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Abstract  
This Bachelor’s Thesis introduces a previously unexplored visual artist to the field of Art 

history: Renata Wrede. Born in 1923 and active until her death in 1998, Renata Wrede 

produced a varied and colorful corpus of paintings, lithographies, drawings, sculptures, textile 

designs and pottery, most– but not all - of which is in the possession of her family. Her 

rigorous artistic training, deep engagement with her other passion – horses – and personal 

struggles for independence combined to create a varied style with anthropomorphizing images 

of - among many motifs - horses. Four of these images, taken from different periods of her life 

as an artist - are analyzed in this thesis paper. The focus on the analysis of the four works is 

the role of the horses in the picture: What do they do? How do they contribute to the 

composition? Why are they there? With the help of Renata Wrede’s autobiographical three 

books, Mitt romerska lejon (My Roman Lion), Juvelskrinet (The Jewelry Box) and Ior och 

hästarna (Ior and the Horses), the pictures are analyzed from the information provided by the 

writer and artist herself. The appendix includes a collection of Renata Wrede’s works 

(incomplete, but extensive) put together by the author of this thesis.    
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Introduktion 
 

Jag växte upp i ett hus som genomsyrades av konstnären Renata Wredes konst, smak och 

estetik. Trots detta förblev den en inspiration, snarare än ett ok som så lätt kan hända i sådana 

fall. Renata Wrede var inte bara konstnär och författare utan också min farmor. Jag lyssnade 

till - och läste - hennes barndomsskildring Mitt romerska lejon från Mussolini-tidens Italien. 

Jag gick genom dörrar hon målat fulla med paradisfåglar och trompe l’œil, lekte i hennes 

trädgård i Rydsgård som hon fyllt med medelhavsväxter, ritade i hennes ateljé bland tavlor 

och underliga skulpturer av färgglada trästumpar, och tittade ut på världen genom fönster som 

jag långt senare förstod var klädda med hennes egna designade gardiner. Gardinerna är borta 

sedan länge - trädgården likaså - men motivationen fanns att dokumentera konstnären Renata 

Wredes liv och hennes konst medan det fortfarande fanns människor kvar som kände henne. 

Trots min personliga anknytning till Renata Wrede så är det först långt efter hennes död som 

jag förstått omfattningen av hennes konstnärskap. Det var lätt för mig att finna motivationen 

till att utforska hennes konstnärskap men min utgångspunkt har varit att behandla henne som 

vilken konstnär som helst.  

Som kvinnlig konstnär följer Wrede i fotspåren av den första vågen av kvinnliga 

konstnärer i slutet av 1800-talet i Norden, som till exempel Anna Ancher, Hanna Hirsch 

Pauli, Julia Beck, Tekla Nordström, Helene Schjerfbeck, etc.  Wrede växte själv upp och 

utbildades i slutet av vad som anses vara modernismens huvudperiod och i en slags 

slagskugga av den första generationen modernistiska konstnärer med kvinnliga representanter 

som exempelvis Sigrid Hjertén och Siri Derkert.  

Den andra generationens svenska modernister, som Wrede, befann sig i en slags vägskäl 

mellan sin skolning under sina mästare - de tidiga modernisterna - varav så många fortfarande 

var verksamma och dominerade konstscenen, och de nya strömningar inom konsten som drog 

iväg åt sitt eget håll. Wredes lärare Isaac Grünewald var vid Wredes tid på Otte Skölds 

målarskola sedan minst femton år en etablerad frontfigur i den svenska konstvärlden, både 

akademiskt och som konstnär, och en känd modernistisk frontfigur sedan mycket längre än 

så.1 Att en av modernismens största portalgestalter – Pablo Picasso – levde och var verksam 

fram till det år då Wrede själv fyllde 50 år kan ha verkat hämmande på både hennes och andra 

jämnåriga konstnärskollegors möjligheter att skapa sig en egen plats i tidens konstnärliga 

                                                
1 Qvarnström, Ludwig, Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: 
historia, reception, historiografi, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 
2010,Uppsala, 2010. s. 386. 
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”finrum”. Wrede fann ofta andra motiv och uttryck än de som fanns hos modernismens stora 

både i Norden och ute i världen. Hon var också verksam under en tid som såg fotografiet 

ifrågasätta och utmana konsten på sin egen planhalva,2 och som såg Niki de Saint Phalle visa 

Hon – en katedral på Moderna Museet i Stockholm 19663 – precis mitt i Wredes andra 

produktiva våg. Mycket av den samtida konstdiskussionen vände sig till amerikansk konst för 

att vidga vyerna och den nya riktningen vände sig ifrån den modernism som tidigare 

dominerat och till bl a abstraktion, tecken, popkonst och happening.4 Det fanns alltså å ena 

sidan en stark modernistisk tradition med tungt arv och lite utrymme, och å den andra sidan 

nya riktningar inom konsten som inspirerade men också ifrågasatte den konst som fanns 

innan. Detta har i hög grad, som jag kommer att visa i uppsatsen, också kommit att prägla 

Wredes sätt att uttrycka sig konstnärligt; det vill säga att både följa i de stora föregångarnas 

fotspår och att försöka finna egna nya och unika uttrycksformer. Resultatet blev ett 

sammansatt och mycket varierande konstnärskap. 

En viktig del av Renatas liv, konstnärsliv och författarliv var hästarna. De var självklara 

följeslagare i den självbiografiska boken Ior och hästarna som har flera ingående 

personlighetsporträtt av hästar som Renata Wrede tagit hand om genom livet. Hästfigurerna 

finns med i de målade och tecknade verken genom hela Renatas konstnärskap och hon red 

och undervisade stallkunskap, ridning och dressyr periodvis från tonåren genom medelåldern. 

Hennes målningars hästar blev därför en viktig ingång i förståelsen och analysen av Renata 

Wredes konstnärskap. 

Eftersom jag, genom många olika kontakter, har haft tillgång till stora delar av Renata 

Wredes konstnärliga kvarlåtenskap har jag under arbetet med denna uppsats kunnat 

sammanställa en preliminär verksförteckning över hennes bildvärld, från 1940-talet till och 

med 1990-talet. Jag har för avsikt att efter C-uppsatsen utveckla arbetet med att undersöka, 

bevara och dokumentera Renata Wredes konstverk och liv, och så småningom även visa dessa 

för allmänheten. 

Verksförteckningen (som inte gör anspråk på att vara fullständig) återfinns i uppsatsens 

bilagedel (bilaga 1). Den är en betydelsefull dokumentation i sig, eftersom det är första 

gången en inventering av Wredes konstnärliga produktion genomförs. Verksförteckningen är 

                                                
2 Johannesson, Lena & Johannesson, Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Signum, Stockholm, 
2007. S 226. 
3 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/niki-de-saint-phalle/biografi/ 
4 Johannesson, Lena & Johannesson, Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Signum, Stockholm, 
2007. s.227. 
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också mycket viktig genom att den ger en bild dels över hennes stora konstnärliga bredd och 

genom att den är kronologiskt upplagd också säger något om hennes ’konstnärliga 

utveckling’. Främst så ger dock verksförteckningen en bild av vad som varit viktiga teman 

och motivkretsar i Wredes konst under olika tidsperioder av hennes liv. 

 

Syfte 

Att introducera konstnären Renata Wrede och utforska hennes bildvärld med tyngdpunkt på 

hennes återkommande närvaro av hästar i sina landskap och porträtt. En del av syftet med 

arbetet är också att samla så många verk som tiden tillåter i en grundläggande 

verksförteckning. 

 

Mina frågeställningar har varit: 

• Var utbildades Renata Wrede? 

• Hur utvecklades hennes liv och konstnärskap? 

• Hur målade Renata Wrede? 

• Hur ser hennes motivval ut? 

• Hur kan hennes ofta förekommande porträtt av hästar i målningarna tolkas eller 

analyseras? 

 

Uppsatsens bakgrundsmaterial och avgränsningar 

Renata Wredes anteckningsböcker och personliga brevsamling utgör en stor del av det 

material som utgör kunskapsbasen för uppsatsen. Eftersom syftet med uppsatsen är att 

utforska hennes konstnärskap med fokus på hennes val av hästar som återkommande motiv i 

måleriet, så ingår en del läsning av hennes personliga anteckningar och brev som belyser 

detta. Göteborgs universitetsbibliotek har en omfattande samling brev från Renata Wrede till 

hennes far Axel Boëthius, mor Majlen (Madeleine) Boëthius, son Carl Mikael Liljeström, 

förste make Gösta Liljeström, hennes bror Jan Fredrik Boëthius m fl personer. Detta material 

finns på handskriftsavdelningen på Humanistiska biblioteket och kommer att i valda delar 

ingå i uppsatsens källmaterial. Av begränsningsskäl har brev från Wredes aktiva konstnärsliv 

valts ut och brev från hennes tidigare liv valts bort.  

Jag begränsar mig i mina analyser till ett fåtal målningar och arbetsskisser med de valda 

teman som jag tidigare nämnt. Att ta ett större grepp är inte möjligt inom de tidsramar som 

ges för en C-uppsats. 
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Sekundära källor kommer huvudsakligen att behandla de konstströmningar som var 

samtida med Renata Wredes konst och som är relaterade till hennes konstnärliga verksamhet 

på ett eller annat vis. Svenskt konstnärslexikon har konsulterats för grundläggande fakta. 

Jag kommer inte heller att behandla de litteraturvetenskapliga uppsatser och avhandlingar 

som skrivits om Renata Wredes författarskap.  

Bevarade exempel på textilier eller möbler från Renata Wredes tid som formgivare på AB 

Hemflit har inte kunnat lokaliseras inom den begränsade tid som ges inom en C-kurs. 

Däremot har under arbetets gång skisser påträffats som med stor sannolikhet ligger till grund 

för dessa. Exempel illustreras i resultatdelen. 

 

Metod - arbetets uppläggning:  

 
Litteraturstudien 

Litteraturstudien för denna uppsats har huvudsakligen bearbetat den omfattande mängd 

primära källor som finns tillgängliga: Renata Wredes självbiografiska böcker Mitt romerska 

lejon, Juvelskrinet och Ior och hästarna, brev och anteckningsböcker. De tre böckerna är alla 

publicerade och finns tillgängliga för allmänheten. Breven finns dels i privat ägo, men 

huvudsakligen i handskriftsavdelningen på Göteborgs Universitetsbibliotek. Några brev finns 

också på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Anteckningsböckerna finns i privat ägo. Eftersom 

Renata Wredes konstnärskap är outforskat inom ramen för ämnet konstvetenskap, till skillnad 

från hennes författarskap som beforskats inom litteraturvetenskapen, så har det krävts en 

grundläggande kartläggning av detta inom ramen för arbetet med uppsatsen. Därför har 

arbetet med dessa källor fått större utrymme och en större del av den biografiska delen av 

uppsatsen.  

  

Källorna och dess användning 

Källorna är övervägande författade av konstnären själv, vilket kräver viss uppmärksamhet av 

uppsatsskrivaren. Det finns kvarlevande vänner till Renata Wrede som kan tillfrågas om olika 

skeden av hennes konstnärs- och yrkesliv, men de är idag få. Ett exempel är Marina Fazer, 

som arbetade jämte Renata på AB Hemflit i Helsingfors. Det huvudsakliga arbetet för att hitta 

källor har fokuserat på att hitta information om Renata Wredes utställningar och verk, att hitta 

och läsa brev och anteckningar hon skrivit, att läsa och koppla hennes 3 böcker till de målade 
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motiven om det är möjligt, och att försöka placera Renata Wrede i det konstnärliga 

sammanhanget i huvudsakligen Sverige, men också att placera in henne internationellt 

eftersom hon levde, målade och ställde ut i Italien och att hon även målade i Frankrike, 

Danmark och Finland. 

 

Primära källor: brev och anteckningsböcker 

Renata skrev (rutinmässigt och ofta) brev till närstående, och genom en donation från 

arkeologen Axel Boëthius, Renatas far, till Göteborgs Universitetsbibliotek finns närmare 700 

brev bevarade som exempel på korrespondens mellan Renata och hennes far Axel Boëthius, 

mor Majlen Boëthius, första maken Gösta Liljeström, sonen Mikael Liljeström, med flera. 

Huvuddelen av hennes brev i denna samling är till Axel Boëthius och de sträcker sig från 

Renatas tidiga år till fadern Axels död 1969. Dessa brev lästes igenom inför arbetet med 

uppsatsen den 25 och 26 oktober 2018 på Göteborgs Universitetsbiblioteks 

handskriftsavdelning. Breven hjälpte i hög grad till med att förstå hur Wrede upplevde sin 

samtid, sin studietid, och hur hon kämpade med att få vardagen och ekonomin att fungera.  

Breven i privat ägo, som omfattar närmare 200 separata korrespondenser, innefattar brev 

till andre maken Rabbe Wrede, sonen Mikael, föräldrarna Axel och Majlen, brodern Jan 

Fredrik, vänner, bekanta samt affärsbrev. Dessa finns i släktens ägo i Dalarna. Bland dessa 

brev finns också tidningsurklipp, telegram samt en utställningskatalog från Unga tecknare 

1947 där hon är med.  

Renata Wredes anteckningsböcker har varit en kompletterande källa till insikt och 

kronologi i arbetet. För detta arbete har jag läst igenom 8 anteckningsböcker, som spänner 

över tidsperioden 1943 -1968, och som även de återfanns i familjens privata ägo i Dalarna. 

 

Renata Wredes egna böcker: självbiografiska verk 

1971 gjorde hon sin författardebut med Mitt Romerska Lejon, en bok som berättade om 

hennes uppväxt i Rom. 1973 kom Juvelskrinet ut som berättade om Renatas liv som konstnär 

och hennes möte med Rom efter andra världskriget. Ior och hästarna kom 1976 och berättar 

om Wredes förhållande till hästar genom ögonen på hennes alter ego Ior. Denna bok, samt de 

återkommande hästgestalterna i Wredes målade konst styrde valet av ämne för denna uppsats. 

