Konstnären Alfred Kunft – ett
människoöde
av Willi Lang
Idag är det inte många Nybrobor som minns konstnären Alfred Kunft.
Hans konstverk pryder dock många hem och bilderna har dessutom en
relativ stor spridning, framför allt i södra Sverige. Alfred Kunfts liv är
som en spännande mosaik, där bitarna ständigt skiftar färg vid närmare
granskning.
Sudettysken Kunft, född 1892 i Aussig vid floden Elbe i Böhmen, var
vid födseln medborgare i den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin.
Sina konststudier påbörjade han vid Wiens konsthögskola och studerade också vid Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Tidigt anslöt han
sig till radikala, avantgardistiska konstnärsgrupper, som Metznerbund
(efter bildhuggaren Franz Metzner, 1870-1919) die Oktobergruppe och
Junge Löwen im Käfig (unga lejon i bur).
Under första världskriget hamnade han 1915 i rysk fångenskap; de sista
åren tillbringade han i Sibirien och kunde först 1920 återvända till sitt
hemland, som nu hade förvandlats till en ny stat – Tjeckoslovakien.
I Wien kunde han fullborda och avsluta sina studier och 1921 gifte han
sig med sin ungdomskärlek, Maria Rubinek, som var av tjeckisk härkomst. Därefter började ett omfattande och intensivt skapande i olja,
akvareller, grafik, keramik och glas, som resulterade i utställningar i
bl. a. Prag, Wien och Berlin. Kunft var en tid konstnärlig ledare för
Riedel, ett av de ledande glasbruken i norra Böhmen, och hans vaser
belönades med Grand Prix i Paris. Tjugo och trettiotalen var kreativa
decennier för Kunft.
1938 erhöll Hitler-Tyskland vid Münchenöverenskommelsen delar av
Tjeckoslovakien och kort därpå ockuperade tyskarna återstoden av
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landet. Kunft och hans maka fick ånyo byta nationalitet, nu medborgare i Tyskland. Vid andra världskrigets slut utvisades den tyska befolkningen, cirka 3 miljoner, främst till Österrike och Tyskland. Med sina
specifika kunskaper i glastillverkning och grafik tillhörde Kunft en
yrkesgrupp som det rådde brist på i landet och då hans hustru var av
tjeckisk börd, hade han fått stanna kvar i den återbildade staten, men
redan hösten 1945 hade paret Kunft beslutat sig för att lämna sitt land
och de blev därmed statslösa.
Efter kontakter med ägaren till Åfors glasbruk i Småland kom Kunft
och hustrun till Sverige redan våren 1946. Kunft kom att verka vid glasbruket i Åfors en mycket kort tid. Där tillverkades framför allt bruksglas
och inte den typ av glas som Kunft var specialiserad på och samarbetet
avbröts.
Kunft flyttade till Nybro, där han huvudsakligen kom att ägna sig åt
måleri. Han konstruerade också en egen slipmaskin och graverade stora
vaser och urnor med motiv från den grekiska mytologin, kristna motiv
(moder med barn) och motiv från sagor, t.ex. Flickan med svavelstickorna.
De följande åren i Nybro var en produktiv tid och Kunft kunde redan
i april 1950 anordna en utställning på konstmuseet i Kalmar, där han
visade teckningar, oljemålningar, akvareller, litografier och träsnitt med
skilda motiv. På utställningen fanns också hans stora glaspjäser med
djupgravyr. Konstkritikern Manne Hofrén var överväldigad och skrev
entusiastiskt i sin anmälan i Barometern den 24 april 1950, följande:
I den stilla och läkande småländska skogsmiljön har Kunft funnit en
omgivning, där han åter kunnat börja arbeta, med dels småländska
landskap, dels öländska motiv och dels tidigare bilder från hans böhmiska hemort.
Besökarna på utställningen i Kalmar var vana vid att se det franskimpressionistiska måleriet i färg och teknik. Kunfts teknik presenterade
en annan konstnärlig riktning – den wienska skolan med dess speciella
syn på verklighet, mera intim. Dessutom hade Kunft tagit starka intryck
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av japansk konst. I Kunfts landskap finns en väl sammanhållande
detaljrikedom och en saklig, nästan naivistisk teknik. Detaljerna i bilderna är inte upplösta utan avgränsade med konturer, en stil som påminner om den senare utvecklingen hos Carl Larsson. Mästerligt utförda i
svala färger är sommarbilderna från Öland, bl.a. åkrarna och havet vid
Köpingsvik med slottsruinen svagt antydd vid himlaranden. Bland de
många fina grafiska bladen kunde man också hitta motiv från de sibiriska fånglägren. De stora figurkompositionerna med antika och kristna
motiv i olja, ofta i anspråksfulla format kräver dock en speciell miljö,
för att helt komma till sin rätt.
Kunft hade med ens blivit känd, han fick sina arbeten sålda och kunde
leva på sin konst. Beställningarna kom från skilda håll, privata samlare,
skolor och kyrkor, men också från utlandet, främst Västtyskland, där
Kunft hade vänner. Inkomsterna möjliggjorde att paret Kunft varje år
kunde åka utomlands, till Tyskland, Österrike och Italien. De besökte
släktingar, vänner från det forna hemlandet, samtidigt som Kunft samlade intryck till nya motiv, bl.a. från Venedig och Hamburg.
Men mörka moln skymtade åter vid horisonten. En tidigare halsåkomma
utvecklades till strupcancer, som gjorde att Kunft periodvis miste talförmågan. Under en utlandsvistelse dog helt oväntat Marie Kunft av
ett medfött hjärtfel i München den 5 augusti 1956. Hustruns plötsliga
bortgång var ett hårt slag för den känslige maken. Han fortsatte sitt
arbete, åkte nu ensam utomlands, men hans hälsa försämrades gradvis
de återstående åren han hade kvar att leva. Ständiga resor till radiologen
för strålbehandling i Lund bröt långsamt ned hans hälsa. De sista åren
vårdades han på Linnéahemmet i Nybro och han avled den 27 januari
1961.
Konstkritiker i hans forna hemland har efter nära sjuttio års tystnad
nyligen börjat intressera sig för de sudettyska konstnärerna, som Kunft
tillhörde. Anna Habanová, Liberec i Tjeckien, gav 2013 ut ett omfattande verk, Junge Löwen im Käfig, där de sudettyska konstnärerna
grundligt presenteras .
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Exempel på verk av Kunft
I Högsby församlingshem finns ett
konstverk, Jesu bön
i Getsemane, (bild
1). I de blå iskalla
färgerna syns Jesus
ensam
med
sin
ångest. I bakgrunden
ser man nederst till
vänster de sovande
lärjungarna och till
höger syns tempelvakterna komma för
att gripa honom.

