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Abstract
The purpose of this study is to investigate the emergence of temporary exhibitions at
the Nationalmuseum of Sweden 1866–1966. My aim is to discuss and place the
exhibitions in the complex ongoing tension between the role of the museum as a
scientific and an educative public institution, and in relation to the permanent
collection. This I have called the museum dilemma. The dissertation is divided in three
main chapters put in a chronological order 1866–1913, 1914–1939 and 1940–1966.
I have found that during the 1866–1913 period many minor temporary exhibitions
were arranged. It seems to have been a practice of coincidences rather than strategic art
historical considerations. There were not many exhibitions focusing on art historical
narratives. This situation reflects that the main reasons for arranging temporary
exhibitions were to complement the museum collection or to present interesting art
objects normally hidden from the public view.
When the term “temporary exhibition” was established in the late 19th century a
tension between the exhibitions and the permanent collection was established. The
temporary exhibitions were associated with variety and flexibility while the permanent
collection indicated a static art historical narrative.
The 1914–1939 period was very socially inclined. There are many examples of
exhibitions that openly supported national values and the ongoing democracy
development and the exhibition practice developed in dialog with the museum´s
collection. The concept “bringing art alive” was frequently used. The museum
collections were talked about as dead material, the museum was called a morgue.
During the Second World War, the collections were evacuated from the museum
building and an innovative period began. A focus on art history dominates the more
elaborated exhibition practice during 1939–1966 period, so called “epoch exhibitions”.
They invited to innovative actions, technologies as reconstructions of historical
exhibitions, mixed materials and rehanging during the exhibition period. Principles as
flexibility and variation were prominent. Another common denominator was the
scientific focus and the idea that the exhibition is both an experience and a source of
knowledge.
Even though half a century has passed I argue that the results I have found can be
related to the museum practice of today. The tendency today is that temporary
exhibitions functions as role models for museums, when re-organizing the permanent
collections. The effect of this development is that the categories temporary exhibitions
and permanent collection melt together. In that sense, I would also suggest that the
term temporary exhibition should be replaced. Special exhibition seems to be a more
appropriate term for the museums of today.
Keywords
Nationalmuseum, temporary exhibitions, art history, history of art exhibitions,
museology
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Förord
Ett avhandlingsprojekt är en vindlande process. För mig har det varit ett lustfullt,
men ofta också ett mödosamt och ensamt arbete som har krävt lika mycket
nyfikenhet som envishet. En av de grundläggande insikter som fötts under dessa
drygt fem år är att jag inte varit allena rådande över forskningsprocessen. Den
har i lika stor utsträckning format mig. Mina frågeställningar och teorier har
diskuterats i seminarier och i handledning, arbetet har på så vis ständigt utsatts
för prövning och förts framåt, steg för steg. Utan allt engagemang och stöd från
handledare, högre museologiseminariet, arbetskollegor, vänner och familj hade
det inte blivit någon avhandling. Ni är många som jag vill tacka.
Först, ett varmt tack till Nationalmuseums överintendent, 2012–2017, Berndt
Arell som generöst gav mig möjlighet att få ägna stor del av min tid åt detta
projekt. Berndt uppmuntrade mig också att formulera min idé som ett
forskningsprojekt och att kontakta professor Kerstin Smeds, museolog och
historiker på Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå
universitet. Mitt nästa tack riktas följaktligen till dig Kerstin som antog min
forskningsidé och som under hela doktorandtiden varit min huvudhandledare.
Dina ständigt skarpsynta, krävande och stöttande synpunkter har betytt oerhört
mycket. På ett inspirerande och kunnigt sätt har du väglett mig i forskandets
tänkande och formalia - det har känts tryggt och varit mycket lärorikt. Tack fil dr
Ann-Catrine Eriksson, konstvetare och min bihandledare, för att du fått mig att
upptäcka saker som jag själv inte har sett. Du har en suverän förmåga att vidga
perspektiven och att föreslå alternativa infallsvinklar. Sådant är ju nödvändigt i
en rörlig process. Stort tack till mina museologikollegor i högre seminariet docent
Richard Pettersson, doktorand Helena Wangefelt Ström, fil dr Märit Simonsson,
doktorand Erica Kolppanen, doktorand Caroline Sys Owman, fil dr Ann-Cristin
Winroth och fil dr Torkel Molin. Era praktiska råd och kloka tankar har varit
mycket värdefulla. Inte minst har post-seminariernas samtal förgyllt forskarvardagens vedermödor.
I arbetets inledningsskede hade jag tänkt att behandla utställningspraktiken fram
till Nationalmuseums stängning för renovering 2012 - det visade sig emellertid
bli ett alltför omfattande åtagande. Ett stort tack till museikollegorna Jan af
Burén, Görel Cavalli-Björkman, Ulf Cederlöf, Micael Ernstell, Lena och Olle
Granath, Pontus Grate, Torsten Gunnarsson, Margareta Gynning, Anna Jansson,
Börje Magnusson, Cilla Robach och Ann-Sofi Topelius som i arbetets inledning
delade med sig av sina erfarenheter av de senaste decenniernas utställningspraktik. I dessa intervjuer fick jag många värdefulla ingångar till det fortsatta
arbetet, men på grund av att jag valde att avgränsa tidsperioden och avsluta
undersökningen 1966 har jag inte använt mig av intervjuerna i detta arbete. Tack
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också till forskningsledaren vid Göteborgs konstmuseum Kristoffer Arvidsson för
att du tog dig tid att intervjuas om forskningen vid Göteborgs konstmuseum.
Avhandlingen blev till slut en bok. Till tryckningen har Berit Wallenbergs Stiftelse
och Stockholms Arbetareinstitutsförening givit generöst ekonomiskt bidrag, för
vilket jag är mycket tacksam.
Flera personer har kritiskt läst mitt avhandlingsmanus i olika skeden under
arbetets gång. Konstvetare fil dr Linda Fagerström, idéhistoriker fil dr Mattias
Bäckström och min före detta kollega, docenten och samlingschefen Torsten
Gunnarsson - ni har alla bidragit till avsevärda förbättringar i texten. Ett särskilt
tack till etnolog fil dr Karin Lövgren Regazzoni och språkvetare fil dr Marie
Rydenvald, kära vänner som delat med sig av sina egna forskarerfarenheter från
doktorandtiden. Samtalen med er har givit mig hopp och energi att fortsätta. Tack
Cecilia Lindh, min nära vän, för din språkliga granskning av manus och tack
vännen Lotta Löwhagen Lundberg, alltid positiv och stimulerande att tala med.
I am also very fortunate to have brilliant relatives. Britta Lindgren and Kevin
Savage, thank you for your close and critical reading of the summary.
Utan förstående och hjälpsamma medarbetare och kollegor hade arbetet varit
mycket besvärligare. Nu har jag fått hjälp av Kaj Hällqvist att söka fram litteratur
och av Rikard Nordstöm med hanteringen av avhandlingens bildmaterial. Det har
sparat mycket tid. Maria Sylvén, Jonas Burwall, Gertrud Nord, Emilia Ström,
Marina Strouzer-Rodov, Maria Zetterberg och Lidia Olofsson Westerberg, Agneta
Bervokk och Ingrid Lindell har också givit mig stöd och goda råd när helst det
behövts.
Min familj, min mamma Ingrid Lidström och min bror Jonne Lidström, min man
Bosse Bergström och mina fantastiska barn Sofia Bergström, Ebba Bergström och
Lukas Bergström, har uppmuntrat mig från första stund. Tack för er ständiga
tilltro. Jag är stolt och glad över att ni lever era liv med öppna sinnen. Denna
avhandling tillägnar jag er.
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”Every history has a constructed fiction and every fiction has its own history.” 1

1. INLEDNING
Den här avhandlingen handlar om de tillfälliga utställningarna på
Nationalmuseum i Stockholm. Idag när vi söker information på museernas hemsidor får vi oftast direkt veta vilken, eller vilka, utställningar som för tillfället visas
på museet. De tillfälliga utställningarna lanseras i marknadsföringskampanjer
och de presenteras vanligtvis som museets ansikte utåt. Utställningsprogrammet
på Nationalmuseum, och andra stora konstmuseer, kan bestå av allt från
barnteckningsutställningar och bokkonst till utställningar inom en materialkategori som till exempel grafik, konsthantverk, måleri och skulptur;
monografiska-, tematiska-, eller samlingsutställningar; kulturhistoriskt, konsthistoriskt eller konstpedagogiskt inriktade till nationella vandringsutställningar
och stora internationella blockbusters med prestigefyllda inlån och tillkomna i
samarbete mellan konstmuseer världen över.
En tillfällig utställning förknippas ofta med inlån – inom museivärlden har de
tidigare kallats låneutställningar, vilket särskilde utställningarna från
presentationen av museet egna samlingar, de så kallade skådesamlingarna. Men
förhållandet mellan museets egna samlingar och de tillfälliga utställningarna har
inte alltid varit, och är inte, så renodlat. Det är tvärtom vanligt att en tillfällig
utställning, bestående av många inlån, utgår från och kompletterar någon del av
samlingarna. En tillfällig utställning kan heller inte definieras i förhållande till
det antal föremål som exponeras inom ramen för en tematik eller ett koncept det kan vara allt från ett föremål till flera hundra som visas. Det är snarare den
tidsmässiga avgränsningen, det temporära, som utgör den minsta gemensamma
nämnaren för en både omfattande och spretig utställningspraktik.
I föreliggande avhandling betraktas den tillfälliga utställningen som ett
konsthistoriskt fenomen och som en komplex diskursiv utsaga, en iscensatt
berättelse och upplevelsemiljö inom vilken olika intentioner, utsagor och seendepraktiker utvecklas och befästs. Som jag ser det kan en utställning både
representera nutid och historien; den kan ha en konsthistorisk, och/eller kulturhistorisk vetenskaplig, eller en bredare populärt inriktad ambition. Den är också
expressiv, utåtriktad, en utsaga riktad till en mottagare. Museiutställningen är ett
institutionellt fenomen och samtidigt ett fenomen i det offentliga rummet. På så
vis speglar utställningen museets förhållande till det samtida konstlivet, till
besökarna och till samhället. Jag betraktar med andra ord utställningspraktiken
1

Anthony Shelton, Critical Museology. A Manifesto, Museum Worlds Advances in Research, vol 1, Berghahn
Journals, 2013, s. 10.
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som diskursiv och därigenom såväl reflekterande som en producent av idéer,
normer och värderingar.
Själva utställningen är flyktig; betraktat i ett historiskt perspektiv både
mångtydig och svårt att rumsligt och visuellt rekonstruera. Utställningens
rumsliga gestaltning har heller inte av museet dokumenterats på ett över tid
systematiskt och likvärdigt vis. En historiskt studie som den här har därför varit
hänvisad till de spår som efterlämnats i arkiv och publikationer. Jag har också
valt att undersöka den tillfälliga utställningen i ett vidare perspektiv, som en
utställningspraktik. Med det avses här det sätt på vilket museet planerat,
producerat, gestaltat och kommunicerat sina tillfälliga utställningar.
Museer berör och engagerar. De har de alltid gjort. Vi älskar museer,
konstaterar en aktuell forskningsöversikt publicerad i samarbete mellan
Historiska museet och Mångkulturellt Centrum och Institutet för språk och
folkminnen.2 Men hur har det offentliga förvaltat kulturarvet och till vem riktas
museernas berättelser? frågar sig rapportens författare med hänvisning till
senare tids museologiska forskning, inom vilken de kulturhistoriska museernas
representativa, produktiva och reproduktiva kulturskapande roll studerats. Det
är inte en okomplicerad kärlekshistoria; samhällsnyttan är en ständigt diskuterad
aspekt liksom frågan om vems historia som förmedlas.3 Betraktade i ett historiskt
perspektiv ter sig dessa frågor som ständigt återkommande. Det måste de också
vara. Museernas berättelser behöver kontinuerligt förhandlas och omförhandlas
för att få legitimitet i sin samtid.
I det följande kommer utställningspraktikens framväxt att analyseras i
förhållande till periodens diskurser rörande konstmuseets samhällsnytta,
nämligen dess vetenskapliga, publika och nationella roll. Ofta använder jag
begreppet konstmuseidiskurs i singularis vilket är medvetet, men inte med
avsikten att argumentera för att denna på något sätt över tid är statisk och
oföränderlig. Snarare tvärtom. Med konstmuseidiskurs avses här utsagor om
museet som en del av det akademiska fältet konstvetenskap, som publik
institution och som nationalsymbol, vilka kommer till uttryck i den museala
praktiken. Konstmuseerna har även formats av estetiska ideal. Visserligen har
konstföremålen betraktats som kulturarv, presenterade i en ny kontext och
infogade i en vetenskap, en konsthistoria, men i det museala sammanhanget har
de samtidigt även bevarat sin status som estetiska objekt. Gemene mans förmåga
2

Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare, Charlotte
Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg (red.), Lund: Nordic Academic Press, 2016. Boken redovisar resultat
från ”Museer bortom homogeniteten”, ett samarbetsprojekt mellan Historiska museet och Mångkulturellt
centrum, som ägde rum under åren 2013–2015.
3
Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Kärleken till museer, Älskade museum. Svenska
kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare, red. Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik
Svanberg, s. 9–12; se även Brita, Brenna, Forord, Nordisk Museologi, 2016 – 2, Oslo: Senter for
museumsstudier. Institutt for kulturstudier og orientalske språk, s. 1–2. Brenna tar i förordet upp den svenska
museidebatten hösten 2016 där frågan om museernas samhälleliga respektive vetenskapliga roll stod i fokus.

2

att uppfatta skönhet och de konstnärliga värdena har varit en fråga som livligt
diskuterats och ifrågasatts i konstmuseidiskursen. Jag använder också begreppet
konstdiskurs och avser med det de estetiska och historiska utsagor, ideal och
frågeställningar, som dominerat synen på konst samt format ämnet konsthistoria
och konstvetenskap vid universitet och akademier under en viss tidsperiod.
Gränserna är aldrig knivskarpa.

Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att undersöka den konstmuseala utställningspraktikens framväxt. Detta gör jag genom att analysera Nationalmuseums
utställningspraktik under perioden 1866–1966 i ett konsthistoriskt och
museologiskt perspektiv och i relation till de konstmusei- och konstdiskurser som
varit förhärskande under perioden. Jag intresserar mig särskilt för de tillfälliga
utställningarnas föränderlighet, sociala och vetenskapliga sammanhang, dess
vidare position i det svenska konstlivet och i en internationell museikontext.
Analysen är inriktad på utställandet som en komplex diskursiv praktik och som
ett konsthistoriskt och publikt fenomen och mindre på de aktörer som bidrog till
att forma en offentlig konstscen under denna period. Tillfälliga utställningar var
ett fenomen som dök upp på konstmuseerna under 1800-talets slut som del av en
mer publiktillvänd diskurs och idag betraktas de som en integrerad del av
museiverksamheten. Men så har det inte alltid varit. Den tillfälliga konstutställningens framväxt är relativt outforskad vilket också återspeglas i
Nationalmuseums historia. Den har framför allt skildrats som en överintendenternas visioner och som en berättelse om samlingarna och de enskilda
konstföremålens historiska kontext.4
Avhandlingen är sålunda ett bidrag till Nationalmuseums historia och också
till det vidare forskningsområdet utställningshistoria och ”exhibition studies”.
Min förhoppning är att avhandlingen ska bidra till ökad förståelse för
utställningspraktikens föränderlighet över tid, men också att den väcker många
nya frågor. På så vis kan den bli ett incitament för vidare studier och nya
perspektiv på det museologiska och konstvetenskapliga fält som beforskar den
tillfälliga konstutställningen.
Undersökningen utgår från tre övergripande frågeställningar:
Varför tillfälliga konstmuseiutställningar?
Vilka konsthistoriska, estetiska, pedagogiska (bildande och fostrande) och
nationella ställningstaganden har framhävts i utställningarna under
tidsperioden?
Är det möjligt att identifiera konstmuseispecifika trender och inriktningar?
4

Se exempelvis Per Bjurström, Nationalmuseum 1792–1992, Stockholm och Höganäs: Nationalmuseum och
Förlags AB Wiken, 1992.
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Den första frågan försöker jag svara på genom att undersöka vilka historiska
omständigheter och föreställningar om museipraktiken, om museets raison
d´être, och om museibesökarna, som bidrog till att forma den tidiga
utställningspraktiken. Här undersöks också in- och utlånens betydelse för
museets position som nationell och internationell aktör inom det konstvetenskapliga och sociala fältet. Vidare ger jag exempel på parallella konstutställningar som äger rum vid sidan om den museala kontexten. Utställningspraktikens roll i det samtida konstlivet belyses bland annat av de publika
reaktioner som kommer till uttryck i samtida kulturmagasin och dagspress.
Med den andra och den tredje frågeställningen undersöker jag hur
utställningspraktiken formades i relation till konstens vetenskapliga, estetiska,
bildande och nationella funktion. Det är en lång tidsperiod och en mångfald av
utställningsproduktioner som undersöks. Här söker jag för det första de
bakomliggande bevekelsegrunderna, motiven och syftena med de olika
utställningsproduktionerna, det vill säga de huvudsakliga intentioner som varit
styrande för utställningens tillkomst. För det andra analyserar jag utställningens
innehåll och gestaltning, utställningsprinciperna, för att utröna om det går att
identifiera vad jag valt att kalla en konstmuseispecifik utställningspraktik. Det vill
säga om det går att urskilja vissa särskilda kännetecken i den museala
utställningspraktiken som gör den annorlunda än andra aktörers, exempelvis
konstföreningars, galleriers och konsthallars produktioner, och som gör det
befogat att tala om en konstmuseispecifik utställningspraktik. I avhandlingens
tre kronologiska huvudkapitel diskuterar jag begreppet i ett museologiskt
perspektiv, det vill säga i förhållande de kunskapsteoretiska, samhällsideologiska
och även nationella problemområdenas (se avsnittet ”Museidilemmat och mina
problemområden”) frågeställningar. Jag väljer att applicera begreppet konstmuseispecifik på en utställningspraktik som formats av kunskapsorienterade,
konsthistoriska och publika ideal.
Begreppen museispecifik och utställningsspecifik har tidigare använts av
etnologen Eva Fägerborg och idéhistorikern Mattias Bäckström i relation till
diskussioner om museer och forskning. I samband med den svenska
museidebatten 2003 rörande museerna och forskningen föreslog Fägerborg i
artikeln ”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis” att begreppet
museispecifik skulle ersätta begreppet museiforskning, då ”Forskning är
forskning, oavsett var den bedrivs, och har att utsätta sig för forskarsamhällets
krav och prövningar och delta i ett vetenskapligt samtal.”56 Fägerborg betonar
Eva Fägerborg, Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis, Museer i fortid og nåtid. Essays i
museumskunnskap, Arne Bugge Amundsen, Bjarne Rogan og Margrethe C. Stang (red.), Oslo: Novus forlag,
2003, s. 332.
6
Ibid., s. 333. Fägerborg påpekar att forskning vid museer ändå har vissa kännetecken som gör den
museispecifik: forskningens inriktning berör museets ämnesområde, forskningen är kopplad till museernas
uppdrag (samla, bevara och förmedla), forskningen kan vara mer komplex och resurskrävande än
universitetens då det finns ett krav på att källmaterialet ska bevaras och göras tillgängligt. (kräver till exempel
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med andra ord museiforskningens föremålsinriktning – detta är den museispecifika grunden. Bäckström väljer att lansera begreppet utställningsspecifik
forskning som en övergripande benämning för att beskriva utställningens
potential som vetenskaplig arbetsform och forskningsmetod. 7
Förutom dessa övergripande frågeställningar har jag genomgående undersökt
hur kvinnligt konstnärskap representerats i utställningarna. I princip alla
utställningar över kvinnliga konstnärer på Nationalmuseum under periodens
hundra år har passerat relativt obemärkta sett i ett övergripande perspektiv. Det
är i och för sig inte förvånande. Kvinnliga konstnärers representation i såväl
museet samlingar, som utställningar, under 1900-talet är ett dystert kapitel.
Under perioden 1866–2012, det vill säga till och med Nationalmuseums
stängning inför den omfattande renoveringen var endast ca 2 % monografiska
presentationer. Motsvarande siffra för monografiska utställningar över manliga
konstnärer var 21,5 %. Liknande internationella statistiska undersökningar visar
motsvarande tendenser.8 Dessa siffror berör alltså en tidshorisont som sträcker
sig 50 år längre fram i tiden än avhandlingens tidsmässiga inramning, men jag
väljer att nämna dessa för att belysa detta faktum i ett vidare tidsperspektiv.

Museidilemmat – mina problemområden
Efter den franska revolutionen och under 1800-talet etablerades det europeiska
museiväsendet efter likartade principer. Nationalmuseum formades på så vis i ett
internationellt sammanhang, vilket naturligtvis är en viktig bakgrund för mitt
arbete. Museitanken omfattade, som flera forskare visat, demokratiska
upplysningsideal, antikens estetiska förebildlighet, nationalistiska värderingar,
vetenskapliga och fostrande förhållningssätt. Dessa föreställningar utgjorde
gemensamma fundament för framväxten av offentliga museer. Inom den museala
praktiken ingick aktiviteter som samlande, forskande, vården och visandet av
museernas samlingar. I dag uppfattas konstmuseer först och främst som publika
kulturarvsinstitutioner, men deras rötter är fast rotade i estetiska och
konstvetenskapliga ideal.9 Inom konstmuseidiskursen existerade dessa
uppordning, katalogisering, arkivering med mera) och slutligen kan forskning ske med utgångspunkt från
museernas publika kontaktytor.
7
Mattias Bäckström, Att bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion som forskningsprocess,
Lund: Nordic Academic press, 2016, s. 74 ff.
8
Se bilaga B; En internationell jämförande studie är Gareth Harris, Julia Halperin och Javier Pes, ”What does
a woman have to do to get a solo show?” The Art Newspaper, number 279, May 2016. Utställningsstatistik
hämtad från Storbritannien och USA visar att i London 2014/15 var endast 25% av de större
utställningssatsningarna monografiska utställningar över kvinnliga konstnärer. Under perioden 2007–2013 var
endast 27% av totalt 590 utställningar ordnade av 70 amerikanska institutioner monografiska utställningar
över kvinnliga konstnärer. Moderna Museet i Stockholm refereras som ett medvetet undantag då de strategiskt
verkat för ett jämlikt (gender-equal) utställningsprogram.
9
Se exempelvis: Maria Görts, Det sköna i verklighetens värld. Akademisk konstsyn i Sverige under senare
delen av 1800-talet, Diss., Stockholms universitet, 1999, s. 72; För en kortfattad historisk översikt av
museiväsendets framväxt i Sverige se Ny museipolitik, SOU 2015:89, Stockholm, 2015, s. 35–76;
Konstindustrimuseernas historia behandlas bl. a. i Mötesplats för form och design, SOU 1999:123, Stockholm,
1999, s. 51–58.
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dominerande perspektiv parallellt vilket också påverkade uppkomsten och
planeringen av ett svenskt Nationalmuseum.10 Museet var med andra ord lika
mycket ett prestigeobjekt format av en internationell kontext, som ett monument
över nationens historia.
Varför är den här historiska omständigheten viktig? Svaret är att den utgör
utgångspunkten och tesen för min undersökning. Jag vill hävda att den tillfälliga
konstmuseiutställningen uppstår och formas för att överbrygga vad jag skulle
vilja kalla konstmuseets historiska dilemma, det vill säga föreställningar om
museets samhälleliga berättigande; att verka i nuet och samtidigt fungera som
nationens minne, samt att vara en vetenskaplig institution och samtidigt ett
folkets bildnings- och nöjesinrättning. Jag menar inte att alla utställningar
tillkommit med avsikten att vara allomfattande. Mönstren är troligtvis
komplicerade och beroende av de rådande diskursernas normer och värderingar.
Konstvetaren Anna Lena Lindberg har valt att formulera denna komplexa,
problematiska och inte sällan motstridiga situation för det pedagogiska
dilemmat. Hon menar då mer specifikt motsättningen mellan ett museiinternt
uppfostrande och bildande förhållningssätt och ett ”karismatiskt”, kopplat till
modernismen och den moderna konsten där den intuitiva förståelsen och
konstupplevelsen är central.11 Lindbergs genomlysning av museipedagogikens
historiska förutsättningar sätter fokus på de publika aspekterna i den museala
verksamheten och de föreställningar som format museipedagogikens framväxt.
Jag anser att dilemmat är vidare än så. Det moderna museiväsendet uppstod och
formades med en grundläggande strukturell problematik. Att söka förena de
samhälleliga demokratiska idealen, vetenskapen och det publika har alltid varit
ett komplicerat, ofta oförenligt, och därmed även ett oavslutat, företag. Därför
har jag kallat det ett historiskt dilemma, för att på så vis markera att det inte
enbart handlar om museernas publika pedagogiska uppdrag utan att det är en
pågående motstridighet som kommit att genomsyra flera olika sidor av
konstmuseernas verksamhet.
Min definition av det historiska dilemmat ligger nära den motsättning mellan
olika idealbilder som samhällsvetaren Svante Beckman och museologen
Magdalena Hillström diskuterar i artikeln ”Museiväsendets väsen. Om en
institutions identitet” i Tvärsnitt, 2001. På liknande sätt som Lindberg pekar de
på sinsemellan polariserande, men samtidigt överlappande, föreställningar om
museernas samhälleliga berättigande, deras identitet och väsen, uppdelat i
metaforerna skattkammaren, arkivet, folkhögskolan och teatern. Dessa kan sägas
representera olika ideal och idéer om vad som bör vara museets huvudsakliga
inriktning, till exempel att vara en samlande, dokumenterande, bildande eller
underhållande institution. Idealen har, enligt författarna, under museiväsendets
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Görts, s. 72.
Anna Lena Lindberg, Konstpedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna strategier, Diss., Lunds
universitet, Lund: Studentlitteratur, 1991 [ny utg.], s. 13–22.
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framväxt skiftat över tid och mellan museityperna. Skattkammaridealet är äldst
och starkast förankrat i konstmuseisektorn. Så här formulerar Beckman och
Hillström det:
Idealbilderna ger olika mening åt museiverksamheten och åt tingen i
samlingarna. De definierar sin publik på olika sätt och besjälas av olika slags
idealitet. De ger olika definitioner av den professionella nyckelkompetensen och
allierar museet med olika slags omgivande kulturinstitutioner.12

På så vis har det moderna museiväsendet formats av såväl kunskapsorienterade
som upplevelseorienterade ideal. Det historiska dilemmat kan alltså förstås som
konkurrerande föreställningar eller idealbilder om museiverksamheten. Det
finns fler metaforer: vetenskapsbastionen, samhälls-inrättningen, nöjesarenan
och nationalsymbolen är andra bilder som belyser olika föreställningar om vad
ett museum är, eller borde vara. Vetenskapsbastionen är inriktad på forskning
och vetenskap utgående från kunskapsteoretiska föreställningar. Samhällsinrättningens inriktning är pedagogisk, fostrande och bildande och förknippad
med demokratiska värderingar. Nöjesarenan associeras med upplevelseorienterade ideal och nationalsymbolens roll är huvudsakligen representativ och
identitetsskapande. På basen av allt detta föreslår föreliggande avhandling ett för
mina syften passande perspektiv, vilket kan beskrivas som konstmuseidiskursens
tre grundläggande problemområden: för det första det kunskapsteoretiska
problemet, här diskuteras frågor rörande konstens natur och status. Vari består
konstförståelsen? Hur ska konsten tolkas? När konstföremålen överfördes till
museerna betraktades de som nationellt kulturarv. De presenterades i en ny
kontext, infogades i en vetenskap, konst-historien, men i det museala
sammanhanget bevarade de samtidigt sin status som estetiska objekt. Här
formades med andra ord idéer och föreställningar om konstförståelsen och
konstens väsen, som estetiska objekt respektive historiska artefakter. Olika sätt
att presentera konsten har genererat olika effekter visavi hur konsten ska förstås
och upplevas.
För det andra är det samhällsideologiska (värdefilosofiska) problemet
ständigt närvarande. Här behandlas konstens nytta, det vill säga föreställningar
om konstens fostrande och bildande funktion. Vad är konsten bra för? Dessa
resonemang utgår från normativa och värdegrundade idéer om konstens
danande potential för mänskligheten och samhällsutvecklingen. Utöver dessa
grundläggande och polariserande föreställningar finns det ett tredje
problemområde: det nationellt representativa. Nationalismen utgör ett av
fundamenten i museitanken och inom detta problemområde uttrycks föreställningar om det nationella och en nationell konst, om samlingarnas
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Svante Beckman och Magdalena Hillström, Museiväsendets väsen. Om en institutions identitet, Tvärsnitt
2001:4, Stockholm, Vetenskapsrådet, 2001.
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representativa funktion, om kungligheter som härskare, samlare och
kulturpersonligheter och om en svensk historieskrivning.

Beckman och Hillström identifierar två huvudsakliga spänningsfält eller
problemområden inom museiväsendet. Det ena motsvarar i det här
sammanhanget det jag valt att kalla det kunskapsteoretiska problemområdet. Det
andra problemområdet menar de utgörs av spänningen mellan museernas
föremåls- och publika inriktning. De konstaterar att under 1900-talet har de
publika perspektiven fått allt större utrymme i diskursen om museernas
samhällsnytta.13 I föreliggande avhandling ryms denna motsättning inom det
samhällsideologiska problemområdet. Här uttrycks föreställningar om
samlingarnas publika presentation samt museets fostrande och bildande roll.
De här problemområdena är inga isolat utan dessa frågor och föreställningar
har under perioden tillsammans bidragit till att forma konstmuseidiskursens
inriktning, utställningspraktiken och museets position i offentligheten. En
renodling av de olika perspektiven är framför allt en teoretisk konstruktion i syfte
att tydligare synliggöra hur vissa problemområden dominerat under en viss tid,
men ambitionen är också att belysa hur intimt dessa problemområden är
sammankopplade och överlappande i utställningspraktiken. De kunskapsteoretiska föreställningarna är ständigt inbäddade i de värdefilosofiska
resonemangen om samhällsnyttan och ges konkret gestaltning i museipraktiken.

13

Ibid.
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Avgränsningar
Avhandlingens tidsmässiga inramning är perioden 1792–1966, men själva
forskningsobjektet är framväxten av en utställningspraktik på Nationalmuseum
under hundra år, perioden 1866–1966. Ursprungligen hade jag tänkt att
undersöka utställningarna fram till museets stängning för renovering 2012, men
materialet var alldeles för omfattande så jag valde att koncentrera studien på
fenomenets framväxt och etablering under museets första hundra år. Under
denna period arrangerades redan drygt 800 utställningar. Det har naturligtvis
heller inte varit möjligt att behandla alla 800. Utställningarna är också
sinsemellan väldigt olika såväl till omfattning som innehåll och de har
producerats under en lång tidsperiod. Inledningsvis sökte jag spåra och
identifiera de utställningar som fått särskild stor uppmärksamhet i såväl intern
dokumentation som i medier eller andra publikationer (se källor). Det framgick
bland annat av källmaterialets omfattning och bredd, detta skiftar från en
utställning till en annan. Den sparade dokumentationen och det mediala intresset
säger i sig något om den betydelse utställningen ansetts ha haft då den visades.
De utställningar jag valt, hade med andra ord av olika skäl bedömts som viktiga
ur ett historiskt perspektiv, en faktor som styrt mitt urval. Utöver det har jag
särskilt intresserat mig för utställningar som skulle kunna ge svar på mina
frågeställningar och vars innehåll relaterar till de övergripande problemområdena: sådana som har en övergripande konsthistorisk inriktning, andra med
fostrande och bildande ambitioner, och utställningar som en del av en
propagandarörelse. Jag har också valt att koncentrera studien på utställningar
med ett huvudsakligen nationellt perspektiv, eller där Sveriges historia och
konstliv relateras till omvärlden. I dessa utställningar har jag funnit att
avhandlingens problemområden tydligt kunnat analyseras. Det innebär att jag
valt bort vissa betydelsefulla utställningar som bidragit med nya forskningsrön,
lockat rekordpublik eller etablerat Nationalmuseum på den internationella
konstscenen. Sådana utställningar är bland annat Vincent van Gogh, målningar
och teckningar, 1946, Konstskatter från Wien, 1948, Stora spanska mästare
1959–1960 och Guld från Peru, 1962.14
För mina syften har jag valt att avgränsa undersökningsobjektet till ett urval av
måleri-, tecknings- och grafik-, samt konsthantverksutställningar som
producerats av Nationalmuseum, och utställningar producerade av andra aktörer
i vilka museets intendenter haft en framträdande roll, och som visats på museet
eller på annan plats. Utställningar med föremål hämtade från den rika
Se bland annat: Bjurström, 1992, s. 383; Bo Wennberg, Utställningar i Nationalmuseum – en tillbakablick
och en översikt, Det gamla museet och utställningarna, en konstbok från Nationalmuseum”, Ulf Abel (red.),
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 20, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973, s. 20–50; Per Bjurström,
Från Wienutställningen till ”Gustaf III”, Det gamla museet och utställningarna, en konstbok från
Nationalmuseum”, Ulf Abel (red.), Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 20, Stockholm: Rabén &
Sjögren, 1973, s. 51–75.
14
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ostasiatiska samlingen (numera placerad på Östasiatiska museet i Stockholm
som ingår i Statens museer för världskultur) och utställningar arrangerade på
Gripsholms och Läckö slott ligger däremot utanför denna studie.
Efter en allmän bakgrund tar jag således avstamp i den av Konstakademien
ordnade Skandinaviska konstexpositionen 1866, öppningsutställningen till den
nya museibyggnaden på Blasieholmen, som ägde rum i samband med den första
Allmänna Skandinaviska Industri- och konstutställningen i Stockholm.
Avhandlingen sätter punkt med den stora Kristinautställningen 1966. I ett
utställningshistoriskt perspektiv motiveras avgränsningen av att den första
tillfälliga utställningen sammanfaller med invigningen av Nationalmuseum den
15 juni 1866 och den bortre gränsen markerar slutet på en epok och början på en
ny i de tillfälliga utställningarnas historia. Europarådets utställning Christina.
Drottning av Sverige – en europeisk kulturpersonlighet var en storskalig
produktion. Den omgärdades av en marknadsföringskampanj och andra publika
evenemang i en omfattning som påminner om dagens internationella blockbusterutställningar. Innehållsmässigt formades den som både en visualiserad
berättelse om drottning Kristinas liv, som regent i Sverige och som katolik, och
Kristina som kulturpersonlighet och konstsamlare. En ambition med
utställningen var att genom utställningsarkitekturen och sammanställningen av
olika föremålskategorier samt arkivalier åstadkomma en känsla av autenticitet.
På så vis kan utställningen sägas bryta mot modernismens avskalade hängningsprinciper. Här bejakades istället en rikedom av föremål och rekonstruktioner och
utställningen fick en scenografisk gestaltning, något som därefter kom att bli
vanlig utställningspraktik.

Källor
Nationalmuseums samlade utställningsdokumentation är en rik källa till
kunskap om det moderna utställningsväsendets framväxt, konstlivets utveckling
och de ställningstaganden som format utställningsproduktionen. Mina
primärkällor har varit Nationalmuseums interna dokumentation för verksamheten under perioden 1866–1966. Den finns samlad i olika serier i museets
myndighetsarkiv, i årsberättelser, i utställningskataloger och i andra museiinterna publikationer. En fullständig arkivförteckning finns i Riksarkivets
Nationella arkivdatabas (NAD) och på Nationalmuseums hemsida finns en
utförlig arkivbeskrivning.15 När jag i det följande refererar till Nationalmuseums
arkivserier utgår jag från den förteckning som finns i NAD. I Per Bjurströms bok
Nationalmuseum 1792–1992 finns sammanställningar över de tillfälliga
utställningarna på Nationalmuseum, vandringsutställningar och utställningarna
som visats utomlands från 1866–1992. Dessa utgår från den ovan nämnda
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arkivförteckningen. Dessutom finns de femton största publiksuccéerna listade
samt besöksstatistik och personal redovisade för samma period. Dessa har varit
till stor hjälp för att på ett enkelt sätt kunna ställa besöksfrekvens mot
utställningsprogram och för att få en överblick över innehåll och omfattning.
Listorna är relativt korrekta men under arbetets gång har jag funnit att vissa
utställningar som nämns i årsrapporterna, de så kallade Meddelandena, inte
finns med i Bjurströms förteckning.16 Information gällande museets verksamhet
finns också dokumenterad i nämndprotokoll, museiprotokoll, och i årsberättelserna.17 Museiprotokollen redovisar personalärenden och emellanåt
utställningarnas program, som till exempel öppningstal, visningar och
besöksantal. Beslut gällande förvärv och låneärenden finner man i de numera
digitaliserade nämndprotokollen. Dessa är internt åtkomliga i arkivdatabasen
MIMER. Den bild av verksamheten som museinämnden presenterar är generellt
saklig. I nämnden beslöts, och beslutas fortfarande, om frågor rörande förvärv
och lån, samlingarnas uppordning, organisation och publika presentation,
museibyggnaden, statistik och ekonomi. Dessa handlingar ger en inblick i den så
kallade museiinterna verksamheten. De berättar om museets prioriteringar
under olika perioder och indirekt säger de också något om museets självbild, hur
det uppfattat sitt uppdrag som statens konstmuseum och som del av en museioch konstvetenskaplig diskurs.
Under årens lopp har en brokig blandning dokumentation kring utställningsproduktionen samlats i en arkivserie innehållande drygt 590 arkivkartonger. 18
Kartongerna innehåller en mängd olika slags handlingar rörande budget, inlån,
korrespondens, mötesprotokoll, planritningar, utkast till pressmeddelanden och
katalogtexter, brev, pressklipp och diverse annat material. Arkivhandlingarna är
inte systematiskt och över tid ordnade på samma sätt, utan ofta samlade av
enskilda personer vars intressen och val varit avgörande för vad som ansetts
intressant att bevara för eftervärlden, och vad som ansetts vara av mindre vikt.
De är därför inte på något sätt värdeneutrala utan speglar subjektiva val och
preferenser, men vanligtvis återfinns dokument som lånehandlingar,
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Bjurström, 1992, s. 382 f och 396 ff. I NM Meddel. nr 26, 1901, s. 16 anges att några av de blad som ingick
i gravyrsalens utställning över moderna svenska etsare (1897) hade plockats ned för att ge plats till en mindre
utställning av moderna, framför allt, franska och tyska färglitografier och etsningar. Utställningen anordnades
av Osvald Sirén; I NM Meddel. nr 30, 1905, s. 38 berättas att en planerad omhängning i den italienska salen
flyttats fram i tiden för där visades tillfälligt Gustaf Cederströms målning Slaget vid Narva. Dessa mindre
utställningar finns inte med i Bjurströms lista. Julius Kronbergs Jaktnymf och fauner, som 1876 visades i
Kupolsalen är inte heller medtagen i Bjurströms lista, men omnämns till exempel i Georg Paulis, I vår
ungdom, Stockholm: Bonnier, 1925, s.112.
17
I NMA, Nationalmusei myndighetsarkiv, har jag sökt information i följande arkivserier: NM/CK A1A: Nationalmuseums centrala kansli, nämndprotokoll 1866–1976; NM/CK A2: - Nationalmuseums centrala
kansli, protokoll i museiärenden; NM/AVD, B4A Nationalmuseums utställningskataloger; NM/AVD B4B Kataloger över Nationalmusei vandringsutställningar; NM/AVD F1A: - Handlingar rörande avdelningarnas
utställningar; NM/AVD F1B, register till handlingar rörande utställningar. Dessutom har jag hämtat uppgifter
ur museets årsberättelser som rubriceras Meddelanden från Nationalmuseum nr 1–91, Statens konstsamlingars
tillväxt och förvaltning 1881–1966. Jag förkortar dessa NM Meddel,.
18
NM/AVD F1A.
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korrespondens med långivare, budget, sammanträdesprotokoll och utkast till
utställningskoncept samt katalogartiklar och pressklipp. I den tidskrävande
genomgången av detta material har jag försökt vara observant på vad som
framhävts och betonats för att förstärka och motivera valet av en utställning och
hur denna gestaltats.
I Nationalmusei arkivs utställningsdokumentation från den här perioden
finns även handlingar rörande utställningar ordnade av andra institutioner och
organisationer.19 Att handlingarna införlivats i arkivet beror troligen på att någon
av museets tjänstemän i dessa fall verkat som utställningens kommissarie, eller
varit sekreterare i dess arbetsutskott. Ett sådant åtagande ingick inte alltid i
anställningen vid museet utan kunde vara ett uppdrag utöver den ordinarie
tjänstgöringen. Aktörerna inom det institutionella och föreningsdrivna konstlivet
var inte heller så många. Det var vanligt förekommande att en och samma person
samtidigt besatt ett flertal positioner inom dessa områden, vilket också förklarar
arkivhandlingarnas något röriga sammansättning. Men handlingarna har inte
desto mindre samlats i museets arkiv och för mitt vidkommande har de bidragit
till att ge ett brett perspektiv på konstscenen i Stockholm och den tidiga
praktikens inriktning överlag. I föreliggande studie har jag valt att ge exempel på
några sådana arrangemang där Nationalmuseum fungerat som utställningsplats
eller där museets intendenter haft en betydandande roll.
Under perioden 1881–1966 publicerades museets årsberättelse under
rubriken Meddelanden från Nationalmuseum. Statens konstsamlingars
förvaltning och tillväxt.20 Dessa ger en god inblick i den interna verksamhetens
utveckling under årens lopp och förutom en redovisning av arbetet med
förmerandet och uppordnande av museisamlingarna så finns här också uppgifter
om flera av museets publika aspekter som exempelvis tillfälliga utställningar,
öppettider och besökssiffror. Under 1800-talet och till mitten av 1900-talet
fördes även noggrann statistik över kopisterna, deras namn, antal kvinnliga
respektive manliga kopister och vilka verk som kopierats. Vid den här tiden är det
tydligt att museet vill lyfta fram sin roll som undervisningsinstitution och som
stöd till Konstakademien. Årsberättelserna är också formade av en slags egen
retorik. Argument rörande behovet av ekonomisk förstärkning för museets
utveckling eller för behovet av nya lokaler för samlingarnas publika expansion
återkommer under hela perioden.
Från sekelskiftet 1900 produceras allt oftare vägledningar och utställningskataloger till de största utställningarna och från år 1915, i samband med
minnesutställningen över Olof Sager-Nelson, påbörjades en numrerad serie.
Utställningskatalogerna är numera inbundna och samlade bland annat i

Exempel på sådana handlingar är: NMA, 1:1. Serie F1 A. [F 1 1876 – 1877, Konstindustriutställningen];
NMA F1:2, Utst. 1876 – 1899, [A: E. Lundgren – utställningen 1876].
20
Meddelanden från Nationalmuseum nr 1–91, Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1881–1966.
19
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Konstbibliotekets referensbibliotek på Skeppsholmen i Stockholm. 21 De ger en
föreställning om utställningarnas innehåll och form. Ibland, men inte alltid, ger
de en indikation om föremålens placering i förhållande till varandra och den
konst- och eller kulturhistoriska kontexten samt hur utställningen fysiskt skulle
upplevas, hur publiken koreograferades för en optimal upplevelse, kort och gott
hur de skulle röra sig genom salarna.
Artiklar, recensioner och notiser i kulturmagasin och dagspress ger en
uppfattning om receptionen av museets utställningar och publika verksamhet.
Jag har tillbringat åtskilliga timmar i det numera digitaliserade pressarkivet på
Kungliga Biblioteket. Genom digitaliseringstjänsten ”Svenska dagstidningar” är
det idag möjligt att genom några enkla fingertryck få fram utställningsrecensioner, annonser och debatter rörande Nationalmuseum. När jag i april
2017 sökte på ”Nationalmuseum utställningar” fick jag för perioden 1860 – till
april 2017 hela 22 780 träffar, och för perioden januari 1866 till och med
december 1966 var antalet 8 294 fördelade på år och månader. Innehållet i det
digitaliserade pressarkivet fylls på fortlöpande och är en rik källa för forskningen.22 Informationen i artiklar har därmed bidragit till att förstärka, bekräfta
eller motverka den självbild som de mer formella årsberättelserna ger. I vissa fall,
relativt ofta, är författarna samtidigt anställda vid Nationalmuseum och i deras
artiklar är det svårt att spåra kritik, men vid några tillfällen har det uppstått
offentlig polemik mellan museets tjänstemän, vilken publicerats som inlagor i
dagspress eller i andra slags publikationer.23 De kritiska rösterna återfinns annars
oftast i anonyma insändare, eller kortare notiser enbart undertecknade av en
signatur.
I Nationalmuseums bildarkiv finns idag cirka 1 000 000 fotografiska
reproduktioner och cirka 920 000 digitala bildfiler. Digitaliseringen pågår
kontinuerligt och sedan årsskiftet 2016/2017 är det möjligt att för museets
anställda ladda ner verksamhetsbilder av olika slag, bland annat utställningsmiljöer och annan utställningsdokumentation. I avhandlingsarbetet har jag
nyttjat bilddokumentationen i syfte att få en tydligare bild av utställningsgestaltningen, enskilda föremåls placering, vernissager, marknadsföring och
andra utställningsrelaterade aktiviteter.
Mina sekundära källor har bland annat varit tidigare historiska översikter
rörande Kongl. Museum, Nationalmuseum och museets utställningspraktik.24
21

NMA B- eller samlade i Konstbiblioteks referensbibliotek, Nationalmusei utställningskataloger nr 1–307,
1915–1966.
22
Den digitala tjänsten ”Svenska Dagstidningar” innehåller idag digitaliserade utgåvor av Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Göteborgs Aftonblad,
Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgsposten, Norrskensflamman samt ytterligare 30 stycken svenska
dagstidningar.
23
Wåhlin, Karl, ”Gustaf Upmark och Nationalmuseum”, Ord och Bild, nionde årgången, Stockholm: P. A.
Norstedt & Söners Förlag, 1900, s. 421 f. I denna artikel ges flera exempel på hur Gustaf Upmark skrev
artiklar för många olika tidskrifter och publikationer.
24
Till exempel Fredrik Sander, Nationalmuseum: bidrag till taflegalleriets historia 4, Kongl. musei
utveckling, tillväxt genom gåfvor och inköp. Dess upplösning och öfvergång i Nationalmuseum, Stockholm:
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Övriga ofta använda sekundärkällor har varit de konst- och designhistoriska
översiktsverken: Georg Nordensvans Svensk konst och svenska konstnärer i
nittonde århundradet i två band: 1. Från Gustav III till Karl XV, 1925 och 2. Från
Karl XV till sekelslutet, 1928, och Signums svenska konsthistoria, band 10–15
samt Sixten Strömboms Konstnärsförbundets historia i två volymer.
En annan källa, och ingång till tidsperioden före 1885, har varit överintendenten Fritz von Dardels dagboksanteckningar från åren 1873–1885, som
gavs ut 1916–1918.25 Dagböckerna beskriver konstetablissemanget från den
högre societetens perspektiv och är starkt färgade av Dardels idealistiska
konstsyn. En annan liknande källa är konsthistorikern Lorentz Dietrichsons
nedtecknade minnen från tiden i Sverige 1865–1875.26 Liksom Dardel rörde han
sig i kungafamiljens närmaste kretsar och vänskapen med kungen bidrog till att
ge honom framstående positioner inom det svenska konstlivet. Konsthistorikern
Carl Laurins Minnen innehåller färgstarka personskildringar vars relevans som
objektiv karaktäristik, på samma sätt som Dardels och Dietrichsons tillbakablickar, kan och bör beaktas med skepsis. 27 Men de ger en föreställning om hur
konst- och kultureliten uppfattades av en person som befann sig både i dess
periferi och i dess kärna. Laurin hade aldrig någon formell position inom
institutionerna, men var en uppskattad konsthistoriker, föreläsare och drivande
kraft för konstbildningen i landet. Han verkade aktivt och i samarbete med den
nära vännen, amanuensen John Kruse, för de statliga samlingarnas popularisering.28 Carl Nordenfalk utsågs till Nationalmuseums överintendent 1958 och
hans efterlämnade anteckningar har sammanställts i Mest om konst, som utgavs
1996. De ger en nära inblick i det museiinterna arbetet med utställningarna.29
Georg Nordensvans Konsthistoria fångar också tidens stämningar och de aktörer
som formade dåtidens konst- och kulturella elit. Sammanställningar och
biografier i Svenskt biografiskt lexikon (SBL) och i några fall Wikipedia har
bidragit till att spåra när och hur de olika aktörerna varit kopplade till
Nationalmuseum, till kungahuset, Konstakademien och konstföreningarna, vilka
alla var institutioner av vikt för konstlivet under den här perioden. Dessa texter
är ofta författade av personer inom samma sfär, det vill säga av museimän och
konsthistoriker. Per Bjurströms, Bo Lindwalls, Maria Görts och Anna Lena
Samson & Wallin, 1876; Solfrid Söderlind, Från Kongl. Museum till Nationalmuseum, Kongl. Museum. Rum
för ideal och bildning: en konstbok från Nationalmuseum, Solfrid Söderlind (red.), Årsbok för Statens
Konstmuseer 39, Stockholm: Streiffert, cop., 1993, s. 94–113; Magnus Olausson, Offentlighetstanken och
skapandet av ett museum, Kongl. Museum. Rum för ideal och bildning en konstbok från Nationalmuseum,
Solfrid Söderlind (red.), Årsbok för Statens Konstmuseer 39, Stockholm: Streiffert, cop., 1993, s. 39–47;
Bjurström (1992).
25
Fritz von Dardel, Dagboksanteckningar 1873–1876, Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1916;
Fritz von Dardel, Dagboksanteckningar 1877–1885, Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1918.
26
Lorentz Dietrichson, En norrmans minnen från Sverige II, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1902.
27
Carl G. Laurin, Minnen 1898 - 1908, Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1931.
28
Lindberg, 1991, s. 208–231. Laurin bildar, tillsammans med brodern Thorsten Laurin, Föreningen för
skolornas prydande med konstverk år 1897, från 1903 Konsten i skolan. År 1899 skriver han två artiklar
”Konsten i skolan” och ”Konsten i hemmet” och år 1900 publiceras hans Konsthistoria för första gången.
29
Carl Nordenfalk, Mest om konst, Stockholm: Natur och kultur, 1996.

14

Lindbergs forskning har också bidragit till fördjupad förståelse för de olika
aktörernas positioner.30

Disposition
I nedanstående avsnitt ”Teori och metod för utställningsanalys” diskuterar jag
diskursanalytiska begrepp och tillämpningar, och tidigare forskning inom
museologiska, konstvetenskapliga och feministiska forskningsområden och perspektiv som grund för min undersökning. Avhandlingens huvuddel är
strukturerad i tre kronologiska kapitel, 1866–1913, 1914–1939, 1940–1966.
Denna indelning motiveras av att det ur ett utställningshistoriskt perspektiv är
möjligt att inom dessa avgränsade tidsperioder identifiera vissa diskurser och
problemområden som mer framträdande, det vill säga mer dominanta och
därmed av större betydelse för utställningspraktikens utveckling och museets
position i offentligheten. Kapitel två är ämnat som en historisk översikt och
kortfattad introduktion till utställningsväsendets framväxt i Europa och Sverige.
Det tredje kapitlet, Nationalmuseum - för folkets nöje och nationens stolthet
behandlar perioden 1866–1913 och den tidiga utställningspraktikens inriktning,
museets förhållande till sin publik och till samtiden. Kapitlet tar avstamp i
invigningen av museibyggnaden den 15 juni 1866 med öppnandet av
Skandinaviska konstexpositionen. Det är en bra utgångspunkt för min analys och
belysande för hur de tillfälliga konstmuseiutställningarna växer fram och formas
i skuggan av de stora världsutställningarnas nationella och publika ideal,
vanligtvis som komplement till museets egna samlingar. Här analyseras museets
beroende av en internationell kontext, konst- och industriutställningarna samt
konsthantverkets musealisering och dess betydelse för praktikens utformning.
Inte sällan framkommer motstridiga uppfattningar. Jag söker utmana och
nyansera tidigare historieskrivning vilken hävdar att museet under den här
perioden misslyckades med att vara en aktiv aktör på den samtida konstscenen. 31
Ett avsnitt behandlar den något spretiga utställningspraktik som följde på 1866
års utställning. Ett annat tar upp utställningar som nyttjades bland annat i
propagandasyfte eller väckte kritik och debatt. Kapitlet avslutas med en överblick
av konstscenen i Stockholm under perioden. Med exemplet Skandinaviska
Konst- och Industriutställningen 1876–77 belyses den tillfälliga utställningens
roll som propaganda för ännu ett nytt museum och exemplet Julius Kronbergs
Jaktnymf och fauner visar hur den tillfälliga exponeringen av ett samtida
konstverk blev en katalysator för tidens föreställningar om konsten estetiska och
moraliska värden. Kapitlets tidsmässiga avgränsning motiveras av att det med
30

Till exempel Bjurström, 1992; Görts, 1999; Lindberg, 1991; Bo Lindwall, Då och Nu. Svenskt konstliv
under 150 år, Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening, 1982.
31
Se t. ex. Wennberg, s. 21.
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Richard Berghs reformprogram 1913, och hans senare tillträde som överintendent och chef för Nationalmuseum år 1915, sker en omfattande
modernisering av museet och dess verksamhet. Det var en genomgripande
omvandling, som jag menar markerar en ny fas i museets utställningshistoria.
Det fjärde kapitlet, Konstens spridning och demokratisering, undersöker
utställningspraktikens framväxt under 1900-talets första decennier och
mellankrigsperioden 1914–1939. Det är en tid då det politiska livet är inriktat på
att forma ett modernt och demokratiskt samhälle; de statliga institutionerna
förväntades verka i enlighet med tidens samhällsutveckling och så även
Nationalmuseum. Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av tidsandan och
museiväsendet, och går sedan in på Richard Berghs reformprogram och en analys
av utställningen Svensk genombrottskonst från 80- och 90-talet samt närmast
följande år, ordnad av Richard Bergh och visad på Konstnärshuset i Stockholm,
oktober 1914. Den är ett gott exempel på de starka nationella bevekelsegrunder,
det samlingsperspektiv, de estetiska och demokratiska ideal, som därefter kom
att bli vägledande i Berghs reformarbete för konstens spridning och för
museipraktikens modernisering. Avsnittet som behandlar kulturmässorna och
vandringsutställningarna vill synliggöra skillnaden mellan utställningspraktikens utformning i museibyggnaden och de externt syftande utställningsproduktionerna. Vidare vill jag belysa att inom tidsperioden ökar polariseringen
mellan en historiskt inriktad konstförståelse och en estetisk upplevelsebaserad
konstsyn.
Det femte kapitlet Mot en museispecifik utställningspraktik omfattar
tidsperioden 1940–1966. Under krigsåren evakuerades konstsamlingarna ur
museibyggnaden vilket öppnade upp för en utvidgad utställningsverksamhet.
Här argumenterar jag att med denna speciella situation skapades helt nya
förutsättningar för museet att positionera sig på den samtida konstscenen och att
utställningspraktiken nu utmejslas i en tydligare riktning. För det första hävdar
jag att det är under krigsårens expansiva verksamhet som en särskild konstmuseal utställningspraktik etableras, de så kallade epoksutställningarna. För det
andra argumenterar jag för att med museets samtida inriktning tydliggörs
skillnaden mellan de museiutställningar som behandlar ett äldre historiskt
material och de ämnade att belysa den moderna och samtida konsten.
I det här kapitlet undersöker jag de monografiska (separat-) utställningarna
över kvinnliga konstnärer som ordnades under denna tidsperiod. Med analysen
av Kristinautställningen 1966 avslutas avhandlingen. Den utgör på många sätt en
milstolpe i museets utställningshistorik. Den behandlade en kvinnlig regent, den
var den första blockbustern och den gestaltades inte efter modernismens
utställningsprinciper utan hämtade istället inspiration från teaterns iscensättningar. Den markerar på så vis slutet på ett skede och början på en ny fas i de
tillfälliga utställningarnas historia.
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Jag har också sammanställt ”faktarutor” för de flesta utställningarna, de finns
infogade i de textavsnitt där respektive utställning behandlas. Kulturmässor och
vissa utställningar som enbart omnämns är undantagna. Kulturmässorna
behandlar jag som särskilda evenemang och inte endast som konstutställningar.
Syftet med faktarutorna är att ge en kortfattad översikt av utställningens titel, när
den visades och var, vem som var utställningens kommissarie och vilka som
ingick i övriga kommittéer eller arbetsgrupper. I den mån det har varit möjligt att
få fram anges antal föremål, eller katalognummer då utställningskatalogerna
fungerat som källa för denna information. Antal besökare har också angetts i mån
av tillgång på tillförlitliga uppgifter. I ”faktarutorna” finns två olika kategorier,
utställningsform och utställningsprinciper, för att beskriva vad för slags
utställning det var och enligt vilka principer den ordnades.
I det sista och avslutande kapitlet lämnar jag kronologins ram och diskuterar
undersökningens resultat i ljuset av mina problemområden. Jag lyfter särskilt
fram en av mina främsta iakttagelser, nämligen den fruktbara dynamik som
uppstår i spänningsfältet mellan utställningarna och skådesamlingen, och mellan
de publika och konsthistoriska intentionerna, det vill säga i mitten av de
överlappande problemområdena. Ur denna dynamik menar jag att en konstmuseal utställningspraktik formas – det jag kallar konstmuseispecifika
utställningar. Det diskursanalytiska perspektivet visar emellertid att det inte går
att urskilja något enhetligt mönster i den mångfald av utställningar som
producerats under dessa hundra år.

Teori och metod för utställningsanalys
Diskursanalytiska begrepp och perspektiv
Genom att betrakta utställningen som ett historiskt fenomen format av konstmuseala, konstvetenskapliga och samhälleliga föreställningar samt som en aktiv
och komplex kommunikativ utsaga och diskursiv praktik, ansluter jag mig till
forskningsriktningar i museologi, museihistoria, konstvetenskap och det
närliggande, eller utvidgade, akademiska fältet visuella studier. Ett diskursanalytiskt perspektiv har varit vägledande i min läsning och bearbetning av
materialet.
Inom diskursanalysen förekommer ett antal nyckelbegrepp som på olika sätt
bidragit till att forma det teoretiska fältet. Den franske filosofen Michael
Foucaults inflytande inom det humanistiska forskningsområdet har under de
senaste decennierna varit mycket stort och den diskursanalytiska begreppsapparaten kan te sig både abstrakt och mångtydig. Det visar sig inte minst i de
många skiftande definitioner ett och samma begrepp kommit att få inom olika
discipliner, men också inom det humanistiska fältet. Mitt förhållande till denna
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teoretiska snårskog har under avhandlingsarbetets gång blivit allt mer
pragmatiskt. Ambitionen har inte varit att uttolka Foucault utan jag har varit
intresserad av att pröva en diskursanalytisk metod i undersökningen av det
empiriska materialet. Därför har jag ur mångfalden av uttolkare valt att diskutera
avhandlingens huvudbegrepp konstmuseidiskurs, konstdiskurs, utsaga,
utställningspraktik och seendepraktik utifrån forskare inom museologi, konstvetenskap och visuella studier som undersökt konstutställningen och utställandet
med diskursanalytisk metod. Jag har haft hjälp av bland annat kulturteoretikern
Tony Bennetts tillämpning i essän ”The Exhibitionary Complex” (1996) och
konstvetaren Maria Hirvi-Ijäs begreppsanalytiska utredning av utställningsforskningens teorier i sin avhandling Den framställande gesten: Om
konstverkets presentation i den moderna konstutställningen (2007), särskilt de
avsnitt som behandlar Foucault och diskursanalysen. På området visuella studier
har jag framför allt intresserat mig för, och låtit mig inspireras av,
kulturteoretikern och litteraturhistorikern Mieke Bals teorier om utställningen
som kommunikativ utsaga och kulturgeografen Gillian Roses undersökning av
diskursanalysen som metod. Inom museologin har bland andra Eileen HooperGreenhill, Jennifer Barret och kulturhistorikern Julia Noordegraaf såväl
problematiserat som applicerat en diskursanalytisk begreppsapparat på sin
forskning om museer och utställningar. I avhandlingen har mitt angreppssätt
stött sig på deras forskning.32
Hur har då det mångtydiga begreppet diskurs tolkats? Sociologerna WintherJørgensen och Phillips betraktar diskurs som: ” …ett bestämt sätt att tala om och
förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”33 De ser talet som det primära
medan kulturteoretikern Stuart Hall föreslår ett betydligt mer utvidgat diskursbegrepp:
Discourses are ways of referring to or constructing knowledge about a particular
topic of practice: a cluster (or formation) of ideas, images and practices, which
provide ways of talking about, forms of knowledge and conduct associated with,
a particular topic, social activity or institutional site in society. These discursive
formations, as they are known, define what is and is not appropriate in our
formulation of, and our practices in relation to, a particular subject or site of
social activity; what knowledge is considered useful, relevant and ‘true’ in that
32

Tony Bennett, The Exhibitionary Complex, Thinking about Exhibitions, Reesa Greenberg, Bruce W.
Ferguson, Sandy Nairne (red.), London: Routledge, 1996, s. 81–112; Maria Hirvi-Ijäs, Den framställande
gesten: Om konstverkets presentation i den moderna konstutställningen, Diss., Helsingfors universitet,
Stockholm: Raster förlag, 2007; Mieke Bal, Double Exposures. The Subject of Cultural Analysis, New York
& London: Routledge, 1996; Jennifer Barrett, Museums and the Public Sphere, USA & Oxford, UK: WileyBlackwell Malden, 2012; Gillian Rose, Visual Methodologies. An introduction to the Interpretation of Visual
Materials, London, Thousands Oaks, New Dehli: SAGE Publications, 2016; Julia Noordegraaf, Strategies of
Display: Museum Presentation in Nineteenth- and Twentieth-Century Visual Culture, Diss., Erasmus
university, Rotterdam: NAI, 2004; Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge,
London & New York: Routledge, 1992.
33
Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, (övers.) Sven-Erik Torhell, Diskursanalys som teori och
metod, Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 7.
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context; and what sorts of persons or ‘subjects’ embody its characteristics.
‘Discursive’ has become the general term used to refer to any approach in which
meaning, representation and culture are considered to be constitutive.34

Hall vidgar således diskursbegreppet till att inkludera diskursens förutsättningar
och gränser, den så kallade diskursordningen, där en diskursiv formation utgör
det system inom vilka diskursens ämnen och praktik behandlas. Hirvi-Ijäs
tolkning anknyter till den kulturteoretiska definition av begreppet som Hall
föreslår, alltså diskursiv formation, men utnyttjar också Foucault som beskriver
den diskursiva formationen som:”… en samling uttalanden, tecken eller
symboler, som Foucault specifikt urskiljer som utsagor, som kan tillskrivas
statusen av vetande och kunskap.” 35 Mitt perspektiv ligger nära Halls och HirviIjäs – jag tänker mig att mina problemområden är styrda av regelverk som i sin
tur blir normerande för konstmuseidiskursen utsagor. Begreppen diskurs och
diskursiv formation har fungerat som ledstjärnor i min analys av källmaterialet.
De har för mig inte varit strikt systematiserande eller styrande utan har snarare
format mitt analytiska förhållningssätt och gett mig verktyg för att definiera
konstmuseidiskursens problemområden. Konstmuseidiskursen och konstdiskursen är konstituerande, eller med ett annat begrepp performativa, de ”gör”
något. En diskursiv formation refererar till ett gemensamt objekt, delar samma
stil och stödjer en gemensam strategi; ett institutionellt, administrativt eller
politiskt mönster.36 Sådana kan avslöjas i den praktik där diskursen framträder,
vilket också är föremålet för föreliggande undersökning – det vill säga
utställningspraktiken. Till att börja med handlade det för mig om att, inspirerad
av Hirvi-Ijäs, ringa in diskursens ramar. Det gäller att försöka se vilka system som
styr diskursens innehåll, till exempel vilka värderingar som bestämmer vad som
är konst, och vilka som har auktoritet att avgöra det. Liknande mekanismer
bestämmer också hur en utställning gestaltas, vad som är i fokus. Ett annat av
Hirvi-Ijäs perspektiv kartlägger de mönster och regler som styr på vilket sätt
något uttrycks, av vem och var; i mitt fall konventioner som uttrycks i
utställnings-praktikens narrativ och representation, och i mottagandet av
densamma. Ett tredje av Hirvi-Ijäs perspektiv fokuserar på vad som sägs, vilka
begrepp som används och det fjärde fokuserar på de bakomliggande intentioner
som format utsagorna. Enligt Hirvi-Ijäs behöver man också betrakta konstverket
som ”aktör”. Det här vill säga att det inte enbart är ett narrativ som gestaltas utan
konstutställningen bygger också på ”konstnärliga värden”, konstverket som
”utsagor”.37 I mitt arbete är det tydligt att vissa utställningar formats kring
specifika konstverk, som därmed kunde ses som ”aktörer”.
34
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I essän ”The Exhibitionary Complex” använder Tony Bennett begreppet diskursiv
formation i betydelsen det forskningsområde och den kunskaps-produktion som
en akademisk disciplin omfattar och genererar.38 Bennetts analys har hjälpt mig
att se att konstmuseet, liksom andra samtida samhälls-institutioner, har format
och vidmakthållit en maktordning – inte minst inom den konstvetenskapliga
forskningen. I konstmuseer, som i de klassiska museerna i gemen, är det ofta just
konstvetenskapliga intressen som styrt utställnings-praktiken. Min uppfattning
är att konstmuseidiskursen definieras och vidmakt-hålls av de institutioner och
de individer som besitter den formella makten och har auktoritet att bestämma
vad som är rätt och fel, vilka värden och normer som reglerar praktikens uttryck.
Nationalmuseum och dess ledande befattningar är en sådan institution. Museet
är inte bara format av sin historiska kontext utan dess museala praktik har i lika
hög grad verkat normerande för vad som ska samlas och visas; vad som är god
konst och hur denna ska upplevas samt vad som är museets publika roll.
En av de forskare som sökt konkretisera och applicera diskursanalysen som
metod inom fältet visuella studier är Gillian Rose. I Visual Methodologies. An
introduction to Researching with Visual Materials definierar Rose diskurs som
“…groups of statements that structure the way a thing is thought, and the way we
act on the basis of that thinking. In other words, discourse is a particular
knowledge about the world which shapes how the world is understood and how
things are done in it.”39 Hon refererar även till konsthistorikern Lynda Neads
definition: ” …’ a particular form of language with its own rules and conventions
and the institutions within which the discourse is produced and circulated’,… “40,
och pekar på den medicinska diskursen som exempel. Ett annat exempel är konst;
konstdiskursen omfattas enligt Nead av visuella objekt och är språkligt
formulerad i till exempel konstkritik, kulturella institutioner och av konstpubliken. Diskursen formar även subjekt och inom konstdiskursen kan dessa
vara konstvetare, museimän, samlare, konsthandlare och kritiker. Diskursen
utgörs med andra ord också för henne av de värderingar och den kunskap som
cirkulerar inom de institutioner, organisationer och media som konstituerar
konstlivet. ” ‘On this understanding, ’art’ becomes not certain kinds of visual
images but the knowledges, institutions, subjects and practices that work to
define certain images as ’art’ and others as ’not art’.” 41
Den definition som Nead föreslår omfattar sålunda hela det vida fält av
kunskapsproduktion och utsagor som kringgärdar konsten, inom vilket
konstmuseet och dess utställningar är en kunskapsproducerande institution och
aktör. Den bygger på en hierarkisk ordning där konstdiskursen betraktas som
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överordnad och därmed normerande för konstmuseidiskursens föreställningar
och kunskapsproduktion. Jag håller inte med Nead. Min uppfattning är att det är
analytiskt problematiskt att entydigt söka bestämma en diskursernas hierarkiska
ordning. I den här studien har jag istället identifierat tre problemområden: ett
kunskapsteoretiskt, ett samhällsideologiskt och ett nationellt inom vilka utsagor,
förhandlingar och omförhandlingar om museet som del av det akademiska fältet
konstvetenskap, som publik institution och som samhällsaktör vilka kommer till
uttryck i den museala praktiken och i frågor rörande museets verksamhet vid en
viss tidpunkt, eller under en viss tidsperiod. Konstdiskursen en del av den
konstmuseala diskursen, inte hierarkiskt underordnad utan snarare en aspekt av
denna. Konstmuseidiskursen betraktar jag sålunda som formad av följande
fenomen: konstvetenskapens dominerande inriktning, det vill säga föreställningar om konstens sammanhang och om kvalitet och stil i konst och design;
konstmuseets samlande och vetenskapliga uppdrag; de kulturpolitiska och
ideologiska faktorer som kringgärdat synen på konstmuseets samhällsnytta;
konstmuseibesökarna; och av nationens och monarkins intressen. Allt detta har
jag valt att kalla konstmuseidiskursens problemområden.
Utställningen som diskursiv utsaga
Inom diskursanalysen är begreppet utsaga centralt. Utsagebegreppet diskuteras
av både idéhistorikern Espen Schaanning42 och Mieke Bal. Jag använder främst
Bals definition för att beskriva den tillfälliga utställningen som ett kulturellt,
visuellt och språkligt fenomen vars innehåll, föremålen, texterna och den
rumsliga gestaltningen, utgör dess olika betydelsebärande beståndsdelar. En
utställning är även en kreativ produktion och beroende av den sociala, politiska
och historiska kontext inom vilken den är skapad. I Double Exposures (1996)
formulerar Mieke Bal några av de aspekter som jag valt att använda, till exempel
idén om utställningen som en retorisk utsaga, ett argument och ett uttryck för
”självet”, eller ”jaget”, hos en agent. Utställningen är en meningsskapande
produkt och en ”gest” (gesture) som iscensätts och begränsas i tid och rum. För
Bal, liksom för Hirvi-Ijäs, är den utställande gesten jämförbar med en talakt, ett
yttrande, och på så vis en del i en diskursiv handling. I det här sammanhanget är
begreppet performativitet centralt. Alla utställda föremål inom en utställning
understödjer den retoriska utsagan som riktar sig till besökaren. Utställningen är
på så vis konstituerande, såväl informativ som konfirmerande, lite på samma sätt
som en diskurs är konstituerande (se ovan). I en utställning säger en första
”person” något om en tredje ”person/ett fenomen/en period” till en andra
”person”, besökaren. De utställda föremålen representerar utsagan och blir till
tecken för en idé eller för någon/något.43
Espen Schaanning, Diskursens materialitet, del I, Arr – idéhistorisk tidskrift, nr 1, 1996,
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Bal vill synliggöra de intentionella aspekterna i en utställning, men intentionen
är inte nödvändigtvis kopplad till en enda person (såsom utställningskommissarien eller med ett annat ord, curatorn). Större utställningsproduktioner är oftast resultat av samarbeten mellan experter från flera områden
och därför kan, enligt Bal, begreppet utställande agent vara användbart. Det
relaterar således inte till en specifik individ utan representerar snarare ett
semiotiskt handlande subjekt med tillräckligt kulturellt kapital för att uttrycka sig
inom befintliga maktstrukturer, i detta fall ett museum. 44 Här har jag valt att
istället använda begreppet aktör som en sammanfattande benämning för de
personer, vars tänkande och agerande på något sätt berör, utmanar och eller är
en del av konstmuseidiskursen. En utställningskommissarie är naturligtvis en av
aktörerna i det här sammanhanget, och i ett diskursanalytiskt och aktörsteoretiskt perspektiv45 formas dennes utsagor av de samhälleliga strukturernas
och diskursens villkor.
Bal argumenterar också mot bruket av begrepp som dialog och konversation
i samband med utställningar då hon anser att den utställande gesten inte är del
av en konversation, utan ingår i en diskurs och denna är inte demokratisk utan
snarare ideologisk och utpekande: ”Look at this”. 46 Bals påstående är fortfarande
relevant, men i dag är museernas publika agerande i hög grad inriktat på att
utveckla olika strategier för publik interaktivitet i och under utställningsarbetet
och teoretiskt har utställningen på senare tid formulerats som föränderlig
process. Det skapar ett visst utrymme för att utmana och vidga utställningens
perspektiv.
Parallellt har andra teoretiska perspektiv på utställningsfenomenet utvecklats, bland annat med inflytande från fenomenologin i syfte att öka vår
förståelse om samspelet, interaktionen mellan rummet, individen och föremålen.
Konsthistorikern Kristoffer Arvidsson har formulerat det så här:
Fenomenologin studerar relationen mellan världen och människan, mellan
varseblivningen och dess objekt. Bland de filosofer som utvecklat den moderna
fenomenologin är Maurice Merleau-Pontys betoning av kroppens betydelse för
varseblivningen särskilt intressant i det här sammanhanget. Att röra sig i ett
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konstmuseum är nämligen både en andlig och kroppslig upplevelse, där det ena
knappast låter sig särskiljas från det andra.47

Med redogörelsen ovan har jag velat peka på den diskursanalytiska terminologins
mångtydighet och mitt förhållningssätt till denna teoretiska begreppssfär. Nedan
kommer jag att ge exempel på diskursanalytiskt inriktade metoder för studiet av
utställningar och avslutningsvis min egen metod.
Diskursanalysen som metod
En utställning kan naturligtvis analyseras på en mängd olika sätt beroende på det
perspektiv som undersökningen har. Ett sätt är att bygga analysen på direkta
observationer av fysiska utställningsmiljöer. Sociologen Mats Börjesson genomförde år 2004 en diskursanalytisk studie av tre utställningar: ”Bildminnen” på
Nordiska museet, en utställning om islam på Medelhavsmuseet och en
fotoutställning om indianfotografier från den senare hälften av 1800-talet på
Etnografiska museet. Syftet var att för det första undersöka hur olika sociala
kategorier representerades, för det andra var han nyfiken på hur utställningarnas
narrativ konstruerats, och hur övertygande och konsekvent genomförda de var.
Studieobjektet var med andra ord inte utställningarnas innehåll utan museernas
egna uppgörelser med hur sociala kategorier tidigare framställts i museisalarna
och i texter.
Börjesson urskilde tre möjliga ingångar, eller positioner som han kallade det,
för studiet av utställningar. Den första ingången sökte svar på frågan ”Vad
föreställer utställningen? Här var fokus inriktat på det utställningen representerar och hur väl innehållet avspeglade den tid, eller det tema, den skildrade. Den
andra ingången var huvudsakligen ideologisk. Den utgick från frågan ”Vad
avslöjar utställningen?” och ville från ett nutida perspektiv försöka förstå
utställningens underliggande budskap. Den första positionen förknippades med
föreställningen om museet som vetenskaps- och minnesinstitution och därmed
fanns här inbyggda förväntningar på historisk trovärdighet. Den andra
positionen var huvudsakligen intresserad av hur utställningen besvarade helt
andra frågor än de den ursprungligen var tänkt att belysa. Dessa analytiska
perspektiv kan sällan renodlas, påpekar Börjesson, och föreliggande avhandling
är också ett gott exempel på det. I min analys undersöker jag utställningarna i
relation till konstmuseidiskursens problemområden, vilka ofta överlappar
varandra, och mitt analytiska fokus är således format av respektive
47
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problemområdes frågeställningar. Den tredje analytiska positionen Börjesson
anammade var diskursanalytisk och utgick från den centrala frågeställningen:
”Vad gör utställningen?”48 . Han ville analysera utställningen ”…som handling
och därmed som produktion av förfluten tid och samtid.”49 Detta har även format
min undersökning. Börjesson reserverar sig mot att det skulle vara möjligt att
finna ett entydigt svar på denna fråga då själva görandet indikerar en process med
många möjliga tolkningar. Utställningen blir slutligen till i de möten som äger
rum mellan föremålen och besökarna. Den diskursanalytiska positionen är
intresserad av bevekelsegrunderna för det innehåll och den kunskap
utställningen söker förmedla – i vilken kontext är den producerad? Det är
relationen mellan utställningen, fattad som en multimodal kommunikativ,
meningsskapande och handlande rumslighet och utsaga, och forskaren som står
i fokus.
I föreliggande avhandling använder jag den diskursanalytiska metod som
Gillian Rose kallar Diskursanalys II. Diskursanalys II intresserar sig för
institutionernas praktik, maktutövning, sanningsanspråk, apparatus och
teknologier.50 Denna bygger på Foucaults undersökning av hur samhällets syn på
brottsbestraffning förändrats från medeltiden och framåt. Det är samma
perspektiv som Bennett anlägger i sin essä ”The Exhibitionary Complex”. Han
refererar till Foucaults analys av samhällets disciplinära institutioner. I detta
sammanhang blev också det visuella avgörande. Foucault visade detta genom att
analysera en plan över ett fängelse. Han kallade det för ett panoptikon, och
menade att alla disciplinerande institutioner utformades på liknande sätt i syfte
att åstadkomma en maktens övervakningsmekanism. Foucault använde
begreppen apparatus och teknologier för att beskriva det sätt på vilket
institutionerna verkar. Rose föreslår en tydligare distinktion som jag väljer att
följa. Med den institutionella apparatusen avser Rose den makt- och
kunskapsgrund som formar institutionerna. Den kan utgöras av så vitt skilda
element som arkitekturen, regelverk, vetenskapliga publikationer, lagar och
förordningar och de diskurser som där kommer till uttryck. Ovannämnda
panoptikon är i detta perspektiv en apparatus. Jag tänker mig att den så kallade
konstvärlden och dess system av relationer och nätverk, det vill säga
konstmuseer, gallerier, biennaler, tidskrifter och andra publikationer, kuratorer,
kritiker, konsthandeln och samlare kan betraktas som en apparatus. Det andra
begreppet inom Diskursanalys II, de institutionella teknologierna, avser de
praktiska tekniker med vilka institutionerna utövar sin makt och kunskap. 51
Diskursanalys II handlar alltså om institutionerna och deras maktanspråk.
Museet ingår i denna analysmodell och som jag ser kan utställningspraktiken
48
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betraktas som formad av och som en del av dessa kunskaps- och maktanspråk. I
det här sammanhanget påpekar Rose att också arkiven och deras handlingar och
dokument är del av diskursens menings- och kunskapsproduktion och hör
därmed till området Diskursanalys II.
Vidare föreslår Rose en forskningsstrategi, men den är så pass allmänt
formulerad att den snarare skulle kunna beskrivas som angreppssätt, eller
förhållningssätt. Med det vill jag inte förringa de handfasta rådens metodologiska
berättigande. För mig har de varit vägledande i forskningsprocessen:
•
•
•
•
•
•

looking at your sources with fresh eyes;
immersing yourself in your sources;
identifying key themes in your sources;
examining their effects of truth;
paying attention to their complexity and contradictions;
looking for the invisible as well as the visible;

•

paying attention to details.52

Enligt ett diskursanalytiskt perspektiv ”producerar” museerna även sina
besökare. Dessa är oftast konstituerade som ”ögon”, som betraktare, och de är
omgärdade av regler för hur man får röra sig och vad som är tillåtet. 53
Konstutställningen som upplevelsemiljö kan alltså betraktas som ett fenomen
inom sin samtids visuella kultur. Anna-Maria Hällgren har undersökt hur den
visuella kulturen uttrycks i bland annat skämttidningarnas didaktiska och
moraliserande bilder av sociala problem. Hon har särskilt intresserat sig för
reklamblad, annonser, karikatyrer och kåserier kring vardagliga, folkliga och
kommersiella evenemang såsom panoramor, resande attraktioner med mera.
Här finner hon inte bara representationer av samhälleligt förfall utan även
instruktioner för hur dessa skulle betraktas, det vill säga en seendepraktik. Hon
vill även visa att dessa seendepraktiker var en del i den reformistiska rörelse som
avsåg att dana individen till stöd för samhällsnyttan. Hällgren vill med sin
avhandling visa hur seendet kan historiseras.54 Från Hällgren har jag hämtat
begreppet seendepraktik för att beskriva de processer som gällt utställningspraktikens publika inriktning och dess iscensättningar.
Liksom hos Hirvi-Ijäs’ och Börjesson är min forskningsmetod huvudsakligen
diskursanalytisk, vilket innebär att teori och metod är intimt inbäddade och
inflätade i det analytiska perspektivet, och inte explicit uttryckt vid varje
studieobjekt.55 Undersökningen behandlar ett historiskt material och historiska
händelser; analysen och tolkningen har därför inte kunnat utgå från direkta
52
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observationer i realtid. Min metod påminner som sagt om den modell som Rose
benämner Diskursanalys II i det att forskningsobjektet är framväxten av en
institutionell praktik och dess relation till en historisk och vetenskaplig kontext.
Metodiken bygger på ett relationellt perspektiv, vilket betyder att jag betraktar
utställningarna (praktiken) som historiska utsagor i relation till de dominerande
konstmuseala värderingar och ställningstaganden i en viss tidperiod, alltså till de
så kallade problemområdena.
Bearbetning och analys av det empiriska materialet har utgått från tre
perspektiv: konstutställningen som konstvetenskaplig utsaga, konstutställningen
som ett publikt fenomen och konstutställningen som en iscensättning och
upplevelsemiljö. Följaktligen har analysen inriktats på praktikens tre grundläggande moment planering, gestaltning och kommunikation.
För att få ett nutida perspektiv på utställningspraktiken har jag genomfört
intervjuer med personer, som varit verksamma på Nationalmuseum som
museiintendenter och eller museichefer och därmed haft makt att påverka och
besluta över utställningarnas innehåll och utformning; som det vetenskapliga
anslaget och det publika tilltalet. Intervjuerna har haft en informell karaktär men
utgått från ett antal frågeställningar rörande den personliga upplevelsen av
utställningsarbetet, utställningar som man ansetts varit särskilt betydelsefulla
och eller utställningar som väckt starka reaktioner. Mitt intresse har framför allt
handlat om varför och vad man värderat som särskilt betydelsefullt. 56 De flesta
intervjuerna har emellertid rört utställningar som genomförts senare än min
undersökningsperiod, det vill säga efter 1966, och därmed har de inte direkt haft
relevans för mitt arbete.
Förutom ovannämnda teoretiska resonemang har jag självfallet använt mig
av den omfattande museologiska och konstvetenskapliga forskning, som
undersökt museer, världsutställningar och konstutställningar som samhälleliga
och publika fenomen.57
Museologiska och konstvetenskapliga forskningsområden
Inom museologin har fältets vetenskapliga identitet livligt diskuterats under de
senaste decennierna. Är museologin en självständig akademisk disciplin eller är
56
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det ett tvärvetenskapligt forskningsområde? Är det en i huvudsak teoretisk
disciplin eller en tillämpad vetenskap? Detta är frågor som har debatterats sedan
1960- och 70-talen.58 Historikern och museologen Kerstin Smeds har sammanfattat denna debatt i ett historiskt och internationellt perspektiv i artikeln ”Vad
är museologi?” (2007).59 Den museologiska forskningen låter sig inte enkelt
definieras utan rymmer ett flertal olika inriktningar: en teoretisk och tvärvetenskaplig museologi, en mer praktiskt orienterad museografi och ett utvidgat
perspektiv omfattande studier av kulturarvet och kulturhistorien i vid
bemärkelse. Det är med andra ord ett brett och spretigt forskningsfält. 60 De
publika aspekterna har under de senaste decennierna fått en allt mer
dominerande roll.61 Vår egen tids museologi intresserar sig också för rumslighetens, materialitetens och det visuellas betydelse för utställningarnas
kommunikativa aspekter och föreställningar om museets roll i den publika
sfären.
Utöver dessa forskningsperspektiv har det museologiska fältet ytterligare
utvidgats. Designern och scenografen Frank den Oudsten får här representera ett
samtida processinriktat förhållningssätt. Liksom Börjesson är han intresserad av
en utställnings effekter. Han inleder med frågan: Vad gör en utställning? och
föreslår följande:
…an exhibition constitutes a given conscious spatial arrangement of a more or
less consistent body of objects that, on the basis of more or less succinct set of
selection criteria, will for the duration of the event enter into a documentary,
dramatic interrelation which, according to the intentions of the author, will
produce a cohering narrative potential capable of giving the ensemble its
expressive power and of addressing the public in a clear way.62

den Oudsten anser att det inte längre är relevant att betrakta innehåll och form
som två från varandra åtskilda komponenter i utställningen. Form, material och
innehåll har lika stor kommunikativ betydelse. Idén om utställningen som ett
rumsligt arrangemang av föremål och utställningen som en curators slutprodukt
är passé. För den Oudsten är utställningen snarare ”…an open-ended space-time
arrangement of a set of partially controlled processes that reach their completion
through the participation of the audience once the doors have opened.” 63 Med
sin processinriktade uppfattning representerar den Oudsten en inriktning vars
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perspektiv förflyttats från utställningen betraktad som ett objekt, avgränsat i tid
och rum, eller som en utsaga och meningskonstruktion, till föreställningen att
utställningen ständigt omformuleras genom besökarnas fysiska och sinnliga
upplevelse i utställningsrummet.
På liknande sätt har museologen Märit Simonsson studerat hur mening
kommuniceras genom utställningsdesign. I sin avhandling Displaying Spaces.
Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museum har hon undersökt hur
rummets och utställningsmiljöns gestaltning påverkar upplevelsen och
meningsskapandet. Hennes undersökning omfattade egna observationer av fem
sinsemellan mycket olika museimiljöer i Rom, vilka fungerade som typexempel
på olika museikategorier. Simonsson utarbetade en egen analysmetod omfattande sex steg där hennes egna observationer utgjorde grundstommen för
analysen. I det sjätte och sista steget analyserades såväl den egna, som de
intervjuade förstagångsbesökarnas upplevelser av utställningsmiljön i relation
till teoretiska perspektiv från museologi, fenomenologi, semiotik, multimodala
teorier, konst- och arkitekturhistoria och hermeneutik.64 Andra aktuella exempel
på den museologiska forskningens fokus på interaktionen mellan besökarna,
rummet och utställningen är två artiklar av Kerstin Smeds. 65
Utställningen som publikt fenomen
Denna översikt ger en introduktion till den forskning som gett en historisk och
internationell museologisk och konstvetenskaplig kontext och teoretisk inramning till föreliggande undersökning.
Under 1980-talet uppmärksammades behovet av fördjupad analys och teori
kring den tillfälliga utställningen som specifikt fenomen vid sidan av och åtskild
från den så kallade ”museikulturen”66, det vill säga utifrån idén att utställningen
formas av andra ställningstaganden än till exempel samlandet och forskningen
vid museer. Dessa tidiga försök till utställningsteori och analys samlades i
antologin ”Thinking about Exhibitions”, 1996, där man inledningsvis
konstaterade:
Issues in the two spheres [exhibition and museum culture] overlap but they are
not always the same. The literature relating to museums tends to minimize
instances of protest and scandal and often isolates the implication of the
architectural or spatial surround. The discourse also ignores the increasingly
varied sites and forms for constructing, experiencing and understanding
64
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exhibitions outside museums. A tendency to stress the seemingly fixed
characteristics of permanent displays has deflected attention from the ever
growing number and diversity of temporary exhibitions and the structural and
historical relationships of these more ephemeral events to long-term displays.67

Under 1990-talet utvecklades museologin längs flera olika spår. Flera av dessa
handlade om museets publika och fostrande roll. En av de mer betydande var
Carol Duncans Civilizing rituals inside public art museums. Duncan hävdade att
konstmuseerna kunde förstås som rituella platser vilkas organisation understödde ett särskilt rituellt handlande. ”In art museums, it is the visitors who
enacts the ritual. The museum’s sequenced spaces and arrangements of objects,
its lighting and architectural details provide both the stage set and the script….”
68