Jag har använt alla tre böcker i min analys av verken i uppsatsen, men också som en krycka i 

upprättandet av den biografiska delen av uppsatsen. De tidigare vetenskapliga arbeten som 

gjorts om Renata Wrede, och som jag inte använt mig av i analysen,  har gjorts inom 
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litteraturvetenskap och behandlar hennes författarskap, och då huvudsakligen omkring boken 

Mitt Romerska Lejon.  

 

Muntliga källor: Maj-Brit Wadell, Marina Fazer och Carl Mikael Liljeström 

Tidigt i arbetet kontaktade jag på telefon Maj-Brit Wadell, professor emerita i konstvetenskap 

på Göteborgs Universitet, som i nuläget skriver en bok om Gösta Liljeström. Gösta Liljeström 

var Renata Wredes första make och tillsammans studerade de konst, målade och reste under 

fem år innan äktenskapet tog slut. Maj-Brit Wadell var senare gift med Gösta Liljeström och 

hon kunde därför ge viktig konstvetenskaplig bakgrund och insikt om och kring den tid som 

Renata Wrede var verksam i. Det första telefonsamtalet, och senare samtal med Maj-Brit 

Wadell, gav många ingångar och fakta om hur jag skulle hitta vidare information och var jag 

skulle leta information om utställningar från de år som Renata och Gösta ställde ut 

tillsammans.  

Marina Fazer är Renatas kusin och kände henne under en längre tid. De två arbetade 

tillsammans på AB Hemflit i Helsingfors under de år som Renata bodde där och försörjde sig 

och sin son efter separationen från Gösta Liljeström 1952. Telefonsamtalet med Marina Fazer, 

som av tidsskäl på Fazers sida inte hann bli en fullständig intervju, gav ändå svar på frågor 

om Renata Wredes produktion, roll och arbetsuppgifter på AB Hemflit. 

Carl Mikael Liljeström är Renata Wredes son (och min, uppsatsförfattarens, far). Givetvis 

talade vi om Renata Wrede fler än en gång, men ett datum är givet för att det gav merparten 

av informationen som återfinns i uppsatsen. Detta var inte en intervju, utan samtalet skedde 

medan vi tittade igenom stora delar av Renata Wredes målningar och teckningar inför arbetet 

med verksförteckningen. 

 

Arkiverade tidningsurklipp, utställningskataloger mm 

Nationalmuseum har tillhandahållit en mapp med tidningsurklipp om Renata Wrede. Här 

fanns också utställningskataloger och recensioner av Renatas böcker och utställningar. 

Kristianstad Stadsbibliotek bidrog med Renatas dödsruna.  

Zornmuseet i Mora hade en utställningskatalog och en del tidningsurklipp om Renata i sina 

arkiv från 1947-49. De hjälpte även till med att kontakta Hemslöjdsföreningen och en anställd 

på Mora stadshotell som arbetat där länge nog för att veta något om väggmålningarna som 

Renata gjort 1959 i hotellets matsal.  

Maj-Brit Wadell tillhandahöll utklipp från sin egen forskning om Gösta Liljeström men 

som var relevanta även för Renata Wrede. 
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Konstverken: 

En stor del av bakgrundsarbetet för uppsatsen har varit att samla in så mycket information 

som möjligt om Renata Wredes konstverk och utställningar. Hennes konstverk och skisser 

finns idag huvudsakligen i privat ägo och omfattar över 300 målningar, teckningar, skulpturer 

textilmönster, väggmålningar, keramiska föremål och skisser. Med arbetsskisser uppgår 

mängden till över 700 bildkonstalster och skulpturer. Utöver det har Moderna Museet tre 

skisser i sina samlingar. Hennes arbete med Moratuppar på 1940-50-talet nyproducerades på 

1990-talet i samband med en hantverksutställning på Liljevalchs, och utöver det så finns det 

även kvar väggmålningar från slutet av 1940-talet på Mora Stadshotell. Verk som sålts i 

Italien och Sverige har inte kunnat efterforskas inom ramen för ett C-kursarbete.  

Den största delen av Renata Wredes efterlämnade konst finns alltså i privat ägo hos hennes 

släkt. De fyra konstverk som analyseras i uppsatsen kommer från denna samling.  

 

Biografisk metod 

På grund av den omfattande primära källmängden och behovet att skapa en kronologisk 

kartläggning över Renata Wredes liv och konstnärliga verksamhet, användes en biografisk 

metod för att skapa en helhetsbild.  

 

Ikonografisk- ikonologisk bildanalys  

Den ikonografiska- ikonologiska analysmetodiken som Panofsky utarbetat utgör ramverket 

för hur verksanalyserna genomförts. Wölfflins konsthistoriska grundbegrepp har också tagits 

till hjälp för att definiera och förklara bilderna. 

 

Kort biografi över Renata Wrede 
 

Renata Wrede föddes i Helsingfors 6 september 1923 och levde 

sitt liv mellan Finland, Italien och Sverige fram till hennes död 

1998. Hon var en mångfacetterad konstnär och författare, som 

producerade cirka 700 målningar, teckningar, 

textilutformningar, litografier, skulpturer och keramiska verk 

och tre självbiografiska böcker. Hon var gift två gånger: med Figur 1: Renata Wrede 1942 
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konstnären Gösta Liljeström 1947-57 med vilken hon hade 

en son, och med Rabbe Wrede 1958 till dennes död 1990.  

 

Barndomen i Rom  

Renata växte upp med sin bror och föräldrar i Rom mellan 

världskrigen. Hennes far Axel Boëthius ledde utgrävningar 

av etruskiska bosättningar och grundade Svenska Institutet i 

Rom. Livet i Rom skildras från Renatas eget perspektiv i 

romanen Mitt romerska lejon.5 När klimatet hårdnade innan 

andra världskriget flyttade familjen till Göteborg där Axel 

undervisade på Högskolan. Där började Renata 

Göteborgs högre samskola och man upptäckte tidigt 

att hon hade svårt att läsa och skriva.6 

 

Arbetet på arméns sjukstall under krigstid och 

Gustavsbergs keramik 

När Renata Wrede (då Boëthius) var 16 år tog hon 

anställning som hästskötare på Arméns sjukstall. 

Här fanns hästar som var i behov av medicinsk vård 

och rehabilitering efter tjänstgöring under beredskapen under andra världskriget.7 Detta gjorde 

hon delvis för att slippa bli sekreterare, vilket hennes far tyckte var en god idé, något som hon 

själv argumenterat emot, inte minst pga. läs- och skrivsvårigheterna i skolan. Wrede skildrade 

denna tid i sitt senare självbiografiska verk Ior och hästarna 1976. ”Ior kände sig totalt 

maktlös. Hon var ordblind, men det kunde hon inte förklara, för begreppet var inte 

uppfunnet”8 

I ett brev till Majlen Boëthius från 1943 berättar hon sedan hur hon efter tiden på 

sjukstallet tog en kurs i keramik på Gustavsberg över sommaren och sedan hösten 1943 och 

                                                
5 Wrede, Renata Mitt romerska lejon Schildts, Helsingfors, 1971. 
6 Wrede, Renata Ior och hästarna Forum, Esbo, 1976. Boken är självbiografisk, och Renata berättar där hur 
hennes alter ego Ior tar jobbet som hästskötare hos armén för att kunna fly från faderns krav på att hon tar ett 
jobb som sekreterare. I boken skildras argumentet med fadern där Ior förtvivlat försöker förklara för honom hur 
olämplig hon skulle vara som sekreterare med sina läs- och skrivsvårigheter. Det faller för döva öron. Samma 
konflikt beskrivs i Juvelskrinet. I olika biografiska tidningsurklipp (se bilagor) nämns både hennes arbete under 
svenska Blå stjärnan samt att hon var stallchef under en period. 
7 Wrede, Renata Ior och hästarna Forum, Esbo, 1976. 
8 Wrede, Renata Ior och hästarna. s. 9. Forum, Esbo, 1976.  

Figur 2: Renata Wrede på hästrygg 
1942 

Figur 3: Renata Wrede vid ridstallen 1942. 
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sedan ställde ut sina alster tillsammans 

med andra keramikelever.9 Breven från 

Gustavsberg till modern Majlen 

beskriver hur hon lär sig hantverket 

och även hur hon tillägnar sig 

tålamodet att inte hela tiden göra som 

hon vill med målningen av keramiken. 

Hon beskriver hur hon lätt drar iväg 

och målar djur och fantasiformer om 

uppgifterna blir för enkla, och får 

ångra sig efteråt när resultatet inte blir 

som hon hoppats.10 

Under den här perioden dyker 

konstnären Otte Sköld upp i breven 

första gången, och likaså kollegan Isaac Grünewald.11 Sköld besöker antingen keramikkursen 

eller elevutställningen och ger kritik, något som skapar lite nervositet bland eleverna. 12 

  

Otte Skölds målarskola 1943-45 

I breven till Axel från 1943 går det att följa slutskedet i Renatas ansökning och förberedelser 

att börja på Otte Skölds målarskola.13 Hon träffar Isaac Grünewald och Otte Sköld hösten 1943 

och tredje december 1943 påbörjar hon sin målarutbildning i Stockholm.  

I Juvelskrinet finns en kort tillbakablick på tiden i Stockholm där hon målade stilleben av 

blombuketter som betalning för mat och färg under denna tid.14 I breven som följer anas att 

hon till och från inte går så ofta på lärotillfällena på konstskolan, oftast på grund av 

extraknäck för att ha råd med både mat och färg och på grund av olust för de oinspirerande 

modellerna, men att hon trivs mer och mer med tiden. Hon söker på Skölds och Grünewalds 

                                                
9 Brev från Renata Boëthius till Majlen Boëthius 1/9-43. Signum H 80:182. Göteborgs universitetsbibliotek, 
Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26. 
10 Brev från Renata Boëthius till Majlen Boëthius 17/10-43. Signum H 80:182. Göteborgs universitetsbibliotek, 
Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26. 
11 Isaac Grünewald var vid denna tid verksam som målare av konstgods för Rörstrandsfabriken. 
12 Brev från Renata Boëthius till Majlen Boëthius 17/10-43. Signum H 80:182. Göteborgs universitetsbibliotek, 
Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26. 
13 Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1943. Signum H 80:71-73. Göteborgs universitetsbibliotek, 
Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26. 
14 Wrede, Renata Juvelskrinet Schildts, Helsingfors, 1973. 

Figur 4: Renata Wrede (andra från höger) på Gustavsbergs 
keramikskola. 
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rekommendationer till Det Kongelige Academie for 

de skjønne Kunster i Charlottenborg i Danmark och 

kommer in till våren 1946.15 

 

Danska Konstakademin Charlottenborg 1946 

Under den här perioden kämpar Wrede (Boëthius) 

med sin brist på entusiasm för läraren Aksel 

Jörgensen, som hon beskriver i sina brev hem är 

långtråkig att lyssna på och som är hård och 

oresonlig i sin kritik och sina åsikter.16 Hon söker dock en termin till och får tillstånd av 

Jörgensen att fortsätta, men hon bestämmer sig under sommaren i Frankrike och Italien för att 

inte återvända till den danska konstakademin.17 Därmed är den delen av skolningen slut. Hon 

träffar Gösta Liljeström under sin tid på den danska konstakademin, och det är också med 

honom som hon reser runt med under följande sommar. Han nämns inte ofta i breven hem, 

och även när de reser tillsammans dröjer det innan någonting mer än vänskap mellan dem 

nämns i breven hem.  

Renata Wrede (då fortfarande Boëthius) reser genom Tyskland och Belgien till Frankrike i 

juni 1946 och skildrar i de få breven och vykorten hem hur länderna verkar ha hämtat sig efter 

kriget. Hon upplever Tyskland som otroligt skadat och människorna som förbittrade och 

skriver: ”Det är knappt de rensat gatorna 1 år efteråt”,  ett trasigt men betydligt gladare 

Belgien och ”Frankrike var inte alls så skadat som jag tänkt mig”.  Hon kommer till Paris och 

älskar det. Hon skildrar i breven från 3/7 och 19/7-46 hur hon målar och gör blyertsskisser i 

Paris.18  

Wrede och Liljeström lämnar Paris 30/8-1946 och åker via Köpenhamn till Göteborg. 27/1 

1947 förlovar hon sig med Liljeström i Rom och de gifter sig där samma sommar. Efter 

bröllopet tillbringar de några månader i Anticoli Corrado, där de hyr ett hus och har varsin 

                                                
15 Vykort 14/2-46: ”Kära ni, Detta i all hast. Han [Isaac Grünewald] mst varit på akademin och talat med Otte. 
Han var vänligheten själv, och hälsade till Er och jag fick ett sakligt fint brev till Aksel Jörgensen på Akademien 
i Köpenhamn. Sedan pratade vi en del om målade kakelugnar o Gustavsberg, o så lade han bort titlarna med mig 
så jag kände mig gräsligt hedrad.” Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. Signum H 80:71-73. 
Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26.  
16 Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. Signum H 80:71-73. Göteborgs universitetsbibliotek, 
Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26. 
17 Brev till Axel Boëthius 30/5-46. Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. Signum H 80:71-73. 
Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26. 
18 Brev till Axel Boëthius 3/7 samt 19/7-46. Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. Signum H 
80:71-73. Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-
26. 