Otaliga är Kunfts Bild 1: Jesu bön i Getsemane, 1951, Högsby förbilder med modern samlingshem. Foto: Örjan Karlsson
och barnet, ibland
också fadern, (den heliga familjen). Kunft gjorde såväl stora
målningar som mycket små skisser av detta motiv, alla olika.
Bilden till höger (bild 2) har han
kallat Die Familie (familjen).
Betraktaren ser ett ungt par med
sitt barn. De är på flykt undan
kriget och har slagit sig ner för
en stunds vila. De betraktar ömt
barnet, som vilar tryggt i moderns
sköte. Föräldrarna uttrycker en
förhoppning om en bättre framtid. Framtiden finns hos barnet.
Bild 2: Familjen, 1952.
Foto: Willi Lang
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Bild 3: Hyllning till hembygden, 1951, Emmaboda församlingshem.
Foto: Frida Lidberg

Den stora bilden, som hänger i Emmaboda församlingshem (bild 3),
är en gåva från Erik och Svea Svensson, Emmaboda. Kunft målade
och skänkte den till familjen Svensson som tack för Svea Svenssons
hjälpsamhet genom att hon hade gjort sina vänner och bekanta uppmärksam på Kunfts konst och därmed
skaffat honom en kundkrets. Till höger
på bilden syns Svea Svensson iklädd
värendsdräkt.
Bilden kan jämföras med den från Nybro
bördige Gunnar Theanders (1894-1975)
dekorativa väggmålning på Stora hotellet
i Nybro, färdigställd 1967. Båda konstverken - om än mycket olika - uttrycker
en hyllning till hembygdens invånare, Bild 4: Bi-Ba-Butzemann, 1929.
som skapat vårt välstånd.
Foto: Willi Lang
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Bi-Ba-Butzemann
är en barnbok med
15 sånger. Karl M.
Komma skrev texterna och Kunft
gjorde 17 illustrationer (bild 4). Boken
blev mycket känd
och trycktes i flera
upplagor.
Bilden till höger (bild
5) visar krigets fasor,
där en fantasifigur Bild 5: Stad under belägring, 1957.
med en tratt damm- Foto: Willi Lang
suger och förintar allt
i sin väg, hela städer och
dess invånare.
Bild nr 6 är ett exempel
på Kunfts glaskonst med
djupgravyr. Varje vas med
motiv var unik och gjordes
i endast ett exemplar. Pjäserna var ca 30 cm höga
och vägde omkring 10 kg.
Produktionen var begränsad.
Till slut låter jag Alfred
Kunft själv komma till
tals genom ett citat ur hans
notisbok:
Bild 6: Rhytmus, 1950, Foto: Gerhard
Köppen
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När man på kvällen alldeles ensam står och betraktar sina bilder, funderar
och rannsakar sig själv om vad gott man har bidragit med
för att göra sina medmänniskor glada, så tror jag nog
ändå att jag har skänkt dem mer glädje än tillfogat dem lidande. Det
gör mig lugn och sporrar mig till fortsatt skapande.
(Översättning: Willi Lang)
Ett varmt tack till Eivor Köppen, Nybro, som bistått mig med material
till denna artikel i form av dokument, foton och brev.

Bild 7: Paret Kunft med vänner i Nybro, 1952. Foto: Gerhard Köppen.
Överst från vänster: Alfred Kunft, Richard Köppen och August Thiel.
Nederst från vänster Frida Köppen och Marie Kunft.
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