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Holger växte upp i en konstnärsfamilj i Berlin. Hans pappa var Adolf Georg Wiedersheim-
Paul, musiker, journalist, författare, dramatiker och stumfilmsproducent känd som Adolf
Paul, född i Sverige, uppväxt i Finland och senare bosatt i Berlin i Tyskland. Holgers mor

var Natalie Brehmer, borgmästardotter från Lübeck. Holger var det yngsta barnet i en syskonskara
av fem. De var Hans som dog som barn i tioårsåldern, Bengt Paul, journalist och svensk korrespon-
dent för Frankfurter Allgemeine Zeitung i Tyskland, samt tvillingsystrarna Tali Paul och Hedda
Wiedersheim-Paul som båda var aktiva konstnärer och verksamma på Lidingö respektive i Säffle.

Faderns vänkrets bestod av ett stort antal nordiska och tyska konstnärer som umgicks mycket i
Berlin. Det var målare, musiker, dramatiker, författare och skådespelare av vilka några i den när-
maste kretsen var August Strindberg, Edward Munch, Jean Sibelius, den finske målaren Axelli Gallen
Kallela, polacken Stanislaw Przybyszewski och den danske författaren Holger Drachman m.fl. Den
sistnämnde blev Holgers gudfar och av honom fick han också sitt namn. Det var en stor samling
starka personligheter som hade ett stort inflytande över den konstnärliga utvecklingen i Berlin och
Norden runt sekelskiftet. Holgers pojkdröm var att bli flygare, men föräldrarna stoppade hans pla-
ner då de ansåg att det var för farligt. Det blev i stället konstnärsvännernas turbulenta vindar som
fångade Holgers drömmar och gav dem lyftkraft, och förde in honom på konstnärsbanan.

Holger J. Wiedersheim-Paul

Holger Wiedersheim-Paul,  tidigt 1950-tal

Det är i år 100 år sedan Rönninge-
konstnären Holger Jürgen Wiedersheim-
Paul föddes, den 12 maj 1907 i Berlin. Han
dog i Rönninge  den 7 juli 1970. Holger
var yrkesverksam konstnär, och arbetade
som målare, tecknare, illustratör, grafiker,
skulptör samt formgivare och var medlem
i KRO, Konstnärernas Riksorganisation.
Holger var även en engagerad
yrkeslärare samt  dessutom familjefar och
en stor levnadskonstnär. Här nedan följer
en beskrivning över hans livsgärningar.
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Studieåren
Vid 16 års ålder började Holger studera teckning och målning vid Humbolthochschule i Berlin samt
vid A. Meyers privata konstskola. Under åren 1923-25 var han även elev vid Staatliches
Kunstgewerbemuseum i Berlin. År 1925 kom han in på Konstakademien i Berlin och studerade där
fram till 1930 då utbildningen avslutades med en studieresa till Paris. Detta var i samband med den
stora depressionen i Tyskland  och efter resan till Paris bestämde sig  Holger för att flytta till sitt
andra hemland Sverige och Stockholm där han började arbeta med att bland annat göra illustratio-
ner till tidningar. I Stockholm kom Holger att komplettera sina studier vid Konsthögskolan 1931-
1932 som elev till Albert Engström.

En ny familj
Det var i Stockholm som han mötte Herta Maria Charlotte Fourestier från Berlin (f. 1906 i Berlin
†2003 i Rönninge). Hon var revisorssekreterare och arbetade för en tysk bank i Stockholm. De fann
varandra och gifte sig i Stockholm 1932. Herta var också mycket konstnärligt intresserad och må-
lade också. Hon vidareutvecklade sig senare till dans- och musikpedagog och var verksam under
många år som dans- och pianolärare och har haft många elever i Rönninge/Salem samt i flera andra
kommuner runt Stockholm.