Figur 5: Renata Wrede på åsna i Sciacca, Sicilien 
1946. 
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ganska primitiv ateljé. Breven hem till fadern Axel skildrar vardagslivet, produktiviteten i 

målandet och bristen därav, samt 

hur hon och maken Gösta deltar i 

stadslivet. Breven hem beskriver 

en delvis produktiv tid där mycket 

tecknas, målas och en del säljs. 

Wrede skriver dock att hon gärna 

slipper att ställa ut om det bara 

går.19 Hon ställer dock ut på Unga 

tecknare på Nationalmuseum både 

1947 och -49 med ”Vårdag” 

respektive ”Gatuliv”.20  

 

1949-1958 Dalarna, Italien, Stockholm och 

Helsingfors 

Gården Valsarfs i Åhl i Dalarna är inte varm och 

rustad för vinterboende. Dock bor Wrede (då 

Boëthius-Liljeström) och Liljeström på Valsarfs 

under större delen av 1950 och under denna tid 

målar hon matsalen på Mora stadshotell21 medan 

Gösta i sin tur föreläser på olika 

konstföreningsmöten.22 Husen på Valsarfsgården har kvar en del dekorativt väggmåleri tillika 

med Björkhagen, en intilliggande gård i släktens ägo, som har en skafferidörr med trompe 

l’œeil-måleri av Wrede.  

                                                
19 Brev till Axel Boëthius 27/1 -47. Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. Signum H 80:71-73. 
Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-26. 
20 ”Gatuliv” köptes av den dåvarande kronprinsen enligt ett tidningsurklipp som återfunnits i en anteckningsbok. 
Urklippet nämner alla verk ur Unga tecknare-utställningen som köptes det året. Dock saknas årtal på urklippet. 
Urklippet finns i bilagedelen i uppsatsen. Det finns även ett telegram som säger att samma köpare köpt ”Torget 
Brantôme” 1947.(Se bilagor). Verken har inte hittats eller identifierats under arbetet med uppsatsen. 
21 12/5 1950 nämns målaruppdraget och arbetet på Mora stadshotells matsalsväggar i brev till Axel Boëthius. I 
brevet 25/6-51 nämns att Renata fått betalt för arbetet. Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. 
Signum H 80:71-73. Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 
2018-10-26. 
Väggmålningarna finns kvar till dags datum (2018) och har enligt en anställd på Mora stadshotell renoverats 
fram under 1990-talet efter att ha varit övertäckta i en tidigare period. Ett fönster har troligtvis under den tidigare 
perioden tagits fram igenom ena väggen och därmed är en del av väggmålningen på den väggen förlorad. Bilder 
på väggmålningarna i nuvarande skick togs 6/11-2018 av författaren. 
22 Dala Demokraten 22/4-1949. 

Figur 6: Renata Wrede på Skandinaviska banken i Kristianstad 1967. 
Bakom hennes huvud syns en märkbläckteckning, och framför henne en 
trä- och hårdvaruskulptur kallad "Växelmonumentet". 

Figur 7: Renata Wrede i sin ateljé på Emmeholm 1967. 
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Wrede och Liljeström ställde ut konst tillsammans på Zornmuseet i Mora där Wredes 

faster Gerda Boëthius var chef. Paret fortsätter att åka periodvis tillbaka till Anticoli Corrado 

för att måla. Försörjningen är skakig och det finns genomgående och upprepade referenser om 

ekonomiska svårigheter i breven till föräldrarna och enstaka försäljningar av tavlor. I ett brev 

nämner Wrede att hon säljer rävpäls för försörjning men att det är svårt att få pälsen att hålla 

och inte torka ut.23 Äktenskapet tar officiellt slut 1957, men redan 1953 flyttar Renata till 

Helsingfors för att bättre kunna försörja sig och deras ettåriga son Carl Mikael och därmed är 

separationen är ett faktum. I Helsingfors arbetar Renata som konstnärlig ledare på företaget 

AB Hemflit och designar dekor för handgjorda möbler och mönster för textilier. Under tiden 

hon bor i Finland träffar hon Rabbe Wrede och efter att skilsmässan från Gösta Liljeström 

gått igenom så gifter de sig 1958 och flyttar till Skåne. 1963 hittar de Emmeholm, en gård i 

Önnestadstrakten kring Kristianstad som lämpar sig för att ha hästar och ridskola. 

Emmeholmtiden blir produktiv för Wrede och Marina Fazer minns hur hon hade en 

utställning med målade landskap och stilleben under 

denna period. 24 Hon ställer ut på Hanaskog 1967, vilket 

kan vara samma utställning som Fazer minns.25 Hon 

ställer även ut samma år på Skandinaviska banken i 

Kristianstad med sina träskulpturer som fått namn 

inspirerade av ekonomiska termer: ”Bundet kapital”, 

”Devalvering” och ”Växelmonumentet”. 261978 flyttar 

de till Rydsgård utanför Ystad. Renata och Rabbe 

Wrede börjar tillbringa delar av vinterhalvåret i Garda, 

vid Gardasjön i Italien när sonen Mikael är gammal nog 

att gå på internatskola. 27 Mycket av hennes konst 

tillkommer under hennes period i Garda. 

                                                
23 Brev från 1948 (otydligt datum) till Axel Boëthius. Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. 
Signum H 80:71-73. Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 
2018-10-26. 
24 I samtalet med Marina Fazer framgick både att tiden på Emmeholm var produktiv och att Wrede ställde ut 
målade landskap och stilleben i trakten kring Ystad under de första åren i Skåne efter att Wrede gift sig med 
Rabbe Wrede. Dock har ingenting hittats i arkiven på stadsbiblioteket eller konstmuseet i Ystad med Renata 
Wredes namn (under något av hennes tre efternamn). Detsamma gäller stadsbiblioteket i Kristianstad. I ett 
ouppackat paket märkt Emmeholm hittades ett stort antal skisser som inte kan ha producerats senare än flytten 
från gården, då de varit förseglade sedan dess. Dit hör även de skisser som troligtvis arbetades fram i Helsingfors 
för att bli textilmönster. 
25 Tidningen Arbetet, 10/3-1967. Färgstark friherrinna utställer i Hanaskog. 
26 Kristianstadsbladet 1/12-1967. Friherrinna visar färgstark konst på utställning i Kristianstad. 
27 Detta bekräftas av brev och vykort som skickas från Garda med planer för hur länge de är kvar och när de 
planerar att vara i Skåne mm, men också av samtalen med sonen Carl Mikael Liljeström.    

Figur 8: Målat stadslandskap. Möjliga 
skissade förlagor nedan. 
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Kritiken, verken och stilen 

 
Här följer en kort genomgång om Renata Wredes konst och 

hur den mottogs av kritiker utifrån de källor som funnits 

tillgängliga under uppsatsarbetet. 

 

Kritiken 

Det finns inte mycket information tillgänglig om hur Renata 

Wredes konst mottogs eller recenserades av de samtida 

kritikerna. I de klipp som återfunnits om hennes 

utställningar 1949 med Gösta Liljeström jämförs de båda 

konstnärerna med varandra på grund av deras likartade 

färgskala:  

 

Båda arbetar nästan genomgående med ett fåtal, 
milda färger, ja något av pastellens mjukhet. Men 
båda kan släppa på större register och starkare 
nyanser […]hon berättar så mycket om motiven 
som kan trängas samman ut i yttersta hörnen av 
duken […] kan därför synas så detaljerade att de 
verkar plottriga , men allt är väl avvägt i 
kompositionen.28 

 

En senare recension av Wredes konst från 1967 beskriver 

hennes konst som att den ”sprutar av färg”, att hon är 

”närmast kolorist” att det går att se ”det sydländska draget” 

samt att hon varit Grünewalds elev.29 I en artikel om 

utställningen på Skandinaviska banken i Kristianstad beskrivs hennes träskulpturer som om 

de kom ur en ”österländsk sagobok”.30  

                                                
28 Citat från Mora Tidning 14/1 1949. Konst, textil och skulptur i Zornmuseet. Ur Zornmuseets klipparkiv för 
1949. Recensionerna från utställningen av samma verk på Galerie Moderne samma år har inte kunnat lokaliseras 
för denna uppsats, men det finns anledning att tro att det finns två recensioner från två olika Stockholmstidningar 
med mycket olika slutsatser. Dessa finns troligtvis arkiverade under Gösta Liljeström.  
29 Tidningen Arbetet 10/3 1967. Färgstark friherrinna utställer i Hanaskog. Ur Nationalmuseums klippmapp om 
Renata Wrede. 
30 Kristianstadsbladet 1/12 1967. Friherrinna visar färgstark konst på utställning i Kristianstad. Ur 
Nationalmuseums klippmapp om Renata Wrede. 

Figur 10: Surrealistiskt stadsladskap 
med samma eller liknande motiv som 
ovan. 1963. 

Figur 9: detaljerad skiss av stadslandskap i 
liknande stil som ovan.1963 
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Vilka verk går att återfinna och var? 

Med några få undantag finns Renata Wredes verk i privat ägo i 

Sverige, Finland och Italien. Hennes tavlor såldes till 

privatpersoner, gavs bort till släktingar och vänner och ärvdes 

av familjen efter hennes död 1998. När det gällde hantverk 

och bruksföremål som textilier och möbler från AB Hemflit 

och dalatupparna, som hon designade för Mora Hemslöjd, så 

är det inte möjligt att veta hur mycket som fortfarande finns 

kvar. Försök att hitta dokumentation av möbeldekor och 

textilier från tiden har hittills inte gett mycket resultat. 

Mönsterskisser för textilier har hittats under uppsatsarbetet och andra mönster har beskrivits, 

men ofta efter att själva objekten inte längre finns kvar. Dalatupparna finns kvar i original och 

är i nyproduktion sedan 2012. De visades på två utställningar på Liljevalchs konsthall: 

”Slöjdsommar” (1991) och ”Slöjden är här - slöjden är härlig!” (1998).31 

 

Hur Renata Wrede målade 

Renata Wredes bildkonst omfattar ett flertal stilar och färgskalorna varierar – ofta på grund av 

att hon provade olika medel och medier. De flesta färdiga verk är olja på duk eller pannå. Det 

finns också ett stort antal genomarbetade skisser som är 

gjorda i blyerts på skisspapper. På senare år arbetade Renata 

fram mycket material med färgglada ”märkbläckspennor” 

och färgerna blev varmare och intensivare jämfört med 

tidigare arbeten. Hon gjorde även målade träskulpturer med 

metall- och glasdetaljer. Även dessa speglade färgskalorna 

från oljemålningarna.32 

 

Färgskalor och stil 

Färgskalan som utmärker mycket av Renatas tidigare 

målade verk är dämpad med en del svärta iblandad. Det 

verkar också finnas mycket vit färg i nyanserna vilket 

                                                
31 E-postkorrespondens med Gunilla Frost och Kristina Karlsson på Mora Hemslöjd.   
32 Denna analys bygger på verksförteckningens innehåll som är inkluderad i uppsatsen som bilaga 1.  

Figur 11: Typisk skiss från Wredes 
anteckningsböcker och brev. 
Påhittade djur i detalj. 

Figur 12: Pegas i akvarell eller 
gouache på rutat papper 
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ibland skapar färger som påminner om pastell. Dock finns en intensitet i bilderna, och ofta en 

kontrast med en varmare färgskala som ofta sammanfaller med de ytor som fångar solljuset i 

bilderna. Dessa ytor är varma och har ofta terracotta- och okratoner. 33 

Utmärkande för Renata Wredes stil på de målningar hon ställde ut var att de var 

fantasirika, detaljrika och att motiven ofta fyller ytan ända 

ut till ramen. Det finns inte nödvändigtvis en fokuspunkt 

som allting annat pekar på, men det finns ofta en orientering 

i bilden som bygger på en tydlig tyngdpunkt som bas och i 

andra änden en ökande lätthet närmare ljuset, en ljusare 

punkt eller en faktisk sol. (se figur 10) Många målningar är 

linjära och skiktade snarare än måleriska.  

Trots att motiven i Wredes målningar ofta fyllde bilden, 

så finns det en motsatt trend i en del skisser och 

akvareller/gouacher där hon arbetar sig utåt och får en slags 

central stod eller nod utifrån vilken allting sträcker sig mot 

kanterna. (se figur 13, 23) 

 

Vad Renata Wrede målade 

Renata Wredes motivvärld är omfattande och utifrån den 

mängd alster som finns representerad i 

verksförteckningsbilagan till denna uppsats så kan 

återkommande teman skönjas: Landskap och stadslandskap 

(oftast italienska men även skånska), stiliserade 

vardagsmotiv med människor, djur och fantasiinslag, 

naturliga former hos trädstammar, snäckskal, blommor och 

frukt vars former och detaljer förhöjs och utvecklas, 

människor som stiliseras och får fantasi- eller mytisk form.34  

Surrealistiska sammanställningar och landskap 

återkommer som tema, men också realistiska. Wrede använde sig också av collage som 

medium både i arbetsskisser och i senare verk. De djur som återkom som motiv är hästar, 

                                                
33 Detta går att se både i verk 1 som analyseras i uppsatsen, och i de verk som finns från 1945-1951 i 
verksförteckningen, bilaga 1. 
34 Verksförteckningen som varit en stor del av uppsatsarbetet finns bifogad som bilaga 1. Mycket av de slutsatser 
som jag som författare dragit av Renata Wredes konst och de tidsperiodiska tendenserna i hennes verksamma liv 
grundar sig på analysen av de samlade alster som finns i verksanalysen.  

Figur 13: Surrealistiskt stilleben av 
granatäpple, päron och olika vimplar och 
andra former. 

Figur 14: Skiss till textilmönster. 1953-58. 
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pegaser, åsnor, oxar, taxar och dalmatinerhundar. Dessa infogas ofta i landskap som en 

dynamisk del av folklivet.  