Idén om konstmuseets som en del av de sociala och politiska strävandena att
fostra och bilda folket återfinns också i Tony Bennetts The Birth of the Museum.
Han menade att konstruktionen av den publika sfären, som en hövlig och
rationell diskurs, förutsatte existensen av en negativt kodad andra sfär – en sfär
som bestod av folkets platser – som den kunde separeras från. Med framväxten
av nya offentliga rum för folket skapades parallellt ”oskrivna” regler som styrde
publikens beteenden. Dessa regler var i grunden segregerande – de främjade en
inkludering av dem som uppfattade sig som likar i förhållande till dem som var
synligt annorlunda. Före 1800-talets omvandling fanns tydliga oskrivna regler för
civilt beteende som syftade till att skilja den borgerliga publiken från den råa
massan genom att exkludera den senare. Men i början av 1800-talet utvecklades
idén om museet som ett maktens instrument för massans bildning: ”…an
exemplary space in which the rough and raucous might learn to civilize
themselves by modelling their conduct on middle-class codes of behavior to
which museum attendance would expose them.” 69
Det publika museets didaktiska funktion grundade sig på en medveten
strävan att åstadkomma ett offentligt utrymme där de underordnade klasserna
kunde lära sig saker genom att imitera borgerligheten, framför allt normerna för
klädsel och uppförande. Bennett, liksom tidigare sociologen Pierre Bourdieu,
menar att i praktiken har åtminstone konstmuseerna alltid varit en plats för
eliten. Istället för att fungera klassutjämnande har de bidragit till att vidmakthålla skillnaden mellan eliten och folket.70
I den mån det varit möjligt har jag genom analys av utställningarnas rumsliga
gestaltning, och med stöd av rapporter om samtida upplevelser, sökt belysa vilka
beteendekoder och seendepraktiker som framhävts i museiutställningarna vid
67
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olika tidpunkter. En forskare, som använt sig av Duncans och Bennetts teorier
om det moderna konstmuseet som en plats för iscensättning av civilt uppförande,
är museologen Helen Rees Leahy. I artikeln ”’Walking for pleasure’? Bodies of
Display at the Manchester Art-Treasure Exhibition in 1857”, söker hon återskapa
de publika reaktionerna på utställningen. Hennes undersökning visar emellertid,
i motsats till Duncans och Bennetts iakttagelser, att utställningen öppnade för ett
beteende som tillät ett visst mått av brist på uppförande; den inbjöd till en mängd
olika besökarbeteenden samtidigt som den socialiserade in besökarna i en
estetisk mottaglighet och artigt beteende. Hon anser att konstutställningens
instruktiva potentialer var både fysiska och andliga.71
Ett par andra museologiska studier om museernas publika roll, som gett ett
historiskt och samtida perspektiv till min undersökning, är museologen Eilean
Hooper-Greenhills Museums and the Shaping of Knowledge, Jennifer Barretts
Museum and the Public Sphere och Nina Simons The Participatory museum.72
Hooper-Greenhill är en av de forskare som kritiskt, inspirerad av Foucaults
idéer, har analyserat museernas publika roll – både historiskt och i en nutid. Hon
har särskilt studerat relationen museum–kunskap–besökare för att blottlägga de
ideologier och historiska kontexter som format museipraktiken. Hon konstaterar
att museipraktikens uppkomst och utveckling, liksom museernas samlande och
uppordnande av samlingarna, utgår från ett rationellt synsätt som sällan eller
aldrig ifrågasatts.73 Jennifer Barrett påpekar att museologin under 1990-talet i
hög grad influerades av Pierre Bourdieus tänkande. 74 Hans idéer fick stort
genomslag och inverkan på museernas publika arbete. Nya praktiker etablerades
för att engagera publiken; delaktighet och samverkan med lokala och regionala
aktörer och andra intressenter utvecklades. Utställningarna blev också mer
tematiskt inriktade, snarare än kronologiskt upplagda, i syfte att avmystifiera
deras auktoritära roll och tillåta en mångfald av röster komma till tals. Den nya
museologins retorik handlade om att museerna inte bara etablerade en ny
relation till sin publik, utan även till sin historia. I praktiken har det avspeglat sig
i uppkomsten av nya publika program som bygger på föreställningar om publiken
som aktiva deltagare och ett tydligare målgruppstänkande för att förstå olika
publikgruppers skilda förutsättningar. 75 Ett sådant förhållningssätt utvecklas
vidare av designern och curatorn Nina Simon i The Participatory museum
(2010).76
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Barrett utgår också från Jürgen Habermas idéer, såsom de formuleras i hans bok
Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962). Här diskuterar Habermas vad det
innebär att “vara publik”, ”being public”. De publika platserna eller rummen,
torgen, gatorna och exempelvis museerna ska förstås som öppna för alla. Den
publika sfären är ytor inom vilka publik representation och reproduktion äger
rum, en utvidgning av det publika rummet där internet kan fungera som ett
samtida exempel.77 Utställningens representation och narrativ, som historiekonstruktion och som publik arena är följaktligen en av de mer framträdande
aspekterna i senare tids museologiska forskning.78 Min undersökning visar också
att ordnandet av tillfälliga utställningar tidigt motiverades av publika aspekter.
Flera forskare har framhävt museernas reglerande, elitistiska inriktning,
deras svårighet att nå en bredare publik och att förklara konstens sammanhang.
Filosofen och konstkritikern David Carrier sammanfattar detta kritiska
förhållningssätt i termen museiskepticism. För mitt vidkommande är hans
kritiska undersökning av denna skepticism intressant då han istället argumenterar för museernas möjlighet att tillgängliggöra konsten. Han menar att
museiskepticismen vilar på tre argument: museikontexten är annorlunda än
ursprungsmiljön, museet är politiskt styrt och olika sätt att hänga konsten på
påverkar hur den upplevs. Carriers argument mot skeptikerna utgår från vår
förmåga att tolka. Vi kan vara medvetna om att konsten upplevs annorlunda i
museimiljön än till exempel i den kyrka den en gång var avsedd för. Vi kan med
andra ord föreställa oss och rekonstruera den miljö konstverket en gång skapades
för. I museet kan konstens sammanhang förtydligas och idag har många konstverk hängt längre i museet än i sin ursprungliga miljö.79 Carrier hävdar, med stöd
från bland annat Mieke Bal, att det narrativa identifierar samband: ”Historians
write narrative sentences, making their proposed causal connections explicit.
And museums make such connections implicit in their hangings.” 80 Mot Carrier
skulle man med Bourdieu kunna hävda att det för gemene man inte alltid varit,
eller är, så enkelt att tolka hängningarnas berättelser. I konstmuseerna
presenterades konsten i så kallade skolor och för att förstå det sammanhanget
behövdes viss konsthistorisk bildning.
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Utställningen som iscensatt berättelse och upplevelsemiljö
En viktig forskningsinriktning inom museologin är studierna av utställningsdesign och budskap, det vill säga vad utställningen kommunicerar genom
iscensättning och gestaltning. I Sverige representeras denna inriktning av bland
andra semiotikern Fredrik Lindstrand, didaktikern Eva Insulander och
museologerna Kerstin Smeds och Märit Simonsson jämte Mats Börjesson.
Insulander och Lindstrand utgår från en socialt semiotisk, multimodal syn på
kommunikation och meningsskapande, medan Smeds och Simonsson anlägger
ett mer fenomenologiskt perspektiv.81 Den multimodala analysmodellen har
utformats av Gunther Kress och Theo van Leuwen, vilka utvecklat en ”visuell
grammatik”. Idén utgår från att alla kommunikativa system simultant producerar
åtminstone tre olika slags mening, så kallade metafunktioner. Den första handlar
om representation av värden (ideational), den andra om representation och
konstruktion av mellanmänskliga relationer (interpersonal), den tredje om
texters koherens i en specifik kontext (textual). Lindstrand och Insulander
använder sig av dessa metafunktioner när de undersöker hur utställningsdesignen interagerar med sådant som identitet och väcker engagemang. De har
med denna metod undersökt utställningen Forntider på Historiska museet och
utställningen Mittens rike på Östasiatiska museet, i Stockholm. 82
Börjesson, Simonsson och Lindstrand & Insulander har från olika synvinklar
undersökt aktuella pågående utställningar. De har kunnat röra sig i utställningsrummet och ”in situ” studera relationen mellan utställningens föremål, texter,
rumslighet och besökare. Det är undersökningar i nuet och skiljer sig därmed från
denna avhandlings historiska perspektiv.
Föreliggande avhandling har istället hämtat inspiration från en särskild
inriktning inom det vidare fältet visuella studier. Det handlar om utställningen
som ett (konst)historiskt fenomen, som iscensättning och upplevelsemiljö. Här
är det utställningens innehåll och gestaltning som står i fokus. I Spaces of
Experience. Art gallery Interiors from 1800 to 2000, undersöker konsthistorikern Charlotte Klonk vad för slags upplevelser de västerländska konstmuseernas hängningsprinciper genererat under olika tidsperioder. 83 Klonk
refererar till den tyske hermeneutikern Wilhelm Dilthey, som menade att
upplevelsen som analytisk kategori består såväl av en subjektiv som en
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”transsubjektiv” aspekt.84 Upplevelsen är med andra ord beroende av sociala och
historiska omständigheter och museihängningen kan analyseras som ett medvetet uttryck för vilken slags upplevelse man vill förmedla till besökaren. 85
Museologen Julia Noordegraaf har på liknande sätt studerat Museum
Boijman van Beuningens, i Rotterdam, samlingspresentationer inom ramen för
en visuell kontext. Noordegraaf utgår från idén att vi alla ingår i ett visuellt
sammanhang bestående av bilder förmedlade i tidningar, tv, varuhus, biografer,
mässor och marknader med mera. Det är genom dessa media våra seendepraktiker formas och avgör hur vi tolkar verkligheten och följaktligen är det också
dessa seendepraktiker som både konstruerar, men också konstrueras av, museipresentationerna.86
Såväl Klonk som Noordegraaf har försett mig med verktyg för att tydliggöra
dels hur konstutställningen kan förstås som en fenomenologiskt fattad upplevelse
och dels som historiskt fenomen inom den visuella kulturen.
Utställningen som (konst)historiskt uttryck
Relativt få historiskt inriktade studier har ägnats den tillfälliga konstutställningen. En av de senaste och mer omfattande historiska översikterna är
Bruce Altshulers två volymer: Salon to Biennial – Exhibitions That Made Art
History vol. I: 1863–1959, och Biennials and Beyond – Exhibitions That Made
Art History, vol. II: 1962–2002. Altshuler konstaterar att intresset för
utställningshistoria under de senaste två decennierna har exploderat och är
numera inte enbart en angelägenhet för en mindre krets specialister. Han kopplar
detta till två faktorer: konsthistoriens eget vidgade intresse för sina institutioners
historia och utvecklingen av curatorsprofessionen. Betydelsefull för utställningshistoriken som forskningsområde var 1988 års utställning på Martin Gropius Bau
i Berlin och med den publikationen: Stationen Der Moderne: Die Bedeutenden
Kunstausstellungen Des 20. Jahrhunderts in Deutschland (Berlin: Berlinische
Galerie, 1988) som beskrev 20 konstutställningar i Tyskland under perioden
1910–1969.87 Altshulers genomgång omfattar drygt 50 olika utställningar under
perioden 1863–2002. Undersökningen behandlar större samlingsutställningar
som representerar kanoniserade strömningar och karaktärer i modern och
samtida konst, utställningarna speglar alltså normativa uppfattningar om
konstproduktionen, konstbetraktandet och konstförståelsen. 88 Till skillnad från
föreliggande avhandling är Altshulers första volym framför allt inriktad på
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konstutställningar producerade av aktörer utanför museiinstitutionerna, men
vårt sätt att angripa ämnet genom analys av ett blandat källmaterial är likartat.
Det omfattande projektet Exhibition Histories (2016) är det mest aktuella
exemplet på att intresset för utställningen som ett särskilt fenomen under senare
år har ökat. Projektet ska resultera i en serie publikationer och man väljer att
utforska samtidskonstutställningar som har haft ett avgörande inflytande på
konstdiskursen, det vill säga hur konsten ska förstås och uppfattas, hur
produktionsvillkoren ser ut och vad konstkritiken och debatten går ut på.
Utställningarna har alltså alla på något vis relaterat till den konstnärliga
praktiken genom att de väckt debatt och frågor rörande konstens mening och
betydelse för samhällsutvecklingen. Varje del i serien är tänkt att bygga på arkivmaterial och fotografier. I analysen och exemplen i seriens första utgåva sammanfogas olika aktörers perspektiv: konstnärerna, kuratorerna och textförfattarna.
Liksom hos Altshuler är forskningsprojektet inriktat på historiskt uppmärksammade utställningar, det vill säga i någon bemärkelse kanon, men undersöker
även andra som tidigare inte rönt lika stor uppmärksamhet.89
I ytterligare en aktuell studie föreslår idéhistorikern Mattias Bäckström att
den tillfälliga utställningen skulle kunna betraktas och formas som en
forskningsprocess. Bäckström framhäver betydelsen av ett historiskt perspektiv
och ägnar således ett kapitel åt att teckna framväxten av museiutställningar i
Norden, bland annat med Nationalmuseum som exempel. Hans undersökning
utgår från ett begreppshistoriskt perspektiv och konstaterar bland annat att från
cirka 1860 ersattes ordet exposition av utställning. Jag kommer att diskutera
Bäckströms utredning i förhållande till mitt avhandlingsarbete i kapitel tre som
behandlar hur begreppet utställning användes i samband med Nationalmuseums
utställningar.90
En annan omfattande historisk studie är konsthistorikern Francis Haskells,
The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art
Exhibition, (2000). Haskell är kritisk till en eskalerande lånecirkus, där äldre
mästerverk cirkulerar världen över i stora internationella utställningsproduktioner – en verksamhet som tenderat att sluka resurser från museets
övriga uppdrag. Men han påpekar, sin kritik till trots, att genom de tillfälliga
utställningarna har vårt sätt att se på konst förändrats. Vi har till exempel fått
möjlighet att följa enskilda konstnärskap, den kreativa processen, fått göra
jämförelser mellan mästare och elever och flera andra aspekter. 91 Haskells
historiska genomgång inleds i 1600-talets Italien och Frankrike och fortsätter
med en översikt av framväxten av en publik utställningskultur huvudsakligen i
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Europa, med fördjupande nedslag i utställningar som på olika sätt ansetts
representativa och/eller banbrytande för sin tid.
I The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum
of Modern Art, behandlar Mary Anne Staniszewski Museum of Modern Art
(MoMA) utställningsdesign, som ett estetiskt medium och som en historisk
kategori. Hon menar att den aspekten ignorerats av konsthistoriker, som huvudsakligen ägnat sig åt att analysera receptionen av det enskilda konstverkets
och/eller utställningens estetiska, sociala och politiska diskursiva effekter. För
henne är utställningen en iscensättning vilken skapats inom historiska och kända
konventioner. Hon betraktar utställningen som representationer, och väljer att
undersöka vad hon kallar paradigmatiska utställningar vid MoMA under
perioden 1929–1970. I sin utställningshistorik ramar hon in en del av det samtida
konstfältet, för att förstå dess historiska och ideologiska gränser. 92
Nationalmuseum ingår i en vidare internationell kontext. Altshuler, Haskells
och Staniszewskis undersökningar har på det viset fungerat som referenser för att
positionera Nationalmuseums utställningar i ett bredare perspektiv. Ytterligare
en viktig referens har varit James J. Sheenans museihistorik Museums in the
German Art World. From the End of the Old regime to the Rise of Modernism,
som undersöker förhållandet mellan framväxten av de tyska museerna och
utvecklingen av en konstteori och praktik. Han diskuterar idéer rörande konsten;
institutionerna och förhållandet mellan museerna och deras sociala och politiska
kontext jämte museiarkitekturen, som han betraktar som en visualisering av
samtida idéer.93 Hans undersökning har bidragit till en förståelse för den
internationella kontext inom vilken Nationalmuseums verksamhet formas.
Nationalmuseums utställningar har delvis behandlats i Per Bjurströms
museihistoria från jubileumsåret 1992. Men denna bok är framför allt en
samlingarnas historik och en överintendenternas biografi där museets publika
verksamhet visserligen berörs, men endast marginellt. I Det gamla museet och
utställningarna en konstbok från Nationalmuseum, ger intendenterna Bengt
Dahlbäck, Gertrud Serner, Bo Wennberg och Per Bjurström historiska översikter
och en introduktion till museets utställningsverksamhet och dess publika roll.
Artiklarna är samlade i 1973 års årsbok som en slags motskrift och kommentar
till SOU 1973:5, en utredning tillkommen som ett resultat av MUS 65, 1965 års
musei- och utställningssakkunniga. Dahlbäck är kritisk till hur Nationalmuseum
behandlas i utredningen och han konstaterar att samtiden förväntar sig att
museernas roll ska vara publikt inriktad. Avsikten med årsboken var därför att
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beskriva Nationalmuseums utåtriktade verksamhet; att visa att man är, och alltid
har varit, ett utåtriktat museum, lokalt, nationellt och internationellt, och
samtidigt var den en hyllning till överintendenten Carl Nordenfalk, som man
ansåg bidragit till den inriktningen.94
Anna Lena Lindbergs genomgripande historiska studie om konstpedagogikens framväxt i Europa och Sverige, Konstpedagogikens dilemma. Historiska
rötter och moderna strategier, från 1991, har varit ett stöd för de avsnitt som
belyser 1800-talets konstbildningssträvanden och dess företrädare. Lindberg tar
avstamp i det borgerliga samhällets och marknadsekonomins framväxt samt
konstnärsrollens professionalisering. Hon anser att under 1800-talet leder dessa
samhällsrörelser till att befästa avståndet mellan konstnärerna och dess publik.
De direkta beställningarna byggde på en dialog mellan konstnären och hans
uppdragsgivare, men med konstutställningen som forum för inköp av färdigproducerade verk upphör denna direkta relation. Konstnärerna blir allt mer
beroende av publika utställningsplatser och samtidigt ökar distansen till
publiken. Den romantiska estetiken betoning av det konstnärliga geniet bidrog
också till att vidga klyftan mellan den bredare okunniga allmänheten och den
utvalde konstnären.95
Genusperspektiv på utställningarna
Kvinnliga konstnärers representation i såväl samlingar, utställningar som i
personalstab är med andra ord ett nedslående och förutsägbart kapitel. Min
ambition är att lyfta fram och diskutera villkoren för de kvinnor som under
undersökningsperioden blivit representerade i en monografisk utställning i
Nationalmuseum.
Inom den konstvetenskapliga forskningen är Anna-Lena Lindberg en som
intresserat sig för konsthistorieskrivningens konstruktion och dess normativa
mekanismer. I det här sammanhanget är begreppet kanon essentiellt. I den
konstvetenskapliga kontexten används kanonbegreppet vanligtvis för att
beteckna ”…den skenbart fast konstruerade kedja av konstverk och konstnärskap
som tillsammans format den allmänt accepterade bilden av den västerländska
konsthistorien.”96 Men frågan om kanon har länge diskuterats och kritiserats. Det
är framför allt inom litteraturvetenskapen debatten pågått; inom konstens
område har det inte väckt samma uppmärksamhet, utan, som Lindberg påpekar,
snarare okritiskt förknippats med kvalitetskriterier och benämningen
mästerverk. Denna föreställning utgår från idén att konsthistorien rymmer ett
antal oomtvistliga mästerverk som definieras i egenskap av sina konstnärliga och
Bengt Dahlbäck, Utställningar – idéer, uttryck, kommunikation, Det gamla museet och utställningarna,
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 20, Stockholm 1973. Carl Nordenfalk anställdes 1944 och var
under perioden 1958–1969 Nationalmuseums överintendent.
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estetiska kvaliteter. Det här synsättet är inte allenarådande utan dess kritiker
menar att kanon formas av institutionerna. Här väljer jag åter att citera Lindberg:
”I konstvärlden har kanonordningen sanktionerats av dem som skrivit konstens
historia, av dem som styrt urvalet till museernas konstsamlingar och av den
akademiska undervisningen.”97 Här vill jag tillägga – att denna formats genom de
tillfälliga utställningarna – av konstens framträdande i offentlighetens ljus.
I den traditionella konsthistorieskrivningen har männen dominerat den
konstnärliga scenen. Kvinnorna har lämnat få, eller svaga spår, och det är svårt
att följa dessa. Det sena 1800-talets kvinnliga konstnärer utgjorde en liten
priviligierad krets. De kom från överklass eller konstnärsfamiljer. Skapandet var
heller icke förenligt med kvinnlighetens förmodade passivitet och känslighet.
Under 1970-talet väckte den feministiskt inriktade forskaren och konstvetaren
Linda Nochlin frågan ”Why Have There Been No Great Women Artists?” (1971).
Essän blev banbrytande och räknas idag som en pionjärinsats. 98 I Sverige är det
med Barbro Werkmäster och Anna-Lena Lindbergs, Kvinnor som konstnärer
(1975), som den kvinnohistoriska forskningen inom konstvetenskapen inleds. 99
Utgivningen sammanföll med det internationella kvinnoåret och på Nationalmuseum gjordes för första gången den ovan nämnda ”Kvinnor som målat”.100 År
1999 disputerade en av museets intendenter, Margareta Gynning, med en
avhandling om Eva Bonniers och Hanna Hirsch-Paulis konstnärskap. Hon
undersöker deras konstnärskap i ett feministiskt perspektiv och i bildanalyserna
visar Gynning hur den kvinnliga konstnärsrollen kommer till uttryck. Ingen av
dessa konstnärer har visats i helformat på Nationalmuseum. 101
Sedan dess har det genusteoretiska fältets inriktning breddats och fördjupats;
i publikationer, artiklar och konferenser har frågor kring konst, kön och blick
diskuterats och problematiserats.102
Konsthistorikerna Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmästers genomlysning av de konstnärliga och sociala villkoren för 1800-talets kvinnliga
konstnärer har givit ett substantiellt bidrag till den svenska konsthistorien. I
97
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denna undersöks professionens framväxt, sociala och konstvetenskapliga villkor
och enskilda konstnärskaps biografier vilket givit mig nödvändiga insikter och
fördjupad förståelse för de konstnärliga och sociala sammanhang som varit
styrande för kvinnornas representation i Nationalmuseums utställningar. 103 År
2005 disputerade Iréne Winell-Garvén med avhandlingen Vägen till Parnassen.
En sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864–1939, där hon
undersöker och kartlägger konstfältets maktstrukturer och de mekanismer som
bidragit till att definiera vem som har rätt att kalla sig konstnär. Winell-Garvéns
studie visar en något annan bild av kvinnliga konstnärers arbetsmässiga villkor
och närvaro i konsthistorieskrivningen, än vad som tidigare hävdats. Hon menar
att formellt var villkoren inte så annorlunda för kvinnorna, det var snarare
konstfältets värderingar och antaganden som utgjorde ett hinder i karriären. Det
var egentligen var först på 1970-talet som de mer sällan förekommer i konsthistorieskrivningen, det vill säga inte i samband med konsthistorieämnets
etablering.104
I Sverige disputerade Wera Grahn med avhandlingen ”Känn dig själf” Genus,
historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer, 2006. Med
utgångspunkt från Nordiska museet pekar Grahn på hur museirepresentationer
okritiskt konstrueras då de vanligtvis är formade av traditionella föreställningar
om bland annat genus. Kvinnor har sällan framhävts eller getts framträdande
positioner. Hennes rapport Genuskonstruktioner och museer. Handbok för
genusintegrering (2007) är en konkret vägledning i hur genusperspektivet kan
integreras i museipraktiken, det vill säga inom områdens som samlandet,
ordnandet av samlingarna, bevarandet, pedagogiken och utställningarna och
inom kulturmiljövården. Grahns avhandling föregicks av en antologi som
uppmärksammade den museologiska forskningens bristande intresse för genuseller mångfaldsfrågor Det bekönade museet: genusperspektiv i museologi och
museiverksamhet. I antologins texter analyserar och belyser författarna, med
exempel hämtade från några svenska museer och utställningar, de
könsstrukturer och könsmönster som döljer sig i samlandet, bevarandet och
visandet.105
En samlad genomgång av feministiska och queerteoretiska texter inom det
museologiska fältet ges av Anna Conlan and Amy K. Levin i artikeln ”Museum
studies text and Museum sub texts” (2010). De konstaterar att den “Nya
Museologins” självreflexiva och kritiska inriktning öppnat upp för feministiska
och queerteoretiska forskningsperspektiv. Antalet artiklar och essäer under de
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två senaste decennierna är betydligt fler än de skrivna före 1990-talets
museologiska boom.106 Ett aktuellt exempel på detta forskningsperspektiv ger en
artikel publicerad i tidskriften Nordisk Museologi. Här belyser Bodil Axelsson
och Karl-Emil Åkerö hur LHBTQI-perspektiv på senare tid synliggjorts i olika
institutionella och digitala arenor. Artikeln pekar på webbplatsen Unstraight
Museum, Världskulturmuseets utställning Playground och bloggplattformen
Tumblr som exempel på strävanden att forma och bearbeta en alternativ
historieskrivning.107
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2. KONSTUTSTÄLLNINGENS RÖTTER
Utställningsväsendets framväxt i Europa och Sverige före 1866
I detta avsnitt undersöker jag det institutionella utställningsväsendets utveckling
i Europa och Sverige. Vidare redogör jag för de akademiska salongerna och
konsthistorieämnets framväxt samt föreningslivets och världsutställningarnas
utställningspraktiker då detta var faktorer av avgörande betydelse för uppkomsten av tillfälliga museiutställningar. I avsnittet behandlas instiftandet av
Sveriges första offentliga museum 1792, Kongl. Museum, i förhållande till
estetiken och senare etableringen av ämnet konsthistoria som en akademisk
disciplin. I delavsnittet ”Endymions lockelse” vill jag peka på hur konstens
rumsliga iscensättning både möjliggjorde, och förstärkte, en kontemplerande
konstupplevelse utgående från antikens skönhetsideal.
Konstmuseernas historia har sina rötter i antiken, då enstaka föremål visades
i samband med offerritualer. Men det dröjde fram till renässansen innan
begreppet museum användes i samband med konstsamlingar.108 I Italien, och
särskilt i Venedig som var centrum för en omfattande antikvitetshandel,
betecknade museum platser där antikviteter visades. Dessa platser fungerade
också som konstskolor där eleverna fick möjlighet att studera och avbilda de
antika föremålen. Antikviteter och renässansmåleri var attraktiva samlarobjekt
bland Italiens förmögna familjer. Inventarielistor upprättades och palatsen
fylldes av exklusiva föremål från när och fjärran. De äldsta inventarielistorna från
familjen de’ Medicis samlingar är daterade 1456 och 1463. Vid den här tiden
uppstod ett slag embryon till museer; begreppet museum förekommer till
exempel i samband med inventeringen av Lorenzo de’ Medicis boksamling i
palatset på Via Larga i Florens. Några år senare, 1471, inrättar påven Sixtus IV
Museo Capitolino ämnat för antikviteter. Vid samma tid öppnar privata samlare
särskilda rum fyllda med antikviteter och målningar, så kallade studiolos,
avsedda för kontemplation och studier.109
Under 1500- och 1600-talen uppstod en särskild slags utställningsform för
presentationen av exotiska och värdefulla föremål, de så kallade kuriosakabinetten. I dessa ordnades föremålen efter principer om korrespondenser
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mellan föremålen och världsordningen. Hooper-Greenhill har beskrivit detta på
följande vis:
The functions of these ‘cabinets of the world’ were twofold: firstly, to bring
objects together within a setting and a discourse where the material things
(made meaningful) could act to represent all the different parts of the existent;
and secondly, having assembled a representative collection of meaningful
objects, to display, or present, this assemblage in such a way that the ordering of
the material both represented and demonstrated the knowing of the world. In
addition to this, both the collecting together of the material things, and their
ordering, positioned the ordering subject within that system of order. 110

I de furstliga konstgallerierna ordnades målningarna under 1600-talet efter
visuella principer snarare än konsthistoriska, såsom konstnär, land och datering
eller deras symboliska betydelser. Man blandade även äldre och samtida verk.
Det var heller inte ovanligt att måleriet beskars och anpassades så att de visuellt
och storleksmässigt skulle passa in i hängningen – eventuella luckor kompletterades med kopior eller repliker. Det var först i början av 1700-talet som det blev
intressant att skilja mellan äkta och falskt, kopia och original. Under 1600-talet
var autenticitet inte viktigt.111 I en målning från 1702 av konstnären Johann
Bretschneider visas hur målningarna arrangerats efter symmetri och storlek.
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2.

Auguste Jean Simon Roux, Luxembourg museum, östra flygeln, 1848.

Åren 1709–14 byggde fursten Johann Wilhelm i Düsseldorf den första egentliga
museibyggnaden i anslutning till sitt residens. År 1756 genomfördes där en större
omhängning av samlingarna under ledning av konstnären Lambert Krahe.
Omhängningen innebar att målningar av sämre kvalitet flyttades in i residenset
där de fick fungera som utsmyckning, medan övriga placerades i museets tre salar
och två hörnkabinett. Det var en hängningsprincip formad efter estetiska ideal,
men det nya var att Krahe hade kategoriserat konsten efter kronologiska och
geografiska principer, så kallade skolor.112
112
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Också i Luxembourggalleriet i Paris presenterades konsten enligt en estetiskt
jämförande princip då det öppnade för publiken 1750. Det här museet stod vad
formen och principerna beträffar som förebild för många nya museer i Europa. I
galleriet visades huvudsakligen måleri från de tre mest betydande skolorna: den
italienska, den nordeuropeiska (holländska och flamländska) och den franska.
Helhetsgestaltningen av galleriet utformades av den kungliga akademiens konstnärer, och det pedagogiska syftet var tydligt. Avsikten var att träna unga
konstnärers och amatörers förmåga att avgöra vad som var god konst. Trots att
man kunde vara oenig i omdömena var man ändå vid den här tiden enig i att det
var möjligt att göra objektiva jämförande bedömningar av olika konstnärers verk.
I Luxembourggalleriet var konstverken placerade för att underlätta jämförelser.
Genom att blanda konstnärer och skolor uppmuntrades betraktarna till reflektion
över de äldre mästarnas styrkor respektive svagheter och att iaktta hur de
behandlade liknande motiv eller motivkretsar. Etiketter saknades dock invid
verken och besökarna var hänvisade till den katalog som såldes vid ingången och
som även fungerade som en vägledning. Inför en ombyggnad av galleriet 1779
formulerades nya hängningsprinciper, inspirerade av naturvetenskapens taxonomier. Konsten grupperades då renodlat i skolor, och kronologiskt inom
skolorna. Detta vetenskapsideal fick stort inflytande på konstens presentation
under det sena 1700-talet och blev också vägledande för Carl Fredrik
Fredenheims förslag till konstens placering i Kongl. Museum i Stockholm. Detta
fortsatte att vara en dominerande hängningsprincip långt in på 1900-talet vilket
bidrog till att konstbetraktandet och konnässörskapet utvecklades i nya riktningar. Jämförande bedömningar, där betraktaren förväntades reflektera över
konstverkens kvaliteter genom kontrastverkan, ersattes under sena 1700-talet
och 1800-talet av bedömning baserad på konsthistorisk kompetens. Stildrag,
autenticitet och proveniens hamnade i fokus. Kännare och experter var de som
förvaltade samlingar och hängde konsten, det vill säga konstnärer, konsthandlare, konsthistoriker och samlare. Dessa var föregångare till dagens museimän.113

Konstakademierna
Utställandet som institutionellt fenomen etablerades i Europa redan under 1500talet. Tidiga exempel är utställningar ordnade inom Giorgios Vasaris Accademia
del Disegno i Florens (1563) och Accademia di San Luca i Rom (1593) samt
Académie Royale de Peinture et de Sculpture, den franska konstakademien, som
instiftades 1648.114 Men dessa utställningar var elitistiska och slutna såtillvida att
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deltagandet enbart omfattande akademiens ledamöter och elever. De akademiska
utställningarna ordnades antingen som jurybedömda salonger, med fasta
tävlingsämnen för elever, eller som monografiska utställningar med verk ur ledamöternas produktion. Pressbevakning och utställningskataloger bidrog till ett
ökat publikt intresse. Den tidiga utställningskritiken var, enligt konsthistorikern
Elisabeth Gilmore Holt, oftast beskrivande och rent informativ, mer sällan kritisk
och i Frankrike följde den de akademiska och officiellt accepterade estetiska
principerna. Kritiken i England och Tyskland kunde vara mer personligt färgad.115
Från mitten av 1700-talet och under 1800-talet var den franska Salongen i
Paris förebildlig som institutionell och offentlig utställningsarena. Den blev
stilbildande för akademiskt ordnade konstutställningar i andra delar av Europa.

3.

Salongen 1787 i Louvren, gravyr av Pietro Antonio Martini.

Från de stora publika utställningarna, arrangerade av Academie de Beaux Artes i
Louvren, hämtades begreppet salongshängning, det som vi idag förknippar med
1800-talets täta hängningar där galleri- och museiväggarna täcktes av måleri från
golv till tak. I salongshängningens princip betraktades varje verk som en egen
entitet, väl skyddad och avgränsad genom sin ram och med ett eget perspektiv
inbyggt i verket. Måleriet avsett för Salongen var vanligtvis anpassat efter dessa
rumsliga och visuella förutsättningar. Det vi kallar salongsmåleri är således inte
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enbart en genrebenämning, utan beskriver även ett måleri avsett att fånga
betraktarens uppmärksamhet i Salongens visuella gytter. 116
I Skandinavien ordnades exempelvis i Kunstakademiet i Köpenhamn från
1755 regelbundet offentliga utställningar med elevernas alster. 117 Utställningen
som publik arena uppstod i den franska revolutionens efterdyningar med ett
förmöget borgerskaps intåg på den offentliga samhällsarenan. Revolutionsårens
turbulens bidrog till omfattande sociala och strukturella förändringar inom
konstvärlden. Krigsrov fördes till Paris och en ny konstmarknad växte fram då
det nyrika borgerskapet började bygga upp stora samlingar.118 En avgörande
förändring ägde rum 1791. Då moderniserades den franska Salongen genom att
även utländska konstnärer inbjöds att delta. Salongens återkommande utställningar var populära konsthändelser - de lockade en stor publik och de var medialt
bevakade. Under de första decennierna var de gratis att besöka, men efter det att
1855 års Världsutställning i Paris framgångsrikt uppburit entréavgift till sin
konstutställning, infördes entré till Salongen alla dagar utom söndagar.119
På liknande vis ordnades den första konstutställningen i Stockholm i
Konstakademiens regi. Den ägde rum den 24/1 – 16/2 1784. Genom att visa
elevernas arbeten uppfyllde man det elva år tidigare stadgeenliga kravet att
årligen visa en konstutställning med ledamöters och stipendiaters verk. 120
Utställningen fick också medial uppmärksamhet och kommenterades av Thure
Wennberg i Stockholmsposten.121 Det skulle sedan dröja ytterligare tio år innan
nästa utställning arrangerades och då visades verk av såväl ledamöter som elever.
Måleriet dominerade men utställningen innehöll även skulptur, arkitektur,
gravyr och teckning. Under perioden 1794–1811 arrangerade Akademien årligen
tillfälliga utställningar till vilka allmänheten hade gratis tillträde. Utställningarna
var omfattande och ägde rum i fem salar. Från år 1812 var utställningsverksamheten mer sporadisk och under perioden 1813–1848 anordnade man
sammantaget arton utställningar.122 Konsthistorikern Emil Hultmarks omfattande förteckning av Akademiens utställningsverksamhet är dock inte
fullständig. Han konstaterar att katalogerna ofta innehåller felaktigheter eller
brist på uppgifter om de deltagande konstnärerna och deras verk.123
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Kongl. Museum och antikens förföriska lockelse
Under Gustav III:s regeringsperiod etablerades som sagt museitanken runt om i
Europa. Efter Gustav III:s död övergick hans konstsamling i statlig ägo. I juni
1792 instiftades Sveriges första publika museum, Kongl. Museum, och
ämbetsmannen Carl Fredrik Fredenheim anlitades för planeringen och iordningställandet av samlingarna. Han var, liksom Gustav III hade varit, starkt påverkad
av konstscenen i Rom och det svenska museet utformades med Vatikanmuseet
och de antika idealen som förbild.124 Fredenheim påbörjade arbetet med
organisationen av tavelsamlingen 1793. Hans intention var att följa den
internationella trenden att ordna konsten i skolor. 125 På slottet tänkte han placera
de italienska och flamländska skolorna och på Drottningholm de franska och
svenska. Måleriet hängdes så att väggfälten helt täcktes, större målningar
placerades högt och de mindre verken lägre ner så att de lättare kunde
betraktas.126 Det var med andra ord en tät hängning, men den var modern och
samtida i sitt sätt att organisera och systematisera presentationen enligt konsthistoriska snarare än estetiska ideal. Pehr Hilleströms d. ä. målningar från slutet
av 1700-talet avbildar gallerierna i Kongl. Museum med besökare på plats. Män
och kvinnor betraktar konsten på golven och längs väggarna. De är mycket
välklädda.
Andra källor från den tiden bekräftar att av museets besökare utgjorde
stadens adel, högre borgerskap och konstnärer en klar majoritet. Det enkla
folkets, ”pöbelns”, närvaro ville dåvarande hovintendenten Lars Jacob von Röök
kontrollera genom att ta ut en avgift. Det fick han inte gehör för, men inlagan ger
oss en föreställning om att i realiteten välkomnades endast en begränsad del av
allmänheten. Vi vet också att det fanns en uttalad önskan att förevisa samlingarna
för utländska medborgare. Ett sådant visningstillfälle väckte större uppmärksamhet än vanligt. Det var när von Röök, i fackelsken, visade museet för franska
diplomater och ett teatersällskap, vilket faktiskt var förbjudet. Utöver att vara en
slags konstskandal visar denna händelse att konstsamlingen hade en stark
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representativ funktion; den användes för att befästa Sveriges mognad och status
som kulturnation.127
Antika ideal och idealistiska föreställningar formade synen på konsten och
påverkade konstbetraktandet under den här tiden. Ett tydligt exempel på den
rådande konstidealismen finner man i samtida upplevelser av den utställda
antika skulpturen Endymion.
Man skal känna detta ypperliga Mästerstycke, för at ursäkta den kyska Månan,
som ännu, hvar gång hon uplyser Galeriets fenster mot terrassen, tyckes behaga
sig uti denna sin fordna älskling.128

Mästerstycket syftar på Endymion, en av de antiker som förvärvades i Rom åt
Gustav III. Mötet med Endymion på Kongl. Museum var säkerligen en
fascinerande, och kanske tveeggad, upplevelse för den offentlighet som nu fick
möjlighet att i verkligheten, och på nära håll, beundra de omsusade antikerna i
slottets nyinrättade museum. Omsorgsfullt placerad, omgiven av antika kolonner, vaser och en skulpturgrupp föreställande Minerva, Apollon och de nio
muserna, vilade den sovande ynglingen, vars unga perfekta uppenbarelse förkroppsligade antikens gudomlighet och höga ideal. Men det blottade könet, den
öppna och avslappnande posen hade antagligen också, påpekar konsthistorikern
Solfrid Söderlind i en intressant analys, en homoerotisk lockelse. 129
Skulptören Johan Tobias Sergel, som svarade för placeringen av antikerna,130 lär ha
lagt handen över ynglingens bröst och sagt att han kände hur det klappade.131 Den
utländske besökaren Francisco Mirandas möte med Endymion 1778 var så drabbande
att han dröjde sig kvar i skulpturernas skugga i fyra timmar. I dag upplevs fyra timmar
för det visuella studiet (till skillnad från kopiering av ett enskilt konstverk) som en
oerhört lång tid. Tidsaspekten belyser den tidens föreställningar och normer för
konstbetraktandet som en kontemplerande akt. Enligt filosofen Walter Benjamin var
detta en närmast rituell ceremoni igångsatt av det unika autentiska objektets aura.
Detta var en seendepraktik som avspeglades i hängnings- och placeringsprinciperna
och i den kategorisering och statusmässiga indelning av konstverken som framgick i
vägledningen.132
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4.

Pehr Hilleström d. ä., Musernas galler i Kongl. Museum, Stockholms slott, 1796.
Interiörbild med skulpturen Endymion i förgrunden.

Endymions lockelse ger oss en föreställning om dåtidens fascination för det
unika, och inte sällan spektakulära föremålet. Fascinationen kan förstås som ett
slags sensationslystnad parad med nyfikenhet för det exotiska, vilket materialiserades i 1600-talets kuriosakabinett och som fortsatte att ha ett inflytande på
den museala kontexten och utställningspraktiken. Gustav III:s intresse för
antiker, och senare organisationen av samlingarna i Kongl. Museum, var
troligtvis påverkade av den tidens stora konsthistoriker, Johann Joachim
Winckelmann och hans idéer om konstens utveckling. Med Tankar om
imitationen av de grekiska verken inom måleriet och skulpturen och Geschichte
der Kunst der Altertums uppstod en nyklassicistisk vurm i Europa där konstens
skeenden ansågs vara en del av ett större historiskt och geografiskt sammanhang.
I senare tid har Winkelmann fått epitet den ”moderna konsthistoriens fader”.133
Kring mitten av 1700-talet var konstförståelsen intimt förknippad med estetiken
och Winkelmann betonade även vikten av noggranna studier av konstföremålen,
det så kallade konnässörskapet. Konstbetraktandet var huvudsakligen visuellt
133
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betingat, det vill säga det var seendets betydelse för att uppfatta skönheten och
en konstnärs särdrag som framhävdes.134
Parallellt påverkades tidsandan av upplysningstänkandets materialistiska
värderingar och inom filosofin växte kritiken mot denna rationalism, vilket i sin
tur medförde att idealismen snarare stärktes. Inom den idéhistoriska traditionen
benämns denna idealistiska och intellektuella strömning Romantiken. Den har
sina rötter i Platons idélära och under 1700-talet återfinns liknande idéer bland
annat inom mystiska religiösa rörelser. I Sverige anammade bland andra filosofen Emanuel Swedenborg romantikense idéer, men det var genom de tyska
filosoferna och poeterna kring sekelskiftet 1800 som romantikens läror slog
igenom. Romantiken var ingen sammanhållen och entydig rörelse utan snarare
en ideologi dominerad av föreställningen att vår kunskap om världen formas av
våra sinnesintryck. Verkligheten uppfattades genom själen och därmed blev
konstens uppgift att lyfta fram det andliga i naturen. Det romantiska tänkandet
betraktade universum som en enda sammanhållen andlig enhet och världen som
indelad in mindre enheter, i nationer och folkslag med en egen historia. Det här
var tankar och idéer som förekom redan ett halvt sekel tidigare i Winkelmanns
konsthistoriska texter.135

Konsthistorieämnets etablering
Under 1800-talet formades museipraktiken parallellt med inrättandet av ämnet
konsthistoria. I Sverige fanns en tydlig strävan till vetenskaplig specialisering,
men denna formades av ett ambivalent förhållningssätt till konstföremålens
status som estetiska respektive konsthistoriskt materiella studieobjekt. 136 Det är,
vill jag påstå, i denna dynamik som relationen till konsten ständigt prövades och
omprövades, vilket banade väg för framväxten av en ny praktik, i den tillfälliga
utställningens form kunde nya perspektiv på konsten uttryckas och iscensättas.
Visserligen dominerades filosofin och estetiken av idealismens verklighetsuppfattning men inom de vetenskapliga akademierna härskade upplysningstänkandets specialiseringsideal. Viljan att infoga kunskapen i generella och
övergripande system påverkade utformningen av de flesta universitetsämnen
under 1800-talet. Konsthistoria etablerades inom akademien i Tyskland under
den första hälften av 1800-talet. I Norden skedde det från mitten av 1800-talet
och under de därpå följande decennierna - en utveckling som befästes under den
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första konsthistoriska kongressen i Wien 1873.137 Med den konsthistoriska
skolningen stärktes intresset för det autentiska och för museitjänstemännen
ingick en prövning av ett verks äkthet i systematiseringen och ordnandet av
samlingarna. Relationen till konst blev nu inte bara estetiskt idealistisk utan lika
mycket vetenskapligt empirisk.138 När museiarbetet mot slutet av 1800-talet
professionaliserades räckte de inte längre att enbart vara en god kännare eller
konstnär utan dessutom krävdes akademisk skolning och en förmåga att
analysera, identifiera och klassificera konsten enligt empiriska tillvägagångssätt.
Museiarbetet formades således både av den spekulativa estetikens idéer om
konstens andliga dimensioner och moraliska värden samt av föreställningar om
konsten som materiellt kulturarv och del av en historisk utveckling. Det senare
kännetecknades av en vilja att systematisera konsten i stilar och skolor.
Konsthistorikern Hans Petterson påpekar att den konsthistoriska
forskningen alltid befunnit ” …sig i ett komplicerat förhållande mellan specialisering och helhetsförståelse, empiri och teori, positivism och idealistisk
filosofi.”139 Konstvetaren Charlotta Krispinsson identifierar i sin tur två olika
slags kännarskap inom 1800-talets konstforskning på museerna - det ena
värderande och bildningsorienterat och det andra utgående från positivistiska
vetenskapsideal.140 Sammanfattningsvis formades ämnet konsthistoria och
museipraktiken således av såväl upplysningstänkandets föreställningar om det
vetenskapliga förnuftet, som av romantikens estetiska nyplatonska ideal. Dessa
olika, men samtidigt parallella idéströmningar, har under 1900-talet genomsyrat
och korsats i konst- och konstmuseidiskursen. Inom museivärlden omsattes de
två vetenskapstraditionerna i metod och praktik. Museigärningen förutsatte även
något utöver en vetenskaplig kompetens. Den krävde också ett visst mått av
pragmatik, ett administrativt ordningssinne, vilket framkommer i citat hämtat
från en artikel författad 1900 av amanuensen Karl Wåhlin.
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VID sidan om de exakta vetenskapernas snabba framsteg i vårt århundrade
skönjer man en icke mindre storartad utveckling på de historiska vetenskapernas område. I ena som i andra fallet hafva oerhörda ansträngningar
nedlagts på uppnåendet af de enkla och fast grundade fakta, som äro de djärfva
men säkra slutsatsernas språngbräden. I ena som i andra fallet kräfvas praktiska
metoder af allt mera sinnrikt kombinerad art. Om vetenskaperna mer och mer
specialiseras, så måste den moderne specialisten icke desto mindre vara en
mångsidigt utrustad personlighet. Och detta gäller ej minst på ett område, där
framstegen äro af så epokgörande betydelse som inom den moderna
konstforskningen. Om konsthistorikern, såsom oftast är fallet, tillika ägnar sina
krafter åt museiväsendet, förenas vetenskapsmannens kall med den praktiske
administratörens och ämbetsmannens.141

Konstscenen i Stockholm under 1800-talets första hälft
Det svenska utställningsväsendets historia följer samhälls- och konstutvecklingen i övriga Europa. En avgörande faktor var, som konstvetaren Lennart
Pettsson i Jürgen Habermas efterföljd konstaterar, den borgerliga offentlighetens
framväxt och de nya samhällsgruppernas behov att skapa sig en kulturell
identitet. Konstens symbolvärden fungerade väl i detta sammanhang och det
bidrog till att konstmarknaden och konstnärsrollen förändrades. Det som
tidigare huvudsakligen varit förbehållet en förmögen aristokrati blev nu möjligt
för ett framgångsrikt borgerskap. Borgerskapets frammarsch var också en rörelse
präglad av nationella ideal och frihetssträvanden, en vilja att frigöra sig från den
institutionella akademiska maktsfären till förmån för den bredare allmänhetens
intressen. Pettersson använder begreppen associationssamhälle och konstnärliga
associationer för att beskriva framväxten av alternativa intresseorganisationer
och sammanslutningar, som exempelvis konstföreningar och Konstnärsgillet.142
Tidiga exempel i Sverige på rörelser vid sidan om den institutionella sfären var
Bredas salong och Sällskapet för konststudium. Det är oklart när Bredas salong
bildades men känt är att den var en mötesplats för kritiskt sinnade konstnärer
under 1810-talet. Kritiken var riktad mot det offentliga konstlivet representerat
av Konstakademien, men inom salongen diskuterades också estetiska frågor och
konstnärliga strömningar såsom klassicism och romantik. Sällskapet för
konststudium grundades i sin tur av personer i kretsen kring Bredas salong och
det stod nära det Götiska förbundet. Ambitionen var att fungera som alternativ
utbildningsplats till Konstakademien, och vid Götiska förbundets utställning
1818 deltog också flera av Sällskapets konstnärer. Dessa sammanslutningar stod
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alltså i opposition mot etablissemanget. Göticismens nordiska värderingar bröt
under det tidiga 1800-talet med den klassicism som Konstakademien representerade, men när Nationalmuseum invigdes 1866 hade situationen förändrats. Då
framhävdes istället en nationell särart bland annat genom placeringen av Bengt
Erland Fogelbergs monumentala gudaskulpturer Tor, Oden och Balder i museets
entréhall.143
Den institutionella respektive föreningsdrivna utställningspraktiken i
Stockholm under 1800-talets första hälft var inga från varandra isolerade
fenomen. De utgjorde tillsammans konstscenen och dess förutsättningar. Såväl
de oppositionella som de mer borgerliga strävandena återspeglades tydligt i
grundvalarna för Konstföreningen i Stockholm. Den bildades 1832 i syfte att
stimulera konstintresset och konstmarknaden till förmån för konstnärerna och
för att bedriva konstbildning för en bredare allmänhet. Det var det bildade
borgerskapet som var målgrupp. Föreningens initiativtagare greve Axel Gabriel
Bielke menade att målen kunde uppnås med återkommande utställningar.
Föreningen grundades enligt tyska förebilder där det under 1800-talets första
decennier bildades olika samfund med ett gemensamt syfte: att sprida konstintresset och att bredda konstmarknaden.
Till skillnad från konsthandeln, som huvudsakligen varit inriktad på den äldre
konsten, ville föreningarna stimulera det samtida konstlivet och genom
utställningar sprida kunskap om konsten. Dessa idéer spreds norrut och 1825
grundades den första konstföreningen i Norden, i Köpenhamn 1825, 144 som
följdes av Konstföreningen i Stockholm. Föreningen erbjöds att husera i två salar
i Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg (nuvarande Utrikesdepartementet).
Det verkar ha varit en handlingskraftig organisation, för redan två och en halv
månad efter det första allmänna mötet den 2 februari 1832, öppnade dess första
utställning med sammanlagt 144 nummer äldre europeiskt måleri, varav merparten representerade de italienska skolorna. Avsaknaden av ett nationalmuseum bidrog till att de första utställningarna formades som breda översikter
över den europeiska konstens utveckling.145 I sin studie över tillblivelsen av ett
svenskt nationalmuseum skriver idéhistorikern Per Widén in Konstföreningens
tidiga utställningspraktik som en del av de lobbyrörelser som föregick beslutet att
bygga ett nytt museum på Blasieholmen i Stockholm. Enligt Widén användes
Konstföreningens utställningar aldrig explicit i propagandan för ett nytt museum,
men spekulativt antar han att dessa ändå hade betydelse i debatten om ett
Nationalmuseum. Georg Nordensvan var mer bestämd i sin uppfattning. I
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Nordisk Familjebok (1913) hävdade han att utställningarna blev opinionsbildande.146
Konstföreningens verksamhet var riktad till en annan sorts publik än de
utställningar Konstakdemien ordnade. Pettersson pekar på att detta tolkats som
en protest riktad mot de estetiska ideal Akademien representerade, men själv ser
han det snarare som en del av det borgerliga samhällets framväxt och dess behov
av att manifestera sin egen samhällsposition. 147 De utställningar som vid samma
tid ordnades av Konstakademiens ansågs nämligen inte stimulera till försäljning
av den konst som där visades. Den nybildade Konstföreningen var dock mån om
att hålla sig väl med den mäktiga Akademien. I stadgarna fastslås att föreningens
utställningar skulle ordnas på ett sådant sätt att dessa inte skulle inverka negativt
på Konstakademiens arrangemang. Dessutom avsattes en del av intäkterna (10%)
till Konstakademiens pensionskassa. Det var med andra ord med viss oro
föreningen förhöll sig till den konstnärliga överhögheten, vilket framgår inte
minst av att det första styrelsesammanträdet inleddes med frågan hur akademien
skulle informeras om föreningens tillblivelse.
Den nya Konstföreningens utställningsverksamhet under 1830-talet syftade
med andra ord till att ge en överblick av konstens historiska sammanhang, vilket
bidrog till en inriktning på de konstnärliga skolorna, men man tänkte sig även att
utställningsverksamheten skulle presentera enskilda konstnärskap. De här tidiga
utställningssatsningarna är intressanta av flera skäl. För det första för den
konsthistoriska, och inte samtida inriktningen, vilket torde ha krävt omfattande
planering och förberedelser för att få till stånd ett representativt urval av inlånade
konstverk. Dessutom krävdes en konsthistorisk kompetens för att gestalta
presentationen på ett för publiken begripligt sätt. Denna kompetens ifrågasattes
tidigt. I sin översikt från 1932 över Konstföreningens då 100-åriga historia
påpekade Nordensvan att det som då förmodades vara autentiska verk av
italienska mästare egentligen var kopior eller verk av någon annan konstnärs
hand.148
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5.

Nationalmuseums trapphall omkring 1905.

Utställningarna var, för att använda ett nutida begrepp, kurerade iscensättningar av en
konsthistorieskrivning. Widén menar, som ovan påpekats, att de inte uttryckligen
framhävdes som inlagor i museidebatten, men med all tydlighet visualiserade de ett
musealt förhållningssätt till konstens presentation, och därmed kom de att fungera
som propaganda för att få till stånd ett nytt svenskt nationalmuseum. På så vis är de
också goda exempel på hur historiska utställningar kan förstås som utsagor i enlighet
med den diskursanalytiska teorin som jag presenterat ovan. I det här fallet framhävdes
såväl konstvetenskapliga, som publika och nationella perspektiv.
Enligt Widén blev den första utställningen 1832 en stor publik framgång med nästan
6000 sålda biljetter, men de efterföljande utställningarna verkar inte ha väckt samma
intresse. Det dröjde fram till 1841 års brett upplagda översikt av den svenska konstens
utveckling från 1500-talet och framåt innan man uppnådde ett liknande gott resultat.
Med imponerande envetenhet genomförde Konstföreningen sin programidé.149
Programmet upptog den äldre italienska konsten (144 verk, 1832), den nederländska
konsten (158 verk, 1833), en gravyrutställning (1835), italienskt måleri (1837) följt av
en storslagen satsning på äldre och samtida svenska konst (1394 verk, 1841).
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6.

Nedre entréhallen, illustration i Svea Folk-kalender för 1868.

Det var också, påpekar Söderlind i en introduktion till konsthistorieämnet på
konstmuseerna, i Konstföreningens regi som den första större historiska
genomgången av svenskt måleri presenterades. Den utställningen ägde rum 1841
i Arvfurstens palats i Stockholm och omfattade drygt 400 inlånade målningar.
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Utställningen och utställningskatalogen kan också förstås som en inlaga i
museidebatten. Detta var vad ett nytt Nationalmuseum borde visa sin publik. 150
Andra sammanslutningar av betydelse för det offentliga konstlivet och
utställningsväsendet kring mitten av 1800-talet var Konstnärsgillet (1845–1854),
Svenska Slöjdföreningen (1845–1976, från 1976 bytte föreningen namn till
Svensk Form) och Föreningen för nordisk konst (1858–1886). Konstnärsgillets
grundare Nils Månsson Mandelgren och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius riktade
sig särskilt till den yngre konstnärsgenerationen. Liksom Götiska förbundet var
det nordiska en bärande idé, men för Konstnärsgillet utgick det nordiska
perspektivet snarare från samtida romantiska idéströmningar och estetiska ideal,
och skilde sig därmed från Götiska förbundets historiska fokus och intresse för
den nordiska mytologin. På så vis formades Konstnärsgillet också i opposition
mot Konstakademien, som istället framhävde italienska och franska stilideal. 151
Petterssons genomgång av Konstnärsgillets utställningsverksamhet visar att den
huvudsakligen formades kring de egna medlemmarnas alster, men emellanåt
kompletterade med inlån från privata samlingar. Det var ett samtida svenskt
fokus och syftet detsamma som Konstföreningens i Stockholm. Man ville stödja
konstnärerna genom att bredda konstintresset och därmed öka antalet potentiella konstköpare och samlare. Inledningsvis fyllde Konstnärsgillet det behov av
alternativa utställningsplatser, som konstföreningen under 1830-talet kunnat
erbjuda. Föreningen ordnade emellertid inga utställningar under senare hälften
av 1840-talet och Konstnärsgillets utställningar fick därmed ett bredare
genomslag. Det var, som Pettersson konstaterar, ett konkurrensförhållande vilket
också framkommer av medlemsstatistiken från dessa år. Konstnärsgillet lockade
då fler medlemmar men situationen förändrades till det motsatta några år senare
då medlemstalen istället dalade.152
I nordisk anda grundades även Föreningen för nordisk konst, 1858, och
intentionerna påminde i stort om Konstföreningens och om Konstnärsgillets.
Den fosterländska konsten premierades och stödet till konstnärerna var en del av
agendan, liksom att bedriva offentliga utställningsverksamhet. Av statistiken
redovisad i Nordisk familjebok framgår att föreningen var expansiv, under
perioden 1858–1884 ökade antalet medlemmar från 310 till 1697 personer, att
jämföra med Konstföreningen som år 1858 hade 1004 ledamöter och mot slutet
av 1884 2044. Av dessa siffror kan man förmoda att den nybildade föreningen
blev ännu en konkurrerande aktör i Stockholms konstliv. 153 Men föreningens
status var troligtvis betydligt lägre än den mäktigare Konstföreningen. Det
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framgår av Nordensvans påpekande att Föreningen för nordisk konst till sitt
förfogande hade betydligt mindre kapital för inköp och dessutom var årsavgiften
lägre än den var för Konstföreningen. Så småningom, när ytterligare aktörer trätt
in på scenen, däribland Nationalmuseum och Blanchs salong, stagnerade de båda
föreningarnas verksamhet, medlemstalen sjönk stadigt och istället för total
nedläggning ombildades de 1886 till en enda förening under namnet Sveriges
Allmänna Konstförening.154
Det svenska konstlivet utgjordes av en begränsad skara aktörer. Nils Månsson
Mandelgren var till exempel aktiv på flera arenor; han hade kopplingar till
Svenska Slöjdföreningen då den bildades 1845 i syfte att stödja den ritskola
Mandelgren året dessförinnan startat. Till skillnad från Konstföreningen och
Konstnärsgillet var Slöjdföreningens syfte uttryckligen smakfostrande och att
genom utbildning stärka kvaliteten inom konsthantverket. Man ville dessutom
stärka en inhemsk produktion för att stävja beroendet av billiga importerade
varor.155 Wåhlin nämner två större utställningssatsningar ordnade av Svenska
Slöjdföreningen: den Gustavianska utställningen 1891 och Karl XIV Johanutställningen 1900.156

Konst- och industriutställningarnas inflytande
Utöver Salongens, konstakademiernas och föreningslivets utställningar var det
sena 1800-talets många världsutställningar nya arenor för tillfälliga presentationer av det senaste inom konst- och konstindustrin. Utställningarna uppstod
under andra hälften av 1700-talet parallellt med massproduktion, teknikens
landvinningar, nationalismens frammarsch och det borgerliga samhällets framväxt. Här tävlade små och stora nationer om vilka som var de mest framstående
industri- och kulturnationerna. Kerstin Smeds påpekar i sin avhandling att
utställningarna också hade en stor social betydelse, som betonades speciellt
under Napoleon den III:s tid. 157 Syftet var att nationellt - patriotiskt ena folket:
”Tidigt insåg de franska ledarna utställningarnas stora sociala betydelse;
massorna behövde undervisning och billiga varor, men också underhållning:
”Fêtes pour les Masses”!”158
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7. Invigningen av den Allmänna industri- och konstutställningen den 15 juni, 1866,
Industrihallen i Kungsträdgården.

Under den andra hälften av 1800-talet skedde en omfattande musealisering av
konsthantverket, starkt pådriven av industrialiseringens motrörelser och olika
reformprogram för medborgarnas bildning och smakfostran. I Europa, i London
och i Tyskland etablerades nya museer för konsthantverket och konstindustrins
landvinningar med stöd av till exempel Arts & Craftsrörelsen i England och
Deutscher Werkbund i Tyskland. De pläderade för konsthantverkets inneboende
skönhetsvärden och smakfostrande potential - idéer som spreds över hela
Europa.159 Den smakfostrande ambitionen återfanns såväl inom konstmuseets,
som i världs- och andra tillfälliga utställningars publika diskurs, men allmänt,
som bland andra Helen Rees Leahy visat, ansågs de senare vara betydligt mer
publiktillvända arenor än museerna.160
”The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations”, som
arrangerades i Crystal Palace i London 1851, anses vara den enskilt viktigaste
händelsen för etableringen av ett nationellt museiväsende i England. Konsthistorikerna Brandon Taylor och Paul Greenhalgh, liksom exempelvis Anna Lena
Lindberg, Kerstin Smeds och Anders Ekström har visat att utställningen blev ett
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brett, folkligt smakfostrande fenomen och därigenom en milstolpe för konstpedagogikens utveckling.161 Året därpå inrättades ”Department of Practical Art”
som under ledning av Henry Cole fick i uppdrag att utveckla utbildningen i design
och att etablera museer. Samma år öppnades Museum of Manufactures i
Marlborough House, med samlingar hämtade från Världsutställningen. När det
sedan 1857 flyttade till nya lokaler i South Kensington fick det namnet South
Kensington Museum, från 1909 mer känt som Victoria and Albert Museum. I den
svenska debatten på 1870-talet rörande behovet av ett konstindustrimuseum
framhävdes museet i South Kensington som ett föredöme. 162 Genom den
noggrant förda publikstatistiken förstår vi att det nya museet blev en publiksuccé.163 South Kensingtons mål var uttryckligen folkligt bildande vilket kan
ställas i kontrast till National Gallery, konstmuseet vid Trafalgar Square, vars
ambition, enligt Taylor, snarast framstod som elitistiskt upplysande och därmed
urskiljande. Världsutställningen bidrog inte enbart till en nationell utveckling
utan från mitten av 1860 skedde en explosionsartad våg av bildande av nya
museer runt om i England och i Europa.164
Genom 1800-talets världsutställningar spreds kännedom om industriproduktionens möjligheter att såväl skapa vardagsprodukter som praktföremål.
Konsthantverkets skönhetsvärden ansågs betydelsefulla för medborgarnas
sociala fostran och därmed för samhällsutvecklingen. I Stockholm föreläste
konsthistorikern Lorentz Dietrichson om händelseutvecklingen på kontinenten.
På så vis fick den konstintresserade allmänheten kännedom om den tyske
arkitekten Gottfried Sempers och den tyske konsthistorikern Jacob von Falkes
idéer. De argumenterade för konsthantverkets och konstindustrins betydelse för
nationernas framåtskridande. Tillfälliga utställningar fungerade i det här
sammanhanget ofta som propaganda i syfte att få till stånd nya museer.
Världsutställningarna följde vissa regler, som kom att prägla utställningsväsendet framöver. Föremålen som ställdes ut var inte till salu, förrän mot slutet
av utställningsperioden. En jury av framstående medborgare tillsattes för att utse
de mest framstående produkterna och för att dela ut priser. För utställningarna
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byggdes särskilda paviljonger, från och med 1867 i ”nationell stil”, som revs efter
utställningens slut.
Dessa storskaliga evenemang bidrog till att sprida intresset för den samtida
konsten. Här tävlade de främsta konstnärerna i ett internationellt sammanhang.
Konsten skulle representera nationens kulturella framsteg, men visades som
handelsvara - visserligen ofta i fristående paviljonger - på samma sätt som
jordbruksmaskiner och andra utställningsföremål. Världsutställningarna formades av såväl nationella ideal och målsättningar, som rumsliga och visuella iscensättningar, allt detta utställningsprinciper som återfinns i den första tillfälliga
utställningen i Nationalmuseum.
Världsutställningarna, inte museerna, var tidens arenor för den aktuella
industriella och kulturella utvecklingen. På dessa kunde man fånga upp trender
och moden och de utställande länderna kunde samtidigt stärka sina internationella relationer. Genom utställningarnas föremål manifesterades ländernas
industriella och konstnärliga framgångar, de exponerade det senaste inom
konstindustrin och gav en inblick i den samtida konsten. Till skillnad från
museerna återblickande, reglerande och bildande ambitioner var utställningarna
betydligt friare arenor utan krav på vare sig estetiskt sinne eller historisk
kunskap. De lockade en bred publik från alla samhällsklasser och därigenom kom
de, liksom museerna, att ingå i en diskurs kring konsten och konsthantverkets
smakfostrande uppgift. Dessa omfångsrika utställningar blev också instrument
för det unga museiväsendets internationella strävanden. Konsten var en del av ett
propagandamaskineri med syfte att framhäva och positionera ländernas, som
Smeds visat, nationella identitet i en internationell kontext. Sverige var en nation
på stark frammarsch och världsutställningarna erbjöd en möjlighet att visa den
svenska konstens och industrins framsteg. Hon påpekar att historiskt sett har en
museiutställning alltid skapats för att leva upp till sin tids politiska och nationella
syften och behov, men skillnaden mellan museets roll och världsutställningens är
att de förstnämnda representerar nationen historia och kulturarv men de senare
är uttryck för nationens ekonomiska och kulturella position. Medan museet var
inriktat på framställningen av nationens minne var således världsutställningen
inriktad på framtiden.165

Nationalmuseum en del i en europeisk museiboom
Konstmuseerna inrättades som offentliga representationer av nationalstaten,
dess historia och folk. Deras växande konstsamlingar byggdes därför mindre
kring manifestation av rikedom och kultiverad smak och mer utifrån en ny
föreställning om konstens historia. Denna konsthistoria uppfattades, i linje med
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Smeds, 1996, se t. ex. s. 23, 27 och 42; Om konst- och industriutställningar i Sverige se Ekström, 1994.
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tidens historiesyn, som en framåtskridande rörelse med sina särskilda
nationella avtryck.166

Så sammanfattar Kristoffer Arvidsson bevekelsegrunden för framväxten av
publika museer. Det här var en utveckling som efter den franska revolutionen
spreds över hela Europa. Men trots nationalstaternas framväxt under 1800-talet
hade de kungliga hoven fortsättningsvis stor betydelse för konstvärlden. Genom
att stödja etableringen av offentliga samlingar manifesterade hoven indirekt sin
makt och betydelse för nationen och samtidens kulturella utveckling. Liksom i
Sverige, erhöll de första museitjänstemännen i Tyskland sina arbeten genom
kungligt beskydd eller rekommendation. 167 Den regelbundna exponeringen av
föremål med anknytning till kungahuset under det sena 1800-talet har sin
naturliga förklaring i Nationalmuseums historia. Museets ursprung och äldre
samlingar har kunglig proveniens.

8.

Altes Museum, Berlin, ca 1830.

Diskussionerna rörande behovet av ett nytt museum i Stockholm hade pågått i
flera decennier och kantats av heta riksdagsdebatter och intensiv lobbyverksamhet. Lobbyisterna menade att liksom det övriga Europa, behövde den
moderna industrinationen Sverige också samla sitt gemensamma kulturarv och
sina konstskatter i ett Nationalmuseum. Redan 1828 hade Riksdagen behandlat
den första motionen i ärendet. Detta mot bakgrund av att det gamla Kongl.
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Kristoffer Arvidsson, Inledning, Skiascope 5, Göteborgs Konstmuseums Skriftserie, Göteborg: Billes 2012.
s. 16. Arvidsson påpekar att denna historiesyn var starkt påverkad av G.W.F. Hegels dialektik och
historiefilosofi.
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Sheehan, s. 101 ff.
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Museum ansågs alltför trångt och otillgängligt och dessutom var landets övriga
historiska samlingar utspridda på olika platser. Motionen avslogs, och det skulle
dröja ytterligare drygt ett decennium innan museifrågan åter väcktes i
Riddarhuset – nu av friherre Hugo Hamilton – och diskussionen om ett svenskt
nationalmuseum i huvudstaden tog fart. Förebilder hämtade man från
kontinenten, där nyuppförda och nyöppnade museer i Köpenhamn, München,
Berlin, London och Paris var de främsta inspirationskällorna för det samtida
Europas museibyggen.168
För en nutida museibesökare framstår dessa 1800-talsmuseer vara stöpta i en
och samma form. De är imposanta byggnadsverk med monumentala trappor,
kringgärdade av palatsliknande gallerier och salar samt mindre kabinett, fyllda
med konstverk från antiken till våra dagar. Generellt indelades museibyggnaderna i fyra olika slags rumsligheter: kabinett, gallerier eller salar och så
kallade ”period rooms”. Kabinetten var de minsta, mer intima, exponeringsytorna och på så vis återspeglade de äldre tiders intima kuriosakabinett. Möjligheten att komma nära konsten påminde också om varuhusens exponering av sina
produkter.
De luftiga gallerierna var tänkta för genomgång och liksom äldre tiders palats
erbjöd de en tydlig riktning och möjlighet till visuell koppling mellan olika salar.
Därmed var det också möjlighet att arrangera och gruppera konsten för att
markera dessa övergångar. I salarna hängdes konsten enligt den franska
Salongens princip, tätt och organiserad kronologiskt i skolor. På 1880-talet
introducerades en museal utställningsprincip som uppstod ur den samhällsideologiska debatten om museernas problem att attrahera en bredare publik. Den
tyske museimannen Wilhelm von Bode, chef för renässanssamlingen på Altes
Museum (1880) och därefter chef för alla centrala konstmuseer i Berlin,
utvecklade så kallade ”period rooms” i syfte att erbjuda besökarna att uppleva
konst i hemlika miljöer. ”Period rooms”, det vill säga historiskt simulerade
miljöer, innehöll disparata föremål från en särskild tidsperiod. Bode hade hämtat
inspiration från 1800-talets sätt att arrangera konst i privatsamlingar. Möbler,
andra slags föremål och textilier var tänkta att skapa en kontext till konsten. Det
här sättet att integrera konstarterna i tidstypiska interiörer spreds snabbt över
kontinenten. I Sverige prisade bland annat Nationalmuseums intendent Sixten
Strömbom Bodes arrangemang för att de gav en förnimmelse av lyx och välbehag,
till gagn för konstnjutningen. Bodes ambition var att varje föremål skulle komma
till sin rätt i en miljö som var så lik ursprungsmiljön som möjligt, alltså medvetna
iscensättningar.
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Widén, s. 9–11; Bjurström 1992, s. 104–111; Görts, s. 72–81; Rydberg, s. 3–8; se även The First Modern
Museums of Art. The Birth of an Institution in 18th- and early- 19th-century Europe, Carole Paul (ed.), Los
Angeles: The J. Paul Getty Museum 2012. Altes Museum i Berlin byggdes under åren 1825–1828, Louvren i
Paris öppnade för allmänheten den 8 november 1793, National Gallery i London öppnade den 10 maj 1824,
Nationalmuseet i Köpenhamn, i Prinsens palats öppnade 1854, Glyptotheket i München uppfördes 1816–
1830.
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9.

En kabinettsrad, Nationalmuseum övre våningsplanet omkring 1906.

Konstvetaren Jeff Werner menar att Bode medvetet undvek att lägga ut en
rörelseriktning för besökarna. Arrangemangens syfte var att väcka känslor och
associationer och inte vara styrande för tolkningen. 169
Det är också påfallande hur vår egen tids museiarkitektur uppförs i djärva
former med monumentala anspråk. Genom arkitekturen uttrycks var tids föreställningar om museets identitet, konstens värde och viktiga samhällsfunktion.170 År 1866 var Nationalmuseum, näst efter Slottet, ett av Stockholms
mest påkostade byggnadsprojekt.
Hösten 2016, var det 150 år sedan museet på Blasieholmen invigdes. Våren
1866 fanns de historiska föremålen installerade i entréplanet men övervåningens
salar, ämnade för den statliga konstsamlingen, ekade tomma. Museet var bara
delvis tillgängligt för allmänheten. ”För 150 år sedan var det här ett av världens
modernaste konstmuseer. Nu är det dags igen”, skrev Statens Fastighetsverk på
veporna längs gatan och allmänheten uppmanades att följa processen ”för ett
Nationalmuseum i nytt ljus”. Om några år slår portarna upp till det Nya
Nationalmuseum, en 1800-talsbyggnad anpassad efter publikens och konstens
behov. Hur kommer det att mottagas – morgondagens museum? Frågan får förbli
obesvarad ännu en tid, vi får stilla vår nyfikenhet och istället rikta intresset till
dåtidens Nationalmuseum.
169

David Dernie, Exhibition Design, London: Laurence King, 2007, s. 8; se även Klonk, s. 55 f; Werner s. 96–
98.
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Skiascope 7, Konstmuseiarkitektur, Kristoffer Arvidsson (red.), Göteborgs konstmuseums skriftserie,
Göteborg, 2015. I sex artiklar behandlas konstmuseiarkitekturen ur historiska och samtida perspektiv.
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10. Övre bilden: den franska salen. 11. Nedre bilden: Interiör från avdelningen
ostindiskt porslin, omkring 1906.
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12. Övre bilden: Kabinett IX. Gustaviansk interiör omkring 1906.
13. Nedre bilden: Nationalmuseum, september 2016.
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3. 1866–1913: NATIONALMUSEUM –
FÖR FOLKETS NÖJE OCH NATIONENS
STOLTHET.
”Vår tid är en museernas tid.”171
Perioden 1866–1913 var en omvälvande brytningstid inom konsten och många
samhällsområden, ”rusig”, skrev August Strindberg; bolagen växte och pengarna
flödade.172 Upplysningstidens framstegstänkande och romantikens idealism
präglade vetenskap och akademier, städerna expanderande och borgerskapet fick
en allt större betydelse, som maktfaktor inom statliga ämbeten och som bärare av
de samhälleliga idealen. Den här nyordningen manifesterades bland annat i
representationsreformens genomförande 1865, då adeln självmant gav ifrån sig
sin beslutande makt. Kring Karl XV blomstrade konstlivet. Konstintresset
genererade utställningar och föreläsningar, som kommenterades och uppmärksammades i kulturtidskrifter och dagspress. 173 Men kring sekelskiftet 1900
ansågs museet ha misslyckats med att nå en framträdande position på den
samtida konstscenen, till stor del beroende på samlingarnas sammansättning och
museinämndens inköpspolitik.
Inledningsvis var den svenska 1800-talskonsten knappt alls representerad i
Nationalmuseum. Samlingarna bestod huvudsakligen av antiker, skulptur,
handteckningar och gravyrer samt äldre konsthantverk. Det europeiska måleri
som hade funnits i de kungliga samlingarna överfördes till statlig ägo i samband
med instiftandet av Kongl. Museum. Det var först 1872, genom Karl XV:s
donation om drygt 400 målningar med nordisk konst från 1800-talet, som den
obalansen rättades till.174 Det dröjde sedan ytterligare drygt tio år innan det samtida konsthantverket fick en permanent plats i museet och kunde exponeras i
salarna. Denna situation bidrog till att det var andra aktörer, framför allt Svenska
Slöjdföreningen och Konstföreningen i Stockholm, som istället mötte tidens
vurm för den samtida nationella konsten och för konsthantverket.
I detta kapitel vill jag utmana och nyansera den kritik som riktats mot den
unga museiinstitutionen, föreställningar som i museets egen historieskrivning
också reproducerats av senare författare. Intendenten och konsthistorikern Bo
Wennberg kallade perioden 1881–1907 för den ”arkaiska tiden” när han 1973
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George Göthe, Några ord om den bildande konsten och dess publik, Tidskrift för bildande konst och
konstindustri, Häftet 2, 1876.
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Detta hämtat från Bo Lindwall, Då och Nu. Svenskt konstliv under 150 år, Stockholm: Sveriges Allmänna
Konstförening, 1982, s. 46.
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Dietrichson, 1902, s. 33 f; http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/representationsreformen,
hämtad 2018-01-25.
174
Se bl. a. Wåhlin, 1900, s. 411; se även Bjurström, 1992, s. 134.

66

tecknade museets utställningshistoria.175 Han menade att museet under denna
period endast ordnat sex utställningar. Det är troligt att Wennbergs uppfattning
byggde på en snäv definition av en utställning, eller så hade han inte tillgång till
den dokumentation som faktiskt finns i arkiven. Han räknade heller inte med de
utställningar som ägde rum i andra lokaler, men som likafullt engagerade
museets tjänstemän. Bjurström däremot, har utgått från den arkivförteckning
som Nationalmuseum upprättat över de tillfälliga utställningarna. I denna ingår
betydligt fler utställningar.176 Jag har valt att definiera en utställning som en
tillfällig exponering av ett eller flera föremål och då blir antalet utställningar ännu
fler. När forskarlinsen riktats på såväl de tillfälliga utställningarna som samlingarnas presentation vid den här tiden, framträder alltså en delvis annan bild
än Wennbergs, av Nationalmuseums vetenskapliga och publika inriktning.
Källorna berättar om trängsel i salarna om söndagarna och ibland i samband med
tillfälliga utställningar. Vi vet också att under de första verksamhetsåren var det
internationella nätverkandet livligt. De internationella relationerna, professionella kontakter och lån till utställningar var viktiga faktorer för utställningspraktikens framväxt.
Visserligen var museiverksamheten under de första decennierna framför allt
inriktad på systematisering och beskrivning av samlingarna, men därutöver
visades regelbundet inlånade enstaka föremål eller samlingar under kortare
perioder. Dessa mindre utställningar bestod oftast av tillfälligt inlånade porträtt,
porträttbyster eller föremål ämnade för internationella utställningar. Långivarna
var privatpersoner, konstnärer och kungahuset, under 1880-talet ordnade
Nationalmuseum nästan årligen mindre utställningar ur hovets rika samlingar.177
Flera av utställningarna ingick i en publik och samtida kontext. De ordnades i
syfte att presentera exempelvis nyförvärv till samlingarna, skisser och modeller
för större offentliga byggnationer och konstverk, konstindustrins framsteg eller
den grafiska konstens utveckling. Konsthistoriska översikter och historiskt
inriktade presentationer var emellertid mindre vanligt förekommande. Det finns
många exempel på att utställningarna ordnades med förhoppning om att de
skulle vara inkomstbringande.178
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Wennberg, s. 21 f. Han ansåg att den arkaiska perioden varade åren 1881–1907.
NM/AVD, F1B, register till handlingar rörande utställningar; Bjurström, 1992, s. 396 f.
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Se bilaga D.
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14. Det blifvande Nationalmuseum, illustration i Ny illustrerad tidning, 1857.

15. Fritz von Dardel, Johan Christoffer Boklund, sign. 1877.
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Den första konstutställningen på Nationalmuseum –
Skandinaviska konstexpositionen 1866179
Skandinaviska konstexpositionen i Stockholm 1866 / Kongl. Akademiens för
de fria konsternas exposition år 1866
15 juni–14 oktober 1866
Lokal: Nationalmuseum, övre våningsplanet
Utst. kommissarie: professor Johan Boklund
Utst. Kommitté: Fritz von Dardel, preses KA, (ordf.), Axel Nyström sekr. KA, Carl Gustaf
Qvarnström, ledamot KA, Johan Fredrik Höckert, konstnär och professor KA, Edvard
Bergh, konstnär och professor KA.
Utställande konstnärer: 224 konstnärer varav 99 svenskar, 53 norrmän, 54 danskar, 18
finnar.
Antal inlånade föremål: 679 föremål varav 355 svenska, 169 norska, 109 danska och 46
finska.
Antal föremål ur NM samlingar: 0
Utställningskatalog: Förteckning öfver utställda konstarbeten vid Kongl. Akademiens för
de fria konsternas exposition år 1866, Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1866.
Innehåll: samtida nordiskt måleri
Utställningsform: samlingsutställning
Utställningsprincip: salongshängning, ordnad och grupperad i nationer och genrer
Antal besökare: 91 045

”Måtte Gud bevara norden, dess konst och dess konstnärer!” 180
År 1866, äntligen, stod den nya museibyggnaden färdig i all sin monumentala
prakt, placerad mitt emot slottet på den annars relativt ödsliga, nedgångna och
avlägsna Kyrkholmen, idag en del av Blasieholmen. Sommaren 1866 hade endast
de historiska samlingarna installerats i bottenvåningen och museet var bara
delvis tillgängligt för allmänheten. Byggprocessen hade varit lång och omständlig
och kritiken omfattande. Det nya Nationalmuseums rykte var anfrätt och det är
rimligt att anta att den första utställningen tillkom som en pragmatisk lösning,
då konstsamlingarna ännu inte hade installerats. Det skedde först året därpå,
under våren 1867.181
179

Följande avsnitt har jag också i en kortare version behandlat i artikeln The Nationalmuseum´s First
Exhibition: On the Scandinavian Art Exhibition 1866, Art Bulletin of Nationalmuseum, vol 22, Stockholm:
Nationalmuseum, 2015, s. 191–198, http://nationalmuseum.divaportal.org/smash/get/diva2:999933/FULLTEXT01.pdf; se även Per Bjurström, Nationalmuseum och den
nordiska konstexpositionen i Stockholm 1866, Konst kräver rum. Nationalmusei historia och framtid, red.
Mikael Ahlund, Stockholm: Nationalmusei skriftserie N.S. 17, 2002, s. 28–38.
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Lorentz Dietrichson, Skandinaviska konst-expositionen i Stockholm 1866: Sverige, Norge, Danmark,
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tidning, 1866, (16/6, s. 191; 23/6, s. 195–198; 7/7, s. 214–215; 14/7, s. 223–224, 21/7, s. 227–228; 28/7, s.
239–240, 4/8, s. 246–248, 11/8, s. 254–256; 18/8, s. 261–263, 25/8, s. 270–271). Sidangivelserna i det
följande är hämtade från särskriften.
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John Crispinsson, Stockholmsutställningar, Stockholm: Historiska media, 2007, s. 23 ff; Bjurström, s. 116
ff; se även artikel om Nationalmuseum och anordnandet av målningsavdelningen i NIT 25/5 1867, s. 167–168.
I februari 1867 var installationen av den spanska, franska och svenska konsten så pass färdig att dessa salar
kunde öppnas för allmänheten. Några månader senare, den 16 maj 1867, invigdes salarna för de italienska,
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Organisatoriskt var museet inledningsvis inte en självständig myndighet utan det
ingick i Överintendentsämbetet som ansvarade för statens byggnader. Det var
med andra ord ingen självständig museiorganisation. Det var inte heller
Nationalmuseum utan Konstakademien som svarade för den första utställningens innehåll och urval.182 Till utställningskommissarie utsågs museets första
intendent Johan Christoffer Boklund, som samtidigt var verksam som professor
och lärare vid Konstakademien.
Utställningen utformades som en samtida akademiutställning inom ramen
för den första stora skandinaviska industri- och konstutställningen i Stockholm,
Allmänna industri- och konstutställningen, i syfte att visa det senaste inom den
nordiska och nationella konsten.183 Med Skandinaviska konstexpositionen sökte
man ge en ståtlig inramning till invigningen av museibyggnaden i avsikt att
etablera museet som de sköna konsternas palats, en nationalismens högborg och
det svenska folkets museum. Utställningen öppnade den 15 juni 1866.
Utställningen ingick således i en kommersiell, nordisk och folklig kontext.
Den var del av de många arrangemangen inom den Allmänna industri- och
konstutställningen i Stockholm 1866 vars huvudarena var Kungsträdgården.184
På så vis är den en bra utgångspunkt för min närmare granskning av museets
tillfälliga utställningar. Med Skandinaviska konstexpositionen som exempel vill
jag belysa hur den akademiska och museala utställningspraktiken också kan
förstås mot bakgrund av en framväxande kulturkonsumism och mot populär- och
nöjesindustrins etablering. Museet och utställningen fungerade i det här
sammanhanget som en folklig och kommersiell arena för samtidens nationella
och nordiska anda. Jag menar att utställningen bidrog till att etablera en folkligare utställningskultur ämnad för en större och bredare publik, en framväxande konstoffentlighet.
Det var ett alldeles nybyggt och mycket exklusivt ”palats”, ett ”konstens
nordiska tempel” – för att använda några av tidens begrepp – som sommaren
1866 öppnade sina dörrar för allmänheten.185 Det är troligt att museibyggnadens
monumentala karaktär både var ett hinder och en lockelse för Industri- och
konstutställningens besökare. De båda utställningsplatserna skilde sig avsevärt
från varandra, då huvudbyggnaden i Kungsträdgården var en tillfälligt byggd
tyska, flamländska och holländska skolorna. Tillblivelseprocessen och debatten inför beslutet att bygga
Nationalmuseum behandlas i Widén, 2009.
182
Se faktaruta: I utställningskatalogen, d. v. s. den tryckta förteckningen över utställda konstverk anges att
detta är en utställning ordnad i Konstakademiens regi. Numera finns förteckningen bland övriga inbundna
utställningskataloger i Konstbibliotekets referensbibliotek.
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https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951t002578852;view=1up;seq=48, hämtad 2016-11-09; se
även Crispinsson, s. 23 ff; Angela Rundquists omfattande biografi över F. v. Dardel: Fritz von Dardel. Han
tecknade sitt liv, Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2015, s. 389 ff.
184
Även benämnd som: Den skandinaviska industri- och konstexpositionen i Stockholm 1866 eller den
skandinaviska industriutställningen i Stockholm 1866. Konstutställningen i Nationalmuseum benämndes i
utställningskatalogen Kongl. Akademiens för de fria konsternas exposition år 1866 men vanligtvis refererades
den till som Skandinaviska konstexpositionen 1866.
185
Vägvisare vid Allmänna Industri- och Konstutställningen i Stockholm 1866, Stockholm: H. Nisbeth, 1866,
s. I-II. ”Smakfullt” och ”praktfullt” är andra ord som används för att beskriva intrycken av det nya museet.
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utställningslokal medan museibyggnaden representerade tidens högstämda
tillbakablickande arkitektur, och samtidigt nationella museiideal. Kontrasten
mellan byggnadernas tillfälliga och beständiga syfte var också något som
poängterades i den lilla vägvisare som togs fram för att guida besökarna genom
hela Industri- och konstutställningen Vägvisarens avsnitt om Nationalmuseum
och Skandinaviska konstexpositionen inleds med reflektionen: ”Ej långt från
expositionsbyggnaden reser sig ett palats, som är ämnadt att blifva lika beståndande, som nyssnämnde byggnad är blott tillfällig.” 186 Dessa parallella
utställningar skulle därför kunna hänföras till olika utställningskontexter –
världsutställningarna respektive museerna. Denna konstexposition formades
däremot inte i första hand av vetenskapliga, museala principer trots att den ägde
rum i museet, utan mer av världsutställningsprinciper kombinerat med samtida
akademiska, nordiska och nationella överväganden.
I vägvisaren finns en planritning såväl över var Livrustkammarens föremål
och Kongl. Museums skulptursamling hade installerats på museets mellanvåning, som över Skandinaviska konstexpositionens utbredning på det översta
våningsplanet.187 När utställningens besökare gått uppför den monumentala
trappan och nått den ”öfvre vestibulen” kom de rakt in den sal som numera kallas
Kupolsalen. Den var sommaren 1866 indelad i en försal och i en del som
benämndes ”Bältesspännarnes sal”. I försalen visades de skulpturer som ingick i
utställningen, ”…nordens modernaste skulpturarbeten,…” 188 och de svenska
bidragen bestod bland annat av Carl Gustaf Qvarnströms gipsmodell av den
svenske nationalhjälten Engelbrekt, en staty avsedd för Örebro, och konstnärens
byst av Gustav Vasa. I övrigt visades i samma sal bidrag från de danska, norska
och finska deltagande skulptörerna. I den inre salen, Bältesspännarnes sal,
exponerades gipsavgjutningen till Johan Peter Molins skulptur med samma
namn. Till höger om denna sal presenterades den norska avdelningen och till
vänster den danska. Finlands bidrag utställdes i en av de mindre salarna medan
det svenska måleriet visades i salarna mot Skeppsholmen och i en av de stora
utställningssalarna som vätte mot Slottet och Gamla Stan. 189
Det är den svenska afdelningen uti en stor och genom glastak väl upplyst sal, der
man på venstra långväggen finner ”Stockholms Slottsbrand” af Höckert, Edvard
Berghs ”Tyrolerlandskap”, Dunkers ”Spelsal”, ”Konstberidarsällskap” och
”Pantlånekontor”, Boklunds och Wallanders . . . men vi våga kanske ännu icke
bestämdt angifva hvar den eller den taflan har sin plats, ty ännu i sista stund
före expositionens öppnande kunna omflyttningar komma att ske. 190
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16. Planritning över mellanvåningen och över konstexpositionen utbredning på det övre
våningsplanet 1866.
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Vägvisaren underlåter alltså att ge en mer detaljerad beskrivning av hängningen
i respektive sal utan inskränker sig till att räkna upp de deltagande konstnärerna
i alfabetisk ordning. Detta beror troligtvis på att vid tiden för textproduktionen
var utställningen inte färdiginstallerad och det kan också vara så att den skrivits
med utgångspunkt från föremålsförteckningar och inte från själva platsen.
Utställningens rumsliga och fysiska gestaltning uppmärksammades däremot
i en insändare i Post- och inrikes tidningar (PIT). Noggrant beskrevs utställningsdetaljer, såsom belysning och tavlornas placering i salarna. Ljusinsläppen
via takens mattslipade glaspartier ansågs tillfredsställande, men hängningen
kritiserades: ”Önskligt hade varit, det utrymmet tillåtit alla taflornas placering i
lagom höjd; som förhållandet nu är, hafva många värderika taflor blifvit så högt
upphängda, att det faller sig svårt nog för betraktaren att studera deras
detaljer.”191 Citatet bekräftar att det var en hängning som följde Salongens principer.
Den täta salongshängningen, den samtida inriktningen och sättet att
gruppera verken nationsvis och i genrer var principer formade av tidens akademiska konstuppfattning. Dessa överväldigande presentationer med mängder av
föremål krävde en annan slags uppmärksamhet än till exempel den jämförande
praktik som varit vägledande för de furstliga galleriernas hängning. Filosofen
Walter Benjamin har träffande påpekat att måleriet ursprungligen var ämnat för
enskilt kontemplativt betraktande. Denna seendepraktik omöjliggjordes i och
med att 1800-talets utställningsplatser, museer, världsutställningar och salonger
utformades för en större publik. ”Saken är ju helt enkelt den att måleriet inte är i
stånd att erbjuda föremål för samtidig kollektiv konsumtion,…” 192 menade han
och konstaterade att det hittills inte givits några exempel på hur dessa nya
utställningsplatser kunnat bistå ”…massorna någon väg att själva organisera och
kontrollera sin konstupplevelse.” 193 Det var således förmodligen svårt för konstexpositionens besökare att i lugn och ro få tid att betrakta vart och ett av de många
utställda verken.
Till höger om Kupolsalen visades som sagt den norska avdelningen, vilken
särskilt omnämns i Post- och inrikes tidningar. Konstnärerna Adolph Tidemands
och Hans Gudes studier i Düsseldorf och deras betydelse för de svenska
konstnärerna betonades, inte minst genom den av Konstakademien ordnade
utställningen med danska och norska konstnärer i början av 1850-talet.194 Värt
att notera är också att utställningen skrevs in i ett historiskt sammanhang. De
tillfälliga utställningarna uppfattades som avtryck av det aktuella inom den
pågående konstutvecklingen och de erbjöd således historiska perspektiv på
denna.
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17. Framför Mihály Munkácsys ”Kristus på korset” i Theodor Blanchs konstsalong,
Teckning af V. Andrén. Idén om konstbetraktande som en kontemplativ akt åskådliggörs
i denna illustration hämtad från Ny Illustrerad Tidning.