Herta och Holger fick fyra barn tillsammans: Ragnar, fil.kand. biokemist som har vigt sitt liv åt
forskning och tillverkning av naturläkemedel inom den Antroposofiska rörelsen i Sverige; Yvonne,
musikdirektör verksam i Nacka och Saltsjöbaden; Annette, f.d. premiärdansös vid Operan i Stock-
holm, gift med Brian Macdonald, balettchef och koreograf vid Operan vid tiden för deras möte, och
de är sedan 1969 bosatta i Kanada där Annette fortsatt sin danskarriär; Tomas, medieproducent,
arbetat bland annat med reklam och skyltning inom interiörsektorn.

Familjens första bostad och tillika Holgers ateljé var i Villa Diorama invid Skansen på Djurgår-
den i Stockholm med elefanterna som närmaste granne, och där hade Holger rika tillfällen till att

Herta och Holger
Wiedersheim-Paul
nyförälskade på promenad vid
Djurgården i Stockholm 1931.



3

studera och teckna djurmotiv. De flyttade sedan under några år till olika platser i Stockholm varef-
ter de slutligen slog sig ner i en liten villa i Stuvsta i Huddinge kommun 1943. Men då familjen
växte och barnen utvecklade sina olika intressen blev det lilla huset för trångt och i november 1957
flyttade de till Rönninge, och sedan 50 år har familjen anknytning till Rönninge.

Arbeten och uppdrag

Som konstnär använde Holger under
många år det förkortade namnet Holger
Paul och hans verk signerades ofta bara
HPaul där den högra H-stapeln var gemen-
sam med P-stapeln. Två olika monogram
har han också använt under olika perioder
då han signerat sina verk.

Illustrationer
En av Holgers första illustrationer var av
restaurangen ”Zum Schwarzen Ferkeln” i
Berlin som publicerades av hans far Adolf
Paul 1929 i en liten skrift med samma
namn som beskriver det liv under ”Sturm
und drang” som de nordiska konstnärerna kring August Strindberg samlades under 1890-talet i
Berlin. Denna teckning är den enda existerande bilden över den mytomspunna restaurangen och
har därför förevisats i ett otal olika sammanhang över hela världen.

Måleri
Holger målade i olja, gouache och akvarell, tecknade i kol, pastell, och tusch samt ägnade sig i viss
utsträckning även åt skulptur och etsning. Holger försökte livnära sig på sitt måleri som porträttmålare
och han hade vissa framgångar. Bland annat har han målat porträtt av Hjalmar Branting till hans
familj, och av rektor Lilly Tegner vid Södermalms kommunala flickskola som båda blev mycket
uppskattade. Han var naturalist och målade avbildande konst med stor teknisk skicklighet. Han kom
också att måla många stadsmiljöer och hans motiv kom att pryda både vykort och broschyrer till
bland annat Skandinaviska Banken och försäkringsbolaget Svenska Lif. Enligt tidsandan var det
dock omodernt att ägna sig åt avbildande konst och han hade därför många gånger svårt att komma
in i de inre samtida konstnärskretsarna i Sverige, särskilt som hans tyska akademiska grundutbildning
också gjorde honom till en främmande fågel. Uppdragen som han fick var dessutom mycket
oregelbundna och han behövde finna sig en annan födkrok.  Han sökte och fick snart en helt annan
typ av uppdrag och började göra film- och evenemangsaffischer, skolplanscher, bokomslag och
illustrationer. I dessa utvecklar Holger en helt annan stil där han också kom att utveckla sin grafiska
sida.

Bokillustrationer
I Holgers produktion av illustrationer ingick ett stort antal skönlitterära verk, skol- och ungdoms-
böcker samt uppslagsverk av vilka några var mycket omfattande och förtjänar att särskilt omnäm-
nas: ”Vi och vår värld”, utgiven av Prins Carl på Esselte förlag 1941 med 1000-talet illustrationer

Stamkrogen ”Zum
Schwarzen ferkel” där
konstnärsvännerna
brukade träffas i Berlin
var ett av Holgers
första illustrations-
uppdrag.
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av teknisk och vetenskaplig karaktär. ”Sohlman
Conversation Guide”, reseparlörer i ett stort
antal språkvarianter, ca 800 ill. 1946-1949  ”Il-
lustrerad Svensk Ordbok”, Natur och Kultur
1955, ca 2000 teckningar. ”Vi och vårt sam-
hälle, Lärobok för enhetsskolans årskurs 4-6”,
AV Carlssons förlag som utkom 1954, och i
omarbetade upplagor  1959, samt 1962 och då
senast under namnet ”Samhällskunskap 1 för
grundskolans årskurs 4-6”,  ca 400 teckningar.