Wrede hade själv mycket kontakt med hästar både från sin tid på Arméns sjukstall i Skåne, 

men också från de ridskolor som hon hjälpte till att driva under 60-talet. De hundar som finns 

i målningarna är sannolikt baserade på hennes egna taxar och dalmatiner. Pegaserna, förutom 

deras hästform, kan syfta till det Boëthiuska släktvapnet som har en pegas i sig.  

Det finns ett antal stilleben ibland Wredes målningar, och även i dessa finns 

återkommande motiv. Det vanligaste och mest iögonfallande är granatäpplen som inte är helt 

mogna utan snarare liknar de som går att hitta i träden exempelvis utefter Roms gator innan 

de är helt mogna. Andra motiv som återkommer är päron, äpplen (båda ofta målade för sig 

själva i sin egen grupp), tulpaner, liljor och violer. Objekt som snäckskal och kvistar 

återkommer också som motiv. 

 

Introduktion till studiens verk 

 
I den följande verksanalysen har fyra verk valts ut. Dessa relateras även till några andra verk 

som styrker eller belyser influenser vid en jämförelse. Då hästar är ett vanligt motiv i Renata 

Wredes corpus har samtliga av de studerade verken en eller flera hästfigurer representerade i 

någon form eller roll. Verken beskrivs och analyseras både med hjälp av litteraturen men 

också med hjälp av andra målade verk som kan belysa dessa teman. I urvalet har ingått att 

försöka få ett så varierat urplock som möjligt ibland de fyra, både vad gäller tidsperiod, tema, 

motiv, teknik och status på verket – blev det slutfört eller inte? Valet föll på en tidig 

landskapsskildring från Italien som kan ha varit utställd i Stockholm och Mora 1949 under 

namnet ”Sopbackens vår”. Nästa målning är en stadsbild med en häst som stegrar sig mot en 

mansfigur. Målningen är utförd senare och belyser ett tema i Wredes konst. Den tredje bilden 

är en svartvit skiss som illustrerar hur konstnären tänker, och den fjärde bilden är en färgskiss, 

lite ofärdig, som utvecklat denna idé ett steg till inom mytologiska ramar. Den sista skissen är 

svårare att datera, men användandet av märkbläckspennorna antyder att det är en senare skiss, 

eftersom pennorna inte fanns tillgängliga tidigare och inte heller användes av Wrede förrän i 

slutet av 60-talet.  
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Figur 15: Verk 1. Landskapsmålning utanför troligtvis Anticoli Corrado med kvinnofigur som sprider  

blommor i den tidiga vårsolen. En stiliserad häst tittar på.  

Pre-ikonografisk beskrivning av verk 1:   

Målningen är 1500 x 900mm olja på duk och är vid första anblick ett landskap. I förgrundens 

högra hörn står en kvinnofigur i ljus hellång klänning och mörkare mantel över den bortre 

axeln som håller i ett skaft till en kratta med båda händerna. Kvinnan förefaller kratta 
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blommor eller löv på marken. Lövens former är stjärnlika och färgen varierar mellan vitt, 

ljusgrönt och rostrött. Löven/ blommorna verkar också falla från kvinnans hår ner på marken. 

Håret hänger fritt och fångar det aprikos- och guldgula ljus som kommer från vänster. 

Kvinnans ansikte är inte detaljerat men pannan, näsan och kindbenet på ena sidan av ansiktet 

fångar ljuset, vilket ger en tydlig bild av ansiktsdragen. En mindre människofigur sitter med  

ena knäet stöttat mot marken en liten bit ifrån kvinnan och plockar upp löv/blommor. Den 

mindre figurens hand vilar på en korg stående vid dess sida.  

I förgrundens vänstra hörn står en ljusbrun hästfigur på en upplyst sten/markhäll. 

Hästfiguren har ringliknande teckningar på hela huden, frodig ljusbrun man och lång lika 

frodig och lockig svans. Solljuset som verkar falla in i bilden fångas i manen, svansen och 

hästens rygg. Hästens kropp ligger i övrigt i skuggan. Hästens egen skugga avtecknar sig 

skarpt på stenhällen. I mellangrunden står ett stort, knotigt och kalt träd utfört i gråbruna 

nyanser. Trädet tar upp hela mellangrunden med sin form och volym. Bakom hästen och 

träden, från målningens vänstra sida väller ett rödbrunt fårat jordbrukslandskap med åkrar ned 

i vågor. Två ljusa oxliknande figurer verkar streta nedför åkrarnas plogfåror följda av en liten 

mansfigur. Bakom jordbrukslandskapet anas en grön dalgång i skugga med mörka 

antydningar av cypresser och hus och ljusa band som sicksackar sig mot målningens högra 

kant där en stadsbebyggelse i terracottafärger klär en bergssida. Taken på staden fångar också 

ljuset från vänster. Högst upp i staden syns torn som kan tillhöra en kyrka, en fästning eller 

medeltida stadspalats. I målningens bakgrund reser sig gråblå berg mot en himmel som 

varierar mellan olivgrönt, blågrönt och ljusgulgrönt i olika nyanserade fält. Mot bergen 

avtecknar sig en akvedukt och en avlägsen bergsby.  

 

Ikonografisk analys verk 1 

Målningen är vid första anblick ett landskapsporträtt i mjukt eftermiddagsljus. Bilden är 

måleriskt, kubistisk till viss del. Fält av färger i olika nyanser skapar djup och detaljerna i 

bilden. Då landskapet i fråga är inspirerat av och delvis troligtvis hämtat från Italien, och då 

sannolikt från trakterna kring Anticoli Corrado, där Renata uppehöll sig i perioder och målade 

1947-1950, så finns det detaljer som förbryllar och gör bilden mer fantasilik. Färgsättningen 

är mjuk och drömlik. Landskapet är skiktat och delarna är skildrade med olika intensitet. 

Kontrasten mellan de vibrerande rödbruna fårorna i åkrarna och det nedtonade dallandskapet i 

mellan- och bakgrunden är stor. Den mörka, dova, och kalla färgsättningen på dallandskapet 

framhäver dess djup och relativa kyla. I jämförelse med det starka och varma ljuset som 

träffar väggar och tak i den närliggande bergsbyn, hästens mank och sida, och delar av 
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förgrunden där kvinnan står med sin kratta, upplevs dalgången och bakgrunden som kall och 

ogästvänlig. Solen når inte dit.  

Bakgrunden visar akvedukter, bergsbyar och dalgångar med sicksackande vägar. Det är ett 

lättigenkännligt italienskt landskap och det är troligt att det målades under sent 1940-tal till 

tidigt 1950-tal då Wrede spenderade delar av varje år i Anticoli Corrado. Breven från Wrede 

till fadern Axel och modern Majlen nämner även en resa till Sciacca på Sicilien i januari 1947 

och tillbaka till Rom samma månad, så landskapet kan ha inspirerats av dessa platser också.35     

Tavlan är inte daterad. Landskapet är så annorlunda från det som kännetecknar Garda i norra 

Italien, där hon bodde periodvis mellan 1960-1998, att det är troligt att tavlan utfördes under 

den tidigare perioden. Att det kan vara Anticoli Corrado stärks även av en teckning av Wrede 

från 1947 av just Anticoli Corrado som finns på Moderna museet i Stockholm. Stadsbilden 

liknar den som finns i tavlan. Wrede samlar dock ofta motiv från flera platser, inklusive 

fantasin, i sina tavlor, vilket kan utrönas från hennes andra verk. 

Kvinnan i förgrunden ser ut som hon krattar löv, men är inte klädd för arbetet utan är klädd 

i fotsid klänning och står i en contraposto-ställning. Håret är inte uppbundet utan står som en 

upplyst man runt huvudet. Blommor verkar falla som snöflingor ur kvinnans hår ner på 

marken som hon krattar. Hennes gestalt än snarare gudinneaktig än mänsklig. Den andra 

figuren i bilden som plockar blommorna/löven är ännu svårare att definiera. Ansiktet kan 

uppfattas vara både mänskligt och djuriskt beroende på hur betraktaren ser det. De två 

mänskliga figurerna i förgrunden kan med andra ord vara något annat än bybor som krattar 

eller skördar.  

Årstiden som bilden visar kan vara vår eller höst. Trädet i bildens centrum är helt kalt, som 

träd är från sen höst till tidig vår, och det är oklart om det är blommor eller löv på marken 

nedanför. Om det är blommor, vilket formerna som faller ur kvinnofigurens hår antyder, så är 

det vår. Detta skulle kunna styrkas av åkrarna som plöjs i bakgrunden. Det är ingen skörd i 

sikte, och en typisk höstbild skulle nog fokusera på skörd istället för vintersådd.  

Om detta är en vårbild så kan den gudinnelika figuren eventuellt relateras till detta 

eftersom blommor faller ur hennes hår. Våren – Primavera – har avbildats av 

renässanskonstnären Botticelli där en kvinnofigur med girlander av blommor i sin klädnad 

                                                
35 Brev till Axel Boëthius 8/1 och 14/1 1947. Brev från Renata Boëthius till Axel Boëthius 1945-46. Signum H 
80:71-73. Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, handskriftsavdelningen. Utlånat 2018-10-
26. 
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och sitt hår strör blommor på marken där hon går. Det är möjligt att kvinnofiguren i bilden är 

en version av samma tema: Våren. 

Hästens närvaro i bilden talar sitt eget språk. Placeringen i förgrunden och med huvudet 

riktat åt samma håll som betraktaren – dvs inåt mot landskapet – gör att hästen ser samma 

landskap som betraktaren men ur en något annorlunda vinkel. Hästen står upphöjd över 

landskapets olika nivåer och tittar ut över det. Hästens fantasifullt överdådiga man och svans 

antyder att det är något utöver det vanliga med hästfiguren i denna bild. Kan Wredes egen 

identifiering med djur, och i synnerhet med hästar, tolkas in i bilden som att hon själv i form 

av en sagohästfigur står och betraktar vårens framfart i landskapet? Detta är en 

antropomorfisk vinkel - dvs en attribuering av en mänsklig karaktär till exempelvis ett djur 

eller annat icke-mänskligt objekt - som stöds av hennes upprepade och genomgående 

användande av hästar i sitt konstnärsskap.  

 

Ikonologiska slutsatser verk 1 

Hästar har tidigare använts symboliskt i konsten, men då ofta för att visa makt, status och 

kraft. Exempel på detta är porträtt av medlemmar ur adel- och kungahus till häst från 1600-

talet. Renata Wrede var naturligtvis medveten om hästars symboliska värde i konsten efter sin 

utbildning i konsthistoria vid de målarskolor hon gått. Hästar förekom även i klassisk antik 

och senare konst som fanns runtom henne i stadsbilden och arkeologin där hon växte upp i 

Rom. Naturligtvis spelade hennes uppväxt som dotter till en antikvetare och professor i 

klassisk arkeologi, in även när det gäller hästen som motiv i konsten. Dock utvecklade Wrede 

sin egen relation till hästar och skrev om sin relation till dem i Ior och hästarna. I kapitlet 

”Människohästar och hästlogik” i Ior och hästarna skriver hon: 

 

Kärleken till hästar har många namn: mani, passion, snobbism, dårskap eller lyte. 
Psykologerna förklarar ”lytet” med ord som härsklystnad, makt- och praktbegär, 
självhävdelsebehov, exhibitionism, främlingskapskänslor och Freud och hans 
gamla rekvisita. Och säkert har de delvis rätt, men bara delvis.  

Om man vill förstå ”lytet” hästkärlek, så måste man känna både människan och 
hästen. Att ta reda på hurudan hästen är, alltså upphovet till ”lytet”, är ingen 
vetenskap och därför akademiskt sett ointressant. Att all läkekonsts mytologiska 
pappa var uppfostrad och skolad av en kentaur tycks psykologerna ha 
glömt(…)Hästen är stolt över att vara häst och vill bli behandlad som sådan, inte 
som någon sorts mindre vetande fyrbent halvmänniska. Hästen vill vara vackrast, 
starkast och bäst. Den vill imponera, briljera och bli beundrad och den är omutligt 
ärlig i sina strävanden.36 

                                                
36 Wrede, Renata Ior och hästarna. Forum, Esbo, 1976. s. 109 
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Det finns en stark identifiering 

med hästar som genomsyrar 

boken, och den identifieringen 

kan också anas i hennes målade 

verk. 

 

Pre-ikonografisk beskrivning av 

verk 2  

Verk 2 är en stadsmiljö med en 

häst och en människofigur i 

förgrunden. Det är en olja på 

pannå. Dateringen är osäker, 

men av skäl jag kommer att gå 

in på senare så finns det 

anledning att tro att den målades 

under 60-talet eller något senare. 

Färgskalan är varm och lite 

dämpad. 

Stadsmiljön är skildrad med 

kulissliknande murar, valv, 

husfasader, torn, klocktorn 

(campaniler) och kupoltak i olika färger. 

Kupoltaken är blåtonade, och påminner om 

kyrktak. Husfasaderna är mestadels skildrade 

med hjälp av gula och okrafärgade nyanser och 

har enstaka fönster och loggior.  Bilden 

centreras runt en blåsvart häst som står på 

bakbenen och en brunröd människofigur som 

står framför hästen med armen höjd i en gest. 

Figuren är troligen en man, men det är svårt att se och avgöra ålder. Mannen har en mantel på 

sig som ser ut att vara i rörelse, då den inte faller tungt mot marken, utan står ut som om 

Figur 16: Vykort från Garda, skickat av Renata. Fotot 
visar den distinkta byggnaden som finns med i en av 
målningarna. 

Figur 17: Verk 2. Häst stegrar sig mot man mot en kuliss av stadsfasader. 
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vinden fångat den eller som om den böljar ut till följd av en snabb kroppsrörelse hos mannen. 

En dekorativ tofs pryder mantelns ena hörn.  