I utställningen mötte besökarna flera av de nordiska konstnärer som utbildat sig
i Düsseldorf, München och Paris. I de tyska städernas konstnärskretsar var
genremåleriet högsta mode och det avspeglade sig också i nordiska konsten kring
mitten av 1800-talet. Bland de svenska bidragen till utställningen dominerade
exempelvis det småskaliga folklivsmåleriet. 195 För Ny illustrerad tidning (NIT)
arbetade också kunniga xylografer och genom skickligt återgivna illustrationer av
utvalda verk introducerades läsarna löpande för den nordiska samtidskonsten.196
Xylografiska reproduktioner, liksom fotografier av konstföremål, bidrog under
den andra hälften av 1800-talet till populariseringen och spridningen av konstens
mästerverk. Det var, som konsthistorikern Lena Johannesson visat, en enorm
bildindustri i framväxt. För många konstnärer gav illustrationsuppdrag extra
inkomster.197
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I Ny illustrerad tidning sammanfattade konsthistorikern Lorentz Dietrichson 198
sina intryck av innehållet i en serie om 10 artiklar. Artikelserien utformades som
en vägledning genom utställningen och samlades i särskriften Skandinaviska
konst-expositionen i Stockholm 1866: Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Stockholm, 1866.
Genom Dietrichsons vägledning får vi flera exempel på nationalismens starka
inflytande på samtidens konstuppfattning. ”Måhända skola vi genom den
närvarande skandinaviska expositionen få öga på hvardera nationens uppgift i
skildrandet af folkets historia, natur och folklif, uti de dem motsvarande arter af
målning: historiemålning, landskap och genre.”199 Vad Dietrichson hoppades på
var att det nationella tydligt skulle återspeglas i utställningens alster och i dessa
tre konstnärliga genrer. Det framstår som en självklarhet att konstens uppgift var
att uttrycka en folkets själ. Dietrichson introduktion ger oss en förståelse för vad
som ansågs värt att fästa uppmärksamheten vid, de nationella särarterna och den
specifikt nordiska uppfattningen av naturen. Han uppmärksammade ett antal
konstnärer särskilt: Julius Exner från Danmark, Adolph Tidemand från Norge
och Johan Fredrik Höckert från Sverige. Den sistnämndes Gudstjenst i Löfmocks
fjellkapell i Lappland hade visats på Parissalongen 1855 och förvärvades sedan
av museet i Lille 1856. Målningen prisades för såväl färgbehandling som
komposition, ett verk av en mästare. Norrmannen Tidemand ansågs kunna fånga
den norska folksjälens olika dimensioner, men Dietrichson kritiserade hans
senare målningar för att reproducera en typ av gestalt som inte var hämtad från
norska förebilder. Den danske konstnären Exner påminde varken om Höckert
eller Tidemand. Hans måleri präglades av en naturtrogen med humor uppfattad
verklighet.200 En annan iakttagelse var att medan de svenska manliga genrekonstnärerna oftast studerat eller inspirerats av Düsseldorfmåleriet verkade de
svenska kvinnorna inte lika bundna till en plats, men de var huvudsakligen representerade genom genremåleriet. Av kvinnorna var det särskilt Amalia Lindegren
som imponerade på Dietrichson.201
Dietrichsons recension av utställningen lovordades av en annan av samtidens
tongivande konstskribenter, kritikern Carl Rupert Nyblom. Han menade att
Dietrichson, till skillnad från många andra konstkritiker, kunnigt och sakligt
förmedlade utställningens innehåll till den intresserade allmänheten. Han
efterlyste dock en mer noggrann genomlysning av de svenska bidragen, som han
menade fått en alldeles för ytlig och svepande behandling.202 Nyblom åtog sig
därför att komplettera Dietrichsons översikt genom att fokusera på de svenska
bidragen. I den av honom utgivna Svensk literatur-tidskrift recenserades den
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svenska avdelningen således i två artiklar. Den första behandlade genre- och
historiemåleriet och den andra granskade djur- och landskapsmåleriet samt
skulpturkonsten.
Nybloms två artiklar ger också en god inblick i den allmänna konst-uppfattningen
vid den här tiden, och hur denna uppfattning präglade de mer detaljerade omdömena
om de enskilda verken och konstnärerna i utställningen. Nyblom värjde sig mot vad
han kallade ”den falska idealismens tomma former”203 och framhävde istället
konstnärens uppgift att ”… i hvarje ögonblick vädja till denna verklighet och jemföra
sitt verk med den, för att icke råka in på just den afväg, som ligger poesien så nära,
nemligen fantasteri och tom formalism.”204 Nyblom välkomnade med andra ord de
realistiska tendenserna i samtidens konst, och den konst som representerade ett
äldre idealistiskt ideal tyckte han i sammanhanget framstod som ”…bleka skuggor
från ett aldrig återkommande fordom.205 Vad de olika konstgenrerna beträffar,
uppehåller sig Nyblom vid enskilda verk och jämför dem med varandra. Denna
jämförande ansats ger en fingervisning om hur verken var placerade, med andra ord
att de konstnärliga genrerna var grupperade för sig. Han jämförde exempelvis
Mårten Eskil Winges och August Malmströms tolkningar av den svenska historien,
vilket lättast låter sig göras om verken är placerade nära varandra. Utöver dessa två
konstnärskap framhöll Nyblom också Uno Troilis drivna porträttframställningar
och, liksom Dietrichson, ägnade han stor uppmärksamhet åt Amalia Lindgrens
bidrag. Nybloms rosande kritik var färgad av en generell uppfattning att kvinnliga
konstnärer tenderade att hemfalla åt det sentimentala och ytliga, men Lindegrens
konst uppvisade inget av detta. Visserligen ansåg han att det feminina framträdde i
Lindegrens genremåleri, men det beskrevs som en styrka, snarare än en svaghet. Att
hon ansågs exceptionell för sin tid framkommer i följande citat, som också avlutade
Nybloms betraktelse av hennes bidrag i utställningen:
Dock – Amalia Lindegren står med sin konstnärsgåfva och sin utveckling så ensam
och aktningsbjudande och är så älskvärd äfven med sina fel, att vi må vara
tacksamma för hvad hon gifvit oss, och särskildt för det goda exempel af studier och
allvarlig vilja, som hon, en qvinna, gifvit mången af våra manliga konstidkare. Röjer
hon äfven någon smula qvinlig svaghet, så kan hon tryggt svara: det är ej allom gifvet
att blifva en Rosa Bonheur.206

Kursiveringen i citatet är mina. Det är typiskt för den tidens kritik, att även när en
kvinnlig konstnär ansågs exceptionellt duktig, så betonades hennes fel. I
utställningskritiken var det alltså den nordiska naturuppfattningen, det
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18. Från Konstexpositionen: ”Lillans sista bädd”. Tafla af Amalia Lindegren, tecknad på
trä af L.A. Smitt, Ny illustrerad tidning 1866; Insändare: ”Till Amalia Lindegren”, Ny
Illustrerad Tidning 1866. Här är ett exempel på genremåleriets popularitet. Insändaren
av denna hyllningsdikt hade blivit starkt berörd av Lindegrens målning.
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nationella genremåleriet och de realistiska tendenserna som prisades. Det
framkommer också i följande reaktion på ett måleri som enligt Dietrichson avvek
från det nationalistiska idealet. Till konstnären Per Eskilson riktades varningen:
”…att icke öfverföra tyska intryck och tyska modeller, öfverhufvud det tyska
manéret i idyllframställningar, på fosterländska ämnen: de förtjena sannerligen
sin egendomliga behandling,…”.207
Dietrichsons och Nybloms uppmärksamhet var framför allt riktad på de
enskilda konstverken, vilket skulle kunna förstås som att utställningen inte upplevdes som en gestaltad helhet. Rumsligheten och hängningen noterades knappt
i kritiken, med undantag för en och annan rumslig detalj som gällde placering och
information till besökarna. Dietrichson nämnde till exempel att katalognummer
fanns angivna inom parentes, i direkt anslutning till titeln på verken. Han
konstaterade också att August Jernbergs Björndansen var illa placerad. Det gick
inte att se detaljerna för att ljuset kom nerifrån och upp, istället för tvärtom. 208
Tre decennier senare, i samband med arrangemanget av den stora, delvis
internationella Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897,
reflekterade en insändare i Nordens Expositionstidning över utställningen 1866.
Den var visserligen till sitt omfång ej så öfverväldigande och storartad, men till
sin inre beskaffenhet så mycket mera anslående; det var en konstutställning,
hvars innehåll personer af alla samhällsklasser, så väl lärda som olärda, kunde
begripa och därför hade ett så obeskrifligt nöje af att taga i betraktande och
närmare lära känna.209

Här betonas publikens reaktioner; de var livliga, gestikulerande och ivriga att få
dela med sig av sina upplevelser, och enligt författaren var det de då samtida
konstnärernas förmåga att över klass- och ståndsgränser fånga det folkliga, som
gav detta publika gensvar. Då fanns en ömsesidig förståelse mellan konstens
utövare och dess betraktare, konstaterar författaren och fortsätter:
Det numera så moderna manéret med sitt konstiga färgspel och i synnerhet den
för den stora mängden af konstvänner alldeles obegripliga symbolismen hade då
ännu ej vunnit insteg i konstnärernas produktioner. Artisterna voro alla eniga i
sina bemödanden att åstadkomma sådana konstproduktioner som kunde
tillfredsställa allmänhetens önskningar och hos densamma uppodla smaken och
känslan för det ädla och sköna, det sublima.210

De här reflektionerna uttrycker några viktiga synpunkter på Konstexpositionen
1866 som diskursivt och publikt fenomen inom avhandlingens problemområden.
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För det första ansågs utställningen 1866 vara klassöverskridande, vilket troligtvis
ska förstås som riktad till en bredare, icke nödvändigtvis konsthistoriskt bildad
och borgerlig publik. Betoningen av de livliga och gestikulerande besökarna går
stick i stäv med andra framställningar av hur det sena 1800-talets museipublik
borde agera, de förväntades bete sig civiliserat och städat. Här finns inget av
detta.
I Dietrichsons vägledning från 1866 framhävdes de enskilda konstverkens
nationella särart. Utställningspraktiken var då med andra ord framför allt inriktad på presentationen av samtidens konstyttringar och individens identifiering
med nationella ideal, vilket framstår som en minst lika viktig aspekt som estetiskt
kvalitetsmedvetande, didaktisk smakfostran och konsthistorisk bildning.
Rees Leahy har gjort en liknande iakttagelse i sin undersökning av de publika
reaktionerna i samband med Manchester Art-Treasure Exhibition, 1857.
Utställningen var visserligen ordnad kronologiskt och systematiskt för att ge de
ovana besökarna en möjlighet att enkelt uppfatta konstens utveckling. Men,
konstaterar hon, den inbjöd samtidigt till en mängd olika besökarbeteenden. Den
fungerade som en arena för social och estetisk fostran, vilket även andra forskare
har konstaterat, bland andra Duncan och Bennett. Därmed ingick Manchesterutställningen, liksom andra liknande storskaliga och temporära utställningar, i
den vidare samhällsideologiska diskurs, som under den andra hälften av 1800talet formade föreställningar om konstens nytta. 211 Rees Leahy pekar på hur den
rumsliga och lärande gestaltningen var utformad för en masseffekt och inte för
upplevelsen av det enstaka konstverket. 212 I artikeln refererar Rees Leahy till
kulturhistorikern Mary Poovey som har visat hur offentliga mötesplatser, såsom
bland annat nationalmuseer, möjliggjorde en blandning av socialgrupper och
klasser, vilket var helt nytt.213 Detsamma kunde man konstatera om 1866 års
konstexposition i Nationalmuseum. I illustrationen (bild 21) hämtad från Ny
illustrerad tidning åskådliggörs detta.
Konstens ställning var svag i riket och stockholmspubliken på den tiden får
nog karakteriseras som både utställnings- och konstovan. Därför kan man i
efterhand konstatera att det som från början inte var medvetet planerat - det vill
säga att ordna en samtida nordisk konstutställning - utan snarast en pragmatisk
lösning för att fylla den tomma övervåningen, nu framstår som ett snilledrag. För
med Skandinaviska konstexpositionen manifesterades museet i ett slag som det
svenska folkets konstinstitution. Utställningen lockade drygt 90 000 besökare,
vilket gör den till en publik framgång. Nationalmuseums första utställning knöt
således inte alls an till museets samlingar, utan speglade ambitionen att fungera
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som huvudstadens viktigaste arena för såväl den äldre som den samtida
konsten.214
Den Allmänna industri- och konstutställningen i Kungsträdgården och
konstexpositionen på Nationalmuseum ingick i en ymnig utställningskontext. I
Aftonbladet, i en veckokrönika undertecknad Kurry, beskrevs den flora av utställningar som samtidigt pågick i Stockholm. Det var inte bara en utställning
utan sex eller sju parallella evenemang: industriexpositionen, konstexpositionen,
Brandes exposition, Hammers exposition vid Drottninggatan, Hammers exposition i Byströms villa, samt en hortikulturexposition som skulle ägt rum, men som
blev inställd.215 Expositionslitteraturen är omfångsrik och det publiceras även ett
flertal olika turistguider: Expositionstidningen och Vägvisare vid allmänna
industri- och konstutställningen i Stockholm 1866” med nio kartor och
planscher. Albert Bonnier utgav Sverige, illustrerad handbok för resande af
Gustaf Thomée och Ledning för besökande i National-museum.216

19. Trappuppgången i Nationalmuseum.
Originalteckning af O.A. Mankell, figurer
av G. Janet, Ny illustrerad tidning, 1866.
Notera att i bildens förgrund är de elegant
uppklädda damerna de figurer som först
fångar betraktarens uppmärksamhet.
Gestalterna i allmogekläder, som i bilden
betraktar Fogelbergs skulptur, är svagt
tecknade, placerade längst till vänster i
bildens utkant. På så vis markerar
illustrationen den nya konstoffentlighetens
i huvudsak borgerliga karaktär;
åtskillnaden iscensatt i entréhallens
rumslighet och den monumentala trappans
rörelse uppåt mot konstens salar. Det är i
trappan borgerligheten avbildats, medan
allmogen står stilla nedanför.

En av de märkvärdigaste händelserna som ägde rum parallellt med konstexpositionen var den utställning som arrangerades av Anders Fornander på
Arsenalsgatan, i det som numera är Bukowskis lokaler. I flera återkommande
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annonser i Post- och inrikes tidningar och i Dagens Nyheter marknadsfördes
denna utställning.

20. Annons för Fornanders konstutställning publicerad i PIT 1866-06-30 och DN 186607-02 och annons för Hammers museum publicerad i Vägvisare vid Allmänna Industrioch Konstutställningen i Stockholm, 1866.

Anders Fornander var en aktör med något perifer anknytning till konstvärlden.
Visserligen hade han studerat vid Konstakademien för skulptören Carl Gustaf
Qvarnström samt målarna Johan Gustaf Sandberg och Joseph Magnus Stäck.
Han verkar ha varit en aktiv student och flitig utställare i Sveriges allmänna
konstförenings och Konstnärsgillets utställningar, där han sålde sin konst. I
dagens perspektiv framstår Fornander som en initiativrik entreprenör, verksam
parallellt och vid sidan om det etablerade etablissemanget och dess institutioner.
Han insåg säkerligen de kommersiella möjligheterna som uppstod i och kring den
stora industri- och konstutställningen 1866. Tillströmningen av turister, företagare från alla delar av landet och även utländska besökare måste ha inspirerat
honom att ordna en helt privat utställning med såväl egna (27 målningar och 63
skulpturer) som andras konstverk, och dessutom visades en samling mineraler
och ett antal uppstoppade fåglar. Han ordnade ett konstlotteri, som sades vara
det första privata konstlotteriet i Sverige. 217
Hammers museum var ett annat besöksmål som besökarna till industri- och
konstutställningen rekommenderades att besöka.
De kommersiella och ekonomiska aspekterna var viktiga också för konstexpositionens organisation. I planering och förberedelser ingick en mängd
praktiska beslut rörande inlån, transporter, entréavgifter och försäljning av såväl
konstverk som fotografiska reproduktioner. En låneförfrågan formulerades och
217
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skickades via kronprins Oscar till det norska statsministeriet, Kongl. KonstAkademien i Danmark samt till Konstföreningen i Finland. Dessutom beviljade
Kongl. Maj:t fria transporter från Norge och Danmark på Statens järnvägar, vilket
uppmärksammades i en osignerad artikel i Post- och inrikes tidningar i juli
samma år.218 För att få ekonomin att gå ihop togs en entréavgift om 75 öre på
vardagarna och 25 öre under helgerna. Utställningen höll öppet alla dagar i
veckan.219 I Dagens Nyheter konstaterade man att besökstalen ökade de dagar
avgiften var lägre. Ett flertal av konstverken var till försäljning, något som fick
relativt stor uppmärksamhet i pressen. Man noterade vad som förvärvats, av vem
och till vilken kostnad.220 Men prisuppgifterna fanns inte offentligen publicerade
utan köpsugna spekulanter hänvisades till intendenten Boklund för mer
information. En annan kommersiell aspekt var försäljningen av fotografier i
planschstorlek. Hovfotografen Johannes Jaegers fotoateljé lät fotografera ett
urval av utställningens föremål och erbjöd planscher i storlek 14 x 19 till
försäljning för 3 kr/st.221 Jaeger hade 1863 etablerat sin firma Atelier Jaeger, men
det är, som litteraturhistorikern Magnus Bremmer i sin avhandling påpekar,
genom uppdraget för den Allmänna industri- och konstutställningen i Stockholm
1866 och för Nationalmuseum, han får sitt genombrott. Bremmer menar vidare
att en av förutsättningarna för fotografins genomslag var dess koppling till
konsten och dess institutioner. Engagemanget för Nationalmuseum var således
mycket prestigefullt.222

Kritik mot museiinstitutionen
Tre år efter det att Konstakademien arrangerat Skandinaviska konstexpositionen visade Konstföreningen i Stockholm vid två tillfällen svensk konst från
perioden 1800–1850.223 Konstföreningens utställningar fångade på så vis tidens
intresse för den samtida nationella konsten och de var välbesökta.

218

Konstexpositionen 1., PIT, 1866-07-23.
Vägvisare vid Allmänna Industri- och Konstutställningen i Stockholm 1866, Stockholm: H. Nisbeth, 1866,
s. I.
220
Konstexpositionen, DN 1866-07-03 - kort notis ang. kungahuset och statens förvärv. Staten förvärvade
Jernbergs Björndansen, A. Lindegren Frukosten och Presttionde av Nordenberg för 2000 rdr vardera.
Nordgrens Utsikt vid norska kusten för 1800 rdr och motiv från Norrland av Wahlberg för 2500 rdr; se även
Konstexpositionen, DN, 1866-07-10;
Konstexpositionen [sic], PIT, 1866-06-28, kort notis om att Göteborgs konstmuseum förvärvat Gudes likfärd
på Sognefjorden för 3200 rdr. Göteborgs konstförening förvärvade: tecknande gossar av fr. Ribbing,
Öfverraskningen av Agnes Börjesson, ett landskap av Olof Arborelius och De två vännerna av S. Simonsen;
se även Förteckning öfver Utställda Konstarbeten vid Kongl. Akademiens för de fria konsternas Exposition år
1866, Stockholm 1866, s. 2; https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951t002578852;view=1up;seq=77,
hämtad 2016-11-09.
221
se inklistrad och på duk monterad förteckning i Förteckning öfver Utställda Konstarbeten vid Kongl.
Akademiens för de fria konsternas Exposition år 1866, Stockholm: P. A. Norsted & Söner, 1866.
222
Magnus Bremmer, Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets
Sverige, Diss., Stockholms universitet, Lund: Mediehistoriskt arkiv 29, 2015, s. 103 ff.
223
-rn, Konstföreningens historiska utställningar. 1., NIT, 1869-08-21, s. 271.
219

82

21. Aktualiteter af Stift & Comp, Ny Illustrerad Tidning 1866.

Dessa utställningar var tänkta att ge en konsthistorisk översikt och en mer
fullständig bild av den här perioden än vad Nationalmuseums samlingar kunde
erbjuda. Föreningen hade redan under 1830-talet arrangerat liknande historiskt
inriktade utställningar och då, liksom denna gång, var de ämnade att belysa ett
konsthistoriskt skeende för en bred allmänhet. Under 1830-talet bidrog utställningarna till att uppmärksamma behovet av ett nytt museum. På så vis kan de
sägas ha haft en museal inriktning. I en artikel i Ny illustrerad tidning framgår
att 1869 års utställningar arrangerades med liknande mål.
Dessa utställningar ha en ingalunda ovigtig bestämmelse; ty de skola
småningom lemna de besökande en fullständig öfverblick af den konstproduktion som funnits i Sverige och om hvilken vårt Nationalmuseum skänker
en så svag och ofullkomlig föreställning, att vi, snart sagdt, hellre önskade alls
inga svenska taflor der, än en samling, hvilken så klent uppfyller de anspråk man
främst af alla ställer på svenska folkets museum.224

Det här var något av ett problem för den unga museiinstitutionen. Görts har i sin
avhandling undersökt hur Nationalmuseum under den andra hälften av 1800talet förhöll sig till tidens bildningsideologi och hur detta kom till uttryck i
224
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samlingens presentation. Hon har visat dels hur viktigt det blev för museet att
utöka samlingen med svensk samtida konst och dels hur man genom samlingens
exponering sökte förena den konsthistoriska vetenskapen med den breda
publikens intresse för en konst som skildrade scener ur en gemensam historia,
ett vardagsliv och en svensk natur.225 Intendenten Georg Göthes synpunkt är
belysande. ”Göthe pekar på den nationella konstens betydelse i detta avseende
som initierande i den allmänna konsten. Det som låg publiken närmast om
hjärtat skulle leda vidare till mästarna och succesivt till de övriga mer svårtillgängliga konstverken.”226 Att ordna tillfälliga utställningar blev också ett sätt
att söka fylla luckor i museets samling.
Under 1880-talets första år tog huvudstadens konstintresse fart. Att gå på
utställning blev ett riktigt söndagsnöje. Det här var också något som uppmärksammades i pressen, i en artikel i Ny illustrerad tidning 1882 sägs stockholmarna ägna två timmar per vecka, söndagar mellan kl. 13–15, åt konst.
Då går folkströmmen upp för de mörka trapporna till konstföreningen, och en
biflod viker af in till föreningen för nordisk konst, medan ett annat stim väljer
nationalmuseum till tummelplats. Men det är mest resande, barn, gardister och
pigor som gå dit för att beundra ”En gammal historia” eller Nordenbergs och
Amalia Lindegrens folklifsbilder.227

Nationalmuseum framstår i detta citat som en turistfälla och plats för det enklare
folket, medan de burgna stockholmarna istället minglade i konst-föreningarnas
lokaler i Kungsträdgården. Denna iakttagelse uttrycker dels en värdering och dels
motsäger den på sätt och vis den vanligt förekommande föreställningen att
konstmuseerna misslyckats med att nå en bredare publik. Värderingen handlar
om tidens konstsyn och museets roll som arena för den samtida konsten.
Skribenten säger här att museets besökare i gemen fängslades av genremåleriet
folklivsskildringar, vilket skulle kunna betyda att de saknade förmåga att ta till
sig konstens estetiska kvaliteter. I detta kapitel återkommer jag till denna fråga.
Det är rimligt att förmoda att konstföreningarna lockade besökare då de framförallt visade utställningar med samtida konst.
Nationalmuseum ansågs bakåtsträvande och museets inköpsnämnd var
ständigt ifrågasatt. Hösten 1882 visades årets nyförvärv i museets kupolsal, bland
annat Carl Blochs ”Herdarnas tillbedjan”, som i Ny illustrerad tidning möttes
med följande beska kommentar.
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[Den] ”…bjuder på den mest vulgära Maria och de mest apliknande herdar,
tråkigt tecknade figurer i tillkrånglade ställningar och i en konstlad belysning,
åstadkommen genom en lykta, stäld bakom ett smutsgult draperi, en
dekorationsliknande mur, halm gjord af messingstrådar.228

Målningen sades sakna både stil och natur, men däremot uppskattades Hildegard
Thorells ljusa och ömsinta barngrupp Ljusalfer. Det verket avbildades till och
med i Ny illustrerad tidning.229 Målningen var ett porträtt av två flickor. 230
Överlag ansågs vid den här tiden museets förvärvspolitik bakåtsträvande och
styrd av akademiska värderingar. Uppfattningen var att museet inte kunde
erbjuda en representativ överblick av den samtida konsten, trots det så kallade
hembudssystemet. Hembudsystemet innebar att konstnärerna själva erbjöd
valda verk till inköp. Dessa konstverk samlades i en årlig utställning ur vilken
museet sedan valde att förvärva konst till samlingen. Regelverket kring detta
förfarande var mycket krångligt. Trots museets ökade publika inriktning och en
expanderande utställningspraktik mot slutet av 1880-talet upphörde inte
kritiken. I Svenska Dagbladet 1891 kommenterades detta års utställning av
samtida konst i följande ordalag:
Hvad man lär af denna i ovanligt hög grad brokiga och ojemna utställning, der
trots den stora qvantiteten, så många af våra mest framstående konstnärerna
icke äro företrädda, det är önskvärdheten, att icke säga nödvändigheten deraf,
att alla svenska konstnärer, med glömska af gamla schismer och slitningar,
förena sig till en årlig utställning med iakttagande af strängt portförbud för allt
underhaltigt och dilettantmessigt – en utställning, som blefve en värdig
exponent för det bästa af årets konst och der staten, utan något direkt
hembjudande /…/ kunde förvärfva hvad den funne lämpligt… 231

Och som ovannämnda citat antyder var hembudssystemet ett förfaringssätt som
många konstnärer ”bojkottade”. Nationalmuseum ansågs med andra ord ha misslyckats med att nå de främsta konstnärerna. Notera även att skribenten först
refererar till museet i allmänna ordalag som ”nationalmuseum”, på tal om vad ett
museum borde visa, men då den aktuella utställningsformen diskuterades är det
just ”Nationalmuseum” som det handlar om.
I Hvad vår kamp gällt. Stämningsbilder från ”opponenternas” 20-åriga
verksamhet (1905) efterlyste konstnären och senare överintendenten Richard
Bergh en omdaning av Nationalmuseum. Han ansåg att det var helt nödvändigt
att få till stånd en förändring inom museet för att kunna locka den samtida
publiken. Hans kritik riktades också mot museets förvärvspolitik. Först och
228
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främst borde makten över inköpen övergå i de professionella museimännens
händer. De var sakkunniga och förstod de konsthistoriska sammanhangen till
skillnad från de nämndrepresentanter som endast då och då närvarade vid ett
sammanträde.232
De [professionella museimännen] skulle inte planlöst rusa omkring på en
utställning och hugga i högen, hvad som för ögonblicket föll dem på läppen. De
skulle alltid hafva i minnet, hvad saken gällde: att åstadkomma en samlad, typisk
och möjligast fullständig bild af den samtida konstutvecklingen, en bild af denna
som kunde göra ”deras museum” till ett mönstermuseum i konstforskares och
konstkännares ögon och därmed också till slut skulle vinna den stora publikens
bifall, ty publiken i vår tid begär framför allt: upplysning, förstående,
sammanhang. Den publik, som förr strömmade till museum för att grina åt
apelsinflickan, har betydligt smält ihop och smälter fortfarande. Hör på
arbetarnas, på studenternas, ja, till och med på skolynglingars och pensionsflickors konstdiskussioner och man skall förstå, att vi ha kommit in i en annan
tid, i en tid, hvilken af konsten icke längre begär ytlig förströelse utan innerlig
klarhet om människan och naturen.233

Ur Berghs synvinkel uppfattades museipubliken inte längre som en anonym
massa utan som aktiva medborgare med ansvar för samhällsutvecklingen. Med
det här menade Bergh att museibesöket för den breda allmänheten tidigare mest
varit förströelse och nöje. Men tiderna hade förändrats och massan höll på att
omvandlas till upplysta medborgare som krävde att mötet med konsten skulle
säga dem något väsentligt om livet.
Den kritik som framförts senare under 1900-talet har bidragit till att befästa
och förstärka dessa föreställningar. En allmänt förekommande åsikt var att
museet under perioden 1866 och fram tills Richard Berghs omdanande reformarbetet under andra hälften av 1910-talet hade en relativt marginell betydelse för
den samtida konsten och som arena för såväl konstnärer som den konstintresserade huvudstadspubliken. Inte heller ansågs museet ha lyckats profilera
sig inom vetenskapens område. Kritiken var ingen isolerad nationell företeelse
utan liknande tankegångar förekom på andra håll i Europa. Museerna ansågs
allmänt inte ha lyckats uppfylla museitankens ideal. 234
För Nationalmuseums del, hävdade intendenten Sixten Strömbom 1945,
berodde detta på att museets förste chef, intendenten Johan Boklund, varit
inkompetent. Han hade inte alls mäktat med uppgiften som föreståndare för det
nya Nationalmuseum.235
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Nu, efter tre kvarts sekel, förefaller det självklart, att ledarskapet bort ha
tillgodosetts med en för uppgiften begåvad, helst också utbildad man med
kunniga medarbetare till sin hjälp. Den ovisa [sic] lösning, saken fick, gav
museet en dålig start, som nästan för ett halvt sekel framåt hindrade
institutionen att fylla sin sociala och kulturella bestämmelse: att vara en levande
härd för nationens konstbildning, en lättillgänglig källa till skönhetsglädje, ett
allsidigt forskningsinstitut på sitt område.236

Men Strömboms kategoriska fördömande behöver förstås i förhållande till 1940talets museologiska kontext. Han bortsåg från de historiska omständigheter som
bidrog till att Boklund utsågs till museets första chef. Vid tiden för Nationalmuseums öppnande rekryterades museimännen till de unga institutio-nerna i
Europa vanligtvis från konstnärskåren, och de stod ofta i nära kontakt med
hoven. Konstnärerna var den yrkesgrupp som ansågs besitta tillräcklig historisk
kunskap och erfarenhet för att samla och ordna museiföremålen. Boklund var
konstnär, professor vid Konstakademien och föreståndare för dess samlingar,
dessutom var han nära vän med Kung Karl XV. Han uppfyllde med råge tidens
kvalifikationer på en museiman.
Efter att noggrant ha gått igenom och jämfört vad som skrivits om museet
under perioden 1866–1900 framkommer emellertid en mer nyanserad och också
betydligt mer positiv bild av de första decenniernas verksamhetsår. Museets
tjänstemän var aktiva på den internationella arenan, konst lånades in och lånades
ut till utställningar, konsten väckte debatt och under 1880-talet strävade man
efter att följa det som hände inom arkitekturens område. Utställandet var under
1800-talets två sista decennier både mångfacetterat och samtida inriktat. 237
Internationella kontakter
Med exempel hämtade från museets utlåningsverksamhet undersöker jag i detta
avsnitt Nationalmuseums internationella förbindelser under 1870- och 80-talen.
Ambitionen är att visa hur kollegiala kontakter, medverkan och utlån till de stora
internationella konst- och industriutställningarna bidrog till att etablera rutiner
för hantering och transporter, samt för in- och utlån av privata konstföremål och
museisamlingar. Men deltagandet i utställningar utomlands var inte entydigt
något positivt. Jag belyser också hur den statliga konstsamlingen flitigt användes
i rent nationellt representativa syften, huvudsakligen styrda av politiska och
ideologiska värderingar. De enskilda föremålen verkade så att säga i nationens
tjänst vilket museimannen Nils Fredrik Sander kritiserade. I källmaterialet har
jag funnit exempel på hur det ifråga om utlån av föremål utkristalliserades olika
positioner som kan sägas representera skilda ställningstaganden inom
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konstmuseidiskursen och dess förhållningssätt till utställningspraktiken. Den
ena positionen formades av regeringens vilja att befästa Sverige som framstående
kulturnation. Lobbyismen var del av en internationell rörelse där etableringen av
konstmuseer ingick och löpte parallellt med det som filosofen Jürgen Habermas
beskrivit som uppkomsten av en borgerlig offentlighet och dess kommunikativa
sfär.238 Museerna bidrog därmed till formandet av nationalstatens identitet.
Den andra positionen bildades av det konsthistoriska uppdraget. Konstmuseets uppbyggnadsfas på 1870-talet kännetecknades av ett livligt professionellt erfarenhetsutbyte. Intendenten Johan Boklund, amanuensen Georg
Göthe och senare även intendenten och museichefen Gustaf Upmark d. ä. liksom
museets övriga amanuenser företog flera längre resor i syfte att studera samlingar
och andra museer, emellanåt på egen bekostnad.239 Under seklets sista decennier
minskade antalet utländska studieresor, men vikten av internationella utbyten, i
forskningssyfte och för att hålla sig informerad om museiutvecklingen, betonades
återkommande som till exempel i nedan citat från 1908. Dåvarande museichefen
Ludvig Looström framhöll följande:
Här behöfver icke särskildt påpekas, huru fruktbärande dessa tjänstemännens
studieresor till utländska museer äro för Nationalmusei samlingar, för dessas
anordning och vetenskapliga bearbetning, genom de tillfällen de erbjuda att taga
del af anordningarna och forskningsresultaten inom de museer, som ur
anordningens och den vetenskapliga bearbetningens synpunkt intaga den
främsta rangen inom det moderna museiväsendet. I all synnerhet gäller detta
museerna i Tyskland, enkannerligen Berlins och Dresdens.240

Genom de kollegiala nätverken förmedlades värdefulla kontakter och möjligheter
till förvärv. Ett tidigt exempel var då museet 1868 sökte efter en konservator med
ansvar för inköps- och restaureringsärenden. Det lär ha funnits en lämplig person,
238
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verksam i Ryssland, som man gärna ville engagera, och museikollegor vid Eremitaget i
S:t Petersburg och kollegor i Berlin tillfrågades om referenser.241 Ett annat var när
intendenten Boklund året därpå reste till München för att undersöka möjligheten att
till museet förvärva ett antal gipsavgjutningar.242
Redan år 1872 ägde det första större internationella utlånet rum. National-museum
skickade då 22 föremål, i en första omgång, till den nordiska industri- och
konstutställningen i Köpenhamn. Utlånet kompletterades något senare med två
skulpturer. Det var framför allt det högt värderade genremåleriet samt ett antal samtida
landskapsmålningar som sändes iväg till utställningen. Av de 22 kan bland annat
nämnas: Agnes Börjessons Gamla minnen, Per Eskilsons Målaren på studieresa,
Ferdinand Fagerlins Gossar som leker och Svartsjukan, Johan Fredrik Höckerts Det
inre av en lappkåta, Marcus Larsons Fjällandskap med vattenfall, Amalia Lindegrens
Frukosten, Carl Wahlboms Gustav den II Adolf vid Lützen och Georg von Rosens Erik
XIV.243 År 1900 ordnades i Nationalmuseum en tillfällig utställning med det allra
senaste från fabrikerna i Rörstrand, Gustafsberg och Kosta, sammanlagt 236 föremål
avsedda för världs-utställningen i Paris samma år.244
Inom museet gick åsikterna isär gällande den här typen av satsningar. Nils Fredrik
Sander var visserligen positiv till att själv kunna resa eftersom kontakter med kollegor
vid andra europeiska museer kunde bidra till såväl utvecklingen av samlingens
uppordning, förmerande som dess publika presentation. När det gällde cirkulationen
av föremålen var han dock betydligt mer kritisk. Enligt honom var risken för
omfattande materiella skador genom transporter och obekanta utställningsmiljöer för
stor. Bland arkivhandlingarna har jag funnit tidiga exempel på syningsprotokoll, eller
besiktningsinstrument som de då benämndes.245 De vittnar om att det redan vid den
här tiden utarbetats en nog-grann kontrollapparat i samband med att lånen
upprättades. Föremålen besiktigades inför att de skickades iväg och likaså när de
återvände till museet.
Sanders invändningar ignorerades och Nationalmuseum skickade vid ett flertal
tillfällen sina monumentala historiemålningar att representera Sverige i internationella
utställningar. Ett flertal incidenter finns rapporterade. I nämndprotokollet från januari
1874 rapporteras att Georg von Rosens Erik XIV och Mårten Eskil Winges Tors strid
med jättarna skadats i samband med att de visats på Världsutställningen i Wien
1873.246
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25. t. vä. Georg von Rosen, Erik XIV, stämplad 1871; t. hö. Mårten Winge, Tors strid med
jättarna, 1872.

Tydligast framkommer den interna oenigheten inför världsutställningen i
Philadelphia 1876. Regeringen betonade vikten av ett svenskt deltagande och
uppmanade museet att välja ett antal representativa verk av den svenska samtida
konsten. ”…då här gällde att häfda landets anseende såsom stående i raden af
högt bildade konstidkande nationer,…”.247 Ordförande i Nationalmusei nämnd,
Fritz von Dardel, sympatiserade med regeringens intentioner, men Sander var
starkt kritisk.248 Han ansåg att man borde dra lärdom av tidigare erfarenheter.
Museet hade skickat verk till Paris, Köpenhamn och Wien, vilket bland annat
bidragit till att Johan Fredrik Höckerts Lappkåta behövde restaureras med
retuscher och därför inte kunde sändas igen. Dessutom hade flera andra verk
skadats efter att ha visats på andra platser. Från Köpenhamn återvände
gipsfigurerna utan fingrar och från Wien återkom som sagt Mårten Eskil Winges
Tors strid med jättarna och Georg von Rosens Erik XIV med synliga skador, den
senare med ett hål i duken. För att ytterligare tydliggöra riskerna med att låta
museets föremål delta i stora utställningsevenemang utomlands hänvisade
Sander till det som hände i Wien. Där blev en av Alfred Wahlbergs målningar
söndertrampad. Tänk om det varit en av statens bästa tavlor, skrev han. Dessutom, med tanke på Philadelphia, ansågs klimatförhållandena under såväl den
247

Brev från Kongl. Ecklesiastikdepartementet till Intendenten vid Nationalmusei Konstafdelning,
Nämndprotokoll med bilagor 1876, 12/1876, A1A:8, NM/CK.
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transatlantiska transporten, som under själva utställningsperioden, instabila och
osäkra. Sander betonade riskerna med det föreslagna urvalet för Philadelphia,
som först omfattade samtliga verk i samlingen av Amalia Lindegren och
Ferdinand Fagerlin, och föreslog istället att enbart två tavlor av vardera
konstnären skulle skickas iväg.249

26. Fritz von Dardel, Bestyrelsen för filadelfiautställningen.

Kritiken hörsammades till viss del. Kongl. Maj:t, det vill säga regeringen, beordrade museet att säkra föremålens skydd under transporten, och en person i
Philadelphia fick i uppdrag att packa tavlorna efter utställningen på ett sådant
sätt att de kunde returneras i oskadat skick. Föremålen försäkrades till fullt värde
och de fyra verk som Sander föreslog skulle bli kvar i Sverige, skickades inte
iväg.250 I stort påminde urvalet om det som hade sänts till Köpenhamn fyra år
249

Till Nationalmuseinämndens protokoll den 23 februari 1876, Undertecknat N. Fredr. Sander, Bil. litt. A.
Nämndprotokoll 23 febr. 1876, A1A:8, NM/CK. Han föreslår att konstverken NM 1239, NM 1204, NM 993
och NM 999 inte lånas ut.
250
Brev från Kongl. Ecklesiastikdepartementet till Intendenten vid Nationalmusei Konstafdelning,
Nämndprotokoll med bilagor 1876, 12/1876, A1A:8, NM/CK.
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tidigare. Det bestod huvudsakligen av genre- och landskapsmåleri och flera av
verken som hade visats i Danmark föreslogs representera Sverige även denna
gång.251
Sveriges medverkan i de internationella konst- och industriutställningarna
uppmärksammades i media, bland annat i Tidskrift för bildande konst och
konstindustri (1876) där artikelförfattaren poängterade såväl riskerna i samband
med transporten som klimatförhållandena och den publika aspekten. Ett
argument var att de tomma tavelplatserna i salarna ansågs kunna få en negativ
effekt på turistnäringen, både den inhemska och den internationella. 252 Ovan
nämnda åsiktsskillnader uppstod således i det diskursiva spänningsfält där
problemområdena överlappar varandra. De tydliggör motsättningen mellan en
kunskapsteoretisk och samhällsideologisk position, museimannens värnande om
föremålens kulturhistoriska och konsthistoriska värde i det nationella sammanhanget, visavi de statliga intressena som betonade konstens representativa status
i en internationell kontext.
I föreliggande studie är det huvudsakligen de museiinterna och statliga
argumenten för att tillfälligt exportera konsten som uppmärksammas. I två
publikationer, Medelvägens väg: Sverigebilder i USA, del 1 och 2, undersöker
konsthistorikern Jeff Werner den amerikanska receptionen av svensk konst och
kultur. Hans forskning visar bland annat att det svenska deltagande i
världsutställningen i Philadelphia 1876, i Sverige ansågs mindre framgångsrikt,
medan det finns amerikanska pressnotiser som pekar i en annan riktning. De
talar istället om den svenska konsten i positiva ordalag. Förutom de museiinterna
striderna verkar utställningskommissarien Olof Hermelin haft problem med den
ekonomiska redovisningen och det kan vara ytterligare en bidragande faktor till
den negativa upplevelsen. Däremot framstår världsutställningen i Chicago 1893
för eftervärlden som en betydligt större framgång. Året därpå arrangerade den
amerikanska organisationen American Fine Arts Society en samlingsutställning
med 295 svenska, norska och holländska konstverk. Konsten hämtades från den
tidigare utställningen i Chicago.253
Trots visst missnöje och kritik var ändå det internationella utbytet livligt. Det
var inte enbart professionella incitament som förde de svenska museitjänstemännen utomlands. Internationella utbyten uppmuntrades också från
regeringens sida eftersom de statliga samlingarna ansågs bidra till att stärka
kontakterna med utlandet. Ett exempel på detta är när museets intendent
uppmanas att skicka ett ombud för svensk konst och konstforskning till
festligheterna kring en utställning över Peter Paul Rubens i Antwerpen 1877, till
300-årsminnet av konstnärens födelse. Nationalmuseum ombads även skicka
fotografier av sina Rubensverk till utställningen. Att det här ansågs viktigt förstår
251

Jeff Werner har i Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, del 1, Hedemora: Gidlund, 2008, s. 60–66
beskrivit hur den svenska konsten presenterades och mottogs i utställningen i Philadelphia 1876.
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Tidskrift för bildande konst och konstindustri 1876, Stockholm: Fritzes bokh., 1874–1877. s. 33.
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vi då 250 kronor avsattes för fotograferingen. 254 Regeringen var generellt positiv
till utländska förfrågningar om utbyten och bekostade relativt ofta museimännens tjänsteresor utomlands. Ett sätt att stärka relationerna och samtidigt få
kunskap om andra museers samlingar var genom att byta fotografiska
reproduktioner. Men när den belgiska regeringen år 1873 föreslog ett sådant byte
tvekade Nationalmuseum. Nämnden reserverade sig med argumentet att
samlingarna bara delvis var fotografiskt återgivna, dessutom saknade man
rättigheterna till dessa fotografier då de tagits av en privat fotograf. De skulle med
andra ord behöva köpas in från den privata handeln. Nils Fredrik Sander ansåg
att den här typen av internationella utbyten, framför allt när det gällde fotoreproduktioner av skulpturer och konstslöjd, var alltför resurskrävande. 255 Ett
talande exempel på museiväsendets uppbyggnad enligt en internationell praxis
är då den nederländska regeringen, tio år efter invigningen av den nya museibyggnaden i Stockholm, bad att få ta del av ritningarna för museibygget samt
löneuppgifter, inför sitt eget museiprojekt i sin huvudstad.256

En spretig utställningspraktik - depositioner, låne- och
specialutställningar
Betraktat i ett övergripande och historiskt perspektiv ter sig perioden 1866–1913
som en prövande uppbyggnadsfas. Den tidiga utställningspraktiken verkar
inledningsvis ha uppstått mer av tillfälligheter än av planmässigt agerande, men
vissa organisatoriska rutiner etablerades tidigt. Begreppen exposition, deposition, låneutställning och specialutställning användes för att markera att det
handlade om ett tillfälligt arrangemang och presentation av ett eller flera
konstverk. Med låneutställning avsågs då specifikt en större insamling och
presentation bestående av inlånade konstverk eller samlingar, deposition
användes för att beskriva tillfälliga inlån av enstaka konst- eller konsthantverksföremål, eller mindre omfattande samlingar. Synonymt förekom också
benämningarna exposition och specialutställning. 257 Idéhistorikern Mattias
Bäckström är en av dem som studerat utställningsväsendets historia och han
utgår från ett begreppsanalytiskt perspektiv ”…för att illustrera dynamiken i den
dåtida begreppsanvändningen, men också för att visa att 1860-talet innebar en
rejäl förskjutning från att ordet ”exposition” användes mycket ofta under den
tidigare delen av 1800-talet till att ordet ”utställning” blev nära nog helt etablerat

254

Brev från Kongl. Ecklesiastik Departementet, 49/1877, Museiprotokoll 1877, A2:12, NM/CK.
Bilaga till N.M.Ns Prot. Den 6/10 73: brev ställt till Nationalmusei nämndens protokoll, undertecknat 1873
N. Fredrik Sander, A1A:5, NM/CK; 6/10 1873 Bil. Lit. I, A1A: 5, NM/CK. Denna bilaga är ett svar angående
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belgiska regeringen som föreslår ett utbyte av kopior av framstående konstverk mellan länderna.
256
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under den senare delen.”258 Bäckströms genomgång belyser det komplexa och
breda spektrum av parallella företeelser, som under 1700- och 1800-talen kan
sägas ingå i ett utställningsväsende. Han menar att det går att spåra de historiska
rötterna till dagens konstmuseala utställningsbegrepp till det språkbruk som så
sakteliga etablerades på museerna under det sena 1800-talet. Som exempel
refererar Bäckström till Gustaf Upmark d. ä:s artikel i Nordisk familjebok (1887)
om ”Nationalmuseum i Stockholm”. Mitt källmaterial bekräftar i stort
Bäckströms iakttagelser. Under den andra hälften av 1800-talet förekommer som
sagt parallellt flera olika benämningar för tillfälliga utställningar, vilket också
speglar att det var en konstmuseal praktik i vardande – den var spretig och
mångfacetterad.
I museets årsberättelser från slutet av 1800-talet redovisades mindre
tillfälliga utställningar i bilagor under benämningen deposition, ibland beskrevs
de även som specialutställningar. Museistatistiken visar tydligt att det fanns ett
samband mellan dessa utställningar och antalet museibesökare. Sommaren 1882,
i samband med utställningen av kungaparets, Oscar II och drottning Sofia,
silverbröllopsgåvor, noterades det högsta antalet besök under senaste femårsperioden.259 Vissa av de här lånen permanentades, föremålen införlivades i
statens konstsamling genom testamenten eller gåvobrev. 260 Exempelvis visades
1881 konstnären och historiemålaren Carl Gustaf Hellqvists målning Sten Sture
d.y. död på Mälarens is. Den donerades 20 år senare till samlingen av
bokförläggare Albert Bonniers arvingar.261 Såväl i press som i den interna
dokumentationen förekom kortfattade notiser om i vilken omfattning dessa, och
andra, mindre tillfälliga utställningars väckt publikens intresse. 262 Hellqvists
målning sades locka ”…skaror af besökande till Nationalmuseum,…” 263
Regelbundet presenterades även museets nyförvärv i återkommande utställningar. På Nationalmuseum var det fram till de första decennierna in på 1900talet vanligtvis den här typen av tillfälliga utställningar som arrangerades.
Långivare var framför allt konstnärer, högre tjänstemän och samlare, men också
kungahuset och andra institutioner bidrog med enstaka verk eller samlingar att
visas på museet under kortare eller längre perioder. De flesta långivarna var
privatpersoner, och inte förvånande dominerade personer ur det högre
borgerskapet. Genom dessa tillfälliga inlån etablerades viktiga kontakter för
Nationalmuseum gällande samtida och framtida enstaka och större
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Bäckström, s. 145.
NM Meddel. nr 2, 1882, Bil. Lit. C., s. 24 och 35. I juni var besökssiffran 7 479 vilket hänger samman med
utställningen av silverbröllopsgåvorna.
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Nationalmuseum, Stockholm. Illustrerad katalog över äldre svenskt måleri, Stockholm: Nationalmuseum,
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donationer.264 Kungahuset var flitig långivare och under 1880-talet ordnades
nästan årligen mindre utställningar ur dess rika samlingar.265
Många konstnärer bidrog också med lån av egna verk, eller med andras verk
ur egna samlingar. Dessa visades ofta i Kupolsalen, den sal som först mötte
besökarna på den översta våningen. I Kupolsalen ordnades regelbundet tillfälliga
utställningar av enstaka, eller ett mindre antal inlånade föremål men också av
konstverk avsedda för inköp till statens samling, de så kallade hembjudna verken.
Bjurström menar att genom dessa utställningar blev Nationalmuseum en arena
för den samtida konsten.266 Vad som menas med ”arena” är en definitionsfråga.
Visserligen bevakade museet utvecklingen inom konstlivet och för konstnärerna
var ett inköp till samlingen också viktigt för karriären. Men dessa utställningars
publika och även konstnärliga betydelse ska nog inte överdrivas. Hembudssystemet var, som ovan nämnts, hårt kritiserat och i Stockholm under 1870- och
1880-talen fanns flera aktörer som konkurrerade om konstnärernas och
publikens intresse.267 Men sett till utställningspraktiken i sin helhet under denna
period så hade den en samtida inriktning.268

Rafael

Danska konstnärer

mars– april 1883
Lokal: Gravyrsalen
Utst. Kommissarie: L. Looström
Antal inlånade föremål: Antal föremål ur NM:s saml: 223
Katalog: Förteckning öfver i
Nationalmuseum utstälda gravyrer
efter arbeten af Rafael Santi,
Stockholm, Nationalmuseum,
1883.
Innehåll: kopparstick
Explicit syfte: Rafaels 400-års minne
och konsthistoriska betydelse
Utställningsform: monografisk

nov–dec 1883
Lokal: Kupolsalen
Utst. Kommissarie: xxx i samarbete med prof. O.
Bache från Köpenhamn
Antal inlånade föremål: 11
Antal föremål ur NM:s saml: 0
Katalog nej
Innehåll: samtida danskt måleri och en skulptur
Utställningsform: samlingsutställning

Andra exempel på den tidiga utställningspraktiken var de två större utställningar som
arrangerades år 1883. Den ena tillkom för att
uppmärksamma 400-års jubiléet av Rafaels födelse. I museets gravyrsal visades
ur samlingarna kopparstick efter konstnärens verk och till denna utställning
producerades även en katalog med kortare texter samt en verksförteckning. Den
andra utställningen genomfördes i samarbete med professorn och konstnären
Karin Sidén, ”Syster Anna” och Underlandet, Två betydande 1800-talsverk finner vägen till
Nationalmuseum, Givandets glädje i konstens värld, Nationalmusei årsbok nr 54, Stockholm:
Nationalmuseum, 2008, s. 91.
265
NM Meddel. nr 2, 1882, s. 5 och Bil. Lit. C. Depositioner 1882 s. 35.
266
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”institution” som det blivande Nationalmusei kupolsal skulle förbli ända fram till andra världskrigets utbrott,
ett panteon för den svenska konsten.”.
267
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268
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Otto Bache i Köpenhamn. Syftet var att främja konstnärlig samverkan mellan
Sverige och Danmark och samtidigt fick museinämnden möjlighet att välja
mellan ett större antal nordiska konstnärer än vad som annars var brukligt vid
förvärv. Av de utställda verken införlivades i samlingarna Bertha Wegmanns Ung
moder med sitt barn i en trädgård; Carl Fredrik Aagaards i Saeby skog,
vårstämning och Vilhelm Jacob Rosenstands Utanför Kaféet, scen vid Kongens
Nytorv i Köpenhamn. Utställningen bestod av 10 målningar och en skulptur. 269

27. t. vä. Vilhelm Jacob Rosenstand, Utanför Café A Porta vid Kongens Nytorv,
Köpenhamn, 1882; t. hö. Carl Fredrik Aagaard, En kägelbana i Saebyskogen,
Vårmorgon, 1882.

Dessa utställningar väckte en viss uppmärksamhet i pressen. I Ny illustrerad
tidning nämndes Rafaelutställningen och särskilt behandlades de verk som fanns
inom landets gränser. Här beskrevs till exempel de sex originalteckningar som
Carl Gustaf Tessin förvärvade i Paris.270 Den konservative kritikern Carl Rupert
Nyblom recenserade utställningen i Post och inrikes tidningar och refererade till
en samtida diskussion gällande handteckningarnas autenticitet. 271 I Stockholms
Dagblad noterades såväl var utställningen ägde rum, som vem som anordnat den
och att det fanns en liten katalog till försäljning. I artikeln poängterades också
269

NM Meddel. nr 3, 1883, s. 5, 9 f, 18 f och 39.
L. L., Rafael i Sverige, NIT 1883-04-07, s. 115; illustration Konungarnas tillbedjan NIT 1883-04-07, s. 116.
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handtecknings- och gravyrsamlingens höga ekonomiska värde. Artikelförfattaren
beklagade bristen på målningar i samlingarna av mästaren.
Nästan alla större Rafaelsverk finnas här i afbildning, och utställningen lemnar
genom dem en synnerligen rikhaltig översigt öfver Rafaels lifsarbete, utan fråga
den rikhaltigaste, som vårt land har åstadkommits eller öfver hufvud kan
åstadkommas.272

Nationalmuseums rika handtecknings- och gravyrsamling användes ofta under
1800-talets sista decennier och under en stor del av 1900-talet för att ordna
utställningar av olika slag. Som framgår av ovan citerade artikel ansågs
gravyrerna såväl ha ett värde i sig som att vara alternativ till en mästares originalverk. Med denna samling som grund ordnades monografiska och tematiska
utställningar och så småningom en utställning som utförligt presenterade de
grafiska teknikernas historia.
Den ovannämnda danska utställningen uppmärksammades i Aftonbladet och
skribenten gläds åt att inte behöva resa till Köpenhamn för att få ta del av grannlandets konst.
Emellertid, en vacker dag, fick nationalmusei intendent en särdeles god idé. Han
beslöt att anordna en dansk konstutställning i kupolsalen, en helt liten
utställning, en exposition i miniatyr. Det stannade icke vid blotta idén, planen
realiserades och att den realiserades på ett högst lyckligt sätt, derom kan hvar
och en lätt sjelf övertyga sig.273

En intresserad besökare rekommenderas att besöka museet en vardag för att
slippa bli ”…ihjälklämd i trapporna en söndagsmiddag…”.274 Det lilla formatet till
trots ansågs utställningen ändå representera det nutida danska måleriet, man
betonade det nationella draget, noterade samtidigt ett franskt inflytande och
passade på att rikta en kritik mot den samtida svenska konsten. Det svenska
måleriet ansåg skribenten inte lika tydligt nationellt i sitt uttryck. 275 Konstnärer
som Otto Bache, Michael Ancher, Peder Severin Kröyer, Vilhelm Rosenstand,
Bertha Wegmann, Christian Zacho, Carl Fredrik Aagaard nämndes, liksom det
faktum att landskapsmåleri dominerade tätt följt av genremåleri.
Korteligen: den lilla danska expositionen i nationalmusei öfre kupolsal är en lika
intressant som gedigen företeelse. Ingen, som vill göra anspråk på att vara
konstvän, torde väl häller försumma att taga utställningen i skärskådande.
272
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Säkert är, att han icke skall anse sig hafva kommit dit upp i kupolsalen
förgäfves.276

Det här är några belysande exempel på den bredd och variation som kännetecknade de tillfälliga utställningarna. De kunde bestå av ett till flera hundra
föremål, spänna över en tidsrymd från 1500-tal fram till nutid, och de ordnades
inom alla avdelningar på museet. Från slutet av 1880-talet och något decennium
in på det nya seklet blir med andra ord utställningspraktiken allt mer manifest.
Mot slutet av 1880-talet och framöver återkom den här typen av mindre
utställningar regelbundet, och i årsberättelserna framhävs de publika framgångarna, som emellanåt är avsevärda.277
Måleri- och skulpturavdelningen, avdelningen för handteckningar och grafik
och den nya konstslöjdsavdelningen utmejslades till självständiga enheter inom
museet, och de kom också att få helt olika förutsättningar att visa tillfälliga
utställningar. Intressant att notera är att utställningspraktiken hade ett påfallande samtida nationellt och nordiskt fokus, som till exempel utställningen
över samtida dansk konst liksom de återkommande utställningarna med
”hembjudna” verk för förvärv till statens samling. Det motsäger den samtida
kritiken över att museets bristande intresse för den samtida konsten. Historiskt
inriktade utställningar arrangerades vanligen av material hämtat från teckningsoch grafiksamlingen, som till exempel i den ovan nämnda Rafaelutställningen.
Inom handtecknings- och gravyravdelningen skedde ständiga förändringar
och här ordnades regelbundet olika tillfälliga utställningar. Programmet varierade, det visades monografiska, tematiska och materialinriktade presentationer
liksom arkitekturritningar och modeller för tidens större byggnads- och
utsmyckningsprojekt i Stockholm och andra städer runt om i landet, som
exempelvis planerna för det nya Riksdagshuset. 278 Återkommande arrangerades
utställningar ur den samling av äldre mästares handteckningar som förvärvats av
Carl Gustaf Tessin under hans vistelse i Paris kring mitten av 1700-talet. En av
museets förnämsta samlingar.
Vid två tillfällen, 1890 och 1892, visades fotografier tagna av Kung Oscar II
och kronprinsessan Victoria under deras resor på kontinenten och i Egypten.279
Dessa utställningar är udda händelser i Nationalmuseums utställningshistoria
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Ibid.
Se t. ex. NM Meddel. nr 11, 1889, s. 16. Särskilt omnämnande får utställningen med Dagnan-Bouverets
målning Madonnan i Lövsalen, som visades under 18 dagar och då besöktes av 15 000 personer. Det var
genom Prins Eugens försorg som verket kunde visas på museet.
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NM Meddel. nr 11, 1889, s. 16 f.; NM Meddel. nr 15, 1892, s. 23.
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NM Meddel. nr 12, 1890, s. 22; NM Meddel. nr 15, 1892, s. 23; Göran Alm & Björn Axel Johansson, Resan
till Egypten. Drottning Victorias fotografiska liv, Skrifter från Kungl. Husgerådskammaren 13, Stockholm:
Atlantis, 2012, s. 206. Utställningen med Kronprinsessans Victorias fotografier 1892 var en reseskildring
bestående av såväl landskapsvyer, folklivsskildringar som pyramider och andra fornlämningar. Utställningen i
dåvarande gravyrsalen pågick under perioden 6/4 - 16/5. Gravyrsalen hade varit stängd för renovering under
årets första månader. Hovfotograf Gösta Florman monterade och ramade fotografierna. Amanuens Erik
Folcker var utställningens kommissarie.
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eftersom fotografiet först nu på senare år har upptagits som en del av museets
samlingsområde. Därför har endast ett fåtal renodlat fotografiska utställningar
arrangerats i museet under den period som vi här behandlar. På 1890-talet var
fotografi en nymodighet och intresset för den så kallade Orienten utbrett, vilket
förklarar de två utställningarna. Utställningarna representerade sålunda såväl
tidsandan som Nationalmuseums nära band med kungahuset. Samtidigt är de goda
exempel på den institutionella roll museet ville axla som nationell arena för den
svenska kulturens utveckling. Kung Oscar II:s och kronprinsessan Victorias
intryck, betraktandet av Europa och Orienten genom fotomediets lins,
representerade både nationens blick på omvärlden, det moderna livet och fotografins intåg som dokumentärt och konstnärligt medium. Kronprinsessan
Victorias fotografier avslöjar att det bakom kameran stod en person med blick för
bildens estetiska kvaliteter och miljöernas dokumentära värde. I ett utställningshistoriskt perspektiv var denna utställning ovanlig också såtillvida att det var fråga
om fotografier och de var tagna av en kvinna. Utställningen var också formad av sin
historiska kontext. Inom hovet fanns ett utbrett intresse för den nya tekniken. Såväl
Karl XV som Oscar II använde medvetet fotografiska visitkort för att sprida bilder
av sig själva och när kronprinsessan av hälsoskäl rekommenderades en längre
vistelse i varmare trakter, införskaffades en kamerautrustning. Hon dokumenterade sina upplevelser av vistelsen i Egypten och ägnade tid åt mörkrumsarbete.
Ett urval av fotografierna samlades sedan tillsammans med reseanteckningar i
publikationen: Vom Nil, utgiven i Karlsruhe 1892.280
Utställningen tillkom i en tid då det västerländska utforskandet av faraonernas
högkultur i stor utsträckning spreds via fotografin, särskilt daguerreotypin. Dessa
expeditioner dokumenterades och spreds till allmänheten på ett sätt som tidigare
inte varit möjligt. De europeiska museerna fylldes snabbt med fynd av
vetenskapsmän och skattjägare och det privata samlandet växte. Tidigare hade
konstnärer engagerats för att förmedla intryck från fjärran länder och exotiska
platser men med fotografin stärktes det dokumentära anslaget. Även svenska
resenärer sökte sig vid den här tiden till Egypten. Från 1834 och framåt finns en
handfull reseskildringar publicerade. Att intresset var stort för den här delen av
världen vittnar bland annat deltagarantalet på orientalistkongressen i Stockholm
1889 om. Den lockade drygt 700 personer; experter från hela världen som dryftade
senaste nytt inom området. Händelsen bevakades bland annat av Ny illustrerad
tidning.281
280

Vom Nil: Tagebuchblätter während des Aufenhalts in Egypten im Winter 1890/91 von Victoria,
Kronprinzessin von Schweden und Norwegen, Prinzessin von Baden. Mit Lichdruckbildern nach eigenen
photographischen Aufnamen und einer Karte. Als Manuscript: gedruckt, Karlsruhe, 1892; Alm & Johansson,
s. 28 f., 51, 57. ”En stor samling fotografier utförda af H.K.H. Kronprinsessan Viktoria hafva en längre tid
varit exponerade i Gravyrsalen i Nationalmuseum. Bland de enligt en uppgift till bortåt två tusen uppgående
negativen finnas en stor mängd tekniskt särdeles väl utförda plåtar, motiven hufvudsakligen från Egypten äro
af största intresse. Negativen äro i olika format från 30 x 40 cm till 9 x 12 cm, tagna och framkallade af
kronprinsessan själf.” Citat från Fotografisk tidskrifts julnummer 1892, hämtat från Alm m. fl. s. 207–208.
281
Ny illustrerad tidning, nr 37, 1889-09-14; se även Alm & Johansson, s. 43–50.
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28. Två beduinflickor. Fotot av beduinflickorna var en av dåtidens mest uppmärksammade
bilder.

Utställningen med kronprinsessans och kungens fotografier följde, med andra
ord, två stora samtida trender: dels fotografins framväxt som dokumentärt
medium, vilket kom att ersätta tecknandet och akvarellmåleriets roll för att fånga
stundens ögonblick, och dels Orientens exotism, som stod i stark kontrast till
nationalismens visuella uttryck. De höga besökssiffrorna under utställningsperioden bekräftar också att temat väckte stor nyfikenhet i sin samtid. 282
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NM Meddel. nr 15, 1892, s. 30. Under april månad registreras 3 782 besök, vilket är de näst högsta
besökstalen efter sommarmånaderna juli och augusti, 4 874 resp. 4 973.
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29. Vy över Nilen, vyn över floden med pyramiderna i fonden var ett av Victorias
favoritmotiv.

En konstmuseispecifik utställningspraktik i vardande
Under 1880-talet ordnades några utställningar som utmärker sig, då de uttryckligen avsåg att förena den konstmuseala praktikens vetenskapliga, det vill säga
konsthistoriska, uppdrag med ett publikt tillgängliggörande. De skiljer sig därmed från den ovan beskrivna praktiken där utställningarna ofta verkar ha tillkommit mer av en slump. De tillfälliga utställningarna under 1860- och 1870talen kunde uppstå ur ett erbjudande att visa konst ur någon privat samling eller
i syfte att presentera exempel av det senaste inom konsten och konsthantverket,
men utan att föras in i ett konsthistoriskt sammanhang. Denna ”slumpmässighet”
avspeglar troligtvis också den vanligt förekommande uppfattningen att konstens
skönhetsvärden, den estetiska upplevelsen, ansågs vara en känslomässig erfarenhet. Konstbetraktandet var med andra ord framför allt estetiskt betingat och
således separerat från den konsthistoriska kunskapen. Det var en konstsyn som
utgick från antagandet att förmågan att uppleva skönhet var medfödd, vissa hade
den och andra inte.

103

30. Från vänster: Georg Göthe, avdelningsföreståndare för måleri- och
skulptursamlingen, Ludvig Looström överintendent, John Kruse, amanuens och
föreståndare för handtecknings- och gravyrsamlingen och Karl Wåhlin, amanuens och
sekreterare, 1902.

Men 1870-talet var, som intendenten Georg Göthe påpekade, en konstbildningens och en museernas tid, och konstbildningen en viktig samhällsfråga.
Konsten ansågs vara ett uttryck för ett folks själsliv och därför också en folkets
allmänna angelägenhet. Göthe menade att ”Konsthistorien ger utgångspunkter åt
teorien och åskådliggör det skönas lagar, och då den upplyser oss om andra tiders
konst, lär den oss förstå vår egen och oss sjelfva.” 283 Göthe vände sig alltså mot
en uppdelning mellan den estetiska erfarenheten och den historiska kunskapen.
Han ansåg att konstförståelsen kunde läras ut. Genom att jämföra och noggrant
iaktta konstens tekniker, stilar och historiska sammanhang kunde det estetiska
sinnet tränas och människan förstå konstens betydelse för individen och
mänskligheten. Mot slutet av 1880-talet framhävdes det konsthistoriska
perspektivet än tydligare. Det var ingen tillfällighet utan speglar en förändring i
sammansättningen av museets tjänstemän. Det var en tydlig skillnad mellan den
äldre generationens bakgrund och yrkesmässiga tillhörighet och de aktörer som
283

George Göthe, Några ord om den bildande konsten och dess publik, Tidskrift för bildande konst och
konstindustri, Häftet 2, 1876, s. 51.
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fick en mer framträdande position under 1800-talets sista decennier och in på
1900-talet. Omkring 1866 var Fritz von Dardel, Fredrik Wilhelm Scholander och
Johan Christoffer Boklund alla knutna till Nationalmuseum. De hade kommit till
makten genom kunglig gunst. De var i första hand ämbetsmän och konstnärer,
enligt källorna var de mindre intresserade av föremålens konsthistoriska
sammanhang.284 Gustaf Upmark d. ä., Ludvig Looström, Georg Göthe och John
Kruse representerade däremot museiprofessionens tilltagande specialisering och
konsthistoriska inriktning. Det blev allt vanligare att akademiskt skolade
konsthistoriker fick framträdande positioner inom konstmuseerna.285
Utställningarna Utställningen af äldre mästares taflor m. m. ur svenska
privatsamlingar (1884), Målningar och skisser i vattenfärg af svenska
konstnärer (den så kallade Akvarellutställningen, 1886) och Äldre guld och
silfverföremål (1887), Grafiska utställningen, (1889) och Gustaf II Adolfsutställningen (1894–1895) byggde på konsthistoriska metoder och förhoppningen var att de på en allmän nivå skulle vara konstbildande. Inspiration
hämtade man från liknande satsningar som ägt rum utomlands. 286 På så vis är de
intressanta att analysera i förhållande till de problemområden jag definierat, det
kunskapsteoretiska, det samhällsideologiska och det nationella. De utgör tidiga
exempel på vad jag valt att kalla en konstmuseispecifik utställningspraktik.
Utställningen af äldre mästares taflor m. m. ur svenska privatsamlingar
10 maj–16 juni 1884 [den 16 juni 1884 skickar utställningskommittén ut ett pressmeddelande
med tack till långivare och andra som bidragit till utställningen]
Lokal: Bukowskis lokal, Arsenalsgatan 2 D
Utställningskommissarie: amanuens Olof Granberg
Antal inlånade föremål: 286
Antal föremål ur NM saml: 0
Utställningskatalog: Beskrifvande katalog öfver utställningen Äldre Mästares Taflor m. m. ur
svenska privatsamlingar anordnad till förmån för Högskolefonden, maj –juni 1884, Stockholm:
P. A. Norstedt & Söner, 1884.
Innehåll: äldre västeuropeisk konst
Utställningsform: samlingsutställning
Utställningsprincip: hängning i skolor

Vi börjar med det konsthistoriska. Utställningen af äldre mästares taflor m. m.
ur svenska privatsamlingar (1884) och Äldre guld och silfverföremål (1887)
föregicks av ett landsomfattande inventeringsarbete. En inbjudan att bidra till
utställningarna skickades ut till privatpersoner som antogs äga föremål värda att
infoga i en konsthistorieskrivning, föremål som på det viset också kunde komplettera museets samling. Hur gick man då tillväga? Amanuensen Olof Granberg,
utställningskommissarie för Utställningen af äldre mästares taflor, påpekade att
284

Se ex. Dardel, 1916, s. 32; Dietrichson, 1902, s. 85 f.
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Beskrifvande katalog öfver utställningen af Äldre Mästares Taflor m.m. ur svenska privatsamlingar,
anordnad till förmån för Högskolefonden, maj-juni 1884, Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1884, s. 3.
285

105

man i inbjudan särskilt betonat att det skulle vara möjligt att ge ”’…konstvännen
i tillfälle att icke blott öka sin kunskap om i nationalmuseum företrädde
konstnärer, utan äfven att studera ansedde italienske, tyske, franske och,
företrädesvis, nederländske mästare, hvilka i nationalmuseum alls icke eller
endast på ett mindre tillfredsställande sätt äro representerade.’” 287 Denna insats
speglar hur museet uppfattade sin roll som vetenskaplig institution, i detta uppdrag ingick inte enbart att hålla ordning på de egna samlingarna utan även att
kartlägga och förteckna svensk och västerländsk konst och konsthantverk i privat
ägo. Ett sätt att effektivt skaffa sig en överblick av landets konstbestånd var just
att samla konsthistoriskt intressanta och värdefulla föremål i tillfälliga utställningar. Den vetenskapliga bearbetningen av konsten redovisades i kataloger
i vilka konsten förtecknades bland annat enligt följande principer:
Vid hvarje konstnärs namn hafva meddelats korta data och upplysningar,
grundade på de nyaste och säkraste forskningar. Signaturerna hafva med all
omsorg granskats och afskrifvits, beskrifningarna gjorts så utförliga som
möjligt. I allmänhet har en vetenskaplig noggrannhet (en kritik, som af hänsyn
för de resp. egarnes åsigter dock naturligtvis icke fått föras för långt)
eftersträfvats. Att trots allt detta många fel och brister vidlåta detta försök, är
mer än sannolikt, men äfven i någon mån ursäktligt, då dessa 224 taflor på
endast ett fåtal dagar måst beskrifvas, granskas och uppmätas.288

Av citatet att döma krävdes det en intensiv arbetsinsats och Granbergs reservation var säkerligen helt befogad. Den beskrivande katalogen är trots det ett
ambitiöst arbete som ger en god föreställning om de i utställningen ingående
verken. Katalogen ger emellertid ingen information om hur utställningen var
organiserad, då konstnärerna redovisades i alfabetisk ordning. En bättre bild av
utställningens gestaltning gav däremot signaturen O.G., det vill säga Olof
Granberg själv, i Aftonbladet. Där framgår att utställningen bredde ut sig i flera
rum. Några konstverk var placerade på en draperad kakelugn och bysterna i
fönstren var omgärdade av växter och åtminstone ett verk var placerat på ett
staffli. På en av utställningssalarnas långvägg visades måleri av konstnärer ur den
flamländska skolan Ferdinand Bol, Frans Hals, Jan de Heem, Alexander
Coosemans, Jan van den Hoecke och Jacob Jordaens.289
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31. Ur utställningskatalogen Beskrifvande katalog öfver utställningen af Äldre Mästares
Taflor m.m. ur svenska privatsamlingar, anordnad till förmån för Högskolefonden, majjuni 1884. Katalognummer 124, Alexander Roslins målning Porträtt av konstnären själv
och hans hustru, förvärvades av Nationalmuseum 2013, se bild 32.

Inventeringen kan nog sägas ha blivit en framgång, då den bjöd på vissa
överraskningar. Bland annat upptäcktes fyra italienska målningar av hög kvalitet,
vilket jämfördes med den italienska samlingen på Nationalmuseum som beskrevs
som "...så dålig, att den, hvilken icke sett något bättre af italiensk konst, verkligen,
såsom vi här om dagen hörde en konstvän yttra sig, ’kan vara färdig att blifva
strindbergian på fläcken’.”290 Nationalmuseums italienska samling bestod till största
delen av måleri som inköpts på beställning av Gustav III och som när det anlände till
Sverige visade sig mestadels bestå av kopior och verk av sämre kvalitet. Denna
samling har nyligen blivit föremål för en omfattande forskningsinsats vilken bland
annat bidragit till ny kunskap om affären och också till nya attribueringar.291
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O.G., Bildande konst. Utställningen (till förmån för högskolefonden) af äldre mästares målningar. II. De
italienska, tyska och franska målningarna., AB 1884-05-23.
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Italian paintings: three centuries of collecting, Nationalmuseum, Stockholm, Sabrina Norlander Eliasson,
Daniel Prytz, Johan Eriksson, Sofia Ekman, Stockholm: Nationalmuseum, 2015.
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32. Alexander Roslin, Konstnären och hans hustru Marie Suzanne Giroust målande
Henrik Wilhelm Peills porträtt.
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Utställningen af äldre mästares taflor, 1884, visade också att det holländska
måleriet dominerade i de svenska privatsamlingarna och här fanns flera
konstnärer representerade som saknades i museets samling som exempelvis
Hendrick Terbrugghen, Gerhard Terborch och Jan Both.292
Utöver det vetenskapliga och publika syftet med denna utställning fanns
ytterligare ett incitament. Den ordnades i syfte att stödja Högskolefonden och den
visades inte i Nationalmuseum utan i Bukowskis lokaler på Arsenalsgatan 2, i
Stockholm. Utställningen af äldre mästares taflor m. m. ur svenska privatsamlingar kan alltså sägas vara den första större ”extramurala” museiutställningen med äldre mästerverk arrangerade i skolor enligt internationella
och museala förebilder.293

Målningar och skisser i vattenfärg af svenska
konstnärer/Akvarellutställningen,
19 oktober 1886 – 1887
Lokal: gravyrsalen
Utställningskommissarie: Gustaf Upmark d.ä.,
biträdd av Erik Folcker
Antal föremål: 548, varav 294 av E. Lundgren,
250 akvareller av 43 äldre svenska konstnärer,
4 verk av 3 samtida konstnärer.
Antal konstnärer: 47
Utställningskatalog: Förteckning å i
Nationalmuseum utstälda målningar och
skisser i vattenfärg af svenske konstnärer
1886, Stockholm: Nationalmuseum, 1886.
Innehåll: akvarellmåleri
Utställningsform: samlingsutställning,
huvudsakligen monografisk,
Utställningsprincip: kronologisk,
presentationen av E.L: s konstnärskap
ordandes tematiskt.

33. Fritz von Dardel, Kommittén för
Egron Lundgrenutställningen 1876.

Innan vi går in på Äldre Guld och Silfverföremål, 1887, vill jag ta upp en annan
utställning som jag menar kan beskrivas som en konstmuseispecifik praktik.
Akvarellutställningen, 1886, var en presentation av Egron Lundgrens och
Fredrik Wilhelm Scholanders konstnärskap. Merparten utgjordes av akvareller,
gouacher och teckningar donerade till museets samma år, samt av ett förvärv av
292

O.G., Bildande konst. Utställningen (till förmån för högskolefonden) af äldre mästares målningar. IV.
Holländare, AB 1884-06-03.
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Beskrifvande katalog öfver utställningen af Äldre Mästares Taflor m.m. ur svenska privatsamlingar,
anordnad till förmån för Högskolefonden, maj-juni 1884. Stockholm 1884, s. 3 f. I katalogens förord anges
följande: ”Det framhölls i nämnda inbjudningsskrifvelse, att Sverige icke är konstskatternas land och att det
icke kan täfla med de stora kulturlanden i rikedom på utmärkta konstalster.”. Men det poängteras också att det
i NM:s samlingar och i svenska privatsamlingar finns många dyrbara verk av intresse för den
konstintresserade allmänheten. Och vidare; ”Det är derför som undertecknade beslutat, att efter mönstret af
liknande, i utlandet hållna expositioner, härstädes anordna en utställning af framstående och karakteristiska
arbeten af äldre mästare …”.
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Scholanders handteckningar och akvareller. 294 Dessa kompletterades med äldre
mästares verk och ett mindre antal akvareller från samtida konstnärer som Carl
Larsson, Regina Kylberg och Anna Gardell-Ericson. De senare ansågs förmedla
de allra senaste intrycken från akvarellmåleriets utveckling i Frankrike.
Utställningen prisades för den estetiska upplevelsen, det konstnärliga innehållet
och det historiska sambandet:295
Hvar och en, som sjelf sysslar något med ritstift eller penna, eller hvar och en,
som för öfrigt har någon uppöfvad blick för det artistiska språkets skönheter,
kan tillbringa en njutningsrik och uppbygglig stund i denna vackra utställning,
hvilken sedan några dagar tillbaka varit anordnad i muséets gravyrsal och hvars
öppnande för allmänheten vi förut omnämnt.296

I ett utställningshistoriskt perspektiv är exponeringen av Egron Lundgrens verk
ett bra exempel på hur utställandet formades av andra kriterier än den gängse
kronologin, som vanligtvis användes i monografiska presentationer. I den del av
utställningen som ägnades Lundgrens akvarellmåleri presenterades detta i
relation till såväl en äldre tradition som till den samtida utvecklingen. Hängningen organiserades också tematiskt, till skillnad från utställningens övriga verk
som presenterades kronologiskt, något som sällan förekom vid denna tid. 297
Egron Lundgrens verk var utställda på salens högra sida i fyra montrar och
därtill två grupper av större och mindre vägguppsättningar. Den andra hälften av
salen ägnades övriga konstnärer. Nära Lundgren hängde elva verk av Niklas
Lafrensen sammanförda i grupp och invid dessa verk från slutet av 1700-talet av
konstnärerna Carl Gustaf Pilo, Elias Martin, Carl Fredric von Breda och Louis
Jean Desprez. Lundgrens verk grupperades dels efter motiv, dels teknik. Först
mötte besökaren resminnen från Frankrike och Spanien, de trakter där han fann
sig själv, därefter skildringar från Orienten, studier från resan till Indien 1858–
59 och Sepoyupproret. Intill dessa hade en grupp verk som skildrade den
nordiska naturen placerats, och sedan följde en serie kopior efter äldre mästare,
som avslöjade Lundgrens intresse för medeltidens och ungrenässansens konst.
Resten av urvalet handlade om konstnärens teknik, till exempel sirliga blyertsteckningar, studier i akvarell, laveringar, teckningar i rödkrita och impressionistiska ögonblicksskisser.298
Presentationen av Lundgrens verk ordnades med sålunda enligt jämförande
och tematiska principer med utgångspunkt från motivkretsar och teknik.
Kronologin fick alltså ge vika till förmån för tematiken. Det var viktigare att belysa
”Litteratur och konst”, GHS, 1886-07-14.
”Bildande konst. Nationalmuseum”, SD 1886-10-19; G. G-e., “Aqvarellutställning i Nationalmuseum.”,
SD 1886-10-28.
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konstnärskapet genom att möjliggöra jämförelser mellan olika skildringar inom
samma motivkrets och geografiska område. Det gavs också möjlighet att studera
Lundgrens konstnärskap i relation till akvarellmåleriet före och efter hans egen
tid. I katalogtexten och i förteckningen framhävdes inte något särskilt verk, utan
alla var kortfattat listade i nummerordning.299
Det verkar ha varit ett lyckat grepp. Carl Rupert Nyblom ansåg att presentationen av Lundgrens verk var mer inbjudande än utställningen i övrigt: ”Här
kommer man hans konstnärliga, innersta tankar närmare än någonsin förr, och
man lär sig allt mera beundra honom ej blott som en glödande kolorist, utan som
en tecknare med säkerhet i hand och öga som få bland de våra. 300 Karl Wåhlins
artikel i tidskriften Konstvännen ägnades huvudsakligen Egron Lundgrens
konstnärliga gärning, utställningen i Nationalmuseum omnämns endast i mycket
svepande ordalag.301

34. Gravyrsalen, omkring 1906.
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Förteckning å i Nationalmuseum utstälda målningar och skisser i vattenfärg af svenske konstnärer 1886,
Stockholm: Nationalmuseum, 1886.
300
C.R.N., Bildande konst. Aqvarellsamlingen i Nationalmuseum., PIT 1886-11-30.
301
Karl Wåhlin, Egron Lundgren som aqvarellist, Konstvännen. Organ för konstfrågor, konstkritik och
konstnotiser. Nr 1 den 1 januari 1887, utg. A.E. Friedlander, Stockholm, 1886.
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Det är i det här sammanhanget också värt att påpeka att 1914, när Karl Asplund
inför arbetet med en monografi över konstnären fick i uppdrag att ordna
samlingen av Egron Lundgrens akvareller, så gjorde han det enligt en strikt
kronologisk princip. Asplund var mycket kritisk till den tematiska struktur
varmed Karl Wåhlin under åren 1890–91 organiserat materialet. Asplund
menade att det var svåröverskådligt och utan enhetlig systematik. Det här ger vid
handen att en tematisk struktur var något radikalt och vid denna tid sällsynt i
såväl den museala kontexten, som i utställningspraktiken och definitivt i
samlingspresentationen.
Ytterligare ett exempel på en tidig konstmuseispecifik utställningspraktik,
med inventering och forskning som grund, är Äldre Guld och silfverföremål, som
arrangerades 1887. Tiden kännetecknades av nya strömningar inom måleriet och
Arts & Crafts rörelsens ideologiskt bottnade formsträvanden påverkade också
synen på konsthantverket. Det nya låg således i tiden, men Nationalmuseum
blickade bakåt i historien och arrangerade en utställning bestående av 1800 äldre
tiders föremål från 90 långivare.302 I årsberättelsen användes begreppet låneutställning och där får den också ovanligt stort utrymme. 303
Ludvig Looström, konsthistoriker och sakkunnig inom området, var
utställningens kommissarie. Han hade svarat för konstslöjdsavdelningens
gestaltning i museet 1884 och var dessutom verksam som sekreterare i Svenska
Slöjdföreningen. Till utställningen författade Looström två texter, en vägledning
och en artikel i Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen ämnad för
föreningens medlemmar, och han presenterade också utställningen i två artiklar
i Nya Dagligt Allehanda.304
Artiklarna är goda exempel på texter riktade till olika målgrupper. Artikeln i
Slöjdföreningens meddelanden är en översiktlig historisk exposé, avsedd att
introducera läsaren i olika tiders föreställningar om guldet och de ädla
metallernas symboliska och ekonomiska värden. Det är en allmän och publik
presentation av en utställning, hållen i en berättande ton som framhäver de
kulturella sammanhangen och de övergripande samhällsskeendena. De rent
stilhistoriska beskrivningarna finns med, men är nedtonade till förmån för
kontexten. Den innehöll också ett antal detaljerade illustrationer av några
representativa föremål och ett antal stämplar.
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NM Meddel. nr 9, 1887 s. 19.
NM Meddel. nr 9, 1887, s. 3 och s. 19 f; Begreppet förekommer dock i andra sammanhang och tidigare, bl.
a. i samband med inlånen till Stockholms konstindustriutställning 1876–1877, se ”För komiterade för
Låneuställningen i Arfprinsens palats”, undertecknat G. Upmark, Verksamhetsberättelse S.A.K Stockholm
den 25/2 1878, ställd till Kongl. Majt., Stockholms konstindustriutställning 1876–77, NM/AVD F1A:1.
304
Ludvig Looström, Vägledning i utställningen af äldre guld- och silfverföremål i Nationalmuseum år 1887,
På uppdrag af intendenten utarb. af Ludvig Looström, Stockholm, 1887; Ludvig, Looström, Om bruket af
guld- och silfverföremål i de svenska hemmen under 1500 – 1700-talen, Meddelanden från Svenska
Slöjdföreningen 1887, Stockholm: Svenska Slöjdföreningen, 1887; Ludvig Looström, Utställningen af äldre
guld- och silfverföremål i Nationalmuseum. I. och II, NDA 1887-02-24 och NDA 1887-03-04.
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Utställningen af Äldre Guld- och Silfverföremål
14 februari–13 april 1887
Lokal: Nationalmuseum, den sydvästra salen på mellanvåningen (den s.k. möbelsalen)
Utst.kommissarie: amanuens Ludvig Looström
Utst. Kommitté: [saknas uppgift]
Antal långivare: 68 privatpersoner inkl. H.M Konungen, H.K.H. Kronprinsen, Kronprinsessan,
Prins Oscar samt ett antal kyrkor (totalt 90 långivare)
Antal inlånade föremål: ca 1800
Antal föremål ur NM samlingar: [saknas uppgift]
Utställningskatalog: Vägledning i utställningen af äldre guld- och silfverföremål i
Nationalmuseum år 1887, På uppdrag af intendenten utarb. af Ludvig Looström, Stockholm,
1887. På initiativ av Gustaf Upmark d.ä. producerades även ett fotografiskt praktverk, Carl
Fredrik Lindberg, Silfverutställningen i Nationalmuseum:42 fotografier/af C. F. Lindberg
utgifna af Nationalmuseums konstavdelning: Stockholm: I. Haeggström, 1887.
Innehåll: guld- och silverföremål 1400–1700
Utställningsform: konsthantverksutställning
Utställningsprinciper: föremålen presenterades i skåp, montrar och på bord indelade i ex.
kyrkliga föremål, föremål av särskilt högt konstnärligt eller historiskt värde, skråsilver,
bordssilver, bordskärl, dryckeskärl, allmogesmycken m.m.
Antal besökare: 15 229

Intressant är Looströms betoning av svårigheten att åstadkomma en hundraprocentig vetenskaplig vederhäftighet i utställningens sammansättning. Trots
gedigen forskning var det svårt att med säkerhet säga något om silversmidet och
dess utövare i Sverige vid den här tiden, då det under 1500- och 1600-talen var
mycket sällsynt med svenska stämplar. Looström fascinerades uppenbarligen av
de unika föremålen. Anekdotiskt och roande skildras ett av utställningens mer
udda, om än unika föremål, nämligen en skål i vilken en hästsko av silver var
infattad. Den kom från Karl XII:s häst Cavalier.305 För dem som detaljerat ville
studera föremålen producerades ett planschverk med 150 avbildningar av
föremål ur utställningen.306 Mer kortfattad och sakligare i tonfallet än artikeln i
Meddelanden var den vägledning om 26 sidor som utarbetades för museet. Av
innehållet och upplägget att döma riktade den sig till de mer specialintresserade
besökarna. Detaljerat listades namnet på alla utställare och texten följde
föremålens placering i salarna och i montrarna. De flesta föremålen var placerade
i större skåp, numrerade, och indelade antingen i en övre- och en undre avdelning
eller i tre avdelningar. Men en del föremål var också placerade på särskilda bord
och i låga montrar. Den tematiska placeringen möjliggjorde stilhistoriska jämförelser mellan olika föremål från samma period, och över tid. 307
Vilka var då de museiinterna incitamenten för en utställning av det här slaget?
Looström menade att det var ett visst besvär att ordna specialutställningar, men
305

Ludvig, Looström, Om bruket af guld- och silfverföremål i de svenska hemmen under 1500–1700-talen,
Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen 1887, Stockholm: Svenska Slöjdföreningen, 1887, s. 43 ff.
306
Lindberg, Carl Fredrik, Silfverutställningen i Nationalmuseum:42 fotografier/af C. F. Lindberg utgifna af
Nationalmuseums konstavdelning: Stockholm: I. Haeggström, 1887.
307
Ludvig Looström, Vägledning i utställningen af äldre guld- och silfverföremål i Nationalmuseum år 1887,
Stockholm, 1887.
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trots det mödan värt för de möjliggjorde ett levandegörande av historien. 308 Ett
annat argument som framfördes anknöt till tidens smakfostrande diskurs. I Nya
Dagligt Allehanda poängterar han att utställningen var riktad såväl till en
expertis, till konstindustrins utövare som till nytta för allmänhetens konstodling.309 I årsberättelsen är man nöjd ”Öfver hufvud torde det kunna sägas, att
utställningen lemnat ett både ur konstindustriel, vetenskaplig och ekonomisk
synpunkt godt resultat.” 310 När ”konsthistorikern” Looström på det här viset
summerade utställningens effekter nämnde han inget om dess publika framgångar, förutom i ekonomiska termer. Att den blev en publiksuccé framgår
emellertid i årsberättelsens inledning. Utställningen var mycket välbesökt och det
året får museet högst intäkter sedan 1876.311

Grafiska utställningen
15 oktober 1889 – januari 1890
Lokal: Nationalmuseum, gravyrsalen
Utst. Kommissarie: Gustaf Upmark d.ä., Erik Folcker och ingenjör Gustaf Lamm (alla ingående i
Föreningen för grafisk konst styrelse)
Antal föremål: 1086 varav 621 svenska, 354 danska, 84 norska 27 finska. Inlån med kompletteringar
Antal föremål ur NM:s saml.: Uppgift saknas
Katalog: Katalog öfver Grafiska utställningen i Nationalmuseum 1889 med en öfversigt De Grafiska
konsterna af G. Upmark samt 12 konstbilagor, Stockholm: Nordin & Josephson, 1889.
Innehåll: samtida nordisk grafik
Utställningsform: nordisk samlingsutställning
Utställningsprincip: nationerna presenterade för sig, grupperade i tekniker

Föreningen för grafisk konst hade grundats på initiativ av Gustaf Upmark d. ä.
1887 i syfte att stödja konstnärer verksamma inom grafikens område och att
sprida kunskap om den grafiska konstens historia och tekniker. 312 Den grafiska
utställningen 1889 tillkom således i samarbete med den nyetablerade föreningen
efter det att föreningen i april månad anhållit om att få anordna en utställning i
museet. Utställningen öppnade den 15:e oktober samma år och i nämndprotokollet
308

L. Looström, Från guld- och silfverutställningen i nationalmuseum. I. Engsöbägaren., NIT 1887-03-12, s.
84 – 86. Här presenteras Engsöbägaren som ett unikt objekt, ursprungligen från Engsö kyrka i Västmanland.
Bägaren övergick i Greve Carl Fredrik Pipers ägo 1753, efter ett byte mellan honom och kyrkan. Han fick
bägaren och kyrkan fick i utbyte annat silver [illustration hämtad från s. 84];
Ludvig Looström, Från Guld och silfverutställningen i nationalmuseum II. En gotisk monstrans, NIT 1887-0416, s. 128. Beskrivning av föremålet och dess ursprungliga användningsområde. Monstransen var ett av de
viktigaste altarkärlen i den katolska kyrkan. Det var så heligt att det inte kunde ställas undan mellan
gudstjänsterna utan man byggde ett särskilt hus, ett ciborium. Den i NIT 1887-04-16, s. 128, avbildade
monstransen kom till Sverige som krigsrov under 30-åriga kriget.
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Ludvig Looström, Utställningen af äldre guld- och silfverföremål i Nationalmuseum. I. NDA 1887-02-24.
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NM Meddel. nr 9, 1887, s. 21.
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NM Meddel. nr 9, 1887 s. 26–27. I mars var besöksantalet under vardagarna 9 799 vilket var mer än
dubbelt så många besökare som under någon av årets övriga månader.
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Föreningen för grafisk konst, NE, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/föreningen-för-grafiskkonst, hämtad 2017-08-15
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från den 1 november framgår att museet ämnade förvärva ett antal av de verk som
visades.313 Museets utställningsmaterial nyttjades och utställningen kompletterades med verk ur museets samling. Syftet var att ge en överblick över den
samtida grafiken - träsnitt, kopparstick, litografi - i norden. En illustrerad katalog
producerades, ämnad som en pedagogisk översikt av det senaste inom grafikens
område.314 Utställningen var den första i sitt slag, det vill säga med en tydlig
pedagogisk ambition att sprida kunskap om just de grafiska teknikerna något som
efterfrågades vid denna tid, då samhället översköljdes av illustrerade bilder.
Grafikens bildande betydelse poängterades bland annat på följande vis:
Hela den stora massan af menniskor, som läsa böcker och tidningar, vänjer sig
mer och mer att jemte det lästa se dess bilder i kroppslig form, att sysselsätta
ögat, formsinnet, fantasien jemte tanken, känslan och den inre föreställningen.
En åskådningsundervisning i stort. Den moderna grafiska konsten eger af alla
så kallade bildande konster den största publiken. Och i denna mening är hon
den vigtigaste af alla.315

Gustaf II Adolfs-minnen i Nationalmuseum
8 december 1894 – 1 februari 1895 (med avbrott för den årliga rengöringen) 4
mars [i PM finns anteckning om att utställningen upplöses.]
Utställningslokal: Nationalmuseum, italienska (sydöstra salen) samt gravyrsalen
Utställningskommissarie: Ludvig Looström
Antal föremål: 3 skulpturer, 49 oljemålningar + 1 tillägg (huvudsakligen porträtt),
14 miniatyrer, 12 konstslöjdsföremål.
Antal föremål ur NM samlingar:19 samt ett flertal porträtt hämtade från
Gripsholm
Utställningskatalog: Gustaf II Adolfs-utställningen i Natonalmuseum: Till Firande
af 300-årsdagen af konungens födelse: Beskrifvande förteckning, Stockholm, 1894
Innehåll: äldre porträtt, skulptur, miniatyrer, konstslöjd
Utställningsform: person- och konsthistorisk porträttutställning
Utställningsprincip: kronologiskt ordnad, materialkategorier för sig, tematisk
presentation: kungaporträtt, krigarkungen och stormaktskungen, familjen och
släkten, rikets maktsfär, Stockholm och Stockholms slott. Föremål med bilder av
kungen och ett fickur som sägs ha tillhört kungen.

313
Protokoll hållet vid Nationalmusei nämnds sammanträde fredagen d. 5 april 1889, § 12, NM/CK A1A:23;
Protokoll hållet vid Nationalmusei nämnds sammanträde den 1 november 1889, § 5, NM/CK A1A:23.
314
NM Meddel. nr 15, 1889 s. 16 f; se även Börje Magnusson, The Stockholm Print Room and the Public:
From Dietrichson to Paulsson, Art Bulletin of Nationalmuseum, volume 17 2010, Stockholm:
Nationalmuseum, 2011, s. 81. Totalt visades 1086 verk. Sverige och Danmark var rikligast representerat med
621 respektive 354 verk, medan Norge bidrog med 84 och Finland endast 27.
315
G. G., Utställningen af grafisk konst i nationalmuseum, SD 1889-10-16.
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35. Vernissageinbjudan, Gustaf Adolfsutställningen, 1894.