Affischer för film, evenemang och  organisa-
tioner samt planscher för skolan.
Under 1930 och 1940-talet fick Holger i upp-
drag att måla filmaffischer till olika premiär-
biografer i Stockholm och senare även till
filmproduktions- och distributionsbolag i
Sverige. Det var stora affischer i original ca 2
meter höga och 75 cm breda ofta utförda i en
blandteknik av kollage, gouasche och pastell.

Holger gjorde även affischen till Livsme-
delsutställningen ”Vårt dagliga bröd” 1936, och
”Vår föda, vår hälsa” 1937 vid Svea

utställningshallar i Stockholm. Bland övriga affischer värda att nämnas  gjorde Holger affischen
till ”Den andra Lingiaden”  gymnastikspelen i Stockholm 1949,  och propagandaaffischen mot al-
koholkonsumtion till IOGT ”Har DU mod att säga nej?”

Holger utförde också ett antal skolplanscher för folkskolans och enhetsskolans hemkunskaps-
och geografiundervisning.

Arbeten med mässor och museer
Holger  blev anlitad som konstnärlig expert vid flera stora utställningar, bland annat ”Den Interna-
tionella Jaktutställningen” och dess svenska paviljong i Berlin 1936 som bland annat visade en stor
samling av Bruno Liljefors tavlor.

Som offentligt uppdrag utformade Holger det första Dansmuseet vid Operan i Stockholm i sam-
arbete med Bengt Häger och initiativtagaren till museet Rolf de Maré. Museet invigdes den 3 juni
1953 av Kung Gustav VI Adolf. Uppdraget ledde till att han också fick utforma  utställningen ”Asien
Dansar” i Kungshallen Stockholm 1953.

Holgers utformning av dansmuseet ledde även till ett uppdrag att inreda ett japanskt tehus med
tillhörande trädgårdsanläggning vid Japanska Ambassaden inför dåvarande japanske kronprinsen
Akihitos besök i Sverige 1953.

Holger var även aktiv medlem i föreningen Drottningholmsteaterns Vänner som arbetade för att
blåsa liv i den törnrosasömn som teatern befann sig i på 1950-talet.

Holger i full aktion vid staffliet i Spillersboda i Roslagen 1933
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Utställningar
Som målare deltog Holger i ett flertal gemen-
samma utställningar. Bland dessa kan nämnas:
Glaspalatset i Berlin 1931; Sveriges allmänna
konstförenings salong i Stockholm 1932; Hud-
dinge 1948 tillsammans med bland andra X-et;
utställningen ”Vi Stockholmare” i Stockholms
Stadsmuseum 1949 samt ”Konst för freden” i
Stockholm 1949.

År 1932 anordnade Holger sin första sepa-
ratutställning i ateljén i Villa Diorama på Djur-
gården  vid Skansen i Stockholm. Andra sepa-
ratutställningar hade han vid:
”Sportstugeutställningen” i Stockholm 1936, i
Motala 1951, i Varberg 1952 och 1953, i Säffle
1955, på Lidingö 1955 och i Kalmar 1959.

Studieresor
Holger företog flera konststudie- och målar-
resor, bland annat till Paris 1930, till Berlin
1936, till Tyskland och Holland 1950, till Norge 1951 och till Paris 1966 på ett stipendium från
Stockholms Skoldirektion, samt till Italien och Frankrike 1968 och till Tyskland och Frankrike 1970.
Därutöver företog han ett flertal målarresor i Sverige till bland annat Lapplands- och Jämtlands-
fjällen, ett naturlandskap som han älskade att vandra i och måla.