Mansfigurens huvud har antydan till en korthårig frisyr, men som också kan tydas som om 

han pryds av en lagerkrans även om detta inte är tydligt. Mansfigurens ställning tyder, i likhet 

med manteln, på rörelse med ena benet placerat framför det andra och armen lyft i något som 

liknar en stoppande gest. Även hästen har ett dynamiskt kroppsspråk där framhovarna som 

befinner sig i luften, är lyfta olika högt och tyder på att de rör sig i luften.  Man och svans 

skildras också i rörelse som antyder att hästen rör sig framåt och nedåt. Stadsbilden är för 

övrig öde och folktom och endast tre vita fåglar på himlen visar på övrigt liv.  

  

Ikonografisk analys verk 2 

Stadsbilden uppvisar mycket av den känsla som finns i Rom och andra italienska städer som 

har någon form av stadsmur, där muren delvis är mur, men också en del av byggnaderna som 

finns i direkt anslutning. Murar och väggar växer ihop, och olika takformer sticker upp över 

dessa för att signalera var kyrkorna, palatsen och klocktornen finns. Portalöppningen i 

stadsbilden i målningen visar ett tätt bebyggt gaturum längs en smal gata. I denna målning är 

fasaderna kulisser till det som händer utanför 

porten: Hästens revolt eller protest mot personen 

som försöker lugna den , alternativt, kontrollera 

den. Det är denna del av målningen som bidrar 

med dynamik, och en alternativ tolkning av 

bilden är just att det är en teaterkuliss som 

skildras eftersom mansfiguren i bilden är så 

dramatiskt och otidsenligt klädd. Hästen i sig 

motsäger dock denna idé, eftersom de inte brukar 

delta i pjäser på scen. Troligast är då att 

stadsbilden fått spela sekundär roll till en 

dramatiserad fantasibild av en människa som 

försöker tämja en häst. (se bild 16) 

Det är svårt att datera denna målning, men det 

finns flera andra verk av Renata Wrede som har 

liknande tema: stadsmiljö med människor som försöker lugna ned/kontrollera hästar och i en 

bild återfinns en pegas. Färgskalan och stilen liknar verk 2, och en av dessa utspelar sig i en 

miljö som går att identifiera som Garda, vid Gardasjön i Italien. (se bild 17, 18) Det är möjligt 

Figur 18: Torg med stadskulisser bakom en stegrande 
häst och en människofigur. 
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att alla målningar med liknande tema målades under 

en och samma period och då skulle den kunna 

dateras till 60-talet och framåt, eftersom det var 

under denna period som Renata Wrede bodde i 

Garda under vinterhalvåret.  

Några övriga verk som liknar verk 2 finns 

återgivna nedan, och de har tydliga paralleller: 

Hästen och människan, stiliserade byggnadsfasader 

med inskriptioner, urverk, och statyer av änglar som 

fått mer dramatiska proportioner än de skulle ha i 

verkligheten. (se bild 18, 19 och 20) Statyerna ser 

nästan levande ut på de bilder där de finns med. 

Människorna är antingen bara förenklade former 

eller har kläder som inte passar in i efterkrigstidens 

Italien. De ser stiliserade och dramatiserade 

ut. Alla dessa bilder har lågt riktat varmt ljus 

som ger tydliga skuggor. Inget verk har alla 

nämnda delar, men samlade sida vid sida så 

syns tematiken och de delar som är skapade ur 

konstnärens fantasi. Hästarna har i alla 

bilderna ett vildare element i sig. Till och med 

i bilden där hästarna har ryttare ( Figur 20) 

och där dessa tillsammans tittar på 

människofigurer som går mot en kyrkliknande 

byggnad med inskriptionen MODUS 

VIVENDI, så är hästarna rörliga mitt i en i 

övrigt stilla miljö. I denna bild är häst och 

ryttare tillsammans betraktare och/eller 

utomstående som inte själva deltar i folklivet 

eller rör sig den riktning det tar. I figur 19 från 

1970 så är den stegrande hästen tillbaka i 

form av en sagoliknande pegas. Hela torget känns drömlikt och det finns flera aspekter som 

stärker den känslan: Kvinnornas kläder, den lilla röda figuren vid deras fötter som kan vara ett 

utklätt barn eller en demon, taxen som är ute på vift, urverket på väggen som visar halv elva 

Figur 20 Torg med samtalande kvinnor, tax, och en 
mansfigur som värjer sig mot en stegrande pegas. 

Figur 19: Torg med människor på väg mot kyrka(?) med 
inskriptionen Modus Vivendi, skällande hund, och ryttare 
till häst . Se de enorma statyerna på taket. Se även portiken 
in i staden till höger. 



 27 

eller fem i sju. De enorma statyerna på kyrkans gavelfasad som ser ut som de rör på sig, och 

sist men inte minst pegasens intensiva kamp mot en mansfigur. Där de andra hästarna verkat 

lugnare är detta den mest kamplika avbildningen av den tematiskt återkommande scenen och 

det som tyder på att det finns en personlig aspekt på hästens roll i bilden.  

 

Ikonologiska slutsatser verk 2 

Pegasen är vapenbilden för familjen Boëthius och därför finns en möjlig tolkning att den 

spelar rollen i bilden av antingen konstnären själv, eller någon i familjen. Kanske hela 

familjen. Men det framgår tydligt i Ior och hästarna att Wrede är mycket intresserad av och 

engagerad i hur hästar fungerar, och att vissa karaktärsdrag hos individuella hästar slår an en 

sträng hos henne. Åsnor får också en analys, och hennes alter ego – Ior – är uppkallad efter en 

åsna i A.A.  Milnes böcker om Nalle Puh och hans vänner enligt hennes egen utsago i bokens 

första kapitel. Valet av namnet Ior är motiverat med att hon inte vet om hon känner sin 

litterära karaktär Ior riktigt (som hon känner sig själv nu), men att Iors karaktärsdrag passar 

till namnet: envis, gör som hon vill och möter oförstånd när hon gör det.37 Det är aldrig någon 

tvekan om att Ior är Renata i boken. Ior har samma föräldrar som Renata, och är i bokens 

sista kapitel gift med Renatas man Rabbe.38 Anledningen till att boken skrivs i tredje person 

med det andra namnet är just den respektfulla distansen till författarens dåtida jag.39  

Renata ger Ior en viss frihet att vara separat från den person som återberättar hennes/Iors 

historia. Kanske var det också lättare för Wrede att skriva om sig själv på detta sätt. De 

tidigare böckerna Mitt romerska lejon, och Juvelskrinet är båda självbiografiska, men där 

används inte ett alias eller alter ego. Det finns förstås möjligheten att Wrede ser sig själv i 

figuren som försöker tämja hästen, och inte hästen själv. Det finns flera tillfällen där Wrede, i 

Ior och hästarna, försöker tämja och rida in svåra hästar, och att hon då hamnar i farliga 

situationer. Dock är kampen aldrig beskriven som antagonistisk. Det är lika troligt att hon ser 

sig själv i rollen som häst om denna förklaring kan användas för att tolka de olika 

hästskildringarna som finns i Wredes corpus av målningar och skisser. Hon skulle då kunna 

tolkas som en stolt och frihetsälskande vildhäst som inte vill låta sig tämjas eller kontrolleras 

av andra människor eller av samhällets konventioner och/alternativt målarkonstens regler som 

delvis kan hämma ett självständigt skapande. Både hennes egna böcker och hennes konst 

styrker att hon ofta kämpade emot konventionerna runtomkring sig. I Mitt romerska lejon är 

                                                
37 Wrede, Renata Ior och hästarna. 1976, s. 7.  
38 Ibid., s. 128. 
39 Ibid., s. 7. 



 28 

det konventionerna kring barn i en akademikerfamilj i Rom. I Juvelskrinet är det en ung 

vuxen som beskriver sin kamp att få bli konstnär och självständig vuxen. Ior och hästarna 

beskriver många konfrontationer med konventioner genom ett helt vuxenliv som står i stark 

kontrast mot konfrontationerna med de – inte helt tama - hästar hon tog hand om. I Wredes 

konst anas spänningen mellan konvention och kreativitet i materialvalen. Hon 

experimenterade och blandade olika medium för att få de effekter hon ville. Wrede blandade 

till exempel kollageteknik, akvarell, tusch och de nya obeprövade märkbläckpennorna (vi 

skulle kalla dem filtpennor) som kom på 60-talet. Hon provade nya sorters färger och material 

och lämnade dem på prov ute i solen för att testa beständighet.40 I skulpturerna blandade hon 

trä, färg, spik, häftstift och udda saker – ibland skräp – för att få önskad form och effekt. I 

likhet med märkbläckspennor var häftstift inte konventionella och acceptabla 

konstnärsmaterial.  Renata Wrede gick sin egen väg. 

 

Pre-ikonografisk beskrivning verk 3 

Verk 3 är en genomarbetad teckning i svart tusch på papper. Till denna bild finns det förlagor 

och arbetsskisser sparade som verkar vara föregångare. Teckningen visar en mjukt rundad 

samling av skissade bilder och tecken som är uppdelade i två halvor. Den vänstra halvan 

rymmer överst och närmast mitten återfinns en skiss av ett hästhuvud med hals och vingar, 

ytterligare vingar som också ser ut som papegojhuvuden, ett huvud av en tax och en stor hand 

vars fingrar sträcker sig från den vänstra bildhalvans nedre del mott dess mitt. Vid 

fingertopparna anas flera motiv: ett granatäpple, några vita vingformade kilformar följda av 

en ljus rundel/cirkel – en sannolik solfigur.  Vid handens utsida (vid tummen) återfinns ett av 

Wredes fågelmotiv, och detta skymtas även på andra sidan handen. Ovanför taxhuvudet 

skymtas ett joniskt kapitäl.  I mitten av bildens runda huvudform anas en delning av formen 

som delvis är lämnad tom och oskissad, dels återfinns ett kupoltak avbildat ovanför en 

människoliknande skuggfigur som sträcker armar och ben åt båda sidor av rundeln. Den högra 

halvan av rundeln rymmer fjäderliknande former fyllda med text och siffror. Den ytterst 

kanten på den högra sidan av rundeln kläs av en fjäderliknande form som är fylld av myror. 

Nedanför formen syns en myra som lämnat rundeln och kryper iväg ut ur bildrummet. 

                                                
40 Enligt sonen Carl Mikael Liljeström som minns samtal med sin mor om detta.  
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Figur 21: Teckning av Renata Wredes hjärna. Svart tusch på papper. I privat ägo. 

 

 

Ikonografisk analys verk 3 

Skissen är sannolikt gjord på 70-talet eller något senare, med tanke på hur Wredes stil 

utvecklades.  
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Den är troligtvis en illustration av hur konstnären förställer sig funktionen av sin hjärna. 

Formen, som blir än mer tydlig när arbetsskisserna läggs till denna analys, liknar två 

hjärnhalvor där den ena halvan rymmer Wredes favoritkavalkad av djur, byggnadselement, 

och motiv (såsom en central solfigur/närvaro), medan den andra halvan består av siffror, och 

bokstäver (huvudsakligen textande ordet logik om och om igen) och myror. Myror var ett 

släkte av insekter som Renata Wredes, enligt sonen Mikael Liljeström, inte tyckte om.41 Vid 

en mer överskådlig granskning av höger ”hjärnhalva” så går det att skönja ett grinande ansikte 

format av de fjäderliknande tungorna av problematiska 

siffror (romerska siffror utgör munnen och tänderna, 

en nolla och en sexa ögonen) och fält av ordet logik. 

Myrorna utgör håret och fjädrar av siffror skjuter fram 

över huvudet som ser ut att vara kvinnligt. Detta är 

säkerligen ingen slump. Många av Wredes verk, 

speciellt de mer abstraherade och surrealistiska, består 

av former, byggnader, fruktskal och andra element 

som tillsammans skapar ansikten. Att hjärnhalvan som 

representerar de aspekter av skolgången och livet som 

Wrede hade svårt för illustreras som ett grinande 

kvinnohuvud passar både Wredes konstnärsstil och 

visar att hjärnan är hennes egen. Varför då inte 

kvinnlig form? Det är tydligt att Wrede föredrar vänster halva, där hennes motivvärld, 

fantasivärld och djursympatier ryms. Höger hjärnhalva, det logiska tänkandet, språket och 

matematiken, är betydligt mindre sympatiskt framställd.  

Den lilla skuggfiguren som står och sträcker sig mot båda hjärnhalvor i mitten kanske 

försöker hålla ihop dem? Dirigera, förmana eller styra dem? Längst upp i bilden ser nämligen 

vänster hjärnhalva - ledd av hästen/pegasen - ut att konfrontera höger hjärnhalva. Sidorna 

möts mellan hästens huvud och en ganska hård ”fjäder” av siffror som skjuter fram över den 

grinande logikdamens huvud. Ovanför ”fjädern” anas också något som ser ut som ett murkrön 

i mitten som båda hjärnhalvor tagit sig förbi. Ritade Wrede dit en bit mur ör att visa hur 

separata och skilda åt hon upplevde sina hjärnhalvor?  

 

 

                                                
41 Enligt samtal med Carl Mikael Liljeström. 

Figur 22: Arbetsskiss i blyerts visar en 
grundform och en planerad indelning av bilden. 
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Ikonologiska slutsatser verk 3 

I flera av Wredes böcker nämns hennes läs- och skrivsvårigheter, som trots det omfattande 

brevskrivandet och senare författarskapet alltid fanns med i bilden. Wredes kusin Marin Fazer 

nämnde i ett samtal att ”Renata inte var bra med siffror”, och istället varit konstnärlig ledare 

på AB Hemflit under Helsingforsperioden.42 Skissen är möjligtvis en skämtsam kartläggning 

eller illustration över hur Wrede själv uppfattade sin hjärna och dess funktion. Den lilla 

figuren som står emellan de motstridiga och separata halvorna är troligtvis hon själv och 

hennes egen kamp att samla och styra det egna tänkandet och fantasin. Talande är hur 

hästen/pegasen leder vänster hjärnhalvas kamp i striden - en upprepning eller version av 

motivet häst/pegas visavi människa såsom vi kunnat se i de här tidigare analyserade verken av 

Wrede. 