Ett sista tidigt exempel på framväxten av en konstmuseispecifik utställningspraktik är utställningen över Gustaf II Adolfs minne. Den var en del av det
nationella firandet med anledning av kungens födelse 300 år tidigare. Museiutställningen ingick på så vis i ett större nationellt sammanhang. Utställningskommissarien Ludvig Looströms ambition var att presentera porträtt som föreställde kungen och den kungliga familjen jämte Svearikets makthavare.
Utställningen ordnades kronologiskt och tavlorna hängdes upp på grönklädda
skärmar i den italienska salen. I fonden möttes besökarna av David Klöcker
Ehrenstrahls Gustaf Adolfs apoteos, och bakom den två ryttarmålningar (inlån
från Vestmanlands nation i Uppsala respektive från Salsta slott). Den ena
långväggen ägnades porträtt av Gustaf Adolf och hans släkt, den andra samtida
statsmän och militärer. Särskilt betydelsefullt var att för den svenska publiken
kunna visa det stora helfigursporträttet av kungen, lånat ur den Melwillska
samlingen i Skottland. Porträttet avbildade kungen klädd i det välbekanta gula
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kyllret med spetskrage. Porträttet skeppades över Nordsjön i ångbåt och anlände
i gott skick till Göteborg.316
Förutom detta spektakulära utländska inlån bidrog kungafamiljen och privata
långivare till utställningens innehåll. I efterhand konstaterades att den blivit
såväl en konstvetenskaplig som publik framgång. Under en dag i julhelgen
besöktes museet av 1050 personer.317 Utställningen uppmärksammades också i
pressen. Dagens Nyheter poängterade den skiftande karakteristik porträtten
erbjöd. De representerade såväl den maskuline kungen, den förfinande hovmannen som, krigar- och hjältekungen. Särskilt uppskattat var kungaporträttet
från Uppsala universitets konstsamling, troligtvis målat av en svensk konstnär. I
artikeln påpekades att detta sedan använts som förebild för andra framställningar av Gustav II Adolf. Förutom de konsthistoriska värdena ansåg
tidningen att utställningen också hade stor kostymhistorisk betydelse. 318 Några
år senare, 1900, uppmärksammade konsthistorikern Karl Wåhlin utställningen
om Gustav II Adolf för dess fosterländska anda.319
Utställningen var också den första större porträttutställningen på museet och
en av de första utställningarna som berikades med internationella inlån. Det
framgår tydligt att detta krävde särskild hantering och planering, särskilt
transportfrågan var problematisk och ett orosmoment. Denna utställning är
också ett exempel på ikonografins starka ställning inom konstforskningen.
Porträttspecifik forskning var, som konstvetaren Charlotta Krispinsson visat, vid
den här tiden i Sverige jungfrulig mark för konsthistorikerna. Forskningen var
huvudsakligen ikonografiskt jämförande och inriktad på personhistoriska
analyser snarare än på de konstnärliga värdena. Porträtten av Gustav II Adolf
hade redan tidigare varit föremål för en omfattande studie genomförd av
historikern Christopher Eichhorn. I en artikel i Ny illustrerad tidning 1867 hade
han propagerat för det konsthistoriska behovet av fördjupade porträttstudier. Det
var också mot bakgrund av detta växande intresse för porträttkonsten som
personhistoriska dokument och som kunskapskälla utställningen gestaltades. 320
Den tillfälliga museiutställningens framväxt, en konstmuseispecifik
utställningspraktik, bör naturligtvis förstås i relation till tidens behov att förmedla konstens sammanhang till en bredare publik. Från början hyste
316

Se Gustaf II Adolfs-utställningen i Nationalmuseum: Till Firande af 300-årsdagen af konungens födelse:
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Nationalmuseibyggnaden flera olika samlingar. I bottenvåningen var de
historiska samlingarna lokaliserade och i museets mellanvåning fanns Livrustkammarens och Myntkabinettets föremål. Museet var med andra ord redan från
början trångbott och frågan om lokalernas ändamålsenlighet har under
avhandlingens tidsperiod ständigt debatterats. 321 Detta återkommer vi till.
Museet var, inköpsnämnden till trots, inte opåverkat av det ökade publika
intresset för de samtida tendenserna. Ett flertal åtgärder hade redan 1883
vidtagits. För det första justerades öppettiderna. Konstavdelningen ändrade
öppettid till lördag och höll stängt måndagar på grund av att publiktrycket om
söndagarna gjorde det nödvändigt att städa museet efter helgen. Skälen var med
andra ord huvudsakligen pragmatiska och praktiska. 322
För det andra behövde konsten tillgängliggöras för en bredare allmänhet.
Skulpturavdelningen fick ”…tryckta lappar med uppgift å konstnär och ämne blifvit
till allmänhetens tjenst åsatta samtliga föremål i den svenska afdelningen.” 323 För det
tredje tematiserades hängningen inom tavelsamlingen. Syftet var att samla större
verk av nordiska konstnärer i kupolsalen, inom ämnesområdena nordens folkliv
och natur. Miniatyrsamlingen ordnades också så att de egentliga miniatyrerna
presenterades i en särskild monter. 250 etiketter omredigerades och sattes upp.
Under 1883 publicerades också den 11:e upplagan av Förteckning av oljefärgstaflor m.m. i Nationalmuseum. Den författades av amanuensen Georg
Göthe, och var indelad i skolor, och inom dessa var konstnärerna grupperade i
alfabetisk ordning.324
År 1884 skedde en första större förändring i museet. Då flyttades Livrustkammarens samlingar tillbaka till Slottet och placerades i dess nordöstra flygel.
De salar som därmed frigjordes inrättades som en avdelning för konst-hantverk.
Parallellt med arbetet att ställa i ordning den nya avdelningen för-bereddes en
omfattande gallring av målerisamlingen.325 Redan några år tidigare hade
samlingarnas presentation varit föremål för kritisk granskning. Den tyske
konsthistorikern Karl Woermann lär ha uttryckt sin besvikelse över besöket i
Nationalmuseum, vilket framgår i en replik av amanuensen Georg Göthe i Ny
illustrerad tidning. Tysken ansåg att helhetsupplevelsen förtogs av blandningen
av äkta och oäkta målningar på väggarna och han föreslog att 800 av totalt 1300
målningar skulle kunna gallras. Göthe menade emellertid att museets uppgift,
som offentlig institution, var att instruktivt visa alla led i en historisk utveckling,
inte enbart det kvalitativt förnämsta. Han hänvisade också till Sanders historik
Se bl. a. Ludvig Looström, ”Nationalmuseum i Stockholm”, Nordisk Familjebok. Konversationslexikon
och realencyklopedi, nittonde bandet, red. Th. Westrin, Stockholm: Nordisk familjeboks Förlags AB, 1913,
sp. 542; Konst kräver rum. Nationalmusei historia och framtid: en bok i anslutning till samlingsutställningen
Konst kräver rum 13.6 2002-16.2 2003, Nationalmusei skriftserie N.S. 17, Mikael Ahlund (red.), Stockholm:
Nationalmuseum, 2002.
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över tavelsamlingen, som tysken uppenbarligen inte hade läst.326 Resonemanget
kan, som Görts påpekar, förstås mot bakgrund av att museimännen vid den här
tiden hade att förhålla sig till det komplexa uppdraget att lättfattligt tillgänglig-göra
konsten, det vill säga underlätta konstbetraktandet, och samtidigt förmedla dess
historiska och stilistiska sammanhang. För Göthe var emellertid konsthistorien en
ingång till att lära sig urskilja konstverkens färg- och formmässiga kvaliteter.327
Tre år senare verkar man ha tänkt om. För att kunna visa nyförvärv gallrade
man av utrymmes- och estetiska skäl bort svaga verk i den italienska avdelningen,
liksom flera av den franska skolans äldre landskapsmålningar jämte enstaka verk
från de nederländska, tyska och svenska avdelningarna.
Dessa svaga konstverk borttaga ej blott ett dyrbart utrymme, utan de kunna äfven
sägas verka positivt skadligt, i det de trötta och förvirra åskådarens blick och sinne
samt hindra det verkligt goda att, som sig bör, göra sig gällande. De torde derför i
främsta hand förtjena att utgallras.328

Det här citatet belyser den förändringsprocess som nu inleddes och som under de
närmaste decennierna kom att prägla presentationen av samlingarna. Målningarna hängdes glesare, den svenska och nordiska konsten gavs större utrymme och
kvalitetsaspekten blev avgörande för urvalet av det som skulle presenteras i museet.
Målningar av sämre kvalitet av konstnärer som det fanns bättre verk av i museet,
föreslog man skulle deponeras på landsortsmuseerna. Dessa verk ansågs bidra till
konstbildningen i landet. Vissa mindre publikt intressanta föremål ville man
placera på någon mer undanskymd plats i museet, där de ändå skulle kunna vara
tillgängliga för konstvänner och forskare. Göthe fick uppdraget att formulera
förslag till gallring enligt ovan nämnda principer.329 Här framgår att de publika
avvägningarna var tunga argument, liksom att konstsamlingen borde kunna
splittras i en högkvalitativ museisamling ämnad att visas på Nationalmuseum, och
en samling med mindre betydande verk avsedd för folkets konstfostran i landet.
Detta var argument som fick avgörande betydelse för utställnings-praktikens
utformning, i staden och på landsbygden, under 1900-talets första decennier och
fram till vår egen tid.
Året därpå gavs en utförlig redovisning av skälen till gallring och en förteckning
av de verk som man ville flytta från museisalarna. Skälen indelades i tre kategorier:
”…svaga och underhaltiga arbeten, klena kopior eller atelierbilder o. d., /…/ ej
egentligen underhaltiga, men för museum af ett eller annat skäl obehöfliga taflor,
/…/ autentiska verk af mindre kände och mindre betydande konstnärer,… ”330
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36. Övre: Svenska salen, högra sidan före omhängningen 1906; Nedre: Svenska salen
efter omhängningen 1906, f.d. italienska salen.
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Sammanlagt godkändes 211 målningar för utgallring av totalt 339 föreslagna.
Majoriteten var verk ur den italienska samlingen. Med gallringen följde en
omhängning i syfte att åstadkomma en mer systematisk anordning av konstverken. Grundprincipen kvarstod, men de flesta enskilda verk bytte plats och
innehållet i kabinetten förändrades radikalt. Där var principen att sammanföra
besläktade mindre grupper av konstverk. Genom gallringen frigjordes tre av de
italienska kabinetten och där placerades istället danska och norska konstnärers
verk. Den svenska samlingen indelades i tre huvudgrupper: svenska eller i Sverige
arbetande konstnärer före akademiens instiftande (Ehrenstrahl var här
medelpunkten) och visades tillsammans i en sal. Frihetstidens och den gustavianska tidens konstnärer placerades i tre mindre rum. 1800-talets konst upptog en
hel sal och sex kabinett. I kupolsalen placerades nordiska konstnärer och
nordiska ämnen. Handtecknings- och gravyrsamlingen flyttades från mellan1våningen (för att ge plats till porslinssamlingen) till klädkammarens före detta
sal på övervåningen.331
Detta var den första mer omfattande gallringen av verk i museets samlingspresentation och den baserade sig på estetiska och kvalitativa principer i
kombination med nationella värderingar, och i andra hand på konsthistoriska
grunder. Fler omhängningar och gallringar ägde rum under de kommande
decennierna. År 1911 hade ett hundratal målningar flyttats för att skapa tydlighet
och ordning bland de moderna utländska verken. Den gällande principen för
samlingspresentationen var estetiskt-kvalitativ, det vill säga verk som ansågs ha
högt skönhetsvärde fick hänga kvar. Konst som enbart bedömdes ha
konsthistoriskt intresse gallrades bort, då den huvudsakligen var ämnad för
professionens egna studier.332
Den största förändringen ägde rum inom den italienska avdelningen, där det
efter installationen av samlingarna hade skett en stadig nedgradering. Från att
1867 ha omfattat en sal och fem kabinett, omfattade presentationen 1898 en halv
sal, som avdelades med en skärm. År 1906 flyttades samlingen till ett kabinett
och till den stora halvskumma passagen vid den nederländska salen. År 1912
sprängdes den ytterligare genom att några större dukar flyttades ned till gipserna
i mellanvåningen och resten fick rymmas i tre kabinett.333 Den italienska äldre
konsten uppfyllde således vid denna tid inte de estetiskt-kvalitativa kriterier som
var rådande för konstens publika exponering. Denna samlings konsthistoriska
värde var också ifrågasatt, vilket var ytterligare ett skäl till dessa åtgärder.
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37. Den italienska salen, före omhängning 1906.
Hos oss liksom i de moderna museerna i utlandet har man nämligen kommit till
allt klarare insikt därom, att ett offentligt galleri i första rummet bör vara en
uppvisning af konstnärligt verkligt goda saker, ett urval af värdefulla konstverk,
och icke hufvudsakligen afse en repetitionskurs i konsthistoria, hvilket ju mera
är ett fackintresse. Men äfven detta senare, det mera vetenskapliga, bör visserligen tillgodoses. Och det sker, såsom fallet är i de modernast inrättade museerna,
genom att anordna dessa öfvervägande historiskt intressanta arbeten i
anspråkslösare museirum. där [sic] krafven på anordning, utrymme och dekorering kunna ställas betydligt mindre.334

Propagandautställningar och konstdebatt
Konstslöjdsfrågan
”Vi sakna god stil och vi sakna egen stil i våra slöjdalster; och ingendera delen
vinnes utan att arbetare och allmänhet erhålla det mått af konstnärlig uppfostran,
som numera tillhör vår tids fordringar.”, skrev signaturen -rn [Christopher
Eichhorn] i Ny illustrerad tidning 1872.335 För att uppnå detta behövde Sverige
334
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ett eget museum för konstslöjd- och konstindustri, motsvarande South Kensington
Museum i London. I det här avsnittet belyses utställningspraktikens framväxt i
ljuset av den tilltagande musealiseringen av konsthantverket och den samtida
diskursen gällande de nya museiinstitutionernas smakfostrande roll. Detta var
viktiga faktorer i formandet av den tidiga utställningspraktiken. 336
Eichhorn vände sig mot den ensidiga synen på konstindustriprodukter som
bruksvaror, ”hushållsartiklar och handelsvaror”, och därför inte nödvändigtvis
ämnade för smakens fostran. Det var en förlegad uppfattning, det var istället så
att alla hemmets föremål skulle representera en viss stil. Fritz von Dardel var av
samma uppfattning. Hans skildring ger vid handen att en internationell utställning i London 1871 för svensk del hade blivit ett fiasko. Det hade visats alltför
få svenska föremål; intresset, liksom den mediala uppmärksamheten, hade varit
ljum och kritiken generellt negativ.337 I Sverige var Fritz von Dardel under 1870talet en av de aktivt drivande för att få till stånd ett konstslöjdsmuseum i
Stockholm.
Vi äro nu öfverens om hufvudpunkterna. Vi önska ett själfständigt museum, som
sedermera kan förenas med en högre undervisningsanstalt, och en ny byggnad
belägen midt emot Slöjdskolan, äfvensom att Carl XV:s och Bielkes samlingar
skola bilda grundstommen till museet. Jag har begärt att få företaga en resa för
att studera likartade museer i Österrike och Tyskland.338

I det nya pampiga Nationalmuseum samsades samlingar från såväl Kongl.
Museum som Livrustkammaren och de historiska samlingarna. Det var redan
fyllt till brädden av det svenska kulturarvet, det hade ju planerats som ett
nationens museum. Konstindustrins föremål och konstslöjden saknades
däremot. Det existerade däremot tre större icke-museala samlingar; Svenska
Slöjdföreningens, Karl XV:s samling och den så kallade Bielkesamlingen, som alla
var aktuella att sammanföras i ett konstslöjdmuseum. År 1877 utsågs Fritz von
Dardel till ordförande i en subkommitté med uppdrag att utreda frågan om ett
museum för konstindustrins och konstslöjdens föremål.339
En av tidens mer framträdande gestalter inom det svenska konstlivet var
konsthistorikern Lorentz Dietrichson. Han verkade i samma riktning som von
Dardel. Genom sina populära föreläsningar i konsthistoria, och genom artiklar i
Tidskrift för bildande konst, förmedlade han idéer som de tyska konsthistorikerna
336
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Gottfried Semper och Jacob von Falke skrivit om redan på 1850-talet. Genom att
stimulera efterfrågan på konstindustriprodukter av god kvalitet ansåg herrarna
att produktionen kunde ökas. Liknande tankar framförde Dietrichson nu. 340 Det
konstintresserade borgerskapet i Stockholm engagerades i ämnet. Det handlade
egentligen inte enbart om att få till stånd ett nytt museum utan lika angelägen
ansågs frågan om konstindustrins och konstslöjdens framtida roll för det svenska
folkets smakfostran. Von Dardel reste för att besöka Falke i Wien. Därefter begav
han sig på studieresa till andra konstindustrimuseer i Europa för att se hur de
organiserats.341 Men dessa ansträngningar ledde inte till något konkret resultat –
det blev inget nytt museum.

38. Fritz von Dardels teckning av Lorentz Dietrichson, professor, konsthistoriker.
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Konstindustriutställningen 1876–1877
Konstindustriutställningen i Arfprinsens palats 1876–1877
2 december 1876 – 2 juli 1877
Lokal: Arfprinsens(furstens) palats. (nuvarande Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfstorg
i Stockholm)
Utst.kommissarie: Gustaf Upmark d.ä.
Utst. Kommitté: greve N. Gyldenstolpe (ordförande) brukspatron G.H. Stråle (vice
ordförande, ägare av Rörstrand från 1858), fabrikör C. th. Svanberg, hovintendenten J.
Boklund, slottsintendenten E. Jakobsson, fabrikör Backman (suppleant), fabrikör Almström
(suppleant) konsul C.D. Philipson (suppleant), dr. G. Upmark d.ä. (sekreterare).
Antal inlånade föremål: ca 3000
Antal föremål ur NM samlingar: 0
Utställningskatalog: Katalog öfver utställningen i Arfprinsens palats 1876, Stockholm:
Looström & K., 1876; Konstslöjdutställningen 1876–1877. Förteckning öfver utställare och
utstälda föremål, Stockholm 1876.
Innehåll: porslin och fajans, guld- och silver, glas, metall, emalj, urmakararbeten, möbler,
lackarbeten.
Utställningsform: konstindustriutställning
Utställningsprincip: monteruppsättningar, material- och funktionsindelning
Antal besökare: 15 229

Utöver von Dardels och Dietrichsons engagemang för att åstadkomma ett eget
museum för konstindustrin arrangerades parallellt på initiativ av Slöjdföreningen och brukspatron G. H. Stråle (ägare av Rörstrand) en stor låneutställning i Stockholm. Liknande manifestationer för att stärka konstslöjdens
ställning och visa på behovet av museer för dessa föremål hade tidigare genomförts i London, Dresden, Berlin och Frankfurt.342
Enligt internationella förebilder tillsattes en utställningskommitté och Gustaf
Upmark d.ä., vid den här tiden ansvarig för tecknings- och gravyrsamlingarna på
Nationalmuseum, utsågs till utställningskommitténs sekreterare. 343 Så snart
utställningslokalerna ordnats - i Svenska Slöjdföreningens museisal i Hantverksföreningens hus vid Brunkebergstorg - skickades en låneförfrågan ut till enskilda
personer och samlare som förmodades äga föremål av intresse för utställningen.344 Intresseanmälningarna strömmade in och det visade sig snart att den
tilltänkta lokalen var alltför liten. Utställningen arrangerades istället i H.K.H.
Arvprinsens palats (nuvarande utrikesdepartementet) vid Gustav Adolfs torg.
Upmark svarade för mottagandet av föremålen och såg till att samla in alla
nödvändiga uppgifter och att skriva kvittenser på det som lånades in.345 Intresset
var mycket stort och till slut hade sammanlagt 2088 föremålsnummer
registrerats. Då var servisdelar och andra föremål sammanförda, vilket i
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praktiken innebar att utställningen egentligen innehöll cirka 3000 objekt. Dessa
indelades i materialkategorier där gruppen porslin och fajans var den största,
följd av guld- och silverföremål.
Två typer av kataloger producerades också. Den enklare, ”Konstslöjdutställningen 1876–1877. Förteckning öfver utställare och utstälda föremål”, gavs
ut samma dag som utställningen öppnade. Den trycktes i ett litet format om drygt
50 sidor och byggde på de uppgifter som långivarna uppgivit. Av förteckningen
att döma var långivarna framför allt personer från den svenska adeln och övre
borgerskapet.346 Något senare publicerades en mer omfattande katalog sammanställd av Ludvig Looström, ”Katalog öfver Konstindustriutställningen i
Arfprinsens palats 1876–1877” riktad till en professionell målgrupp. Den
”…utgör ett försök att lemna en systematiskt ordnad öfversigt af de rika samlingar, som det lyckats Komiterade att sammanföra, med upplysningar om
föremålens konststil, härkomst och tillverkningstid, fabriksmärken, inskriptioner o.d. som för den konst och kulturhistoriske forskaren kan varda af
intresse.”347 Den konsthistoriska ambitionen var med andra ord framträdande
och så här i efterhand kan man konstatera att utställningen snarare var riktad till
specialisterna än ämnad att smakfostra en bredare allmänhet. Den var avsedd att
stärka argumenten för etableringen av ett konstslöjdsmuseum och kan på så vis
jämföras med de utställningar Konstföreningen ordnade i syfte att stärka
konstintresset och visa på behovet av ett nytt museum.348 Därför skickades frikort
till utställare, riksdagsledamöter, huvudstadens tidningar, museitjänstemän och
Svenska Slöjdföreningens styrelse och utskott, till konststuderande vid
Konstakademien och Slöjdskolan samt till Sällskapet för handarbetets vänner och
alla som i studie- och/eller kopieringssyfte ville besöka utställningen. Av
allmänheten togs inledningsvis en entréavgift om 1 kr, men redan efter sex veckor
sänktes den till 50 öre för att fler skulle kunna besöka utställningen. Trots en stor
publik blev utställningen sammantaget en ekonomisk förlust. 349 Efter utställningen tillsattes en kommitté ledd av Gustaf Upmark d.ä. med uppdrag att utreda
frågan om ett nytt museum för konsthantverket och konstindustrins produkter.350
I Dagens Nyheter introducerade Ludvig Looström utställningen. Han
betraktades satsningen i ljuset av världsutställningarna som bidragit till att öka
intresset för konstindustri. Denna stora utställning i Stockholm var den första i
sitt slag i Sverige och den var också en av de första större utställningarna med
346

Konstslöjdutställningen 1876–1877. Förteckning öfver utställare och utställda föremål, Stockholm, 1876.
”Verksamhetsberättelse S.A.K Stockholm den 25/2 1878, ställd till Kongl. Majt.”, 1876–1877
Konstindustriutställningen, F1A:1, NM/AVD; se även sign. L-m., ”Konstindustriutställningen”, DN 1876-1204.
348
Wåhlin, s. 418.
349
”Verksamhetsberättelse S.A.K Stockholm den 25/2 1878, ställd till Kongl. Majt.”, 1876–1877
Konstindustriutställningen, F1A:1, NM/AVD. 15 229 personer besökte utställningen och den ekonomiska
förlusten blev 8 502 kr.
350
Wåhlin, s. 418 och s. 421.
347

126

enbart inlånade föremål. Tidigare hade sådana ordnats av Konstföreningen under
1830- och 40-talen och därtill den Skandinaviska konstexpositionen 1866 i
Nationalmuseibyggnaden, men dessa var huvudsakligen ägnade konsten och inte
konstslöjden.351 Looström noterade dock att i denna utställning var urvalet
begränsat, det var framför allt riktiga praktpjäser av äldre datum som inlämnats.
Det fanns relativt få vardagliga och samtida föremål och sammantaget konstaterade han ”…vi finna der således icke alldeles den jemvigt som ett verkligt
museum kan och bör erbjuda.”352
Det är rimligt att betrakta Konstindustriutställningen i Arfprinsens palats i
ljuset av den smakfostransdiskurs som handlade om konstindustrins och
konstslöjdens betydelse för samhällsutvecklingen, målet var med andra ord inte
enbart en museifråga. Världsutställningarna bidrog stort till att befästa konstindustriproduktionens nationella värde. Konstindustriutställningen ordnades
efter museala principer, enligt material och stilkategorier, och med en katalog
ämnad för vidare forskning inom området. Syftet var som sagt att visa på behovet
av ett eget museum för konstslöjden. Utställningen utgjorde visualiserad
propaganda för saken och kan på så vis förstås som en ”utsaga”. Kanske skulle
man kunna kalla den för en styrkedemonstration, men den generade ändå inget
museum för konstslöjden. Däremot visade den att det fanns ett växande intresse
för konstindustri och konstslöjd, inte enbart som exklusiva nyttoföremål och
nationella prestigeobjekt utan också som museala objekt. I museikontexten var
föremålens funktion att verka som modeller för smakfostran. Det blev alltså inget
nytt museum, men när den redan från början planerade avknoppningen av
Livrustkammaren verkligen ägde rum några år senare, 1884, öppnades en
möjlighet att etablera en avdelning för konstslöjden i Nationalmuseum. 353
Nationalmusei konstslöjdsavdelning inrättades under överinseende av Looström,
som anställdes vid museet 1877, i de två västra museisalarna, på vardera sidan
om mellanvåningens trappavsats.354
Julius Kronbergs ”Jaktnymf och fauner” – en skandalsuccé 1876
Under 1800-talet var det vanligt med tillfälliga utställningar av enskilda verk, så
kallade en-tavelutställningar. Bland Nationalmuseums källor finns flera exempel. Liknande arrangemang förekom även i Europa. I Paris ordnade konstnären
Jacques-Louis David åren 1799–1804 privata visningar av sin kolossala duk
”Sabinskornas bortrövande” (1799), istället för att visa den på salongen. Enligt
351
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den brittiske konsthistorikern Kenneth W. Luckhurst lär han ha tjänat omkring
70 000 franc från entréavgifterna. Två andra kända exempel är den amerikanske
konstnären John Singelton Copleys initiativ att visa sin stora målning ”General
Chathams död ”, ursprungligen tänkt som offentlig utsmyckning och krigsminne
för London. Målningen refuserades men Copley valde att på egen hand visa den
publikt. Utställningen lockade mer än 20 000 betalande besökare. Den svenske
1700-talskonstnären Adolf Ulrik Wertmüller slog på liknande sätt mynt av sitt
skandalomsusade verk ”Danaë och guldregnet” genom att under sin vistelse i
USA ordna privata visningar av verket, vars iscensättning med speglar och
draperier ytterligare avsåg att dramatisera upplevelsen. 355 När Nationalmuseum
i december 1873 visade Georg von Rosens porträtt av Karl XV trängdes besökarna
i salen.356 Presentationen av Julius Kronbergs Jaktnymf och fauner 1876, som
behandlas i detta avsnitt, blev inte enbart en publik- utan också en skandalsuccé.
Då ringlade köerna långa utanför Nationalmuseum. Den debatten målningen
väckte kretsade kring frågor om konstens färg- och formmässiga kvaliteter kontra
dess innehållsliga budskap och i denna diskussion synliggjordes olika och polariserande ställningstaganden rörande konstmuseets funktion och konstens värde.
Nationalmuseum har, som jag ovan nämnt, kritiserats för att ha misslyckats
vara en aktiv aktör på den samtida konstarenan. Men det fanns undantag, och ett
av dem var just Jaktnymfen. I en artikel i Tidskrift för Bildande konst 1876
skildrades det succéartade mottagandet av Julius Kronbergs slumrande nymf.
Gustaf Upmark d. ä., som då var museets chef, fäste sig särskilt vid den oväntade
publiktillströmningen, 3000–4000 söndagsbesökare kom för att uppleva
målningen. Den väckte ovanligt stor uppmärksamhet och blev föremål för sådan
offentlig debatt att:
De har på sätt och vis gjort frågan om konsten till en fråga för dagen och redan
härigenom fått en ej ovigtig betydelse. Vi ha all anledning tro, att det praktfulla
arbetet fortfarande kommer att tillhöra offentligheten genom att i sinom tid
införlifvas med Nationalmusei samlingar.357

Med exemplet Julius Kronbergs Jaktnymf vill jag belysa hur den tillfälliga exponeringen av ett samtida konstverk fungerade som katalysator i en brytningstid. I
debatten som följde tydliggjordes motsättningen mellan en moraliserande
uppfattning rörande målningens innehåll och en konstsyn där konsten färg- och
formmässiga kvaliteter ansågs utgöra konstens kärna, motivet var sekundärt.
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39. Julius Kronberg, Jaktnymf och fauner, 1875, olja på duk, och Peter Paul Rubens,
Susanna och gubbarna, 1614, olja på duk. Rubens Susanna överfördes till
Nationalmuseum från Kongl, Museum 1866 och det är mycket troligt att den 1875
visades i museet. Museibesökarna kunde således jämföra motiven.

Julius Kronberg var en av många svenska konstnärer som vistades i Tyskland för
att studera konst. Han bosatte sig och studerade i München där han bland annat
skapade målningen Jaktnymf och fauner (1875). När den visades i München
pekade kritikerna på Kronbergs influenser från den österrikiske konstnären Hans
Makart. Från Konstakademien i Stockholm hade Kronberg erhållit ett treårigt
stipendium och då målningen fått sådan uppmärksamhet i München, begärde
Konstakademien att den skulle skickas till Stockholm för att visas på
Nationalmuseum. I Nationalmuseum placerades Jaktnymfen i Kupolsalen bland
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andra svenska och nordiska verk från 1800-talet. Det finns ingen dokumentation
över exakt hur installationen såg ut men det är troligt att målningen fick en
framträdande placering i syfte att stärka argumentationen för att den skulle
förvärvas till samlingarna. Jaktnymfen representerade den akademiska traditionen, som dominerade de svenska och tyska konstakademierna kring mitten av
1800-talet, men utmanade samtidigt densamma genom den expressiva färgbehandlingen. Kronberg hade hämtat inspiration från äldre mästare inom de
italienska och holländska skolorna och ämnen från antikens historia eller den
grekisk-romerska mytologin. För de flesta människor vid den här tiden var de
sköna konsternas uppgift att gestalta höga ideal och etiska principer. Målningens
komposition, med den utsträckta nakna kvinnofiguren vertikalt utplacerad i
målningens mitt, kan tolkas som en influens från salongsmåleriet. Ljusbehandlingen var en annan visuell effekt som visar hur medvetet Kronberg sökte
fånga betraktarnas uppmärksamhet. För konstnären var det naturligtvis viktigt
att åstadkomma synlighet i det myller av tavlor som presenterades på salongerna.
Jaktnymfens succé är omvittnad i såväl samtida som senare källor.
Konstnären Georg Pauli noterade de långa köerna med nyfikna besökare, flera
tusen personer ringlade runt norska ministerhotellet, och han kände oro för att
Münchenskolan skulle komma att bli mer attraktiv för de unga konststudenterna
än de olika Parisateljéerna.358 Uppmärksamheten uppfattades med andra ord
som ett hot, en konkurrensfaktor, i kampen mellan de skandinaviska kolonierna
i München respektive Paris. Landskapsmålaren Johan Ericson skriver i ett brev
till Georg Pauli hur han och hans konstnärskamrater på Akademien drabbades av
”Jaktnymfen”. Mötet med målningen fick dem att tvivla på den egna talangen.
Konstnären Ernst Josephson säger sig vilja bli omskolad till kryddkramhandlare.
359

Det var dock inte enbart hyllningar som mötte målningen. Mottagandet kan
snarast beskrivas som en skandalsuccé och i dess kölvatten uppstod en intensiv
debatt om konstens värde, samhällsnytta och representativitet. Den berörde med
andra ord avhandlingens centrala problemområden och i det följande undersöker
jag debattens olika ställningstaganden.
August Strindberg, då konstkritiker i Dagens Nyheter, beskrev med stark
inlevelse hur han drabbades av Jaktnymfen. Hans fokus var verkets visuella
aspekter och de optiska fenomen som han upplevde i betraktandet av verket. Som
retoriskt grepp bad han läsaren föreställa sig att besöket i Kupolsalen ägde rum
en riktigt gråmulen dag. Det ljus som strålade från målningen och mötte
besökaren när denne vandrade in i salen var starkt och omslutande. Strindbergs
egen upplevelse var genomgripande och fysisk. Hans intensiva betraktande ledde
till att han fick kramp i ögonmusklerna. De varma färgerna; gul, blå, grön och lila
var utsökt balanserade, men själva motivet omnämndes endast på två ställen och
358
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då sakligt beskrivet. Faunerna nämner han inte alls. 360 Strindberg tog sig rätten
att besitta konstexpertisens makt och kompetens att bedöma konstnärlig kvalitet
– att bestämma kanon. För honom var Jaktnymfen ren konst och ren skönhet. På
så vis representerade han en konstsyn grundad på rent estetiska värderingar
(l´art pour l´art). ”Fall ned och tillbed måleriets triumfator”, 361 uppmanade
Strindberg sina läsare.
Idén om sinnesförnimmelser av skönhet och kärlek och naturligtvis även
sexuell attraktion har sedan renässansen förknippats med konstupplevelsen.
Därför kunde betraktaren samtidigt bli berörd av såväl skönhetsupplevelsen som
den nakna kvinnokroppen – men kvinnokroppen representerade konstens
skönhet, och inte den sexuella lusten. Idén om kopplingen mellan konsten och
skönheten hänför sig till Platons Fedra (Phaedrus) där skönheten upplevs med
blicken och fyller själen med kärlek. För Platon var kärleken en stark motiverande
kraft, möjlig att transformera till konstnärlig kreativitet, till en förmåga att
förvandla det naturliga till det ideala.
Kritiken i Stockholms Dagblad intog en liknande hållning. Konstupplevelsen
ansågs fysisk och sinnlig. Färgbehandlingen var balanserad och den vackra
kroppen full av värme och liv. Här uppmärksammades på samma sätt konstnärens strävan att avbilda den rena skönheten; konstens essens. Kritikern i
Dagbladet hänvisade också till den pågående debatten, faunerna var inte nödvändiga element, men relevanta för ämnet hävdade han och avslutade med en
förhoppning att målningen förvärvas till statens samlingar.362
Debattens andra position, de moraliska förespråkarna, framträdde bland
annat med en insändare i Stockholms Dagblad och i en artikel i Tidskrift för
hemmet.363 I Stockholms Dagblad frågade sig författaren retoriskt om den uppmärksamhet som målningen fått kom sig av dess skönhet eller av brist på
densamma. Färgbehandlingen skildrades i pejorativa ordalag och den nakna
kvinnokroppen ansågs oskön och negativ för helhetsupplevelsen. Benen var
alltför outvecklade för att fritt kunna röra sig i skogens marker. De verkade mer
anpassade för stadens och salongens miljöer. Figuren var heller inte sovande utan
hon drömde om faunernas lystna blickar. Målningen ansågs med andra ord vara
en såväl konstnärlig som moralisk katastrof. Om konsten avsäger sig moraliska
anspråk och etiska värderingar kring det sanna, det goda och det vackra kommer
det leda till en utveckling liknande den som inträffade i Rom, avslutar skribenten
dystopiskt. Artikeln i Stockholms Dagblad besvarades av redaktionen och avfärdades som alltför subjektivt färgad och osakligt argumenterande. Man
förordade att målningen förvärvas av staten.364
August Strindberg, ”Kronbergs tafla.”, DN 1876-02-12.
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I Tidskrift för hemmet var man besviken över själva ämnesvalet. För det första
var det inte svenskt och för det andra var det orealistiskt. Det inom konsten
vanligt förekommande Susanna och gubbarna-motivet tyckte man skulle ha varit
ett bättre val då badar är något man dagligen gör. Skribenten ansåg också att
Susanna var mer sant och naturtroget återgiven. Hennes skönhet och utsatthet
kontrasterades mot männens fula ansikten, och hon var helt omedveten om deras
blickar. I Kronbergs målning, fortsatte skribenten, var visserligen färgbehandlingen fantastisk, men figuren illa formad. Benen och armarna ”lealösa” och
huden likblek. Naken och oblyg framstod nymfen vara i maskopi med de nyfikna
faunerna. Hon var avbildad med en grym realism, en kropp utan själ - en kvinna
utan kvinnlighet. Hela målningen representerade samtidens brist på moral och
därför borde den inte inköpas till staten, ansåg tidskriftens redaktion. 365 En
insändare i Ny illustrerad tidning prisade i sin tur färgbehandling och
komposition men menade att konstnären misslyckats med att återge ansiktets
ton, det var alltför brunaktigt och överensstämde inte alls med kroppens färg. De
halvöppna läpparna uttryckte lust ”… som gå faunerna till möte.” 366 Figuren var
heller inte perfekt, ansåg denne kritiker. Det var inte möjligt att sova med det
vänstra benet på det sätt konstnären gestaltat, det vill säga utformat enligt
konvenansens regler för att skyla skötet. Trots dessa brister förordade skribenten
att målningen skulle förvärvas av museet och inte gå på export till Amerika, där
det fanns en intresserad samlare.367
Några år tidigare hade Georg von Rosens målning Erik XIV och Karin
Månsdotter väckt stor uppmärksamhet när den visades på Konstakademiens
utställning 1871. Sixten Strömbom har påpekat att Julius Kronbergs Jaktnymf
och fauner respektive Georg von Rosens Erik XIV och Karin Månsdotter
representerade var sin sida av 1870-talets estetik: den måleriska sensualismen
och en etiskt betonad idealism.368
I en artikel om Julius Kronberg åtta år efter utställningen (1884), skriven av
litteraturhistorikern Karl Warburg och publicerad i Svea folkkalender, tas det
sensationella mottagandet av Jaktnymfen upp ännu en gång:
Så kom taflan hem 1875 och erbjöds till staten. Alla konstvänner minnas det rent
af sensationella uppseende den väckte. Sedan Höckerts dagar hade ingen tafla
så tilldragit sig uppmärksamheten. Detta var färg, det var en saft och en glöd i
taflan, som lät oss tro att vi hade själfva lifvet framför oss. Hur bleknade icke vid
sidan däraf mången målning, till hvilken man förr sett upp med beundran och
gjorde intryck af en ”teckning”. Men nymfen det var ”målning”. ”Il faut peindre
pour être peintre” citerade man. Och måla kunde han, upphofsmannen till den
blodfulla, kraftiga, sinliga nymfen, som låg utsträckt där i den härrligaste natur
vid en skogskälla. Man visste icke hvad man mest skulle beundra: nymfens egen
365
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karnation, som bröt sig mot det rödbruna håret eller de briljanta färgerna som
spelade i snäckan, påfågeln, de mångskiftande växterna. Men åskådaren märkte
snart, att han icke var ensam i sin beundran. Den fagra slumrerskan betraktades
också med begärliga blickar af tvänne fauner där borta i taflans venstra sida. 369

Warburg refererade också till de moraliska frågor som målningen väckte, och till
dess belackare som menade att den var alltför sinnlig. Själv sade han sig inte
förstå den typen av argument. Hur kunde man ha något emot sinnlig skönhet i
konsten? En vän som uttryckt sina tvivel tog han med till den nederländska
avdelningen för att visa Peter Paul Rubens och Jacob Jordaens Susannor, vilket
fick vännen att tänka om.370
Brytningstid
Det intressanta med exemplet Jaktnymfen är inte bara det faktum att den väckte
så stor uppmärksamhet utan att debatten belyser såväl konstmusei-diskursens
värderingar och ideal – dess koppling till konstvetenskapen som akademisk
disciplin därmed konstdiskursen – som till utställningen som ett folkligt och
publikt fenomen.
Det var en livlig debatt. Den akademiska konstsynen dominerade förvisso det
konsthistoriska narrativet. Men samtidigt, bland konstexpertisen, utmanades
detta vilket förebådade de värdemässiga förskjutningar som ifrågasatte idén om
det intima sambandet mellan konst, skönhet och högre moraliska värden. Istället
betonades färgbehandlingen, konstnärssubjektet och konstens autonomi.
Exemplet Jaktnymfen belyser också att ett enstaka föremål kunde fungera som
en katalysator i en brytningstid, vars färg- och formbehandling och motiv utmanade tidens normativa ideal.
Mottagandet av Jaktnymfen och den intensiva debatt som uppstod kan alltså
förstås som ett symptom på det brytningsskede som 1870-talet befann sig i, det
vill säga i skiftet mellan den akademiska idealismens, dess föreställningar om
konstens och skönhetens moraliska värden, och modernismens övertygelse om
konstens autonomi och idén om det suveräna konstnärsjaget. I debatten kring
Jaktnymfen bedömde de professionella aktörerna målningen ur en rent estetisk
synvinkel. Den andra positionen lyfte istället fram motivets moraliska aspekter,
men den utgick från ett ovetenskapligt (kvinnligt) sammanhang. De moraliska
invändningarna representerade således ett icke-akademiskt förhållningssätt,
utan den formella kunskapens makt.
Som visuellt fenomen var Jaktnymfen uppenbarligen målad för salongens
speciella utställningsmiljö. Perspektivet, ljuset och färgbehandlingen avsåg att
fånga salongsbesökarnas blick och uppmärksamhet. På så vis var den tänkt att
upplevas som ett unikt objekt, möjlig att kontemplera, inte bara för den sinnliga,
utan framför allt för den själsliga njutningen. Under utställningsperioden var
369
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debatten animerad och livlig för att helt och hållet tystna då beslutet om inköp till
samlingarna fattades. Med detta beslut transformerades Jaktnymfen definitivt till ett
musealt objekt. I den museala kontexten detroniserades målningens moraliska
sprängkraft. Museimiljön inbjöd till ett kontemplativt betraktande. Som museiobjekt
blev Jaktnymfen därmed socialt accepterad och politiskt oskyldig. Med införlivandet
inom museets normerande sammanhang upphörde målningen att uppröra och
framöver fick den en framträdande placering inom det svenska måleriet.
Konstvetaren Anna-Maria Hällgren har iakttagit hur man i tidskriften Kaspar
ironiserar över en manlig betraktares lustfyllda blickar på målningen. Blickarna var
jämförbara med faunernas dito och, menar Hällgren, därmed hotades också normen
för seendepraktiken, nämligen se men inte röra. Hällgren nämner också att Svenska
Panoptikon uppförde en tablå under titeln ”Störd idyll”. Denna fick ingen större
uppmärksamhet i media, vilket hon tolkar som att här fanns inget behov av att glänsa
med sin bildning (som i den prestigefyllda konstfrågan) utan Svenska Panoptikon
följde den normerande seendepraktiken.371
Mot slutet av 1880-talet nådde dylika en-tavelutställningar stor publik på museet.
År 1888 visades till exempel Julius Kronbergs målning Drottningen av Saba. Vid det
här tillfället diskuterades direkt den kommersiella potentialen. Man beslöt att ta en
entréavgift om 50 öre och effekten blev som förväntat. Drygt 7000 besökare och en
intäkt om 880 kr och 41 öre blev resultatet av denna lilla exposition.372
En av de mest uppmärksammade konsthändelserna på Nationalmuseum under
1880-talet var då fransmannen Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouverets målning
Madonnan i lövsalen visades 1889. Utställningen pågick under 18 dagar och lockade
15 000 besökare, det vill säga närmare 1000 personer per dag. Det var genom Prins
Eugens kontakter målningen kunde lånas in och presenteras på museet.373 DagnanBouveret var utbildad vid École des Beaux-Arts. Konstnärligt var han verksam inom
den akademiska idealismen, inledningsvis i kombination med vardagliga motiv, men
under 1880- och 1890-talen blev de religiösa motiven allt vanligare.374 I Dagens
Nyheter skildrades målningen på följande vis:
Ur örtagårdens dunkla löfhvalf, ur ett djerft perspektiv kommer en ung kvinna er till
mötes i taflans förgrund. En sid och vid drägt, i det närmaste en nunne-klädning,
höljer kyskt hennes kropp. På armen bär hon ett barn, hårdt lindadt, att ej säga
insnördt, såsom mödrar ur de kroppsarbetande klasserna ännu pläga linda barnen.
Med en outsäglig och stilla lycka målad i sitt ansigte lutar hon hufvudet mot barnet,
medan det mildrade solljuset faller på hennes gestalt. Detta är allt!375
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40. Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret, Madonnan i lövsalen, 1885.

I dag är det svårt att förstå hur Dagnan-Bouverets målning kunde bli en sådan
publiksuccé, den representerade den äldre traditionen som sedan flera år
utmanats och förkastats av den unga generationens konstnärer. Men dess
popularitet visar hur den samtida konstpubliken lockades av det franska justemilieu-måleriet, eller som man beskrev det i Dagens Nyheter, raka och
rättframma måleri.376 Detta har konsthistorikern och intendenten Margareta
Gynning också uppmärksammat i sin avhandling om konstnärerna Eva Bonnier
376

Ibid.

135

och Hanna Hirsch-Pauli, liksom i sin övriga forskning om det sena 1800-talets
konstnärer och konstliv. Gynning har visat att de nordiska konstnärerna vid den
här tiden var påverkade av de så kallade ”medelvägens” konstnärer, däribland
Dagnan-Bouveret. ”De var alla medelvägens realister, konstnärer i vars verk man
kunde skönja vissa influenser från impressionisterna, men som aldrig helt
övergav sin klassicistiska skolning.”, skriver Gynning.377

Konstscenen i Stockholm
Nationalmuseum var inte den enda aktören på stadens konstscen. I Stockholm
fanns flera andra utställningsplatser för konst, bland annat Konstföreningen,
Föreningen för nordisk konst, Blanchs konstsalong, Bukowskis konsthandel,
Birger Jarls basar, Fritzes bokhandel och Sunesons bokhandel. Konstföreningarnas lokaler vid Kungsträdgården ansågs trånga och belysningen
undermålig. Stadens konstpublik imponerades därför när Theodor Blanch
öppnade sin nya moderna utställningslokal midsommarafton 1883, med en utställning av internationell salongskonst i kombination med svensk samtidskonst.
Blanchs salong i Kungsträdgården bestod av en stor sal med taklanternin och
några mindre rum med sidobelysning. Inredningen var luxuös och smakfull med
rikt snidade stilmöbler, orientaliska mattor och draperier, bladväxter och annan
dekorationslyx i tidens smak. Det fanns också möjlighet att i lugn och ro studera
annan konst genom planschverk, stereoskopfotografier och böcker. 378 Märkvärdig och påkostad var den elektriska belysningen. Besökarna manades stödja
elinstallationen, de kostsamma internationella inlånen med tillkommande
transporter, försäkringar, hyror, administration och magasinering. Blanchs
salong besöktes också av Oscar II, kronprins Gustaf och prins Carl då den var
lystes upp med elektriskt ljus.379 En insändare i pressen skrev om utställningen:
Det var en för Stockholm konstverld betydelsefull dag, då hr Theodor Blanch
öppnade sin nya konstutställning i den lilla eleganta f.d. teatersalongen vid
Kungsträdgården. Vår allmänhet hade inga höga fordringar på en utställningslokal, den hade visserligen museet, som hvad inredningen vidkommer utstår
jemförelsen med alla sina likar i utlandet, men hvem går på museet annat än
undantagsvis?380
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41. Båda bilderna: Theodor Blanchs konstsalong, illustrationer i Ny Illustrerad Tidning.
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Men alla var inte lika förtjusta, för det var ett dyrt nöje att frottera sig med
konstetablissemanget. Visserligen fick man en air av det parisiska på köpet, men:
Ser man sig omkring i den nya utställningen hos Blanch, så kan man också i
sanning tro sig långt borta från det kära Stockholm, der man aldrig blifvit van
att få se dylika saker samlade. Man behöfver ej läsa namnen under dukarne eller
häpna öfver de kolossala pris, som begäres för dem, man ser sig omgifven af idel
gamla bekanta från utländska utställningar, målare dem man känner och hvilkas
arbeten man hört så mycket om, redan innan man på ort och ställe gjorde deras
bekantskap…” 381/…/ ”Herr Blanchs utställning har hittills haft att glädja sig åt
ganska stor uppmuntran från allmänhetens sida. Men skall denna uppmuntran
också fortfara, då företaget ej längre eger nyhetens behag, då man ej mera finner
det roligt att sitta i en divan och se på franska taflor, och då måste betala sin
biljett med en summa, motsvarande ’en half punsch’?382

Från och med slutet av 1880-talet vitaliserades otvetydigt konstscenen i
Stockholm. Etableringen av Blanchs salong och Opponenternas genombrott var
säkerligen bidragande orsaker. På Nationalmuseum visades regelbundet utställningar med samtida konst, som av konstnärerna erbjöds museets för inköp. I
Stockholms Dagblad konstaterade man att konsten lockade en bred publik:
…då hon kan vara medlem af tre konstföreningar, infinna sig i stort antal hvarje
söndag och ofta ganska talrikt äfven tisdagar och fredagar i nationalmuseum –
de icke kostnadsfria inträdesdagarna äro väl för det mesta förbehållna åt
främlingar -…/…/ Vi gå således på utställningar, se och beundra och lefva i
hoppet att till nästa jul komma i besittning af något bland det beundrade.
Nationalmuseum låter oss få se ej blott gammalt, utan äfven nytt.383

Det moderna genombrottet ägde inte rum inom museets väggar. Det skedde i
Blanchs salong. I april 1885 visades där nämligen Opponenternas måleri för
första gången i en större utställning som kallades Från Seinens strand. Den
bestod av verk av de konstnärer som samlats i Paris under 1880-talets första hälft
och arrangerades av Richard Bergh, Ernst Josephson och Nils Kreuger. Konstnärerna hade själva tagit initiativ till utställningen då de uppfattade sig åsidosatta
och förfördelade av de akademiska bakåtsträvande värderingar som de menade
dominerade Nationalmuseums inköpsnämnd och utställningspolitik. Deras
agerande påverkades säkerligen av samtida tendenser i den franska huvudstaden
där Salongen och de konstnärsdrivna utställningarna var arenor för den samtida
konsten. I Paris, under perioden 1874–1886, organiserade impressionisterna
regelbundet samlingsutställningar vid sidan av den institutionaliserade och
konservativa Salongen. Istället för att som på Salongen klä in hela väggarna med
381
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målningar placerades verken nu i två rader med det tydliga syftet att väcka
köplusten hos enskilda samlare. År 1884 etablerade ett antal konstnärer,
däribland Georges Seurat, Paul Signac och Odilon Redon “Société des Artistes
Independant” i opposition mot Salongens jury och pristävlingar. Deras årliga
utställning var mot en symbolisk avgift öppen för alla.384
Mottagandet av Opponenternas utställning var försiktigt optimistisk. Konsthistorikern och författaren Georg Nordensvan var en av dem som välkomnande
utställningen. Många verk hade karaktär, frihetsbegär och framåtanda och han
fann alltifrån minutiöst utförda tavlor till stämningsmåleri, lust fart och
målarglädje.385

42. En söndag i National-Museum. Hufvudsalen för svenska taflor, originalteckning af
John Beer.

Mot slutet av 1880-talet ökade besökstalen i Nationalmuseum.386 På söndagarna
var det fullt i salarna och museet var inte enbart en plats för att uppleva konsten,
utan också för att mingla och studera folklivet. Författaren och stockholmsskildraren Claës Lundin har träffsäkert fångat museibesökarnas beteende:
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Nationalmuseum skall man besöka en söndagsmiddag – i fall man vill göra sina
iakttagelser öfver folklif bland konstverk, men vill man i fred och ro studera
museets innehåll, går man dit hvarken på söndag, tisdag eller fredag, alla tre
med kostnadsfritt inträde. På de två sist nämde dagarne äro i synnerhet konstoch konstslöjdafdelningarna fylda af det Stockholm som verkligen älskar konst
eller åt minstone önskar taga kännedom om de nya konstföremål som möjligtvis
finnas utstälda i museet, men som icke vill betala något för hvad man får se eller
med rätta anser, att offentliga samlingar äro nationens tillhörighet, för hvilkas
beskådande ingen afgift bör erläggas.
Bland folklifvet på söndagsmiddagarne – det räcker endast ett par timmar –
får man höra många utgjutelser, anmärkningar och omdömen som icke alltid
bära vittne om stor konstkännedom, men ofta nog äro rätt träffande, i synnerhet
hvad konstverkens ämnen vidkommer.
I allmänhet draga söndagsbesökarne igenom museets alla afdelningar och se
så mycket som hinnes med på den korta tiden. Några ha dock förkärlek för
konstslöjdafdelningen och uppehålla sig där, under det andra vilja företrädesvis
se taflor och stanna mest framför inhemska arbeten, om hvilkas mer eller
mindre lyckade utförande de just icke bekymra sig, men så mycket mer om hvad
de föreställa.
G. Cederströms ”Karl den tolftes likfärd” är kanske den målning som samlar
största antalet åskådare. G. von Rosens ”Erik den fjortonde och Katarina
Månsdotter” väcker fortfarande stort intresse, och ännu större framkallas af
samme konstnärs porträtt af A. Nordenskiöld. Malmströms och Kronbergs
taflor äro äfven eftersökta, i synnerhet den sist nämndes af E. Cederlund till
museet skänkta ”David och Saul”, och mången intresserar sig för Winges ”Tors
strid med jättarne.387

Vad som tydligt framkommer i Lundins skildring av museipubliken är att det
uppenbart fanns ett stort glapp mellan museimännens estetiserande och konsthistoriskt inriktade konstsyn och det i konsten som lockade allmänheten. Museibesökarna i gemen fascinerades av historiemåleriets dramatik och psykologiserande innehåll, av motivets koppling till en historisk händelse. Det var ett
måleri som representerade nationen och dess historia. Konstverken uppfattades
i mindre utsträckning som estetiska objekt placerade i ett konsthistoriskt
sammanhang. Skildringen pekar också på uppfattningen att museibesöket är
konsumtion; att söka hinna med så ”ta in” så mycket som möjligt. Detta bekräftar
såväl Rees Leahys konstaterande att utställningen inbjöd till olika slags
besökarbeteenden, som Benjamins reflektioner kring måleriet och den museala
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kontexten som icke anpassad för massans konsumtion och förströdda
betraktande.388
Författaren, och en av tidens främsta ideologer, Ellen Key vittnade också om att
museibesökarna fångades av helt andra kvaliteter i konsten än de konstnärliga.
Det är icke blott så, att de obildade ej ha möjligheter att uppskatta det äkta inom
konsten. De ha ofta ej ens förmåga att förstå hvad den betyder! När dansken
Bloch Kristus Consolator utställdes i nationalmuseum, samtidigt med
Kronbergs Jaktnymf, hörde jag t. ex. två borgarfruar – hvilka visste att en
Kristus där skulle finnas – undra om ej Jaktnymfen var Kristus, som låg död och
skulle begrafvas?!389 /…/När hundra i nationalmuseum stanna inför den
ihjälfrusne lappgossen, stannar en framför Rembrandt´s Claudius Civilis, ty de
röras af det allmänmänskliga i det svaga verket, men ana ej den store
konstnärssjälen i det obegripliga ämnet.390

Det publika intresset för Nationalmuseum växte från 1880-talet och framåt. Det
ser man bland annat i en mycket detaljrik vägledning från 1906 med fotografiska
illustrationer av såväl utställningssalarna som enskilda konstverk. Författaren
Anders Hasselgren konstaterar att intresset för kulturarvet spridits till alla
samhällsklasser. Därmed hade också Nationalmuseum fått mer uppmärksamhet
och ”sympati”.391 Hasselgrens vägledning inleds med en levande skildring av en
folksamling på Gustav Adolfs torg en vårsöndag. Människorna skingrades,
”…många för att göra ett besök i den på Blasieholmens yttersta spets belägna
monumentala byggnad, som Sveriges folk rest till en konstens och minnenas
helgedom – vårt Nationalmuseum.”392 I en illustration i Ny illustrerad tidning
1887, (1887:23) med texten ”Söndags-studier i Nationalmuseum, åtta teckningar
af Carl Hedelin”, urskiljer konstvetaren Anna-Maria Hällgren tidens klassperspektiv. Här åtskiljs de olika besökarna genom såväl klädsel som beteende.
I skissen tycks de enkelt klädda varken lyckas rikta eller behålla uppmärksamheten på egen hand. De läser inte heller i museets katalog, som
mannen intill skulpturen på den höga sockeln. De har med andra ord långt kvar
tills de kan inta en självklar hållning och målinriktat luta sig fram för att
uppmärksamt närstudera enskilda verk – en konst som de avbildade männen
med rockar och höga hattar har lyckats bemästra.393
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Hasselgrens fotodokumentation publicerades som först som särtryck och sedan
som en bok. Denna var till formatet alldeles för otymplig för att bära med sig
under museibesöket. Men den detaljerade återgivningen bidrog säkert till en
effektivare vandring för dem som hade haft tillgång till särtrycken, eller boken,
före besöket i samlingarna. Vägledningens bilder visar en tät salongshängning,
kronologiskt ordnad och presenterad i skolor.
Museet verkar emellertid ha haft ett kluvet förhållande till sin publik. I
årsberättelserna användes besökarna oftast som argument för behovet av
expansion; man förde statistik, utökade öppettiderna och ordnade föredrag. Den
första programverksamheten som omnämns i årsberättelserna ägde rum i
samband med Rembrandtutställningen 1893. Det var amanuensen John Kruse
som höll två föredrag med fri entré.394 Den kontrollerande hållningen
avspeglades museets regelverk, fastställt i nämnden 1881. Beslutet indikerar att
det inte enbart är omsorgen om museets föremål och dess uppordning, jämte
undervisningen, som upptog museimännens vardag. Tillströmningen av
besökare krävde fler åtgärder. På nämndsammanträdet den 5/12 1881 antogs
följande ordningsregler: 395
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Publiktillströmningen utgjorde ett slags hot vilket utmanade museets demokratiska skyldighet och långsiktiga mål att skydda föremålen så att även
kommande generationer skulle kunna få del av nationens gemensamma minne
och kulturskatter. En viktig målgrupp var huvudstadens tillfälliga besökare, och
de var inte vana att umgås med konstföremål, men också konstuderande. I början
av 1880-talet hade Nationalmuseum i genomsnitt 40 000 besökare/år, men då
var inte de populära söndagarna inräknade och de uppskattas i genomsnitt ha
lockat 1200 besökare till museet. Det innebär att museet besöktes av cirka
100 000 personer per år.396
Av källmaterialet framgår att attityden till museibesökarna förändrades
under perioden. Den första utställningen 1866 var en samtida nordisk
konstmanifestation riktad till en bredare allmänhet, men utan fostrande ambitioner. Men därefter framhävs, framför allt i årsberättelserna och i nämndprotokollen, behovet att reglera och styra en, som jag uppfattar, diffus massas
beteende. En massa som så småningom utkristalliseras i målgrupper som
turister, studerande och kopister, arbetare och stadsbor. Museet axlar visserligen
genom sina stadgar en formellt fostrande roll, men däremot har jag inte funnit
några belägg för att utställningarna skulle ha haft en tydlig roll i denna fostrande
diskurs eller att de ingick i något slags konstbildningsprogram – undantaget
Grafiska utställningen 1889. Det här är anmärkningsvärt, men bör förstås mot
bakgrund av 1800-talets idealistiska konstsyn och utställningspraktikens
samtida och nationella inriktning. Låneutställningarnas främsta syfte var att
erbjuda publiken möjlighet att få uppleva konst av konstnärer och stilinriktningar
som inte var särskilt väl representerat i de egna samlingarna. De smakfostrande
ambitionerna fanns möjligtvis implicit men framhävs inte explicit i källmaterialet.
Samtidens konstströmningar 1900 – 1913
Nationalmuseum lockade alltså både söndagsbesökare och turister. Trots att
vissa av de tillfälliga utställningarna kan beskrivas som stora publiksuccéer
upphörde inte kritiken mot Nationalmuseum. Konstnären Richard Bergh var en
av dem som under 1900-talets första decennium skarpast ifrågasatte museets
utveckling och krävde en genomgripande förändring av såväl museiorganisationen som hur konsten visades i salarna. Några år senare fick han själv
axla ämbetsmannarollen, som överintendent och museichef. För honom var det
väsentligt att museet sköttes av konsthistoriker och sakkunniga inom konstens
område. År 1912 moderniserades museiorganisationen genom att de två styrande
nämndernas makt övergick till överintendenten, vilket banade väg för en
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professionalisering av förvärvsfrågan.397 Kritiken mot museet handlade framför
allt om relationen till den samtida konsten eller snarare, som man från
konstnärernas sida uppfattade det, bristen på intresse för densamma. Men, som
konsthistorikern Bengt Lärkner påpekar, det var inte bara Nationalmuseum som
negligerade de samtida strömningarna. Situationen var inte mycket bättre vid
Göteborgs Konstmuseum och Malmö museum, där var inte heller intresset för
samtida konst påfallande. Under 1800-talets sista decennier fick huvudstadens
konstintresserade allmänhet istället bege sig till Blanchs salong för att orientera
sig om det allra senaste, de nya konstströmningarna. Under tidigt 1900-tal
öppnande nya gallerier. Av dessa var det framför allt Nya Konstgalleriet och dess
ledare Arturo Ciacelli samt Gummesons Konsthandel och Svensk - franska
konstgalleriet som introducerade utländska och svenska modernister för den
svenska publiken. När Liljevalchs konsthall invigdes 1916 fick Stockholm en
utställningslokal med en betydligt mer samtida inriktning. I Göteborg fanns
Göteborgs konstförening som också hade ambitionen att visa unga konstnärer. 398
På kontinenten hade de modernistiska strömningarna slagit igenom. I Köln
visades 1912 en stor expressionistutställning som kom att få avgörande betydelse
för det moderna genombrottet i Sverige. Flera svenska kritiker och konstnärer
reste dit, bland annat August Brunius och Georg Pauli, men också Richard
Bergh.399 Nyheter om kubismen nådde Sverige 1911 då Looström i akademiens
meddelanden berättade om sitt möte med den nya konstriktningen, men då
förhöll sig det svenska konstetablissemanget ännu avvaktande. Gregor Paulsson
menade att modernismen var opersonlig och alltför inriktad på formfrågor.
Amanuensen, senare intendenten och Nationalmuseums överintendent, Axel
Gauffin var tydligt emot de nya konstriktningarna, vilket bland annat framkom i
frågan om utsmyckningen av vigselrummet i Stockholms stadshus, där han
häftigt kritiserade Isaac Grünewalds utsmyckningsförslag. Först 1913 publicerades August Brunius Färg och form, Studier af den nya konsten, som var den
första sammanställningen av den moderna konsten på svenska. Brunius ansåg att
den moderna konstens uppgift var dekorativ; färg och form skulle förenas i ett
uttryck och han föredrog expressionismens personligt färgade sensualism framför kubismens abstraktioner. Samtidigt publicerades Pär Lagerkvists programskrift Ordkonst och bildkonst där kubismen helhjärtat prisades.400 Vare sig
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Nationalmuseums förvärv eller publika verksamhet syntes dock föga påverkade
av de modernistiska strömningarna. År 1913 visades bara en mindre utställning
över fransk impressionism.401
År 1917 fick Nationalmuseum sin första Matissemålning, ett marockanskt
landskap, donerat till museet, men det dröjde till 1924 innan den första
utställningen över konstnären kom till stånd. Detta blev den första större samlade
presentationen av Matisses produktion i Sverige och den visades på Nationalmuseum tack vare den danske konsthistorikern Leo Swane, ordförande i
föreningen Fransk konst.402 Utställningen Yngre svenska konstnärer 1918 i
Liljevalchs konsthall brukar anges som den svenska expressionismen genombrott
och från den förvärvades Leander Engströms Komposition med Lofotenmotiv till
statens konstsamlingar. Engströms målning och Isaac Grünewalds porträtt av
författaren Ulla Bjerne fick framträdande placeringar i museets sal för modern
konst, som öppnade samma år. Grünewald var också den inom konstnärskåren
som ihärdigast sökte bredda intresset för modernismen i Sverige. 403
De akademiska stilidealen förkastades av den svenska genombrottskonsten
på 1880-talet. Men, trots att dessa konstnärer positionerat sig som ledande på
den nationella konstscenen, återspeglas inte detta i Nationalmuseums
utställningspraktik vid den här tiden. Museet visade mycket litet intresse för den
svenska sekelskifteskonsten och för den efterföljande generationen unga modernister. Under perioden 1900–1913 visades sammanlagt 54 tillfälliga utställningar
varav en utställning med måleri och teckningar av Albert Edelfelt, etsningar och
grafik i fyra olika utställningar av konstnärerna Édouard Manet, Anders Zorn och
Carl Larsson samt en med moderna franska och tyska färglitografier och
etsningar det vill säga endast fyra monografiska utställningar med konstnärer
som både förebådade och/eller var en del av dåtidens samtida konstliv. Det
samtida perspektivet, här menat intresset för det aktuellt pågående, återfinns
istället i presentationer av de många omfattande större utsmycknings- och
byggnadsprojekt, som pågick i hela landet. På museets visades under perioden
skisser och modeller utarbetade av bland andra konstnärerna Carl Larsson
(Midvinterblot), Axel Törneman (väggmålningar för Riksdagens andra
kammare), Anders Zorn (Engelbrekt ryttarstaty) och Ragnar Östberg
(Stockholms stadshus). Ett flertal en-tavelutställningar med porträtt samt inlån
av silver och konsthantverk från de kungliga samlingarna vittnar om en fortsatt
stark koppling till den kungliga familjen.404 De årligen återkommande
utställningarna med konstverk hembjudna för förvärv till statens konstsamling
gav också en överblick av konstlivet utanför museibyggnaden. Det är uppenbart
401
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att uppfattningen var att museet befann sig vid sidan om det som hände på den
samtida konstscenen. En insändare i Svenska Dagbladet 1907 kommenterade att
museet förvärvat verk av Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljefors men
påpekade också att det inte var till museet man gick för att studera den moderna
svenska konsten.405 Samtidens kritiker uppfattade perioden som en
stagnation.406 De unga modernisterna, generationen efter Opponenterna och
Konstnärsförbundet, reagerade lika häftigt mot museets bristande intresse för
den samtida konsten. I en artikel i Svenska Dagbladet 1911 gick konstnären
Birger Simonsson till angrepp mot museets rådande inköpspolitik, som varande
alltför snävt riktad mot äldre tiders konst utan hänsyn till konstens aktuella
utveckling.407
Kritikerrösternas bistra kommentarer återspeglas däremot inte i publikstatistiken. Visserligen sjönk besöksantalet något åren kring sekelskiftet, men
därefter ökade antalet besökare stadigt och under åren 1909–1913 hade museet
drygt 200 000 besökare per år, siffror som inte återkommer förrän vid några
tillfällen under åren efter krigsslutet 1945. 408 År 1902 utökades museets
öppettider vilket delvis förklarar tillströmningen. 409 Samma år öppnade en
Rembrandtutställning i gravyrsalen. Nu betonades fotografins och de
internationella kontakternas betydelse för de konsthistoriska studierna och
forskningen. Donationer av ett fotogravyrpraktverk från Rembrandtutställningen 1898 i Amsterdam och ett motsvarande verk från Rembrandtutställningen i London 1899, samt det av senator Rovinski utgivna verket över
Rembrandts etsningar gjorde utställningen möjlig. 410 Det var med andra ord det
konsthistoriska värdet som framhävdes. När Gustaf Cederströms monumentala
historiemålning Slaget vid Narva 1905 visades i den italienska salen (inför en
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större omhängning av samlingarna) var det den publika framgången som
underströks.411

Nationen, museibesökarna och samtiden
I detta kapitel har jag undersökt den tidiga utställningspraktikens framväxt. Från
det att museet invigdes 1866 och framåt ordnades regelbundet tillfälliga utställningar, men inledningsvis var det en verksamhet mer styrd av tillfälligheter än
konsthistoriska överväganden. Däremot verkar de publika och ekonomiska
aspekterna tidigt ha beaktats. Det är svårt att ge en entydig bild av den spretiga
och mångsidiga praktik som uppstod under den här perioden. Därför har jag ur
denna mångfald valt att lyfta fram några utställningar som exempel på
utställningspraktikens framväxt i relation till konstmuseidiskursens problemområden. Vad som utmärker denna första period är att det var få utställningar
ordnade som konsthistoriska översikter. Majoriteten utgjordes istället av tillfälliga inlån av enstaka föremål eller mindre samlingar, eller av tillfälliga
presentationer ur samtida konstnärers, eller ur konstindustrins produktion.
Konstexpositionen 1866 och Konstindustriutställningen 1876–1877 menar
jag kan ses som exempel på tillfälliga utställningar ordnade i syfte att manifestera
den unga museiinstitutionens betydelse för samhällsutveckling. Som
utställningsfenomen kan de också relateras till en internationell kontext där
världsutställningarnas organisation och publika tilltal framstod som förebildliga.
Dessa båda utställningar tillkom egentligen formellt av andra aktörer, Konstakademien och Svenska Slöjdföreningen, men vid denna tid var det vanligt att
samma personer samtidigt var verksamma både på museet, inom Konstakdemien
och i Svenska Slöjdföreningen. Det var med andra ord en relativt liten och
exklusiv skara aktörer som formade det institutionella konstlivet i Stockholm. De
hade stor makt och inflytande över utbildningssituationen, vad som visades i
utställningar och vad som förvärvades till de statliga samlingarna.
Båda utställningarna hade betydelse för museet. Konstexpositionen ägde rum
i museibyggnaden och Konstindustriutställningen arrangerades i syfte att få till
stånd ett museum för konstindustrin och för konstslöjden. I Konstexpositionen
framhävdes den nordiska gemenskapen samtidigt som konstens nationella
uttryck synliggjordes. Det var den samtida konsten som presenterades här enligt
den akademiska salongens principer och avsikten var att ge en översikt av det
allra senaste inom konstens område. De bildande och fostrande ambitionerna var
dock inte framträdande. Utställningens publika dragningskraft bör nog förstås i
förhållande till den parallellt pågående Allmänna industri- och konstutställningen som lockade en bred allmänhet att ta del av den pågående samhällsutvecklingens uppfinningar och produkter. Museet kom så att representera
NM Meddel. nr 30, 1905, s. 38; NM Meddel. nr 31, 1906, s. 68, ”…men den högre siffran år 1905 berodde
på en tillfällighet: exponerandet i museum af en hvars ämne – oafsedt taflans måleriska egenskaper – på den
stora allmänheten utöfvade en stark dragningskraft.”.
411
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såväl en nordisk samhörighet som det nya inom konstens område. Det
uppfattades säkerligen som ett museum för och i tiden.
Däremot var folkets smakfostran ett av huvudargumenten i diskussionerna
om behovet av ett nytt museum för konstindustrin. Konstindustriutställningen
1876–1877 tillkom i syfte att få till stånd ett nytt museum för detta ändamål och
budskapet var tydligt. Det var museets uppgift att främja såväl konstindustrins
produktion som befolkningens kvalitetsmedvetande. Det var en storskalig satsning till vilken samhällets toppskikt bidrog med en mängd äldre och nyare
föremål av olika material och med skiftande användningsområden. Det var med
andra ord mer en museiutställning – om än extramural - än den ovan nämnda
Konstexpositionen, men den kan likväl sägas ha formats av de smakfostrande
ideal som spreds på världsutställningarnas publika arenor.
I detta kapitel har jag också genom ett antal utställningar velat belysa den
unga museiinstitutionens förhållande till konstdiskursen. Om man ser till innehållet i de många mindre utställningar som visades på museet hade de, kritiken
till trots, en påfallande samtida inriktning. Men kritiken mot museet under denna
period var ändå massiv, den kan sägas vara både befogad och inte. Det var framför
allt de yngre konstnärsgenerationerna som gick till attack. De menade att museet
inte i tillräckligt hög grad bevakade och förvärvade samtidens konst.
Nationalmuseum, i nära förbund med Konstakademien, representerade en
akademiskt färgad konstsyn, och denna konstsyn var också vägledande i förvärvsfrågan. Det ordnades endast en handfull monografiska utställningar över samtida
konstnärer, vilket också bidrog till att ge rättvisa åt kritiken.
I ett publikt perspektiv framträder emellertid en annan bild. I årsberättelser,
tidningsartiklar och utställningsrecensioner berättades det om utställningar som
lockat mängder av besökare. De tillfälliga utställningarnas publika dragningskraft och ekonomiska potential är något som man tidigt var medveten om.
Däremot skrevs utställningarna mer sällan in i en smakfostrande eller konstbildande kontext, men vid några tillfällen arrangerades stora utställningar med
uttalade vetenskapliga och pedagogiska ambitioner. De, menar jag, utgjorde
tidiga exempel på en konstmuseispecifik utställningspraktik i viljan att med ett
publikt tilltal spegla konsthistoriska skeenden.
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4. 1914–1939: KONSTENS SPRIDNING
OCH DEMOKRATISERING

44. Nationalmuseums trappa, omkring 1914.

Utställningar i en ny tid
Perioden 1914–1939 präglades av såväl framtidstro, ekonomisk kollaps som
militär mobilisering. En avgörande politisk och samhällelig förändring i Sverige
var införandet av allmän rösträtt 1921. Rösträttsfrågan hade genomsyrat den
politiska debatten under seklets två första decennier och i demokratiutvecklingens fotspår följde ett nytt medborgarideal. Ett decennium senare, i den
ekonomiska krisens efterdyningar och efter socialdemokratins valseger 1932,
blev bostadsbyggande och hemmiljö del av den omfattande moderniseringen av
landet. Folkhemstanken uppstod kring begrepp som funktionalitet, modernitet
och demokrati och arbetarklassen identifierades som det moderna samhällets
starka konsumenter. Funktionalismens strävan att åstadkomma billiga bostäder
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i enlighet med den nya tidens ideal var också en reaktion mot det representativa
borgerliga hemmet och de nya bostäderna utformades från dessa visioner. 412
I Europa var konstlivet dynamiskt och föränderligt. Under 1900-talets första hälft
utmanade avantgardets och modernismens radikala rörelser inte bara 1800talets akademiska konstsyn, utan också friluftsmåleriets realism och stämningsmåleriets symbolism. Modernismens ismer avlöste varandra och konstnärerna
bildade olika konstellationer, ofta i opposition mot varandra, och mot
institutionerna. Exponering av den samtida konsten skedde vanligtvis utanför
museerna på initiativ av konstnärer, inte av museimän. Det samtida förknippades
med det nya, det senaste och aktuella och kom till uttryck genom termer såsom
levande och rörlig, vilka ställdes i motsats till museet, associerat med döden. Den
tyske författaren Julius Langbehns Rembrandt als Erzieher, 1890, en skarp kritik
av museiinstitutionen som sådan, fick ett brett genomslag och med modernismens genombrott förstärktes polariseringen inom konstmusei-diskursen.413 I
Sverige beskrev Richard Bergh motsatsförhållandet: levande museum kontra
likbod, och Gregor Paulsson kallade museisamlingarna för ”död massa”.414
Föreställningar om museiföremålen som död massa representerade upplysningsidealets antikvariska och konsthistoriska inriktning. Det motsatta förhållningssättet, det som talade om en levande institution, betonade museets sociala och
konstnärliga roll i nuet, en plats för samtidens konst. Under 1900-talets första
decennier riktades fortsättningsvis kritik mot museerna, men nu handlade
diskussionen inte enbart om dess vetenskapliga, publika och sociala roll, utan det
var framför allt museets förhållande till konstnärerna och konstlivet som
genomsyrade debatten. Museitanken, såsom den ursprungligen uppstod, var för
modernismens förespråkare oförenlig med den nya tidens ideal, rörlighet och
föränderlighet. Än i vår egen tid förekommer liknande associationer där museer
förknippas med någonting dött. Det visar ett alldeles aktuellt citat hämtat från
Dagens Nyheter, som behandlar återinvigningen av Berlins operahus. I artikeln
citeras den tyske operachefen Matthias Schultz. ”- Operan måste få vara en
levande konstform. Den får aldrig bli ett museum, säger Schultz.” 415
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Ett begrepp som lanserades i artiklar och programförklaringar kring sekelskiftet
1900 var ”museum fatigue”, museitrötthet. Det beskrev ett tillstånd av fysisk och
mental utmattning som uppstod i samband med ett museibesök och var beroende
av hur länge besöket varade. Kritiken mot museerna var inget nytt, den tyske
estetikern Friedrich Theodor Vischer hade redan 1842 beskrivit museerna som
”vackra gravar”.416 Den amerikanske konsthistorikern Benjamin Gilman refererade i Museum ideals of Purpose and method från 1923 till Langbehns kritik:
”The lively German writer Julius Langbehn describes a museum of art as a place
’where every separate object kills every other and all of them together the
visitor.’”417
Gilman redovisades resultaten från en undersökning gjord i syfte att
åskådliggöra hur placeringen av konstverken påverkade sättet att betrakta dem.
Konstiga vinklar bidrog till en större fysisk belastning och ansågs ha en menlig
inverkan på konstupplevelsen. Gilmans tolkning av museitröttheten utgick från
att den i första hand var en fysisk åkomma som med effektivare hängning och
presentation av konstverken kunde kureras.418 Hur kom det sig att museitrötthet
utvecklades till en objektiv diagnos, ett tillstånd som kunde behandlas genom
konkreta åtgärder? Ett sätt att förstå fenomenet är att analysera det i relation till
museerna roll i demokratiutvecklingen. Forskare som Eilean Hooper-Greenhill
och Julia Noordegraaf har visat hur det inom diskursen om museets publika och
sociala roll uppstod en allt skarpare kritik mot museernas oförmåga att intressera
en bredare allmänhet. Museitanken utgick visserligen från demokratiska ideal
där samlingarna, specialiseringen och den publika tillgängligheten utgjorde
grunden för verksamheten. Men med uppkomsten av det moderna museet
uppstod en allt djupare klyfta mellan kunskapsproduktionens professionalisering
och besökarna, vilka betraktades som passiva konsumenter.419
Men sistnämnda konstaterande kan ifrågasättas. Richard Bergh var till
exempel av helt annan åsikt. Redan 1905 betraktade han den nya breda
museipubliken som aktiv och kunskapssökande. 420 Det var för denna nya publik
han knappt ett decennium senare sjösatte omdaningen av Nationalmuseum.
Utställningspraktiken, däremot, formades av mera komplexa föreställningar om
befolkningens bildningsnivå.421
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45. Exempel på olika betraktarpositioner. Fotodokumentation som redovisas i
Benjamin Gilmans undersökning.

Diskursen om museets publika och sociala roll återspeglades även i utställningsgestaltningen. I det internationella sammanhanget bidrog framväxten av
kommersiella utställningsplatser och museernas ökade intresse för den samtida
konsten till en institutionalisering och professionalisering av utställningspraktiken. Men, som Bruce Altshuler påpekar och som framgår av min
undersökning av Nationalmuseums utställningspraktik vid den här tiden, var
museernas relation till det samtida komplicerad. Som institutioner var museerna
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ämnade att tolka och bevara historien, inte att ägna sig åt samtiden. 422 Men trots
den kritik som riktades mot museiinstitutionens formella maktposition i
konstlivet var museerna ändå attraktiva som utställningsplatser. De bidrog till att
legitimera konstnärliga strävanden och föra in dem i ett konsthistoriskt narrativ
och, vill jag hävda, till formandet av en kanon utifrån modernismens föreställningar om det konstnärliga geniet, vilken dock inte omfattade majoriteten av
1900-talets kvinnliga konstnärer.423
På 1920-talets skedde radikala förändringar inom konstmuseerna. Enligt
konsthistorikern Charlotte Klonk uppstod då två olika slags utställningsprinciper, som båda bröt mot den äldre generationens inriktning på det intima
och det inre. De nya var snarare inriktade på att åstadkomma en gemensam
kollektiv betraktarupplevelse. Den ena principen utvecklades av de tidigare
Bauhausmedlemmarna. Deras utställningar var idébaserade och besökarna
uppmanades att följa ett konceptuellt spår, en utstakad riktning. De skulle inte
kunna röra sig planlöst och låta sig spontant fängslas av något konstverk, vilket
som helst. Denna typ av princip riktades sig med andra ord inte till en
kontemplerande, inkännande betraktare utan nu krävdes aktiv intellektuell
delaktighet i utställningens idé och innehåll. Den andra typen utvecklades av
konstruktivisterna, som hade ambitionen att skapa en mer kroppslig och sinnlig
upplevelse.424 Ett exempel på hur denna idé konkretiserades i utställningsrummet är utställningskommissarien Frederick Kieslers utställning Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik i Wien 1924. Den omfattade ett drygt
hundratal välkända manusskrivares och dramatikers arbeten, och presenterade
ett nytt designkoncept byggt på flexibla moduler formade som ett L eller ett T ”Leger och Trager”. Genom dessa flexibla moduler kunde föremål visas separerade från väggen och oberoende av arkitekturen. Föremålen flyttades in i
besökarens rum. Kiesler konstruerade även riktad belysning och olikmålade
väggar.
Denna omvandlingsperiod kännetecknandes av ett intensivt prövande av
olika utställningsprinciper och ledde till en utveckling av utställningsdesignen.
Ett exempel, även detta hämtat från Tyskland, är museichefen Alexander Dorners
modernisering av Hannover Landesmuseums samlingspresentation. Han
skapade 1927–28 den första permanenta salen för abstrakt konst. Till sin hjälp
tog han konstnären El Lissitzky, som 1926 på Internationale Kunstausstellung i
Dresden skapat en sal för konstruktivistisk konst. Dorner bad El Lissitzky göra en
variant av denna för sitt museum. Därmed övergav han den traditionella
salongshängningen och skolindelningen. Istället utgick han från konsthistorikern
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Alois Riegls idéer och konsten installerades enbart kronologiskt. Han betonade
även den historiska kontextens betydelse. Dorner ville åstadkomma ”atmosphere
rooms”, ämnade att ge besökaren en upplevelse av tidsandan. 425 På så vis
liknande intentionen Wilhelm von Bodes simulerade miljöer, de så kallade period
rooms. I dag används begreppet ”atmosphere rooms” främst inom arkitekturen
för att beskriva en rumslig gestaltning avsedd att erfaras och upplevas, det vill
säga en såväl själslig som kroppslig upplevelse.426
Det var också i Tyskland den mest inflytelserika utställningsprincipen, ”Den
vita kuben”, introducerades; ett puristisk, icke-kontextuellt ideal. Den vita
kubens princip genomfördes sedan under 1930-talet i MoMA, New York.427 Med
utställningen Cézanne, Gauguin, Seurat, van Gogh senhösten 1929 introducerades på MoMA en typ av museiinstallationer som kommit att förknippas med
presentationen av modern och samtida konst; en estetiserande modernistisk
hängningsprincip. Konsten grupperades utgående från stil och perioder, glest
presenterade mot en neutral bakgrundsfärg. Med texter och etiketter placerade
invid verken, den så kallade lexikografiska principen, och kompositionerna,
förklarades relationen mellan föremålen.428 Här saknades intentionen att skapa
ett kontextuellt sammanhang och upplevelse av tidsandan. Konsten betraktades
nu som enstaka objekt med ett värde i sig. De var estetiserande, autonoma och
tidlösa installationer skapade för en ideal betraktare, en slags modernistiska
representationer i sin egen rätt. Den vita kubens princip var dock inte allenarådande. Konstvetaren Mary Anne Staniszewskis forskning visar att utställningsdesignen från 1930- och fram till 1960-talet också påverkades av tekniker som nu
förknippas med utställningar vid Naturhistoriska museer.429
På Nationalmuseum var dessa tendenser inte lika framträdande, men i
bildarkivets sparade utställningsdokumentation finner jag flera exempel på så
kallade symmetrihängningar. Det verkar ha varit den dominerande hängningsprincipen under den andra hälften av 1920-talet. De byggde på estetiska
principer, harmoniska grupperingar av konstverk ofta ordnade efter geografiska
former som pyramiden och triangeln, eller vågskålen. Görts pekar på Axel
Gauffins installation av konsten i den franska salen 1923 som ett exempel på en
rytmisk och symmetrisk hängning.430 Den här principen förkastades, enligt
intendenten Bo Wennberg mot slutet av 1940 då Nationalmuseum arrangerade
en utställning av modern konst i Konstakademiens lokaler. Då fick istället
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konstverkens inre kvaliteter styra placeringen, och presentationen utgick från
konstverkens möjlighet att förhöja respektive kontrastera varandras uttryck.
Wennberg kallade detta för den fria principen. Efter utställningen i Konstakademien kom den fria principen att dominera hängningen av modern konst i
Nationalmuseum, och emellanåt även i salarna för den äldre konsten. Men som
bildexemplet visar var några föremål från 1700-talet i konsthantverksavdelningen 1951 trots allt uppställda i en strikt symmetri. Den fria principen
bidrog också till en generellt glesare hängning där varje verk visades på grund av
sina inre kvaliteter och inte som en ”salongsdekoration”. ”Inga konstverk kan i
moderna uppställningar klänga sig fast på en plats, därför att deras storlek eller
t.o.m. ram bildar en lämplig pendant till andra.”, menade Wennberg. 431

46. Utställningen Franskt måleri från David till Courbet, 1928, exempel på s.k.
symmetrihängning.

431

Wennberg, 1973, s. 29.
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47. t. vä italienska salen 1927 och t. hö. konsthantverksavdelningen, 1951, symmetrisk
uppställning.

Ett museum i tiden – Richard Bergh om konstsamlingen och
konstbildningen
6 maj 17. N. M. lefvande och för hela landets konstlif betydelsefull institution –
ej likbod – därför måste museet vara ett åt alla håll öppet tempel där lifvets nya,
lefvande rytmer kunna brusa in och förmälas med äldre tiders och med de eviga
och oföränderliga i alla tider.432

Orden är Richard Berghs, en av opponenternas och konstnärsförbundets frontfigurer. Han utsågs 1915 som chef och överintendent för museet. Då hade han i
drygt ett decennium varit engagerad i museifrågan och från 1913 medverkat till
att ta fram ett omfattande reformprogram för såväl museibyggnaden som
museets inre organisation och publika verksamhet. Den förändringsprocess som
brukar personifieras med Berghs ledarskap var naturligtvis inte resultatet av en
persons individuella gärning utan tillkommen genom ett regeringsuppdrag
utfärdat 1913, och utarbetat i samarbete med Ludvig Looström och Georg

432

Axel Gauffin, Richard Berghs grå böcker, Nationalmusei årsbok, årg 1, Stockholm: P. A. Norstedt &
Söner 1919. s. 12.
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Göthe.433 Varför talade Bergh om museet i termer av liv och död? Det var ett
drastisk uttalande men hans tankar om museets möjlighet att ge nutida perspektiv på historien och historiska perspektiv på nuet kan kännas lika aktuella idag
som de var för hundra år sedan.

48. Från Richard Berghs anteckningsböcker.

Richard Berghs reformprogram, omfattade i stort sett museets hela verksamhetsområde. Först och främst ville han bygga upp och komplettera museets
samlingar, men förnyelseambitionerna omfattade också konstbildning för folkets
breda lager i form av vandringsutställningar, visningar och föredrag och tillfälliga
utställning i nationalmuseibyggnaden.
Ombyggnationen i Nationalmuseibyggnaden initierades för att göra den
permanenta samlingspresentationen, den så kallade skådesamlingen, mer
publikvänlig. Bergh äskade också ökat anslag för att kunna iordningsställa en sal
för tillfälliga utställningar. Ett sådant behov hade redan 1890 uppmärksammats
av Svenska Dagbladet. Där påpekades det att i flera av Europas nyare museer
fanns ett sådant utrymme, särskilt anpassat för speciella satsningar.
Nationalmuseum däremot saknade sådana möjligheter, vilket medförde att
museet inte alls kunde visa större utställningar. 434 Salens ändamål skulle, enligt
Bergh, vara att på ett friare sätt levandegöra konsten, att kunna spegla samtidens
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Gunhild Osterman, Richard Bergh och Nationalmuseum: några dokument, Nationalmusei skriftserie nr 4,
Stockholm, 1958, s. 19.
434
Nationalmusei samlingar, SvD 1890-04-10.
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konstnärliga utveckling och att nå fler besökare. 435 Bergh fick gehör för sina idéer.
Den sal på mellanvåningen som gått under namnet ”Sergelsalen” iordningställdes
och år 1916 invigdes den nya utställningslokalen.436

tillfälliga
utställningar

49. Planskiss – mellanvåningen och salen för tillfälliga utställningar.

I början var Bergh dock inte huvudsakligen inriktad på att utveckla utställningspraktiken, utan hans fokus var att stärka det nationella inslaget i museisamlingen. Hans första större åtgärd blev att utöka samlingen av svensk konst
från slutet av 1800-talet, den så kallade svenska genombrottskonsten som han
själv varit en del av. Det skedde genom en insamling som sedan presenterades i
form av en tillfällig utställning, en konkret gestaltning av Berghs målsättning.
Denna utställning Svensk genombrottskonst från 80- och 90-talen samt
närmast följande år blev en nationell manifestation och här tydliggjorde också
ett av Berghs främsta incitament för utställningspraktiken - den skulle formas i
dialog med museets egna samlingar. Under planeringen av utställningen hade
Bergh lyckats engagera ett drygt tjugotal donatorer, bland dessa Prins Eugen,
familjerna Bonnier och Wallenberg, Joseph Sachs, Walter Philipson och Klas
Fåhreus. Av Berghs korrespondens framgår, som konsthistorikern Gunhild
435

Osterman, 1958, s. 32 f.
NM Meddel. nr 40, 1915, s. 7 f.; NM Meddel. nr 41, 1916, s. 6, 9 och s. 43: se även Ludvig Looström,
Vägledning för besökande i Nationalmusei konstslöjdafdelning, Stockholm, 1885, s. 2; se bild 52.
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Osterman visat, att viljan var stor att bidra till museets samling på detta område,
som många kritiker ansett vara katastrofalt eftersatt. 437 Insamlingen genererade
på så vis ett substantiellt tillskott om ett avgörande skede i den svenska konstens
utveckling.
På grund av den pågående ombyggnaden av museet placerades utställningen
istället i det närbelägna Konstnärshuset på Smålandsgatan.438 Den ägde rum
1914, innan Bergh formellt hade utsetts till Ludvig Looströms efterträdare.
Berghs initiativ och allmänna engagemang för utvecklingen av Nationalmuseum
väckte därför beundran inom museet. Idéerna ansågs genialiska. 439
Utställningen blev också något av en brandkårsutryckning, då det gällde att
snabbt åstadkomma ett representativt urval av de främsta konstnärerna från det
svenska genombrottet. I detta konkurrerade Nationalmuseum med mecenaten
Pontus Fürstenbergs samling i Göteborg. Han hade där under många år stöttat
denna konstnärsgeneration, samtidigt som Nationalmuseums förvärv huvudsakligen riktats åt andra håll.440 Den svenska genombrottskonsten var som sagt
mycket svagt representerad i museets samlingar.441 I samband med utställningen
debatterades återigen Nationalmuseums inköpspolitik i tongångar som gav eko
av Berghs tidigare kritiska angrepp riktade mot nämndens förvärvspolitik. Flera
skribenter prisade nu museets omorganisation och satsning på det nationella. 442
Konstkritikern August Brunius andades optimism ”Vi kunna åter fullt känna den
stolthet öfver vår egen konst, som var på väg att förblekna inför ett i några viktiga
afseenden stillastående museum. Vi börja veta hvad vi ägt och äga. Här är
ändtligen ett faktum som betyder något.” 443
437

Richard Bergh, Katalog över utställningen av svensk genombrottskonst från 80- och 90-talet samt närmast
följande år, oktober 1914, jämte randanteckningar av R.B., Stockholm, 1914. Se förteckning över donatorer
samt förteckning på utställda konstverk [opaginerade], Donatorerna bidrog sammantaget med 82 föremål av
mindre verk, teckningar och skisser av 22 konstnärer, varav flest verk av konstnären Ernst Josephson, 8
målningar och 12 teckningar. I utställningen var förutom Josephson och Richard Bergh, även konstnärerna
Hugo Birger, Wilhelm Behm, Oscar Björck, Eva Bonnier, Per Ekström, August Hagborg, Carl Hill, Eugene
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även Osterman, 1958, s. 43 ff. och Gunhild Osterman, Den moderna konstens intåg i Nationalmuseum,
Nationalmuseum: Samlat: en konstbok från Nationalmuseum, Helena Dahlbäck-Lutteman (red.), Årsbok för
Svenska statens konstsamlingar nr 25, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978, s. 81 f.
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439 Georg Göthe, En konstnärs storverk, StD 1914-10-21.
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Svensk genombrottskonst från
80- och 90-talen samt närmast
följande år
oktober 1914 (allmän vernissage 8
oktober)
Utställningsplats: Konstnärshuset,
Smålandsgatan, Stockholm
Utställningskommissarie: Richard
Bergh
Antal katalognr: 82
Utställningskatalog: Katalog över
utställningen av svensk
genombrottskonst från 80- och 90talen samt närmast följande år.
Oktober 1914. Jämte
randanteckningar av R.B.,
Stockholm, 1914.
Innehåll: svensk konst från
perioden 1880–1890
Utställningsform:
samlingsutställning

50. Utställningsaffisch, formgivare Nils Kreuger.

Ambitionen att berika museets samling styrdes av en medveten strategi, en
strategi som sedan återkommer i andra utställningssatsningar. Svensk genombrottskonst från 80- och 90-talen samt närmast följande år är den första
utställning som tydligt belyser Berghs uppfattning om en museiutställnings
uppgift. Den skulle i första hand relatera till den egna samlingen. I utställningskatalogens bilagda notförteckning argumenterade Bergh, med konkreta exempel,
för hur museets samling skulle kunna kompletteras för att bättre ge en heltäckande bild av de konstnärliga skeendena: ”Salmson är icke bra företrädd i
Nationalmuseum med sin ”Lilla axplockerska”. De arbeten som nu förvärvats och
utställas synas mig konstnärligt sett mer betydande, hur skissartade de än äro.” 444
I denna text saknas all kvinnlig representation. Här omnämns inte ett enda
konstverk skapat av en kvinnlig konstnär och i själva utställningen fanns endast
Eva Bonnier representerad.445 Betraktad i ett historiskt perspektiv var denna
utställning inledningen på en kanonisering av den svenska så kallade
444
445

Bergh, Katalog över utställningen…, s. 62. Konstnären som omnämns är Hugo Salmson.
Ibid., s. 61–69.
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genombrottskonsten. Som konstvetaren Anna Lena Lindberg hävdar, formas och
vidmakthålls kanon samfällt genom konsthistorieskrivningen, institutionerna
och den akademiska undervisningen.446
För den äldre generationen, de som var samtida med Bergh, markerade det
svenska genombrottet under 1800-talets sista decennier ett uppbrott mot en
äldre konstsyn. Konsten formades av de för tiden starka nationella idealen. Men
en av kommentarerna i samband med ett besök i utställningen avslöjar att
definitionen av vad som var nationellt, var under omprövning. Carl Laurin
besökte utställningen och i Aftonbladet uppmärksammade han efteråt bland
annat Liljefors Tjuvskytt: ”Jag har ej hittat på det själv, det var Oscar Levertin,
som sade det till mig då tavlan på 1890-talet utställdes. Det är kanske en av de
mest svenska tavlor, som målats, och det få sådana modernister försöka ursäkta,
som särskilt fasa för nationell konst.” 447 Laurins artiklar antyder att en ny
konstsyn var i antågande och hur denna skulle förhålla sig till föregående
generation var för honom en öppen fråga.448

51. Bruno Liljefors, Tjuvskytt, 1894.
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Lindberg, 2010, s. 12.
Carl Laurin, Den Berghska samlingen till Nationalmuseum. Nu utställd i Konstnärshuset, II, AB 1914-1016.
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Carl Laurin, Den Berghska samlingen till Nationalmuseum. Nu utställd i Konstnärshuset, III, AB 1914-1017.
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En utställningspraktik etableras
De tillfälliga museiutställningarna formades som en särskild praktik i åtskillnad
mot, men också i dialog med skådesamlingen, och med en uttalad samtida, publik
och konstbildande ambition. Förutom ovannämnda exempel på hur dialogen
med samlingen kunde te sig var vissa utställningar, till exempel de som regelbundet ordnades inom tecknings- och gravyrsamlingarna samt avdelningen för
konstslöjd, så gott som helt uppbyggda av museets egna föremål. 449 Inom
tecknings- och gravyrsamlingen tog man även ett större publikt grepp än tidigare.
Samlingen hade varit otillgänglig för andra än sakkunniga, men nu fanns en vilja
att erbjuda den bredare allmänheten samma möjligheter. För detta ändamål
ordnades en ”visningssamling” bestående av en konsthistorisk kronologisk
presentation av grafikens utveckling. Visningssamlingen delades i två delar, en
äldre beskrivandes tiden fram till 1830, och en yngre bestående av alla blad av
levande konstnärer representerade i samlingarna.450
Genom korrespondens och anteckningar från perioden har eftervärlden
kunnat få del av Berghs många idéer för museets utveckling. Nationalmuseum
skulle ta aktiv del i folkbildningsarbetet. I enklare kataloger, så kallade enkronasböcker, skulle de olika skolorna, konstnärsbiografier och konsthistoriska
översikter rikligt illustrerade presenteras. Dessutom fanns en idé att ge ut
publikationer med tematisk inriktning, exempelvis porträttkonsten. 451 För att öka
tillgängligheten till samlingarna utgavs en serie utställningsblad i syfte att
kortfattat skapa kännedom om museets nyförvärv. 452 Inspiration hämtade han
från Europa där de tyska kollegorna i såväl Hamburg som Berlin prövade nya
utställningsprinciper och verkade aktivt för museernas utveckling. 453
Enskilda konstnärskap sökte Bergh fånga i så kallade minnesutställningar.
Under 1800-talet förekom monografiska utställningar sporadiskt, men med
Berghs utställningsprogram introducerades minnesutställningar som en del av
utställningspraktiken. De monografiska utställningarna presenterade en konstnärs produktion, och de som ordnades i samband med att en konstnär avlidit,
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kallades under den första hälften av 1900-talet för minnesutställningar.454 En
sådan inriktning inleddes 1915 med en presentation av den tidigt bortgångne Olof
Sager-Nelsons konst. Utställningen sammanställdes av intendenten vid
Göteborgs museum Axel L. Romdahl, och i Nationalmuseum verkade Axel
Gauffin som utställningskommissarie. Då den nya utställningslokalen ännu inte
var färdigställd, visades konstnärens verk i några av övervåningens kabinett. I
årsberättelsen kommenterade Bergh att utställningen lockade såväl akademiker
som den breda allmänheten.455 Bergh skilde alltså medvetet mellan olika
målgrupper och deras möjliga gensvar på museets utställningar. Att han särskilt
betonade minnesutställningens breda genomslag får vi nog förstå mot bakgrund
av det pågående reformarbetet och dess mål att locka nya besökare till museet.
Berghs iakttagelse är naturligtvis svår att empiriskt belägga. Besöksstatistiken var
heller inte särskilt förfinad.456 För mitt arbete är det ändå en viktig utsaga då den
representerar ett museiinternt perspektiv på grundvalarna för utställningspraktikens utveckling och etablering. Den publika aspekten var alltså mycket
viktig. Ur Berghs synvinkel hade nog museibesökarna olika förutsättningar att ta
till sig konstens budskap, men oavsett bakgrund hade gemene mans bildning ökat
och allt fler var genuint intresserade av konsten. Det framgår redan i hans skrift
Hvad vår kamp gällt, från 1905:
…ty publiken i vår tid begär framför allt: upplysning, förstående, sammanhang.
Den publik, som förr strömmade till museum för att grina åt apelsinflickan, har
betydligt smält ihop och smälter fortfarande. Hör på arbetarnas, på studenternas, ja, till och med på skolynglingars och pensionsflickors konstdiskussioner
och man skall förstå, att vi ha kommit in i en annan tid, i en tid, hvilken af
konsten icke längre begär ytlig förströelse utan innerlig klarhet om människan
och naturen.457

Men detta var visionära ideal och verkligheten var en annan. Den utställningspraktik som utvecklades med utgångspunkt i Berghs reformprogram, framför allt
kulturmässor och vandringsutställningar, formades tvärtom av föreställningar
om skillnaderna mellan storstadens kulturellt bildade och den obildade
landsbygdsbefolkningen. Bergh drevs dock av sina ideal. I reformprogrammet
uttrycktes utställningspraktikens möjligheter. Han strävade efter att föra
samman det konstnärliga och det publika perspektivet; att erbjuda publiken
variation för att på så vis öka tillströmningen av besökare till museet. Det innebar
454
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också möjliga ökade intäkter. I argumentationen placerades de tillfälliga utställningarna i en samtida, modern museikontext: ”För hvarje modernt museum är
det ett oafvisligt behov att kunna förfoga öfver en särskild afdelning för tillfälliga
utställningar.”,458 och publiken skulle därmed kunna ”…i detalj följa gången af
museets utveckling och tillväxt och successivt tillegna sig de nya konstnärliga
värden som tillföras museet.”459 Förutom att motivera utställningarna i termer
av aktualitet och nutida perspektiv valde Bergh att framhäva museets specifika
uppgift ”…höjande af konstbildningen och konstintresset.” 460 Minnesutställningar och konsthistoriska utställningar var avsedda som kunskapskällor
och fördjupning. I Berghs argumentation förenades med andra ord flera aspekter
vilka jag menar formar utgångspunkten för en konstmuseispecifik utställningspraktik. För första gången beskrivs här praktikens möjligheter ur vad man skulle
kunna beskriva som ett museologiskt perspektiv, genom betoningen på museets
publika och pedagogiska uppdrag.
De tillfälliga utställningarna var också tänkta att stärka Nationalmuseums
kontakter med såväl de nordiska grannländerna som med övriga Europa. Under
krigsåren framhävdes neutraliteten. Viktigt var att visa såväl tysk som fransk
konst och därigenom betona upplevelsen av konsten som överordnad den
politiska verkligheten.461 Från år 1916 finns dessa utställningar regelmässigt i
årsberättelserna under rubriken: ”Utställningar inom samlingarna”. Det betyder
att ansvaret för att ordna en utställning låg på respektive samlingsområde.
Emellanåt kommenterades de också under respektive avdelnings redogörelse för
verksamhetsåret. I den nya salen visades framför allt mindre utställningar. Under
det första året förevisades där bland annat textila konserveringsmetoder och en
privat samling bestående av måleri och keramik, den så kallade Löwenadlerska
samlingen. Delar av denna samling hade donerats till museet, som på så vis fick
ytterligare tillskott av konst från det svenska sekelskiftet och ett antal unika
fajanser från Mariebergs porslinsfabrik.462
Det är intressant att ta del av Richard Berghs tankar om tendenserna i
samtidens konst. I Stilproblemet i den moderna konsten. Ett försök till utredning
av dess uppkomst och art (1919) är det tydligt hur han orienterar sig i den
pågående händelseutvecklingen.
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52. Interiörbild från minnesutställningen över målaren Olof Sager-Nelson 1915.

