
Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn levde och verkade på 1600-
talet. Han må ha varit den främ-

ste, och den vi känner bäst till namnet, 
men ändå en i kollektivet av holländska 
konstnärer som det formligen kryllade 
av vid denna tid. 

Varför just då?
Holländska Ostindiska Kompaniet 

hade bildats 1602. Här hycklade man inte 
med floskler om spridning av kristen civi-
lisation. Syftet var att tillvälla sig Österns 
åtråvärda naturskatter, genom plundring 
och storskaliga hemfridsbrott på främ-
mande folks territorier. 

På hemmaplan stimulerade kompa-
niets snabbvunna rikedomar både veten-
skap och konst. Det finns ett glasklart 
samband mellan Ostindiska Kompaniet 
och holländska mästare som Rembrandt, 
Vermeer & Co.

Det har talats om en för många av 
deras verk typisk gul lyster. Och om en 
tänkbar förklaring därtill.

Ett av holländarnas första fästen på 
den indiska halvön var Chinsura i Ben-
galen i nordost; vid floden Hooghly som 
är beryktad för sina tidvattenvågor. Där 
etablerade holländarna sig 1625, och där 
skulle de stanna i 200 år (med undantag 
för en period av brittisk avlösning under 
Napoleonkrigen). Numera heter orten 
Hugli-Chuchura.

Vid grannfloden Ganges inte så långt 
därifrån ligger orten Munger, som förr 
stavades Monghyr. Just där påstås en 
tradition ha utvecklats som gav de hol-
ländska konstverken deras mjukt gula lys-
ter. Färgen, som har kallats Indian yellow 
eller purée of India, kom helt enkelt från 
ko-urin!

I Monghyr fanns en grupp boskapsupp-
födare som under generationernas lopp 
hade specialiserat sig. De födde upp sina 
kreatur på en extrem svältkur beståen-
de av mangoblad, gurkmeja och vatten 
för att utvinna det värdefulla urinet. De 
arma djuren sägs ha varit oerhört under-
närda, men djurplågeriet skall ha förbju-
dits först 1908.

Tilläggas bör att påståendena om 
ko-urin i konsten har ifrågasatts. I dag 
skulle en kemisk analys av ”misstänkta” 
konstverk kunna bekräfta eller demen-
tera huruvida där finns sådant animaliskt 
protein.
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Holländsk 
”piss-konst”?

En ny konstutställning – Möt horisonten! 
– finns till beskådande på Sjöhistoriska 
Museet i Stockholm. Se den, det rör sig 

om unika marinmålningar.
Hösten 2006 förvärvade museets frikostige 

beskyddare, Föreningen Sveriges Sjöfartsmu-
seum i Stockholm, ett åttiotal målningar från 
konstsamlaren Erik Ekegren i Malmö. Det är 
de verken, skapade av idel kända marinmålare, 
som ligger till grund för utställningen.

För en vanlig museibesökare utan konstut-
bildning förefaller vägen vara spikrak från det 

Konstdoktor Anna

Konstdoktor Anna har konserverat och restaurerat den 
bevarade akterspegeln och kajutan på Gustav III:s skonert 
Amphion anno 1778. Resultatet finns till beskådande på 
Sjöhistoriska Museet.

Per Wilhelm Cedergrens verk anno 1853, med motiv från Kastellholmen i Stockholm. Det fanns en 70 cm lång reva över 
stora delar av tavlan, innan konstdoktor Anna Bronzoni Catellani trollade bort den.

ekegrenska gemakets väggar till utställningssa-
len på Sjöhistoriska. Men så är det inte. Inom 
ett museums väggar utförs oerhört mycket hög-
klassigt hantverk och konstnärligt arbete som de 
förtjänta sällan får credit för, och som besökarna 
ej är medvetna om.

Någon månad före utställningen råkar jag 
hamna bakom en anonym, stängd dörr på muse-
et. Där inne arbetar en ensam kvinna intensivt 
med den ekegrenska konstsamlingen. Ett fem-
tiotal av dem har skavanker och ålderskrämpor 
av olika slag, alltifrån revor till missfärgning av 
generationers cigarrök.

Anna Bronzoni Catellani är bördig från ita-
lienska Modena men har bott i Sverige sedan 
1976. Till professionen är hon en ledande ”konst-
doktor”, en mycket flitigt anlitad konservator. 
Jag inser snabbt att den karismatiska kvinnan är 
besatt av konsten och passionerat går upp i sitt 
arbete med att rädda och återställa de ”patienter” 
hon får i sin vård.

Anna är utbildad i Florens och företräder 
det hon kallar den italienska skolan inom sitt 
gebit. Den går ut på ”reversibilitet”, att varsamt 
och tålmodigt försöka återställa verken till sitt 
ursprungliga skick. Det kräver både vetenskap-
liga insikter, erfarenhet och intuition. Anna ana-
lyserar konstverkens ”DNA” innan hon rutinerat 
väljer rätt vårdmetod.

Kirurgiska ingrepp kan vara av nöden, som 
på Per Wilhelm Cedergrens verk anno 1853, 
med motiv från Kastellholmen i Stockholm. En 
70 cm lång reva missprydde tavlan. Med säker 
hand opererade Anna bort den, utan ett enda 
för ögat synligt spår.

Bravissimo, dottore Anna!
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