 

Pre-ikonografisk beskrivning verk 4 

Verk 4 behandlar samma ämne som verk 3 men på ett annat sätt. Här använder sig Wrede av 

en av en typ av uppbyggnad där en central tyngdpunkt, nästan som en staty eller saltstod, 

strålar ut åt olika håll med olika mönster, utväxter eller utskjutande former. I detta fall har vi 

ett stiliserat kvinnohuvud vars lagerkrans- och granatäppleklädda huvud öppnats upp för att 

släppa ut tre hästformer, varav minst en är en pegas. Ögonen är stora med blå iris och en 

närmast drömmande inåtvänd blick. Huvudet påminner i sin utformning och stil de marmor- 

eller bronsbyster som är vanliga i klassiska samlingar och glyptotek. Färgskalan är ljus och 

varm, skissen linjär och i en kombination av akvarell (ansiktsfärgen), svart tusch och 

färgstarka märkbläckpennor på ett tunnare akvarellpapper. På ena sidan av huvudet lutar sig 

en stegliknande form upp mot hjässan, och slingor av mångfärgat hår snor sig omkring denna. 

Svarta och vita strålar omsluter huvudets andra sida. Färgskalan är ljusare, varmare och gulare 

ovanpå huvudet, där hästarna springer ut, och mer dämpad nedanför pannan.  

 

                                                
42 Samtal med Marina Fazer, Renata Wredes kusin och före detta kollega på AB Hemflit i Helsingfors under 
perioden 1953-1958.  Samtalet ägde rum på förmiddagen onsdagen 12/12-2018.  
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Figur 23: Verk 4. Kvinnohuvud med hästar, pegaser, granatäpple och lagerkrans 

 

Ikonografisk analys med ikonologiska slutsatser verk 4  

Bilden kan tänkas, i ljuset av vad Wrede har skrivit om sig själv, vara ett stiliserat 

självporträtt. Förekomsten av en pegas som springer fram ur hennes huvud antyder även detta 

den självbiografiska anknytningen.  Motivet kan tolkas från flera bottnar. Huvudet som föder 

vilda hästar påminner om Zeus huvud som efter en otäck huvudvärk födde fram dottern 
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Athena i full storlek och klädd i rustning. Samma våldsamma framspringande finns här, även 

om uttrycket i kvinnoansiktet tycks drömlikt. Pegaserna och hästarna i Wredes bildvärld är 

dock sällan stilla och följsamma. Den mest harmoniska hästen eller pegasen i samlingen kan 

mycket väl vara den som betraktar Vårens ankomst i verk 1 i denna uppsats. Alla andra 

hästfigurer kämpar, fnyser, stegrar sig och tar krumsprång. De bidrar med dynamik, inte med 

harmoni. Kontrasten mellan det drömmande ansiktsuttrycket och hästarnas krumsprång ut ur 

huvudet är stor i denna bild. Lagerkransen och granatäpplet är med stor sannolikhet 

symboliskt menade, även om de också kan ha en rent dekorativ funktion. Lagerkransen är 

också hämtad ur den klassiska bildikonografin, och granatäpplet är, förutom en klar favorit 

hos konstnären, Persefones symbol i den grekiska mytologin. Persefone bor i dödsriket under 

vintern och kommer upp till jordytan på våren och blir då en symbol för våren, grönskandet 

och livet. Granatäpplet, med alla sina kärnor, är i sig en symbol för växande och liv och har 

skildrats i konsten på detta sätt sedan renässansen (bl.a. av Botticelli). Å andra sidan är det 

också en tacksam frukt att måla av. Det antika symbolspråket har inte varit främmande för 

konstnären som vuxit upp i Rom bland utgrävningar, arkeologistudenter och klassiska 

referenser. Stegen upp till hjässan påminner om flera målningar av olivskörden som Wrede 

målat. Kanske är det just en skördereferens med huvudet som krona och fantasin som 

fruktskörd? Då passar granatäpplet också in. I både verk 4 och verk 1 finns alltså synliga 

likheter, såsom vårgudinnemotivet, med som ett möjligt tema. 

 

Sammanfattande slutsatser och diskussion 
Renata Wrede hade ett rikt bildspråk, och bland många och varierande motiv återkom häst- 

och pegasmotiv genomgående i hennes konstnärs- och författarskap. Det återkom även i 

hennes vardagsliv både på Arméns sjukstall under kriget och ridskolorna hon hjälpte till att 

driva tillsammans med Rabbe Wrede. Hästarna återkommer i skisser och målningar gång på 

gång. Ibland som en eftertanke, som att det blir tråkigt utan dem, och ibland som den 

dynamiska kraften som får bilden att leva. Ibland är det väldigt lätt att läsa in konstnären själv 

som hästdjuret i bilden, och både de självbiografiska böckerna och ikonologin med pegasen 

bidrar till att stärka den uppfattningen. Det finns en stark uttalad sympati för hästdjuren i 

boken Ior och hästarna som beskriver hur Wrede redan tidigt försökte ”förstå” djur och 

huvudsakligen hästarna omkring sig. En antropomorfisk läsning av hästfigurerna blir attraktiv 

och intressant. Vem kämpar hon emot? Är det reglerna? Inte omöjligt för en person som växte 

upp i Rom strax före fascismen tog över, och som själv var tvungen att hävda sig och 
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kompromissa sig fram för att inte hamna där traditionen, konventionen och de starka 

patriarkala figurerna i hennes liv ville att hon skulle vara. Kampen att få bli målare istället för 

sekreterare beskrevs som en seg kamp och en lång väg i Juvelskrinet.43 Renata Wrede växte 

upp i en starkt akademisk miljö i flera generationer av professorer och akademiker som 

säkerligen satte förväntningarna på en svår nivå för en ”ordblind” (och troligtvis) dyslektiker. 

En möjlig tolkning av hennes hästar och pegaser blir i ljuset av detta just frihetskampen och 

självständigheten. Att få var sig själv och göra som hon vill trots ansträngningarna att ”tygla” 

eller styra henne åt ett håll hon inte ville veta av. Hennes passionerade förklaring av hur 

hästar ”tänker” eller fungerar i sin egen rätt speglar även hennes beskrivningar av sig själv 

både i böckerna men också i de bilder och självporträtt som analyseras i texten ovan. Även 

hennes beslut att bo utomlands även i vuxen ålder kan tolkas i ljuset av denna frihets- och 

självständighetskamp. På detta vis valde hon själv sin miljö och distans till andra som annars 

kunde ha åsikter om hur hon levde och bodde. Utvecklingen av hennes bildspråk blev mera 

tydligt och färgsprakande med tiden. Färgerna förlorade lite av sin drömlika pastellton och 

blev mer sprudlande. Formspråket utvecklades och blev tydligare. Nya medium för 

formgivningen prövades och modet att använda okonventionella material ökade med tiden. 

Fantasin och de mytologiska och klassiska referenserna fortsatte att genomsyra bilderna och 

det gjorde även, för det mesta, solljuset. En annan konstant var detaljrikedomen som oavsett 

färgskala eller material fyllde verken.  Renata Wrede sparkade bakut mot sin samtids 

konventioner, och hon gjorde det med obändig vilja och vingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Wrede, Renata Juvelskrinet Schildts, Helsingfors, 1973.s.27 
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Bilaga 1: Verksförteckning (ej komplett) över Renata Wredes verk 
i offentlig och privat ägo.

 Introduktion: Datering av verk och foton av Renata Boethius/ Liljeström/Wrede. 

Dateringen av Renata Wredes verk
Dateringen i verksförteckningen baseras på ett antal faktorer: Datering av 
konstnären signerade verk, Jämförelse av motiv, färgskala, och material, 
och hur verken är förpackade och samlade. Vissa verk finns på foton som 
har datum, och andra finns det muntliga källor som kommer ihåg. Med 
undantag för de verk som finns på moderna miseet och väggmålningarna 
på Mora hotell så är alla verk i verksförteckningen i privat ägo hos 
huvudsakligen familjemedlemmar och släktingar till Renata Wrede.

Signerade verk
Sigering är den mest pålitliga dateringen av de verk som finns med i 
verksförteckningen. Det finns exempeln på verk som är signerade på 
framsidan och på baksidan med datering. Är verken signerade är de 
oftast daterade också, även om det finns några undantag.

Jämförelse av motiv
Renata målade och tecknade ofta samma motiv med variationer under 
en period, enligt källor som kände henne. Därför kan vissa verk dateras 
ungefär som ett liknande verk som har synlig datering av konstnären. 
Vissa motiv är också geografiskt bundna. Verk med Anticoli Corrado som 
motiv gjordes sannolikt mellan 1946-1950 då hon hade ateljé där. Verk 
med Garda-motiv kan dateras till 1970 och framåt eftersom hon bodde 
där årstidsvis mellan 1970 och 1998. 

Jämförelse av färgskala
Färgskalan på oljemålningarna ändrades från att ha mycket vitt i sig runt 
1950 till att bli intensivare och varmare efter 1970. 

Jämförelse av material
Tidigare målade Renata mycket på duk, pannå och med olja, akvarell 
och gouache när det var färg. Teckningarna var detaljerade blyertsskisser 
på ritpapper och papper av dålig kvalitet. Senare lades okonventionella 
material och färger till, såsom kollage från tidningar, så-kallat märkbläck 
dvs filtpennor med färg, till de andra materialen. 

Foton
Det finns foton från bl a 1967 som visar både bildmaterial inför en 
utställning och träskulpturer. De verken är lättare att datera på grund av 
fotodokumenteringen. 
 
Muntliga källor
Vissa tavlor var under produktion samtidigt med andra händelser som 
konstnärens familj kommer ihåg. Därför kan de kopplas till ett visst 
år. Renatas första och sista oljemålningar i Garda är exempel på detta. 
Wredes son Mikael Liljeström kommer ihåg dem och diskussionerna runt 
dem.

Märkning på det fram till november 2018 oöppnade paketet 
med skisser och teckningar funna i privat ägo.
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Förpackade och samlade verk.
En stor mängd skisser återfanns förpackade i brunt packpapper med 
märkningen ”Emmeholm 1962-77”. Förpackningen var obruten och har därför 
inte öppnats sedan flytten från Emmeholm till Rydsgård 1977. Teckningarna 
däri kan inte vara producerade senare än 1977.Alster som kommer från detta 
paket är daterade ”1962-77 eller tidigare” om de inte daterats av konstnären på 
själva alstret.

I detta paket åtefanns en samling textilmönster som troligtvis tillkom under 
Wredes tid som formgivare på AB Hemflit i Helsingfors.  Detta begränsar 
troligtvis perioden för textilmönstren till mellan 1952-1958.  



Verksförteckning över Renata Wredes verk 
i offentlig och privat ägo

Verk i offentlig ägo:
Renata Boëthius
Anticoli Corrado
1947
Teckning, Blyerts på papper
43,4 x 37,8 cm
I Moderna Museets samlingar: NMH 343/1947

Renata Boëthius
Kvinnoporträtt (Gammal kvinna)
1947
Teckning, Blyerts och laveringpå papper
43,4 x 37,8 cm
I Moderna Museets samlingar: NMH 342/1947

Renata Boëthius
Anticoli Corrado
1947
Teckning, Blyerts på papper
43,4 x 37,8 cm
I Moderna Museets samlingar: NMH 343/1947

Renata Boëthius
Kvinnoporträtt (Gammal kvinna)
1947
Teckning, Blyerts och laveringpå papper
43,4 x 37,8 cm
I Moderna Museets samlingar: NMH 342/1947
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Renata Boëthius
Fransk stad
u.å.
Teckning, Blyerts på papper
34,6x 38,5 cm
Moderna Museets samlingar: NMH 344/1947

Nedan:
Renata Boëthius
Väggmålning med Dalamotiv
1950
Tempera på tapet?
Norra matsalsväggen i liten matsal på Mora 
stadshotell, Mora.

Renata Boëthius
Kvinnoporträtt (Gammal kvinna)
1947
Teckning, Blyerts och laveringpå papper
43,4 x 37,8 cm
I Moderna Museets samlingar: NMH 342/1947
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Renata Boëthius
Väggmålning med paradismotiv
1950
Tempera på tapet?
Södra matsalsväggen, liten matsal på Mora stadshotell, 
Mora

Renata Boëthius
Väggmålning med paradismotiv
1950
Tempera på tapet?
Södra matsalsväggen, liten matsal på Mora stads-
hotell, Mora.
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Teckning bilar. Blyerts på papper. 1950-tal

Teckning snäckskal stiliserat. 1964 i Ål. Blyerts på papper. Signerad och 
daterad.

Torgliv. 1946-51. Svart tusch och penna.

Arbetsskiss klassiskt motiv med staty och kentaur med text ”LA-
DAN-QUO VADIS”. Blyerts på papper. 

Teckning torgmotiv med fontän 
och kvinnofigurer. Svart penna 
på papper. 1946-1951.

Verk i privat ägo:
1946-77
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Teckning av dam med hatt och dalmatinerhund ”Madame Casette”. 1964. Blyerts på ritpapper. 
Signerad och daterad. 
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Stilleben med granatäpple. Olja på 
pannå. 

Stilleben med fisk och joniskt kapitäl 
Olja på pannå. 