Han själv var påverkad av de moderna strömningarnas avståndstagande från det
realistiska och naturalistiska inom konsten, men samtidigt också starkt kritisk
mot den komplexa och krävande bildförståelse som till exempel kubismens
abstraktioner förutsatte.
Det som pågår är en fullständig revolution av västerländsk konstuppfattning,
sådan den formats sedan renässansen. Det är då sannerligen inte underligt, om
de konstnärliga uttrycksformerna nu äro än mer våldsamt olika de tidigare och
väcka publikens häpnad.463 /…/ Vad den stora publiken under denna tid begärde
av konsten kan sammanfattas i två ord: sensation och illusion, det första ordet
taget i dess mest teatermässiga och litterära mening, det senare i dess mest
okonstnärliga och panoptikonartade. Det fanns ju också på utställningarna en
uppsjö på sådan konst, som helt och hållet vände sig till denna publik.464

Trots denna kritiska inställning valde Bergh ändå att låta såväl historiemåleriet
och genremåleriet få framträdande placeringar i museet. Nationalmuseums uppgift var framför allt att spegla den nationella konstens utveckling. 465
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Berghs uppfattning om de moderna konstströmningarna var ambivalent. Han
menade att de inte gick att negligera utan de måste förstås som en nödvändig del
av den pågående utvecklingen inom konstens område. Han sympatiserade visserligen med dessa rörelsers inriktning på konstens formala kvaliteter, men Henri
Matisses måleri framstod som alltför ytmässigt och kubismen som onaturligt
krävande för betraktaren:
Vid betraktande av kubistkonst från senare tid får man därför en känsla av
svindel. Åskådaren söker förgäves en fast ståndpunkt, från vilken han kan
intränga i bilden. Han förirrar sig endast alltmer in i en labyrint av kvadrater,
kuber, cirklar, trianglar. Han famlar i ett kaos och finner aldrig mer fast mark
under fötterna.466

Den ambivalens som Bergh gav uttryck för bottnade säkerligen i hans egen konstuppfattning som var starkt påverkad av Einfühlungteorins betoning på en
inkännande seendepraktik. Den inkännande konstuppfattningen vilade på ett
psykologiserande förhållningssätt. Konstens historiska, politiska och moraliska
aspekter ansågs underordnade den personliga inlevelsen i konstens uttryck.
Einfühlungbegreppet är framför allt förknippat med filosofen och psykologen
Theodor Lipps, vars idéer fick stort inflytande inom psykologin. Lipps tillskrev
subjektet en förmåga att genom perceptionen ladda objektet med känslor som
affektion och styrka. Det kan förstås som ett sätt att medvetandegöra objektets
känslomässiga innehåll. Ett välkänt exempel är att en diagonal linje kan
åstadkomma en upplevelse av att stiga eller sjunka. Lipps ansåg inte att konstens
roll var att avbilda verkligheten utan konstverket skulle snarare framhäva de
aspekter som stimulerade betraktarens empatiska förmåga. Magdalena Nowak
påpekar att i takt med Einfühlungsteorins utbredning växte behovet att
legitimera dess objektivitet eftersom det visade sig att människor tenderar att
uppfatta föremål och detaljer olika. Senare forskning har visat att teorin inte
håller måttet utan uppstod kring föreställningen om en ideal betraktare. 467
År 1908 publicerades den tyske konsthistorikern Wilhelm Worringers
Abstraktion und Einfühlung. Han hävdade att inkännandet inte på något sätt var
en universell förmåga. Begreppet kom istället att förknippas med ett realistiskt
och naturalistiskt måleri medan upplevelsen av den abstrakta konsten ansågs
kräva ett intellektuellt förhållningssätt. Worringers idéer bröt väsentligen med
Lipps, som betraktade einfühlung som universell och oberoende av realism eller
abstraktion.468 Dessa psykologiserande idéer fick bred spridning under 1900talets inledande decennier. Bergh var tydligt influerad av dessa tankegångar.469 I
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artikeln ”Richard Bergh och modernismen” menar Leif Nylén att Bergh var väl
bekant med Worringers teorier.470 Och Tomas Björk påpekar i en annan artikel
”Att bedöma konst” att för Bergh handlade konsten värde inte om hur väl
verkligheten avbildats utan hur effektfullt, inlevelsefullt konstnären förmedlat
sin personligt fattade upplevelse.471 I Berghs randanteckningar till utställningen
av Fransk konst från 1800-talet är denna konstuppfattning framträdande.
Utställningen Fransk konst från 1800-talet
Fransk konst från 1800-talet
mars-april 1917
Utställningslokal: Övre trapphallen, Kupolsalen, den nordöstra och nordvästra
salen
Utställningskommissarie: Richard Bergh
Antal katalognummer: 104 måleri, 101 handteckningar och grafik, 3 skulptur, 1
keramik
Antal föremål ur NM:s samling: 22 handteckningar och grafik
Utställningskatalog: Fransk Konst från 1800-talet. Utställd i Nationalmuseum
1917, Nationalmusei utställningskatalog nr 2, Stockholm, 1917.
Utställningsform: konsthistorisk epokutställning
Utställningsprincip: kronologi, konstnärerna grupperade var för sig

Nationalmuseum har en mycket välrenommerad samling fransk 1700-talskonst,
men under 1900-talets första decennier var den franska 1800-talskonsten sämre
representerad. Ett tidigt exempel på det franska måleriets höga status, och
avsaknaden av verk från 1800-talets andra hälft, var den omhängning som
genomfördes 1906. Då placerades Édouard Manets målning Päronskalaren
centralt på långväggen bland det nordiska sekelskiftesmåleriet. Placeringen kan
tyckas märklig då den frångick en mer traditionell skolhängning, men den visade
samtidigt att man från museets sida ville tydliggöra den nordiska konstens
koppling till utvecklingen i Frankrike. Det franska inflytandet är också något som
avspeglas i de tillfälliga utställningarna under 1900-talets första hälft.
Ett tidigt exempel på detta är utställningen Fransk konst från 1800-talet. År
1917 öppnades en möjlighet att ordna en omfattande utställning med konst
hämtade ur franska samlingar. Utställningen hade visats i Köpenhamn 1914 men
krigsutbrottet ledde till att konsten blev kvar i Danmark. Därför kunde de föras
vidare till Sverige, där utställningen kompletterades med inlån från svenska
offentliga och enskilda samlingar samt från Norge, Danmark och Frankrike.
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53. Västra och norra väggarna i f. d. svenska salen, efter omplacering 1906.

Med denna presentation gavs för första gången en heltäckande introduktion till
den franska 1800-talskonsten i Sverige.472 Man organiserade utställningen enligt
den för tiden gängse kronologiska principen, och konstnärer grupperades var för
sig. Till utställningen producerades en katalog med förord av Bergh och en
introducerande text skriven av intendenten Axel Gauffin. Varje konstnär
presenterades i en kort biografi. Här framgår hur starkt inflytande den franska
konstutvecklingen hade haft på den svenska konsten. ”DEN svenska konsten har
sedan ett par århundraden tillbaka mottagit sina kraftigaste impulser från den
franska, och utan denna livgivande påverkan skulle den icke kunnat skänka oss
de värden vi nu äga och över vilka vi ha rätt att vara stolta.”473
Det verkar emellertid som om Bergh inte tyckte att katalogtexten till fullo
belyste alla aspekter av utställningen, vilket framgår av den detaljerade
randanteckning han författade och som utgavs i en liten upplaga om 400 numrerade exemplar. Skriften var upplagd som en vägledning genom utställningen och
genomgående betonades utställningens koppling till museet egen samling av
472
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fransk konst. Med utgångspunkt i det franska 1700-talsmåleriet, bland annat
François Bouchers Venus Triumf, belyser Bergh dialogen mellan enskilda verk i
utställningen, liksom de övergripande konsthistoriska strömningarna och föremålen i de egna samlingarna.474

54. Planskiss för utställningen Fransk konst från 1800-talet, 1917.

Bergh söker i ovannämnda skrift nyansera konsthistorieskrivningens motsatsförhållande mellan de nyklassicistiska respektive romantiska stildragen inom
konsten, och ismernas genombrott som ofta beskrivits i termer av motstånd och
kamp. I den övre trapphallen, där konsten hängdes på skärmväggar, inleddes
utställningen med en introduktion av nyklassicismen och konstnären JaquesLouis David. På grund av kriget hade det inte varit möjligt att från Frankrike få
låna det mer representativa historiemåleriet, här visades istället ett självporträtt.
Bredvid David hängde en liten historiemålning av Jean-Auguste-Dominique
Ingres, Francesca da Rimini. Detta var ett exempel på den nyklassicistiska stilens
anti-måleriska hållning och avsaknad av avläsbar penselföring. Presentationen
av nyklassicismen och dess företrädare följdes av en skärm där Eugène Delacroix
verk visades. Målningen, en historiemålning Mirabeau och marquis de DreuxBrézé, från Ny Carlsbergs glyptotek i Köpenhamn, ansågs inte fullt ut
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representativ för romantikens sinnliga subjektiva färgbehandling, men Delacroix
uttrycksfullhet framkom istället i ett flertal skisser. På liknande sätt redovisades
tidsperiodens konstnärliga uttryck för att uppmärksamma betraktaren på de
dominerande stildragen inom de olika riktningarna. Honoré Daumier presenterades också på en egen skärm.475 Randanteckningen är full med detaljerade och
levande skildringar av mötet med konsten på utställningen. Det är uppenbart att
Bergh hyste stor beundran för Daumiers konstnärskap. Så här kom det till uttryck:
’Söndagshvila vid stranden’, den minsta af hans taflor på utställningen, var en liten
glödande romantisk och koloristisk praktbit trots sitt lilla format och sitt
verklighetsämne. Penselföringen var där också underbart lefvande och spelande
liksom för öfrigt i alla Daumiers målningar. Han tillhör århundradets verkliga
penselgenier, hos hvilka hvarje penseldrag har sitt speciella uttryck, sin talande
accent.476

Randanteckningen kan läsas som en detaljerad vägledning för betraktandet, den
uppmanade till en upplevelsebaserad reflekterande och kontemplativ seendepraktik. Den framhävde detaljer som exempelvis inflytandet från den japanska
konsten och impressionismens förkärlek för udda perspektiv, såsom bland annat i
Edgar Degas verk. Bergh reflekterade över det massiva motstånd impressionisternas
konst inledningsvis mötte, han verkade ha svårt att förstå detta. Många av dem levde
i armod och Bergh beskrev deras situation som en ”hjältemodig kamp”, en kamp som
ledde till ”en lysande seger”477
Bergh hade säkert lätt att identifiera sig med de konstnärer och konstnärliga
strömningar som vänt sig mot etablissemanget eftersom han var en av dem som
kämpat för ett genombrott. Men det är inte detta faktum som fångar en nutida
betraktare. Vi fascineras framför allt av vägledningens analyser av de enskilda verken
och den detaljerade beskrivningen av utställningens gestaltning och innehåll. Genom
redogörelserna för färg, komposition och detaljer får vi en god inblick i Berghs egna
konstnärliga preferenser. Ett inkännande perspektiv är också tydligt. Den subjektiva
inlevelsen balanseras av museimannens vilja att levandegöra och tillgängliggöra
museets samlingar genom att konkret och direkt peka på de enskilda verkens
konsthistoriska sammanhang. Utställningen var publik i sitt narrativ och sin retorik,
och sökte aktivt koppla till Nationalmuseum samlingar. Samtidigt förmedlas en
ambition att skriva in den svenska konsten i en internationell kontext genom att
betona dess beroende av utvecklingen i Frankrike.478 Det var en för tiden exceptionell
museiutställning på grund av omfattning och antalet internationella inlån.
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55. Fransk konst från 1800-talet, 1917, t. vä. installationen i övre trapphallen; t. hö. en av
utställningssalarna.

Smakfostran och konstbildning
Den konstmuseala utställningspraktiken formades, som jag har visat, under den
här perioden främst i relation till museets eget samlingsbestånd, i dialog och som
komplement. Utställningspraktiken syftade i första hand till att spegla museets
historia, det vill säga samlingarnas proveniens och deras konsthistoriska kontext.
För det andra etablerades praktiken som ett sätt att positionera Nationalmuseum
i det samtida konstlivet med avsikt att bredda konstintresset. Utställningarna
kunde erbjuda variation och ge publiken fördjupad förståelse för konstens
historiska sammanhang. För det tredje ansågs de också ha en kommersiell
potential. De tillfälliga utställningarna tillmättes således en instrumentell betydelse i museets strävan att vara en aktiv kraft för samhällsutvecklingen. Dessa
idéer konkretiserades och paketerades, så småningom, i de allomfattande kulturmässorna och vandringsutställningarnas komprimerade format.
Berghs ambition var att stärka Nationalmuseums position i offentligheten och
att i praktiken omvandla museet till en folkbildande institution. För att åstadkomma detta inrättade han 1918 en ny avdelning, slottssamlingar och
depositioner, som fick i uppdrag att genom vandringsutställningar verka för
konstens spridning i landet. Erik Wettergren utsågs till avdelningens förste
intendent, och i juni 1919 ersattes han av Sixten Strömbom. Den första ”extramurala” utställningen inom detta program arrangerades i Södermanlands
länsmuseum i Nyköping år 1918. Utställningen visade svensk konst från 1600- till
1800-tal och omfattade 32 målningar från Nationalmuseums samlingar, varav 14
deponerades på museet efter det att utställningen tagits ned. 479
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På några år utvecklades ansatserna för konstens spridning genom deposi-tioner,
fem kulturmässor, årliga vandringsutställningar och så kallade vandrings-lån.
Vandringsutställningarna och kulturmässorna ansågs särskilt betydelsefulla som
konstnärlig och kulturell propaganda, med ett tydligt mål att stimulera
konstintresset och att få till stånd fler konstmuseer i landet. 480 Utställningarna
och arrangemangen formades också av museimännens föreställningar om den
kulturella skillnaden mellan huvudstaden och landsbygden. Denna ansågs
problematisk; medan man i staden höll sig informerade om det senaste inom
konstens utveckling, befann sig landsbygden flera decennier efter. ”Det är en för
stor klyfta detta, en allt för upprörande konstsocial orättvisa, ty olikheten i sättet
att se på dessa ting beror naturligtvis främst på bristande åskådning och felande
upplysning.”, påpekade Wettergren.481 Museet ville försöka råda bot på landsbygdens brist på såväl autentiska konstverk som kunskap om konsten. Men vad
var det för kunskap som åsyftades? Hur formades utställningspraktiken för
landsortens bildning? Utställningen i Nyköping följdes av en utställning med
svensk sekelskifteskonst som visades i samband med Kulturmässan i Skara 1919.
Kulturmässorna
Kulturmässan i Skara 1919 var den första av sammanlagt fem omfattande
kulturarrangemang i samarbete med lokala aktörer.482 I årsberättelsen beskrivs
evenemanget med följande ord:
Den nya form för Nationalmuseets verksamhet som går ut på att periodvis på
olika orter inom landet anordna folkliga fester där genom konstutställningar och
föredrag, dramatiska föreställningar och konserter konstnärliga bildningstillfällen skulle beredas sådana landsorters innevånare som på grund av avlägsenhet från de större städerna sällan eller aldrig komme i åtnjutande av
sådana möjligheter,…483

Det var således ett brett anlagt program utformat som en lokal och tillfälliga
kulturfest. Den i Skara planerade konstutställningen Svensk genombrottskonst
från sekelslutet sammanföll med öppnandet av Västergötlands fornminnesförenings invigning av sitt nya museum. I utställningen visades ett urval av den
svenska nydanande konsten från 1800-talets sista decennier och flera av
konstnärerna hade en koppling till Västergötland. 484
Mässbegreppet var omdiskuterat och förknippat med kommersiella aspekter,
därför inte helt bekvämt för museikollegorna. Bergh däremot ansåg inte att det
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var en problematisk fråga, tvärtom menade han att kulturmässorna var ett
ypperligt tillfälle att genom ett brett och varierat utbud av utställningar,
teaterföreställningar och konserter verka för kulturell bildning hos de bredare
folklagren. Mässorna skulle därför betraktas som en del av Nationalmuseums
program för konstens spridning till landsortens invånare. Erik Wettergren var
dock skeptisk. Han kände sig tveksam till att kalla dessa kulturella evenemang för
mässa, eftersom mässor förknippades med föremålens uppvisning för en anonym
massa och med begrepp som ”konstens socialisering”.485 Konstförståelsen var för
honom en individuell angelägenhet. Men han sympatiserade ändå med Berghs
ambition att öka möjligheten för fler att möta konsten. Konstutställningen
utformades dock, i enlighet med Wettergrens konstsyn, för att möjliggöra
individuella möten med konsten.486 De icke-museala utställningsmiljöerna fick
ändå oväntat internt positiva effekter. Utställningen med det svenska genombrottets konstnärer öppnade upp nya aspekter av måleriet även för Wettergren,
genom att placera konsten i nya miljöer uppenbarades fler och andra kvaliteter i
verken. Det blev en erfarenhet som motiverade och stärkte argumentet om
betydelsen av att visa konst av hög kvalitet och aktualitet på dessa mässor. Det
skulle inte enbart vara lättbegripligt. 487 Utställningen blev en publik framgång,
trots den relativt höga entrékostnaden om 1 kr besöktes den av 7000 personer.
Wettergrens skepsis kan, med Walter Benjamins begrepp, sägas uttrycka en
ideal föreställning om konstupplevelsen som ett kontemplativt möte mellan den
enskilde betraktaren och konstverket. Mässkonceptets storskalighet, mer inriktad på massans förströdda blickar, var naturligtvis en utmaning för den
konstmuseala praktikens fokus på den individuella konstupplevelsen.
År 1920 var det Östersunds tur att stå värd för den andra kulturmässan. Nu
visades delar av Nationalmuseums franska 1700-tals samling med bland annat
François Bouchers Badande nymfer och amoriner och Leda och Svanen, jämte
Jean-Baptiste-Siméon Chardins Död hare vid en kopparkittel. Alla dessa föremål
som idag mycket sällan tillåts lämna museibyggnaden. Men utställningen blev
ingen succé. Finkulturen utkonkurrerades av den samtidigt pågående utställningen ordnad av Jämtlands hushållningssällskap och av det nöjesfält som byggts
upp vid samma tidpunkt.488
Kulturmässan i Kalmar 1926 blev den femte och sista av dessa tillfälliga och
kortvariga kulturella satsningar i landsorten.489 Planering och förberedelser påbörjades redan 1924 med bildandet av en kommitté för uppförande av ett offentligt monument inför Vasajubileet. Förutom Sixten Strömbom bestod kommittén
av skulptören Carl Eldh, konsthistorikern Carl Laurin och arkitekten Ragnar
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Östberg.490 Kommittén utökades så småningom med prins Eugen, skulptörerna
Christian Eriksson och Carl Milles. Tidigt fick allmänheten ta del av det tänkta
innehållet: en utställning med två samtida konstnärer, Per Ekström och Nils
Kreuger, en utställning med vasatidens konst, en utställning med kyrklig konst,
en utställning med hemslöjd samt en utställning med gamla Kalmarbilder. I
programmet ingick också visningar av restaureringsarbetena i Kalmar slott, därtill musik, teater, folkdanser och föreläsningar om folklore och hembygdsforskning.491 Det var med andra ord ett brett anlagt evenemang med ambitionen
att presentera det mesta inom kulturområdet, från inlånade 1500-tals porträtt till
hemslöjd och fotografi.
Utställningen med Vasaporträtt var på denna mässa var en mycket exklusiv
satsning. Hösten 1925 reste Strömbom söderut för att besöka beskickningarna i
Madrid, Paris och Rom inför placering av depositioner hämtade ur museets
samlingar. Han skulle samtidigt försöka låna in målningar till Vasaporträttutställningen i Kalmar. Dessutom passade han på att besöka museer:
’Det har varit synnerligen givande och intressanta studier och vad som särskilt
väckte min beundran var det stora Pradomuseet i Madrid. Det har på de senaste
åren blivit omorganiserat och detta på ett verkligen berömvärt sätt. Inte tror jag
att våra svenska museer stå de utländska efter, men ändå har man alltid att lära
av detta slags resor. Museernas skötsel blir ju många gånger något en smula
personlig, och man kan finna nya idéer och lära av andras erfarenheter.’492

Under den här tiden förekom Strömbom flitigt i press och media. Han åter-kommer
ofta till Berghs betydelse som initiativtagare och inspirationskälla. När Bergh ” …
tog den modärna kvalitetsuppvisning, som heter varumässa, till utgångspunkt för
en ny socialt-konstnärlig arbetsform, kulturmässan, leddes han säkerligen av en
lycklig instinkt för de djupa behoven i samtidens andliga liv.”493 Med mässa avsågs
inte ett nöjesfält, den var tänkt som plats och tillfälle för kulturell bildning.494 I
pressen tog man också fasta på mässans klassöverskridande potential: ”Hela
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staden fejas och pyntas. Alla samhällsmedlemmar utan hänsyn till klass och parti
besjälas av samma varma intresse för den stundande festen. Har man någonsin
kunnat tala om lokal samling, så är det här.” 495 Sålunda kunde man, enligt
Strömbom, sammanfatta mässans bärande idé i devisen: ”…historisk tradition,
inriktad på det levande livet.” 496 De svenska kulturmässorna under 1920-talet
skulle kunna betecknas som ett slags hybrider, de är intressanta fenomen
såtillvida att själva formen var ett uttryck för det rörliga nuet. De var ett slags
folkfester med vissa museala inslag. I ett vidare utställningshistoriskt perspektiv
följer de en tendens i tiden. Som offentliga platser var, som Tony Bennett
påpekar, skillnaden mellan museet och mässan inte längre lika stor:
I was also true that the cultural environment surrounding the museum no longer
delivered a rowdy crowd to those doors. This is not to say the museum visitor
and the fairgoer were indistinguishable: to the contrary, they were significantly
different from one another even when they were the same people. The two
activities were perceived as different cultural occasions even by those who took
part in both. But the gap between them had lessened to the degree that both had
developed similar techniques for regulating the conduct of their participants.497

Invigningen av Kulturmässan 1926 bevakades av flertalet stora dagstidningar
som publicerade långa artiklar och fotografier om händelsen. Man imponerades
av porträttutställningen som visades i den grå respektive gyllene salen på Kalmar
slott liksom av den forskningsinsats som gjorts och det prestigefulla inlånet från
den italienska staten av porträttet av Johan III, levande avbildad som högboren
aristokrat. Målningen hade upptäckts av den svenske envoyén Carl Bildt på 1890talet. Målningen var unik såtillvida att det var det enda originalporträtt man
kände till av den svenske kungen och som nu för första gången kunde visas i
Sverige. Utlånet beviljades av Mussolini.498
Vandringsutställningarna
Kulturmässorna var mycket flyktiga insatser, en slags kulturfestivaler, innehållande såväl konst-, musik-, som teaterarrangemang. Vilka bestående effekter
ansågs de generera? Strömbom var övertygad om att de hade en potential att
väcka såväl ett konst- som kulturintresse hos landsortens invånare. Begreppet
smakfostran var framför allt förknippat med konsthantverket och oron för den
ökande produktionen av kopior inom industrin. Nu gällde det att verka för
konstens demokratisering; att sprida konstbildning över hela landet. Begreppet
konstbildning betecknade med andra ord den expansiva, folkligt inriktade
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nationella propagandan som i vandringsutställningarnas form sökte väcka
konstintresset och sprida kunskap över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i
söder.
Svensk konst från mitten av 1800-talet
1922–1923
Utställningsplatser: Umeå, Luleå, Härnösand, Sundsvall, Gävle
Utställningskommissarie: Sixten Strömbom tillsammans med
amanuens Gunnar Wengström
Antal föremål: 84
Utställningskatalog: Nationalmusei första vandringsutställning
Svensk konst från mitten av 1800-talet, 1922–1923,
Nationalmusei utställningskataloger nr 14, Stockholm: P. A.
Norstedt & Söner, 1922.
Utställningsform: vandringsutställning, epokutställning
Utställningsprincip: framgår ej

Utöver Kulturmässorna utvecklades sålunda under det tidiga 1920-talet en
rikstäckande satsning på vandringsutställningar i syfte att stimulera konstintresset. År 1922 skickades den första, Svensk konst från mitten av 1800-talet,
ut på turné. Strömbom hade dessförinnan, hösten 1921, genomfört en inspektionsresa för att undersöka tänkbara platser för utställningarna. Resan
resulterade i beslutet att den första vandringsutställningen skulle turnera i
Sveriges norra hälft. Där ansågs den kulturella bildningen vara mest eftersatt,
vilket också påverkade utformningen av utställningens innehåll – konst från det
svenska genremåleriets glansdagar.499 Urvalet bestod mest av intima skildringar
av folklivet i staden och på landet som exempelvis August Malmströms
Skvallerbyttan, Bengt Nordenbergs Dalbarn till säters och Johan Fredrik
Höckerts Dansnöje i Delsbo, sådant som alla kunde begripa utan djupare
skolning i de konsthistoriska epokerna.500 Bilderna talade så att säga direkt till
betraktaren, vilket ansågs lämpligt för de mer konstovana utställningsbesökarna.
I medvetande av att utställningen vände sig till en publik som ej har särdeles stor
vana att tillgodogöra sig konstens rent formella och artistiska sidor, hade valts
målningar och teckningar från en tid, då själva motivet i bilden spelade en långt
större roll än vad som är fallet i den modernaste konsten.501

Invigningen ägde rum i Umeå i samband med stadens 300-årsjubileum och
därefter visades utställningen i Luleå, Härnösand, Sundsvall och Gävle. Intresset
499
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verkar ha varit måttligt. I Luleå visades utställningen i sex veckor men lockade
endast drygt 900 besökare. I samma byggnad pågick under tiden en annan
utställning med ”…konstnärligt värdelösa oljefärgstavlor…” 502, och det ansågs
bidragit till det bristande intresset. Utställningarna ämnade för landsorten hade
huvudsakligen ett pedagogiskt syfte och från museets sida månade man om de
konstbildande aktiviteterna. Dessa genomfördes ofta i samarbete med de lokala
arrangörerna. Den första vandringsutställningen fungerade också som pilot då
den visade på behovet av att utveckla pedagogiska metoder, särskilt visningar och
trycksaker som vägledningar, för att förmedla konstens historiska sammanhang.
Det räckte inte med de enkla kataloger som hade producerats på bekostnad av de
mottagande orterna. Dessa kataloger innehöll enbart knapphändig information
om konstnärer och konstverken och det var inte tillräckligt för att underlätta en
djupare konstförståelse.503
Efter denna första turné planerades vandringsutställningarna från mer
regelrätta konsthistoriska kriterier. Tanken var att presentera huvudlinjerna i
den svenska konsthistorien. Möjligtvis ändrades strategin med riktade urval på
grund av att den långsiktigt knappast varit genomförbar. Det är svårt att se hur
utställningarna fortsättningsvis skulle kunna ha utformats efter förmodade
preferenser bland landets invånare.
Svensk konst från tiden 1880–1900
1924–1926
Utställningsplatser: 1924 - Nationalmuseum, salen för tillfälliga utställningar, 1925 Kiruna, Boden, Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Sundsvall, Falun, Gävle, Västerås,
1926 - Karlstad, Örebro, Norrköping, Jönköping, Helsingborg
Utställningskommissarie: Sixten Strömbom tillsammans med amanuens Uggla
Utställningskatalog: Nationalmusei tredje vandringsutställning. Svensk konst från tiden
1880–1900, 1925–1926, Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1925.
Antal föremål. 84
Antal föremål ur NM:s saml. 67
Antal besökare: 1925 – ca 19 000, 1926 – ca 16 200
Utställningsform: Vandringsutställning, epokutställning
Utställningsprincip: kronologi

Den tredje utställningen, Svensk konst från tiden 1880–1900, får i det här
sammanhanget fungera som exempel på en utställningspraktik formad av en
”modern” konstsyn och tidens demokratiska och konstbildande ideal. Det var den
första vandringsutställning som skickades ut till hela landet. Liksom
utställningen på Kulturmässan i Skara 1919 behandlade även denna det svenska
genombrottet under 1800-talets sista decennier, som Bergh så framgångsrikt
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samlat in.504 Utställningen visades först mellan jul och nyår i museets sal för
tillfälliga utställningar och blev välbesökt.
Om utställningen Svensk genombrottskonst på Konstnärshuset 1914
markerade början på en kanonisering av den svenska sekelskifteskonsten, företrädd av Opponenterna och sedan Konstnärsförbundets medlemmar, befästes
denna med 1919 års utställning i Skara och den tredje vandrings-utställningen.
Att 1880- och 90-talskonsten ansågs banbrytande framgår bland annat av en
artikel publicerad i Studiekamraten.
När en gång sekelslutets svenska konsthistoria skall skrivas, blir det huvudsakligen opponenternas verk, som kommer att skildras. Deras betydelse är, att
de ”öppnade ett fönster åt Europa”, att de bragte konsten i samklang med tiden
och kulturen i övrigt, som var demokratisk och realistisk.505

Den tredje vandringsutställningen ville belysa hur opponenternas protester så
småningom också bidrog till att stimulera till årligen återkommande utställningar vilka arrangerades av såväl Konstnärsförbundets medlemmar som av dess
antagonister i ”Svenska konstnärers förening”.506 Målet var att intressera
betydligt fler besökare än vad de tidigare utställningarna lyckats med. Inför
öppningen i Gävle kommenterade lokalpressen dessa ambitioner:
Det är att förmoda att intresset även här i Gefle skall bli större nu än då vi senast
hade besök av Nationalmusei vandringsutställning. Årstiden bör nu vara
lämpligare och konstsamlingen torde också vara av större allmänt intresse nu
än då. Det är denna gång svensk konst från tiden 1880–1900 som visas,
mångomtalad genombrottskonst alltså.507

När man summerade händelsen en månad senare konstaterades att utställningen
lockat 2000 besökare och att stadens skolor varit flitiga besökare.508 I Luleå hade
man liknande erfarenheter och hoppades på ett ännu större publikintresse.
Utställningen omfattar ju en period, som hade den största betydelse för
målarkonsten i vårt land och öppnade de vidaste framtidsutsikter för dess
utövare. Ur många synpunkter är den högintressant, icke minst därför, att vi här
i vår avkrok få tillfälle att stifta närmare bekantskap med exempelvis en Zorns
och Carl Larssons skapande förmåga. /…/ Servering är anordnad i s. k.
504
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damrummet, varigenom den tröttande vandringen genom utställningen kan
göras mera behaglig genom avbrott för vila och förfriskning. 509

Citatets avslutande konstaterande säger något om att ett utställningsbesök
uppfattades som påfrestande – museitröttheten gjorde sig gällande även i dessa
tillfälliga arrangemang. Det här var en mycket uppskattad period i den svenska
konsthistorien, men likväl ansågs utställningsbesökarna behöva en stunds
återhämtning efter mötet med konsten. Det fanns med andra ord flera skäl till att
satsa på de konstbildande insatserna. Det pedagogiska programmet till
ovannämnda utställning bestod exempelvis av föreläsningar med ljusbilder och
trycksaker såsom en katalog, reproduktioner, propagandaartiklar för landsortspressen samt en affisch, efter en teckning av Carl Larsson. I samband med
utställningen kontaktades de lokala studieförbunden och konstföreningarna för
att dessa skulle kunna förbereda programverksamhet inför utställningens
öppnande på orten.510
De många pressklippen från de mottagande orterna är mestadels återgivningar av ett narrativ formulerat av Nationalmuseum. Informationen fungerade
som underlag för lokalpressens propagandaartiklar. Ibland ger artiklarna mer
detaljerad information om hur installationen av konsten anpassats till de lokala
förhållandena. I Falun visades utställningen i Tingshuset, som omvandlats till ett
konstens tempel och en salong. Rättssalens gröna träpaneler hade dolts bakom
vita väggskärmar och domarskranket fungerade som stöd för en avdelare, vilken
delade lokalen i två sektioner. På denna hade man placerat några av
utställningens mer anslående verk. Utställningen var kronologiskt arrangerad. 511
En effekt av utställningen var att den bidrog till bildandet av en konstförening i
Falun.
Vilka var det då som besökte utställningarna i landsorten? Från den tredje
vandringsutställningens många besökarböcker, som finns bevarade i arkivets
handlingar, framgår att publikens sammansättning oavsett ort, bestod av yrkesgrupper som lärare, militärer, studerande och emellanåt även arbetare. Dessa
innehåller sällan mer utförliga kommentarer men från Västerås påpekade
teckningslärare Ragnar Bengtson:
Utställningen intressant o givande ej minst genom de prov den ger på olika
skeden i flera konstnärers produktion. Möjl. hade man ur denna synpunkt
önskat en tidig C. Larsson – akvarell samt en sen Liljefors till det nu givna.
Norrmans oförlikneliga aftonlandskap har tyvärr fått en alltför dålig plats för att
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kunna rätt uppfattas. För ungdomars konstuppfostran är dessa vandringsutställningar av synnerligt värde.512

Detta är ett exempel på en initierad besökares reaktion och kritiska reflektion
över såväl urval som hängning.
Men det förelåg också svårigheter förenade med att visa konst utanför
museets skyddande väggar. Lokalerna var på 1920-talet sällan anpassade för
utställningar, och transporterna i öppen lastbil eller på tåg ansågs riskabla för
dukarnas stabilitet och färg. Utställningarna var också personalintensiva och
resurskrävande. År 1934 fattade Riksdagen, av ekonomiska skäl, beslut om att
Nationalmuseum skulle upphöra med vandringsutställningar, vilket ledde till att
Strömbom tog initiativ till bildandet av Riksförbundet för bildande konst, en
fristående organisation med uppgift att organisera tillfälliga utställningar över
hela Sverige. Två år senare återuppstod verksamheten i Nationalmuseums regi,
men i betydligt mindre omfattning, och det dröjde fram till 1947 och God konst i
hem och samlingslokaler, innan man åter nådde upp till samma aktivitetsnivå.513
Svensk konst från tiden 1880–1900 utformades av Strömbom och blev
inledningen på hans mångåriga och fördjupade intresse för Konstnärsförbundet
och den svenska genombrottskonsten. Detta intresse resulterade 20 år senare,
1945 och 1948, i två större utställningar på Nationalmuseum samt en omfattande
publikation i två volymer.514
Intressant är att begreppet levande användes på tal om den nya verksamhetsinriktningen. Den hade ”…utvecklats till mera fast och levande funktion.”. 515
Uppenbarligen förknippades vandringsutställningarna med rörlighet och flexibilitet. De erbjöd en möjlighet att genom urval pröva nya sammanställningar av
museets samlingar. De många resorna upplevdes dock som betungande och ofta
påtalades behovet att få förstärkning till avdelningen för slottsamlingar och
depositioner, som ju hade ansvar för att driva konstbildningsverksamheten.516
Visserligen visade sig vandringsutställningarna locka betydligt färre besökare
än huvudstadens museum,517 men det rådde inga tvivel om att man från museets
sida ansåg att det var en verksamhet som var viktig ur publika och samhällsideologiska aspekter. I årsberättelsen 1925 rapporterade museets nytillträdde
överintendent Axel Gauffin:
Under det tilländalupna året har Nationalmusei tredje vandringsutställning
alltså besökts av mer än 19,000 personer. Jag kan alltså med tillfredsställelse
3/12, Besökandebok III, Nationalmuseums Tredje Vandringsutställning – Besökarbok. F1A:12, NM/AVD.
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och tacksamhet inför Eders Kungl. Maj:t framhålla, att denna form av
konstnärligt decentralisationsarbete visat sig motsvara verkligt andliga behov i
vårt folks liv. Vad Nationalmuseum hittills uträttat, ville jag helst måtte betraktas som förberedelsearbetet till ett bildningsverk av stor framtida betydelse, som
borde tänkas utgå från Nationalmuseum.518

I Nationalmuseums utställningspraktik var det framför allt genom vandringsutställningarna museets sociala konstbildande ambitioner tydliggjordes. Dessa
ordnades pedagogiskt, kringgärdade av föreläsningar, skolvisningar och visningar för allmänheten. I museibyggnaden var de tillfälliga utställningarna inte
på samma uttalade sätt del av ett konstbildande program. Genom vandringsutställningarna tydliggjordes också städernas behov av mindre museer med
ändamålsenliga lokaler för att visa konst, och i Umeå bidrog den första
vandringsutställningen till att staden fick ett eget museum. Det invigdes 1925. 519
Men betraktat i ett historiskt perspektiv och utgående från det material
avhandlingen undersökt, omgärdades denna ambulerande praktik av ett flertal
olika maktpositioneringar. Det var en diskursordning formad av storstadens
kulturella elit och dess föreställning om landsbygdens avsaknad av konstbildning.
Reaktionerna på museets landsomfattande bildningssträvanden, var överlag
mycket positiva, men det fanns även kritiker. Konsthistorikern Johnny Roosval
var en av dem, vilket uppmärksammades i Sydsvenska Dagbladet Snällposten.
Roosval var föremålsorienterad och påpekade att konstverken kunde ta skada av
den kringflackande tillvaron. Dylika argument användes som stöd för att landsorten skulle få riktiga museer hellre än korta och tillfälliga utställningar. ”De nuvarande vandringsutställningarna äro utmärkta, men de äro dock endast att
uppfatta som banbrytare. De komma och försvinna. De är flera fasta museer, som
vårt land behöver såsom centralpunkter, vart och ett på sin ort, för en förfinad
kultur.”520 Detta var även museets målsättning. Under 1920-talet, till stor del som
en följd av Nationalmuseums vandringsutställningar, öppnades 12 nya konstmuseer ute i landet och dessutom fanns det större konstsamlingar inhysta i
kulturhistoriska museer i ytterligare fem av landets städer.521
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56. Fotografi från Boden, den femte vandringsutställningen 1928.

Den här första fasen av museets nationellt inriktade konstbildningssträvanden
avslutades med fyra utställningar, så kallade vandringslån. Den första bestod av
flamländsk och nederländsk 1600-talsmåleri, den andra svensk och fransk konst
från perioden 1700–1860, den tredje visade svenskt måleri från den andra hälften
av 1800-talet och den fjärde presenterade svensk samtida konst. Dessa utställningar hade ett stilhistoriskt fokus och var tänkta att visas under minst sex
månader på varje plats.
1920-talets expansiva utåtriktade utställningsverksamhet följde i stort sett
Berghs smakfostrande program, men så småningom kom den också att motiveras
som en motkraft till en ständigt växande populär kultur. I Borås Tidning citerades Sixten Strömbom:
Hela konstutställningsverksamheten är ett uttryck för den moderna uppfattningen, att det behövs en motvikt till allt det myckna okonstnärliga som möter
på skilda områden, och att konsten har sin givna plats i folkbildningsarbetet, om
icke detta skall bli ensidigt.522

Vandringsutställningarnas syfte var som sagt att bedriva en aktiv konstpropaganda. Jag har noterat att begrepp som ”offensiv” och på ”bred front”
återkommer i pressartiklar och intern rapportering. Den militära terminologin
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antyder något om musei- och den publika diskursens syn på museets konstbildningssträvanden, som ett fälttåg, en samhällets kamp för medborgarnas
kulturella och demokratiska fostran. Konsten och vandringsutställningarna
ansågs, som vi sett, instrumentella i detta sammanhang. I det rådande kärva
ekonomiska och politisk samhällsklimatet under 1930-talet sökte museets
överintendent Axel Gauffin övertyga statsmakten om behovet av utökade resurser
för de bildande insatserna. Under flera år hade museet tvingats acceptera en
situation med minskade anslag, vilket naturligtvis begränsade möjligheten att
bedriva en expansiv verksamhet. Gauffin framhöll konstens värde för
demokratins utveckling. Han ansåg att det var maktens skyldighet att säkra och
tillgängliggöra konstsamlingarna för den breda allmänheten. Detta var dessutom
inskrivet som första paragraf i museets stadgar. Visserligen med ett språk klätt i
en ålderdomligare skrud: ” I 1 § av för museet gällande stadgar heter det också:
’Nationalmuseum … har att verka för konstsinnets väckande och fostrande hos
folket.’” 523 Med hänvisning till revolutionsårens turbulens vidareutvecklade
Gauffin argumentationen. Det verkade som om minnena av den franska revolutionen bleknat. Revolutionen var en period då pöbeln gick till angrepp mot
dyrbara monument och föremål utan någon som helst respekt för nationens
minne. Det är sådant som kan hända om folket inte lär sig förstå konstens
betydelse som kunskapskälla och estetisk upplevelse, hävdade Gauffin. 524 Av
denna argumentation förstår vi att mellankrigstidens pedagogiska inriktning
formades av en kulturell elits samhälleliga engagemang och föreställningar om
vad för slags kunskap den obildade massan behövde. Sammantaget verkar också
1920-talets intensiva konstbildningsinsatser ha bidragit till en värdeförskjutning
inom konstmuseidiskursen. De smakfostrande och konstbildande idealen ges en
framträdande position.
Vad gäller de tillfälliga utställningarna i museet verkar inte Richard Berghs
intentioner ha genomförts på samma konsekventa sätt som när det gällde
vandringsutställningarna. I museet utformades visningar och kursverksamhet
istället med skådesamlingen som utgångspunkt. Som vi har sett formades också
den museiinterna diskursen av polariseringen stad – landsbygd, eller elit – folk.
Primärt var det landsortens befolkning som skulle bildas. Stadens borgare var
sällan målgrupp i dessa sammanhang. Däremot etablerades en nära och långvarig
samverkan med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) i syfte att stimulera arbetarnas konstintresse. I museibyggnaden arrangerades till exempel från 1917 och
framåt regelbundet, på begäran av ABF, en serie söndagsvisningar. Varannan
söndag ordnades en allmän introducerande visning i syfte att orientera besökarna
så att de sedan själva skulle kunna besöka museet på egen hand. Dessa visningar
var ett sätt att locka nya grupper till museet. De övriga söndagarna ordnades
visningar för en ” fast skock” besökare som föranmält sig och där samlingarna
523
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systematiskt presenterades genom föreläsningar av museets experter. Söndagsvisningarna var med andra ord tydligt formade för två olika målgrupper,
allmänna visningar för de obildade engångsbesökarna och specialinriktade
presentationer för den vana konstintresserade publiken.525
Överlag uppmärksammades de tillfälliga utställningar som under perioden
1914–1939 arrangeras inom museet förvånande litet vare sig i press eller i
årsberättelser. De förekommer huvudsakligen uppräknade utan utförligare
beskrivning av vare sig syfte, innehåll eller gestaltning. 526 Från ett nutida museologiskt perspektiv vet vi att museipraktiken vid den här tiden dominerades av
samlingarnas förmerande, särskilt svenskt och nordiskt sekelskiftesmåleri och
organisationen av skådesamlingen i museibyggnaden. I min undersökning har
det framkommit att det är möjligt att identifiera en tydlig skillnad i utställningspraktikens utformning inom museibyggnaden och i de externa kulturmässorna
och vandringsutställningarna.
Det är svårt att peka på en specifik strategi och linje i de många olika slags
produktioner som visades i museet, så sammantaget är bilden mycket spretig.
Den av Bergh planerade inriktningen på minnesutställningar, depositioner,
nyförvärv och konsthistoriska utställningar genomfördes endast till en viss del.
Av de tillfälliga utställningarna i museet arrangerades de allra flesta inom gravyroch handteckningssamlingen. I gravyrsalen visades drygt 100 av omkring 250
utställningar totalt och av dessa utformades majoriteten ur museets egna samlingar. I salen för tillfälliga utställningar visades visserligen några enstaka
minnesutställningar, sammanlagt nio stycken av totalt 25 monografiska
presentationer av svenska konstnärer, och ett tiotal med nyförvärv av måleri och
konsthantverk. Överlag var representationen av den samtida konsten svag. Två
utställningar ägnades kvinnliga konstnärer: 1931 Käthe Kollwitz och 1936 en
minnesutställning över Ottilia Adelborg.527
Trots Berghs strategiska och publika ambitioner framhävdes inte museibyggnadens utställningars konstbildande eller smakfostrande potential i vare sig
årsberättelser, arkivhandlingar eller pressmaterial. De formades snarare av
samlingarnas uppbyggnad och konstdiskursens stilhistoriska och nationella
ideal. Intressant att notera är också att från 1915 528, det vill säga under såväl
Berghs som Gauffins tid som museichefer, var det publika intresset som lägst.
Berghs strategi för de tillfälliga utställningarna, och Gauffins inriktning på
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samlingspresentationen, hade ingen positiv effekt på publiktillströmningen i
museibyggnaden.
Konsthantverks- och designutställningar
Inom museidiskursen har det varit, och är fortfarande, vanligt att se
konsthantverks- och designsamlingarnas historia som ett eget narrativ med
argumentet att de har andra historiska utgångspunkter än kungligheternas och
adelns konstsamlingars musealisering. Den här åtskillnaden förstärktes av
konstmuseernas sätt att presentera sina samlingar. Under 1900-talet organiserade de flesta museer sina skådesamlingar efter föremåls- eller materialkategorier, måleri- och konsthantverk visades enligt helt olika principer. I dag
ifrågasätts detta och i exempelvis det nyrenoverade Rijksmuseum i Amsterdam
har hängningen ordnats efter andra, mer integrerande, ideal. Måleri och
konsthantverk har sammanförts i en kronologisk presentation i syfte att ge en
mer representativ bild av den holländska konsten och historien. 529 I det följande
är ambitionen att behandla de tillfälliga utställningarna med konst och
konsthantverk i ett bredare perspektiv och på så vis följer jag vår egen tids
utvidgning av det konsthistoriska fältet. Mitt intresse är inte koncentrerat på
dessa samlingars historia utan riktat mot deras publika och museala presentation, utställningen som ett publikt och diskursivt fenomen.
Min uppfattning är att smakfostran, det vill säga den diskurs som formades
av kritiken mot konstindustrins utveckling, mångfaldigandet av produkter,
kvantitet kontra kvalitet, var något som diskuterades vid sidan om den svenska
konstmuseidiskursen under 1900-talets första decennier. Inom museet
dominerade istället verksamheten av antikvariska och stilhistoriska principer,
materiella hänsyn och en tydlig inriktning på konstindustrins exklusiva praktföremål. Det arrangerades relativt få tillfälliga utställningar inom konstslöjdsavdelningen och dessa är framför allt ordnade genom inlån från privata
samlingar.530 Det var istället Svenska Slöjdföreningens konkreta insatser för att
åstadkomma vackrare vardagsvaror som bidrog till att knyta konstnärer närmare
konstindustrin. Man inspirerades av tyska Werkbund (Deutscher Werkbund) och
Slöjdföreningen förmedlingsbyrå, under ledning av textilformgivaren Elsa
Gullberg, drev på utvecklingen. Två utställningar blev också avgörande för
vitaliseringen av den svenska debatten: Den Baltiska utställningen i Malmö 1914
och Hemutställningen i Liljevalchs konsthall 1917. Det svenska deltagandet i den
baltiska utställningen blev en besvikelse, kritiken talade om stagnation inom
konstindustrin med textilen som enda undantag. 531 Erik Wettergren, då
Locke, Jennifer, “Interpretive Voice: A Review of Permanent Exhibition Interpretation at the
Rijksmuseum”, Curator: The Museum Journal, Volume 59 Number 3, July 2016, Malden: Wiley Periodicals,
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sekreterare i och redaktör för Svenska Slöjdföreningens tidskrift, fångade upp
kritiken i en specialutgåva i samband med utställningen, och formulerade själv
ett program för förnyelse. Genom att studera den svenska traditionen, Rörstrands
och Mariebergs fajanser och det gustavianska silvret samt möbelkonsten från
1700-talet, skulle konstindustrin kunna utvecklas. Några år senare, i samband
med Svenska Mässan i Göteborg 1919, drev intendenten och konsthistorikern
Gregor Paulsson en radikalare linje och avvisade ett tillbakablickande nationalromantiskt förhållningssätt till form- och smakfrågan.532
Hemutställningen i Liljevalchs 1917 blev framgångsrik. Den tillkom som en
pristävling om inredning av smålägenheter, där begrepp som god och rationell
smak fungerade som ledstjärna för programmet. Elsa Gullbergs nära kontakter
med konstindustrin bidrog till lanseringen av flera nya och billiga varor.
Utställningen blev en tvåfaldig succé, den publika framgången översteg med råge
förväntningarna, över 40 000 besökare på åtta veckor mötte det allra senaste
inom svensk formgivning. Det oväntat stora intresset för bostadens utformning
och inredning speglar att detta var ett högaktuellt ämne och ett storstadsproblem.
Bostadsbristen i Stockholm var akut och många av stadens äldre bostäder var små
och standarden låg. Men den visade också upp industrins möjlighet att producera
varor där enkelhet, ändamålsenlighet och skönhet, ett socialt och demokratiskt
patos snarare än radikalt nyskapande, var vägledande för formgivningen. 533
Men även om smakfostrande diskursen inte är framträdande vare sig i de
museiinterna källorna, eller i dokumentationen över de tillfälliga utställningarna
i museibyggnaden, finns det ändå vissa indikationer på att man inom museet
följde vad som hände inom området. Ett bra exempel på det är en reserapport
bilagd i den årliga verksamhetsberättelsen. Under den här perioden riktades
blickarna västerut. På den amerikanska kontinenten var museernas samhällsengagemang något som väckte intresse och 1928 reste Sixten Strömbom till USA
för att studera det amerikanska museiväsendets ambition att stärka industrins
intresse för form och estetik. På Metropolitan Museum, New York fanns en
”director of industrial work” vars uppdrag var att propagera för ökad konstnärlighet inom industriproduktionen.534
Detta slags samverkan mellan museet och industrins formgivare presenterades i Metropolitan museum i årligen återkommande utställningar av såväl
amerikansk som europeisk konstindustri. Den första i serien av utländska
utställningar var Swedish contemporary decorative arts som ägde rum 1927.
Denna var till stor del ett resultat av den breda uppmärksamhet det svenska
konsthantverket fått i Paris 1925 (Exposition internationale des arts décoratifs
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et industriels modernes á Paris 1925) men kronprinsparets besök i USA hade
också väckt amerikanarnas nyfikenhet på svensk kultur. Svenska Slöjdföreningen
och intendent Carl Gunne ansvarade för organisationen. De samlade omkring 80
föremål och producerade en katalog. Av allt att döma blev det en stor framgång,
under de första sex veckorna besöktes utställningen av inte mindre än 54 970
personer och från svenskt håll såg man en möjlighet till en expanderande
marknad. Metropolitan förvärvade tretton svenska glas som efter utställningen
visades som nyförvärv.535 Inför utställningen knöts Ewald Dahlskog till Kosta i ett
försök att hävda sig gentemot Orrefors som dittills varit mer framgångsrikt.536
Det fanns en uttalad önskan från amerikanskt håll att visa mer svensk konst
och konsthantverk i USA. Mellan Brooklyn Museum och Sverige fanns en nära
relation, framför allt förmedlad genom dess direktör John D. Fox, som ordnade
ett flertal utställningar med svensk konst. Utställningen 1927 i New York följdes
alltså av liknande satsningar, Chicago och Detroit 1928 och Chicago 1933 och
1934. USA verkade uppskatta svenska strävanden.537 För utställningen Svensk stil
och standard i Kunstindustrimuseet, Oslo 1933, samarbetade Nationalmuseum
och Svenska Slöjdföreningen för att ta fram det allra senaste inom industriproduktionen.538
Under sin resa i USA besökte Strömbom också andra museer och utställningar, bland annat sådana som var riktade mot invandrargrupper och
arbetarklass.539 ”Då det för museet gällt att i konkurrens med biografer, missionshus och danslokaler vinna en djupt obildad befolknings intresse, ha mycket stora
fordringar ställts på dessa utställningars förmåga att roa.”540 Roa är här kursiverat. Det skulle kunna tolkas i två diametrala riktningar. Ett sätt att förstå betoningen är att Strömbom ansåg att detta var en aspekt att beakta och ta på allvar,
men kursiveringen skulle också kunna markera en förvåning och ett indirekt
avståndstagande från att alltför starkt betona konstutställningens underhållningsvärde. Ett begrepp som roa förekommer inte sällan i samband med
recensioner och reflektioner över tillfälliga utställningar. Däremot har jag inte
stött på det när skådesamlingens publika presentation beskrivits eller diskute-

535

[onumrerad handling] Inbjudan till att deltaga i en utställning av modern svensk konstslöjd i Metropolitan
Museum i New York under perioden 15/1 – 28/2 1927. Utställningen ska bestå av glas, textilier, metaller,
keramik, bokkonst och möbler och den får visas på en golvyta om 400 kvm, Svensk konstindustri New York,
F1A:19g, NM/AVD; David Revere McFadden, Scandinavian Modern: A Century in Profile, Scandinavian
Modern Design 1880-1980, ed. David Revere McFadden, Cooper-Hewitt Museum, Smithsonian Institution,
New York 1982, s. 19; Se även Jeff Werner, Medelvägens estetik: Sverigebilder i USA, del 1, Hedemora:
Gidlund, 2008, s. 252–259.
536
Ann-Sofi Topelius, Swedish grace, Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal, Årsbok för Svenska
statens konstsamlingar XIV, Dag Widman (red.), Stockholm, 1967, s. 69.
537
[rapport]”Undersökning beträffande möjligheterna för ökad export till U.S.A. av alster av svenskt
konsthantverk och svensk konstindustri” av Erik Wettergren, 1935 textil New York, F1A:30 d, NM/AVD.
538
Eva Nordenson, Trettiotalet – program och verklighet, Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal,
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar XIV, Dag Widman (red.), Stockholm, 1967, s. 84 f.
539
Sixten Strömbom, Reserapport från U.S.A., NM Meddel. nr 53, 1928. 107–167.
540
Ibid., s. 149.

187

rats. Idealt, för att nå en bredare publik, skulle den tillfälliga utställningen vara
upplevelseorienterad, snarare än historiskt inriktad. 541
Sammanfattningsvis är det under 1920- och 30-talen som den samtida
svenska designen gör entré i internationella museisammanhang. Före det var
världsutställningarna de naturliga arenorna för industrins prakt- och vardagsföremål. En av de mer uppmärksammade utställningarna i det här sammanhanget var Parisutställningen 1925, som jag nämnde ovan. I den svenska
paviljongen, ritad av arkitekten Carl Bergsten, och på andra platser i utställningen visades exempel på svensk form av bland andra Estrid Ericson, Anna
Petreus, Märta Måås-Fjetterström, Carl Malmsten, Carl Hörvik och Uno
Åhrén.542 Den här utvecklingen påverkade även museerna. Intresset ökade för
konstindustrins produkter, som estetiska samlarobjekt och som bärare av en egen
historia – designhistorien. Men det är en långsam utveckling. Nationalmuseum
förvärvade under funktionalismens trettiotal relativt få samtida föremål. 543
Under hela denna tid pågick diskussioner om ett nytt museum för
konstindustri och för konstslöjd. År 1919 formulerade Gregor Paulsson
propagandaskriften ”Vackrare vardagsvara” och 1925 utvecklade Erik
Wettergren, tidigare sekreterare i Svenska Slöjdföreningen och från 1920
intendent vid konsthantverksavdelningen på Nationalmuseum, argumenten för
att söka få till stånd ett självständigt museum för konsthantverket. Museet skulle
dels verka pedagogiskt smakfostrande och dels som resurs och historisk
kunskapsbas för hantverksstuderande och allmänhet gällande stilutveckling och
materialbearbetning (ett slags studiemuseum). Det tilltagande formintresset, den
internationella utvecklingen och museets samlingar inom området var ytterligare
starka skäl till varför ett nytt museum var angeläget att få till stånd.
Museiarkitekturen togs upp som ett problem, särskilt renässansstilen, som gjorde
det svårt att åstadkomma den intima karaktär som presentationen av konsthantverket krävde.544
Fanns det något samband mellan de här starka kraven på ett självständigt
konstindustrimuseum och utställningspraktiken vid den här tiden? Under våren
1925, inför kronprinsparets stundande bröllop, organiserades en allmän insamling till en gåva, som resulterade i att 8000 personer bidrog med sammanlagt
50 000 kr. Kronprinsen, blivande Gustav VI Adolf, hade själv önskat att gåvan
skulle bestå av ett möblemang till vardagsrummet i hemmet Ulriksdals slott.
Arkitekten Carl Malmsten fick i uppdrag att rita möblerna, arkitekten Melchior
Wernstedt takkronorna, och textilerna utformades av textilkonstnärerna Märta
Måås-Fjetterström och Agda Österberg. Det här var ett önskemål helt i linje med
541
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samtida strävanden att närma konsten till industrin, att förena skönhet och nytta.
Bröllopsgåvan, det vill säga möblemanget, visades som en utställning i
Nationalmuseum. Utställningen Stockholmarnas bröllopsgåva till kronprinsparet blev en manifestation av det främsta inom den svenska möbel- och
heminredningskonsten, en kombination av exklusivt hantverk och funktion. Carl
Malmsten hämtade inspiration från den gustavianska perioden, damasttextilierna knöt an till den gustavianska stilens klassicism, Måås-Fjetterströms
matta var allmogeinspirerad och de försilvrade bronskronorna influerade av
barocken. Tillverkningen fördelades på ett antal större firmor, men även enskilda
möbelsnickare engagerades.545 År 1933 visades sedan Riksbröllopsgåvan, en
insamling till en silverservis om 800 delar skapad av Erik Fleming från Atelier
Borgila, som lysningspresent till blivande kungaparet. Vid samma tillfälle, i
samband med kungens 75-årsdag, lockades många besökare till museet. Den
kungliga glansen förhöjdes genom att riksregalierna under tre dagar visades för
allmänheten.546 Förutom att utställningen med bröllopsgåvorna visade det
främsta inom svensk formgivning var den oväntat framåtpekande. Här
iscensattes och materialiserades det växande intresset för hemmets gestaltning.
Det blivande kungaparets privata sfär fick i den museala kontexten även en
smakfostrande dimension. Exponeringen av det kungliga hemmet kan med andra
ord förstås som en visualisering och materialisering av det svenska folkets,
nationens kultiverade och kvalitetsmedvetna smakomdöme. Det kungliga hemmet blev därmed en symbol för hela nationens framgång.
Museet var också tidigt ute att fånga upp det breda intresset för
heminredning. I samarbete med Birkagårdens folkhögskola och varuhuset NK
arrangerades redan 1928 en serie monografiskt inriktade föreläsningar. NK
bidrog med pengar och att upplåta lokaler. Kursverksamheten utformades som
en serie föredrag, men samarbetet med en kommersiell aktör var en känslig fråga.
Museet krävde därför att varuhuset inte fick använda sig av kurserna i
reklamsyfte om heminredning. Intresset var stort och kursen fick dubbleras. 547
Men sammantaget ordnades ändå relativt få tillfälliga utställningar med
konsthantverk under 1920-talet. De flesta hade ett historiserande anslag och
utgick framför allt från materialkategorier. Deutscher Werkbunds vandringsutställning Neues Bauen 1928 utgör ett undantag. I denna introducerades för
första gången den radikala tyska arkitekturen och funktionalismens formspråk
för den breda svenska publiken. Utställningen visades i salen för tillfälliga
utställningar och den innehöll huvudsakligen fotografier och planritningar på
husfasader, villor och fabriker, och bostadsrum. Den samtida kritiken var ljum.
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Stockholmarnas bröllopsgåva till kronprinsparet
20 mars–12 april 1925
Utställningslokal: Salen för tillfälliga utställningar
Utställningskommissarie: Erik Wettergren
Arbetsutskott för insamlingen: Landshövding Mauritz Sahlin (ordf.), stadsfullmäktiges
ordförande A. Cederborg, redaktör G. Ahlbin, fru Kerstin Laurin, generaldirektör I.
Tengbom
Antal föremål: 41 katalognummer
Utställningskatalog: Utställning av Stockholmarnas Bröllopsgåva till Kronprinsparet, mars–
april 1925, Nationalmusei utställningskataloger nr 19, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner,
1925.
Utställningsform: Konsthantverkutställning
Utställningsprincip: ”period room”

57. Stockholmarnas bröllopsgåva till kronprinsparet 1925.
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Ragnar Josephson ansåg att det var en ytlig, rent estetisk presentation, som inte
gav någon inblick i konstruktionsteknik eller andra mer arkitektoniska detaljer.
Gustaf Näsström menade att utställningen borde vara av intresse för de som inte
var närmare bekanta med arkitekturens utveckling på kontinenten, ”lådarkitekturen”, som en betydligt mer kritisk insändare kallade stilen. Dagens
Nyheter lät arkitekten Sven Markelius uttrycka sina synpunkter i en längre
artikel. Markelius var själv starkt påverkad av de nya tendenserna. Bostadsbyggandet var för honom en angelägen samhällsfråga, därför försvarade han en
rationell arkitektur som grundade sig på ekonomiska överväganden och
standardiseringslösningar. Han prisade Svenska Slöjdföreningens initiativ till att
utställningen visades på Nationalmuseum, men påpekade, liksom Josephson, att
den saknade möjlighet till fördjupning och därför riskerade att orsaka ytlig debatt
om smakfrågan.548
Under 1930-talet och de därpå följande krigsåren fick det samtida konsthantverket större fokus än tidigare genom ett antal mindre, och några större
utställningar. Avdelningens nya chef Åke Stavenow bidrog till att utvidga
utställningspraktiken och föreläsningsverksamheten. 549 Nu togs även initiativet
till utställningen Svensk Bokkonst. Utställningen var den första i det som sedan
blev en årligen återkommande institution för att ta fram och visa de främsta
verken inom den samtida grafiska formgivningens område. 550 Förutom
regelmässiga föredrag och visningar satsades det även på fler kurser i heminredning. Det här är exempel på hur den smakfostrande diskursen, formad av
bland annat Ellen Keys idéer och Gregor Paulssons propaganda, genererade en
ny praktik.
Under 1930- och 40-talen var heminredning en fråga som starkt engagerade
museets sakkunniga. Det svenska hemmet fungerade då som projiceringsyta för
Sveriges kulturella utveckling och nationella framåtskridande. Stockholmsutställningen 1930 ansågs vara ett mått på att Sverige hade en befolkning med
känsla för den goda smaken.551 Nationalmuseum lyckades genom att ordna en
serie kurser och föreläsningar framgångsrikt fånga det utbredda intresset för
548
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hemmiljöns inredning. I hemmets gestaltning kunde de smakfostrande idealen
konkretiseras. Föreläsningarna handlade om den moderna konstindustrin,
etablerade konsthantverkare, industri- och museimän inbjöds som föredragshållare.
Om man summerar hela perioden 1915–1939 var det ändå inte de
smakfostrande utsagorna som dominerade och formade de tillfälliga utställningarna i Nationalmuseibyggnaden. Men dessa frågor behandlades istället i
andra former såsom kursverksamhet och föreläsningar.

Utställningar om nationen och folkhemmet, svensk konst- och
kulturhistoria
I mitt avhandlingsarbete har jag identifierat det nationella och nationsbild som
ett problemområde. I detta avsnitt analyserar jag ett urval av utställningar som
behandlar representationen av nationen och folkhemmet, samt den svenska
konsten och kulturens historia, i ett nationellt och internationellt sammanhang.
Jag utgår således från följande frågeställning: Hur visualiseras och materialiseras svensk konst, nationen och det gryende folkhemmet i de tillfälliga
utställningarna under denna tidsperiod?
Riksdagshistoriska utställningen 1935
Riksdagshistoriska utställningen år 1935 är mycket intressant för det är den
första historiskt, kulturhistoriskt och samhällspolitiskt inriktade utställningsproduktionen i Nationalmuseums historia. Så här beskrev en besökare sin
upplevelse av utställningsbesöket:
För den, som studerat historia, är utställningen naturligtvis en guldgruva, men
även för oss andra dödliga har ett besök där det största intresse. Man får en
levande bild av vårt folk i dess strävanden att bevara och skydda sin frihet, och
man känner inom sig känslan av aktning stärkas för fädren och deras verk under
de femhundra år, som gått sedan det svenska folket första gången samlades till
gemensam överläggning rörande sina öden.552

Visserligen hade Sixten Strömbom redan 1930 tagit initiativ till en kulturhistorisk
utställning inom ramen för museets konstbildande program, men den
utformades som en illustration till historieundervisning för folkskolans högre
klasser och var ett samarbete museiinstitutionerna emellan. Den visades i
Nordiska museet.553
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Y-e H-ll, Karl Knutsson var uppnäst och Gustaf III fet. Vad riksdagshistoriska utställningen i
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Riksdagshistoriska utställningen 1935 (till firandet av 500-årsminnet)
25 maj–29 september 1935
Utställningslokal: Nationalmuseum övre våningsplanet
Utställningskommitté: ÖI Axel Gauffin (ordf), Riksarkivarie fil. dr. H. Almquist, ÖI fil. dr. friherre
R. Cederström, Riksbibliotekarie fil.dr. I. Collijn, Riksantikvarie fil. dr. S. Curman, T.f.
riddarhussekreteraren friherre C.F. Lagerfelt. Styresmannen för Nordiska museet och Skansen fil.
dr. A. Lindblom, Intendenten fil dr. Sixten Strömbom.
Utställningskommissarie: Förste arkivarie fil. dr. W. Enblom, biträdande kommissarie,
amanuensen fil. dr. C. Hernmarck.
Antal föremål: 516 nr. Varav 3 porträtt ur NM: saml. och 39 porträtt från Gripsholm.
Föremålskategorier: arkivhandlingar, mynt och medaljer, sigillavgjutningar, porträtt, div. föremål
Utställningskatalog: Katalog över Riksdagshistoriska utställningen 1935, Stockholm, 1935. (2
onumr. upplagor, varav en med bilder)
Utställningsform: Kulturhistorisk utställning
Utställningsprinciper: kronologisk, ikonografisk (porträtten), avdelningsvisa presentationer: t.
ex. arkivhandlingar från Riksarkivet; porträtt, kungliga festligheter.

Riksdagshistoriska utställningen blev en storskalig satsning. För att få plats
flyttades det bästa ur museets samling av svensk samtida konst till Liljevalchs
konsthall.554 Utställningen tillkom som ett led i firandena av den svenska
riksdagens 500-årsjubileum. Syftet var dubbelt, den skulle både framhäva källmaterialets historiska värde och visualisera riksdagsarbetets utveckling. Men det
var naturligtvis omöjligt att ge en heltäckande bild av den administrativa och
politiska vardagens mödor. Därför koncentrerades utställningen på de perioder
och tillfällen då motsättningarna varit som skarpast. Det var nämligen de
historiska schismerna som genererat rikligast med material. 555 Förmodligen var
de publika aspekterna också avgörande – konflikter väcker ju oftast större
intresse än den enahanda vardagen. Men detta är inget som framkommer i
utställningsdokumentationen. I utställningen berättades riksdagens 500-åriga
historia genom mer än 500 handlingar och föremål. Dokumenten var många och
den ovan nämnda entusiastiske besökaren konstaterade att skrivkunnigheten
förr i världen varit begränsad – namnteckningarna var mest krumelurer och
streck utvecklade ur de gamla bomärkena.556
I denna utställning fanns även komponenter som jag menar är signifikativa för
en konstmuseal utställningspraktik. Den hade en berättande historiserande
inriktning, visualiserad och materialiserad genom olika föremålskategorier och
konsthistoriskt var den inriktad på att presentera porträttkonstens senaste rön.
Genom porträtten fick publiken en möjlighet att närmare skärskåda berättelsens
aktörer. I den interna dokumentationen framhävdes inte de publika aspekterna
Biblioteket, Riddarhuset och Riksarkivet och en vägledning utarbetades. Utställningen pågick under perioden
16/4 – 31/8 och besöktes av 9206 personer.
554
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555
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explicit. Utställningens fokus på konflikter och motsättningar var i första hand en
urvalsprincip utgående från tillgängliga dokument och annat källmaterial, men
troligtvis bidrog denna inriktning till att fånga besökarnas intresse.
Förutom mångfalden av urkunder och dokument visades även mynt och
medaljer, sigillavgjutningar och autentiska föremål med anknytning till personer
som haft betydelse för den historia som skildrades. Minnesstenen över Erik av
Pommerns konungahyllning vid Mora sten, Gustav Banérs psaltare och halssmycke, Lovisa Ulrikas pantsatta juveler och Gustav III:s sadel är bara några
exempel. Vid sidan av drottningens juveler visades också de chifferbrev, skrivna
med siffror, med vilka Lovisa Ulrika försökte få tillbaka de kronjuveler hon
pantsatte i Tyskland för att få pengar till statskuppsförsöket 1756. Dessutom
visades en mängd andra föremål så som skäggyxor, svärd och spikklubbor som
vittnande om historiska uppror och fejder. Från samtiden hämtades den kungliga
ordförandeklubban vid Riksdagens plenum plenorum, en politisk karikatyr över
Gustav IV Adolf, en valurna, en rikshäroldsdräkt och två stycken bänkar från
andra kammarens plenisal i det gamla riksdagshuset. En hel sal ägnades kungliga
festligheter, bland annat dop, och där visades guldvaggan, höga silverdopfunten,
små klädesplagg och tronstolen från Kristinas tid. 557
En samling porträtt speglade såväl porträttkonstens utveckling som rikets
många makthavare. Av de 109 porträtten hämtades 39 stycken från samlingen på
Gripsholm och tre stycken från Nationalmuseum, övriga var inlån. Före 1550.
förekom ännu inget porträttbruk i Sverige. Utställningens första autentiska
porträtt, statyetten av Karl VIII Knutsson betraktades inte som porträtt i dagen
mening utan som stiftarbild. Under 1600-talet var det endast kungar, adel och
präster som avporträtterades. Bönderna fanns med först från och med Karl XI:s
regeringstid. De tidigaste porträtten av personer från borgarklassen var från
frihetstiden. Under 1700-talet exploderade porträttkonsten.558 Det verkade också
vara den här delen av utställningen som fascinerade. Bernt Notkes skulptur
avslöjade att Karl Knutsson hade uppnäsa och av Gustav III:s kostymer förstod
man att han inte var lång och smärt utan kortväxt och korpulent. 559 Utställningen
erbjöd således till ikonografiska jämförelser av olika konstnärers avbildningar av
en och samma person. Även en lekman kunde på så vis att få en inblick i
porträttforskningens inriktning och intressen under 1930-talet.560
Den riksdagshistoriska utställningen behandlade det svenska styrelseskickets
framväxt med folkets representation i blickpunkten. Detta återspeglade och
bekräftade demokratiutvecklingens medborgarideal. Från ett nutida perspektiv
framstår iscensättningen av det svenska demokratiska styrelseskickets historia
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som en politisk inlaga i förhållande till 1930-talets oroliga år. Varför denna
utställning arrangerades i ett konstmuseum och inte i ett historiskt museum är
väl en naturlig fråga? Utställningen genomfördes som ett samverkansprojekt
mellan de historiskt inriktade institutionerna så den skulle lika gärna ha kunnat
visats på Nordiska Museet. Men vid den här tiden huserade Statens historiska
samlingar fortfarande i Nationalmuseibyggnaden och genom att museet fick en
möjlighet att samtidigt samla den moderna konsten i en utställning i Liljevalchs
konsthall, frigjordes tillräckligt med utrymme. Utställningen kombinerade en
historieskrivning som befäste demokratin med en konstvetenskaplig presentation av porträttkonstens utveckling. Som utsaga var den alltså formad av såväl
nationella historiska som konstvetenskapliga perspektiv i skärningspunkten
mellan dessa problemområden.
Nationalmuseum positionerade sig därmed under denna utställningsperiod
som ett nationens museum. Museet bidrog på så vis till att rikta ljuset på den
nationella demokratiutvecklingen i en tid då den ekonomiska krisen satt sina
djupa spår i den politiska händelseutvecklingen i Europa och i världen.
Efter Riksdagsutställningen fortsatte den nationella diskursen genom att man
visade ett antal större konst- och kulturhistoriskt inriktade utställningar som
gestaltade svenska kungligheter.
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Kung Gustafs folk, porträttutställning
8–28 juni 1938
Utställningslokal: Alvikshallen
Utställningsarrangörer: Nationalmuseum och Nya Dagligt Allehanda
Utställningskommissarie: fil.lic. amanuens Boo von Malmborg
Utställningsbestyrelsen: Axel Gauffin, Harald André, Bertil Boëthius, Boo von Malmborg, Nils
Ludvig Rasmusson, Martin Strömberg, Sixten Strömbom, Eskil Sundström, Wald. Von Sydow.
Utställningskatalog: Kung Gustafs Folk, NM utst.kat. onumr. 1938, Stockholm, 1938.
Antal föremål: 848
Antal föremål ur NM saml. 30 samt 5 från Gripsholmssamlingen
Utställningsform: porträttutställning
Utställningsprinciper: tät salongshängning. Porträttkonsten presenterad tematisera och i
olika materialkategorier.

Kung Gustafs folk 1938
Kung Gustafs folk 1938 är ett exempel på en utställning tydligt formad av 1930talets gryende folkhemsideologi och samtidigt av intresset för porträttkonstens
personhistoriska fokus.561 Temat för utställningen var Sveriges utveckling till en
modern nation. Då, under Gustav V:s regentperiod, betonades folkets gemensamma bidrag till nationens framsteg. I utställningen visuali-serades denna tanke
av 848 tätt hängda porträtt föreställande framgångsrika personer inom samhällets alla områden – enligt gängse historiesyn, vilket i dagens perspektiv kan
tyckas vara ett lite bisarrt sätt att betrakta historien.562
Utställningen tillkom i en orolig tid. Krigsutbrottet var nära förestående och
oron för framtiden uttrycks redan i katalogens inledande rader. Folkets enande
kraft skulle stå emot tidens hotfulla tendenser: ”ETT FOLK – hur betydelsefullt
är ej detta enkla ord! Ett folk, det är utåt en levande mur mot hotande våld, men
inåt är det en öppen, värmande modersfamn.” 563 Men begreppet folk inbegrep
också en plikt att arbeta för nationens väl. Utställningens ambition var att samla
konstnärliga framställningar av betydelsefulla svenska kvinnor och män, verksamma under perioden 1858–1938. Som nedanstående citat visar kopplades det
framgångsrika nationsbyggets framväxt samman med monarkins stabilitet.
Det är växlande typer och gestalter. Skiftande öden ha format dem, forskningens
möda eller kampens spänning har mejslat deras drag till utpräglad individuell
egenart, och likväl höra de alla samman, alla äro de lemmar av en nation, av det
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svenska folket, sådant det formats och utvecklats under konung Gustaf V:s
långa, lyckosamma levnad.564

På utställningens ena kortvägg möttes besökarna av kungen, den kungliga
familjen, hovets och statens representanter. Överst satt olika porträttstudier av
vanligt folk hämtade från hela landet. Den andra kortväggens tema var ”Praktiska
livet” och där trängdes betydelsefulla personer från näringslivets olika områden.
Långväggarnas många gestalter representerade framgångar inom kulturens,
vetenskapen och samhällslivets områden. 565 Utställningen arrangerades i
samverkan med tidningen Nya Dagligt Allehanda och utställningsperioden
fylldes med föreläsningar om tidens politiska strömningar, porträttkonsten,
krigsmakten, teaterlivet, arbetarrörelsen, litteraturen och politiska personligheter. Dessa publicerades efter utställningen i form av en artikelserie under juli
månad.566 Tidningen hyllade, i två av varandra oberoende artiklar, det svenska
samhällets kvinnor och män. Den ena artikeln poängterade att under Gustavs
regeringstid hade kvinnorna etablerat sig inom yrkeslivet: ”Här bland porträtten
finner vi dem, pionjärerna, som banade väg för det släkte av unga självförsörjande damer, som nu så naturligt och bekymmerslöst trampar på den breda
och släta väg, som leder kvinnorna in i yrkeslivet.” 567 Sedan följde en uppräkning
av dessa kvinnor: Ellen Key, Karolina Widerström (första läkaren) målad av Anna
Ödman, Kerstin Hesselgren, Hanna Rydh (målad av Hedvig Tegnér), Anna
Lindhagen och Handarbetets Vänner. Ett särskilt avsnitt behandlade affärskvinnorna och här nämndes Anna Wallenberg, Antonie Rettig, Sofia Gumaelius
(annonsbyrå), Augusta Wästfelt samt konstnärerna/författarna Selma Lagerlöf,
Eva Bonnier, Victoria Benedictsson (pseudonymen Ernst Ahlgren) och Fredrika
Bremer med flera.568
Några veckor senare är det männen som hyllas:
Det behövs emellertid inte lång stund för att övertyga sig om att utställningen är
sevärd, sevärd ej blott för de konstintresserade utan minst lika mycket för den
stora allmänheten. Den är i ordets egentliga mening representativ för kung
Gustafs folk. Och den är representativ kanske i synnerhet vad beträffar det
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Kung Gustafs folk i färg och linjer. Jätteutställningen i Alvikshallen omfattar 700 nummer. Ett sekels
kulturhistoria, AB 1938-06-08.
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[odaterat pressklipp från okänd källa, indirekt angivelse att det är från utställningens sista dag] där man
anger att NDA tänker publicera de föredrag som hållits i samband med utställningen som en artikelserie i
tidningen under juli månad, Kung Gustafs folk (porträttutställning), F1A:34, NM/AVD.
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Kloka och Sköna damer under ett sekel, NDA 1938-06-11, pressklipp, Kung Gustafs folk
(porträttutställning), F1A:34, NM/AVD.
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Ibid.
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offentliga livets män, de män, som under det senaste halva seklet stått i spetsen
för rikets styrelse eller eljest spelat en ledande roll i vår nyare historia. 569

Hur kan man förstå de här citaten? Kvinnornas väg in i yrkeslivet ter sig väl förberedd och utstakad. De skrevs in i ett professionellt sammanhang, men besökarna uppmanades ändå att rikta blickarna mot de svenska männen. Det är
männens ledande insatser för samhällsutvecklingen som särskilt borde uppmärksammas.
I den här utställningen visualiserades således berättelsen om det svenska
Folkhemmets uppbyggnad, nationens framtidstro och ett medborgarideal,
historiskt förankrat i monarkins månghundraåriga existens. Utställningen manifesterade en tidsålder uppbyggd med folkets kraft; en svenska folkets hyllning till
sin monark: ”…till en monark, som står i spetsen för en livskraftig och högtstående nation, vars stora flertal är rejält och rakryggat folk. Även om inte alla
kommit med på Alvikshallen.”, som man uttryckte det i Gefle-Posten.570 Utställningen sökte visserligen inte överbrygga något konstmusealt dilemma, men den
befäste och positionerade Nationalmuseum i offentligheten. Dess budskap var
inte i första hand individens enskilda bidrag till nationens formade, nu betonades
kollektivets samlade betydelse för det svenska välståndet – och motståndet. En
demokrati under monarkins beskydd.

Mellankrigstidens internationella satsningar
Under mellankrigsperioden deltog Nationalmuseum i flera större utställningar
utomlands. I några av dessa ingick museet dessutom som samordnande instans
för Sveriges räkning.571 Deltagande innebar i det här sammanhanget framför allt
att ett stort antal föremål ur samlingarna utlånades eller att museet från
regeringen fått i uppdrag att samordna den svenska insatsen. Utöver det har jag
valt att ta med ett exempel på en utställning där Nationalmuseums intendent
Sixten Strömbom verkade som svensk utställningskommissarie. I denna utställning hade Nationalmuseum formellt inget organisatoriskt ansvar, men
Strömbom representerade ändå museiinstitutionen och dess makt – i det här
fallet visavi de samtida konstnärerna. Dessa utställningar är intressanta att
studera då dessa även kan liknas vid historiska kondensat av de nationellt
representativa och konsthistoriska ideal som präglar en tidsperiod. De är med
andra ord bra exempel på de representativa och konsthistoriska värderingar som
dominerar diskurserna vid olika tidpunkter. Exemplen som jag lyfter fram visar
569

Ivar Öman, Kung Gustafs Folk: Politiker, NDA 1938-06-26, pressklipp, Kung Gustafs folk
(porträttutställning), F1A:34, NM/AVD.
570
Kung Gustafs folk, Gefle-Posten 1938-06-29, pressklipp, Kung Gustafs folk (porträttutställning), F1A:34,
NM/AVD.
571 Bjurström, 1992, s. 407. Bjurströms översikt innehåller utställningar ordnade i Köpenhamn 1922, London
1924, Hamburg 1926, New York 1927, Oslo 1928, Amsterdam 1928 och Paris 1929. Däremot finns inte
utställningen i London 1926, där Sixten Strömbom hade en samordnande roll, medtagen i denna översikt.
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att det fanns en uttalad vilja att positionera den svenska samtida konsten i en
bredare europeisk kontext. Men de visar också att denna samtid inte låter sig
definieras särskilt enkelt. 1920- och 30-talens många olika konstnärskonstellationer utgjorde en splittrad och komplex konstscen. Den kvinnliga
representationen var också synnerligen begränsad.572 I utställningssammanhanget under den här perioden framhävdes särskilt Frankrikes betydelse för den
svenska konsten från 1700-talet och framåt. För mig har dessa exempel visat att
de här internationella satsningarna på flera sätt markerade såväl konst- som
konstmuseidiskursens värderingar gällande nationell representativitet, kanon
och konsthistorieskrivning.
Exhibition of Swedish Art
12 mars – 24 april 1926
Plats: Whitechapel Art Gallery, London E.
Utställningskommissarie: Sixten Strömbom
Antal föremål: 177 nummer oljemålningar vilka visades i det nedre galleriet, 22 böcker i monter,
samt ytterligare 164 nummer, litografier, akvareller, oljeskisser, pasteller och oljemålningar i det
övre galleriet. Folkkonst, smycken visades i en annan monter och i utställningen ingick även några
äldre textilarbeten.
I bokmontern John Bauers illustrationer och två publikationer från Nordiska museet skildrande
svenska bönder och folkdräkter, men även konstböcker behandlande svensk 1700-talskonst, SAK:s
publikationer om bl. a. Georg von Rosen och Eugene Jansson samt svensk porträttkonst,
Konsthantverk och Röhsska museet.
Antal föremål ur NM:s samling: 3 oljemålningar, 1 akvarell, 1 blyertsteckning
I samband med utställningen gavs föreläsningen: ”Sweden and the Swedes” av J. Nugot Harris.
Utställningskatalog: Exhibition of Swedish Art, March 12 to April 24, 1926, London: Whitechapel
Art Gallery, 1926

Utställningsform

Modernt svenskt måleri i England
Mellankrigstiden var en intensiv period för de internationella strävandena. En av
de tidigaste, mer omfattande, satsningarna med bidrag från Nationalmuseum
genomfördes 1924 i Burlington House, London, i Royal Academys lokaler.
Utställningen Exhibition of works by Swedish artists 1880–1890 var ett initiativ
från Royal Academy i samarbete med Konstakademien och från museet sändes
63 oljemålningar. I NM Meddelanden beskrevs den som en stor manifestation
som även fick positiv publicitet i brittisk press. Svensk generalkommissarie för
utställningen var Konstakademiens professor Oscar Björck, men Nationalmuseum utsåg Sixten Strömbom att övervaka transporter och installation samt
att vara ett stöd för Björck. Strömbom genomförde sedan ett antal visningar och
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För introduktion och konsthistorisk översikt till perioden se bl. a. Ragnar Hoppe, Nutida svenskt måleri I
och II, Stockholm: Svensk litteratur, 1936; Rolf Söderberg, Den svenska konsten under 1900-talet,
Stockholm: Aldus/Bonnier, 1970.
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föreläsningar på både svenska och engelska.573 Denna utställning var inte den
första internationella satsningen som engagerade museet, men den var den
största som ordnats med konst från denna tidsperiod. Utställningen blev så pass
framgångsrik att den genererade ännu en inbjudan, denna gång från Whitechapel
Art Gallery. De önskade en uppföljande utställning med det senaste inom den
svenska konsten. Det man hade i åtanke var den svenska konstnärskonstellationen ”Falangen” bestående av Arvid Fougstedt, Hilding Linnqvist,
Gösta Sandels, Otte Sköld, Einar Jolin, Torsten Palm, Kurt Jungstedt, Vera
Nilsson, Gunnar Svensson, Gideon Börje, Birger Simonsson, Karl Isaksson, Sigrid
Hjertén-Grünewald, Isaac Grünewald, Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Nils von
Dardel, Leander Engström, Sven Kreuger, Arthur Carlsson-Percy, Sigfrid Ullman,
Carl Ryd, John Sten, Emil Johanson-Thor. Förutom ovan inbjudna, skickades
även en invitation till svenska konstnärer bosatta i London: Acke Sjöstrand,
Helmi Sjöstrand, Einar Nerman och Henning Nyberg. Av privatpersoner med
svenska verk i sina samlingar inlånades verk av Anders Zorn, Carl Larsson, Johan
Ericson, Alf Wallander och Acke Sjöstrand. Av Sigrid Hjertén visades Pojke vid
fönster och Balkongen, och här fanns också Nils Dardels Den döende Dandyn
samt Vera Nilssons Barn vid fönster. Sixten Strömbom utsågs till utställningens
svenska kommissarie, ett uppdrag som han gjorde inom anställningen vid
Nationalmuseum.574 Strömboms ambition var att visa ett representativt urval av
den samtida svenska konsten, men utställningen som helhet kom att domineras
av ett enda konstnärskap, Acke Sjöstrand. Han deltog med hela 64 av
utställningens totalt 177 oljemålningar, vilket ledde till starka reaktioner från de
övriga konstnärerna, som redan under förberedelserna för utställningen hade
ifrågasatt urvalskriterier och tidsplanering. 575 Konstnärernas protester fångades
upp av pressen. Det var framför allt den kommunistiskt färgade tidningen
Gnistan, som anklagade Strömbom för att i maskopi med Svensk-franska
konstgalleriets Gösta Olson ha åsidosatt flera betydande konstnärskap, då urvalet
avgränsats till Falangens medlemmar.576 Flera av de för utställningen påtänkta
konstnärerna valde istället att delta i en utställning i Hamburg, Austellung
Schwedischer Kunst, år 1926.577
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NM Meddel. nr 49, 1924, s. 84 f.
NM Meddel, nr 51, 1926, s. 101.
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Exhibition of Swedish Art, March 12 to April 24, 1926, Utst.kat, 1:a upplagan, London: Whitechapel Art
Gallery, 1926, Modernt svenskt måleri, London, F1A:19a, NM/AVD.
576
Se t. ex. Vår utställning av modern konst i London blir av., SvD 1926-02-04; Vernissagen i Whitechapel en
genant historia, SvD 1926-03-13; H-ling., London får se svenskt måleri trots krånglet., DN 1926-02-05; Våra
konstnärer nonchalerade ej Englands anbud, DN 1926-02-08; ”Utestängda konstnärer. Ha vi endast
Falangen?”, Gnistan 1926-03-06, ”Falangens parktant måste hejdas” [och underrubrik] ”Dr. Strömboms roll i
London-affären en chikan för regeringen och Nationalmuseum.”, Gnistan 27/3 1926-03-27, pressklipp, 1926.
Modernt svenskt måleri, London, F1A:19a, NM/AVD; se även brev från Kungl. Svenska Beskickningen i
London, daterat London den 6 februari 1926, och ställt till Dr. Strömbom, 1926. Modernt svenskt måleri,
London, F1A:19a, NM/AVD.
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Våra konstnärer nonchalerade ej Englands anbud, DN 1926-02-08.
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Den här konflikten säger något om det polariserade och infekterade svenska
konstklimatet vid den här tiden. Reaktionerna handlade i grunden säkerligen om
flera olika saker och speglar de olika grupperingarnas intressen. Inom konstnärskåren, framför allt i den etablerade rörelsen Falangen, fanns det en stark skepsis
mot det institutionella konstlivet, representerat av Strömbom som intendent vid
Nationalmuseum. Samtidigt kritiserades museet i bland annat Gnistan för att
genom urval till internationell representation stärka Falangens dominerande
ställning. Strömbom försvarade urvalet. Det var inte enbart begränsat till
Falangen: Karl Isaksson, Gösta Sandels, John Sten, Gustav Adrian Nilsson, Isaac
Grünewald, Sven Kreuger och Emil Johansson-Thor hade också inbjudits att
delta. Strömbom beklagade att paret Sjöstrand fått så oproportionerligt stort
utrymme, då de inte betytt något för konstutvecklingen inom landet. Det var
galleriets chef mr. Duddington som självsvåldigt hade bjudit in Sjöstrand att delta
med så många verk, och detta utan Strömboms vetskap. Ekonomin var också ett
problem, den bidrog till att det urval som Strömbom gjort var tvunget att
begränsas. Till slut blev lösningen pragmatisk. Strömbom beordrade att
utställningen skulle hängas om så att den åtminstone skulle kunna uppfattas som
en helhet, och inte som det mischmasch av uttryck Duddington åstadkommit. 578
Betraktad i ett utställningshistoriskt perspektiv berättar utställningen
Exhibition of Swedish Art i London framför allt något om Nationalmuseums roll
för att positionera den samtida svenska konsten i ett internationellt sammanhang. I det här fallet hade ansvaret för det svenska urvalet överlåtits till en av
museets mer tongivande intendenter och Strömbom kom på så vis att
representera det institutionella konstlivet. Nationalmuseum var en kraftfull
maktfaktor i konstlivet och de flesta konstnärer var beroende av det stöd museet
kunde erbjuda för att lansera deras konst. I årsberättelserna från 1920-talet
nämns sällan tjänstemännens centrala och representativa roll i de många
utlandssatsningar som genomfördes. När det gäller ovan nämnda utställning
över modern svensk konst i London 1926 är det förståeligt då man från samlingen
utlånade endast fem föremål, och samma år var det de många arrangemangen
och festligheterna i samband med Kalmarmässan som uppmärksammades. Det
är dock möjligt att den infekterade kritiken från konstnärshåll också bidrog till
att Londonutställningen 1926 inte lyfts fram i de interna källorna. Det är också
märkligt att den stora satsningen i Paris 1929 knappt omnämns i årsberättelsen.
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Se t. ex., D:r Strömbom pr flygmaskin till London, DN 1926-03-14; Konstrasslet i Whitechapel reder ut
sig., DN 1926-03-17.