Lärare
Sedan mitten av 1940-talet var Holger verksam som yrkeslärare och har bland annat undervisat vid
Huddinge, Solna, Stockholm/Västberga, Södertälje och Täby yrkesskolor samt vid Norrbacka-
institutet vid Karolinska i Solna och vid Kungliga Operans Balettelevskola (f.d. Svenska Balettsko-
lan). Som yrkeslärare har han undervisat inom ett brett spektrum av ämnesområden. Förutom hans
grundämnen konsthistoria, måleri, teckning, skulptur och grafik, har han även utbildat apotekare i
välskrivning och tolkning av handstilar, frisörer i frisyrhistoria och i att teckna frisyrer, fotoelever
i bildkomposition, och balettelever  i dräkt- och kostymhistoria samt i att bland annat teckna kosty-
mer och göra koreografiska skisser. Han var också mycket aktiv i förarbetet till att ombilda balett-
elevskolan och integrera den i grundskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar till dansträning
på dagtid, det som sedemera i början av 1970-talet kom att bli Svenska Balettskolan. Holger har
även utbildat dekoratörer i textning, reklam och skyltning. Där insåg han snart att det fanns en stor
lucka i skollitteraturen inom ämnet.  Holger skrev därför själv den första läroboken i ämnet reklam
och skyltning i Sverige vars grundteser står sig än i dag, även om mycket av tekniken att exponera
varor har förändrats stort sedan dess inom handeln. Boken ”Reklam och Skyltning” utgiven på AV
Carlssons förlag utkom 1959 och med den fick Holger också ett stort erkännande inom branschen.

Herta och Holger  vid hans första separatuställning i
Villa Diorama 1932 på Djurgården i Stockholm
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Människan  Holger

Holger var en mycket varm, posi-
tiv, omtyckt och uppskattad person
som med stort engagemang trodde
på människan och hennes möjlig-
heter. Så kom han också att bli
starkt intresserad av Teosofi, indisk
och österländsk livsvisdom och i
hans hem samlades ofta vännerna
för att ha djupa diskussioner som
kunde pågå i timmar. Under många
år var han ordförande i Teosofiska
Samfundet i Stockholm. Dessa
influenser kom också att tidvis på-
verka Holgers bildskapande i en
symbolistisk riktning.

Holgers djupa filosofiska lägg-
ning ledde också till att han blev
pacifist. Mitt under andra världskri-
get, när han var stationerad som
flyg- och marinobservatör i Ros-
lagens skärgård insåg han att
militärlivet var oförenligt med hans
livsåskådning och övertygelse. Han
tog konsekvenserna av detta och
blev vapenvägrare. Genom den
egna familjen fick han också nära information och insikt om krigets brutalitet och grymheter. Hans
föräldrar och några syskon genomlevde under stor nöd andra världskriget isolerade mitt i Berlin.
Hans far dog 1943, men hans mor och två av hans syskon var bland de allra första som kom att eva-
kueras till Sverige med de vita rödakorsbussarna 1945.

Holgers egen familj tog sig själv igenom krigsåren i Sverige under stor knapphet och konst-
uppdragen var fåtaliga.  Alla dessa erfarenheter gjorde att han engagerade sig starkt mot kriget. Det
kom bland annat till uttryck i hans engagemang i utställningen ”Konst för freden” i Stockholm 1949
och i hans tolkning av  affischen till filmen ”Helvetet vid fronten”. Efter kriget kom flera nya stora
illustrationsuppdrag. De stora illustrationsuppdragen gjorde att Holger tvingade sig själv att tvärt
sluta att röka för att klara av precisionen i de små tuschteckningarna utan att darra på handen. Det
var också först efter kriget som Holger påbörjade sin verksamhet som lärare. Läraryrket tog så små-
ningom överhand och det förblev Holgers huvudnäring fram till hans död vid 63 års ålder 1970.

Holger 1965

Holger Wiedersheim-Paul 1965

Tomas Wiedersheim-Paul

Källor: Egna minnesanteckningar, pressklipp samt
”Svenskt Konstnärslexikon”, Allhems förlag Malmö 1967