Stilleben med snäckskal. 1950. Blyerts på ritpapper. 
Signerad och daterad. 

Målningar från 1946-51

Snäckskal. Troligen 1950. Olja på pannå.
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Köksstilleben. 1950. Olja på duk. Signerad och daterad.Torgmotiv. 1940-tal. Blyerts på papper. Signerad och daterad.

Teckning av Anticoli Corrado. Blyerts på papper. 
1950. Signerad och daterad.

Teckning av snäckskal. Blyerts på papper. Troligen 
1950. 

Målningar från 1946-51
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Pegas med ryttare. Olja på pannå. 1948.Blombukett i vas. Olja på pannå. 1948. 

Arbetsskiss pegas med ryttare. Kol på ritpapper. 
1948.

Lantmotiv med vedstapel. Olja på duk. 
1948. Signerad.

Målningar från 1946-51
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Landskap (Troligtvis våren i Anticoli 
Corrado). 1947. Gouache på pannå. 

Målningar från 1946-51
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Teckning äldre dam. 1946-51. Blyerts och kol på papper. Arbetsskisser ansikte och häst. 1946-51. Blyerts  på papper.

Arbetsskisser fisk. 1946-65. Blyerts och kol på papper.Teckning snäckskal. 1946-51. Blyerts och kol på papper.
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Teckningar från 1946-51



Stadsmotiv. Troligen 1947. Olja på duk. Signerad men ej daterad.

Arbetsskiss för väggmålning i Mora hotell. Texten 
lyder: ”Pekoral: En fågel flög, och stannade och blev så 
trög”1949-50. Olja på pannå. 

Nyponkvist och dalatupp i fönster. 1951. Olja på pannå.
Signerad och daterad.

Målningar från 1946-51

Dörr med paradisfåglar. 1950. Olja på trädörr.
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Surrealistisk landskap med snäckskal och ansikte 
inramat av lagerkrans/mandorla. Troligtvis 1970-tal.
Svart penna på papper. 

Huvud med lövkrona. Troligtvis 1970-tal. Blyerts 
på papper. 

Sammansatt hästmotiv. Blyerts på 
papper.

Hästmotiv. Svart penna på papper.

Hund-/ drakmotiv. Svart tusch och färgpennor 
(märkbläck) på papper.

Anskite med lagerkrans. Akvarell i gula 
nyanser på papper.

Odaterade 
skisser och 
teckningar
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Stilleben med flaska och snäckskal. 20 x20 cm. 1951. Olja 
på duk. Signerad och daterad.

Stilleben. Olja på pannå. 

Blomma i vas. 1951. Olja på pannå. Signerad, daterad och 
dedicerad till Axel (Boethius). 

Målningar från 1946-51

Köksstilleben. 1946-51. Olja på duk. 
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Båtmotiv (troligen Öland). (1951) Olja 
på pannå. 

Båtmotiv (troligen Öland). (1951) Olja på pannå. 

Båtmotiv (troligen Öland). (1951) Olja 
på pannå. 

Båtmotiv (troligen Öland). (1951) Olja på pannå. 

Båtmotiv (troligen Öland). (1951) Olja på pannå. 

Målningar från 1946-51
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Köksstilleben. 1964.Olja på pannå. Sig-
nerad.

Båtmotiv(troligen Öland). (1951) Olja på 
pannå. 

Hamnmotiv. 1951. Olja på duk. Signerad 
och daterad.

Gatumotiv. 1946. Olja på pannå. Signe-
rad och otydligt daterad.

Väderkvarn, hus och båtar med surrea-
listiskt fiskevatten. 1951.

Målningar från 1946-51
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Skiss sammansatt motiv i blyerts på 
rutat papper. 1962-77.

Gouache. 1970-tal.

Stadsmotiv. Tusch på papper. 1962-
77.

Arbetsskisser människomotiv i bly-
erts på papper. 1946-51.

Teckning av stad i bergslandskap. 
Blyerts på ritpapper. 1970-tal

Skiss mansfigur på hästrygg. Blyerts 
på rutat papper. 1946-51.

Teckning ev. granatäpplefrukt i 
tidigt stadium. Blyerts på rutat pap-
per. 1962-77.

Teckning ev. granatäpplefrukt i 
tidigt stadium. Blyerts på rutat pap-
per. 1962-77

Teckning åsna med kärra. Tusch på 
papper. 1962-77.

Häst med ryttare(ev påbörjad St. 
Göran och draken). Gouache på 
papper. 1962-77.

Arbetsskisser ansikten i tusch på 
papper. 1962-77.

Arbetsskisser hästmotiv i blyerts på 
rutat papper. 1962-77.

Arbetsskisser människomotiv. svart 
penna på papper.

Skisser botaniskt motiv. Blyerts på 
papper. 1962-77.

Ananaskotte på fot. Blyerts på pap-
per.1962-77.

Miniatyr med snäckmotiv. 1964. 
Blyerts på papper. Signerad och 
daterad.

Blandade och teckningar från 1946 till 1970-tal
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Olivskörd. Olja på pannå. 

Botaniskt motiv.  1976. Olja på pannå . Signerad och 
daterad på baksidan.

Krigisk ryttare och människomotiv. Olja på pannå. 

Olivskörd. Akvarell på papper. Troligen visad på utställning.

1970-tal
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Stadsmotiv med jätte och pegas. Olja på pannå. 
46x38. 

Piazza dei Capitani i Garda, Italien. Akvarell och färgpennor 
på akvarellpapper

Stadsmotiv med gatuliv, ItalienGouache på akvarellpapper. 
1970-tal.

Häst och man i stadsmiljö. Gouache på papper. 1970-
tal.

1970-tal
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Stadsmotiv med kvinnor, man och pegas. 1970. 
Gouache på papper. Signerad och daterad. 

Stadsmotiv  med häst och man. Gouache på papper. Stadsmotiv  med pegas och man. Gouache på papper.

Stadsmotiv med ryttare. Gouache på papper. 

1970-tal
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Illustrationsförslag till omslaget till debutromanen Mitt romers-
ka lejon 1970.Blyerts på ritpapper.

Illustrationsförslag till omslaget till debutromanen Mitt romers-
ka lejon 1970.Blyerts på ritpapper.

Illustrationsförslag till omslaget Mitt romers-
ka lejon 1970. Blyerts på ritpapper.

Tidig skiss till omslaget till Mitt romerska lejon. 
1970.

1970-tal
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Torgmotiv med Neptunfontän  och ballonger, Piazza Navona, 
Rom. Olja på pannå. 

Porträtt äldre dam. Blyerts på papper. 
Signerad. 1958-62. 

Teckning hus och drakfontän. 1950. Blyerts på papper. 
Signerad och daterad.

Stadsmotiv . Troligen 1946-49. Olja på duk. 

Målningar från 1946-51
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Målningar från 1960 till 1970-tal

Teckning ”Le Grand Prix”. 1964. Blyerts, svart tusch och blå 
färgpenna (och kaffe?)på rutat papper. Signerad och daterad.

Akvarell stadsmotiv. Akvarell på akvaellpapper. Troligen från Garda, 
Italien (bergsformationen i bakgrunden)och dateringen 1968-77.

Teckning ansikte  i surrealistisk motiv. 1962-77.Akvarell kamera/mekaniskt motiv. 1962-77. 
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Målningar och skisser 1943- 1970 

Pegas i landskap. 1962-77 eller tidigare. Akvarell på papper.

Teckning av ansikte konstruerat av byggnadselement. Svart 
penna på ritpapper

Teckning av Janusansikte. 1947-49. Svart tusch på papper.

Kvinnobyst mot surrealistisk byggnad och 
hästfigur. Akvarell och blyerts på papper.

Pegas. 1962-77. Färgpennor (märkbläck) på 
papper.
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Surrealistiskt flaskmotiv. 1964.Olja på duk. 
Signerad och daterad.

Dalahus i två lager. 1980. Olja på pannå. Signerad 
och daterad.

Ansikte med hästfigurer. Akvarell, tusch, färg-
pennor(märkbläck)på akvarellpapper. Troligtvis 
1970-tal.

Apelsiner. Gouache på akvarellpapper. Troligtvis 
1980-tal.

Äpplen. Olja på duk.Stilleben äpplen. Olja på duk. 

1970-tal och1980-tal
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Pensé i vas. 1973. Olja på pannå. 
Signerad och daterad.

Pensé i vas. Troligen runt 1973. 
Olja på pannå. 

Penséer. Troligen runt 1973. Olja 
på pannå. Botaniskt motiv. 1974. Olja på duk. Signe-

rad och daterad.

Teckning italienskt torg med hästekipage. 
Troligen 1946. Svart penna på papper

Kyssande huvuden. Akvarell och Tusch på 
papper. 

1946 till 1970-tal
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Surrealistiskt motiv. Olja på pannå. 

Stilleben av frukt i skål. Olja på pannå. 
Signerad.

Skördemotiv. Olja på pannå. Troligen 1946-
49. 

Sammansatt häst, hund och människomotiv 
med maskeradmask. Troligtvis 1946-50 . Olja på 
pannå.

Målningar från 1946-51
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Sammansatt motiv. Olja på pannå. 
Kvarnmotiv. 1951. Olja på duk. Signerad och 
daterad.

Torgmotiv. Olja på duk. 

Stadsmotiv. Olja på pannå. 

Blommor i vas. Olja på pannå. 
Troligen 1946-1950. Stol med sjal. Olja på pannå. 

Troligen1946-1950.

Landskapsmotiv(troligen Frankrike 1946)

Hästmotiv, ej färdigställt. 1946-49.

Målningar från 1946-51

65



Väggur. Troligen 1960-tal. Blyerts på papper. 

Botaniskt fantasimotiv. troligen 1960-tal. Blyerts på papper. 

Fantasimotiv. 1960-tal. Signerad. Arbetsskiss fantasimotiv med hästhuvud. 1960-tal. 
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Akvarell stadsmotiv på rutat papper. 1963. 
Signerad och daterad.

Teckning av blomknoppar. 1962-77. Blyerts på ritpapper.

Arbetsskiss iris. 1968-77. Blyerts på ritpapper

Lavering. 1968-77. Akvarell på papper. 

Teckning av landskap. 1962-77. Blyerts på ritpapper.

Höstpegas. 1962-77. Blyerts, gouache på rutat papper.

Lavering. 1962-77. Akvarell på papper.

Ur Emmeholmspaketet 1962-1977.
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Skiss sammansatt motiv i blyerts på 
rutat papper. 1968-77.

Arbetsskisser flaskmotiv i blyerts på 
rutat papper. 1968-77.

Skiss mansfigur på hästrygg. Blyerts 
på rutat papper. 1968-77.

Skiss bägar- och flaskmotiv i blyerts 
på rutat papper. 

Teckning ev. granatäpplefrukt i 
tidigt stadium. Blyerts på rutat 
papper. 1968-77.

Skiss av ansikte. Blyerts på rutat 
papper. 1968-77.

Arbetsskisser flaskmotiv i blyerts på 
rutat papper. . 1968-77.

Skisser av hästfigurer och mytiska 
djur. Blyerts på rutat papper.

Teckning torg- och folkliv. 1954. Blyerts på 
ritpapper. Signerad och daterad.

Teckning av ansikte. Färgpennor på ritpapper.

Teckning av botaniskt motiv. 1964 i Ål. Svart 
penna på ritpapper. Signerad och daterad.

Målningar från 1946-51Målningar från 1946-51
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Arbetsskiss av vaser och flaskor. 1962-77 eller 
tidigare. Blyerts på rutat papper.

Teckning av ansikte och pegas. 1962-77 eller 
tidigare. Blyerts på ritpapper.

Teckning landskap och ansikte med pressad 
blomma. 1964. Blyerts på ritpapper.

Teckning stiliserad fågel. 1962-77 eller tidigare. 
Blyerts på ritpapper.
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Mönster för AB Hemflit 1953-58

Skiss av stiliserad ren. Svart 
penna på skisspapper

Mönsterskiss av stiliserad ren. 
Färgpennor på skisspapper

Mönsterskiss av stiliserad ren. Färgpennor 
på skisspapper

Mönsterskiss av stiliserade fåglar. Färgpennor på 
skisspapper

Mönsterskiss av löv och frukt.  Färgpennor på 
skisspapper

Mönsterskiss av stiliserade fåglar med mera. 
Färgpennor på skisspapper

70



Mönster för AB Hemflit 1953-58

Mönsterskiss av apelsiner eller mandariner. Färgpennor på 
skisspapper

Mönsterskiss av citroner med stödlinjer. Färgpennor på rutat 
papper.

Mönsterskiss av stiliserade granatäpplen. Färgpennor på 
skisspapper

Mönsterskiss av stiliserade granatäpplen. Färgpennor på 
skisspapper

Mönster för AB Hemflit 1953-58
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Mönster för AB Hemflit 1953-58

Mönsterskiss av stiliserad svamp. Färgpennor på 
skisspapper

Mönsterskiss av stiliserad svamp. Svart penna på 
skisspapper

Arbetsskiss av stiliserad svamp. Färgpennor på 
skisspapper

Mönsterskiss av stiliserad svamp med stödlinjer. 
Svart penna  och färgpennor på rutat papper.

Mönsterskiss av stiliserad svamp. Färgpennor på 
skisspapper
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Mönster för AB Hemflit 1953-58

Arbetsskiss av fruktklasar. Svart penna på 
skisspapper

Arbetsskiss av fruktsamling. Svart 
penna på skisspapper

Arbetsskiss av fruktsamling. 
Färgpennor på skisspapper

Arbetsskiss av fruktklasar. Svart 
penna på skisspapper

Arbetsskiss av granatäpplen 
Färgpennor på skisspapper

Mönsterskiss i blåtoner med stödlinjer. Färgpen-
nor på skisspapper

Mönsterskiss av fruktklasar med stödlinjer. Röd penna 
på skisspapper
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Teckning sammansatt botaniskt 
motiv i svart penna på ritpapper. 
1962-77 eller tidigare.