201

Exposition de L´Art Suédois, ancien et moderne, Paris 1929
Exposition de l´Art Suédois Ancien et Moderne
19 april–23 maj 1929
Musée des Arts Décoratifs, Pavillon de Marsan (107 rue de Rivoli), L´art depuis le Moyen
Age jusqu´en 1880 och Musée du Jeu de Paume (Terrasse des Tuileries), L´art Moderne
depuis 1880.
Utställningskommissariat: Prins Eugen, Axel Gauffin, Sixten Strömbom, Carl Gunne,
minister Ehrensvärd, Harald Lettström, Bengt Thordeman, adjungerade: Christian
Eriksson, Olle Hjortzberg, Otte Sköld.
Utställningskommissarier: Bengt Thordeman (historiska delen) Axel Gauffin och Carl
Gunne (konsten)
Utställningskatalog: Exposition de l´Art Suédois Ancien et Moderne, Paris 1929, Stockholm:
P. A. Norsted & Söner, 1929.
Antal katalognr: 19 historiska föremål, 279 konstverk från perioden 1600–1880 och 388
konstverk från perioden efter 1880.
Utlån ur NM samlingar: 110 föremål
Utställningsform: kultur- och konsthistorisk utställning
Utställningsprincip: två avdelningar, en för det äldre materialet och en för den moderna
konsten.

Till denna utställning skickade Nationalmuseum cirka 110 av sina främsta
konstverk, bland annat Carl Fredrik Hills Trappgata i Montigny, Johan Fredrik
Höckerts Slottsbranden, Georg von Rosens Erik XIV och Karin Månsdotter,
Alexander Roslins Familjen Jennings, Richard Berghs Eva Bonnier, Ernst
Josephsons Spanska smeder och Carl Larssons Friluftsmålaren.579 Årsberättelserna är vid den här tiden huvudsakligen inriktade på att redogöra för samlingens
förmerande genom donationer och gåvor, liksom de tillfälliga och bildande aktiviteter som ägde rum inom landet. Trots att museets chef Axel Gauffin var djupt
engagerad i planeringen och genomförandet av utställningen i Paris är denna
enbart redogjord för som ett utlån.580
En annan betydelsefull person i sammanhanget var greve Albert Ehrensvärd,
Sveriges minister i Paris, som startade ”Föreningen för främjandet av förbindelserna mellan svensk och fransk konst”, vilken bidrog till att museet fick en
betydande donation modern fransk konst.581 Göteborgs konstmuseum och
Historiska museet bidrog också till utställningens genomförande med ett stort
antal utlån från sina samlingar. I Bestyrelsen, det vill säga kommissariatet, ingick
förutom Gauffin minister Ehrensvärd, prins Eugen, Sixten Strömbom och Carl
579

NM Meddel. nr 54, 1929, s. 100 f och s. 117 ff. Nu är det istället museets insatser och depositioner för de
nya konstmuseerna i Karlstad och Helsingborg som beskrivs.
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Se not 165; se även Prot. 11 nov. 1929. Bil. A. ”P.M. angående vissa utgifter för den svenska
konstutställningen i Paris 1929.”, 1929 Svensk konstutställning i Paris, F1A:22, NM/AVD. En redovisning av
generalkommissariens Axel Gauffins arvode och traktamente samt arvode för katalogtext och reseersättning.
Här anges att utställningsarbetet påbörjades den 24/11 1928 och avslutades den 15/7 1929, d.v.s. arbetet
pågick i närmare 8 mån. Gauffin erhöll för detta uppdrag totalt 2000 kr, och här argumenteras för att han var
tvungen att hantera det vid sidan om och utöver tjänsten som överintendent.
581
Bjurström, 1992, s. 264. Ehrensvärd var minister i Paris under perioden 1918–1934.
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Gunne samt från konstnärskåren Christian Eriksson, Olle Hjortzberg och Otte
Sköld.582
Redan tidigt i planeringen var utställningskommittén överens om att den
konsthistoriska kontexten borde stärkas och att förutsättningarna för att bättre
belysa den svenska konstens utveckling var att komplettera innehållet med representativa föremål från forntid och medeltid. Detta skulle bidra till en värdigare
och mer allsidig representation och vara av större intresse för publiken. 583
Utställningen visades på två platser. I Musée des Arts Décoratifs nedervåning
fick parisarna se den svenska konstutvecklingen från vikingatidens ornamentik
till 1870-talets genre- och landskapsbilder. I Jeu de Paume hade man placerat
den svenska genombrottskonsten och det allra senaste inom konstens utveckling.584
Utställningsdokumentationen av utställningen i Paris 1929 vittnar, på
liknande sätt som den av utställningen i London 1926, om konstnärernas både
beroende av, men också motstånd mot museet. I båda fallen var det ledande
museimän som ansvarade för urval av såväl föremål ur de egna samlingarna som
inlån av verk från samtida konstnärer. Av källmaterialet för Parisutställningen
1929 framgår att urvalsprocessen var mycket omständlig. Efter att ha upprättat
ett flertal listor med förslag enades man till slut om att för den moderna delen av
utställningen grovt indela konstnärerna i följande grupperingar: Opponenter,
Konstnärsförbundare, Akademiker, Vildar, Falangen, Optimister, De Unga,
Tecknare.585 Detta hade varit ett komplicerat företag då det varit svårt att placera
några av konstnärerna i enbart en grupp. Vissa konstnärer skrevs därför in i olika
grupper. Prins Eugen pendlade mellan gruppen Akademiker, och närstående, till
Konstnärsförbundare och närstående. Vilka som räknades till närstående framgår inte. Eva Bonnier förekom på någon lista, men inte en annan. I det slutliga
urvalet var den kvinnliga representationen skrämmande låg. De var endast tre till
antalet Anna Boberg, Sigrid Fridman och Hanna Hirsch-Pauli.586 Då hade
konstnärer som Eva Bonnier och skulptörerna Sigrid Blomberg, Ida Matton, Ruth
Milles, Alice Nordin och Ninnan Santesson förekommit i diskussionerna men av
okänd anledning valts bort.587 I januari offentliggjordes urvalet i en artikel i
NM Meddel. nr 54, 1929, s. V; se även ”Protokoll hållet vid sammanträde den 25 januari 1929 med
bestyrelsen för den svenska konstutställningen i Paris 1929.”, 1929 Svensk konstutställning i Paris, F1A:22,
NM/AVD.
583
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vid sammanträde den 25 januari 1929 med bestyrelsen för den svenska konstutställningen i Paris 1929.”, 1929
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Svenska Dagbladet. I stort sett var man positiv till representationen men föreslog
att även konstnärer från Falangen borde få delta, såsom Gideon Börje, Sigfrid
Ullman, Carl Ryd och Gunnar Svensson och från Optimisterna Engelbert BertelNordström samt Mollie Faustman och den fristående David Wallin borde få delta.
Bland tecknare och grafiker saknade artikelförfattaren Bertil Lybeck, Yngve Berg
och Kurt Jungstedt samt grafikern Axel Fridell.588
Det här var den största internationella satsningen någonsin och naturligtvis
blev det mycket skriverier i pressen där den unga konstnärsgenerationen passade
på att vädra sina åsikter kring urval och representativitet. Isaac Grünewald ansåg
att selektionen borde skett på grundval av den konstnärliga kvaliteten, Anshelm
Schultzberg föreslog att kriterierna snarare skulle ha utgått från nationella
intressen, då fransmännen knappast var intresserade av den svensk-franska
konsten. I tidningarna uttryckte man också en farhåga över den kommersiella
konsthandelns tilltagande inflytande över det institutionella konstlivet och hur
det i det här fallet kunde påverka urvalet. Men flera artiklar ställde sig trots allt
positiva till ambitionen att visa exempel på den svenska moderna konstens
mångfald, och att kommissariatet därmed tagit udden av den maktposition
konstnärsgruppen Falangen tillskansat sig.589 Utöver enskilda konstnärers
reaktion var Etsarförbundet kritiskt till att grafiken inte fanns representerad. 590
Den svenska grafiken var som konsthistorikern Sven Sandström visat på frammarsch och från en nutida horisont kan beslutet synas märkligt.591
Argumentet var utrymmesbrist, men också estetiskt och gestaltningstekniskt
då man inte ville blanda oljor och grafik i samma sal. 592

diskussion landade man i följande konstnärer, bil. A. Här framkommer att Gauffin reserverade sig mot
beslutet att inte inbjuda Konstnärerna Bertel-Nordström och Ryd; Gunne mot att inte inbjuda BertelNordström och Sköld mot att inbjuda konstnären Dahlskog samt mot att inte inbjuda Börje och Ryd.
Strömbom reserverade sig mot att inte inbjuda Börje och Ryd. [justerat den 28/1 1929 av Eugen, Gauffin och
Strömbom]
588
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realism, Svensk Grafik från tre sekler: en översikt omfattande tiden från 1700-talets mitt till våra dagar,
Harald Sallberg och Gunnar Jungmarker (red.), Stockholm: Realförlaget, 1957, s. 212 ff.
592 Prot. Den 25 mars 1929. Bil. A ”Underdånigt utlåtande”, 1929 Svensk konstutställning i Paris, F1A:22,
NM/AVD.
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58. Båda bilderna visar den äldre konstens exponering i Musée des Artes Décoratifs, 1929.
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Sigrid Hjertén Grünewald var en av de konstnärer som reagerade på urvalet:
Jag har förut idag fått veta att jag enl. herr Gunne endast skulle få ”flankera” på
Parisutställningen. Då detta ndast skulle skada mig, då jag är erbjuden att senare
utställa i Paris under mycket mer hedrande former, ber jag härmed få meddela
att jag ej önskar deltaga i Paris-utställningen. Med utmärkt högaktning. Sigrid
Grünewald 593

Det var inte enbart kring den samtida konsten det stormade. Kritik väcktes också
mot museets val att till Paris skicka Pilos kröningstavla. Debatten initierades i
Dagens Nyheter där riksdagsmannen Edvard Alkman i starka ordalag kritiserade
att landets ovärderliga nationalklenod var tänkt att ingå i den franska utställningen. Han beskrev livfullt hur transporten kunde gå till, målningen ”…skulle
skjutsas över den isiga kontinenten i öppen vagn, bäddad i filtar i en låda, bredare
än vagnen.”594 Han trodde heller inte att Pilos målning skulle uppskattas av
fransmännen. Vidare hävdade Alkman att arbetsgruppen var oense i detta beslut.
Gauffin avfärdade Alkmans kritik och menade att mycket av det som sagts var ren
hörsägen. Han replikerade i inte mindre än fyra Stockholmstidningar. Målningen
skulle inte alls transporteras på det sätt Alkman beskrev utan den skulle stå
lutandes i en täckt vagn. Dessutom hade Nationalmuseums konservator Gustaf
Jaensson sanktionerat transporten.595 Men som framgår av Gauffins kommentar,
det väsentliga i sammanhanget var att tydliggöra museet allmänna principer och
förhållningssätt för utlån till utlandet.
Denna princip innefattar helt enkelt, att Nationalmusei samlingar böra ställas
till förfogande dels då det gäller utställningar av svensk konst och dels då det
gäller att vid en utställning i ett visst annat land bidraga med här befintliga verk
av konstnärer, tillhörande detta samma land. Detta går ju också väl ihop med att
man tidigare lånat ut våra dyrbara franska verk till Paris och att Claudius Civilis
utlånades till Holland. Däremot kunde det följaktligen ej ifrågakomma att utlåna
våra holländska saker till London.596

Till Paris skickades med andra ord enligt denna princip verk av svenska
konstnärer, varav flera varit verksamma i Frankrike. Pilos målning blev kvar
i Sverige. Att skicka iväg en utställning av den här storleksordningen var
visitkort ”Madame Isaac Grünewald”, 1929 Svensk Konstutställning i Paris, F1A:22, NM/AVD.
Edvard Alkman, Beslutet om kröningstavlan till Parisutställningen väcker skarpa protester. 3 röster mot 2 i
nämnden, DN 1929-03-03.
595
”Ingen risk för Pilo: tryggaste transport till Paris.”, SD 1929-03-04, ”om änglahänder flyttade Pilotavlan –”,
NDA 1929-03-04, ”Olika åsikter om Pilodukens resa till Paris.” DN 1929-03-05, pressklipp [samtliga hämtade
ur:], 1929 Svensk konstutställning i Paris, F1A:21, NM/AVD.
596
”Ingen risk för Pilo: tryggaste transport till Paris”, SD 1929-03-04, pressklipp, 1929 Svensk
konstutställning i Paris, F1A: 21, NM/AVD.
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naturligtvis en stor utmaning. Stora värden stod på spel. Inför transporten,
bestående av två möbelvagnar och en täckt järnvägsvagn, försäkrades utställningen till en summa om 1 000 000 kronor ”spik till spik”.597
När det gällde presentationen av den samtida konsten fick konstnärerna stor
frihet att disponera ytorna som de själva ville. Här följer några exempel på hur
korrespondensen mellan utställningskommissarierna och konstnärerna kunde te
sig:
25.2.1929. ”Herr Konstnären Ellis Wallin, P a r i s.” kopia brev ”Du får hänga
alldeles vid ingången genom den högra dörren på väggen till höger och Du får
de två bitarna vid hörnet + 2 meter av långväggen. Det är bäst att Du själv går
dit och tittar (till Jeu de Paume) och räknar ut, vilka av Dina bästa saker, som
Du kan sammanföra till en grupp på den platsen.”
25.2.1929. ”Herr Konstnären Helmer Osslund, S u n d s v a l l.” kopia brev
”Broder, Jag måste bedja Dig nu genast låta skicka tavlorna för Parisutställningen. Vill du sända den långa forstavlan, motivet från Faxälven, den
andra tavlan av samma storlek samt tavlan från Sollefteå, såvida den är färdig (i
annat fall tager jag med min tavla med Sundsvallsmotivet). Några ytterligare
tavlor finns det icke plats för.”598

Ovannämnda belysning av praktikens moment ger oss en viss insikt i
förhållningssätt och positioner gällande utställningsgestaltningen. Gällande
utställningsprincip dikterade att grafik och måleri inte skulle placeras tillsammans. I detta fall är det tydligt utsagt och hos mig väcker det frågan: När
uppstår denna idé och på vilka argument vilar den? Den får förbli obesvarad
eftersom jag misstänker att sökandet efter ett svar leder mig på alltför tidsödande
irrvägar. Kanske står svaret att finna i en kombination av pragmatiska och
estetiska orsaker: ljuskänslighet och därmed belysningsaspekter, storleksskillnader, svartvit grafik mot måleriets färger. Av källorna framgår att utställningen av den äldre konsten hängdes i tydliga grupper och efter gestaltningsmässiga avväganden medan i den moderna avdelningen fick konstnärerna
betydligt friare händer att själva välja vad de ville visa.
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Protokoll hållet vid sammanträde den 1 mars 1929 med bestyrelsen för den svenska konstutställningen i
Paris, bil. C. ”Kommittén för den svenska utställningen i Paris 1929, Stockholm.”, 1929 Svensk
konstutställning i Paris, F1A:22, NM/AVD.
598
Samtliga exempel är hämtade ur: 1929 Svensk konstutställning i Paris, F1A:22, NM/AVD.
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59. Båda bilderna visar den moderna konsten i Musée du Jeu de Paume.
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Katalogtexten ger fördjupad information om utställningens övergripande
narrativ. Såväl Axel Gauffin som katalogtextens andre författare, intendenten
Ragnar Hoppe, följer Richard Berghs betoning av det svenska konstlivets nära
förbindelser med Frankrike och den franska konstens utveckling, som exempelvis
Carl Gustaf Tessins konstsamlande. Detta kom att bli avgörande för den franska
konstens representation i vårt land.599 Konstnären Alexander Roslin ges också
stort utrymme, han var en eftertraktad porträttmålare bland aristokratin och
hovet i Frankrike. I Frankrike stannade han i 29 år. Under 1870-talet var 31
svenska konstnärer bosatta i Paris. Det franska inflytandet sträckte sig långt in i
den svenska samtida konstutvecklingen. Hoppe för ett resonemang om huruvida
det går att identifiera en nationell särart bland de svenskar som mot slutet av
1800-talet sökte sig till Paris. Under 1870-talet var det svårt att urskilja några
nationella särdrag, konstnärerna assimilerades i det franska konstlivet, men
1880-talsgenerationens protester närdes av nationalistiska strömningar och de
återvände så småningom till Sverige. Bland dessa konstnärer var de nationella
inslagen mer framträdande. Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill beskrivs av
Hoppe som de stora stjärnskotten, men Anders Zorns tolkningar av den svenska
naturen och människorna liksom Carl Larssons skildringar av det borgerliga
svenska hemmet nämndes också. Till 1890-talets stämningsmåleri räknades
Eugen Jansson, Nils Kreuger, Richard Bergh och prins Eugen. Ivar Arosenius,
Ivan Augéli, Karl Isaksson och Olof Sager-Nelson borde, enligt Hoppe, betraktas
som begåvade särlingar, dock utan större inflytande på det svenska konstlivet.
Det blev istället den svenska så kallade Matissegruppen som slog igenom på bred
front: John Sten, Gösta Sandels, Leander Engström, Nils von Dardel, Isaac
Grünewald, Einar Jolin och Arthur Carlsson Percy stammade från Matisse
skola.600
Hoppes text uttrycker den svenska konstdiskursens ambivalens och
försiktighet visavi det nationella. Å ena sidan strävade museimännen efter att
lansera den svenska konsten i ett internationellt sammanhang; att försöka skriva
in svenska konstnärer i den bredare västerländska konsthistorieskrivningen, men
å andra sidan präglades de egna formuleringarna av reservationer mot att i
konsten peka ut några särskilda nationella kännetecken. Man sökte det nationellt
särpräglade men valde oftast att poängtera den svenska konstutvecklingens
osjälvständighet och beroende av händelseutvecklingen på kontinenten. Under
1900-talets första hälft var det vanligtvis åt Frankrike man blickade. 601
Axel Gauffin, Introduction, “L´art depuis Gustave Vasa jusqu´en 1880”, Exposition de L´Art Suédois,
Ancien et Moderne, Stockholm 1929, s. 29. “Il n´y a guère lieu de s´étonner de voir l´art suédois de cette
époque presque exclusivement orienté vers la France.”.
600
Ragnar Hoppe, Introduction, ”L´art moderne depuis 1880”, Exposition de L´Art Suédois, Ancien et
Moderne, Stockholm, 1929, s.14 f; orubricerad text, signerad i blyerts Ragnar Hoppe, 1929 Svensk
konstutställning i Paris, F1A:22, NM/AVD.
601
För en fördjupande diskussion om föreställningar rörande en nationell konsthistoria se bland annat:
Konsten och det nationella. Essäer i konsthistoria i Europa 1850–1950, Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitetsakademien, Konferenser 76, Martin Olin (red), Stockholm: KVHAA, 2013.
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Swedish Tercentenary Art Exhibit 1937–1938, USA 1937
Swedish Tercentenary Art Exhibit 1937–1938
Utställningsplatser: Rockefeller center i New York (24/9–6/10 1937), Worcester Art
Museum (15/10–1/11 1937), Minneapolis Institute of Art (10/11–6/12 1937),
Cleveland Museum of Art (10/12 1937–4/1 1938), S.t Louis City Art Museum (9/1–30/1
1938), Chicago Art Institute (3/2–6/3 1938), Toledo, Washington (19/4–17/5 1938),
Wilmington (1/6–21/6 1938) , Philadelphia, Pennsylvania Museum of Art (24/6–10/7
1938) samt Pittsburg.
Utställningskommitté: generalkonsul Olof H. Lamm (ordförande), intendent
Nationalmuseum Erik Wettergren (sekreterare), Riksantikvarie Sigurd Curman,
Överintendent Axel Gauffin, Styresman Nordiska museet Andreas Lindblom, Chef
Röhsska Museet Gustaf Munthe, ordförande Svenska slöjdföreningen Åke Stavenow,
Intendent Sixten Strömbom (exekutiv medlem)
Utställningskommissarier: 15/7 1937–1/2 1938 Dr. Sixten Strömbom, 2/2–1/8 1938 Dr.
Gustaf Munthe.
Antal föremål: totalt 337 katalognummer
Antal föremål ur NM samling: 39, bl. a. A. Roslin Markisinnan de Neubourg-Cromière,
Pilo porträtt av konstnärens fru Charlotta Demarées, Elias Martin Vy över Stockholms
slott, Sergel porträttmedaljong av Gustav III, Killian Zoll Midsommardans i Rättvik,
Höckerts Orsaflicka, Marcus Larsson Vattenfall, Edward Bergh Sommarlandskap, Hill
Motiv från Loing floden, Josephson Spanska smeder, Carl Larsson Selma Lagerlöf,
Bruno Liljefors Hök och koltrast, Zorn musik i stugan, Sager Nelson Fosterbröderna,
Aguéli landskap från Katalonien, Arosenius Flickan vid dörren.
Utställningsprinciper: Tematisk historisk indelning i tre sektioner: forntida och
medeltida konst, Folkkonst, svenskt måleri 1650–1900
Antal besökare totalt: 260 000 varav ca 40 000 på föreläsningar och visningar.

Utställningen i Paris 1929 var den första museigemensamma internationella
manifestationen. Den verkar också ha blivit förebildlig när det åtta år senare var
dags för en omfattande utställningsturné på den amerikanska kontinenten. Även
denna satsning ägde rum under Gauffins ledning. Inför 300-årsjubileet av Nya
Sverige, 1938, kom från amerikanskt håll ett önskemål om att ordna en större
utställning av svensk konst tänkt att turnera i USA.
Förslaget behandlades i juni 1936 av en svensk kommitté bestående av Axel
Gauffin, generalkonsul Olof Lamm, professor Andreas Lindblom och intendent
Erik Wettergren. De förordade en utställning baserad på konst och konsthantverk
som speglade Sveriges historia under 300 år, 1638–1938, indelad i fem tematiska
block: Den krigiska storhetstiden 1638–1718, Linnéperioden 1718–1771, Den
gustavianska tiden 1771–1809, Karl-Johans tid 1809–1844, Den oskarianska
tiden 1844–1908, Gustav V:s tid 1908–1938. Den amerikanska utställningskommittén bestod av chefen för Minneapolis Institute of Art, Mr. Russel
Plimpton och Mr. Georg N. Jeppson.602Den här idén fick relativt omgående
omarbetas då amerikanarna tänkt sig en betydligt mer omfattande satsning, den

”Protokoll vid sammanträde av beredningen för svensk utställning i Amerikas Förenta Stater i samband
med 1938 års jubileum”, kopia protokoll, 1937–1938 Delaware, F1A:33, NM/AVD.
602
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skulle sträcka sig från forntid till nutid. Historiska museet och Nordiska museet
involverades därför också i förberedelserna.
Från amerikanskt håll ville man att utställningen skulle lyfta fram det
”svenska”. Enligt Plimpton handlade det ”svenska” om en förmåga att koppla
ihop det praktiska livets former med en estetisk känsla. Han ansåg att detta
utgjorde essensen i vårt lands bidrag till konstens utveckling. Därför var det
väsentligt att denna tankegång åskådliggjordes så klart och koncist som möjligt
genom såväl arkeologiska, etnografiska som konsthistoriska föremål. Han ville få
med åtminstone en runsten och guld- och silver från Vikingatiden. 603 Till skillnad
från utställningen i Paris, som huvudsakligen tillkom enligt svenskt koncept, var
det amerikanska inflytandet betydande över utställningen för 300-årsjubileet.
Amerikanarna verkar ha haft en klar uppfattning om utställningens innehåll och
gestaltning. Plimptons intention verkar först och främst ha varit att framhäva en
”svenskhet”. Katalogtexterna är dock mer nyanserade. Strömbom valde att
betona såväl Sveriges beroende av utländskt inflytande som folkkonstens uttryck
av ett slags folklynne. 604 Här är alltså ytterligare ett exempel på de svenska
museimännens ambivalens gällande det nationella. Det var dock just detta
nationella särdrag som intresserade de amerikanska arrangörerna.
Hösten 1936 reste Axel Gauffin på en rundresa till de platser utställningen
skulle besöka. Under resan noterade han att det fanns ett stort intresse för
Sverige; den svenska ekonomin, politiken, institutionerna och de sociala
framstegen. Däremot kände man inte till den svenska konsten – möjligtvis var
man bekant med Zorns karriär i USA, men nyfikenheten var stor. Gauffins
uppfattning var att det förväntades en utställning av det främsta ur de svenska
samlingarna eftersom han under sin resa sett en tysk utställning av högsta klass.
Sverige borde därför välja det främsta ur sina samlingar för att visa att man
liksom Tyskland var en framstående kulturnation. 605
Totalt sammanfördes 338 föremål från museer och privatsamlingar. Det blev
en imponerande utställning som också åtföljdes av en betydande pedagogisk
insats från intendenterna Strömbom och Munthe. Den bevarande korrespondensen redogör detaljrikt för deras erfarenheter och strapatser. 606 I New York
möttes utställningen av välvillig press. Konsten betraktades som kosmopolitisk
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Protokoll vid sammanträde med Delawarebestyrelsens kommitté för historisk konstutställning i
Vitterhetsakademiens gamla sessionssal den 9 juni 1937, § 5, avskrift/kopia; Notes on the Tercentenary
Exhibition of Swedish Art, June 16, 1937, handlingarna är hämtade ur: 1937–1938 Delaware, F1A:33,
NM/AVD.
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Sixten Strömbom, Swedish Tercentenary Art Exhibit 1937–1938, Stockholm: Nordisk rotogravyr, 1937, s.
83.
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Utdrag ur brev från Överintendent Gauffin daterat New York den 1 december 1936, 1937–1938 Delaware,
F1A:33, NM/AVD.
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Förteckning över föremål ingående i den svenska utställningen i U.S.A. i samband med Delawarejubiléet.
Överlämnat till Greve Tolstoy, Handelsdepartementet, som bilaga till Kungl. Brev med anhållan om licens för
utskeppning av utställningen, kopia; Protokoll vid sammanträde med Delawarebestyrelsens kommitté för
historisk konstutställning hos generalkonsul Lamm den 26 april 1937, § 2, handlingarna hämtade ur: 1937–
1938 Delaware, F1A:33, NM/AVD.
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och av konstnärerna var det Carl Larsson som intresserade mest, men Anders
Zorn, Ivar Arosenius och Alexander Roslin fångade också New York-kritikerna.607
Kosmopolitisk är ett återkommande begrepp när den svenska konstens beskrivs
i internationella sammanhang. Kosmopolitisk ställdes ofta mot det originella, och
av de svenska konstnärer som rönte internationell uppmärksamhet vid den här
tiden var det endast några få som ansågs just originella. Carl Larsson var en av
dem. Begreppet kan förstås som osjälvständig eller med ett modernt uttryck
”mainstream”. I Medelvägens estetik: Sverige-bilder i USA noterar Jeff Werner
ambivalensen kring bruket av begreppet kosmopolit:
Kosmopolit används både som positivt och negativt värderingsord i texterna.
För dem som ser den nationella tillhörigheten och karaktären som viktigast i
bedömningen blir det ett uttryck for utslätning och epigoneri, medan de som
uppfattar konsten som höjd over nationsgränserna använder kosmopolit på
samma satt som vi idag brukar begrepp som ’världsmedborgare’.608 I den
reception jag studerat används begreppet kosmopolitisk framför allt när det
utslätande och osjälvständiga poängteras.
I Chicago blev utställningen en succé med ett publikrekord om totalt 81 639
besökare.609 Sixten Strömbom har från tiden i Chicago målande skildrat den
krävande tillvaron:
För mig har det hittills varit de jobbigaste veckorna härute. Radioföredrag,
visningar och föredrag så gott som varje dag, bjudningar i ett enda långt kalas.
Jag har tamme 17 inte vetat var jag haft huvudet och tårna när jag vaknat om
mornarna.610

Efter framgången i Chicago blev utställningen i Toledo något av ett magplask.
Öppningen inställdes då grundarens änka plötsligt avled, därefter bidrog ljuvligt
vårväder och stadens depression till svagt intresse.611 Staden saknade dessutom
konstkritiker men Munthe erbjöd dagliga föreläsningar för lärare och skolklasser.
Det kunde bli upp till åtta stycken under en dag. Från den moderna museibyggnaden i Toledo vandrade utställningen vidare till det gammalmodiga museet
Pittsburgh fyllt med:
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New York Herald Tribune, Sunday, October 3, 1937, pressklipp; kopia från amerikansk press, The New
York Times, Sunday, October 3, 1937, pressklipp, handlingarna hämtade ur: ”Art tercentenary”, USA,
F1A:31d, NM/AVD.
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Werner, 2008, s. 105.
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reseberättelse, med blyerts märkt Från A. Gauffin 1944. ”Berättelse om den svenska konstutställningen i
U.S.A. kallad ”THE SWEDISH TERCENTENARY ART EXHIBIT 1937–1938.”, ”Art tercentenary”, USA,
F1A:31d, NM/AVD.
610
handskrivet brev, avsänt från Sixten Strömbom, daterat den 15.2.1938, till Olof H Lamm, 1937–1938
Delaware, F1A:33, NM/AVD.
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Avskrift: brev från Gustaf Munthe, daterat Toledo-Ohio 13 mars 1938, 1937–1938 Delaware, F1A:33,
NM/AVD.
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… – urtidsödlor, uppstoppade indianer, Zorn och Winslow Homer – /…/ Strök
man med handen på väggen, blev den svart, slog man in en spik, kom där ett
moln av sot och smuts. Visserligen är Pittsburgh ”the murky city”, men att
smutsen för den skull ska behöva drivas nästan som kult är svårt att fatta. Tyvärr
kom jag från början på krigsfot med en del av personalen genom att fordra
absolut rökförbud i utställningslokalerna. De mannar vi fått till hjälp inkl. en
amanuens hängde tavlor med cigaretter i mungipan och slängde stumparna till
höger och vänster.612

60. Från Swedish Tercentenary Art Exhibit 1937–1938, den så kallade
Delawareutställningen. Konstmagasin och packning. Toledo Museum of Art.

Strömboms brev är också målande beskrivningar från denna händelserika och
intensiva turné. Från novemberkylan i Minneapolis skrev han och berättade om
de människotyper han mött: ”I stället för New Englands cirklade människor
omges man nu av rättframma spannmålsgrossörer, virkeshandlare, svenska
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kopia brev avsänt från Gustaf Munthe märkt OHL/CK [lamm] adresserat till Herr Överintendenten m.m.
Doktor Axel Gauffin, daterat 26 april 1938, 1937–1938 Delaware, F1A:33, NM/AVD.
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emigranter och deras ättlingar.”613 Det var ett slitsamt liv att vara kommissarie:
middagar, föredrag och föreläsningar, eviga cocktails och ”highbowls”: ”Jojo, här
får man pröva slitstyrkan i nerver och talecentrum.”614 Men trots allt var det roligt
och utställningen väckte inte enbart de svenskamerikanska ättlingarnas intresse.615
Strömbom iakttagelser ger oss en vink om att den svenska historien och
kulturen var relativt okänd för den amerikanska publiken. Bilden av Sverige var i
stort sett formad av de svenska invandragruppernas relativt marginaliserade
ställning i det amerikanska samhället. Som Axel Gauffin rapporterade i samband
med besöket i Minneapolis: ”Från rent amerikansk sida framhölls härvid mer än
en gång, hur utställningen hos många givit en ny och intressantare synpunkt på
svenskarna vilka man tidigare ej vant sig att betrakta som ett särskilt kultiverat
folk.”616 Strömboms och Gauffins rapportering har på senare tid fått aktualitet
genom författaren Ola Larsmos skildring av svenska invandrargruppernas misär
i romanen ”Swede Hollow”.

Den moderna konstens exponering i Nationalmuseum
Under den här behandlade perioden, 1914–1939, når modernismens vindar
Sverige. Frågan om ett nytt museum för den moderna konsten hade mot slutet av
1920-talet åter aktualiserats i en häftig polemik mellan Gregor Paulsson och Axel.
Gauffin. De skrev varsin programskrift, Paulsson Nya Museer. Ett programutkast och Gauffin Kulturmuseer och Museumskultur, som beskrev hur ett
modernt museum skulle utformas och verka.
Debatten kom inte enbart att kretsa kring från om ett museum för den
moderna konsten, utan den handlade också om museernas roll och samhällsnytta. Gregor Paulsson hade varit intendent vid Nationalmuseum och var väl
insatt i museiutvecklingen i Europa och USA. I Nya Museer. Ett programutkast
hävdade han att museerna misslyckats med sitt publika uppdrag. Museerna
styrdes av vetenskapliga ideal och på grund av specialiseringen inom
museisektorn var det för lekmannen svårt att skapa sig en överblick av samlingarnas sammanhang. Paulsson recept för att öka museets samhällsnytta var att
förena kultur- och konsthistorien i ett museum uppbyggt av ett fåtal föremål.
Museisektorn borde organiseras enligt modellen: 1) Kvalitetsmuseum – ett
kulturhistoriskt museum avsett för den breda allmänheten 2) Studiemuseer –
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museer för specialister, 3) De levandes museum – museet för modern konst.617
Följande citat är ett exempel på hur begreppet levande brukades i argumentationen för ett museum för och i samtiden:
Så blir konstmuseet icke längre en specialinstitution för esteter utan ett socialt
organ, som arbetar för samhället, visar dess liv och arbetar för dess ideal. Så
kunna måhända också, genom att människorna komma i ett naturligare
förhållande till konsten, de förföljelser av nyare levande konst upphöra som nu
pågå. Människorna kunna lära sig förstå det levande livets pulsslag i de
konstverk som skapas i nya former och icke bedöma dem efter förgångna tiders
fördomar.618

Paulsson betraktade, som vi ser, den samtida konsten som ett levande uttryck för
sin tid; museets uppgift skulle vara att tillhandahålla nycklar för att tolka de nya
formspråken, men inte givet med den traditionella konsthistorien som mall. I
1800-talsmiljön kom verken inte till sin rätt utan vad Sverige behövde var en ny
institution. Det nya och det gamla museet skulle ha en liknande relation som den
mellan Luxembourgmuseet och Louvren, där verken efter hand fördes över från
den ena institutionen till den andra.
Gauffin reagerade häftigt på Paulssons programförklaring. Till stor del
beroende på att han uppfattade Paulssons skrift som ett illojalt angrepp på
museet från en före detta anställd. Paulsson hade nyligen utnämnts till direktör
för Svenska Slöjdföreningen. Gauffin intog museimannens och fackmannens
position och anklagade Paulsson för bristande verklighetsuppfattning. 619 Gauffin
kritiserade även Paulsson förslag att förena kulturen och konsten i ett enda
museum. För honom var det inte möjligt att sätta likhetstecken mellan kultur och
konst. ”Ett konstmuseum är ett slags kulturmuseum, men ett kulturmuseum
behöver inte nödvändigtvis vara ett konstmuseum.”620 Kritiken byggde på
museets som en samlande och vetenskaplig institution. Det publika sociala
perspektiv som Paulsson förfäktade bemöttes av museimannens fackmässiga förhållningssätt. Debatten belyser alltså motsättningen inom konstmuseidiskursen, det historiska dilemmat, rörande museernas roll som publika respektive vetenskapliga institutioner. De konsthistoriska kunskaperna uppfattades
fortsättningsvis som angelägenhet för en mindre krets specialister.
Även om Gauffin inte delade Paulssons socialt inriktade organisationsförslag
för museisektorn förordade han att den moderna konsten skulle få ett eget
museum. I april 1927 föreslog Gauffin i en skrivelse till Kungl. Maj:t en
617
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avknoppning av den moderna konsten ur museibyggnaden. Fem år senare
behandlades ärendet i Konstakademien, vilket resulterade i ett förslag till ett nytt
museum. Men detta hemligstämplades av oklar anledning. Konkret föreslogs att
den nya museiytan skulle vara större än Liljevalchs och att konstverken trettio år
efter förvärvsdatum sedan skulle överföras till Nationalmuseum. 621
Nationalmuseum och Föreningen fransk konst
Som tidigare påpekats var Nationalmuseum under 1900-talets två första
decennier inte den självklara arenan för den samtida konsten. Ville man då följa
den moderna konstens utveckling var man hänvisad till andra utställningslokaler.
År 1918 arrangerade till exempel Konstföreningen en försäljningsutställning med
fransk konst. I pressen var dock både Karl Asplund och August Brunius överens
om att denna inte nådde samma höga kvalitet som Nationalmuseums ovan
behandlade utställningen över franskt 1800-talsmåleri år 1917.622 Denna hade
presenterat redan klassiska mästerverk och var historisk och monumental i sin
utformning. Brunius ansåg dock att Konstföreningens utställning gav ”… ett
starkare intryck av levande konst.”623 och båda kritikerna ansåg utställningen väl
värd ett besök. Kritikernas åsikter avslöjar att utställningen i Nationalmuseum
uppfattades som en museiutställning. Den var organiserad som en konsthistorisk
exposé och så till vida pedagogiskt upplagd. Konstföreningens utställning visade
däremot exempel på det senaste inom den franska konsten, och i det perspektivet
kan begreppet levande förstås. Brunius uppehöll sig vid Matisses målning
”Guldfiskarna” och såg i denna hans konstnärliga talang komma till fullt uttryck.
Picassos måleri fick inte samma positiva omdömen; det var svårgenomträngligt
och inget annat än ytliga former.624
Det var framförallt de franska moderna strömningarna som introducerades i
Nationalmuseums tillfälliga utställningar under 1920-talet. Den svenska samtida
konsten var vid 1920-talets början som sagt starkt påverkad av franska trender,
vilket inte minst avspeglas i bildandet av Föreningen fransk konst och i andra
aktörers ambition att visa fransk konst. För Nationalmuseum var samarbetet med
Föreningen fransk konst betydelsefullt. Tillsammans ordnade de ett flertal
banbrytande utställningar över äldre och samtida fransk konst. Föreningen
samverkade med sin norska och danska motsvarighet, och med konsthistoriker
och konstintresserade i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, i syfte att arrangera
utställningar med material huvudsakligen hämtat från institutioner och samlare
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i Skandinavien.625 Föreningen var verksam under perioden 1918–1956 och
producerade regelbundet utställningar i Nationalmuseum. År 1928 var Prins
Eugen föreningens skandinaviska styrelseordförande och Dagens Nyheters
konstkritiker Tor Hedberg höll i ordförandeklubban för den svenska sektionens
styrelse. Axel Gauffin innehade sekreterarposten och från Nationalmuseum
ingick även intendenterna Ragnar Hoppe och Erik Wettergren. Nationalmuseum
och föreningen var således intimt sammankopplade.626
Konstlivet i Paris lockade fortfarande svenska konstnärer och intresset för
bland annat Henri Matisse var påfallande stort inom det svenska konstlivet; flera
av de unga konstnärerna hade lockats till hans ateljé och skola i Paris - Sigrid
Hjertén och Isaac Grünewald, för att bara nämna två av de främsta. Intendenten
Ragnar Hoppe var, liksom andra konstkännare, också fängslad av Matissevågen.
Följande citat visar tydligt hur starkt Matisses konst påverkade konstscenen i
Stockholm:
Det är oerhört svårt att säga vad det är som gör en målning till ett konstverk.
Och säkerligen finns det gott om folk, som inte kan se någon väsentlig skillnad
mellan en M a t i s s e och en den allra svagaste modernistepigon. Men nog är
där något som skiljer, alltid.627

Hoppe menade att det särskilt var måleriets kontrastverkan och klara kompositioner som påverkat de unga svenska konstnärerna. Inom kritikerkåren var man
däremot betydligt mer skeptiskt inställd till den franska kubismen. Utställningen
Modern fransk konst på Liljevalchs konsthall våren 1920, med verk av Pablo
Picasso, Georges Braque, Fernand Legér och Henri Matisse, väckte blandade

Henri Matisse
24 oktober – 16 november 1924
Utställningslokal: salen för tillfälliga utställningar
Arrangör och Utst.kommissarie: Föreningen Fransk Konst, Leo Swanhe
Antal inlånade föremål: 71 (23 målningar ur grosshandlare Tetzen Lunds
samling visades inte i Stockholm, ej heller 1 målning tillhörande ingenjör J.
Rump, däremot tillkom 5 målningar hämtade från privatsamlingar i
Göteborg)
Antal föremål ur NM:s samlingar: 1 (katalognr. 38 ”Landskap från Marocko”
117 x 81)
Utställningsform: monografisk retrospektiv, fransk modernism,
Antal besökare: 2577
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reaktioner. Detta var något helt nytt för den svenska publiken, men trots
kritikernas ljumma intresse lockades cirka 4500 besökare till konsthallen.628
Hösten 1924 visades, genom Föreningen fransk konst, den första större
monografiska presentationen över Henri Matisse i Nationalmuseum. Utställningen var retrospektiv och innehöll alster från konstnärens tidiga produktion
under 1890-talet, som till exempel Det dukade bordet, Interiören med en
Bretagnekvinna, Målarens bord med flera. Karl Asplund besökte utställningen
och sällade sig till kören av svenska beundrare. Han studerade särskilt Matisses
stilleben och fann färg- och formbehandlingen imponerande. Han spådde att
tiden otvetydigt skulle visa att Matisse var en av tidens största konstnärer.629
Den franska samtida konsten väckte intresse. Därför är det i efterhand svårt
att förstå hur det kunde bli sådan uppståndelse över den av konstnären Otto G.
Carlsund ordnade utställningen med abstrakt konst, Art Concret. Den visades i
Parkrestaurangen under Stockholmsutställningen 1930. Skandalen är omvittnad
i svensk konsthistorieskrivning. Med kort varsel ombads Carlsund sätta samman
en utställning och han vände sig till både franska och svenska konstnärskollegor.
Det blev sammantaget en imponerande redovisning av samtidens olika konstriktningar: kubism, postkubism, purism, konstruktivism med mera. Men
utställningen möttes av en oförstående kritikerkår, med undantag av Ragnar
Hoppe som menade att den abstrakta konsten krävde ett nytt sätt att se på
konsten. Försäljningen uteblev och efter utställningen drabbades Carlsund av
psykiska besvär och drog sig undan.630
På liknande sätt, tio år senare, jämfördes två av Föreningen fransk konst ordnade
och mycket uppmärksammade utställningar. Den första, tillkommen genom
föreningens danska sektion, Franskt måleri från David till Courbet, innehöll ett
exklusivt urval hämtat ur Louvrens samlingar.631 Den andra Fransk
genombrottskonst från 1900-talet visade verk av åtta konstnärer. Båda utställningarna visades i Nationalmuseum. I Dagens Nyheter prisade Tor Hedberg den
senare som ”…jämte 1928 års utställning av fransk 1800-talskonst sammastädes
den största och betydelsefullaste uppvisning av utländskt måleri som finns att
anteckna i Stockholms annaler.”632
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Fransk genombrottskonst från nittonhundratalet. Bonnard, Braque, de la
Fresnaye, Derain, Léger, Matisse, Picasso, Utrillo. Utställningar i Stockholm,
Oslo, Göteborg och Köpenhamn mars – juni 1931.
25 februari–15 mars 1931
Utställningslokal: Nationalmuseum, måleriavdelningen
Arrangör och Utst.kommissarie: Föreningen fransk Konst och intendenten Ragnar
Hoppe.
Antal inlånade föremål: 143
Antal föremål ur NM samlingar: Totalt 13.
Utställningskatalog: Ragnar Hoppe, Fransk genombrottskonst från nittonhundratalet.
Bonnard, Braque, de la Fresnaye, Derain, Léger, Matisse, Picasso, Utrillo. Utställningar i
Stockholm, Oslo, Göteborg och Köpenhamn mars – juni 1931, Föreningen Fransk Konst,
utställningar 10, 1931, Stockholm, 1931.
Utställningsform: samlingsutställning, fransk modernism,
Antal besökare: exakt uppgift saknas, Besöksantalet i NM under perioden uppgick till ca
1000, exkl. söndagar.

61. Fransk genombrottskonst, 1931.
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62. Fransk genombrottskonst, 1931.

De kraftfulla lovorden måste nog förstås i ljuset av Hedbergs position som
styrelseordförande. Här fanns ingen hänvisning till de ovan nämnda, och
likaledes ambitiösa, utställningarna över fransk 1800- och 1900-talskonst, men
uppenbart är att de båda utställningarna 1928 och 1931 fullföljde den introduktion som Richard Bergh, och Konstföreningen tidigare hade initierat.
Tor Hedberg ansåg att verken i Fransk genombrottskonst från 1900- talet
visserligen inte var av samma höga kvalitet som 1928 års utställning. Men detta
kompenserades av att den istället gav en inblick i det allra senaste inom konstens
område. I två salar med anslutande kabinett visades omkring 150 verk av åtta
konstnärer: Henri Matisse, André Derain, Maurice Utrillo, Pierre Bonnard, Pablo
Picasso, Georges Braque, Fernand Léger och Roger de la Fresnaye. Hängningsprincipen byggde på kontrastverkan i syfte att underlätta jämförelser mellan
modernismens många olika uttryck. Matisses moderna färgbehandling kunde
jämföras med Bonnards förankring i en äldre tradition, och besökarna kunde
också jämföra Picassos och Braques olika konstnärliga uttryck. 633
Utställningenlovordades i pressen och Otto G. Carlsund konstaterade: ”- Det är
roligt att kubismen fått officiell konsekration 25 år efter det att den kom till,…”
634
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Paris 1932, 10 nationer, 24 konstnärer, utställning av postkubistisk och
surrealistisk konst.
14 oktober–20 november 1932
Lokal: Nationalmuseum, gravyravdelningen
Utst.kommissarie: Ragnar Hoppe i samarbete med konstnären Eric Grate och med
stöd av Föreningen fransk konst.
Antal inlånade föremål: 154 katalognr
Antal föremål ur NM: s samlingar: 4
Utställningskatalog: Paris 1932 10 Nationer 24 konstnärer, Nationalmusei
utställningskatalog nr 38, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner, 1932.
Utställningsform: samlingsutställning, fransk postkubistisk och surrealistisk konst
Antal besökare: i hela NM under perioden ca 5000 (exkl. söndagar)

Hösten 1932 visades för första gången i museet en utställning av fransk
postkubistisk och surrealistisk konst. Denna gång i museets egen regi, men med
stöd av Föreningen fransk konst och Rolf de Maré, konstsamlare och chef för den
svenska baletten i Paris 1920–1925. Utställningen kompletterades med en
parallell exponering av den franska konstnären Odilon Redon, tillsammans med
verk av Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson.635 Hoppe hade under en period
vistats i Paris och då kommit i kontakt med surrealismens idéer. Där träffade han
den svenske skulptören och företrädaren för denna riktning, Eric Grate, och
tillsammans diskuterade de möjligheten att göra en utställning i Stockholm.
Tidigt var de av ekonomiska skäl tvungna att begränsa materialet till konst på
papper; akvarell, teckning och grafik. Det andra urvalskriteriet utgjordes av
konstnärer som under en längre tid vistats i Paris och som fortfarande var bosatta
där. Gösta Adrian-Nilsson, Halmstadgruppen, Knut Lundström och Bertil BullHedlund fanns därför inte representerade. Grate, som var bosatt i Paris, svarade
för urvalet och mycket av de praktiska detaljerna. Sammanlagt fick de ihop 158
nummer med verk av några av den postkubistiska och surrealistiska konstens
främsta företrädare som: Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp, Georges Braque,
Massimo Campigli, Otto G. Carlsund, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, Max
Ernst, Joaquin Torres Garcia, Eric Grate, Stanley William Hayter, Wassily
Kandinsky, Paul Klee, Henri Laurens, Fernand Lèger, Jean Lurcat, Louis
Marcoussis, André Masson, Joan Miró, Erik Olson, Georges Papazoff, Francis

förtjusningen med Falangens män., DN 1931-02-27; Fransk nittonhundratalskonst i Nationalmuseum. En
imponerande utställning anordnad av föreningen Fransk Konst öppnades i går i Nationalmuseum., SvD 193102-26.
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Picabia, Pablo Picasso, Gaston-Louis Roux.636 Intressant är att när museet valde
att presentera den postkubistiska och surrealistiska konsten skedde det utan
större debatt. Två år hade då passerat sedan Carlsunds skandalomsusade försök
att introducera den abstrakta konsten i Sverige. Det är lätt att förmoda att ett av
skälen var att museets roll som auktoritet inom det konsthistoriska fältet automatiskt gav en viss legitimitet till det som visades. Carlsunds utställning hade ägt
rum utanför institutionen, i en icke-museal och folklig lokal, vilket säkerligen
bidrog till den oförståelse den mötte hos såväl allmänhet som konstkritiker.

63. Stockholmsutställningen 1930, utställningen Art Concret i Parkrestaurangen.
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utställningskatalog nr 38, Stockholm, 1932.
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Svensk konst under senaste halvseklet och kvinnlig
representation i utställningspraktiken
Sommaren 1935 flyttades det bästa ur museets samling av svensk konst från de
senaste femtio åren tillfälligt ut ur museibyggnaden för att samlas i en utställning
i Liljevalchs konsthall Svensk konst under senaste halvseklet. Detta kunde
genomföras då det behövdes utrymme för att kunna arrangera den ovan nämnda
utställningen över Riksdagens historia. Genom denna manöver uppstod även ett
synnerligen bra tillfälle för museets chef Axel Gauffin att på nytt väcka frågan om
ett nytt museum för den moderna konsten. Syftet var alltså tvåfaldigt. Utställningen skulle för det första ge en bild av en ny epok i den svenska konsthistorien,
den föregick på så vis 1940-talets konsthistoriska översikter, de så kallade epokutställningarna. För det andra ville man visa att det i museibyggnaden inte fanns
tillräckligt med utrymme för den svenska konsten från den här perioden.
”Rikedomen och mångsidigheten av denna utställning väckte häpnad hos
besökaren och underströk på ett ovedersägligt sätt nödvändigheten av en lösning
inom en snar framtid av den brännande frågan om en särskild museibyggnad för
den moderna konsten.”637 Axel Gauffin bedömde alltså frågan som brännande.
För att ytterligare understryka omfattningen av museets samling av modern
konst pekade han på det faktum att inte ens Liljevalchs stora salar kunde
härbärgera allt. Trots att man i Liljevalchs konsthall kunde visa sammanlagt 1037
föremål saknades det ändå utrymme för 150 målningar och större delen av
grafiken. År 1935 omfattande Nationalmuseums samling av modern konst
omkring 1000 nummer måleri och skulptur och cirka 6000 handteckningar och
gravyrer.638
Ambitionen att synliggöra behovet av ett eget museum för den moderna
konsten mötte ett visst gensvar. Konsthistorikern och intendenten vid Göteborgs
konstmuseum, Axel Romdahl, skrev en offentlig inlaga som publicerades i
Svenska Dagbladet. Detta nya museum, ett svenskt nationalgalleri skulle omhänderta den svenska konsten från omkring år 1810 och framåt. Det skulle
organiseras så att startpunkten markerade den gustavianska tidens slut. Det var
en lämplig brytpunkt då konstintresset vid denna tid växte från att dittills enbart
ha berört adeln och den kungliga makten, till att bli en statens och borgerskapets
angelägenhet. Det var också då som konstnärsindividualiteten släpptes fri,
menade Romdahl. Konstnärerna Carl Fredric von Breda, Elias Martin och Pehr
Hörberg skulle i egenskap av romantiker få inleda kronologin, därefter följas av
det bästa från Düsseldorfarna, vars minnesutställning på Konstakademien sökt
förnya och omvärdera dess status. Andra konstnärer som Romdahl ansåg ha en
given plats i det nya museet var Per Krafft d. ä., Carl Johan Fahlcrantz, Carl Peter
Mazer, Carl Wahlbom och Marcus Larson. Romdahls förslag utgick från några
637
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representativa konstnärer. Han förordade kvalitet före kvantitet som urvalsprincip. Det var mästerverken som skulle lyftas fram:
Samlingen skulle ej vara ordnad likformigt och ”jämntjockt” utan med friskhet
och fantasi, efter den principen att det livsdugliga skulle räddas, det fadda och
döda gömmas undan. Det äldre 1880-talet skulle alltså icke få breda ut sig, och
de olika skedenas och personligheternas styrka och värde skulle komma till
synes genom själva urvalet och omfattningen av deras representation. Samlingarna skulle svälla ut när man nådde åttitalets glansfulla epok – ehuru även
här en klok begränsning skulle framhäva mästare och mästerverk.639

Romdahl propagerade för en kvalitativt inriktad sovring – då skulle inte utrymmena och kostnaderna svälla.640 Förslag fick inget större genomslag, det var det
troligtvis alltför radikalt då det byggde på en dissonans inom museets eget
bestånd, den mellan det äldre utländska materialet och den svenska 1800talskonsten. Vare sig Gauffins, Paulsson eller Romdahls insatser för att få gehör
för behovet av ett nytt museum mötte den respons man hade hoppats på. Den
svenska ekonomin var förmodligen ett hinder och avgörande för att det dröjde
ytterligare ett decennium innan frågan på nytt väcktes.
Vad visades i utställningen på Liljevalchs 1935 och vilka konstnärer fanns
representerade? Utställningen visade som sagt i stort sett Nationalmuseum hela
bestånd av modern konst. Det var en kronologisk hängning. Flera kommissarier
var inblandade; intendent Carl Gunne ansvarade för måleri och skulptur och
intendent Ragnar Hoppe och amanuens Gunnar Jungmarker för urvalet av handteckningar och grafik. Den introducerande katalogtexten följde konsthistorieskrivningens stilistiskt inriktade ideal och ett narrativ om en nationell konst
präglad av franska influenser.641
Det moderna genombrottet avsåg vid denna tid 1880-talsrealismen företrädd
av Opponenterna och Konstnärsförbundet. I utställningen fungerade året 1885,
då Opponenternas utställning Vid Seinens strand visades på Blanchs salong, som
utgångspunkt, men man valde även att ta med konstnärer som varit verksamma
under 1870-talet, exempelvis Alfred Wahlberg och Carl Fredrik Hill. De hade
tidigt påverkats av det franska friluftsmåleriet. Dagens Nyheters konstkritiker
Yngve Berg konstaterade att utställningen gav en god överblick av den svenska
konstens utveckling under de senaste fem decennierna och att den bekräftade
konstvetenskapens senaste rön, det vill säga att den svenska konsten under denna
period rört sig i delvis andra riktningar än den franska.
Den var mer influerad av det franska friluftsmåleriet än av exempelvis
impressionismen och postimpressionismen. Berg tilltalades av utställningens

Axel L. Romdahl, ”Ett svenskt nationalgalleri”, SvD 1935-07-12.
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mångfald. Flera av de konstverk som visades hade hämtats från magasin och
placeringar i landsorten. Det var ingen sovrad samling utan i detta fall hade
kvantitet gått före kvalitet som styrande princip för urvalet. Denna urvalsprincip
grundade sig på att Nationalmuseum på så vis hoppades kunna visa hur mycket
plats som krävdes för att på ett och samma ställe visa statens samling av modern
konst. Den väckte också frågor om museets samlande och vad som borde ingå i
en museisamling. Liksom Romdahl hade Berg synpunkter på vilken tidpunkt i
den svenska konsthistorien som skulle dela den äldre från den moderna konsten.
Året 1909 hade diskuterats, men enligt Berg visade utställningen i Liljevalchs att
detta inte var ett bra förslag. Nuvarande samling hade inte tillräckligt många
representativa verk från denna tid.642
Svensk konst under senaste halvseklet
3 juni–6 oktober 1935
Utställningslokal: Liljevalchs konsthall
Utst.kommissarie: Carl Gunne, skulptur och måleri, Ragnar Hoppe och Gunnar
Jungmarker, handteckningar och grafik
Antal inlånade föremål: 1 katalognr 546, Anders Zorn ”En skål i Idun” 1892, tillhörde
Sällskapet Idun
Antal föremål ur NM:s samlingar: 1036
Utställningskatalog: Svensk konst under senaste halvseklet, Liljevalchs konsthall 3 juni –
6 oktober 1935, Nationalmusei utställningskatalog nr 52, Stockholm, 1935.
Utställningsform: samlingsutställning, svensk genombrottskonst och modernism
Utställningsprincip: kronologi

Utställningen på Liljevalchs avsåg visserligen att beskriva det moderna skeendet
i den svenska konstens historia. Det breda urvalet bidrog säkerligen, som Berg
pekar på, till att ge det vidgade perspektiv på den svenska konstens utveckling.
Utställningen speglade också Nationalmuseums samling av svensk konst från
1880-talet och 1900-talets första decennier. Det är ett bestånd helt dominerat av
manliga konstnärer. Jag har tittat på antalet deltagande kvinnliga konstnärer och
kan konstatera att av utställningens 372 konstnärer var 32 kvinnor, det vill säga
9,4 %.643
Utställningen blev ännu en inlaga i en kanoniserande berättelse, vilken naturligtvis enbart omfattade en begränsad del av den konstproduktion som ägde rum
under perioden. De kvinnliga konstnärerna fanns exempelvis inte alls omnämnda
i katalogens historiska resumé.
Av de kvinnor som fanns representerade i utställningen var Sigrid Hjerténs
och Vera Nilssons måleri vid den här tiden mycket uppskattat. Det motstånd
Hjertén inledningsvis möttes av vid sin debut hade övergått till beundran. Hon
framstod nu som en självständig och begåvad konstnär och Vera Nilssons starka
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Y.B., Konstkrönika, DN 1935-06-06; Yngve Berg, Konstsäsongens bokslut, DN 1935-06-13.
Ibid., s. 11–66. Sammanlagt var 182 konstnärer representerade med 576 föremål ur målningssamlingen, 42
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uttryck lämnade ingen oberörd. Amanda Sidwall, Hildegard Thorell, Hanna
Hirsch-Pauli, Eva Bonnier och Fanny Brate är andra exempel på konstnärer som
tidigt införlivats i samlingarna, men utställningen visade också att totalt sett var
kvinnokollektivet mycket sparsamt representerat i samlingarna.

64. Gravyrsalen 1939, Ragnar Hoppe och Gunnar Jungmarker.

De flesta verken var heller inte aktivt förvärvade utan tillkomna som gåvor; ett
faktum som upptäcktes fyrtio år senare, 1975, i samband med planeringsarbetet
inför utställningen Kvinnor som målat. Denna utställning ville ge en översiktlig
bild av kvinnorna i den svenska konsthistorien, beskriva deras möjligheter till
utbildning och konstnärskarriär. Under förberedelserna undersöktes hur verken
införlivats i samlingarna och då konstaterades att de flesta inte var aktivt förvärvade genom inköp.644
Samlingens uppbyggnad speglade således konstvärldens sneda könsfördelning under den här perioden. Konstkritikern Peter Cornell är en av dem som
pekat på att modernismens konstnärsroll formades av manliga värderingar, för
de flesta kvinnor blev det svårt att hävda sin egen konstnärlighet på en konstscen
formad av bohemideal och en genikult. 645 Avantgardepositionens förväntade
radikalitet och utsvävande tillvaro var heller inte enkelt att leva upp till och endast
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Eva Nordenson, [Förord], Kvinnor som målat, Nationalmusei utställningskatalog nr 388, Stockholm:
Nationalmuseum, 1975.
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Peter Cornell, Rollhäfte: Konstnärsrollen i fokus, Utopi & verklighet. Svensk modernism 1900 – 1960,
Moderna Museets utställningskatalog 297, Stockholm, 2000, s. 36 f.
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ett fåtal av de svenska kvinnliga konstnärerna hade möjlighet att inta en position
på konstscenen. De som lyckades kom vanligtvis från välbeställda övre
medelklassmiljöer.646 En som undersökt kvinnliga konstnärers karriärsmöjligheter är Iréne Winell-Garvén, och hennes studie stöder Cornells iakttagelse. Det
var konstfältets värderingar som utgjorde ett hinder för de kvinnliga konstnärerna. I Margareta Gynnings avhandling Det ambivalenta perspektivet. Eva
Bonnier och Hanna Hirsch Pauli i 1880-talets konstliv undersöks Eva Bonniers
och Hanna Hirsch Paulis konstnärskap ur ett genusperspektiv. 647
Den stora utställningen på Liljevalchs 1935 avvek alltså inte från den
genusordning som formade konstlivets och som återspeglades i Nationalmuseums samlingar vid den här tiden. Utställningspraktiken avvek heller inte
från denna. Den sammanställning om kvinnliga konstnärer som jag gjort ger vid
handen att konstnärer som Ulrica Pasch, Maria Röhl, Amalia Lindegren,
Hildegard Thorell, Anna Munthe-Norstedt, Agnes Börjesson, Anna GardellEricson, Julia Beck, Eva Bonnier, Mina Carlson-Bredberg, Anna Boberg för att
bara nämna några av de som tidigt fanns representerade med verk i samlingarna,
inte uppmärksammats i monografiska utställningar på Nationalmuseum. 648 Ett
första försök till inventering av kvinnliga konstnärer i museets samlingar
presenterades i en utställning under det internationella kvinnoåret 1975 med
titeln ”Kvinnor som målat”. Utställningskommissarie var Görel Cavalli
Björkman. Utställningen ville ge en översiktlig bild av kvinnorna i den svenska
konsthistorien, beskriva deras möjligheter till utbildning samt hur verken införlivats i samlingarna. Den byggde huvudsakligen på verk ur de egna samlingarna,
65 katalognummer, och omfattade perioden 1600 – 1900. Vid inventeringen
framkom att majoriteten av verken tillkommit som gåvor och inte förvärv. 649 De
flesta föremålen hade alltså skänkts till museet och inte införlivats i samlingen
genom medvetet inköp från utställning eller hembud, vilket speglar förvärvspolitikens normativa inriktning.
Under perioden 1866–2012 har sammanlagt 25 monografiskt inriktade
utställningar över kvinnliga konstnärer, och 6 samlingsutställning med enbart
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kvinnliga konstnärer, visats. Tre konstnärer återkommer vid två tillfällen: Käthe
Kollwitz 1931 och 1967, Ottilia Adelborg 1936 och 1986 och Elsa Beskow 1974 och
2002. Utställningen över Elsa Beskow 1974 lockade 130 000 besökare och tillhör
en av de mest välbesökta någonsin. Den första utställningen (1890) som finns
dokumenterad var en handskrift av H.K.H. Kronprinsessan av Danmark. 650 På
senare tid har museer som Nationalmuseum och Moderna Museet självkritiskt
konstaterat att samlandet historiskt ägnats manliga konstnärskap, de kvinnliga
konstnärernas representation i museernas samling uppgår endast till några få
procent av den totala samlingsvolymen. Utställningarna följer samma mönster.
Männen har också dominerat museets ledande konstvetenskapliga positioner. Av
totalt 15 överintendenter från 1866 har en varit kvinna. Professor Solfrid
Söderlind verkade i den rollen under perioden 2003–2011. Av cirka 45
avdelningschefer (på grund av omorganisationer och sammanslagningar av
avdelningar under 2000-talet är det svårt att ge en exakt jämförbar statistik) har
11 varit kvinnor. Inom hela den konstvetenskapligt inriktade personalstaben,
inklusive bibliotekets tjänstemän, har 22 av 76 varit kvinnor. Sia Påhlman
anställdes som bibliotekarie 1926, Gertrud Serner var museets första kvinnliga
intendent och hon anställdes 1936. År 1948 efterträdde hon Carl Nordenfalk som
avdelningsföreståndare för Depositioner. Det är den enda avdelning där kvinnorna dominerat i ledande ställning. Fem av åtta avdelningsföreståndare och
chefer under perioden 1918–2012 var kvinnor. Det var också den avdelning som
fram till 1967, då avdelningen för Konstbildning tillkom, drev museets externt
utåtriktade och interna pedagogiska verksamhet.651
Under 1900-talets tre inledande decennier arrangerades som sagt inga
monografiska utställningar över kvinnliga konstnärer i museet. Den trenden
bröts 1931 med den av Gunnar Jungmarker ordnade utställningen över Käthe
Kollwitz. Det var en omfattande satsning som kom till stånd genom ett lån från
en privatperson i Berlin. Det inlånade materialet bestod av 20 handteckningar,
119 etsningar och två kompletterande verk från privatpersoner i Stockholm. I
Svenska Dagbladet uppmärksammades den av kritikern Karl Asplund som
jämställde konstnären med grafiker som Goya och Daumier. Han påpekade
visserligen att utställningar med grafik sällan lockade en stor publik, men denna
utställning borde man besöka:
Det är mycket sällan man ser en utställning med så stark rent mänskligt innehåll,
så storvulen form och ett så fint och kunnigt handhavande av de grafiska
medlen. Hennes konst är djupt gripande och lidelsefull utan att spränga den
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konstnärliga formen och i bästa mening raffinerad utan att någonsin bli till
virtuoskonst. 652

Det var starka ord. Asplund fångades av Kollwitz lågmälda skildringar, hennes
sakliga patos, starkt förenklade kompositioner som var skakande i sin övertygande naturalism. Han jämförde Kollwitz uttryck med den tyska expressionismen, särskilt i förhållande till dess radikala utveckling; i det perspektivet
framstod Kollwitz som omodern. Men hennes bildvärld skulle däremot ständigt
beröra människor.
Dagens Nyheters Tor Hedberg var också överväldigad: ”Utställningen är i sin
helhet en av de intressantaste som visats i Nationalmuseums grafiska avdelning.”653
Käthe Kollwitz grafiska arbeten
4 mars– 7 april 1931
Utställningsarrangör och utställningskommissarie: Gunnar
Jungmarker
Utställningskatalog: nej
Utställningsform: monografisk minnesutställning

Till Kollwitz-utställningen producerades ingen katalog och i NM Meddel. är
informationen knapphändig. Jungmarker publicerade visserligen en artikel
under rubriken ” Käthe Kollwitz och vävarupproret”, i tidskriften Ridå (nr 2–3),
men årets största museihändelse gällde istället byggnadens belysnings- och
värmesystem. Elektricitet, nya värmeledningar och en ventilationsanläggning
kunde i början av året tas i bruk och invigningen av de nya faciliteterna ägde rum
den 9/4 1931 i närvaro av kungligheter, höga statsmän och cirka 900 inbjudna
gäster.654
Den andra monografiska
presentationen av en kvinn21 november – 20 december 1936
lig konstnär under 1930-talet
Utställningslokal: Salen för tillfälliga utställningar
Utställningskommissarie: uppgift saknas
var en minnesutställning tillUtställningskatalog: nej
ägnad Ottilia Adelborg. Det
Utställningsform: monografisk minnesutställning
var den första som museet
ordnade över en svensk
kvinna, den ägde rum 1936. Femtio år senare, 1986, producerade
Nationalmuseum en andra utställning över samma konstnär. Som nittonåring
påbörjade Adelborg sina studier vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) och
Minnesutställning över Ottilia Adelborg
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fortsatte sedan som elev vid Konstakademien, där hon studerade under åren 1878
– 1882, samtidigt med Eva Bonnier, Fanny Ekbom, g. Brate, Karin Bergöö, g.
Larsson och Ellen Jolin. Anders Zorn var också en av kurskamraterna. Parallellt
arbetade hon som illustratör för olika barntidningar. Efter studietiden skrev och
illustrerade Adelborg sin första barnbok, Barnens julbok för mamma och
småttingarna (1885), som utgavs på Albert Bonniers bokförlag, och som sedan
följdes av ett flertal liknande produktioner, Barnens lilla julbok (1887),
Ängsblommor (1890), Prinsarnes blomsteralfabet (1892) och Pelle Snygg och
barnen i Snaskeby (1896) för att nämna några.655 Originalen till Prinsarnas
Blomsteralfabet hade visats på världsutställningen i Chicago 1892 och
konstkritikern Carl Rupert Nyblom ansåg då, efter att ha sett reproduktioner av
dessa bilder, att de var unika och självständiga konstverk. 656 I samband med
utställningen 1936 donerades en akvarell och fyra figurstudier till museet och
några år tidigare, 1932, hade ett flertal av konstnärens spetsar införlivats i
samlingarna.657 När konstskribenten Gotthard Johansson hade gått på
utställningsrunda var det utställningen på Nationalmuseum han framhävde. Den
fann han behärskad och väl avgränsad, visserligen en aning begränsade gällande
motivsfär, (barnteckningar, folkliv) men i behandlingen av ämnena jämfördes
Adelborg med såväl Carl Larsson som Anders Zorn. I Dagens Nyheter beskrev
Yngve Berg Adelborg som banbrytande.658
Mot slutet av 1800-talet skrevs Adelborgs in i en konstnärlig kontext men två
decennier senare verkar hon inte vara del av denna. I Svenskt biografiskt lexikon
från 1918 beskrivs Adelborg som barnboksförfattare och illustratör. Vid den
tidpunkt då artikeln författades räknades inte barnboksillustrationen som
självständig konstnärlig genre, utan som en del av det bredare fältet illustrationer. Artikeln skrevs av konsthistorikern Gerda Boëthius. 659 Boëthius följer
tidens syn på illustrationer som lägst stående inom den konstnärliga hierarkin,
inom vilken oljemåleriet var det som rankades högst. Något som konsthistorikern
Barbro Werkmäster också påpekar i sin översikt av bilderbokens kvinnliga
konstnärer och som konsthistorikern Martin Olin tar upp i katalogtexten till
utställningen över Elsa Beskow 2002.660
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Museet har under årens lopp, genom donationer och förvärv, samlat barnboksbilder och idag finns i denna del av samlingen ett tjugotal konstnärer
representerade med sammanlagt drygt 500 originalillustrationer. 661 År 1942
erhöll exempelvis museet en gåva bestående av ett större antal barnboksteckningar av Ottilia Adelborg.662 1970- och 80-talens utställningar med
barnboksillustrationer: Elsa Beskow 1974, Ivar Arosenius 1978, Tove Jansson
1980, John Bauer 1981 – 82 speglade det växande intresset för och forskningen
kring bilderboken men också genombrottet för 1980-talets vidgade och genusinriktade konsthistoriska fält.663

65. överst, Ottilia Adelborg, illustration till Pelle Snygg och barnen i Snaskeby; nederst
Ottilia Adelborg, illustration till Krabbataska.
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Utställandets mål och mening
Richard Bergh hade haft en tydlig vision. Utställningspraktiken skulle levandegöra konsten, spegla nuet och locka besökare till museet. Han ambition var också
pedagogisk, vilket omsattes i vandringsutställningar och kulturmässor. Förmodligen tänkte han att utställningarna kunde motverka de negativa effekterna av ett
museibesök, den så kallade museitröttheten. Under hans chefsperiod formades
praktiken i dialog med museets samlingar. Hans uppfattning av begreppet
levandegöra kom fram i viljan att framhäva de konsthistoriska och estetiska förbindelserna mellan verk i samlingen och i utställningen.
Under Berghs ledarskap utvecklades en utställningspraktik särskilt ämnad för
den svenska landsorten – för hela Sveriges befolkning. Kulturmässor och
vandringsutställningar utgick från demokratiska perspektiv och föreställningar
om museets samhällsnytta, det vill säga idéer om konstens moraliska och
estetiska värden och danande möjligheter. Det kan därför tyckas som en motsättning att utställningarna formades från ett elitistiskt synsätt som utgick från
att landsortens konstförståelse låg på en nivå långt under huvudstadens konstpublik. Vad som bidrog till att befästa ett sådant synsätt var det faktum att de
flesta svenska städer saknade utställningslokaler för att visa konst. Vandringsutställningarna kan även hänföras till begreppet levandegöra, då de erbjöd
möjlighet att med verk ur museets samlingar berätta om konsthistoriska skeenden och epoker. De var inte låneutställningar. I den bemärkelsen kan de sägas
utgöra exempel på en konstmuseispecifik utställningspraktik, de formades av
historiska perspektiv och publika ställningstaganden, men däremot sökte man
inte ompröva den traditionella konsthistorieskrivningen.
När jag summerar perioden 1914–1939 slås jag av utställningspraktikens
samhälleliga inriktning, hur den på olika sätt befäster nationen och demokratiutvecklingen. Detta kom till uttryck i vandringsutställningarnas format, pedagogiska satsningar för konstförståelse, och innehållsligt i utställningar som den
Riksdagshistoriska utställningen och Kung Gustafs folk. Analysen av de
internationella satsningarna under 1930-talet har däremot visat att man från ett
museiinternt perspektiv betraktade den svenska konsten som osjälvständig i
förhållande till den konstnärliga utvecklingen i Europa. Man betonade snarare
beroendet än sökte definiera ett specifikt nationellt uttryck, vilket framgår av
Parisutställningens urval och presentation. Ett nationellt perspektiv var däremot
helt vägledande för de amerikanska arrangörerna av den svenska utställningen i
USA 1937.
Begreppet levande kommer också igen i den diskurs som berörde Nationalmuseum och exponeringen av den samtida konsten. Det anknöt till modernismens genombrott och de moderna konstströmningarnas framträdande på den
svenska konstscenen. Denna händelseutveckling aktualiserade frågan om museiinstitutionens museets raison d’être i en ny tid – hur åstadkomma ett museum i
tiden och en för folket angelägen institution? Analysen av de utlandssatsningar
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med svensk samtida konst som museet samordnande visar att det fanns stora
spänningar mellan museiinstitutionen och konstnärskåren. Den samtida konstscenen var komplex och det avspeglar sig bland annat i omständliga urvalsprocesser till utställningar och i den kritik som uppstod. Utöver årsberättelsernas
formella, och ständigt återkommande, påtalanden om utrymmesbrist i museibyggnaden blev utställningen på Liljevalchs konsthall 1935 en konkret
manifestation för att stärka dessa argument. Utställningen i sig redovisade i stort
sett hela museets samling av det som då uppfattades som det moderna, det vill
säga konsten från 1880-talet och framåt. Den åskådliggjorde också med all
tydlighet att de kvinnliga konstnärerna, med få undantag, inte ingick i denna
berättelse.
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5. 1940–1966: MOT EN
KONSTMUSEISPECIFIK
UTSTÄLLNINGSPRAKTIK
Och så beskaffad är den tid vi lever i, att dagens hymn till de fria konsternas första
folkhem i Sverige blir en hymn till ett evakuerat nationalmuseum.664

En dynamisk tid – decennierna efter kriget
Mot slutet av 1939 påbörjades en evakuering av konsten från museibyggnaden.665
Denna var genomförd 1940 och de tömda salarna erbjöd nya möjligheter att
forma en varierande och omfattande utställningspraktik. Hur påverkades det
svenska konstlivet av krigsårens turbulens? I den historieskrivning som presenteras på Liljevalchs konsthalls hemsida hävdas att det var en ”tynande tillvaro”.666
Det är dock ett påstående formulerat mot bakgrund av att konsthallen under
kriget tillfälligt annekterats av Marinen och därmed tvingats att stänga. När jag
istället studerar Nationalmuseums verksamhet under denna tid framträder en
helt annan bild. I världskrigets skugga kliver museet fram i offentlighetens ljus,
inte minst genom den expansiva utställningsverksamheten. Hela 165 tillfälliga
utställningar arrangerades under 1940-talet. En bidragande faktor till denna
ymnighet var naturligtvis Liljevalchs stängning, för därmed återstod endast
museet med tillräcklig plats och kapacitet att ordna mer omfattande utställningar.667
På så vis kom krigstiden och tiden därefter paradoxalt nog att bli en
utställningshistoriskt formaterande period. Det var under krigsåren de så kallade
epokutställningarna lanserades, en utställningsform som etablerades i museet i
syfte att gestalta övergripande skeenden i den svenska konsthistorien och den
konstindustriella utvecklingen. Erik Wettergren, museichef från 1942, talade om
ambitionen att i dessa utställningar belysa omvandlingsperioder i den svenska
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Hjalmar Gullberg, Hymn till ett evakuerat Nationalmuseum, på 150-årsdagen av musei instiftelse den 28
juni 1792, Stockholm: Haeggström, 1942 [opaginerad]; I NM Meddel nr 67, 1942, s. 6. Anges att hymnen
framfördes den 29/6 1942 i närvaro av kronprinsparet prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla, prins Eugen,
prins Wilhelm, statsrådet och chefen för Ecklesiastikdepartementet samt konst- och museietablissemanget i
Sverige. Hymnen var tonsatt av Hilding Rosenberg och framfördes under hans ledning av Kungl. Hovkapellet
och solister. ”de fria konsternas första folkhem” diktade Hjalmar Gullberg när museet 1942 firade 150årsjubileet av Kongl. Museum. Tar man honom på orden så hade templet nu omvandlats till en konstens
demokratiska boning.
665
NM Meddel., nr 65, 1940, s. 3 f.
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http://www.liljevalchs.se/om/liljevalchs-nu-o-da/1940-tal/ hämtad 2017-01-11.
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http://www.liljevalchs.se/om/liljevalchs-nu-o-da/1930-tal/ hämtad 2017-01-11. Liljevalchs var stängt under
perioden 1939–1944. Där huserade Marinens flottister.
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konsten och dess franska influenser.668 Begreppet epokutställningar ser ut att ha
myntats först långt senare. Det förekommer i en artikel från 1973 av intendenten
Gertrud Serner. Där redogör hon kortfattat för vandringsutställnings-verksamheten.
Som exempel på epokutställningar nämner hon vandrings-utställningarna Från Karl
XIV Johans tid, 1949, Gustavianskt, 1952 och Jugend, 1954.669
Epokutställningarna byggde på ett äldre material, inte samtida konst. De
kännetecknades av ett pedagogiskt, historiserande perspektiv och ett kontextualiserat narrativ. På liknande sätt som de tidigare omtalade utställningarna under
1880–1890-talen, och som 1920-talets vandringsutställningar, var syftet nu att skapa
ett för publiken begripligt sammanhang av en konstnärlig epok. Vandringsutställningarnas syfte hade hela tiden varit huvudsakligen pedagogiskt och publikt,
medan flera av utställningarna som arrangerades i museibyggnaden initierades av
forskningsmässiga skäl.
Under 1940-talet uppmärksammades i museets årsberättelser överlag utställningarnas betydelse som publika och pedagogiska fenomen. Den pedagogiska
aspekten omhändertogs bland annat genom de föreläsningsserier som arrange-rades
parallellt med utställningarna, men också i form av specialvisningar.670 Nu
utvecklades också utställningsgestaltningen genom olika slags iscensättningar i
salarna, som till exempel rekonstruktioner av miljöer och genom att blanda olika
materialkategorier. Det framkommer inte explicit i texterna, men sannolikt
fungerade också vandringsutställningarnas pedagogiska koncept förebildligt för
museets inre utveckling av utställningskonceptet. Det var också i vandringsutställningens format som en helt igenom pedagogiskt upplagd utställning visa-des
på Nationalmuseum Konsten att se på konst, 1940. Därefter ordnades inga
vandringsutställningar helt i museets egen regi då alla tillgängliga resurser
koncentrerades på verksamheten i den tömda museibyggnaden.671 Konsten att se på
konst var formad efter pedagogiska principer i syfte att intressera besökarna för
måleriets form och innehåll. Utställningen organiserades i teman som till exempel:
porträtt, naketmåleri, landskap, stilleben och i kabinetten illustrerades Wölfflins
konsthistoriska begrepp med stöd av fotoreproduktioner. ”Den från den vanliga –
kronologiska – ordningen frigjorda uppställningen ger anledning till roliga och
lärorika jämförelser såväl för lekt som lärd.”672
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Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna genombrottet i svensk konst,
Nationalmuseum 16 mars–16 maj 1945, Nationalmusei utställningskatalog nr 108, Stockholm:
Nationalmuseum, 1945, s. 3–7. I detta förord, d. v. s. två år efter den utställningen Fem stora Gustavianer,
sammanfattar Erik Wettergren den övergripande ambitionen med de så kallade epokutställningarna.
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Gertrud Serner, Vandringsutställningar under femtio år, Det gamla museet och utställningarna, en
konstbok från Nationalmuseum redigerad av Ulf Abel, Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 20,
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973, s. 81 f.
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Se t. ex. NM Meddel. nr 66, 1941, s. 3 f; se även NM Meddel. nr 67, 1942, s. 5 f; NM Meddel. nr 68, 1943.
s. 5.
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NM Meddel. nr 68, 1943. s. 5.
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Citatet är hämtat ur: Yngve Berg, Konstkrönika, DN 1940-02-08. Amanuenserna Boo von Malmborg och
Folke Holmér, var kommissarier och Sixten Strömbom idégivare; se även Yngve Berg, Konstsäsongens
bokslut, DN 1940-07-04.
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Konsten att se på konst
Nationalmuseums 12te
vandringsutställning
1938–1940
Utställningskommissarie: Sixten
Strömbom
Arbetsgrupp: Folke Holmér, Boo von
Malmborg, Oscar Antonsson, Akke
Kumlien
Antal föremål: 164 katalognummer
Utställningskatalog: Nationalmusei
tolvte vandringsutställning, Handledning
i konsten att se på konst, 1938–1940,
Nationalmusei utställningskatalog nr 61,
Stockholm: Nationalmuseum, 1939
Utställningsprincip: pedagogisk upplagd
presentation i två delar: originalverk och
reproduktioner. Tematisering såsom
porträtt, landskap, stilleben och
interiörer

66. Utställningsaffisch, Konsten att se på konst.

I museidiskursen, internationellt och nationellt, kring sekelskiftet och under
1900-talets första hälft, framhävdes begreppet levande museum. Levande
associerades med rörlighet och föränderlighet till skillnad från det musealt
statiska. Begreppet ”levande” aktualiserades på nytt 1942 i en artikel i Svenska
Dagbladet med hänvisning till Richard Berghs reformprogram. Nu påpekade
man att evakueringens frigörande av lokaler har ”… som ingen kunnat drömma
om, utvidga sin tillfälliga utställningsverksamhet och under de senaste åren blivit
ett centrum som aldrig förr i svenskt konstliv. Den ena stora utställningen har
avlöst den andra, och ofta ha fyra, fem utställningar samtidigt pågått i museet.” 673
Nya besökare lockades till museet, verksamheten pekade framåt och utställningarna ansågs vara en motor för denna utveckling. En livlig utställningsverksamhet bidrog ”…för framtiden att göra även de permanenta samlingarna
mera rörliga och därigenom i ännu högre grad göra museet till ett levande
museum.”674
Utställningsverksamheten och samlingspresentationen uppfattades som två
från varandra åtskilda verksamheter. De tillfälliga utställningarna ansågs i högre
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Ett levande museum, SvD 1942-06-28.
Ibid.
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grad än den permanenta skådesamlingen erbjuda en möjlighet till flexibilitet och
aktualitet, medan samlingarnas presentation dittills varit mer statiskt bunden till
ett konsthistoriskt narrativ. Utställningspraktiken associerades med det levande,
det vill säga nuet. I det här sammanhanget är det tanken att den tillfälliga
utställningen faktiskt hade en positiv effekt också på samlingarnas presentation,
som är intressant. Det ansågs eftersträvansvärt att verka för ökad rotation och
rörlighet även där. Allt detta var effektiva argument också i diskussionerna om
behovet av ett museum för den moderna konsten och det var i förhållande till
dessa idéer som en museal utställningspraktik fick näring att utvecklas under
denna tid. I det här kapitlet diskuterar jag bland annat hur krigsårens flexibla
inriktning bidrog till att intensifiera debatten om det moderna versus det
historiskt inriktade konstmuseet.
Richard Bergh hade onekligen haft rätt konstaterade, museichefen Carl
Nordenfalk, i sina memoarer. Det var de tillfälliga utställningarna som lockade
besökare till museet.675 Statistiken bekräftar också detta. Visserligen sjönk
besökstalen i krigets inledningsskede men från år 1943 var de åter i nivå med
1920- och 1930-talens siffror.676 Under 1940-talet ordnades som sagt inte mindre
än 165 tillfälliga utställningar av olika omfattning, kompletterade med visningar
och föreläsningsserier.677 Dessutom arrangerades under de här åren ett flertal
konserter. Parallellt växte föreningslivet och denna utveckling bidrog till att locka
nya besökargrupper till museet.678
Erik Wettergren initierade ett flertal föreläsningsserier med konsthantverket
och hemmets inredning i fokus. Föreläsningsserierna var dels ämnade att belysa
konsthantverkssamlingarnas och de enskilda föremålens historiska sammanhang, och dels, som exempelvis i en utställning av modernt danskt konsthantverk,
att fördjupa förståelsen för utställningen. Museerna var alls inga ”kulturens
likbodar”, menade Wettergren, tvärtom mot vad funktionalisterna under 1930talet hade hävdat, var de bärare av en levande tradition.679 Wettergrens ordval är
ytterligare ett exempel på hur dödsmetaforens hade slagit igenom i konstmuseidiskursen. Wettergren vände sig mot funktionalismens retorik, men det var som
sagt vid det här laget en välbekant metafor.
Det var under de här speciella omständigheterna som den tillfälliga
utställningspraktiken befästes. Den representerade det levande och föränderliga,
och museet intog en central position på den svenska konstscenen. En något udda
detalj i sammanhanget är att museet som en direkt följd av det ökade
675

Carl Nordenfalk, Mest om konst, Stockholm: Natur och kultur, 1996, s. 114. 1939–40 flyttades samlingarna
till skyddsrum.
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Bjurström, 1992, s. 382.
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I utställningskatalogen God Konst i Hem och samlingslokaler, Nationalmuseum 19 oktober – 2 december
1945, Nationalmusei utställningskataloger nr 115, Stockholm: Nationalmuseum, 1945, s. 9 anges att det från
krigsutbrottet arrangerats 95 utställningar; för hela perioden se bifogad sammanställning, bilaga xxx.
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Bjurström, 1992, s. 277.
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Se t. ex. Erik Wettergren, ”Hantverk och stil”, Inledningsanförande, hösten 1940; Erik Wettergren, ”Danskt
Konsthantverk. Den nya storhetstiden vid sekelskiftet”, 4 nov. 1942., manus E. Wettergren. Båda texterna
hämtade ur E. Wettergren, Föredrag m.m. –1947, Nationalmuseums Konstbibliotek.
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publiktrycket, fick en modern kassaapparat i gåva, med vilken besöksstatistiken
blev mer exakt. Dessutom fick museet en lastbil avsedd för de många konsttransporter som den utökade verksamheten genererade.680
Inom museets väggar var inte alla entydigt positiva till den nya publika och
pedagogiska inriktningen. En farhåga var att den utåtriktade verksamheten
skulle bli alltför resurskrävande och därmed hindra det museala arbetet med
samlingarna. I årsberättelsen från 1941 poängterar museichefen Axel Gauffin att
de tillfälliga utställningarna trots allt var av underordnad betydelse i förhållande
till den permanenta samlingens presentation. Utställningarna skulle inte tillåtas
att påverka denna negativt.681 Det är dock uppenbart att utställningspraktiken
slukade resurser och var tidskrävande på ett annat sätt än arbetet med
samlingsförvaltningen. Krigsårens intensiva utställningsverksamhet var en ny
erfarenhet för museets tjänstemän, den var föränderlig och publik.

67. Affischer med information om föreläsningar som ordnades i samband med
utställningarna God konst i hem och samlingslokaler och Den unga expressionismen.
Svenskt måleri 1909–1920.

Ett museum för alla
Utställningarnas innehåll under krigsåren och efterkrigstiden spände över ett
brett register. Avsikten var att de skulle ge en representativ överblick av museets
680
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NM Meddel. nr 68, 1943, s. 4 f.
NM Meddel. nr 66, 1941, s. 3 f.
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samlingsområden och samtidigt ville man bibehålla de internationella
kontakterna.682 Det var till exempel, trots kriget, möjligt att visa samtida grafikoch bokkonst från andra länder i Europa. Det var fråga om mindre föremål, inga
stora ekonomiska värden och därmed enkla att transportera. För måleriets del
föll det sig istället naturligt att de tillfälliga utställningarna fick ett nationellt
fokus. En övergripande ambition var att presentera den svenska samtida konsten
och den svenska konstindustrins utveckling. Utställningspraktiken utmejslades
också efter tydligare mål än tidigare: det gällde att bevaka och visa aktuella
tendenser inom tecknings- och bokkonsten samt barnens skapande; att följa
utvecklingen inom konsthantverksområdet; att presentera samtida internationell
konst; att visa utställningar med huvudsakligen vetenskaplig inriktning,
monografiska minnesutställningar och slutligen de storskaliga epokutställningarna.683
Den nya strategin inleddes under Axel Gauffins ledning med Vårutställningen, 1940, en omfattande samlingsutställning med målsättningen att
övergripande presentera samtida konst och konsthantverk och att visa på
bredden och mångfalden i det svenska konstlivet. Förberedelsearbetet engagerade i stort sett hela det organiserade konstsverige: Konstakademien, Statens
konstråd, Sveriges Allmänna Konstförening, Riksförbundet för bildande konst
och Svenska Slöjdföreningen. Ett stort antal konstnärer inbjöds att visa verk ur
sin aktuella produktion. Inbjudan spände över generationer och konstinriktningar.684 En än större satsning ägde rum året därpå. Minnesutställningen
över Albert Engström med över 1000 nummer, Axel Gauffins sista, kunde till
exempel visas i tre stora salar.685
Samma år ägde en från ett nutida perspektiv anmärkningsvärd satsning rum.
Det var utställningen Tyska böcker och modern tysk grafik som kom till stånd
på initiativ av regeringsrådet fil. dr. Paul Hövel i samarbete med ”Graphisches
Kabinett beim Verein Berliner Künstler” i Berlin och med Kungliga Biblioteket i
Stockholm. Vid invigningen deltog svenska kungligheter och tyska prominenta
representanter för utländskt kulturutbyte.686
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NM Meddel. nr 67, 1942, s. 5.
NM Meddel. nr 69, 1944, s. 4.
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Vårutställningen i Nationalmuseum. Konst och Konsthantverk. April–maj 1940, Nationalmusei
utställningskatalog nr 69, Stockholm: Nationalmuseum 1940. Totalt 144 konstnärer deltog med över 650
föremål. Amanuensen Gertrud Serner var utställningens kommissarie.
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Albert Engström. Minnesutställning, Nationalmusei utställningskataloger nr 77, Stockholm:
Nationalmuseum, 1941.
686
Se t. ex: Förhandstitt på bokutställningen., SvD 1941-01-15; Litteratur för 1 miljard mark såldes under
1940 i Tyskland. Utställningen i Nationalmuseum omfattar 2.500 band. Många dyrgripar., DN 1941-01-15.
Deltog gjorde bl.a. kronprins Gustaf Adolf, kronprinsessan Sibylla och prins Eugen och prinsen av Wied,
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utländska bokutbytesavdelningen vid preussiska statsbiblioteket dr A. Jürgens; Modern tysk grafik: 15 januari
–3 februari 1941, utställningen har ordnats av Nationalmuseum i samarbete med Graphisches Kabinett beim
Verein Berlin Künstlers, Berlin Nationalmusei utställningskataloger nr 72, Stockholm: Nationalmuseum,
1941.
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68. t. vä. utställningsaffisch, Vårutställningen, formgivare Isaac Grünewald; t. hö.
utställningsaffisch, Albert Engström, minnesutställning.

