av Hillers upphovsratt, da skul
le niimligen dorren kunna oppnas for all- 
skons diktaturer all konfiskera misshag- 
liga forfaltares upphovsratt over allt 1 
varlden. Den enda g3ng som frdgan pro- 
vats i en curopeisk domsiol. av tingsral- 
len i Bologja 1971. avvisades de tyska 
ansprdken med en fnysning:

'Kvarl&tenskap
"Den konfiskalionsatgard genom vil- 

ken 'Adolf Hitlers hela kvarldtenskap' 
bverfors till Fristaten Bayern ar begran- 
sad uteslulande till den maleriella egen
dom som befinner sig dar. Det ar sdledes 
inte mojligl all ulstracka densamma till 
upphovsratlen och forfoganderalten till 
den avlidne lyske diktalorns bok Mein 
Kampf."

1 buvudforhandlingarna som nyligen 
agde rum i Stockholm havdadc dklagare 
Anders Helin sensationellt all Hitlers 
upphovsrall inte var exproprierad ulan 
"forverkad pa grund av brott”.

1 fbrlangningen av del resonemangel 
skulle man kunna tanka sig all Helin 
skulle kunna lagga rabarber pd alll frdn 
Lars Ferm/Svartenbrandls senasle opus 
till Cheryl Chessmaps roman frdn diids- 
cellen. Forutom all del ar - och bdr for- 
bli - omojiigi enligi svensk ratt alt kon
fiskera upphovsralter, si finns det ett an- 
nal hinder for de tyska anspriken.

En tysk konfiskation kan niimligen 
inte ulstriickas till all giilla egendom

Hiller och Mussolini. Kan verkli- 
gen Prisiaten Bayern ha evig upp- 
hov^ralt pi Hillers lexier? > 

utorpiands. Del finns svenska raiisfall 
frSn liden efter ryska revolulionen 1917 
och frin bbrjan av 40-talet. niir Tyskiand 
vill konfiskera lyska judars egendom i 
Sverige, men diir hdosta domsiolen be- 
stiimtsanej. ^

Bern-konventionen
Del sags ocksa i Bem-konveniionen. 

som reglerar upphovsratlen, alt den giiller i 
den utstrackning som anges av lagamu i 
varje land. Tysk upphovsriiuspraxis har 
alltsi ingen ratlskrafi i Sverige.

Niir joumalistfdrbundels Claes Leo 
Lindwall vail alt med hiinvisning till jusi 
upphovsraltens belydelse la Bayems parti, 
sa ar del alli.sa elt bevis for okunnighel och 
ovilja alt la till sig det material som har 
lagls fram.

Har han det minsia omlanke om upphovs- 
ralten ska han skynda sig alt gdm en krafl-

full markering till sidd for Hiigglumls fdr- 
lag. Jag vill giima liinka mig all de niimnde- 
miin .som nu ska doma atminstone det 
som .sin plikt all lisa Erik Gdlhes bc^k.

Om inte annul sa kan de liira sig lite 
tryckfrihelshislona diir. Boken avsiulas 
med en komplell fdrteckning over trytk- 
la skriftor som beslaglogs under krigel. 
Del ar den sjaskiga tradition av spring pa 
UD och gra lappar som chefsaklagarc 
Anders Helin vill aieruppliva.

Kontl*oversiell
Andra delar av Erik Gothes historiska 

utblickar iir kanske mera koniroversiella. 
Hans beskrivning av Niimberg-raltegang- 
ama som ”en tvivelaklig historia" bland 
annat eflersom de uigjorde en rclroakliv 
rlittskipning. anser jag sjiiiv otiilracklig.

All segrarna domde de hdgsla ansvari- 
ga nazisterna maste beiecknas som rail- 
matigt och naturligl. Var siller ratten om 
inte i spjulslangs iinda?

Processen organiserades i den uttryck- 
liga fdresalscn alt man darmed skulle 
undga att gdra hela det lyska folkel sky!- 
digi (Robert H Jackson 21/11 -45),

Vad man isiallel kan ha skal all frdga 
sig iir vilka foljder det fick att de alliera- 

. de fdrylligadc och till sisl hell avbISste 
avnuzifieringen. niir det kalla krigel bdr- 
jade och de gamla nazistkoryfeerna blev 
mojiiga bundsforvanier mol .Sovjel? Det 
finns det skiil all alerkomma fill, och i 
den diskussionen behovs de na^siiska 
urkunderna. \

Vid huvudfdrhandlingen ansa^chefs- 
aklagare Helin alt pafdljden fdrValle 
Hiigglunds pistadda broil mol uppqovs- 
riiltcn horde ligga ”i fiingeli^elen**. 
Vinner han gehor iir det forsla gangen 
nagon ddms til! fiingelse i .Sverige fdr ell 
sadant brott.

Det skulle vara ell genumbrott fdr deni 
som vill se svensk inordning under tysk 
hegemoni i framlidens Europa. Tyviirr iir 
en sadan uigang fulll mdjlig.

All Erik Gothe med sin pliidering i 
hokform deiponsirerar en iniellekluell 
overkill pa alskilliga tiopolenser. kan i 
en svensk domsiol myckel viil uppfaltas 
som ell suspekt Idrsdk till otillbdrlig pa- 
tryckning. •

STEFAN UNDGREN