Teckning i blyerts på rutat papper. 
1964. Signerad och daterad.

Skiss huvudlös kentaur med ballonger i 
berglandskap. Blyerts på ritpapper. 1962-77 
eller tidigare.

Skiss i blyerts på ritpapper. 1962-77 
eller tidigare.

Teckning tav tax. Blyerts på ritpap-
per. 1962-77 eller tidigare.

Teckning av träd. 1963. Blyerts på 
ritpapper. Signerad och daterad.

Arbetsskisser flaskmotiv i blyerts på 
rutat papper. 1962-77 eller tidigare.

Skiss av snäckskal. Blyerts på rutat 
papper. 1962-77 eller tidigare.

Teckning snäckhus med människofigurer. Bly-
erts på ritpapper. 1962-77 eller tidigare.

Teckning av pegas med ballonger. Blyerts på 
ritpapper. 1962-77 eller tidigare.

Teckning av drakmotiv. 1962-77. Blyerts på rutat 
papper. 

Skisser från Emmeholmspaketet 1962-77.
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”Höstur anno 1980”. Olja på pannå. Signerad och 
daterad.

Stilleben av frukt i skål. 1981. Olja på duk. Signerad och daterad.

Landskap med båt. Troligtvis Garda. Olja på pannå. 1970-1980-
tal.

Målningar sent 1970-tal och 1980-tal

Fasadmotiv med stilleben. Piazza dei Capitano i Garda. 1970-
1980-tal.
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Pensé i vas. 1973. Olja på pannå. 
Signerad och daterad.

Pensé i vas. Troligen runt 1973. 
Olja på pannå. 

Sammansatt motiv i akvarell och 
färgpennor på akvarellpapper. Sammansatt fisk och fågelmotiv i 

akvarell och färgpennorpå akvarell-
papper. 

Akvarell och färgpennor på akvarell-
papper.

Människogestalter med helgon. 
Akvarell på akvarellpapper.

Solmotiv. Akvarell på akvarellpap-
per.

Teckning av torn med surrealistiska 
aspekter. Blyerts på ritpapper.

Surrealistiskt stadsberg i blyerts på rit-
papper. 1963. Signerad och daterad.

Människofigur mot sol och skuggor. 
Akvarell på akvarellpapper.

Fruktstilleben med vimplar, gra-
natäpple, och päron. Akvarell på 
akvarellpapper.

Stadsmotiv. Akvarell på akvarellpap-
per.Stiliserat stilleben. Akvarell och 

färgpennor på akvarellpapper.

Akvarell och färgpennor (märk-
bläck)på akvarellpapper. 

Botaniskt motiv med öga. Akvarell 
och färgpennor på ritpapper. .

Teckning av hjortdjur och vilda 
fåglar. Blyerts på ritpapper.

Akvarell i blå- och gula toner på 
papper.
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Fiskstånd framför italiensk fasad vid högvatten. 1980. Olja på pannå. Signerad och daterad..
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Teckning bergslandskap med bergs-
by. Blyerts på ritpapper. Troligen 
visad på utställning 1967.

Arbetsskiss hund(tax) och odefinie-
rad figur med taggar på ovansidan.. 
1968-77. Blyerts på papper.

Teckning fåglar. 1962-77. Blyerts på 
papper. 

Arbetsskisstranor. Tusch på  papper. 

Teckning av kvinnofigur. Färgpen-
nor(märkbläck) Troligen 80-tal.

Teckning hjortdjur på ritpapper. 
Signerad ej daterad.

Teckning av människofigur med taggig 
arm. 1964. Blyerts på rutat papper. 

Oxe, hästar snäckskal i gouache på 
papper.

Målning surrealistiskt motiv. Olja på 
pannå.

Teckning människofigur med vapen 
och sköld. Blyerts på papper.

Akvarell på papper. Troligen visad 
på utställning 1967 Teckning av hjort. Blyerts på papper. Teckning av ansikte. Blyerts på rutat 

papper. 

Teckning stadsmotiv i blyerts på 
ritpapper. .

Teckning fåglar mot skogsfond.
Blyerts på papper. 1962-77.

Teckning av hjärna. Odaterad. Svart 
penna på papper. Troligen visad på 
utställning efter 1967.

Blandade årtal och odaterade verk
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Skiss kryddgård i blyerts på rutat 
papper. 1962-77.

Skiss stilleben i svart penna på 
ritpapper. 1962-77.

Teckning.1964. Blyerts på rutat pap-
per. Signerad och daterad.

Akvarell skiss stadsmotiv (Garda)på 
papper. 1962-77.

Teckning av ansikte på rutat papper 
1962-77.

Skiss av ansikte och hästhuvud. 
Blyerts på ritpapper. 1962-77.

Skiss kyrkbyggnad och fontän i bly-
erts på rutat papper. 1962-77.

Skiss av lejonfigur. Färgpennor på 
ritpapper. 1962-77.

Teckning ”Fontän”. 1964. Blyerts, svart och röd 
penna på ritpapper. Signerad och daterad.

Arbetsskiss av flaskor. 1964. Blyerts på ritpapper. 
Troligen visad på utställning 1967

Teckning. 1964. Svart penna på ritpapper. Sig-
nerad och daterad. Troligen visad på utställning 
1967
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Blandade årtal och odaterade verk



Surrealistiskt stadsmotiv med ansikte. 1981. Olja på pannå. Signe-
rad och daterad.

Häst i landskap. 1951. Litografi. Signerad och daterad. Litografi ”Valsarfs” finns i flera kopior som vykort. !951.

Skivarpsån från Rydsgård sett. 80-tal. Olja på pannå.

80-talet och framåt.

Litografier 1951
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Vingmotiv. 1962-77. Akvarell Vingmotiv. 1962-77. Akvarell. Teckning blad ellet taggig figur på rutat papper.

”Violinkonsert” teckning. Blyerts på rutat papper. 

Stadsmotiv från balkong i Garda. Olja på 
pannå. 1978.

Kvinnoporträtt med fågel mot bakgrund av italienskt landskap. 1980-tal.

Blandade årtal och odaterade verk
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Stilleben av päron.1968. Olja på 
pannå.

Fågelfigur mot sol och skuggor. Ak-
varell på akvarellpapper.1970-tal

Teckning häst och ryttare. 1967. 
Färgpennor på  papper. Signerad 
och daterad

Arbetsskiss ryttare på häst. Tusch på  
papper. 

Teckning/målning mansfigur på 
hästrygg. Troligen en förfader i släkten 
Wrede. Arbetsskisser finns. Kol och 
gouache på duk. Efter 1968.

Teckning av kvinnofigur. Blyerts 
på ritpapper. Signerad Renata B. L. 
troligen 1948-52

Teckning botaniskt motiv på ritpap-
per. 

Teckning av landskap i januari med tag-
gig figur. 1964. Blyerts på rutat papper. 

Oxe, hästar snäckskal i gouache på 
papper.Målning surrealistiskt motiv. Olja på 

pannå. 1970-tal eller 80-tal.

Målning fasadmotiv. Olja på pannå.

Teckning stadsmotiv i blyerts på 
ritpapper. .Målning av stiliserade lejon. Svart 

tusch på papper.

Färgskiss med människofigur.Akva-
rell på papper.

Teckning av öga, fågel. Färgpennor 
på ritpapper. 1970-tal.

Blandade årtal och odaterade verk.

Arbetsskiss för oljemålning. 
Surrealistiskt motiv Blyerts på 
papper. 
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Folkliv i portik(Troligtvis Garda, 
Italien).1980-tal. Akvarell och färg-
pennor på akvarellpapper. 

Arbetsskiss ansikte i fruktfat. Akva-
rell och färgpennor på akvarellpap-
per. 1980-tal.

taggig figur. Akvarell på akvarell-
papper.

Surrealistiskt vattenmotiv med båtar 
och båtstävar.

Musikinstrument i sammansatt 
motiv. 1980-tal. Akvarell och färg-
pennor (Märkbläck)

Organiska mönster i sammansatt 
motiv. 1980-tal. Akvarell och färg-
pennor(Märkbläck)på papper.

Fantasimönster. 1980-tal. Akvarell 
och svart tusch på akvarellpapper.

Musikinstrument med djurinslag. 
Akvarell och svart tusch på akvarell-
papper. 1980-tal.

Hästhuvud med granatäpplen. 1970-
tal. Akvarell och färgpennor på 
akvarellpapper.

Vattenmelon, båt och kvinnoprofil. 
1980-tal. Akvarell och färgpennor 
på ritpapper. .

Botaniskt motiv med öga. 1980-tal. 
Akvarell och färgpennor på ritpap-
per. .

Surrealistiskt snigelmotiv med människofigur. akvarell och färg-
pennor (märkbläck)på papper. 1980-tal.

1980-tal
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Husfasad med portik. Olja på 
pannå. 1980-tal.

Landskap (Garda). Akvarell och Svart penna på akvarellpapper. 
1970-tal.

Landskapsmotiv av Garda sett från en höjd. Troligen Renata Wredes 
sista målning. 1990-tal. Ej färdig. Olja på pannå.

Landskap(Garda). 1977. Olja på pannå. Signerad och 
daterad. Troligen Wredes första oljemålning av landskapet 
kring Garda.

”Garda” Olja på pannå. 1970-tal eller 
senare.

Folkliv i portik(Troligtvis Garda, 
Italien).1980-tal. Akvarell och 
färgpennor på akvarellpapper. 

Några exempel på landskaps- och stadsskildringar från 
Garda, Italien.
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1960-tal t.o.m. 1980-tal

TAX: Taxus laureatus domestica. 
Skiss hund i blyerts på ritpapper. 
Troligen efter 1968.

”Sterilizia”. Akvarell och färgpen-
nir(Märkbläck) på  papper. 1980-tal.

Teckning/botaniskt motiv.. Blyerts på 
papper. Troligen visad på utställning.Teckning av kvinnofigur. Blyerts 

på ritpapper. Signerad Renata B. L. 
troligen 1948-52

Stilleben med päron. Färgpennor (märk-
bläck) på papper. 1970-tal.

Hundprofil ”Tina”. 1968. Blyerts på 
papper.

Teckning botaniskt motiv med gra-
natäpple. Blyerts på papper. 1960-
tal.

Teckning av husfasad. Färgpennor 
(Märkbläck) på ritpapper.

Teckning flaskor och fisk. Färgpen-
nor (Märkbläck)på ritpapper.

Teckning botaniskt motiv. 1968. Blyerts på ritpapper. Signerad och 
daterad.

.
Målning av byggnad på bergssida. 
Blyerts på papper. Troligen visad på 
utställning. 

Landskap. Svart penna och akvarell. 

Skånskt landskap med hus, gata 
och träd. 1970 eller 80-tal. Olja på 
pannå.

85



Skulptur och hantverk 

Träskulptur, framsida. 1967 Träskulptur, baksida. 1967.Träskulptur, baksida.1967 Träskulptur, baksida. 1967.

Dalatuppar efter original målade 1950 av Renata Wrede. 
Nyproduktion sedan 2012 för Mora hemslöjd.

Renata Wrede framför en nu ej lokaliserad träskulptur på 
hennes utställning på Skandinaviska bankeni Kristianstad, 
Skåne. 1967.

Målad träskulptur, baksida. 1967. Målad träskulptur framsida. 1967.Träskulptur framsida. 1967Träskulptur, baksida. 1967

Träskulptur i blåtoner.1967 Träskulptur”Diavolo”.1965. Exempel 
på en träskulptur som fanns men vi 
inte vet nuvarande lokal för.
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Renata Wrede i sin atelje på Emmeholm inför en 
utställning 1967. I bakgrunden syns ett antal verk som 
förbereds för utställning och kan hjälpa med datering. I 
sina händer håller Wrede i en träskulptur som finns med 
i verksförteckningen.

Renata Wrede framför en träskulptur på sin utställning 
1967. Skandinaviska banken i Kristianstad, Skåne. 

Renata Wrede med sin faster Gerda Boethius 
på trappan till Zorngården i Mora. Sannolikt 
1949-50 eftersom hon bodde och verkade i 
Dalarna då. Foto återfanns ibland brevsamling 
i privat ägo.

Renata (troligtvis) under studietiden på 
konstskolan i Stockholm. 

Bilaga 2: Klipp och foton i privat ägo och från Zornmuséet.
Nationalmuseums klippbok med Renata Boethius finns tillgänglig på begäran och är därför 

inte inkluderad i denna bilaga. 
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Tidningsurklipp från Renata Wredes anteckningsbok från 1943-44. Wrede var en av eleverna 
på Gustavsberg vid datumet 3/9 1943.

Foto av Renata Wrede från hennes brevsamling där hon berättar om en festparad i Sciacca 
där hon red på en åsna i festkläder med stadsbefolkningen. 1946.
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Ur Zornmuseets klipparkiv i Mora.

Utställningskatalog med priser för 
Zornmuséet i Mora 1949.

Utställningskatalog för Galerie Moderne, 
Stockholm 1949.
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Utställningskatalog Unga tecknare 1947 med Renata Boethius 
blyertsteckning ”Vårdag” representerad.

Telegram som delger Renata Boethius 
nyheten att hon sålt ”Torget Brantome” 
till Kronprinsen. 1947.

Tidningsurklipp som berättar Kronprinsens inköp 
från årets Unga tecknare-utställning. Renata Boethi-
us representerad med ”Gatuliv, Italien”. Klippet är 
inte daterat. Återfanns i Renata Wredes brevsamling.
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