Gauffin inledde sitt öppningsanförande med en historisk koppling till museibyggnaden, ritad av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler, men konstaterade att ”Det museum som ej är ett mausoleum över ett mumifierat livsfenomen utan ett levande väsen måste förändras och utvecklas och så är ej heller
denna byggnad densamma idag som den var för sjuttiofem år sedan. Den har fått
ett eget levande innehåll, ett skiftande, fängslande anlete, där de svenska dragen
äro omisskänneliga.”687 Gauffin valde sina ord väl. ”levande väsen”, ”mausoleum”, ”mumifierat livsfenomen”, ”skiftande, fängslande anlete”, och hans betoning av det nationella anknöt neutralt till allmänna uppfattningar om museernas
raison d´être.
Kriget rasade i Europa och tyska trupper hade året innan, 1940, invaderat
Danmark och Norge. Under dessa omständigheter valde alltså Nationalmuseum
att ta emot en stor utställning från Tyskland. Jag föreställer mig att det i dessa
tider var viktigt för Gauffin att betona museets nationella grund för att på så vis
undvika att ta ställning till det politiskt känsliga läget. Vidare valde han att
framhålla böckernas estetiska kvaliteter, det för många svenskar anstötliga innehållet berördes inte. Kriget nämndes visserligen, som orsak och möjlighet till
utställningens tillkomst, men då enbart i relation till den evakuerade museibyggnaden och de nya utställningsmöjligheterna.688 Intendenten Gertrud
Serners nedtecknade reflektioner från vernissagen beskriver också hur
687
688

Protokoll, hållet inför överintendenten den 30 januari 1941, § 1 och bif. Öppningstal, A2:74, NMCK.
Protokoll, hållet inför överintendenten den 30 januari 1941, § 1 och bif. Öppningstal, A2:74, NMCK.
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Utrikesdepartementet tillkallats för att rensa undan den grövsta propagandan. I
den tyska upplagan av utställningskatalogen finns en bilaga där ett stort antal
böcker med titlar som refererar till den nationalsocialistiska ideologin, bland
annat ett flertal texter av Hitlers hand, är listade.689 Intressant är att utställningen
inte fick något särskilt omnämnande i årsberättelsen, den fanns enbart medtagen
i förteckningen över årets utställningar.690 Detta antyder att den fanns en vilja att
nedtona hela arrangemanget. I såväl Dagens Nyheters som Svenska Dagbladets
artiklar om utställningen nämndes inget om kriget. 691

Den tyska boken och modern tysk grafik
15 januari–3 februari 1941
Utställningsarrangörer: Nationalmuseum i samarbete med Graphisches Kabinett beim Verein Berliner
Künstler, Berlin och Kungliga Biblioteket, Stockholm
Antal föremål: 220 katalognummer grafik, omkring 2500 böcker
Utställningskataloger: Modern tysk grafik, Nationalmusei utställningskatalog nr 72 a, Stockholm:
Nationalmuseum, 1941 och Das Deutsche Buch: Dichtung, Kunst, Wissenschaft, Nationalmusei
utställningskataloger nr 72 B, Leipzig: Poeschel & Trepte. [utg.år saknas]

69. t. vä utställningsaffisch och t. hö exempel på uppställning av böcker.
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Das Deutsche Buch: Dichtung, Kunst, Wissenschaft, Nationalmusei utställningskataloger nr 72 B, Leipzig:
Poeschel & Trepte [utg. år saknas].
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NM Meddel. nr 66, 1941, s. 28.
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Se t. ex. Förhandstitt på bokutställningen. SvD 1941-01-15; Litteratur för 1 miljard mark såldes under 1940
i Tyskland. Utställningen i Nationalmuseum omfattar 2.500 band. Många dyrgripar., DN 1941-01-15.
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70. Den tyska boken. Från vernissagen. Kronprins Gustav Adolf med flera.

I Nationalmusei utställningskatalog nr 551, Affischer, 1992, s. 16 citeras Gertrud Serners
upplevelse av vernissagen: ”Just nu pågår den tyska vernissagen. Gudskelov att jag inte är
på den avdelning som har måst vara med om arrangementen. Dom är för övrigt så
storslagna, så museet har aldrig upplevt något liknande. Dom har formligen öst ut pengar.
Inte nog med att dom har målat väggarna, byggt montrar längs alla väggar och stora
fristående dessutom på golven. Här är sedan dekorerat med ett 50-tal höga lagerträd bl.a. är
trappan upp till utställningen kantad med lager, dörröverstycket rakt fram i vestibulen, under
Balder alltså, har fått en stor ormbunksrabatt och den fula dörren in till f.d. Statens historiska
museum döljes under ett stort rött draperi. För övrigt blommor i mängd. Jag skulle gissa att
utställningens arrangerande har kostat c:a 3000 kr. oberäknat kostnaden för det egentliga
utställningsmaterialet. När man sen efter dessa ståtliga preludier kommer in i de första
salarna verkar själva utställningen bara en vanlig fast mycket vackert inredd bokhandel…
För övrigt fick vi tillkalla UD, som kom och gallrade bort den värsta propagandan, med
titlar som ’Englad greift nach Südeuropa’, ’England sperrt den kanal’, ’Blitzanfall gegen
Warschau’ osv. och med omslag därefter. Gauffins tal har jag läst. Det är mycket bra, bl.a.
påpekar han att museet, när det samlar böcker, inte bryr sig om vad som står i, utan bara
band och typografi. Hoppas dom förstår att det gäller åtskilligt på utställningen, där ’Mein
Kampf’ intar hedersplatsen.”
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Kvinnorna får plats på scen
1940-talet skiljer sig från de föregående decennierna i flera avseenden. Utmärkande är att det under denna period arrangerades ett flertal monografiska
presentationer, de flesta minnesutställningar, över kvinnliga konstnärer. 692 Hur
kommer det sig? I det följande diskuterar jag om det är möjligt att betrakta 1940talets monografiska satsningar som startskott för en nyorientering och inriktning
på att presentera också kvinnliga konstnärer, eller om det var en ren tillfällighet,
kanske beroende av krigstiden. Först ut var en utställning 1940 med Ida von
Schulzenheims oljeskisser. Liksom utställningen över Kollwitz 1931 uppmärksammades denna knappt alls i årsberättelsen, det finns heller inga handlingar
bevarade i arkivserien över utställningar, ingen katalog producerades och i media
var det tyst.693 Ida von Schulzenheim är för eftervärlden framför allt bekant som
grundaren av Föreningen svenska konstnärinnor (1910).
Situationen för de kvinnliga konstnärerna var kring sekelskiftet omgärdad av
hinder för att göra en egen karriär. Trots att flera av kvinnorna verkade sida vid
sida med Konstnärsförbundets manliga medlemmar, blev de så småningom
utestängda från förbundets utställningar. Inte heller Konstnärsklubben var
öppen för dem. I Frankrike, Tyskland och England fanns särskilda föreningar för
kvinnliga konstnärer och von Schulzenheim inspirerades särskilt av Female
Artists Society i London. Konstnären Eva Bagge valdes till föreningens sekreterare och konstnären Ellen Jolin skötte föreningens ekonomi. Föreningen svenska
konstnärinnors första stora manifestation ägde rum i Konstakademiens lokaler
och blev en succé. Sammanlagt deltog 179 konstnärer, både retrospektivt och helt
samtida. Utställningsaffischen formgavs av Ottilia Adelborg.694
Inte heller konstnärskonstellationen ”De Unga” ville acceptera kvinnor i
gruppen. Barbro Werkmäster har angivit en exakt tidpunkt då de svenska kvinnliga konstnärerna tvingades kliva tillbaka från den offentliga konscenen.
Werkmäster menar att det skedde den 14/11 1907, det vill säga den tidpunkt då
”De Unga” bildades och stadgemässigt uteslöt kvinnliga konstnärer från gruppen.
Detta kan ses som en reaktion och motrörelse till dåtidens framgångsrika
jämställdhetssträvanden. Inom konstens område minskade istället den kvinnliga
närvaron, vilket återspeglas i konsthistorieskrivningen och i utställningarna för
många decennier framåt.695 Denna situation avspeglas också i Nationalmuseums
utställningspraktik.

692

Ida von Schulzenheim avled den 24/4 1940, Märta Måås-Fjetterström den 13/4 1941, Amanda Sidwall den
11/1 1892, Fanny Brate den 24/4 1940, Sigrid Hjertén den 24/3 1948.
693
NM Meddel. nr 65, 1940, s. 26. Utställningen finns med under rubriken ”Utställningar i museet”. Där
anges att den visades i målningssamlingen under perioden 22 nov – årets slut.
694
Görel Cavalli-Björkman, Svenska konstnärinnors förening, Kvinnor som målat, Nationalmusei
utställningskatalog nr 388, Stockholm: Nationalmuseum, 1975. [opaginerad]
695
Barbro Werkmäster, Att överskrida sina gränser, ”Den otroliga verkligheten”. 13 kvinnliga pionjärer, Utst.
Kat. Prins Eugens Waldemarsudde, Louise Robbert (red.), Stockholm: Carlssons, 1994, s. 14 f.; se även av
samma författare: Att överskrida sina gränser – om kvinnliga modernister, De berömda och de glömda.
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Efter Schulzenheim ägde följande monografiska presentation av en kvinnlig
konstnärs produktion rum sommaren 1941. Då visades mattor, draperier och
skisser av Märta Måås-Fjetterström. Det var en hastigt påkommen utställning.
Museet ville ordna den över sommaren för att få igenom så många inlån som
möjligt. Sommartid kunde de flesta avvara sina mattor och man hoppades också
att utställningen skulle locka turister.696 Av besöksstatistiken att döma verkar det
ha varit en riktig bedömning, men det går knappast att tala om en större succé. 697
Utställningen över Amanda Sidwalls konstnärliga produktion 1942 var den
första att uppmärksammas i ett feministiskt perspektiv. Det var Aftonbladets
konstkritiker Marita Lindgren-Fridell som konstaterade att museet börjat
intressera sig för de kvinnliga konstnärerna. Hon pekade på det faktum att
Nationalmuseum under seklets första 35 år inte ordnat en enda utställning över
ett kvinnligt konstnärskap.698 En kommentar som visar att utställningen om
Käthe Kollwitz 1931 fallit i total glömska. Lindgren-Fridells artikel var framför
allt en historisk tillbakablick som beskrev debatten inför inrättandet av en
fruntimmersavdelning på Konstakademien 1864. Amanda Sidwalls utställning
berördes endast mycket kortfattat av Lindgren-Fridell, till förmån för en längre
översikt av de första kvinnliga konstnärerna inom akademien i Sverige.
Sidwallutställningen ordnades av museets första kvinnliga amanuens, Gertrud
Serner, och den rubricerades som en minnesutställning eftersom 50 år passerat
sedan konstnären avlidit. Flera av verken hade tidigare inte visats för en svensk
publik emedan de varit i familjens ägo. Till utställningen producerades också en
liten katalog, den första någonsin för en monografisk utställning över en kvinnlig
konstnär. Det var ett litet tunt häfte om åtta sidor. I den kortfattade biografiska
introduktionen beskrivs Sidwalls konstnärliga karriär. Hon ingick i den första
kullen som antogs till den nystartade Fruntimmersavdelningen på Konstakademin 1864, och reste till Paris tio år senare tillsammans med kollegan Anna
Nordgren. I Paris studerade hon liksom många andra vid Acadèmie Julian. I
katalogtexten berättas också om framgångarna på Salongen, tre gånger, 1877,
1881 och 1882 antogs Sidwalls verk och ”La première leçon” 1882 fick ett särskilt

Kvinnliga svenska modernister 1900–1930, Barbro Werkmäster (red.), Halmstad: Mjellby konstmuseum,
2006.
696
Låneförfrågan adresserad till kyrkoråden i Hököpinge och Eskilstorps församlingar, c/o Kyrkoherde N.J.
Nordström, Hököpinge, från Axel Gauffin, daterat Stockholm den 17 juni 1941, Märta Måås Fjetterström
F1A:40e, NM/AVD. Det här är ett exempel på en låneförfrågan där MMF beskrivs som en av de mest
betydande textilkonstnärinnorna i Sverige någonsin. Syftet med utställningen var att under turistsäsongen,
sommaren 1941, visa rikedomen, skönheten och fantasikraften i hennes skapande. Utställningen planerades
äga rum 27/6–31/7, med ev. förlängning om det publika intresset visade sig vara stort. Man tänkte sig vidare
att det skulle vara lättare att ordna med inlån sommartid då folk i allmänhet är bortresta och därför förmodades
kunna avvara sina mattor. Ett annat skäl var att ordna en utställning medan minnet av textilkonstnären
fortfarande var starkt. Låneförfrågan skickades ut 10 dagar före öppnandet av utställningen. Lånehandlingarna
är daterade omkring den 16–17 juni; se även NM Meddel. nr 66, 1941, s. 20 och s. 28.
697
NM Meddel., nr 66, 1941, s. 29. Utställningen visades under perioden 27/6–17/8. Under juli och augusti
hade museet drygt 8000 besökare.
698
Marita Lindgren-Fridell, ”Målande fruntimmer” och kvinnor i Konstakademin under gångna tider., AB
1942-11-24.
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varmt mottagande.699 Mottagandet av utställningen i Stockholm kan sägas
avspegla konstnärens arbetsförhållanden. Hon lyckades inte nå någon framgång
i Sverige. Inte heller den här utställningen fick, utöver Lindgren-Fridells artikel,
särskild uppmärksamhet i vare sig medier eller i museets årsberättelse, där finns
den endast omnämnd i förteckningen över utställningar som arrangerats samma
år.700 Vid den här tiden fanns enbart ett verk av Amanda Sidwall, ett självporträtt,
i museets samling.701
Året därpå, 1943, visades en andra minnesutställning, denna gång en
retrospektiv över Fanny Brates konstnärskap. I utställningskatalogen påpekar
Erik Wettergren, som blivit museichef året innan, att museet sedan en tid
exponerat konstnärer vars verk inte varit kända för en svensk publik och han
refererade då till utställningen över Amanda Sidvall. 702 Fanny Brate var visserligen inte okänd eller bortglömd, fyra verk fanns i Nationalmuseums samlingar,
men detta var den första utställningen med ambition att ge en överblick över
hennes skapande. Den omfattade 126 katalognummer; oljemålningar, skisser,
teckningar, akvareller och skissböcker, inlånade från släktingar och privatpersoner. Det var en bred kronologisk presentation som avsåg att ge en bild av
Brates konstnärliga utveckling under närmare sex decennier. 703 Men i årsberättelsen fick inte heller denna någon större uppmärksamhet än de tidigare
ordnade utställningarna över kvinnliga konst-närer. Den finns uppräknad tillsammans med årets övriga minnesutställningar, utan särskilda kommentarer. 704
Mer utförlig var Yngve Bergs recension i Dagens Nyheters konstkrönika. Berg
menade att Brate inte alls var en okänd konstnär utan fanns redan representerad
med fyra verk i museets samling. Han påpekade också att nu visades flera aldrig
tidigare offentligt visade verk. Mest uppskattade Berg konstnärens produktion
från 1880-talet, som exempelvis Midsommar, Min mor, Skuggspel och Vår.705 I
Svenskt biografiskt lexikon från år 1926 finner jag att Brates konstnärskap
beröms i ordalag som speglar tidens föreställningar om manligt respektive
kvinnligt konstnärligt uttryckssätt. Brates senare verk ansågs ”…raskt och flott

Gertrud Serner, Minnesutställning över Amanda Sidvall 1844 – 1892, Nationalmusei utställningskataloger
nr 85, Stockholm: Nationalmuseum, 1942, s. 1–2; se även Anna Lena Lindberg, Stå på piedestal – eller
konkurrera? Kvinnor som konstnärer, Anna Lena Lindberg och Barbro Werkmäster (red.), Stockholm: LT,
1975, s. 103.
700
Minnesutställningen över Amanda Sidvall nämns inte i löptexten i NM Meddel. nr 67, 1942, s. 3–8 och
heller inte under rubriken Konstbildningsarbete, s. 35 f. där aktiviteter kring utställningarna tas upp. Men den
finns med i förteckningen över ”Utställningar i museet”, s. 40 f.; se även Gertrud Serner, Minnesutställning
över Amanda Sidvall 1844 – 1892, Nationalmusei utställningskataloger nr 85, Stockholm: Nationalmuseum,
1942.
701
I NM:s samling år 1995 fanns två verk av Sidwall. Ett självporträtt som skänktes till museet 1920 och
porträttet av Mina Carlsson-Bredberg, en gåva från 1951.
702
Fanny Brate: Minnesutställning, 29 oktober – 28 november 1943, Nationalmusei utställningskataloger nr
93, Stockholm: Nationalmuseum, 1943, s. 3.
703
Ibid., s. 4–5.
704
NM Meddel. nr 68, 1943, s. 4.
705
Y. B. [Yngve Berg], Konstkrönika, DN 1943-11-04. Artikeln är illustrerad med hennes verk Ungdomar på
promenad.
699
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samt färgen välstämd och manligt fyllig med toner, som någon gång synas peka
på venetianskt inflytande.”706

Fanny Brate. Minnesutställning
29 oktober – 28 november 1943
Utställningslokal: Stensalen
Utställningskommissarie: Folke Holmér
Antal katalognr: 126
Varav NM föremål: 4
Utställningskatalog: Fanny Brate.
Minnesutställning 29 oktober–28
november 1943, Nationalmusei
utställningskataloger nr 93, Stockholm:
Nationalmuseum, 1943.
Utställningsform: monografisk
minnesutställning

71. Utställningsaffisch.

I konstkritiken från perioden 1917–1935 är, som konsthistorikern Eva Hallin visat,
den här typen av könsrelaterade värderingar vanligt förekommande. Kvinnliga
konstnärers verk blev bedömda och värderade i relation till en manlig norm, vilket
innebar att kvinnors konst ansågs bra då den uppfyllde manliga ideal såsom
originalitet, behärskning och disciplin. På motsatt vis kunde en manlig konstnärs
måleri kritiseras som alltför vekt och osjälvständigt.707
Först i slutet av 1940-talet visades den kvinnliga modernistiska pionjären,
matisselärljungen Sigrid Hjertén i en monografisk utställning på museet. Redan 1936
hade Konstakademin arrangerat en större utställning över Hjerténs konstnärskap
och 1944 medverkade hon i Nationalmuseums utställning Den unga
Expressionismen 1909–1920. Samtida kritiker jämförde ständigt Hjerténs måleri
med makens, Isaac Grünewald. I Expressens konstkrönika ställde skribenten hennes
”kvinnlig[a] lekfullhet” mot den ”robustare och mera handlingskraftige maken”.708
706

Fanny I M Brate (f. Ekbom), http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16880, Svenskt biografiskt lexikon (art av
Gr. Thomaeus.), hämtad 2015-05-13.
707
Eva Hallin, Det feminina konstnärslynnet, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/92, Solna, 1992, s. 29–41.
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Lars Erik Åström, Konstkrönika, Exp 1949-03-12.
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72. Interiörer från Fanny Brate utställningen 1943.
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Sigrid Hjérten minnesutställning
6 mars – 3 april i Nationalmuseum, 1949
Utställningsarrangör och utställningskommissarie: Riksförbundet för bildande konst och
Ragnar Hoppe
Antal katalognr: 48
Utställningskatalog: Sigrid Hjertén minnesutställning, Riksförbundet för bildande konst,
vandringsutställning 67, Stockholm, 1949
Utställningsform: monografisk minnesutställning, Antal besökare: 5634

Det är tydligt att Hjérten inte uppfattades som en helt självständig konstnär. I
utställningskatalogen modifierade utställningskommissarien Ragnar Hoppe
visserligen denna bild, men han såg ändå likheter mellan de båda konstnärerna.
Han menade att likheterna inte bara kunde förklaras av att paret delade
vardagen, utan de delade även konstnärliga ideal. Hjerténutställningen var
relativt liten, 48 målningar. Den var kronologiskt ordnad och grupperad i tre
faser, som visade konstnärens utveckling: den expressionistiska fasen cirka
1910–1920, den parisiska fasen 1920–1930 och den senare subjektivt visionära
fasen, under sjukdomsperioden, 1931–1936. Hoppes bildanalys ger uttryck för en
konstsyn formad av modernismens intresse för konstens färg- och formmässiga
kvaliteter. Han framhävde färgbehandlingen – förhållandet mellan varma och
kalla toner, teckning, penselföring och komposition, det beskrevs som harmoniskt stark. Hoppe berördes även av verkens musikalitet och ett personligt uttryck
som han menade blev alltmer mystiskt och visionärt mot slutet av konstnärens
liv.
Men det skänker inte endast den mest raffinerade sinnliga njutning genom
subtila, egenartade färgklanger och rytmiska effekter, därtill bottnar det alltför
djupt i en kvinnosjäl, vars heta passion, milda ömhet och djupa lidanden det
återspeglar i ett färg- och tonspråk, som i vårt svenska måleri är något helt för
sig själv.709

Berthe Morisot
23 september – 23 oktober 1949
Utställningskommissarie: Erik Wettergren i samarbete med Föreningen Fransk Konst,
Haavard Rostrup, Ny Carlsberg Glyptotek, Köpenhamn
Antal katalognr: 85
Utställningskatalog: Berthe Morisot 1841 – 1895, målningar olja, akvarell samt teckningar,
Nationalmusei utställningkatalog nr 161, Köpenhamn 1949
Utställningsform: monografisk
Antal besökare: 3406

Samma år, 1949, visades för första gången i Sverige en utställning över den
franska impressionisten Berthe Morisot. Att utställningen kom till Sverige kan
709

Sigrid Hjertén minnesutställning, Riksförbundet för Bildande Konst vandringsutställning nr 67, 1949,
Stockholm, 1949, s. 6.
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förklaras av de goda relationer som fanns mellan Erik Wettergren och Ny
Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. Utställningen, som först visades i Köpenhamn
kunde genomföras I Sverige tack vare att Föreningen fransk konst stod för
finansieringen. Wettergren var angelägen om att även den svenska publiken
skulle få stifta bekantskap med Morisots konstnärskap, att få möta en av
impressionismens främsta företrädare, som han uttryckte det. Men Wettergren
ger också uttryck för tidens ställningstaganden till kvinnligt konstnärskap. Han
beskriver bland annat dess ”förfinade kvinnlighet”. 710 I årsberättelsen finns
utställningen med bara som en av flera under rubriken ’Utställningar i museet’. 711
Däremot uppmärksammades utställningen i Dagens Nyheters Konstkrönika, där
Yngve Berg prisade konstnärens 1880-talsmåleri, men liksom Wettergren ställer
han måleriet i relation till konstnärens kön. Porträttet av Mlle Gobillard beskrivs
nog som ett mästerverk, men sades skildra 80-talet genom ett ”…förfinat och
varmt kvinnligt temperament.”.712
Visserligen fick några kvinnor på detta sätt ta plats i museets salar under
1940-talet, men detta måste nog betraktas som en historisk tillfällighet snarare
än en medveten strategi för att lyfta fram kvinnliga konstnärer. Krigsårens
expansiva verksamhet bidrog troligtvis till dessa monografiska satsningar. Alla
utställningar, utom Berthe Morisot, ordnades som minnesutställningar. Ida von
Schulzenheim, Märta Måås-Fjetterström, Fanny Brate och Sigrid Hjertén blev
uppmärksammade strax efter deras bortgång, däremot ordnades utställningen
över Amanda Sidwall efter en betydligt längre period. Den interna utställningsdokumentationen är som sagt mycket knapphändig. Något mer utförlig information ger tidningarnas konstskribenter men, frånsett Lindgren-Fridells historiskt
och feministiskt inriktade artikel, var den mediala uppmärksamheten mycket
liten. En sammanställning av monografiska utställningar och över samlingsutställning med enbart kvinnliga konstnärer ger vid handen att under de påföljande tre decennierna, det vill säga under perioden 1950–1980, visades
sammanlagt fyra monografiska utställningar och tre samlingsutställningar.
Under 1950-talet ordnades inga utställningar med enbart kvinnor. 713 Detta faktum stödjer också tanken att 40-talets satsning på kvinnliga konstnärskap var en
utställningshistorisk parentes.
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Lite kulturpolitik
Som en röd tråd, återkommande tema och museiinternt problem, löper i denna
avhandling frågor om museiinstitutionens förhållande till samtidens internationella och nationella konstströmningar. Vad som kännetecknar ett museum
för och i sin samtid har varit en ständigt återkommande fråga såväl innanför som
utanför museets väggar. I konstmuseidiskursen återspeglas denna problematik i
diskussioner rörande museets förvärvspolitik, utställningspraktik och de lokalmässiga förutsättningarna för den samtida konstens presentation i museibyggnaden. Föreställningar om museets förhållande till samtiden har tangerat,
som jag i de föregående kapitlen visat, såväl de kunskapsteoretiska, samhällsideologiska som de nationella problemområdena.
Under 1940-talet blev Nationalmuseums verksamhet granskad i två omfattande kulturpolitiska utredningar. Jag har inte funnit några direkta empiriska
belägg för att Nationalmuseums publika och expansiva verksamhets-inriktning
blev en bidragande orsak till detta kulturpolitiska intresse, men jag vågar nog
påstå att det förhöll sig så. Den första december 1944 beslutade regeringen att
tillsätta en expertgrupp för att utreda frågan om museets framtida lokalbehov,
den så kallade Nationalmuseiutredningen. Utredningens slutbetänkande överlämnades 1949.714 I expertgruppen ingick bland annat Axel Gauffin och Erik
Wettergren. Just hösten 1944 hade Nationalmuseum arrangerat utställningen
Den unga expressionismen 1909–1920, som kan sägas ha fungerat som propaganda för ett eget museum för den moderna konsten (se nedan). Därefter
ordnades ännu en omfattande utställning i samma syfte Det moderna museet,
1950, på Liljevalchs konsthall. Utställningarna ingick således i en kampanj för
denna sak. I december 1945 presenterade Nationalmuseiutredningen ett delbetänkande. Utredningen föreslog att tre nya muser skulle tillskapas, ett för
konsthantverket och konstindustrins produkter, ett för 1800-talskonsten och ett
för den moderna konsten, och att dessa skulle placeras på Blasieholmen invid
Nationalmuseum.715 Delbetänkandet blev hårt kritiserat. Reaktionerna gällde
bland annat förslaget att placera alla tre museerna på den lilla tomten bakom
museet. Det ansågs vara en alltför kortsiktig lösning. Inte ens det sedan 1870talet påtalade behovet av ett självständigt konstindustrimuseum föll nu i god jord.
Det ifrågasattes av bland andra Gregor Paulsson och konstkritikern Gotthard
Johansson, vilket möjligtvis kan vara en bidragande orsak till att denna fråga
lades på is. Paulsson var skeptisk och retoriskt frågade han sig om nyttan med ett
714

Betänkande angående Statens konstsamlingars organisation och lokalbehov angivet av
Nationalmuseiutredningen, Statens Offentliga Utredningar 1949:39, Stockholm, 1949, s. 3. Den 1/12 1944
fattades beslut om tillsättandet av en kommitté bestående av ledamöterna f.d. landshövdingen August Beskow,
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Se bland annat kommentar av: Gotthard Johansson, Museifrågan – principproblem eller lokalfråga, SvD,
1946-01-03.
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museum för konstindustrin. Den historiska utvecklingen visade tydligt att den
europeiska museiboomen, sedan London 1851, inte alls bidragit till att höja den
allmänna smaken. Tvärtom, ansåg han, smaken hade sedan dess bara blivit
sämre.716 Johansson, liksom Röhsska museets tidigare chef Gustaf Munthe,
anslöt sig till Paulssons skepticism. De påpekade att ett konstindustrimuseum
måste vara socialt och pedagogiskt inriktat, det kunde inte formas som ett
traditionellt konstmuseum där föremålen radades upp på golv och väggar.
Johansson förordade en rörlig organisation där skådesamlingen fick komma i
andra hand och Munthe använde sig av begreppet levande för att betona
utställningsverksamhetens betydelse för ett museums sociala uppgift. 717 När
utredningen 1949 lade fram sitt slutgiltiga betänkande fanns där inget förslag
rörande konsthantverkets framtid utan fokus var istället på de moderna
samlingarnas förflyttning till egna lokaler samt detaljerade förslag gällande
Nationalmuseums organisation.718
Den andra utredningen, Konstbildning i Sverige, tillsattes 1948 i syfte att
utreda konstbildningens utveckling samt att kartlägga landets konstliv – också
detta klart som en följd av museets expansiva och publika verksamhet. Det
politiska målet var att stärka konstens samhällsroll. Slutbetänkandet 1956 visade
bland annat att allt fler besökte konstutställningar, gick på konstkurser och köpte
konst, och den slutsats utredningen drog var att denna utveckling följde av att
landets invånare överlag fått ett ökat materiellt välstånd. Befolkningens sociala
ambitioner hade också ökat och konsten hade fått en större betydelse för allt fler.
Utredningen konstaterade vidare att Nationalmuseums insatser bidragit till
denna utveckling, vilket bekräftar min uppfattning att 1940-talet verkligen var en
utställningshistoriskt avgörande period. Det fanns med andra ord goda förutsättningar för att än mer kunna bredda konstintresset. Utredningens experter
hade även i uppdrag att undersöka om det var möjligt att stävja spridningen av
billiga, importerade tryck, som före kriget snabbt blivit populära. Dessa och den
så kallade ”hötorgskonsten” uppfattades som ett hot mot den riktiga konstens
kvalitativa värden. Att förbättra människors estetiska förmåga och samtidigt söka
begränsa marknaden och spridningen av den undermåliga konsten ansågs därför
vara en angelägen kulturuppgift.719

Bert. SKEPPSHOLMEN ÅT KONSTEN. ”Konsthantverksmuseer har bara sänkt smaken”, DN 1944-1204.
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utredning, SOU 1956:13, Stockholm, 1956, s. 9–12. Den 11 juni 1948 tillsatte Ecklesiastikdepartementet en
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Utredningens analytiska perspektiv vilade i stor utsträckning på den brittiske
filosofen och konstpsykologen Herbert Reads Uppfostran genom konsten
(Education through art, 1943)720 eller som man formulerade det: den vilade på
psykologisk forskning och pedagogisk metodik. Read hävdade att den estetiska
förmågan var medfödd snarare än förvärvad. Genom eget skapande kunde
personligheten formas, därför skulle den estetiska fostran sträva efter att utveckla
formsinnet både genom träning och genom studier av konstverk. Reads teorier
kunde omsättas i en praktik bestående av en kombination av kreativa moment
och bildanalytiska delar. Utöver detta pedagogiska perspektiv genomsyrades
utredningen av influenser från 1800-talets reformsträvanden och dess estetiska
och sociala ideal. Influenser från bland annat John Ruskin, William Morris och
Alfred Lichtwark kan skönjas i utredningens reflektioner rörande industrialismens negativa effekter. Massproducerade bilder, reklam och film ansågs utgöra ett hot mot det estetiska sinnet.721
Denna lilla utvikning till kulturpolitikens sfär ger en inblick i vilken betydelse
Nationalmuseum tillmättes vid denna tid i svenskt konst- och kulturliv.
När 1950-talet står för dörren är alltså frågan om det moderna museet
brännande aktuell och den kommer också att engagera Otte Sköld som 1950 utses
till Wettergrens efterträdare. I ett utställningshistoriskt perspektiv är det detta
som formar decenniets övergripande strategi. Tre stora utställningssatsningar
1950, 1952 och 1956 ordnades i syfte att väcka en bred opinion för denna fråga.
Utställningen Det moderna museet visades på Liljevalchs konsthall 1950, och
därefter på Konstakademien 1952, och utställningen Guernica visades 1956. Den
senare, bestående av Picassos målning och 93 skissarbeten, var en utställning på
turné i Europa. Sköld lyckades få visa det unika verket i den nya tilltänkta lokalen
för det moderna museet – exercishuset på Skeppsholmen. Det var då en byggarbetsplats, den provisoriska utställningssalen saknade tak och fick därför täckas
med presenningar. Guernica väckte stor medial och publik uppmärk-samhet. På
så vis bidrog utställningen till att etablera det nya moderna museet i allmänhetens medvetande flera år innan det faktiskt öppnande.722
I övrigt kännetecknades perioden fram till 1958, då Moderna museet öppnade
och Carl Nordenfalk efterträdde Sköld, av en spretig eller om man så vill,
mångfacetterad utställningspraktik. Detta till stor del beroende på att museets
olika avdelningar självständigt initierade och genomförde mindre och ofta smala
utställningar riktade till en specialintresserad publik. Antalet besökare i museibyggnaden minskade också drastiskt på 1950-talet.723 Men några större
utställningsprojekt är värda att uppmärksammas då de formades i enlighet med
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de vetenskapliga och publika kriterier jag menar utmärker en konstmuseispecifik
utställningspraktik. De utställningar jag i detta sammanhang tänker på är
Gyllene böcker, 1952 och Rembrandt, 1956. Den förstnämnda ägde rum i samarbete med Konglige Bibliotek i Köpenhamn och visade resultatet av en exklusiv
och omfattande inventering av illuminerade handskrifter i norden. Denna ingick
i Carl Nordenfalks forskning om medeltida handskrifter och hade arrangerats i
samarbete med bibliotekarien Kåre Olsen vid Konglige Bibliotek i Köpenhamn.
Som stöd till besökarna kompletterades handskrifterna innehåll med hjälp av
färgdior. Dessa visade bland annat miniatyrer som annars var gömda i
volymerna. På liknande sätt ordnades Rembrandtutställningen med såväl
konsthistoriska som publika ambitioner. Genom Skölds och Nordenfalks gemensamma ansträngningar lyckade Nationalmuseum att få låna ett flertal betydande
verk ur holländska, brittiska och tyska musei- och privatsamlingar. Till slut
omfattade utställningen femtio målningar och drygt 120 teckningar. Forskningsinsatsen i detta projekt bestod framför allt av ett försök att rekonstruera hur
Rembrandts välkända målning Batavernas trohetsed ursprungligen hade sett ut.
Som stöd för rekonstruktionen hade man en skiss från Rembrandts hand och
dessutom genomfördes en röntgenundersökning av målningen. Själva rekonstruktionen skapades av konstnären Erik Kinell och den placerades under
utställningen på väggfältet ovanför ingången till kupolsalen. 724

Svensk konst och svenska kungligheter i blickfånget utställningar på 40-talet
När Erik Wettergren den första augusti 1942 efterträdde Axel Gauffin som museichef var krigsslutet ännu långt borta. Med Wettergren expanderade utställningsverksamheten ytterligare och med krigsårens strategiska satsning på att belysa
betydelsefulla skeenden i den svenska konsthistorien formades som sagt en
utställningspraktik, särskilt inriktad på att spegla konstens historiska sammanhang. Att spegla övergripande konsthistoriska skeenden var emellertid inte en ny
företeelse. I föreliggande avhandling har jag visat tidiga exempel på utställningar,
som ordnades under 1880- och 1890-talen, och som på liknande vis utgjorde
konsthistoriska översikter. Redan på 1830-talet hade Stockholms konstförening
arrangerat ett antal liknande utställningar. 725 År 1891 hade Gustaf Upmark d. ä.
och Ludvig Looström engagerats i Svenska Slöjdföreningens utställning över den
Gustavianska perioden till vilken Nationalmuseum bidrog med ett flertal föremål
från samlingarna. Den utställningen ägde rum i Atelierbyggnadsbolagets lokaler
vid Kungsträdgården. Att utställningen egentligen borde ha visats på museet
förstår man av årets Meddelanden, där utrymmesbristen inom konstslöjdsavdelningen uppgavs vara det främsta hindret för ordnandet av
724
725

Ibid., s. 288 f.
Se avhandlingens kap 3 om utställningsväsendets framväxt.

253

specialutställningar på själva museet. Bistert konstaterade man att utställningen,
genom sin placering, bidragit till färre besökare på själva museet under året. 726
Den gustavianska utställningen 1891 knöt på så vis an till såväl en föreningsdriven som en museal utställningskontext. Den kan också betraktas som
startskottet för ett professionellt intresse för det svenska 1700-talet, där Oscar
Levertin var den förste att fördjupa sig i detta sekels nationella och internationella
konstförbindelser.727
Konsthistorikern och intendenten Bo Wennberg har påpekat att även
Deutscher Werkbunds utställning Neues Bauen 1928 och Svensk konst under
senaste halvseklet 1935, liksom utställningarna inom konsthantverksområdet
Glas från Kosta 1742–1933, 1933 och Svenskt silver 1680–1800, 1934, formades
som breda historiska översikter. De tidiga vandringsutställningarna är andra,
redan nämnda exempel, så detta var alltså inget nytt. Men, enligt Wennberg, kom
just 1940-talets så kallade epokutställningar att bli stilbildande för
utställningspraktiken ända fram till 1970-talet.728 ”De här nämnda utställningarna torde vara de väsentligaste förelöparna till gruppen epok-, stil och
miljöutställningar, som i fortsättningen ibland nästan trängs med varandra på
museets årsschema.”729 Wennberg utvecklade inte sitt resonemang men hans
påstående belyser att denna utställningsform fick en avgörande betydelse för
utställningspraktikens utveckling. I det följande kommer jag genom ett antal
exempel att undersöka vad som utmärkte dessa utställningar.

Fem stora gustavianer
3 oktober – 30 november 1943
Utställningslokal: övre våningsplanet
Utställningskommissarie: Intendent Sixten Strömbom
Utställningskatalog: Fem Stora Gustavianer. Utställning till minne av C.G. Pilo, A. Roslin,
P. Krafft d.ä., P. A. Hall, J. E. Rehn, som avledo för 150 år sedan, Nationalmusei
utställningskatalog nr 92, Stockholm: Nationalmuseum, 1943.
Antal katalognummer: 565
Antal föremål ur NM:s saml: 166, Gripsholmssaml. 16, Drottningholmssaml. 10.
Utställningsform: Epokutställning och samlingsutställning
Utställningsprincip: kronologiskt grupperat i konstnärer och material
Narrativ: att nyanserat presentera den svenska konsthistoriens guldålder, nationella
karaktär och beroende av franska och danska influenser
Antal besökare: 35 792
Antal visningar: 200 skolklasser och studiegrupper
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Fem stora gustavianer, 1943
Nu kommer dammet från gatan, konstaterade Svenska Dagbladet och syftade på
den ökade publikströmningen till museet. Han fortsatte: ”Det anrika Nationalmuseum har kommit in i en dynamisk epok och är nära att sprängas av frusande
[sic] vitalitet. Det knakar formligen i de högädla fogarna.” 730 Detta är endast ett
exempel av flera liknande positiva kommentarer. Kritikerrösterna var överlag
uppskattande och lovordade konstinstitutionens utåtriktade verksamhet. Som
jag tidigare pekat på hade museet vid ett flertal tillfällen, från allmänhet,
konstnärer och konstkritiker, anklagats för att vara bakåtsträvande, dammigt och
förstockat - en borgerlig och aristokratisk angelägenhet.
Utställningen Fem stora gustavianer formades som en minnesutställning
med anledning av att de fem konstnärerna Carl Gustaf Pilo, Alexander Roslin, Per
Krafft d.ä., Peter Adolf Hall, Jean Eric Rehn avlidit under ett och samma år, 1793,
det vill säga 150 år tidigare. Utställningshistoriskt är det den första i raden av
epokutställningar som producerades under 1940-talet, och den är ett gott
exempel på en konstmuseispecifik utställningspraktik. I det här fallet betonades
den vetenskapliga bevekelsegrunden, och den sorterar därmed under mitt
kunskapsteoretiska problemområde. Syftet var att forskningen skulle bidra till att
ompröva en äldre idealiserad syn på denna tidsperiod. Tanken var att i
utställningens form samla och visualisera den kunskap som 1900-talets växande
intresse för 1700-talets konst och kulturliv genererat. Utställningskommissarien
Sixten Strömbom ger oss en föreställning om vad detta arbete omfattat:
Levertins forskningar ha förts vidare med en följande generations mera
specialiserade metoder. Inventeringar av konstbeståndet ha företagits,
monografier och jämförande översikter ha utgivits. Vår tids möjlighet att
historiskt överblicka och rekonstruera denna konstepok har därför vuxit i
betydande grad. Tillgången till ett rikare material ger helt naturligt ett mindre
romantiskt perspektiv än det som tedde sig för nittiotalets lyriskt färgade syn. 731

Forskningen hade bland annat inneburit en inventering av det svenska beståndet
av föremål från den gustavianska epoken och resulterat i ett antal publikationer.
Inte minst museets egna tjänstemän hade varit engagerade i detta arbete: Axel
Gauffin, Osvald Sirén, Sixten Strömbom, Gustaf Upmark d.ä., Erik Wettergren
och Bo Wennberg hade alla skrivit fördjupande texter över tidens konstnärer och
deras internationella förbindelser.732 Utställningen Fem stora gustavianer är på
så vis ett exempel på utställandet som en forskande praktik. I det här fallet sökte
utställningen ompröva sin egen tids föreställningar om 1700-talets konst- och
Seger, ”Roslin” fick nattpermission för en animerad gåsmiddag. Säsong utan motstycke för
Nationalmuseum, SvD 1943-11-22.
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kulturliv. Detta åskådliggjordes bland annat genom att i utställningen blanda
flera olika materialkategorier i en och samma sal. Här visades måleri och
konsthantverk sida vid sida vilket var ovanligt då utställningar vanligtvis visade
upp antingen måleri eller konsthantverk.

73. Fem stora gustavianer, 1943.

I arkivets dokumentation har jag funnit en opublicerad randanteckning till katalogen.
Möjligtvis är den författad av Strömbom själv. I denna randanteckning framkommer
att utställningen utformats så att varje konstnärskap presenterades för sig,
kronologiskt. Vidare gestaltades utställningen från stilhistoriska kriterier i förhållande
till samtida europeiska konstyttringar.733 Men i denna text reflekterade man också över
utställningens publika bemötande:
När vårt centrala konstmuseum i en tid som denna anordnar en femmannautställning
av gustaviansk konst, blir den nästan av sig själv till en stor nationell kulturmanifestation. Pilos, Rehns, Roslins, Krafft d.ä: s och Halls verk betyda visserligen långt
ifrån hela vår 1700-talskonst, men väl dock några av de mest lysande individuella
insatserna. Och allmänhetens reaktion inför den överväldigande rikedomen, förfiningen,
stilsäkerheten i dessa verk har under hela utställningstiden varit ytterst positiv.734
”Fem stora Gustavianer på Nationalmuseum” Randanteckningar till katalogen, 1943. Fem stora
Gustavianer, F1A:52, NM/AVD.
734
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Så här lågmält sammanfattade randanteckningen det publika mottagandet vilket
kan kontrasteras mot Svenska Dagbladets faktaspäckade kommentar. Där
betonades publiksuccén i siffror: Katalogen hade tryckts i fyra upplagor, 11 000
exemplar – en riktig bestseller. Utöver de tre ordinarie visningarna hade utställningen haft 103 gruppvisningar i vilka 13 personer varit engagerade. Innan
museet om söndagarna öppnade, ringlade en kö av besökare; majoriteten var
kvinnor, i övrigt en demokratisk blandning av baroner, familjer, militärer och
konnässörer. Anekdotiskt berättas också om hur en av Roslinmålningarna
tillfälligt återbördats till sin långivare i samband med en gåsmiddag.735
Det är tydligt att det var viktigt att framhäva utställningens betydelse som
kunskapskälla. Besökarna förväntades redan känna till huvuddragen i
tidsperiodens kulturella och stilistiska utveckling. Syftet blev nu att söka
nyansera det sedvanliga narrativet om skedet som en serie uppbrott och övergångar från barock, rokoko till den sengustavianska klassicismen, och att
förtydliga beroendet av de franska konstyttringarna.

74. Fem stora gustavianer, 1943. T. vä. utställningsbesökare framför silvertronen; t. hö.
Installation bestående av olika materialkategorier.

Seger, ”Roslin” fick nattpermission för en animerad gåsmiddag. Säsong utan motstycke för
Nationalmuseum, SvD 1943-11-22.
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Allt detta och mycket mera var den bildade genomsnittsmänniskan medveten
om, då hon vandrade upp för marmortrappan till denna utställning. Flertalet av
de tusenden, som nådde dit, sågo den blott en gång. Då blevo de överväldigade
av Pilos fantasieggande färgkonst, Roslins tekniska elegans, sympatiskt berörda
av Rehns mångsidighet och Kraffts borgerliga intimitet, charmerade av Halls
måleriska förfining. Det var nog och mer än nog för att bräddfylla dem med den
förfinade vällust, som detta århundrades konst visste att inlägga i sin tolkning
av verkligheten. ’Nog var 1700-talet ett bra mycket vackrare sekel än vårt!’ blev
i mångas mun den sammanfattande avskedrepliken på vägen ner från denna
lysande utställning.736

Denna reflektion andas en viss besvikelse. Av citatet att döma verkade inte utställningens omprövande ansats varit det som intresserat det stora flertalet.
Enligt denne skribent var besökarnas bildning generellt på en sådan nivå att de
redan kände till de nya rönen. Istället var det de estetiska och visuella aspekterna,
måleriets prakt som fångat de allra flesta. För att kunna tillgodogöra sig den
kunskap utställningen sökte förmedla krävdes dock mer än ett besök, påpekas det
i randanteckningen. Detta var nödvändigt för att få veta mer om skapandets
omständigheter, om förhållande mellan de parisiska mästarna och deras svenska
elever och om konstnärernas personliga utveckling, ”…de faktorer, som verkat
främjande och hämmande på dem, deras förhållande till tidens tekniska och
ideella problem.”737 Ovanstående reflektioner är intressanta såtillvida att de
belyser att det från museets sida fanns en viss insikt i svårigheten att i
utställningens form gestalta en berättelse eller med andra ord ett sammanhängande innehåll så att besökarna fick ut mesta möjliga av det.
Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna
genombrottet i svensk konst.
16 mars – 16 maj 1945
Utställningslokal: övre våningsplanet förutom den sydvästra salen och strömsalen. 6 salar och 17
kabinett.
Utställningskommissarie: Intendent fil dr. Sixten Strömbom
Utställningskatalog: Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna
genombrottet i svensk konst, Nationalmusei utställningskatalog nr 108, Stockholm 1945.
Antal katalognr: 628
Antal föremål ur NM saml: 187
Antal inlån från Göteborgs konstmuseum: 38 (NM:s motprestation var ett generöst utlån av nordisk
samtida konst)
Utställningsform: epokutställning
Utställningsprinciper: kronologisk, urval från tidiga utställningar presenterade i tidsenlig hängning.
Salsindelning: I. Opponenternas svenska lärare jämte deras egna föregångsmän; II. Urval från de första
opponentutställningarna. Tidsenlig hängning; III. Grèz, Från idyllen i Gréz; IV. ”Det ljusa 80-talet”; V.
Ernst Josephsons hederssal; VI. Svensk pariserkonst från åttiotalets slut; VII. Begynnande nationellt
måleri omkring 1890.
Antal besök: 46 000
”Fem stora Gustavianer på Nationalmuseum” Randanteckningar till katalogen, manuskript, 1943. Fem
stora Gustavianer, F1A:52, NM/AVD.
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Opponenterna av 1885, 1945
I de historiskt inriktade utställningar som genomfördes under 1940-talet framhävdes de internationella kopplingarna. Framför allt var det influenserna från
Frankrike som betonades, men även England ansågs ha påverkat den svenska
utvecklingen. Detta gällde inte bara den svenska 1700-talskonsten utan det
franska inflytandet var framträdande när den svenska genombrottskonsten från
slutet av 1800-talet presenterades i två större utställningar: Opponenterna av
1885, 1945 och Konstnärsförbundet 1891–1920, 1948. Dessa byggde på Sixten
Strömboms mångåriga forskning om dessa konstnärer och tidens strömningar.
Förutom utställningarna resulterade Strömboms forskning i två böcker som
bidragit till att befästa dessa konstnärers position i den svenska konsthistoriens
kanon.738 Den första utställningen Opponenterna av 1885 ville belysa det
moderna genombrottets första fas. Tidsperioden omfattade åren 1885–1890, det
vill säga från de två utställningarna 1885 på Blanchs konstsalong som
manifesterade avståndstagandet från Akademien, och fram till 1890, då
Konstnärsförbundets utställning i Stockholm introducerade en ny stilriktning
formad av nationella ideal. I Opponentutställningen presenterades också för
första gången gruppens föregångare, det svenska historiemåleriet, liksom
Fontainbleuskolans friluftsmåleri, för att synliggöra konstnärernas förankring i
traditionen.739
I forskningsinsatsen och förberedelsearbetet för utställningen efterlystes
genom annonsering i tidningarna verk i privat ägo. Till annonserna bifogades en
förklarande text och en förteckning med de sammanlagt 32 konstnärer och 69
verk som söktes. I denna betonades Opponentgruppens framträdande position i
den svenska konsten och det konsthistoriska värdet av att visa dessa verk i ett
vidare sammanhang.740 Genom efterlysningen hoppades Strömbom att finna verk
som hade visats på Opponenternas utställningar våren och hösten 1885, i Blanchs
konstsalong, eftersom han planerade att rekonstruera dessa händelser. Till stöd
för rekonstruktionen användes äldre träsnitt och fotografier. Av arkivhandlingarna att döma hörsammades denna efterlysning i viss mån. En kontorschef svarade och trodde sig veta att en av de listade målningarna av konstnären
Carl Johansson kunde finnas hos hans moster. Av sammanlagt trettiofem, återfanns på detta sätt femton av de efterlysta verken.741
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Sixten Strömbom, Konstnärsförbundets historia, I, Stockholm: Bonniers, 1945 och
Konstnärsförbundets historia 2. Nationalromantik och radikalism 1891–1920, Stockholm: Bonniers, 1965.
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Wettergren, Erik, Företal, Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna
genombrottet i svensk konst, Nationalmusei utställningskatalog nr 108, Stockholm: Nationalmuseum, 1945, s.
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75. fr. vä. Per Hasselberg, August Hagborg, Carl Larsson, Ernst Josephson, Richard
Bergh

76. Rekonstruktion av utställningarna våren och hösten 1885 i Blanchs konstsalong,
Opponenterna av 1885, 1945.
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Konstkritiken och andra samtida notiser i dagstidningar och tidskrifter ger ofta
en visserligen personligt färgad, men samtidig mer detaljerad, inblick i utställningens gestaltning än de officiella meddelandenas kortfattade kommentarer.
Katalogtexternas korta introducerande texter och föremålsförteckningar. Gustaf
Näsströms recension i Stockholmstidningen är ett bra exempel på detta. Denna
artikel är utformad som en vägledning genom utställningen och inleds med
följande reflektion:
Den korta men glänsande wettergrenska epoken i Nationalmusei historia får
framför allt sin prägel av de brett upplagda och skickligt genomförda historiska
återblickar, som säsong efter säsong fyllt museet med en så intensiv
utställningsverksamhet, att vi så när glömt bort dess lokala förutsättning,
nämligen evakueringen av museets egna dyrgripar.742

Rundturen startade i den franska salen, utställningens första sal, där opponenternas lärare, konstnärerna Georg von Rosen och Edvard Perséus med flera
presenterades tillsammans med gruppens ungdomsverk. Vidare fortsatte vandringen in i salen med rekonstruktionen av 1885 års utställningar, där även den av
Ernst Josephson författade programförklaringen visades i en monter. I den
nästföljande salen visades det ljusa 80-talsmåleriet, de konstnärer som inte fanns
med på utställningarna i Blanchs salong. I de intilliggande kabinetten var Carl
Larssons måleri placerat tillsammans med verk av de svenska konstnärer som
samtidigt vistats i Grez-sur-Loing. I nästa stora sal presenterades den svenska så
kallade pariskonsten från 80-talets slut och framåt och i kabinetten, invid denna
sal, nakenstudier och akvareller med Zorns verk i centrum. Utställningen
avslutades med en introduktion av det nationella måleri som uppstod kring 1890
med företrädare som Nils Kreuger, Karl Nordström, Richard Bergh och prins
Eugen.
I Näsströms artikel jämfördes Strömboms återskapande av en historisk
utställningsmiljö med den rekonstruktion som året dessförinnan, 1944, hade
visats i utställningen över Den unga Expressionismen. (se avsnitt längre fram) I
denna hade konstnärsgruppens ”De Unga” utställningar på Hallins konsthandel
fritt rekonstruerats, det vill säga rekonstruktionen bestod av verk från flera olika
utställningar.743 Men i Opponentutställningen var gestaltningen mer genomgripande i syfte att återskapa själva miljön. Nu var även den pedagogiska ansatsen
bättre, ansåg Näsström. Den här gången hade man grupperat materialet för att
ge publiken möjlighet att förstå vad konstrevolutionen innebar. Ett av de större
kabinetten innehöll exempel och motexempel från dåtidens olika konst-

Gustaf Näsström, ”Från Seinens strand, 80-talets radikala måleri visas på Nationalmusei hittills största
utställning”, ST 1945-03-17.
743
Hallins konsthandel låg på Norra Drottninggatan 22 i Stockholm. Konsthandeln hyrde ut sina lokaler för
utställningar och åren 1909, 1910 och 1911 visade ”1909 års män” där sin konst.
742

261

inriktningar i syfte att belysa variationen av konstnärliga uttryck vid denna tid.
Sammantaget får museet en eloge för den pedagogiska utställningstekniken, men
detta var inte tillräckligt för att få en inblick i tidsperiodens turbulens. Enligt
Näsström var katalogtexten nästan en förutsättning för en fullständig förståelse.744
Yngve Berg, konstkritiker i Dagens Nyheter, uppmärksammade också
utställningsarkitekturen. Genom hans blick får vi till exempel veta att:
Man får som inledning och bakgrund en sammanfattning av 1870-talets svenska
konst, man får de epokbildande utställningarna 1885 infattade i en lustigt
skisserad rekonstruktion av den Blanchska konstsalongens tidsbetonade
inredning med kvasimoriska valvbågar, röd plysch och solfjäderspalm, man får
i en liten pedagogisk avdelning exempel på de gamla utbildningsmetoderna vid
Konsthögskolan, på motivuppfattningen hos salongsmåleri och naturalism, på
den tekniska skillnaden mellan den gamla undermålningsmetoden och det nya
alla prima-måleriet etc.745

Berg prisade Strömbom för att denne i utställningen lyckats balansera estetiska,
historiska och pedagogiska aspekter - en kommentar som även avslöjar att denna
utställning formades enligt likartade principer som de som varit vägledande för
Strömbom i arbetet med Fem stora gustavianer två år tidigare. Det gav
möjligheter att göra jämförelser, skapade variation och inte heller blev man
uttröttad, konstaterade han. I recensionen får vi också klart för oss att Ernst
Josephson givits en framträdande position – geniet bland de övriga begåvningarna – på utställningen med en hedersplats i kupolsalen med Strömkarlen i
centrum : ”…och hela raden av hans övriga mästerverk skimrar och glöder som
pärlor och ädelstenar mot salens gyllene väggar och vittnar om att Josephson
tillhörde de stora mästarna av internationell klass.” 746 Kupolsalen var helt och
hållet ägnad Ernst Josephson – den enda av konstnärerna som fick individuell
uppmärksamhet med bland annat 40 målningar inlånade från Göteborgs konstmuseum.747 Både Berg och Näsström påpekade i sina artiklar att utställningen var
den hittills största på museet, den fyllde sju salar och 18 kabinett.
När Sixten Strömbom i katalogen sammanfattade Opponentgruppens
strävanden och konstsyn valde han att göra det mot bakgrund av tidens konstdiskurser, vilka enligt honom kunde förstås genom begreppen evolutionrevolution. Strömboms konsthistoriska narrativ utgick inte i första hand från ett
stilistiskt perspektiv utan det var snarare en kontextualiserad och socialt inriktad
berättelse. Den sociala dimensionen handlade bland annat om konstvärldens
beroenden. Som exempel framhävde han akademiledamöternas dåvarande makt
744
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över inköp och stipendier, kritikens roll som dess språkrör och inflytande över
konstmarknaden.748 Strömboms anammande av de modernistiska strömningarna och hans sympati för opponentrörelsens avståndstagande från en
akademisk konstsyn, framkom tydligt i hans kritik av den så kallade salongskonsten och konstmarknadens konservativa inriktning. Han menade att det
turbulenta konstlivet under 1880-talet uppstod som en konsekvens av marknadens efterfrågan och smakpreferenser. Så här beskrev Strömbom skeendets
kulmen:
Fram emot seklets slut hade ”salongskonsten” satt hela det ”demokratiska”
utställningsväsendet i misskredit. Tack vare statsmakternas och den borgerliga
publikens understöd kom det visserligen att överleva seklet. Men från mitten av
åttiotalet organisera sig Europa runt – efter franskt exempel – konstnärer med
starka personliga frihetskrav till sammanslutningar, mäktiga nog att trotsa
konservativa makthavare och en despotisk publiksmak.749

Konstnärerna stävade efter oberoende och originalitet, de frigjorde sig från äldre
tiders beställarkrav och sökte självständighet. Han påpekade att denna självständighet manifesterades genom att de ordnade egna utställningar, och på så
fick de direkt kontakt med publiken och köparna. 750 I Strömboms socialt
inriktade konsthistorieskrivning betonades således konstnärernas frigörelse från
institutionerna. Denna internationella tendens diskuterar också konsthistorikern
Bruce Altshuler i en helt aktuell analys. Det var genom de många konstnärsdrivna
initiativen som växte fram mot slutet av 1800-talet som de nya konstidealen
lanserades, och här synliggjordes även motsättningar mellan tidens olika
konstströmningar.751 I katalogtexten tecknades den svenska konstutvecklingen i
förhållande till den franska. Strömbom lyfte fram de franska förebilderna och
konstnärernas sinsemellan olika influenser. Carl Fredrik Hill och Ernst
Josephson fick särskild uppmärksamhet. Salongens betydelse för karriären och
för att hålla sig informerad om det allra senaste var också en aspekt som
Strömbom betonade. I det här sammanhanget citerade han Bruno Liljefors ”’Visst
studerade vi en del på museerna”, /…/ men måla modernt, det lärde vi på
Salongen.’”752 I Paris formerade sig svenskarna kring Ernst Josephson och 84
konstnärer, bosatta i Paris, Düsseldorf och Sverige, undertecknade gemensamt
protestskrivelsen riktad mot Konstakademiens undervisning. Enligt Strömbom
kom sedan utställningen Från Seinens strand inte bara att markera en ny epok i
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den svenska konsten, utan även i seendets historia. Det var det första moderna
genombrottet i svensk konst.
I ett utställningshistoriskt perspektiv är Strömboms insatser värda att noteras.
Hans uttalade ambition att med utställningarna vidga konsthistorieskrivningens
stilistiska inriktning framstår som nydanande och experimentell. I utställningen
Fem stora gustavianer, 1943, var syftet att ompröva just konsthistoriens fokus
på stilmässiga förändringar som traditionellt beskrivits som tydliga övergångar
från barock till rokoko och sedan nyklassicism. Med Opponenterna av 1885 valde
Strömbom att skapa sammanhang genom att belysa de såväl konstnärliga som
samhälleliga förhållanden som lett till dessa konstnärers protester mot
Konstakademiens konstsyn och utbildningsprogram. Detta uttrycktes också i
utställningen genom att en sal ägnades åt en presentation av konstnärsgruppens
lärare och föregångare. Denna sammanställning avsåg att utgöra en fond av den
konst, det vill säga det akademiska historiemåleriet och Fontainebleuskolans
friluftsmåleri, som gruppen reagerat mot men också varit beroende av. I
utställningskatalogens inledning påpekade Wettergren att denna möjlighet till
nära jämförelser skulle väcka diskussion om den verkligt bestående betydelsen av
gruppens revolt.753 Wettergrens förhoppning verkar inte ha realiserats. Jag har
inte kunnat finna några tecken på att dylika diskussioner följde i utställningens
spår. Däremot prisades, som ovan nämnda kritikerröster tog fasta på,
utställningens pedagogiska inriktning och gestaltning. Rekonstruktionen av
historiska utställningsmiljöer uppskattades. På så vis bidrog Opponentutställningen, liksom utställningen Fem stora gustavianer, 1943, till att befästa
epokutställningar som en särskild utställningsform. Gemensamt för dessa var ett
kontextualiserande perspektiv på konsten. Den rumsliga iscensättningen och
rekonstruktionen blev ett viktigt inslag. Och även denna utställning byggde på en
grundlig forskningsinsats.
Men Strömbom var definitivt inte nydanande ur ett genusperspektiv. I
utställningen fanns visserligen några av de kvinnliga konstnärerna medtagna,
men de utgjorde en klar minoritet. Representerade var Julia Beck, Eva Bonnier,
Mina Carlson-Bredberg, Hanna Hirsch-Pauli, Elisabeth Keyser, Emma LöwstädtChadwick, Anna Nordgren, Jenny Nyström-Stoopendal, det vill säga åtta av totalt
81 svenska konstnärer.
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Konstnärsförbundet 1891–1920, 1948

Konstnärsförbundet 1891–1920
12 februari- 31 mars 1948
Utställningslokal: övre våningsplanet
Utställningskommissarie: intendent fil. dr. Sixten Strömbom
Utställningskatalog: Nationalmusei utställningskatalog nr 142, Konstnärsförbundet 1891–
1920, Stockholm 1948.
Antal föremål: 645 katlognr.
Antal föremål NM samling: 266 varav 228 måleri, teckning och grafik och 38 skulpturUtställningsform: epokutställning
Antal besök: 45 386

Tre år senare, 1948, var det Konstnärsförbundets tur att bli presenterat i en
uppföljande utställning. Liksom Opponenterna av 1885 byggde utställningen på
Sixtens Strömboms mångåriga forskning om dessa svenska konstnärer.
Utställningen bredde ut sig på det översta våningsplanet då museet tillfälligt
tömts på den permanenta samlingen, vilket föranletts av att man samma år skulle
ta emot den omfattande utställningen Konstskatter från Wien. Det var nu dags
för den unga generationen att själva få bilda sig en uppfattning om sekelskifteskonsten, ansåg Wettergren. Liksom Konstnärsförbundets konstnärer en gång
revolterat mot en förlegad konstsyn, hade expressionismens företrädare några
decennier senare vänt sig emot Konstnärsförbundets dominerande ställning i det
svenska konstlivet. Konstnärsförbundets starka position förblev i stort orubbad
under 1900-talets två första decennier.754
Även denna utställning formades av Strömboms socialt påverkade konstsyn.
I katalogen betonades konstlivets ömsesidiga beroenden, på liknande vis som i
historieskrivningen om Opponenterna. Nationalismens inflytande, konstnärernas personligheter, mecenaterna, utställningarna och inte minst spridningen av
verken genom reproduktioner, var olika faktorer som Strömbom förde fram som
bidragande orsaker till gruppens starka position i konstlivet. Men även stilaspekter framhävdes och synliggjordes. Richard Bergh, Nils Kreuger och Karl
Nordström hade alla tagit intryck av Paul Gauguins och Vincent van Goghs
måleri. Mot slutet av 1800-talet hade måleriet blivit allt mörkare och mystiskt.
Kring 1905 ljusnade verken och en ny stilperiod ersatte 90-talets stämningsladdande symbolism och litterära figurmåleri. Den nya stilen framträdde på
Konstnärsförbundets utställning 1912. Färgbehandlingen hade då förändrats och
man föredrog starka, rena färger med en dragning till det monumentala, eller som
Strömbom uttryckte det: man strävade efter linjens och formens storhet.
Förbundets inriktning på smala, kvalitetsmedvetna utställningar hade enligt
Strömbom en positiv effekt för utställningsväsendet över lag. Förbundets
Konstnärsförbundet 1891–1920, Nationalmusei utställningskatalog nr 142, Stockholm:
Nationalmuseum, 1948, s. 3–5.
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konstnärer representerade också vid ett flertal tillfällen svensk konst i
internationella sammanhang, såsom på World´s Columbian Exposition i Chicago
1893 (Zorn kommissarie), Berliner Gewerbeausstellung i Berlin 1896 och 1910,
Exposition universelle i Paris, 1900 (Zorn kommissarie). De kvinnliga
konstnärerna i Nationalmuseums utställning var: Ester Almqvist, Eva Bonnier,
Hanna Hirsch Pauli, Anna Sahlström, Harriet Sundström, Berta Wilhelmson,
Elsa Giöbel - Oyler, det vill säga sju av totalt 76 deltagande konstnärer. 755
I detta avsnitt har jag behandlat utställningar där den svenska konsthistorien
varit fokus. Jag placerar dem således i det kunskapsteoretiska problemområdet
och konstdiskursens ställningstaganden. Dessa så kallade epokutställningar
avsåg att ompröva och utvidga en stilistiskt orienterad konsthistorieskrivning.
Men de kan också sägas ha befäst en svensk kanon. De här exemplen visar att det
var den svenska 1700-talskonsten och den svenska genombrottskonsten, det vill
säga Opponenterna och Konstnärsförbundet, som lyftes fram; under 40-talet
framhävdes även den svenska modernismen i museets utställningar.
Utställningshistoriskt var de emellertid nydanande. För det första var de uttryck
för en medveten strategi, de ingick i en serie utställningar som alla var tänkta att
belysa svensk konsthistoria. De var alltså inga enstaka händelser utan speglar
museets ambition att belysa konsthistorien i nya perspektiv. Detta är det andra
framträdande draget. I utställningarna Opponenterna av 1885 och
Konstnärsförbundet presenterades konsten i relation till samtidens konstliv och
rekonstruktionen av äldre utställningar blev ett sätt att synliggöra detta. Ytterligare ett nytt grepp var att blanda flera olika materialkategorier. I exempelvis
utställningen Fem stora gustavianer visades måleri och konsthantverk sida vid
sida. Utställningarna föregicks dessutom av omfattande forskningsinsatser,
bland annat landsövergripande föremålsinventeringar. Det var empiriskt
föremålsorienterade undersökningar och det fanns en uttalad ambition att göra
dessa resultat publikt tillgängliga. Detta bidrog till ökade satsningar på guidade
visningar och föreläsningsserier, som utgick från utställningarnas tematik.

Sixten Strömbom, Konstnärsförbundet 1891–1920, Konstnärsförbundet 1891–1920,
Nationalmusei utställningskatalog nr 142, Stockholm: Nationalmuseum, 1948, s. 6–19.
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Kungligheter i konstens värld
Gustav III i samtida konst. Utställning till 200-årsminnet av konungens födelse
24 januari – 17 februari 1946
Utställningslokal:
Utställningskommissarie: Sixten Strömbom
Antal katalognummer: 138
Antal föremål ur NM:s samlingar: 68
Utställningskatalog: Gustav III i samtida konst. Utställning till 200-årsminnet av konungens
födelse, Nationalmuseum 24 januari – 17 februari 1946, Nationalmusei utställningskatalog
nr 117, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner 1946.
Utställningsprinciper: kronologisk presentation över kungens livstid, från 1740-tal till 1790tal, integrerade materialkategorier, porträtt, minnespenningar, familjebilder,
representationsporträtt, historiska händelser (revolutionen 1772), skulpturer och byster,
ämbetsgärningar, italienska resan, karuseller och ringränning, kröningen(Pilo), Enda
”krigar”representationen posthumt ”slaget vid Svensksund den 24 augusti 1789 av Johan
Didrik Schoultz. Personliga dokument: barnbok, illustrationer till Gustav III: s drama ”Gustaf
Adolphs Ädelmod”, teckningar och akvareller utförda som elev till J. E. Rehn, dräkter.

I föregående kapitel visade jag exempel på några utställningar som utöver ett rent
historiskt perspektiv, till exempel Riksdagsutställningen 1935, och ett
konsthistoriskt fokus på porträttkonsten som Kung Gustafs folk 1938, också
uttryckte nationella ideal starkt förknippade med demokratiutvecklingen. Men,
som jag påpekar, det var en demokrati under monarkins, en landsfaders beskydd.
Jag har valt att undersöka utställningar som behandlar svenska kungligheter
eftersom jag förmodar att de också uttrycker nationella ideal. På så vis kan de
placeras i det nationella problemområdet där konstens förhållande till, och
betydelse för, formandet av en nationalbild är frågor som diskuteras. I det
följande kommer jag att visa att efterkrigstidens produktioner skiljde sig från
föregående decenniers utställningar.
Till skillnad från Looströms minnesutställning över Gustav II Adolf 1894 och
epokutställningen över den gustavianska tidens konst 1943, var avsikten 1946 att
ge en bredare presentation av Gustav III:s liv och gärning, och särskilt belysa
kungens betydelse för Sverige kulturella utveckling. Med porträtt och olika
konstföremål skildrades kungens levnadsbana, hans kulturella och politiska
gärningar, sist men inte minst hans betydelse som museets upphovsman. Det här
gjorde Wettergren en poäng av i öppningstalet då han i rollen som Gustav III
välkomnande de inbjudna gästerna, samlade i den gustavianska salen under Carl
Gustav Pilos målning Gustav III:s kröning i Storkyrkan. Invigningen skedde
med pompa och ståt. Det teatermässiga öppnandet var ett sätt att framhäva den
komplexa personligheten och kungens förkärlek för rollspel och iscensättningar.
Men teaterns värld var inte främmande för Wettergren heller. Under mellankrigstiden hade han under många år varit verksam som chef för Kungliga
Dramaten i Stockholm. I öppningsanförandet nämnde han bakgrunden till att
Gustav III betraktades som museets upphovsman. Det var kungens bror, hertig
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Karl, som tre månader efter mordet beslutat att överlämna konungens konstsamlingar till offentligen och upprätta ett museum. Detta som äreminne men
också för att förverkliga en museitanke som förmodligen växt fram under
kungens italienska resa 1783–84. Carl Gustaf Tessins och drottning Lovisa
Ulrikas betydelse som samlare men också som inspiratörer framhävdes, liksom
kungens önskan att etablera Sverige som framstående kulturnation. Instiftandet
av akademier, hemkallandet av konstnärer och Gustav III:s resa till Italien var
andra faktorer som Wettergren valde att lyfta fram. Kungens besök på Uffizerna
i Florens, det första statsägda museet, ansågs vara den direkta inspirationen till
att instifta ett museum i Sverige.756

77. Vernissagekort och skiss till emblem, Gustaf III i samtida konst, 1946.

Utställningen ordnades i krigets efterdyningar och det är i ljuset av den
situationen jag ser en tonvikt på konstens och museets frihet i förhållande till det
politiska livets rationalitet. I en tid präglad av långvarig politisk turbulens och
mänskliga övergrepp kunde en historisk återblick och påminnelse om kulturens
betydelse för nationens utveckling verka stärkande för den egna nationella
självkänslan. Utställningen formades som en kronologisk exposé över monarkens
liv och gärningar, såväl de politiska som kulturella. Wettergren valde att befästa
och understryka museets band till kungahuset.
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Det är svårt att av källorna få en tydlig bild av utställningens gestaltning. Förutom
utställningens narrativ om Gustav III:s betydelse för instiftandet av ett offentligt
museum i Sverige, hans passionerade intresse för kulturens alla uttryck och hans
intrigerande politiska manövrar, blev utställningen också uppmärk-sammad ur
ett dräkthistoriskt perspektiv. I Aftonbladet beskriver textilforskaren Elisabeth
Thorman inlevelsefullt sina intryck av måleriet:
… i alla dess detaljer, dräkternas överflödande mångfald av tjusande drag,
sidenets lätta skimmer, sammetens lyster och lenhet, broderiernas otroliga
finess, spetsarnas blommande ornamentik? Till ren fulländning har en och
annan fört detta sitt återgivande, så besjälat, så hänfört, att man, ställd inför en
sådan bild, upplever dessa tings skönhet så, som man aldrig någonsin upplever
dem i verkligheten.757

Här nämns inga konstnärer utan artikeln är helt inriktad på upplevelsen av 1700talsmästarnas återgivning av textilier. På så vis är den också ett gott exempel på
utställningen som en sinnligt fattad upplevelsemiljö, här åstadkommen genom
måleriets illusoriska och förföriska yta.
Till Gustaf V:s minne
7 december 1950 – 21 januari 1951
Utställningslokal:
Utställningskommissarier: För Nm 1.e intendent Carl Hernmarck, för Stockholms stad
ungdomskonsulent Axel Brandt. Från Livrustkammaren medverkade Åke Setterwall
(katalogtexten)
Utställningskatalog: Ja, nr 180
Antal katalognummer: 171
Antal föremål från NM samlingar: [ej angivet i katalogen]
Utställningsprinciper: tematisk presentation i tre block: monarkin (helfigursporträtt av
honom själv (Zorns fr. 1909), makan Sophia, moder Drottning Victoria och Fadern kung Oscar
II, Riksregalierna, [monarkins och ätten Bernadotte]), kungen som samlare: I. italiensk,
holländsk och flamländskt måleri, II. silver, visat var för sig, samt möbler, adresser och
broderier.
Antal besökare.32 725

Nästa utställning med koppling till det svenska kungahuset ägde rum i december
– januari 1950–1951. I oktober 1950 avled Gustav V och utställningen Till Gustaf
V:s minne tillkom på initiativ av Stockholms stads ungdomskonsulent med
anledning av kungens engagemang för stadens ungdomar. Denna utställning
framhävde kungen som samlare. Men den introducerande delen bestod av
familjeporträtt: Gustav V i helfigur omgiven av hans maka Sophia, far och mor
Oscar II och drottning Victoria. Anders Zorns helfigursporträtt, inlånat från Stora
Kopparbergs bergslag, väckte viss uppmärksamhet. I katalogen sägs att kungen
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höll handen i en talargest.758 Detta dementerades av sign H. af S [Ulf Hård af
Segerstad] i Svenska Dagbladet. Han avslöjade att målningen blivit retuscherad.
Ursprungligen hade kungen i handen hållit en cigarett som på begäran av
bergslagets disponent Erik Ljungberg senare övermålats av Zorn.759
Hur kommer det sig att katalogtexten inte tar upp detta? Var detta medvetet
eller kände utställningens kommissarie Carl Hernmarck inte till retuschen? Att
beskriva framställningen av kungens arm och hand som en talargest skriver in
porträttet i traditionen av representativa kungaporträtt, men om porträttet
avbildat kungen med en cigarett i handen skulle tolkningen kunna vara en helt
annan.
I en sal visades den så kallade Gallierasamlingen, ett tjugotal målningar av
äldre italienskt, flamländskt, holländskt och svenskt ursprung. Ursprungligen
stammar denna samling från Oscar I:s blivande hustru prinsessan Josefina och
fideikommissariatet i Bologna i Italien. I utställningen fungerade samlingen som
en fond för att visa den konstnärligt högtstående uppväxtmiljö Gustav V fostrades
i. Utställningens andra del ägnades kungen som samlare. Inledningsvis hade
kungens samlande huvudsakligen varit inriktat på konstindustriföremål, mot
slutet av 1800-talet var intresset riktat på ostindiskt porslin och senare samlade
han på svenskt silver från 1600- och 1700-talen. Här visades kallskålen med Karl
XII:s hästsko, som varit ett av de mer uppmärksammade föremålen i
utställningen Äldre guld och silfverföremål år 1887. Särskilt betonades att
silversamlingen avspeglade ett tilltagande estetiskt kvalitetsmedvetande hos
kungen. I det här sammanhanget är det också intressant att lyfta fram förvärvet
av de kyrkliga föremål i originalfodral, beställda av drottning Lovisa Ulrika 1745
från guldsmeden Gustaf Stafhell d.ä., som försvunnit ur riket och återfanns av
kungen i en konsthandel i Rom.760
Men utställningens paradnummer var riksregalierna: Guldkronan från 1561
till Erik XIV:s kröning, guldspiran från samma år, svärdet från 1541, äpplet och
nyckeln från 1561. Drottning Kristinas tronstol i silver, beställd av Magnus
Gabriel De la Gardie till drottningens kröning 1650, ingick också. I pressen skrev
man om hur transporten från Riksbanken skedde med poliseskort och om den
ständiga polisövervakningen av dessa föremål.761
Var det verkligen motiverat med ännu en minnesutställning enligt det här
konceptet, kommenterade Aftonbladet, men rosade samtidigt utställningens
gestaltning, till exempel Zorns helporträtt, placerat i mitten och i fonden av
utställningen; ”dramatiskt och spirituellt konungsligt” och enastående i sitt
slag.762 Enligt tidningen andades utställningen både pompa och intimitet. Det
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78. Inspektion av Riksregalierna i samband med Till Gustaf V:s minne.

79. Utställningsinteriör med porträttet av Porträttet av Gustav V i fonden.
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80. Anders Zorn, Gustav V, 1909.

svala i Zorns porträtt fångades upp i utställningens grå toner, i silvrets glittrande
och glänsande effekter mot azurblå underlag. Hela arrangemanget andades
högreståndsmässig kräsenhet. Men det är tydligt att utställningens försök att ge
en bild av konsten roll i kungens liv inte uppfattats av skribenten. Det
samhälleliga perspektivet saknades, då inget av det som hänt i riket under
regentperioden visades.763
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Utställningens utgångspunkt är intressant. För även om avsikten var att framhäva kungen som samlare och kännare, finns här ett underliggande narrativ som
handlar om monarkins representativitet och legitimitet i den moderna nationen
Sverige. Detta visualiseras bland annat genom helfigursporträttet, effektivt ställt
mot riksregaliernas historiska, symboliska och representativa laddning. Regalierna befäste nationens och monarkins samhörighet medan det ledigt framställda porträttet signalerade en ny tids monark, en okrönt kung. Endast
kraschan och ordensband underlättade identifieringen av den avbildade figuren.

Utställningar för ett modernt museum
Varför var ett modernt museums raison d´être oförenligt med 1800-talsmuseets
historiserande inriktning och vetenskapliga uppbyggnad? Denna fråga var
central och debatterades mycket under decennierna kring seklets mitt. Modernismen förknippades med radikalitet, förändring och ständig aktualitet, värden som
gick stick i stäv med museitankens historiserande och kategoriserande grundval.
Nationalmuseiutredningen tillkom 1944 för att utreda museets lokalfråga och när
den 1949 presenterade sitt betänkande lät det så här:
Det är för utredningen uppenbart, att ett museum för den moderna kämpande
konsten måste arbeta i andra och friare former än ett museum för den gamla,
erkända konsten, som i motsats till den moderna består av en noggrant sovrad
elitsamling, vilken på ett helt annat sätt står utanför dagens konstpolitiska
strider.764

Modernismens konst krävde flexibilitet och rörlighet, vilket knappast kunde
tillgodoses i den gamla museibyggnaden, så symboliskt laddad med 1800-talets
konstsyn och nationella värderingar. Utredningen var också formad av själva
museitankens ideal. Nationalmuseum beskrevs som ett konstens tempel; ett
monument som stod utanför tidens kulturella och samhälleliga konflikter.
Vid den här tiden associerades det moderna med opposition och kamp mot
det historiskt fastslagna, vilket till exempel återspeglades i frågan om de
monumentala historiemålningarnas (exempelvis Gustaf Cederströms Karl XII:s
likfärd, Carl Gustaf Hellqvists Waldemars Atterdag brandskattar Visby, Georg
von Rosens Erik XIV och Karin Månsdotter) placering i museibyggnaden.
Debatten fördes i Expressen mellan konstnärerna Isaac Grünewald och Sven Xet Erixon. Diskussionen handlade om historiemålningarnas kvalitet och därmed
huruvida deras rätta plats var i Nationalmuseum eller inte. Konstnärerna var
visserligen ense i sin uppfattning att verkens konstnärliga kvalitet var bristande.
Men medan Grünewald helst såg att målningarna placerades i ett historiskt
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sammanhang, i Livrustkammaren eller Historiska museet, det vill säga i ett
kulturarvssammanhang snarare än i en konstnärlig kontext, menade X-et att de
kunde förbli kvar i Nationalmuseum som avskräckande exempel, eller för att
beundras. Konstnären, och senare museichefen, Otte Sköld tog inte ställning i
frågan utan valde istället att se den från ett principiellt perspektiv rörande frågan
att gallra i museisamlingar – något som han tog avstånd ifrån.765 Det här är ett
bra exempel på konstdiskursens omprövning av historiemåleriet. Nya konstnärliga ideal, starkt påverkade av modernistiska strömningar, bidrog till att ompröva
1800-talets historie- och genremåleri. Nu ville man bokstavligen förpassa
historiemåleriet ut ur museet, bort från kanon.
Museets trångboddhet hade återkommande diskuterats, liksom den stora
frågan om konstmuseets identitet och samhällsroll. Hur skulle museet hantera
sitt komplexa uppdrag att verka som vetenskaplig historisk institution, att skapa
kanon och att vara en institution som följde samtidens konstnärliga trender? I
dag, med facit i hand, kan vi följa förhandlingarna som till slut resulterade i ett
nytt museum för den moderna konsten. Men historien skrivs ständigt på nytt,
modernismen i sitt kanoniserade narrativ är redan en förstelnad epok. En
revidering pågår fortfarande och lika aktuellt nu som då är konstmuseidiskursens
förhållningssätt till sin samtids konstproduktion och frågan om hur kanon
etableras.
Den unga expressionismen, 1944

Den unga expressionismen. Svenskt måleri 1909–20.
1 november – 10 december 1944
Utställningslokal: övre våningsplanet
Utst.kommissarier: Folke Holmér, Bo G. Wennberg, Gertrud Serner
Antal inlånade föremål: 464
Antal föremål ur NM samlingar: 32
Utställningsform: epokutställning
Utställningsprinciper: samlingsutställning, svensk expressionism, receptionshistorisk
Utställningskatalog: Den unga Expressionismen, svenskt måleri 1909–1920,
Nationalmusei utställningskatalog nr 103, Stockholm: Nationalmuseum. 1944.
Antal besökare: 17 073

Utställningen Den unga expressionismen. Svenskt måleri 1909–1920, ingick i
den serie epokutställningar som museets ordnade under Erik Wettergrens
chefsperiod. Den ovan behandlade utställningen Fem stora gustavianer, 1943,
765
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var den första, Den unga expressionismen den andra, följd av av 1885 år 1945,
men även utställningen Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860–1885
på Liljevalchs konsthall (ordnad av Sveriges Allmänna Konstförening 1944, i
samarbete med Nationalmuseum) kunde betraktas som del av denna plan. 766 Den
unga expressionismen har jag lyft ut ur avsnittet om epokutställningarna för att
den kom att ingå i den modernistiska rörelse inom det svenska konstlivet som
propagerade för att separera det äldre måleriet från det moderna, och för att lyfta
ut konsthantverkssamlingen från museibyggnaden. Genom att undersöka Den
unga expressionismen vill jag visa hur motstridig och problematisk frågan om
museets publika, samtida och konsthistoriska roll kunde te sig. Här korsas
sålunda diskurser inom avhandlingens problemområden.
Utställningen sammanställdes av de tre kommissarierna Folke Holmér,
Gertrud Serner och Bo G. Wennberg vilka lyckades samla in 547 föremål från 162
långivare. Den formades som en generalmönstring av en ny epok i den svenska
konsthistorien, med ambitionen att tydliggöra och nyansera de olika faserna. 767
Utställningen ordnades vid en tid då behovet av ett museum för den moderna
konsten var en brännande och aktuell fråga och i dess kölvatten, i december 1944,
initierades den ovan nämnda särskilda utredningen rörande Nationalmuseums
lokalbehov. Som jag tidigare påpekat hade museet återkommande kritiserats för
att inte i tillräcklig utsträckning, vare sig genom förvärv eller utställningar,
bevaka den svenska samtida konstutvecklingen. Under 1930-talet resulterade
denna skepsis gentemot Nationalmuseum i Samlarnas utställning, 1937, på
Liljevalchs. Utställningen bidrog sedan till bildandet av Föreningen för nutida
konst i april samma år. Utöver att vilja stimulera intresset för aktuella tendenser
inom konstlivet, var föreningens främsta mål att skapa en konstsamling med
svensk konst av hög kvalitet och att verka för att få till stånd ett museum för den
moderna konsten. Inom ett decennium hade man en samling om 140 föremål.768
I utställningskatalogens introducerande text, författad av de två kommissarierna Folke Holmér och Bo Wennberg, framkommer att de brottades med
gränslinjerna för utställningens innehåll, då de själva ansåg att begreppet expressionism långt ifrån var entydigt. Konstnären Birger Simonsson hade nämnt
begreppet 1910 i en artikel om Matisse. Parallellt florerade även benämningen
postimpressionism och det var först med Carl David Moselius artikel i Dagens
Nyheter den 20 mars 1911, med rubriken ”Impressionism och expressionism”,
som begreppet ”expressionism” togs i bruk. Enligt Moselius var den nya
strömningen ett led i konstens utveckling efter Vincent van Gogh, Paul Gauguin
och Paul Cézanne, men tekniskt ansågs den ha sitt ursprung i
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impressionismen.769 De flesta av de i utställningen deltagande konstnärerna hade
varit elever vid Konstnärsförbundets skola och utställningskommissarierna ville
visa hur dessa sökt sig fram i riktning mot det nya. Utställningen inleddes med
en rekonstruktion av Hallins konsthandel, en utställningslokal i Stockholm som
under några år, 1909, 1910 och 1911, var en samlingspunkt för konstnärerna. I
rekonstruktionen på museet visades ett tjugotal verk utställda vid dessa tillfällen.
Konstkritikern August Brunius lansering av benämningen ”1909 års män”
betonades, och naturligtvis också det franska inflytandet. Flera av konstnärerna
hade lockats till Paris och till Henri Matisses ateljé av konstnärskollegan Carl
Palme. Konstnärerna Gregori Aminoff, Ture Ander, Tor Bjurström, Gabriel
Burmeister, Arthur Carlson-Percy, Per Leander Engström, Isaac Grünewald,
Edward Hald, Albert Hoffsten, Knut Janson, Hadar Jönzén, Erik Gustaf Lindvall,
Gunnar Lundh, Einar Nerman, Arvid Nilsson, Carl Ryd, Gösta Sandels, Birger
Simonsson, Gadde Strandberg, Sigfrid Ullman samt skulptören Ivar Johnsson
och grafikern Artur Sahlén anslöt sig så småningom till kretsen. De var ingen
enhetlig skara och konstellationen splittrades snart då Leander Engström, Isaac
Grünewald, Tor Bjurström, Gösta Sandels och Birger Simonsson år 1912 lämnade
gruppen för att istället tillsammans med Nils von Dardel, Einar Jolin och Sigrid
Hjertén bilda ”De åtta.”770
I utställningskatalogen framhävdes 1909 års mäns centrala position i
konstlivet. Den yngre generationens intimister, naivister och ny-saklighetsivrare
var också påverkade av expressionismen, vilket utställningen försökte visualisera.
Man lyfte också fram de av kubismen påverkade konstnärerna som till exempel
John Sten, Siri Derkert och Dick Beer. Utställningen avslutades tidsmässigt med
verk av Februarigruppen 1919, utställda i Liljevalchs 1919, vilka fick representera
riktningens sista fas. Dessa konstnärer knöt an till romantikens mättade
stämningsmåleri.771
I ett utställningshistoriskt perspektiv är katalogens presentation av de
deltagande konstnärerna nydanande. Det som särskilt utmärkte den teoretiska
inramningen av Den unga expressionismen var det receptionshistoriska inslaget;
ett grepp som bidrog till att ge ett konkret historiskt perspektiv på konstkritikens
mottagande av de unga modernisternas konst då den först visades i offentligheten. Utställningens receptionshistoriska fokus motiverades med att mottagande i stort speglade och följde expressionismens framväxt i Sverige. Det går
att skönja en ambition att nyansera bilden av ett häftigt första motstånd mot
expressionismens konstnärer. Man ville visa att reaktionerna inledningsvis varit
betydligt mer nyanserade än vad som oftast hade framhävts. I katalogen
redovisades när och var verken tidigare hade ställts ut, vilket var ett nytt sätt att
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ompröva konsthistorieskrivningen och skapa en kontextuell inramning till
utställningen.
Som exempel fanns invid Nils Dardels Den döende dandyn (1918) förutom
ägare även redovisat att den visats på Göteborgsutställningen 1923. I katalogen
citerades ett pressklipp från när målningen visades i Stockholm hösten 1918:
…’Den döende dandyn’, som intager hedersplatsen på utställningen, är en
ypperlig illustration till utställningens resultat. Den stackars unge mannen i
grön smoking har till sanslöshet berusats af allt det vansinniga han fått
skåda.”772

På liknande sätt citerades recensioner från tidigare utställningar. Till exempel
August Brunius reaktion inför Vera Nilssons måleri då det visades på Liljevalchs
utställning Yngre svenska konstnärer hösten 1918:
…äro de då inte alla expressionister?... Expressionister i den meningen att de äro
hänsynslösa omstörtare av måleriska konventioner och stilar, kuriosa-målare
och vildsinta individualistiska krabater – det är mycket få i denna samling. Jag
skulle vilja säga att här finns endast e n riktigt konsekvent expressionist.
V e r a N i l s s o n. Hon har både det vilda sinnelaget och den vilda tekniken. Ge
henne det mest fromma och bleklagda landskap som motiv – och hon förvandlar
det till en uppskakande apokalyptisk syn: det är som om en jordbävning nyss
sprängt jordskorpan eller som om gravarna just skulle till att öppna sig och
släppa ut sina döda eller som om ett världskrig gått förhärjande fram över
nejden. En aftonstund i en helt vanlig stad får en spöklik glans över sig; ett
ordinärt flickansikte blir groteskt-vackert som en negerfetisch.773

Näst efter Leander Engströms och Nils von Dardels måleri renderade Sigrid
Hjerténs verk flest kommentarer i citatform i katalogen (6 stycken). Alla utom ett
var mycket nedsättande. Med de många citaten ville kommissarierna belysa hur
bemötandet av hennes konst förändrats över tid. Åren 1916–1918 hånades
Hjerténs verk i offentligheten; de föraktfulla och okunniga kommentarerna
kunde till exempel lyda så här ”…Det finns vid Gud intet af konst i hennes
idiotiska kråkspark.” 774 Och porträttet av konstnärskollegan Leander Engström
möttes av idel förakt:
…Visst finnes bland massan också saker av värde, jag tänker t. ex. på porträtten
av maken och av Leander Engström, men det hela ger ett beklämmande intryck.
Varför skola kvinnor över huvud taget hålla i penslar? En sak bör konstateras
med tillfredsställelse, nämligen att de många fåniga ångbåtarna försvunnit från
Ibid., s. 33. Sign. En själfständig, Vidi 15 nov. 1918”
Ibid., s. 61.
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fru Grünewalds tavlor. Det råder denna gång en angenäm brist på tonnage både
på hennes och på makens utställning.775

Carl Lagerberg skrev till exempel i Göteborgs Aftonblad den 23/11 1918 följande:
…Man borde helst icke spilla ord på sådan afart af konst som denna, men det
kan vara på tiden att för det äkta konstlifvets egen skull och för den goda
smakens skull, icke minst hos en uppväxande generation, söka bortrensa det
värsta ogräset från våra konstlokaler.776

Vid 1910 års utställning hade invektiven haglat över gruppen”1909 års män”,
värst var Albert Engströms nedsablande svada: ”Jag ser dem framför mig, de
långhåriga, osnutna ynglen, hur de träffande i centra af sina pseudoblaserade,
kvasiperversa dibarnasjälar sitta och stirra in i opalen på sina absinter och tycka
att de förlorat fotfäste.”777 Bemötandet förklarades av att konstens uttryck hade
radikaliserats och det dröjde fram till 1916 innan gruppen inbjöds att deltaga i
Konstnärsförbundets utställning i Liljevalchs konsthall. Två år senare, även
denna gång i Liljevalchs, var genombrottet ett faktum och då genom utställningen
Yngre svenska konstnärer. Samma år, 1918, publicerades också Ragnar Hoppes
och Gregor Paulssons arbete över Ernst Josephsons teckningar, vilket markerade
att en ny syn och värdering av expressionistiska uttryck i konsten var på väg. 778
Utställningen om expressionismen bemöttes emellertid av skarp kritik från
Svenska Dagbladets konstkritiker Gotthard Johansson. Han hade tidigt varit en
av dem som applåderade Nationalmuseums utåtriktade och publikt expansiva
verksamhet, men efter ett besök i utställningen var han djupt besviken. Han
påpekade att museets många utställningar vittnade om att kvantitet före kvalitet
började få övertag. För honom blev utställningen 1944 endast en ansats, ett
hopkok av tidigare redan kända verk. Johansson efterlyste istället en samlad
konsthistorisk översikt av det moderna genombrottet i Sverige: ”Därför är det en
utställning man hittills saknat, den som skulle skildra det moderna genombrottet
i svensk konst inte bara i den enskilda personlighetens utveckling utan som en
generations samfällda historia.”779 Den inledande rekonstruktionen av utställningarna från Hallins konsthandel 1909–1911 fick dock beröm av Johansson,
men sedan menade han, att utställningen hade organiserats som ett antal
separatutställningar utan någon genomgående princip. Han anklagade också
museet för att utställningstekniskt inte ha lyckats hänga med i utvecklingen.
Johanssons kritik riktades både mot innehåll och den övergripande gestaltningen. Han menade att 1920-talet var en splittrad period i det svenska
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konstlivet, vilket inte framgick av själva presentationen. Enligt Johansson var
utställningen mer dekorativ än belysande.780 Trots att Den unga expressionismen
ingick i den nya utställningsformen ”epokutställningar” saknades ännu ett tydligt
historiserande narrativ. I den bemärkelsen kan den inte entydigt beskrivas som
en epokutställning. Johansson kritik är intressant också för att den synliggör ett
nymornat intresse för det som Johansson ansåg vara museiutställningarnas
verkliga syfte och ändamål, nämligen att vara konstpedagogisk och samhällstillvänd.
Johanssons beska kritik, som ifrågasatte museets kompetens och utställningsverksamhet, väckte starka reaktioner. Den uppfattades som en kritik av större
mått, ett ifrågasättande av hela verksamhetens berättigande. Såväl Wettergren,
som den tidigare chefen Gauffin, gick till försvar. Gauffin svarade inte på kritiken
av själva utställningen utan bemötte den istället med att lyfta fram museets
utveckling inom det utställningstekniska området. Där hade det, tvärtemot vad
Johansson påstod, skett ett flertal förändringar sedan Richard Berghs dagar.
Möbelavdelningen hade vid ett flertal tillfällen omarbetats, silverföremålen hade
ordnats efter nya principer, den kinesiska samlingens uppställning präglades av
kreativitet och miniatyrerna hade placerats i ett specialdesignat skåp. År 1944
hade Johansson själv arrangerat utställningen Kontakt med nyttokonstnären på
Nationalmuseum. Denna skulle aldrig ha kunnat gestaltats som den gjorde utan
installationerna av elektricitet. Med ny monterteknik och elektrisk belysning
hade utställningstekniken förfinats och utvecklats. Tvärtemot Johanssons
påståenden menade Gauffin att museet istället gick i bräschen för
utställningstekniska framsteg.781 Wettergren bemötte i sin tur kritiken med
hänvisning till de positiva reaktioner museet fått från den blandade
vernissagepubliken. Hur skall man göra för att presentera konsten för denna
breda publik, frågar han sig retoriskt:
Enligt Dig skulle utställningen fullföljt det i det första utställningsrummet givna
uppslaget och gjorts till en kronologisk utvecklingshistoria med konstnärernas
verk splittrade och inpassade i olika utvecklingsskikt. Vi är inte dummare vid
museet än att vi varit inne på den tanken själva, och jag kan glädja Dig med att
jag i min experimentlust efter läsningen av Din artikel lekte med möjligheten att
göra en omhängning efter dessa linjer. Men vi måste fortsättningsvis avstå ifrån
den.782

Skälen till att de avstod var två: konstnärerna själva ville inte se sina verk splittrade i olika ”utvecklingsskikt” och museets egen monumentala arkitektur
utgjorde också en begränsning. Museet saknade vidare de ekonomiska
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förutsättningarna för att åstadkomma den utställningsarkitektur som Johansson
efterlyste, påpekade Wettergren.
Förutom de rent faktiska invändningarna mot utställningen speglade
meningsutbytet även den mer fundamentala skepsisen till Nationalmuseums
intåg på den samtida konstscenen och museets förhållande till de moderna
strömningarna. Från ett nutida perspektiv är det tydligt att denna diskussion
berörde något väsentligt som inte enbart gällde den dittills framgångsrika
utställningsverksamheten. Den handlade om museets kompetens och anspråk på
att skriva konsthistoria, att skapa kanon och att samtidigt framstå som ett aktuellt
museum. Enligt Johansson var det museets uppgift att genom utställningarna
spegla den konstnärliga kontexten i en historisk dimension och i ett vidare
perspektiv. Det var inte tillräckligt att enbart visa upp de enskilda konstnärerna
var för sig, utan förklaring till deras inbördes förhållande och till deras betydelse
i samtidens konstliv. Det hade museet i det här fallet misslyckats med.
Kritiken var inte samstämmig. I Dagens Nyheter var tongångarna positiva.
Tvärtemot Johansson prisade Berg det konsthistoriska perspektivet och berömde
Nationalmuseum för att utställningen lyckats ge en bild av tidsperiodens
konstnärliga produktion.783 Här har vi alltså två diametralt olika bilder och intryck av utställningen. Konstkritik är förvisso subjektiv, både redovisande och
värderande. Jag har valt att analysera Johanssons kritik, och dess bemötande,
emedan den tar upp museiinstitutionens utställningspraktik och dess vidare
syfte. Johanssons kritik kan förstås som en inlaga i diskussionerna om behovet
av ett eget museum för den moderna konsten, men här efterlyses också, ur mitt
perspektiv, för första gången en konstmuseispecifik utställningspraktik, det vill
säga ett förklarande sammanhang och inte enbart en redovisning av enstaka
konstnärers produktion. I utställningen var det enbart rekonstruktionen av
utställningarna i Hallins konsthandel som tydligt presenterade konsten i en
vidare och historisk kontext.
Fick den här utställningen en större betydelse än att peka på behovet av ett
nytt museum? Ja, mycket talar för det. Greppet att använda sig av äldre konstkritik för att belysa expressionismens framväxt och mottagande var nytt och
annorlunda. Det var exempel på en ny konsthistorisk metod som använde sig av
olika slags perspektiv på konsten för att följa ett konstnärskaps utveckling och
ställa det i sitt historiska sammanhang. Det är möjligt att utställningens kommissarier tagit intryck av utställningen Skånska Konstmuseum som arrangerades av
Lunds universitets konstmuseum tre år tidigare, 1941. Denna hade ordnats på
liknande sätt och följdes av den 1944 än mer aktuella publikationen Svensk
Konstkrönika under 100 år, sammanställd av konsthistorikerna Ragnar
Josephson, Sven Alfons och Bo Lindwall. Där användes ett urval av citat från
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konstkritik och från konstnärerna själva från tidsperioden 1843–1943.784 Det
säger också något om konstkritikens betydelse för förmedlandet av samtidens
strömningar, men också för konstlivet i stort. Kritikerkåren hade vuxit och
professionaliserats och de aktivt verkande, som exempelvis Erik Blomberg och
August Brunius, var inte nödvändigtvis knutna till något museum.
Konstkritiken kom så småningom att växa fram som ett eget konsthistoriskt
forskningsfält. Elva år senare, 1955, skrevs den första svenska avhandlingen i
ämnet, nämligen konsthistorikern och museimannen Gösta Liljas Det moderna
måleriet i svensk kritik. År 1982 kom konstvetaren och docenten Barbro
Schaffers avhandling Analys och värdering. En studie i svensk konstkritik 1930–
35, tätt följd av ytterligare två avhandlingar, Bengt Lärkners Det internationella
avantgardet och Sverige (1984) och Tulla Grünbergers Svenskt måleri under
andra världskriget, speglat genom dagspressens konstrecensioner av
utställningsverksamheten i Stockholm 1939 -1945 (1984) och 1993 Catharina
Eisners arbete om kritikern och skriftställaren August Brunius, Expressionismens framväxt. August Brunius skriver om konst 1904 - 1913.785 Avslutningsvis
kan man säga att mottagandet och Johanssons kritiska reflektion pekar på en
pågående diskussion gällande fenomenet museiutställnings specifika
möjligheter. I det här sammanhanget framhävdes betydelsen av ett historiskt
perspektiv och en iscensatt kontext. Under utställningsperioden, hösten 1944,
lyckades Erik Wettergren få till stånd den ovan nämnda utredningen rörande
museets lokalbehov. Utställningen fungerade således också som en manifestation
för behovet av ett eget museum för den moderna konsten.
Några år senare, 1950, ägde en ännu större satsning rum på vägen mot ett
modernt museum, en utställning som konkret sökte iscensätta modernismen
ideal. Den visades i Liljevalchs konsthall och inte i Nationalmuseum.
Det moderna museet, 1950
Nationalmuseums utställning Det moderna museet på Liljevalchs konsthall 1950
var ämnad att elda på debatten om ett nytt museum för den moderna konsten.
Nationalmuseiutredningen av år 1944 hade i sitt betänkande 1949 föreslagit en
tillfällig lösning för ett modernt museum, då man bedömde att det inte skulle vara
möjligt att upplåta en centralt placerad tomt för en helt ny museibyggnad. Idén
mötte stark kritik, men som Otte Sköld påpekade, en tillfällig lösning kunde trots
allt vara ett bättre alternativ än den situation man vid den här tiden hade att
förhålla sig till. I fyrtio år hade såväl konstnärer som den konstintresserade
allmänheten påtalat behovet av att kunna visa museets internationella och
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svenska samling av det senaste inom konsten på ett bättre sätt, än i den enda sal
i nationalmuseibyggnaden som upplåtits för ändamålet.786
Utställningen Det moderna museet skulle ge en heltäckande bild av museets
samling av svensk och internationell modern konst. I museet hade av
utrymmesskäl endast en bråkdel av denna samling kunnat visas och många
konstverk fanns därför deponerade som långtidslån i museer på landsorten eller
i statens lokaler. All konst kunde heller inte beredas plats i denna utställning.
Samlingen var redan voluminös och skulle inte heller i framtiden kunna visas i
sin helhet, då det tänkta moderna museets yta, föreslagen i Nationalmuseiutredningen, motsvarade Liljevalchs. Men bristen på publika exponeringsytor
blev också ett incitament för att nu testa helt nya utställningsprinciper. 787
Det moderna museet
5 september – 8 oktober 1950
Utställningslokal: Liljevalchs konsthall
Utställningsarrangörer: Nationalmuseum i samarbete med Liljevalchs konsthall
Utst.kommissarier: Bo Wennberg, skulptur och måleri, Gunnar Jungmarker, teckningar och
grafik, Carl Hernmarck, konsthantverk. Folke Holmér Liljevalchs konsthall.
Antal inlånade föremål: 0
Utställningskatalog: Det moderna museet, vägledning över utställningen av modern konst ur
nationalmusei samlingar, Nationalmusei utställningskatalog nr 175, Stockholm:
Nationalmuseum, 1950
Utställningsprinciper: omhängningar, gruppering i stilriktningar
Antal besökare: 19 665

Utställningen formades som ett experiment kring själva museiidén och frågan om
det moderna museets inriktning. Dåvarande museichefen och konstnären Otte
Sköld hävdade att rörligheten, flexibiliteten måste vara en framträdande ambition i verksamheten.788
Utställningen på Liljevalchs var således experimentell och ville visa hur det
nya museet skulle kunna arbeta med samlingarna. Eftersom alla konstverk inte
kunde visas inom en och samma hängning, genomfördes tre omhängningar.
Omhängningarna skedde nattetid och innebar konkret att utställningen delvis
ändrade karaktär. Den kompletterades också efterhand så att olika stilriktningar
och konstnärer fick allt större utrymme. Utställningen speglade på så vis
ambitionen att i det moderna museet åstadkomma en rörligare, mer föränderlig
samlingspresentation. Den tillfälliga utställningens principer skulle tillämpas
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också i arbetet med de permanenta samlingarnas presentation i det kommande
moderna museet.
Utställningen indelades i tre olika hängningsperioder. Som framgår av
illustrationen följde salarnas numrering således inte alls en kronologi eller en
logisk ordning för hur utställningen skulle upplevas. Den första utställningsperioden, 5–18 september, gav en tämligen balanserad presentation av
konstnärsgenerationerna under 10-, 20- och 30-talen. Under den andra, 19–28
september, fick det yngre måleriet träda fram och under den tredje hängningen,
29 september – 8 oktober, fick några få svenska konstnärer större eget utrymme.
De salar som visade modernt utländskt måleri och skulptur förblev orubbade
under hela utställningsperioden.

81. Planritning och salsdisposition visar att utställningen inte följde en kronologisk
princip

Det var inte enbart rörligheten under själva utställningsperioden som framhävdes utan även de olika hängningsprinciper som redovisades i salarna. I kubistoch surrealistrummet, sal 11, eftersträvades en spatiös museal hängning, i sal 10
och 12 en mer kompakt studiehängning. Ett konsthistoriskt perspektiv fungerade
som övergripande princip, med vissa avvikelser som gjordes av estetiska skäl. 789
I den stora skulpturhallen, sal 4, samsades svensk och utländsk skulptur och
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konsthantverk. De grupperades och placerades på olika platser i den stora
utställningshallen. Här visades verk av de franska skulptörerna Émile Antoine
Bourdelle och Charles Despiau, svenskarna Stig Blomberg, Bror Hjorth, Carl
Milles, Nils Sjögren och Edvin Öhrström liksom de danska skulptörerna Kai
Nielsen, Knud Nellemose och Gerhard Henning. I passagen innanför pelarna fick
skulpturer av finnarna Jussi Mäntynen, Hannes Autere, Ben Renvall och Mikko
Hovi knyta an till dessa. Ytterligare skulptörer som placerats i denna sal var
danskarna Adam Fischer och Aksel Einar Utzon-Frank, svensken Eric Grate och
vid fönstret Carl Friesendahl, Arvid Knöppel, John Lundqvist och Gustaf
Nordahl. Mellan dörrarna placerades Hilding Linnqvists stora målning, Torget i
Chinon. Väggarna var täckta med stora textilier där Märta Måås-Fjetterström fick
störst utrymme. Enligt intendenten Carl Hernmarck som skrev om utställningen
var hon den som gett textilen en personlig stil. Verkstaden hade fortsatt stark
position med Barbro Nilsson, Marianne Richter och Ann-Mari Lindblom. Viola
Gråstens ryor ansåg han mer finska än svenska, asymmetrin och färgernas glöd
var icke typiskt svenska.790 Två salar, 7–8, ägnades konsthantverket, huvudsakligen svenskt konstglas från våra de svenska glasbruken och deras konstnärer.
Från Orrefors Simon Gate, Edward Hald och Edvin Ollers samt Ewald Dahlskog
från Kosta. Här visades också verk av Tyra Lundgren.791
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Utställningen bemöttes av en positiv kritikerkår. Den rörliga hängningen
lovordades och det är tydligt att ansatsen inte enbart betraktades som propaganda för ett nytt museum utan också som ett uttryck för en förändrad attityd till
museipubliken och samhällsutvecklingen i stort. Dagens Nyheters Yngve Berg
menade att utställningens skiftande hängningar var ett tecken på att man nu från
museets håll var beredd att möta de ökade kraven på ett publikt och pedagogiskt
tilltal.792 Expressens Lars Erik Åström uttryckte sig i mer allmänna och politiska
ordalag. Ett modernt museum borde ”…tillämpa det fria ordet och ge plats åt
såväl de vildaste som de måttfulla i sina utställningsserier, men det måste
naturligtvis avstå från tendens, det får inte försöka dirigera smaken.”793
Åströms kommentar är intressant också i ett vidare perspektiv. Här antyds
näm-ligen en förändrad syn på ett museets samhälleliga uppdrag. Ett museum
för den moderna konsten skulle inte ägna sig åt smakfostran eller försöka styra
den allmänna konstsmaken.
Satsningen upprepades två år senare i samarbete med Konstakademien, då
utställningen också visades där.794 Fortsättningen är välbekant – dessa och
många andra utställningar, liksom slutligen Nationalmuseiutredningens betänkande, ledde så småningom till ett nytt museum för modern konst. År 1958
öppnade detta för publiken, men redan 1956 visades, som ovan nämnts, lokalerna
på Skeppsholmen i Stockholm i samband med en av vårt lands större konsthändelser någonsin. Där visades Pablo Picassos Guernica. Med Moderna
Museets tillkomst inleddes en ny fas i Nationalmuseums utställningshistoria.
Med det moderna måleriets avknoppning inriktades de tillfälliga utställningarna
inom Skulptur- och målerisamlingen på den äldre konsten. Det nya och senaste
exponerades framför allt i utställningar genom Konsthantverksavdelningen och
Teckning- och gravyravdelningens försorg, då dessa samlingsområden inte
berörts av indelningen i äldre konst och modern och samtidskonst.

Formens exponering
Kraven på ett museum för konstslöjden hade väckts redan på 1870-talet, och ett
halvt sekel senare är den åter tapeten.795 Gregor Paulsson, Axel Gauffin och Erik
Wettergren var alla engagerade i 1920-talets museidebatt som både handlade om
behovet av ett museum för konstindustrin och ett självständigt museum för den
moderna konsten.796 I samband med det tidiga 1940-talets expansiva
792
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utställningsverksamhet aktualiserades kraven som sagt, vilket Nationalmuseiutredningen också uppmärksammade.797 Med hjälp av utställningarna sökte
museichefen Erik Wettergren stärka argumenten för nya och lämpligare lokaler
för såväl konstindustrin som för den moderna konsten. Åttio år hade passerat
sedan invigningen av museet, redan tidigt trångbott, men då också fyllt av de
historiska samlingarna och de samlingar som idag förvaltas av Livrustkammaren
och Myntkabinettet. År 1943 höjdes tonläget i kraven på bättre och mer
ändamålsenliga lokaler för museets hela verksamhet. De historiska samlingarna
flyttade då ut ur museet till det nya Historiska museet på Narvavägen, vilket var
efterlängtat. Men istället för att låta konsten få sprida ut sig i Nationalmuseibyggnaden, placerades tillfälligt Krigsarkivet i museets bottenvåning. En brandfara och ett arbetsmiljöproblem, ansåg Wettergren som hade hoppats att konsten
istället skulle få ta plats i dessa salar.798
Trots att de historiska samlingarna flyttades, kvarstod behovet av mer
utrymme och fler museer.799 Wettergren talade om de ”deprimerande arbetsförhållandena” 800, och poängterade på tal om utställningen Rörstrand under tre
århundraden 1726–1943, 1943:
Utställningar av detta slag peka alltså framåt, i det de understryka behovet av
nya och rymliga museilokaler, och ge tjänstemännen tillfälle att skaffa sig
erfarenheter beträffande de utrymmesbehov och utställningsmetoder som
krävas för att samlingarna skola komma till sin rätt ur vetenskaplig och estetisk
synpunkt. De tjänstgöra alltså som experimentverkstäder för det konsthantverksmuseum, beträffande vars tillkomst jag hos statsrådet och chefen för
ecklesiastikdepartementet under året anhållit att en utredning måtte vidtagas.801

När Wettergren några år senare, 1945, talade om de utställningar över svensk
konstindustri som museet arrangerat, beskrev han dem som ”…monografiska
uppvisningar av några konstindustriella företags produktion.”. 802 De ingick även
i museets satsning på att belysa olika epoker i den svenska konstens historia.
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Intressant är att han vid denna tidpunkt, alltså 1945, inte tar upp behovet av ett
museum för konsthantverket. Utställningen Orrefors. 1917–1942. 25 års
verksamhet, 1942, Rörstrand under tre århundraden 1726–1943, 1943 och
utställningen Marieberg 1758–1788, 1945, skrevs på så vis in i en annan kontext,
en historiskt återblickande. De starka önskemålen om ett nytt konsthanverksmuseum hade vid tiden för krigsslutet tonats ned.
Som ovan nämnts fick Wettergren, i och med Nationalmuseiutredningen,
gehör för behovet av att utreda lokalfrågan. 803 När Nationalmuseiutredningen
yttrade sig om ett museum för konstindustrin och konsthantverket var man
vacklande. Dels refererade utredningen till 1913 års yttrande i frågan, då man
föreslagit att avdelningen för konsthantverk skulle formas som ett studiemuseum, dels föreslog man nu att Nationalmuseum strategiskt borde verka för
att synliggöra sambanden mellan museets samtliga samlingsområden. Samtidigt
kunde man tänka sig en lösning där konsthantverket kunde ingå i det framtida
moderna museet. Ett argument som framfördes var att nuvarande Nationalmuseum saknade resurser att aktivt driva en smakfostrande propaganda.804
Detta är i sig ett märkligt påstående ställt i relation till de ovannämnda och flera
andra stora utställningssatsningarna under 1940-talet. I samband med dessa
ordnades också föreläsningsserier och visningar.
Till skillnad från den relativa samsynen angående behovet av ett eget museum
för den moderna konsten, framstår utredningens rekommendationer gällande
konsthantverkets museala framtid mer diffusa. Tydligt är dock att man gärna såg
att konsthantverket, om det placerades i det moderna museet, presenterades i
tidstypiska miljöer. Utredningen förordade med andra ord en återgång till de
stilhistoriskt inspirerade miljöer som var vanligen förekommande kring sekelskiftet och under 1900-talets första decennier.
I det moderna museet skulle de tillfälliga utställningarna fungera som
komplement till skådesamlingen. Vidare betonades att dessa inte skulle vara
kommersiellt inriktade.805 Utredningens betänkande ger oss också en föreställning om synen på museets publika och vetenskapliga funktion. Ecklesiastikdepartementets chef poängterade 1944 bland annat att museet var en härd för
vetenskaplig forskning. Det var landets största folkliga museiinstitution och
ämnad för kunskap och konstnjutning. Museet skulle stärka allmänhetens
konstintresse och verka fostrande genom att visa den svenska konsten, som
speglade den nationella kulturen. Dess samling av konsthantverk ansågs påverka
smakbildningen. Museets samhällsberättigande var med andra ord primärt att
vara en forskande, fostrande och bildande institution. Det nationella perspektivet
var också viktigt. Konsthantverkssamlingen uppfattades alltså som en resurs och
detta var möjligtvis också ett av skälen till att frågan om ett nytt, eget, museum
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för konsthantverket lades på is. Bristande pedagogiska resurser eller ej – det
fanns en museisamling och inget tillräckligt attraktivt alternativ presenterades.
Frågan om behovet av nya museer engagerade som sagt också konstkritikerna. Gotthard Johanssons framförde 1950 att Nationalmuseums samlingar
skulle delas i en sovrad elitsamling, motsvarande utställningen av Mästerverk ur
Nationalmusei samlingar, 1945, som efter krigsslutet sammanställdes av ett
urval av museets förnämsta konstverk, ämnad för den breda publiken, och en
studiesamling för forskare och särskilt intresserade. 806 Han förordade med andra
ord en tydlig åtskillnad mellan det publika museet och den vetenskapliga
institutionen.
En smakfostrande propaganda hade dittills drivits framför allt av Svenska
Slöjdföreningen. Men föreningen var definitivt ingen solitär utan historiskt sett
nära förbunden med Nationalmuseum. Många aktörer var parallellt engagerade
i museet och i föreningen, till exempel Fritz von Dardel, Gustaf Upmark d. ä., Carl
Anton Ossbahr, Ludvig Looström, Erik Gustaf Folcker, Gregor Paulsson, Åke
Stavenow och Erik Wettergren. Däremot dröjde det ända fram till 1944 innan
Slöjdföreningen fick möjlighet att arrangera en större utställning i museibyggnaden, nämligen Kontakt med nyttokonstnären (se nedan). En orsak till
dröjsmålet var museiintern. Under seklets första decennier var museet inriktat
på att forma sig en position som just konstmuseum. Det samtida konsthantverkets utövare betraktades inte fullt ut som konstnärer och föremålen inte
heller som konst. Nationalmuseum hade framför allt visat exklusiva praktpjäser
och andra unika objekt. I museistadgarna användes begreppet konstslöjd fram
till 1912 för att därefter ersättas av konsthantverk.807 Men på 1940-talet vände
trenden. Museet ordnade ett flertal utställningar i samarbete med andra
institutioner, företag och kommittéer. Sådana var exempelvis Framtidens Folkets
Hus, inredning och utsmyckning, 1941, Orrefors. 1917–1942. 25 års verksamhet,
1942, Rörstrand under tre århundraden, 1726–1943, 1943 och den årligen
återkommande utställningen Svensk bokkonst.
Vad utställningsgestaltningen beträffar erbjöd den evakuerade museibyggnaden också nya möjligheter att utveckla och laborera med installationer och
hängning, monteruppställningar färgsättning och belysning. I artiklar och årsberättelser från krigsåren, som behandlar konsthantverkets exponering, kan jag
se ett tilltagande intresse för gestaltningsfrågorna. I Svenska Dagbladet rosade
kritikern Gotthard Johansson arkitekten Bengt Gates gestaltning av Orreforsutställningen 1942. Det var en utställning i internationell klass, väl regisserad av
Gate, då den visade på kontinuiteten och utvecklingslinjerna i produktionen.
En strålande effekt har han spelat ut i själva entrén, där han av ett skumt
passageutrymme skapat ett slags salon carré och komponerat en rad utsökta
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stilleben av i artificiellt belysta montrer infattade praktstycken från olika år. Men
i de stora salarna leker vårsolen fritt i blixtrande kristall och djupglödande
graalglas, och föremålen få tala för sig själva, kommenterade endast av en rad
som studiematerial intressanta teckningar och kartonger runt väggarna. 808

84. Orrefors 1917–1942, 25 års verksamhet, 1942.

Orrefors 1917–1942. 25 års verksamhet

Rörstrand under tre århundraden 1726–
1943

24 april–7 juni
Utställningskommissarie: Erik Wettergren
Utställningsarkitekt: Bengt Gate
Antal föremål: 376 katalognummer
Antal föremål ur NM:s saml: 17
Utställningskatalog: Orrefors 1917–1942, 25 års
verksamhet, Nationalmusei utställningskatalog
nr 82, Stockholm: Nationalmuseum, 1942.
Utställningsprincip: kronologi och tekniker

808

2 april–8 augusti 1943
Utställningslokal: nio salar
Utställningskommissarier: Carl Hernmarck
Arbetsgrupp: Bo Gyllensvärd, Nils Lindhagen,
Elias Cornell, Elma Rålamb och från Rörstrand
Fredrik Wehtje och Gunnar Nylund
Utställningsarkitekt: Åke Huldt
Antal föremål: 587 katalognummer
Antal föremål ur NM:s saml: cirka 207
Utställningsprincip: kronologi, material, dekor

G. J-n. [Gotthard Johansson], Orrefors jubilerar i Nationalmuseum., SvD 1942-04-25.
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85. Orrefors 1917–1942, 25 års verksamhet, 1942.

Utställningen uppfattades och upplevdes alltså, med konstvetaren Charlotte
Klonks begrepp, som en upplevelsemiljö. 809 Konstkritikerna under 1940-talet
visade ett ökat intresse för utställningsgestaltningen, och i några av de större
utställningarna som jag ovan analyserat, iscensattes historiska händelser med
stöd av rekonstruktioner. Dessa rekonstruktioner kan också beskrivas som ett
slags upplevelsemiljöer. Av Johanssons upplevelse att döma var Orreforsutställningen gestaltad på ett sådant sätt att den befrämjade en kontemplativ
seendepraktik. Av fotodokumentationen framgår att föremålen placerats relativt
glest och med hänsyn till inbördes storleksförhållanden.
Under 1943 visades sig detta intresse för den rumsliga gestaltningen i några
mindre utställningar med föremål hämtade från de egna samlingarna, bland
annat antiksamlingen, samlingen av kinesiska målningar och skulptur, japansk
skulptur och konstnären Elias Martins akvareller och teckningar. I dessa
utställningar ville man pröva olika hängningar och avsikten var även att
undersöka hur föremålen ur såväl vetenskaplig som estetisk synvinkel bäst kunde
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exponeras.810 Ett starkt incitament för den experimentella inriktningen var som
sagt att söka få till stånd ett eget museum för konsthantverket. En av de större
satsningarna var utställningen Rörstrand under tre århundraden 1726–1943.
Visserligen omfattade utställningen inlånade föremål från såväl privatpersoner
som offentliga institutioner och museer, men merparten av det äldre materialet
hämtades från Nationalmuseums egna samlingar. I museet iordningsställdes
hela nio salar. Denna utställning är ett gott exempel på ett ökande intresse för
utställningen som form. En person anställdes enbart för att svara för utställningens övergripande gestaltning, och denne kallades utställningsarkitekt. En
titel som används ännu idag, men vanligare är benämningen utställningsscenograf. Erik Wettergren engagerade Svenska Slöjdföreningens vice verkställande direktör, arkitekten Åke Huldt, som han kände och hade samarbetat
med.811
Smakfostran i folkhemmets tidsålder
År 1944 fick Svenska Slöjdföreningen som sagt möjlighet att för första gången
ordna en utställning i museibyggnaden. Med Kontakt med nyttokonstnären. ville
man manifestera den svenska formgivningens inverkan på närmiljön: hemmet,
kontoret, gatan, parken, restaurangen, kyrkan och inte minst biografen.
Utställningen följde på så vis tidens miljögestaltande trend. Dessutom öppnades
en möjlighet att knyta formgivarna till museet i enlighet med den paroll som
Gregor Paulsson två decennier tidigare formulerat: ”Så blir konstmuseet icke
längre en specialinstitution för esteter utan ett socialt organ, som arbetar för
samhället, visar dess liv och arbetar för dess ideal.” 812 Till utställningen
producerades en katalog med fotografier av de olika miljöerna och med tecknade
illustrationer i marginalerna.
Konstkritikern Gustaf Näsström skrev katalogtexten som en vägledning
genom utställningen. Här är det historiserande anslaget påtagligt. Näsström
inledde med en historisk koppling, en hyllning till 1700-talets formspråk såsom
det kommit till uttryck genom arkitekten Jean Eric Rehns mönsterritningar. För
Näsström var han ”…den idealiska nyttokonstnären.”813 I rollen som ciceron
genom utställningen ger oss Näsström en levande beskrivning av utställningens
organisation. Dess miljöer var utformade i en slags vardaglig kronologi med
utgångspunkt i hemmet för att därefter leda besökarna vidare ut i arbetslivet och
stadens offentlighet:
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Nu har ni fått göra en rundvandring genom nutida svensk vardag i några av dess
typiska facetteringar. Det började med toalettbestyren, frukosten och barnens
lek i hemmet. Det fortsatte med promenaden längs citygatan förbi parken till
kontoret och vidare till lunchbaren och lyxrestaurangen. Ni fick också en glimt
av olika arbets- och nöjesmiljöer och kastade även en blick in i kyrkan. Till sist
har ni nått fram till butiken, där ni både kan köpa modern nyttokonst och se hur
konsthantverket stödes av samlarintresset, vilket belyses med ett urval ur
Kronprinsens keramiksamling. Hela tiden har ni haft kontakt med nyttokonstnären, och kanske har ni blivit överraskad av att han – eller lika ofta: hon
– så ofta har sin hand med i spelet vid utformningen av vardagens och helgens
föremål.814

Utställningen organiserades med funktionen som styrande princip. ”Överallt
griper nyttokonstnären in med sin formande hand och låter sin fantasi pyssla
med ändamålsenligheten, till dess det spinner av trivsel i den ”maskin att bo i”,
som hemmet en gång kallats. Den fulländade tjänstbarheten hos bohagsföremålen är utgångspunkten för hans arbete.”, skriver Näsström.815
Några år senare, 1949, när Svenska Slöjdföreningen ordnade en ny utställning
i museibyggnaden, Nyttokonstnärerna, var tongångarna annorlunda. Nu
betonades konsthantverkets individuella och konstnärliga karaktär. Konsten var
till skillnad från konsthantverket fri och oberoende, hantverket och konstindustri
förknippades med nytta och massproduktion. I denna utställning luckrades
traditionella utställningsprinciper upp genom att exklusiva och experimentella
föremål presenterades sida vid sida med massproducerade produkter. Detta
ansågs, som konsthistorikern Ann-Sofi Topelius påpekat, strida mot Slöjdföreningens tidigare strävan efter enhetlighet och en tydlig linje. 816 Ett annat nytt
grepp var utställningens gestaltning, där en svart bakgrund bidrog till att
framhäva de olika föremålen som enskilda objekt. 817 Nyttokonstnärerna 1949
ville visa den individuella prestationen före det kollektiva, och konsthantverkets
konstnärliga status framhävdes. Ordförande i Svenska Slöjdföreningens facksektion Bengt Gate menade att man medvetet valt att ordna utställningar av två
slag: ”En linje med programmatiskt upplagda propagandautställningar, helst
föregångna av undersökningar och tävlingar, och en linje, som framför allt tar
sikte på den individuella konstnärliga produktionen.” 818 Denna utställning var ett
exempel på den senare inriktningen. Utställningsaffischen formgavs av Stig
Lindberg.819
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God Konst i hem och samlingslokaler
19 oktober – 2 december 1945
Lokal: Övervåningens norra halva, 4 salar, 14 kabinett, trapphallen, Nationalmuseum
Utst.kommissarie: doc. Carl Nordenfalk, fil.kand. Carlo Derkert, intendenter Gertrud Serner och Boo
von Malmborg, fru Anna Sjögren, fil. lic. Åke Meyerson, presskommissarie.
Utst. arbetsutskott: ÖI Erik Wettergren, organisationschef Einar Ebe, dir. Karl Kilbom, red. Birger
Lundberg, doc. Carl Nordenfalk, fru Anna Sjögren, arkitekt Sven Wallander.
Utställningsdesign: Åke Huldt
Antal föremål: 650
Utställningskatalog: God Konst i Hem och samlingslokaler, Nationalmusei utställningskataloger nr 115,
Stockholm: Nationalmuseum, 1945.
Material: konst, skulptur, grafik och konsthantverk
Utställningsprinciper: tre avgränsade utställningar: Monumentalkonst ämnad för samlingslokaler,
originalkonst avsedd för utsmyckning (här ingick några interiörer med exempel på bra och dålig konst
samt skampålen med hötorgskonst, exempel på konstföreningarnas verksamhet, Vi:s författarporträtt
och 13 originallitografier), HSB:s prismaximerade utställning.
Antal besökare: 30 000

Mellan de två utställningarna Kontakt med nyttokonstnären 1944 och
Nyttokonstnärerna 1949 visades i Nationalmuseum en radikal och propagandistiskt upplagd utställning God Konst i Hem och Samlingslokaler, 1945. På
flera sätt avvek denna från den utställningspraktik som under seklets första hälft
utvecklats inom museet. Det var den minst kungliga i museets historia, påpekade
museichefen Carl Nordenfalk senare i sina memoarer.820 Vad Nordenfalk
hävdade ska naturligtvis inte förstås som att alla museets utställningar genomförts i en rojalistisk anda, men tveklöst var museets koppling till kungahuset vid
denna tid fortfarande mycket stark.
Utställningen God konst för hem och samlingslokaler följde en liknande
smakfostrande tradition, som Ellen Keys och Carl Westmans utställning i
Stockholms arbetarinstitut 1899, varit ett uttryck för. 821 Keys och Westmans
utställning hade riktat sig till arbetarklassen och en bredare allmänhet, i syfte att
framhäva vardagsföremålens skönhetsvärden och att söka öka den breda
allmänhetens estetiska medvetenhet. Den var också ett tidigt exempel på hur
utställandet ingick in i den estetiska bildningsrörelse som i Sverige växte fram
under 1900-talets första hälft.822
Konstkritikern Gotthard Johansson menade att God konst i hem och
samlingslokaler snarare var en startsignal än ett avslut; evakueringsperioden
med de tillfälliga utställningarna hade bidragit till en förnyelseprocess och
820
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museet hade börjat spela en aktiv roll i konstlivet. En process ”…vars betydelse
inte minst framgår av denna sista stora utställning, som med sin friska och
frejdiga propagandakaraktär djärvt bryter sig ur den konventionella ramen för
museets verksamhet.”823
Utställningen tillkom i nära samverkan med folkrörelserna, representerade
av Folketshusföreningarnas Centralorganisation och HSB824 samt tidningarna
Folket i Bild och Vi. Från museets sida ville man fullfölja ambitionen från 1920talet, det vill säga att ge exempel på konstens plats i de miljöer där människor
dagligdags vistades. Kontakt med nyttokonstnären året dessförinnan var också
ett exempel på detta. Ett av huvudsyftena var att lyfta fram Folkets Huslokalerna
som alternativa, mer tillgängliga platser att visa konst i, än museerna som inte
fullt ut lyckats nå den breda publiken. Utgångstanken var antagandet att
människan har ett inneboende skönhetsbehov och idén att konsten kunde bidra
till trivsammare lokaler. Inom ramen för utställningen ordnades en idétävling där
uppdraget var att göra ett förslag i valfri teknik till en målning för ett offentligt
samlingsrum i ett Folkets Hus i ett medelstort samhälle. 825
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Parallellt med denna utställning visades Mästerverk ur Nationalmusei samlingar. I invigningstalet till den förstnämnda beskrev Wettergren de två utställningarna på följande sätt:
Jag vill inte här trötta denna väntande skara genom att redogöra för de vägar
genom vilka vi söker nå detta mål. Låt mig bara hänvisa till de två utställningar,
som samtidigt pågår här i museet. Å ena sidan Mästerverken, alltså det ädlaste,
det högsta, det i sin stränga sovring mest fulländade vartill gångna tiders
konstnärliga strävanden har nått – å den andra sidan den som vi nu skall ägna
oss åt – en konst som söker sig fram söker nya uttryckssätt, nya vänner, nya
platser att blomma på. Den som i uppriktighet öppnar sitt sinne för den ena, den
redan hallstämplade av dessa utställningar, han skall inte heller vara döv för den
andras, den nyas budskap.826

Inom museets väggar möttes nu museets främsta konstskatter, presenterade som
enskilda unika objekt (en elitsamling), och en samtida utställning ämnad att
fostra och att väcka ett brett intresse. Genom de båda utställningarna skapades
således bryggor mellan vetenskapsbastionen, nationalsymbolen och samhällsinrättningen. I det här sammanhanget är det naturligt att blicka bakåt och
betrakta utställningen mot bakgrund av Richard Berghs sociala ambitioner under
devisen ”Konsten åt folket” och ”Endast det bästa är gott nog åt folket”. År 1945
var det folkrörelsernas medlemmar, det vill säga den bildade arbetarklassen,
Sveriges gryende medelklass, som utgjorde såväl det politiska som kulturella
Sveriges grundpelare. Men målet var också att engagera de unga samtida konstnärerna i den pågående samhällsutvecklingen.827
God Konst i hem och samlingslokaler organiserades i tre separata delar. Den
omfattande totalt fyra större utställningssalar, två mindre salar och 14 kabinett.
I trapphallen möttes besökarna av den yngre svenska skulpturkonsten och
skulptur i stengöt828 och därnäst olika exempel på monumental utsmyckning för
samlingslokaler. I ett kabinett presenterades visionen för Folkets Hus nybyggnationer runt om i landet och i ett mindre utrymme, avdelat i den andra större
utställningssalen, presenterades pristagarna i idétävlingen. Två stora långsmala
salar visade ung samtida konst och i några kabinett en utställning arrangerad av
HSB. i en mindre sal fanns en liten utställning med tidningen Vi:s författarporträtt och därefter ett antal presentationer av några större Konstföreningar.829

Överintendent Wettergrens tal vid öppnandet av utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler” i
Nationalmuseum den 19 oktober 1945, kopia text, 1946. Nationalmuseums 14:e vandringsutställning (God
konst i Hem och samlingslokaler), F1A:60, NM/AVD.
827
God Konst i Hem och samlingslokaler, Nationalmusei utställningskataloger nr 115, s. 8 f.
828
God Konst i Hem och samlingslokaler, Nationalmusei utställningskataloger nr 115, s. 11. Stengöt är en
sandstensliknande massa som underlättade massproduktion.
829
God Konst i Hem och samlingslokaler, Nationalmusei utställningskataloger nr 115, s. 13. Plan över
utställningen.
826
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89. Planritning över utställningen, hämtad från utställningskatalogen,
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90. Den s.k. skampålen, skräckkonst, sal 9.

I salen med måleri och skulptur ämnade för utsmyckning fanns en också en
särskild avdelning som propagerade för God konst. Där visades även avskräckande exempel: ” …ett par interiörer som bär prägeln av god och dålig smak,
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vacker och usel konst, en ”skampåle” med hötorgskonst och annan skräckkonst…” 830 Litografierna var tänkta som prisvärda alternativ till den usla
hötorgskonsten. Utställningen Ung konst sammanställdes av 27 konstnärers
verk, av dessa var 2 kvinnor. I en artikel i katalogen beskriver Carlo Derkert tidens
konstnärliga uttryck som stillsamt, vemodigt och dämpat.831

91. Exempel på litografier till försäljning, ”lågt pris – högt konstvärde”, sal 9.

Utställningens tredje del arrangerades av HSB, som hade erfarenhet av att ordna
jurybedömda konstutställningar. Det var så kallade försäljningsutställningar
sammanställda av konst från samtida konstnärer. I God konst för hem och
samlingslokaler inbjöds nu på liknande sätt konstnärer att delta med verk
avsedda för försäljning till ett maxpris om 250 kr. 1 865 konstverk skickades in
och av dessa visades 297 målningar och 31 skulpturer av 102 medverkande
konstnärer, varav 29 kvinnor.832
Det var med andra ord propaganda, ett uns heminredning och kommers i ljuv
förening. Gustaf Näsström recenserade utställningen för Stockholmstidningen
och beskrev den som påkostad, originell och mångskiftande: ”…ett mästerprov i
sin art av museets coming man, docenten Carl Nordenfalk.”. Lage Lindells
830

God Konst i Hem och samlingslokaler Nationalmusei utställningskataloger nr 115, s. 11.
Ibid., s. 50.
832
Ibid., s. 8, 12 och 59 ff.
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utställningsaffisch ansåg han däremot inte skulle kunna locka någon publik,
vilket skulle visa sig vara en felaktig uppfattning. Affischen mötte stark kritik från
flera håll, men verkar inte ha haft någon avskräckande effekt på besökarna. Det
framkommer tydligt att Näsström sympatiserade med utställningens intention
att bidra till spridning av samtida konst av god kvalitet. 833
Utställningen blev en publik framgång. Under perioden 19/10 – 9/12 besöktes
den av cirka 30 000 personer och sammanlagt såldes omkring 650 målningar och
litografier. Besöksfrekvens, försäljningsresultat samt positiv press angavs som
stöd för påståendet att utställningen verkat stimulerande på konstintresset. 834

92: Vår Bostad, upplaga A 17, 15 oktober 1945, Organ för Hyresgästernas och HSB:s
Riksförbund.

God Konst för Hem och Samlingslokaler synliggör att den publika smakfostrande
diskursen delvis skiftat fokus. Kring sekelskiftet 1900 dominerades, som bland
andra konsthistorikern Cilla Robach lyfter fram, den estetiska bildningsrörelsen
av samhälleliga och politiska argument rörande massans fostran till civiliserade
medborgare, men ett halvt sekel senare 1945 var det huvudsakligen den rena
833

Gustaf Näsström, Konsten i Folkhemmet. En museiutställning med nytt och starkt grepp, ST 1945-10-20;
se även R. Götherström, God konst för hemmet? SvD 1945-10-19.
834
Berättelse rörande utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler” på Nationalmuseum, undertecknad
av Erik Wettergren och Carl Nordenfalk (kommissarie) 18/4 1946, Nationalmuseums 14:e
vandringsutställning (God konst i Hem och samlingslokaler), F1A:60, NM/AVD; se även Ständigt nya
människoskaror söka sig till Nationalmuseum, SvD 1945-10-20.
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smakfrågan som stod i fokus. Målgruppen var en bildad arbetarklass som nu
förväntades kunna stödja det samtida konstlivet genom att själva köpa och samla
konst av god kvalitet.835
I utställningen visades framför allt monumental utsmyckningskonst, måleri
och grafik. Den var organiserad i ett antal olika utställningar och visade olika
exempel på ett konstliv format av och för folkrörelsernas Sverige. I en av salarna
gavs exempel på heminredning utförd med god smak. Den ”goda smaken”
accentuerades genom att det i samma sal också presenterades exempel på ”dålig
smak”, den så kallade ”hötorgskonsten” 836. I de två största salarna och i
utställningen med max prissatt konst var alla verk till försäljning och på så vis
återknöt den snarare till Den Skandinaviska konstexpositionen utställningsprinciper, formade av akademiernas samtida uppvisningar, världsutställningarnas folkliga ideal och dess efterföljare kulturmässorna, än till de traditionella museiutställningarnas kronologiska och stilhistoriska inriktning.
Avdelningen med den instruktiva delningen mellan vackert och fult, god och dålig
smak, var visserligen ett spektakulärt inslag, men det ideologiska budskapet var
nog redan förlegat. I God Konst i hem och samlingslokaler var det arbetarklassens estetiska hemmiljö och offentliga lokaler som visades upp. På så vis
förebådade utställningens utformning och propaganda 1950- och 60-talens
estetiska bildningsrörelse. Då skulle man komma att ifrågasätta idén om det
sköna som den harmoniska föreningen av form, funktion och kvalitetsmässig
produktion. Då kom debatten att handla om individens frihet, rätten att själv
bedöma vad som var vackert eller fult, och inneboende kreativitet. 837
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Robach, s. 315 ff.
Som en direkt följd av utställningen går ett antal folkrörelseorganisationer samman och bildar
Folkrörelsernas Konstfrämjandet, senare enbart Konstfrämjandet, 1947.
837
Robach, s. 326 f.
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Nationalmuseum i Europa

93. Utanför museet inför invigningen av Kristinautställningen, juni 1966.

Internationell positionering
Mot slutet av 1950-talet, då Carl Nordenfalk hade utsetts till museets överintendent, utvecklades en internationellt inriktad utställningspraktik. I sina
memoarer ger Nordenfalk flera exempel på utställningar tillkomna genom
internationell byteshandel och förhandlingstaktik. Utställningen Rembrandt, år
1956, är ett sådant exempel. Den kunde genomföras till stor del beroende på att
Konstakademiens målning, Rembrandts Batavernas trohetsed till Claudius
Civilis, samtidigt lånades ut till Rijksmuseum i Amsterdam, i samband med 350årsminnet av konstnärens födelse. Som motprestation för detta mycket unika
utlån krävde Nationalmuseum att få låna ett antal betydande verk till sin egen,
men betydligt mindre, utställning i Stockholm. Taktiken gav gott resultat,
förutom lån från Rijksmuseum kunde utställningen i Nationalmuseum
kompletteras med inlånade verk från England, Frankrike och Tyskland. 838 Ett
annat exempel var utställningsbytet med Rijksmuseum tre år senare, 1959. Ur
Rijksmuseums samling fick Nationalmuseum låna konst och konsthantverk från
1600-talets holländska guldålder och som motprestation skickade museet, i
838

Nordenfalk, Carl, Mest om konst, Stockholm: Natur och Kultur 1996. [memoarer efter författarens
efterlämnade manuskript redigerade av Katarina Nordenfalk och Per Bjurström], s. 195 ff.
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samarbete med Nordiska museet, Husgerådskammaren och Skattkammaren på
Slottet, en utställning över svenskt 1700-tal. Till denna lånades även verk från
svenska privatsamlingar. Det var högt värderade konstskatter som lämnade
Sverige och i Amsterdams stadstrafik fraktades utställningen med poliseskort.
Från svenskt håll framhölls att detta var något av de bästa man kunde erbjuda en
utländsk museipublik, men mottagandet blev ljumt. Den borgerliga konsten fick
positiva omdömen medan de aristokratiska och kungliga inslagen ansågs
representera de internationella stilarna, utan egna inslag. 839 Den svenska 1700talskonsten ansågs med andra ord inte tillräckligt nationellt särpräglad. Till slut
vill jag nämna utställningen av mästarteckningar och ryska arkitekturritningar
(Bergholtz samling) som museet sände till Eremitaget i dåvarande Leningrad
1963. Denna genererade i sin tur en svarsutställning, även den innehållande
mästarteckningar och arkitekturritningar. Det var första gången Eremitaget
skickade en hel utställning utomlands.840
Den internationaliseringsprocess som under 1950-talet pågick har sedan dess
fortskridit och eskalerat. En av de få forskare som beskrivit konstmuseernas
lånehantering är konsthistorikern Francis Haskell. Han menar att alltför få
studier ägnats åt att undersöka de storskaliga internationella utställningarnas
negativa effekter, framför allt riskerna med föremålshanteringen och farorna i
samband med transporter och installationer. Det har utvecklats en slags tvingande lånepraxis, anser Haskell, och i denna internationella lånecirkus förvandlas
konsten till varor och nationspropaganda. Den cirkulerande konsten speglar på
så vis det kapitalistiska konsumtionssamhällets behov av förändring och förnyelse. Gamla mästerverk lånas ut och lånas in till nya kontexter och sammanhang.841 Haskell hade undersökt den internationella utvecklingen under 1900talets andra hälft. Nationalmuseums internationella strävanden under 1950-talet
verkar i sig inte mött något större motstånd. Utöver de ovan nämnda utställningarna, ut- och inlånen initierades ett antal utställningar som bidrog till att
ytterligare befästa en konstmuseispecifik utställningspraktik. De tre utställningarna Fem sekler fransk konst, 1958, Stora spanska mästare, 1959 och
Konsten i Venedig, 1962 utgick alla från en vilja att inventera det svenska
konstbeståndet. Syftet var att ge en överblick och kunskap om den äldre franska,
spanska och italienska konsten i privat ägo, som kunde komplettera museets egen
samling. I förberedelsearbetet ingick också att försöka få låna verk från utländska
museisamlingar och från den internationella konsthandeln. Det senare gav, som
Bjurström påpekar, museet goda möjligheter att undersöka verk som man var
intresserade av att förvärva. Låneförhandlingarna bidrog till att etablera
internationella förbindelser och till att dessa museer fick ökad kännedom om
Nationalmuseums samlingar. Mot slutet av 1950-talet intensifierades museets
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Nordenfalk, s. 265.
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841
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internationella kontakter och Bjurström kallar museet under perioden 1958–
1969 för ”Internationalmuseum”.842
Fem sekler fransk konst
15 augusti–9 november 1958
Utställningslokal: övre våningsplanet, 4 salar och 10 kabinett
Arbetsutskott: Per Bjurström, Pontus Grate, Gunnar Jungmarker,
Carl Nordenfalk, Gertrud Serner, Gunnar W. Lundberg
(Kulturrådet)
Antal föremål: 292 katalognummer
Antal föremål ur NM:s saml: 59 (varav merparten konst på
papper)
Utställningskatalog: Fem sekler fransk konst, miniatyrer,
målningar, teckningar 1400–1900, Nationalmusei
utställningskatalog nr 247, Stockholm: Nationalmuseum, 1958.
Utställningsprincip: kronologi, minatyrer och måleri i salarna,
teckningar i kabinetten.

Utställningen Fem sekler fransk konst öppnade i augusti 1958, några månader
efter det att Moderna Museet hade invigts. Den rubricerades som årets största
utställningshändelse och i ett utställningshistoriskt perspektiv ingick den i raden
av medvetna utställningssatsningar för att positionera museets på den internationella konstscenen. Till utställningens hederskommitté knöts direktörer och
chefer för några av Frankrikes främsta museiinstitutioner och Bibliothèque
Nationale. Denna formella struktur kan ses som ett sätt att etablera professionella
relationer i syfte att både för den aktuella, men också för framtida utställningar,
underlätta lån ur dessa samlingar. Den är också ett gott exempel på att
utställningspraktiken nu uppfattades som en museal nödvändighet. Carl
Nordenfalk menade att det var genom de tillfälliga utställningarna som konsten
kunde levandegöras – utställningarna betraktades därför både ”…som en förpliktelse och en nödvändighet både av museer och samlare.” 843
Fem sekler fransk konst organiserades på ett sätt som tydligt återknyter till
Richard Berghs vision för de tillfälliga utställningarna. De skulle komplettera och
ställas i dialog med museets egen samling. I detta fall åskådliggjordes ambitionen
genom att utställningen visades i tre salar och två kabinettsrader i museets södra
halva. På den andra sidan av den övre trapphallen, i den norra halvan lämnades
den permanenta samlingen mer eller mindre orörd. Den tillfälliga utställningens
föremål placerades ”spegelsymmetriskt” för att framhäva förbindelserna mellan
de inlånade föremålen och med föremål ur museets egen samling. I gravyrsalen
ordnandes samtidigt en utställning med museets grafik Fransk grafik från fem
sekler.
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Ibid., s. 300.
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Denna sofistikerade hängningsplan verkar inte ha rönt någon större uppmärksamhet. Den undgick i alla fall Ulf Linde när han formulerade sina intryck av
utställningen. Lindes artikel behandlade enbart de i utställningen ingående
verken, men han berörde inte alls de samband mellan utställningens föremål och
museets egna samlingar, som man från museets sida ville belysa. Istället prisade
han urval och katalogens kommenterande texter. Från katalogen hämtade Linde
bland annat information om en av målningarna i utställningen som han särskilt
fascinerades av. Det var en 1500-talsmålning av en okänd konstnär föreställande
sex dansade nymfer. För Linde blir denna målning utgångspunkten för hans
originella betraktelse - han väljer att diskutera några av verken i utställningen
från dansens perspektiv.844
Året 1966 – Nationalmuseum 100 år
Sommaren 1966, då museet firade 100 år i bygganden på Blasieholmen, lockade
utställningen om drottning Kristina drygt 230 000 besökare till museet. Det är
en av museets största utställningssatsningar någonsin. 845 Det var ett gigantiskt
företag. Året 1966 var också i övrigt mycket innehållsrikt. Förutom Kristinautställningen skapades ytterligare två utställningar av betydelse. På museets
bottenvåning ordnade konsthantverksavdelningen utställningen Modernt 1866,
och i samarbete med det nyetablerade Riksutställningar turnerade vandringsutställningen 100 år Nationalmuseum. Vandringsutställningen innehöll cirka
femtio mästerverk, bland annat verk av Rembrandt och Antoine Watteau,
teckningar av François Boucher och Johan Tobias Sergel och ett antal äldre
föremål, alla förvärvade under perioden 1866–1966. Detta var den i ekonomiska
mått högst värderade utställning som dittills producerats som vandringsutställning.846
Utställningen om drottning Kristina tillkom på initiativ av Carl Nordenfalk
som tidigt fascinerats av Kristinas egensinnighet och mod att bryta mot tidens
konventioner. Under doktorandtiden hade han kommit i kontakt med hennes
handskrifter. När han anställdes på Nationalmuseum 1948 var en av arbetsuppgifterna att göra ett inventarium över hennes samlingar, så kanske väcktes
redan då idén om att göra en utställning om henne. 847 Redan i planeringsskedet
beslutades att utställningen skulle äga rum i samband med 100-årsfirandet av
Nationalmuseum. Som om det vore medvetet planerat sammanföll utställningen
med det av Unesco utnämnda kvinnoåret.848
844

Ulf Linde, Den franska utställningen, Dagens Nyheter, 1958-08-15.
Dokumentationen i NM:s myndighetsarkiv, serien FIA omfattar 25 arkivkartonger innehållande cirkulär,
korrespondens, avtal, förteckningar, pressklipp mm. Dessutom finns det 17 arkivkartonger med fotografier
från utställningen och 45 arkivkartonger rörande hennes samling samlat i NM:s bildarkiv.
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NM Meddel. nr 91, 1966, s. 4–5 och s. 36–37. Vandringsutställningen turnerade till 22 platser under sju
månader och besöktes av sammanlagt drygt 70 000 personer.
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Ibid., s. 335.
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På Moderna museet visades samtidigt den beryktade Hon - en katedral av Niki
de Saint Phalle, som blev en veritabel succé. Nordenfalk menade att symboliken
och budskapet som förmedlades i Moderna Museets utställning var tydligt: ”Att
apoteosen över den lösaktiga skökan på Moderna museet samtidigt var menad
som en vanvördig kontrast till den frigida jungfrudrottningen på Nationalmuseum undgick i varje fall inte mig.” skrev han i sina memoarer. 849 Med Honen katedral intog Moderna Museet en obekymrat frimodig hållning till det
senaste inom konstens utveckling. Utställning verkade i nuet, utmanade moralen
och inbjöd till interaktion. Publiken och upplevelsen stod i centrum, skriver
intendenten Cecilia Widenheim, i en tillbakablick på 60-talets konst-utveckling.
I Niki de Saint Phalles monumentala kvinnofigur rymdes en rutschkana och ett
kafé med plats för filmvisning. Detta var en tid präglad av framtidstro och
lekfullhet men också av civilisationskritik och kvinnornas frammarsch. På sätt
och vis sammansmälte dessa i Hon – en katedral. Den var både utmanande och
inbjudande, men blottade samtidigt kvinnokroppens utsatthet och kan på så vis
förstås som en kommentar och inlaga i den feministiska rörelsen. 850
Christina. Drottning av Sverige – en europeisk
kulturpersonlighet, 1966

Christina. Drottning av Sverige – en europeisk kulturpersonlighetEuroparådets elfte utställning
29 juni – 30 oktober 1966
Utställningslokal: NM hela övre våningsplanet
Den svenska organisationskommittén: prof. Överintendent Carl Nordenfalk (ordf,), 1:e indendent NM
Boo von Malmborg (sekr.), intendent NM Per Bjurström, intendent NM Pontus Grate, Föreståndare
Kungl. Livrustkammaren Brynolf Hellner, 1.e arkivarie Riksarkivet Nils F. Holm, Byrådirektör Svenska
Institutet Bengt Langworth, Departementssekreterare UD Leif Leifland, 1:e Bibliotekarie KB Sten G.
Lindberg, Departementssekreterare Ecklesiastikdepartementet Åke Meyerson, 1:e antikvarie Kungl.
Myntkabinettet Nils Ludvig Rasmusson, Överintendent Kungl. Husgerådskammaren Åke Setterwall, fil.
lic. Stig Vänje.
Utställningskommissariat: ÖI Carl Nordenfalk (generalkommissarie), Per Bjuström, Bengt Dahlbäck,
Pontus Grate, Boo von Malmborg, press Louise Rydén, sekr. Elisabeth Silfverstolpe.
Utställningsarkitekt: Sven Erik Skawonius
Antal Katalognummer: 1505, 10 stora salar, 25 kabinett, inlån från museer omfattande bl. a 250 större
målningar, 50 skulpturer, 25 gobelänger, teckningar och handskrifter. De mästerverk som räknas upp
är bl. a. Rafael, Rubens, Tizian, Tintoretto, Michelangelo, Veronese, Bernini och Bourdon.
Utställningsprinciper: tre block: Kristinas liv, Mellanspel (teatersalen) och Kristinas samlingar,
tematiserade inslag, kronologi. dramatiserad iscensättning.
Antal Besökare: 230 390
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94. Efter en idé från Per Bjurström lanserades en affisch med rubriken Christina kommer.
Underlaget var ett kopparstick som skildrade Kristinas intåg i Rom. Affischen visade först
bara en del av processionen för att inför öppnandet och i nya upplagor visa hela sticket. 851

Vad utmärker då Kristinautställningen i ett utställningshistoriskt perspek-tiv?852
På vilket sätt kan den sägas överbrygga det museala dilemmat? Gjorde den
verkligen det? För att besvara dessa frågor undersöker jag utställningen ur fyra
synvinklar. Den första belyser planeringsarbetet och den forskningsinsats som
föregick utställningen. Den andra utreder på vilket sätt drottning Kristina
presenterades. Den tredje diskuterar utställningens gestaltning och hur den uppfattades av den samtida konstkritiken. Avslutningsvis jämför jag Kristinautställningen med vår egen tids så kallade ”blockbuster-utställningar” då det
storskaliga arrangemanget i sin helhet var helt exceptionellt för en utställning i
Sverige vid denna tidpunkt.
Planering och förberedelser
1949 bildades Europarådet med 10 medlemsstater, däribland Sverige. Rådet hade
på sitt program att låta länderna genom utställningar presentera europeisk konstoch kulturhistoria. Utställningarna kom att formas som ett antal konsthistoriska
översikter. När det blev Sveriges tur hade de stora epokerna redan behandlats och
det fanns ett behov av att utveckla utställningskonceptet. Eftersom Sverige i ett
internationellt konstperspektiv inte varit särskilt framträdande, introducerade
den svenska delegationen 1959 en ny idé. Man föreslog att Europarådet skulle
ordna utställningar över betydelsefulla kulturpersonligheter och att Sverige
skulle arrangera en utställning om drottning Kristina. Idén antogs och Sverige
fick i uppdrag att inleda den nya utställningsserien 1966. Serien kom emellertid
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att inledas redan ett år tidigare i Aachen med en utställning över Karl den Stores
kanonisering 1165 och hans strävan att ena Europa.853
Förberedelsearbetet pågick i över 10 år och huvudsakligen handlade det om
att försöka spåra drottningens numera spridda konstsamling. Efter Kristinas död
hade konsten övergått till hennes vän och förtrogne, kardinal Decio Azzolino.
Han gick bort tre månader senare och samlingen hamnade hos dennes brorson,
som i sin tur sålde den till Roms då mest förmögne man Don Livio Odescalchi,
hertig av Bracciano. Historikern Lennart Palmqvist har genom att studera
Odescalchis inventarieförteckningar rekonstruerat hur samlingen visades i dennes palats.854 Boksamlingen förvärvades i sin tur av Vatikanbiblioteket. Familjen
Odescalchi avyttrade successivt konstsamlingen och antikerna hamnade så
småningom i Pradomuseet i Madrid. Målningarna har till stor del införlivats i
engelska privatsamlingar, mynt- och medaljsamlingen i Paris medan teckningarna hamnade i Haarlem. Utställningen föregicks med andra ord av en bred
forskningsinsats rörande såväl Kristinas konstsamling som hennes liv. 855 I den
omfattande katalogen bidrog forskarna Curt Weibull (Drottning Kristina), Agne
Beijer, Per Bjuström (Kristina och teatern), Carl Allan Moberg (Kristina och
musiken), Sten G. Lindberg (Kristina och de lärde) och Sven Stolpe (Kristina som
författare) med olika perspektiv på drottningens förhållande till kulturens olika
yttringar, och hur hon uppfattats av sin samtid. Katalogen översattes till fem
språk: finska, tyska, franska, engelska och italienska.
Mest spektakulärt i detta grundliga och vittomspännande forskningsarbete
var ändå öppnandet av drottningens grav i S:t Peterskyrkan i Rom. Det skedde på
Nordenfalks initiativ i syfte att göra en avgjutning av hennes silvermask, men
också för att göra en grundligare osteologisk undersökning. Denna undersökning
konstaterade att Kristina hade en typisk kvinnlig benstomme, vilket dementerade
de envist florerande ryktena kring hennes könstillhörighet. 856 Hela denna
händelse finns dokumenterad som rörlig film.857
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Christina. Drottning av Sverige, Nationalmusei utställningskatalog 305, Stockholm: Nationalmuseum,
1966, s. 19, ”Att så ej skett har främst sin grund i insikten att Sverige, beläget i vår världsdels nordliga utkant,
aldrig haft möjlighet att i likhet med de större kulturnationerna intaga någon ledande ställning inom den
europeiska stilutvecklingen. Det har på detta område förblivit mera mottagande än givande part och saknar
därmed bärande skäl att som självskriven värd för en utställning framträda som naturlig företrädare för den
ena eller den andra huvudepoken.”; Utställningsserien inleddes 1954 i Bryssel med en utställning över
Erasmus och humanismen under 1500-talet. Därefter följde utställningarna Manierismen (Amsterdam 1955),
Barocken (Rom 1956 el 1957?), Rokokon (München 1958), Romantiken (London 1959) och Les sources du
XXe siècle (Paris 1960). Sedan kom tre utställningar, som behandlade tidigare epoker: Romansk konst
(Barcelona 1960), Tiden omkring 1400 (Wien 1962) och Bysantinsk konst (Aten 1964). Dessutom var det
tänkt att ordna utställningar över gotiken, nyklassicismen och 1800-talsrealismen.
854
Palmqvist, s. 51 f.
855
informationsblad CHRISTINA drottning av Sverige, Den elfte Europarådsutställningen, 1964–1966
Christina, drottning av Sverige (utställning 1966). cirkulär, NMA F1:154, NM/AVD.
856
NM Meddel. nr 91, 1966, s. 9; se även Nordenfalk, s. 331 ff.
857 Filmens titel är ”Legend stoft verklighet Vid drottning Christinas öppnade grav i Rom i december 1965”.
Det är en inspelning gjord av Sveriges radios utlandsavdelning och filmen finns idag i Nationalmuseums
bildarkiv.
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Inom Nationalmuseum utsågs Boo von Malmborg att svara för den historiska
delen, Pontus Grate för målning och skulptur och Per Bjurström för teckning och
grafik. Bjurström var också redaktör för katalogen, Carl Nordenfalk ansvarade för
vävda tapeter och illuminerade handskrifter. I bil följde Nordenfalk och Boo von
Malmborg Kristinas resa genom Europa för att besöka platser där hon vistats men
också för att diskutera och be om lån för den kommande utställningen. Färden
gick till Hamburg, Antwerpen, Köln, Frankfurt, Rothenburg, Augsburg,
München, Innsbruck över Brennerpasset och ner i Italien och till Rom. 858

95. Utställningsförberedelser, överintendent Carl Nordenfalk och intendent Boo von
Malmborg på Piazza del Popolo, Rom 1965.

När utställningsidén presenterades under expertrådets möte 1964 betonade Carl
Nordenfalk ambitionen att spegla hur drottningen uppfattats och tolkats som
person genom tiderna. Genom porträtten skulle det exempelvis vara möjligt att
få en föreställning om Kristinas utseende under olika faser i hennes liv. Som
exempel nämnde han Jürgen Ovens (elev till Rembrandt) skildring från
kröningen och abdikationen, beställd några år efter det att drottningen lämnat
landet, och ett mer nutida exempel var filmen med Greta Garbo i huvudrollen.
Att söka skildra drottningens miljöer var också en viktig del i utställningen.
858

Nordenfalk, s.325 ff.; se även NM Meddel. nr 91, 1966, s. 5–7.
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Nordenfalk engagerade skådespelare för att levandegöra texter och hennes
maximer. Konserter och musikaliska inslag ingick också i programmet.
Redan mångfalden av de sinsemellan mycket olika samtida porträttskildringarna ådagalägger omöjligheten att bringa hennes väsen på en formel.
Utställningens uppsåt är ej heller att genom valet och värderingen av tillgängliga
fakta påtvinga besökaren en på förhand fastslagen dom. Non ridere, non lugere
sed intelligere – ”icke le, icke sörja, utan förstå” – satte en med Christina
samtidig filosof som ledstjärna för sitt tänkande. Det är naturligt den enda
riktiga inställningen också gentemot Christina.859

Det var med andra ord viktigt att besökarna själva skulle få forma sin bild av
drottningen.
Utställningsgestaltningen
Utställningens narrativ var likväl format av tidens splittrade syn på Kristina. I
källmaterialet framkommer att man strävade efter att åstadkomma en känsla av
historisk autenticitet. I en av museisalarna uppfördes en rekonstruktion av
Barberiniteatern i Rom i syfte att åstadkomma denna känsla. Ett annat sätt var
att gestalta Kristinas resa genom Europas som en labyrint. Detta var högt ställda
ambitioner och i den samlade pressdokumentationen finner jag åtminstone en
kritisk röst. Gestaltningen av resan till Rom upplevdes av denne som överlastad
av skenarkitektur, bildnischer och slingrande vägar samt en oändlig mängd
kopparstick. Teaterrekonstruktionen hyllades som idé, men upplevdes som
alltför billig i utförandet.860
Utställningen tog hela övervåningen i anspråk. Sammanlagt tio salar och 25
kabinett fylldes med drygt 1500 föremål hämtade från museer och
privatsamlingar världen över. Det var en utmaning av extraordinära mått och i
förberedelserna ingick även att se till att den permanenta samlingen fanns tillgänglig under utställningsperioden. Delar av denna placerades under
utställningsperioden på Prins Eugens Waldemarsudde.861
Utställningen indelades i två delar, den ena belyste Kristinas person och liv
och den andra hennes konst- och kulturintresse, samlandet. Drottningens
samlingar var dock ursprungligen mångdubbelt större än det som presenterades
på utställningen; en del hade försvunnit och mycket var som sagt uppsplittrat och
fanns i andra museers samlingar. Utställningsgestaltningen var en utmaning.
Under en vistelse i Lissabon hade Nordenfalk upplevt en dramatisk iscensättning
av en utställning om Henrik Sjöfararen och han beslöt sig för att engagera
859

Christina. Drottning av Sverige, Nationalmusei utställningskatalog 305, Företal av Carl Nordenfalk, s. 21.
Lars Erik Åström, Nationalmusei Christinaexpo. En oöverträffad presentation, pressklipp hämtat ur: 1966
Kristinautställningen 1966, Tidningsutlåtanden, NMA F1A:175b, NM/AVD.
861
Inbjudan till pressvisning på Prins Eugens Waldemarsudde. Där visades under perioden det svenska
måleriet från 1870–1910 tillsammans med verk ur PEW samling från samma tid, 1964–1966 Christina,
drottning av Sverige (utställning 1966). cirkulär, NMA F1:154, NM/AVD; se även Nordenfalk, s. 319 f.
860
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96. Skawonius utställningsmodell i skala 1:20

scenografen Sven Erik Skawonius för att åstadkomma något liknande i
Kristinautställningen.862 Som upplevelsemiljö uppfattades utställningsgestaltningen av en recensent som återhållsam och färgerna som både symboliskt
verkande och stämnings-skapande. ”Blått för kröningssalen med dess mantel och
tronhimmel i blåviolett purpursammet, gult för regentperiodens sal, purpur för
påvarna i Rom, grönt för vilopunkten, teaterrummet med gobelängerna.” 863 Mer
anslående var däremot utställningens upptakt. I entréhallen var kröningskarossen installerad, förspänd med uppstoppade hästar i full mundering.
Effektfullt ödesmättad och högtidlig var också introduktionssalen. Bysten av
Gustav II Adolf var placerad ovanför montern med Kristinas barnklänning, och i
salen fanns också barnets brev till sin far, ”Snälla Ers Majestät”. 864 Installationen
åskådliggjorde på detta sätt avståndet mellan det lilla barnet och hennes mäktige
far, krigarkungen.
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Nordenfalk, s. 334 f.
Lillie Fischer, Ett och ett halvt års arbete med ramen kring Kristinaexpo, Västerviks-Tidningen 12/7 196607-12, pressklipp hämtat ur: 1966 Kristinautställningen 1966, Tidningsutlåtanden, NMA F1A:175b,
NM/AVD.
864
Ibid.
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97. Sal 1. Kristinas barndom och uppväxtår, 1626–1648. Här visades Gustav II Adolfs häst,
vapen och det älghudskyller han burit vid sin död i slaget vid Lützen; i kontrast invid dessa,
barnet Kristinas röda klänningsliv. Brev från den unga kronprinsessan till den frånvarande
fadern fanns bland de utställda föremålen. Väggarna var klädda med ungdomsporträtt av
den blivande drottningen, däribland de tre porträtten tillskrivna Jakob Henrik Elfbas och
hans verkstad. Salen tematiserades i: Gustav II Adolfs död och begravning och Kristinas
uppfostran.

Kristinautställningen formades inte som en traditionell konstutställning. Den
visade emellertid prov på hur en konstsamling kan byggas upp och splittras och
hur en utställning kan spegla sin upphovsman och sin tid. Utställningen sökte
samtidigt berätta historien om Kristinas okonventionella handlingar och
maktfullkomliga liv. Livet skildrades med kronologin som ram och olika avsnitt
tematiserades för att erbjuda fördjupningar. Upplevelsen och föremålen ställdes
i centrum och utställningen som upplevelsemiljö fick särskild uppmärksamhet.
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98. Expressen 27/6 1966, tecknad planskiss och introduktionstext. Text Lars Widding och
teckning Magnus Gerne.

Utställningsarkitekturen formades som en iscensättning av ett antal miljöer som
var och en representerade olika skeenden i drottningen liv. Unikt för denna
utställning var också mängden historiska dokument, arkivalier som användes för
att åstadkomma den känsla av autenticitet, vilket redan i planeringsstadiet varit
ett av målen med utställningen. I Expressen konstaterade kritikern Eva von
Zweigbergk att Kristina år 1651 ägde närmare 1000 handskrifter och drygt 10 000
tryckta böcker förvärvade över hela Europa. Djävulsbibeln fanns också med. Den
världsliga prakten representerades genom kröningståg och teaterscenerier. 865
Här var alltså inte de konst- och stilhistoriska aspekterna i fokus, däremot var
utställningen ett mycket gott exempel på den tunga proveniensinriktade
forskningstradition, som dominerat inom museerna. Tre publikationer, Analecta
Reginensia I-III, utkom i museets skriftserie.866
865

Eva v. Zweigbergk, Besatt av sin begåvning, DN 1966-06-29.
Nordenfalk, s. 347 f. Den första var en volym med Documents and Studies av kända svenska och
utländska forskare med Magnus von Platen som redaktör. De bägge andra delarna utgjordes av en bok på
franska om Christinas italienska mästarteckningar av J.Q. van Regteren Altena, föreståndaren för Teylers
Stichting i Haarlem, som på 1700-talet av en lycklig tillfällighet blivit deras ägare; samt av en
väldokumenterad studie med färgreproduktioner av Per Bjurström om Feast and Theatre in Queen Christinas
Rome.
866
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99. Sal 2 B. En drottnings kröning. Hängning pågår.

100. Sal 5 Tiden i Rom. Bysterna på bilden föreställer påvarna fr. vä. Alexander VII,
Clemens IX, Clemens X Altieri, Innocentius XI.

316

I trapphallen, i salarna 7–9 och i 8 kabinett var delar av den idag mycket utspridda samlingen av konst och konstföremål med proveniens från drottningens
samling sammanförd, det mesta härrörande från salarna i Palazzo Riario. En sal
ägnades konsthantverk. Flera av de kända och mest betydande verken, bland
annat renässansmåleriet, fanns i andra museisamlingar och lånades ej ut till
utställningen. Inom teckningsavdelningen visades mästerverk av Botticelli,
Rafael och Michelangelo.

101. Sal 8. ”Konstkammaren”. Före Pragrovet 1648 fanns egentligen i Sverige ingen
motsvarighet till de storslagna konstkammare som byggts upp av Europas mäktiga och
rika furstar och påvar. Från inventariet 1652 vet vi att Kristinas konstkammare bl. a.
bestod av: 179 elfenbensarbeten, 26 bärnstensföremål, 24 föremål av korall, 660
prydnadskärls av agat, 174 keramiska föremål, 403 indiska kuriositeter,
ädelstensarbeten, oslipade diamanter och 317 matematiska instrument.

Utställningen kan också, som Clas Brunius påpekade, fungera som exempel på en
konstdiskurs i omvandling: ”…den rationellt estetiska bilden får vika för tinget;
det faktiska föremålet ställs fram i förtröstan på att dess magiska laddning är sig
själv nog.”867 Brunius jämförde föremålen med fetischer ämnade att beundras för
sin egen skull. Falska och äkta föremål blandades huller om buller; besökaren
möttes med andra ord av en föremålsbråte.868 På så vis kan Kristinautställningen
sägas förebåda postmodernismens ifrågasättande av modernismens estetiska
867
868

Clas Brunius, Välkommen hem Ers Majestät!, Exp 1966-06-29.
Clas Brunius, ”Välkommen hem Ers Majestät!, Exp 1966-06-29.
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ideal, den vita kubens princip och blickens makt. Här visades mängder av föremål
hämtade från olika materialkategorier och med teknologier som rekonstruktionen och labyrinten strävade man efter att åstadkomma en autentisk upplevelse
av Kristinas liv.
Mot denna scenografiska gestaltning protesterade de som efterlyste en
tydligare pedagogik. Kritikern Andes Clason uppmärksammade särskilt en
marmorskulptur där Kristina tronade omgiven av fyra påvar (mot bakgrund av
en marmorportal och väggar i kardinalrött.) Han lät sig dock inte imponeras av
mängden föremål; han ansåg att kvantiteten försvårade möjligheten att få ett
grepp om utställningen. Clason menade att utställningen skulle ha behövt mer
skärm- och föremålstexter och att man hade kunnat integrera möbler från
perioden. ”Man får tyvärr lite den känslan, att sedan allt forskandet och samlandet och upptecknandet avslutats så har utställningsarrangörerna tyckt det
roliga var slut och satt upp det mesta som saker satts upp på museer i alla år,
omedvetna om vilken revolution som skett på detta område.” 869

102. Strömsalen. Rekonstruktion av Barberiniteaterns scen med stöd av ett kopparstick
som dokumenterade en scenbild från operan Il Trifono della Pietá, uppförd till Kristinas
ära 1656.870

Anders Clason, Christina – den svenska Minerva, NA NT 5/7 1966, pressklipp hämtat ur: 1966
Kristinautställningen 1966, Tidningsutlåtanden, NMA F1A:175a, NM/AVD.
870
Bildtexternas beskrivning av innehållet i salarna är hämtade ur Christina. Drottning av Sverige,
Nationalmusei utställningskatalog 305, s. 70–581.
869
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103 H.M. Konung Gustav VI Adolf och överintendent Carl Nordenfalk framför Sébastien
Bourdons målning Drottning Kristina.

I receptionen av Kristinautställningen kan vi spåra en mängd olika tidstypiska
föreställningar. Förutom den tunga konst-och kulturvetenskapliga utgångspunkten och de motstridiga uppfattningarna mellan den fenomenologiskt fattade
upplevelsen och utställningen som didaktik, blev utställningen också analyserad
i ljuset av kvinnorörelsens frågor. I Dagens Nyheter konstaterade Eva von
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Zweigbergk att utställningen är ”…berättelsen om en egendomlig flicka. En flicka
som för mer än tre hundra år sedan vände upp och ner på könsrollerna och satte
fart på oräkneliga män. Det har hon lyckats göra även nu. Bland 104 in- och
utländska namn i heders-, organisations- och rådgivningskommittéerna är
endast två kvinnliga, av vilka den ena är Greta Garbo.” 871 Kristina bröt ju mot
tidens könsnormer genom sin okonventionella klädstil, och von Zweigbergk
avslutade artikeln med en retorisk fråga: ”Vad skulle det ha blivit av den flickan i
dag?” Clas Brunius kommenterade i sin tur de historiska paralleller till idag som
framhävts i utställningen, bland annat Kristina som kvinnosakskvinna, men han
ansåg att det inte finns något som bevisat att drottningen identifierade sig med
kvinnokönet. Hon var en kunglighet med gudomlig rätt.872
Så mycket mer än en utställning
Avslutningsvis skulle jag vilja framhålla idén att det med Kristinautställningen
utvecklades en ny praktik, en marknadsföringsstrategi som kan förknippas med
vår egen tids blockbusterfenomen, det vill säga det fenomen som uppstod och
utvecklades inom museisektorn på 1970- och 80-talen. Blockbustern brukar
kopplas ihop med museisektorns tilltagande kommersialisering på 80-talet. Det
är frågan om stora publikdragande utställningsproduktioner som turnerar
världen över.873
På vilket sätt passar Kristinautställningen in i bilden av en blockbuster? För
första gången i utställningssammanhang professionaliserades presslanseringen.
PR-kampanjen beskrevs som större än motsvarande för en popstjärna. 874 En
journalist, Louise Walldén, anställdes som pressansvarig. Lanseringen skedde
med stöd av slagord som exempelvis ”den största utställningen Nationalmuseum
anordnat”, ”en konstutställning av internationell klass”, ”En exposé över hela det
europeiska 1600-talet”, ”en presentation av Christina själv”. 875 Ett annat erbjudande i denna PR-kampanj var möjligheten att få en visning av Skawonius
utställningsmodell.876
Utställningen ackompanjerades också av ett flertal högtider och festligheter,
en kavalkad, fyrverkerier, föreläsningar, en operaföreställning och i Rom
871

Eva v. Zweigbergk, Besatt av sin begåvning, DN 1966-06-29.
Clas Brunius, Välkommen hem Ers Majestät!, Exp 1966-06-29.
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Shearer West, The Devaluation of ’Cultural Capital’: Post-Modern Democracy and the Art Blockbuster,
Art in Museums, Susan Pearce (ed.), London: The Athlone Press, 1995, s. 75; se även the discursive museum,
ed. Peter Noever/MAK, Wien: Hatje Cantz Publishers, 2001.
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Eva v. Zweigbergk, Besatt av sin begåvning, DN 1966-06-29.
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PM om Christinautställningen 1 juli-16 oktober 1966 – ett internationellt evenemang i Stockholm, 1964–
1966 Christina, drottning av Sverige (utställning 1966). cirkulär, NMA F1:154, NM/AVD; se även L. Fischer,
Kristinautställningen årets stora evenemang, Trelleborgs Allehanda 1966-07-01, 1966 Kristinautställningen
1966, Tidningsutlåtanden, NMA F1A:175a, NM/AVD. ”Den största, den dyrbaraste, den mest exklusiva, den
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plats.”
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uppmärksammades drottningen i två mindre utställningar och genom avtäckningen av en minnestavla samt en konsert. På trottoaren utanför museet
öppnades ett kafé, Café Europa.877

104. Fyrverkerier och kavalkaddeltagare

Kristinakavalkaden ägde rum den första september 1966 och var ett samarbete
mellan Nationalmuseum, Stockholms stad, Stockholms Turist-trafikförbund,
Operan, Kungl. Dramatiska Teatern, K 1, Stockholms Enskilda Bank och Dagens
Nyheter. Skådespelerskan Ellen Rasch agerade Kristina. I kavalkaden ingick
877

NM Meddel. nr 91, 1966, s. 7–9; se även Nordenfalk, s. 346 f.
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sammanlagt 163 personer, 52 hästar och tio vagnar. Färdvägen gick från
Nationalmuseum, via Karl XII:s torg över Norrbro, Mynttorget, Riksbron,
Strömgatan, Tegelbacken och avslutades vid Stadshuset.878
Kristinautställningen utgjorde på många sätt en milstolpe i museets
utställningshistorik. Den behandlade en kvinnlig regent, den var en blockbuster,
den bröt helt med modernismens avskalade estetik och påbjöd istället en mer
kroppslig och sinnligt erfaren seendepraktik. Den scenograferade gestaltningen
kan också ses som uttryck för något annat, nämligen just som en reaktion mot
modernismen och den vita kubens princip. På Moderna Museet, under
museichefen Pontus Hulténs ledning, visades en rad experimentella utställningar
under 1960-talets inledande år. Såväl Rörelse i konsten, 1961 som Hon – en
katedral formades av performativa och interaktiva ideal. 879 Besökarnas fysiska
närvaro i utställningsrummet blev så att säga huvudpoängen i utställningskonceptet. Konst, kropp och rörelse länkades samman till en totalupplevelse.
Kristinautställningens gestaltning speglar också den internationella samtida
konstscenens ”happenings-”, och ”performancekonstens” utvidgningar av
utställningsmediet. Kristinautställningen kan således förstås mot bakgrund av
1960-talets ifrågasättande av modernismens konstbegrepp. Den formades som
ett svar på de parallella experimentella rörelserna inom den samtida konsten och
utställningsmediet. Jag skulle vilja påstå att med Kristinautställningen får
utställningsarkitekturen en ökad betydelse även för iscensättningen av äldre
tiders konst. Detta kan, som jag beskrivit, ha sin koppling till den samtida
konstens intresse för installationer och andra rumsliga ingrepp.
Utställningen blev inte bara en storslagen exposé över en mångfacetterad
historisk gestalt utan får i det här sammanhanget symboliskt representera den
konstmuseispecifika utställningspraktikens definitiva etablering och utställandet
som en vision att överbrygga museernas historiska dilemma, det vill säga att
verka i nuet och samtidigt fungera som nationens minne, samt att vara en
vetenskaplig institution och samtidigt ett folkets bildnings- och nöjesinrättning.
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Inbjudan presskonferens; Tidschema för medverkande, färdväg och roller, båda handingarna hämtade ur:
1964–1966 Christina, drottning av Sverige (utställning 1966). cirkulär, NMA F1:154, NM/AVD.
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Se t.ex. Anna Lundström, Rörelse i konsten. En utställnings olika lager, Pontus Hultén och Moderna
Museet. De formativa åren, Anna Tellgren (red.), Stockholm, Moderna Museet 2017, s. 67 - 93. Publikationen
är den första inom ramen för det pågående interna forskningsprojektet rörande Pontus Hultén som museichef
och utställningskommissarie. Moderna Museets intendent Anna Tellgren leder projektet.
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6. UTSTÄLLNINGSPRAKTIKENS
FÖRÄNDERLIGHET OCH SAMMANHANG
Avhandlingens tidsmässiga avgränsning sammanfaller i stort med det moderna
samhällets framväxt – inom konsten med modernismens tidsålder och de
genomgripande förändringar som ägde rum under denna period. Mycket av den
ibland turbulenta utvecklingen inom museet har att göra med frågan om, och
relationen till, samtidskonsten under olika perioder. Det är mot denna
avhandlingsarbetets frågeställningar och inriktning har formats.
I detta arbete har jag analyserat den konstmuseala utställningspraktikens
framväxt, dess föränderlighet och dess sociala och vetenskapliga sammanhang
över tid. Ur ett museologiskt och diskursanalytiskt perspektiv har jag utforskat
sambanden mellan utställningspraktikens framväxt och de omvandlingar som
sker inom konstvetenskapen och samhället under den andra hälften av 1800-talet
och under 1900-talets första hälft. Det diskursanalytiska tillvägagångssättet har
inneburit att jag särskilt intresserat mig för utställningspraktikens institutionella,
ideologiska och sociala förutsättningar och utgångspunkter, liksom för
utställningarnas innehåll, gestaltning och mottagande. Allt detta i ljuset av min
valda periods diskussioner rörande konstförståelsen, konstens nytta och
konstens nationella betydelse.
En första allmän iakttagelse är att de tillfälliga utställningarna har haft en
stark koppling till museets samlingar. Redan under 1800-talets andra hälft
ordnades utställningar ur de egna samlingarna, eller som komplement till dessa.
Det kan tyckas som en självklarhet och det är det också på sätt och vis. Under
arbetets gång har det dock blivit allt mer uppenbart att relationen mellan den
tillfälliga utställningen och den permanenta samlingen, den så kallade skådesamlingen, har varit, och fortfarande är, ett laddat och komplicerat förhållande.
Detta väckte min nyfikenhet och analysen har därför delvis ägnats detta
spänningsfält. Jag har kunnat konstatera att spänningen har handlat om den
permanenta samlingens och de tillfälliga utställningarnas status i museet. De har
haft olika mål och syften, men varit i ständigt beroende. Förhållandet skulle alltså
kunna beskrivas som en dynamik. I diskussioner och debatter, i årsberättelser
och arkivhandlingar, har ofta motstridiga målbilder framkommit. Jag betraktar
detta som uttryck för det fenomen som jag inledningsvis kallade det museala
dilemmat, det vill säga museets komplexa och ofta motstridiga uppdrag att både
vara en vetenskaplig och en publikt inriktad institution.
Hur kan man förstå utställningen som ett diskursivt fenomen? Med stöd av
bland andra Stuart Halls, Mieke Bals och Maria Hirvi-Ijäs’ teoretiska resonemang
betraktar jag utställningen som ett visuellt, kulturellt och språkligt meningsskapande uttryck. Utställningarna har formats och varit beroende av sin tids
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historiska kontext. Det gör det möjligt att analysera de diskursiva sammanhangen
i ett historiskt perspektiv. Gillian Roses metodologiska perspektiv, det vill säga
Diskursanalys II, har fungerat som ledstång för analysen, liksom Tony Bennetts,
Eilean Hooper-Greenhills och Helen Reas-Leahys historiskt museologiska
studier av museerna som publika arenor. Charlotte Klonks och Julia
Noordegraafs forskning har också varit vägledande för förståelsen för utställningen som en del av den visuella kulturen. Min undersökning utgår alltså från
flera olika forskningsperspektiv, vilket jag menar kan motiveras av att
utställningen är ett komplext forskningsobjekt – ett visuellt, kulturellt och
språkligt fenomen. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan de tillfälliga
utställningarna förstås som utsagor ämnade att belysa konsten på ett sätt som
skilde sig från presentationen av den permanenta samlingen. Oavsett utgångspunkter och ambitioner var dessa utställningar riktade till en bred publik.
De diskursiva uttrycken är emellertid inte alltid påtagliga utan i många
utställningar framträder flera olika aspekter samtidigt, och de överlappar
varandra. Jag har ändå valt mina studieobjekt på basen av olika drag som varit
tydliga i dokumentationen. Det handlar huvudsakligen om utställningar som
behandlar svensk konst- och kulturhistoria, med några undantag. Vissa utställningar (en stor del) har under årens lopp knappt lämnat några spår, medan andra
är väl dokumenterade och inskrivna i museets historia. Jag har bland dem lyft
fram några utställningar med utgångspunkt i avhandlingens problemområden:
det kunskapsteoretiska inom vilket frågor om konstens natur och konstförståelsen diskuteras; det samhällsideologiska där konstens nyttoaspekter,
såsom smakfostran och konstbildning, kommer till uttryck och ytterligare det
nationella, inom vilket konstens nationella representativa och symboliska
betydelse framhävs. Utställningspraktiken formades i den dynamiska skärningspunkten mellan dessa problemområden.
Avhandlingens första och grundläggande fråga, Varför tillfälliga utställningar? har visat sig rymma flera olika aspekter. Undersökningen har visat att
svaret på detta varför över tid har förändrats och blivit mångfacetterat. De
tillfälliga utställningarna har motiverats och gestaltats i respektive historiska
kontext och i förhållande till de konsthistoriska, publika och nationella ideal som
varit rådande. Undersökningens kronologiska indelning motsvarar således grovt,
ur ett utställningshistoriskt perspektiv, perioder där vissa diskurser varit mer
framträdande än andra. Under perioden 1866–1913 var nationalismen och idén
om en nationell konst framträdande aspekter. Under den nästföljande perioden
1914–1939 var visserligen de nationella idealen fortfarande mycket tongivande,
men det nationella kom till uttryck på andra sätt än de tidigare gjort. Det var
snarare i förhållande till museets samhällsroll som utställningspraktiken då
utvecklades. Under krigsåren på 1940-talet inleddes en expansiv och nydanande
tid. Då ordnades flera stora utställningar i museibyggnaden med avsikt att skildra
övergripande konsthistoriska skeenden. Det konsthistoriska perspektivet blir
således avhandlingens avslutande tidsperiods, 1939–1966, signum och banar väg
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för etableringen av en konstmuseal utställningsform – en konstmuseispecifik
utställningspraktik.
I det avslutande kapitlet har jag ägnat de kvinnliga konstnärerna ett särskilt
avsnitt. Resultatet är delvis överraskande. Visserligen följde Nationalmuseums
utställningspraktik den modernistiska diskursens patriarkala ordning. Det
bekräftas såväl i statistik över antalet monografiska presentationer med kvinnliga
konstnärer. Perioden 1940–1950 utgör dock ett undantag. Då visades sex
monografiska minnesutställningar över kvinnliga konstnärer. När det gäller
kvinnor som huvudsakligen ägnat sig åt stafflikonst, såsom historiemåleri,
porträtt, landskapsmåleri och eller stilleben, har en av museets styrande urvalsprinciper visat sig vara minnesutställningens form. De konstnärer inom denna
kategori som ägnades en monografisk utställning motsvarar dock endast en
bråkdel av alla de kvinnliga konstnärer som under den här perioden var aktivt
verksamma. Kvinnornas ökade synlighet under 1940-talet får betraktas som en
parentes. Någon liknande satsning har sedan inte förekommit i museets
utställningshistoria. Varför ordnas dessa utställningar under 1940-talet? En
förklaring är naturligtvis det fokus på tillfälliga utställningar som då kännetecknade verksamheten i det evakuerade museet. Under denna period ordnades
många fler utställningar än vad som tidigare varit möjligt, däribland minnesutställningar. Det var i denna form de flesta av de kvinnliga konstnärerna
presenterades. Flera av dem var också relativt välbekanta för en bredare publik
som exempelvis Fanny Brate, Märta Måås-Fjetterström, Sigrid Hjertén och
Berthe Morisot. I ett vidare perspektiv kan dessa satsningar troligtvis även
relateras till kvinnornas intåg på arbetsmarknaden.
Vad gäller avhandlingens resultat har det inte varit möjligt att slå fast några
entydiga resultat av typen ”den och den utställningen är uttryck för den och den
diskursen”. Till det är materialet alltför omfattande och såväl utgångsläge
(utställningarnas kontext) som ambitioner och mål har ofta, vad diskurserna
angår, varit sammanflätade i varandra. Min ambition har inte varit att försöka
etablera enkla otvetydiga orsakssamband, utställningspraktiken är som sagt
alldeles för komplex och mångtydig för att det skulle låta sig göras. Istället har jag
genom exempel och urval beskrivit vissa större trender och sammanhang och hur
utställningsväsendet vuxit fram i dessa. Mina frågeställningar, urvalsprinciper
och diskursanalytiska perspektiv har naturligtvis format undersökningen i en viss
riktning, vilket också varit avgörande för de slutsatser jag tycker mig kunna
formulera. Andra ingångar till materialet skulle ha gett andra resultat.

Utställningarna och nationen
Min undersökning visar att åtskillnaden mellan utställningen och den så kallade
skådesamlingen uppstod redan då det moderna museiväsendet växte fram
parallellt med världsutställningarna. Bägge representerade de nationens ideal
och framåtskridande, men i helt olika kontexter. Världsutställningarna var, som
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till exempel Paul Greenhalgh, Kerstin Smeds och Anders Ekström visar, efemära,
underhållande och inriktade på handel, ekonomi och nationella identiteter,
medan museerna representerade det ”tunga” vetandet, vetenskapen och
nationens kultur och historia.880 Som samhälleliga och publika fenomen var de
således olika. Museerna ansågs reglerande och specialiserande. Konstbetraktandet i museet tycktes vara en strängt kontemplativ akt. Det var, som
Bennett påpekar, en konstruerad seendepraktik, ”… these [regimes of vision]
have operated as a means for enacting social distinctions in ways that have run
counter to art museums´ claims to speak to and for all citizen.” 881
Världsutställningarna var öppnare, friare arenor, de visade på en mångfald av
föremål och de inbjöd till helt andra beteendemönster, till rörelse och
konsumtion. Dessutom representerade museerna nationens minne medan konstoch industriutställningarna exponerade samtiden, de var framåtblickande. 882
Men denna åtskillnad mellan världsutställningarna och museerna kan också ses
som en konstruktion, strängt taget var de två sidor av samma fenomen – den
offentliga, publika arenan. Av dem var museet mer inriktat på bildning, fostran
och kontroll.
Den första stora utställningen på Nationalmuseum, Skandinaviska Konstexpositionen 1866, är i det här sammanhanget ett bra exempel på ambitionen att
lansera museet som en nationell och folklig arena för konstlivet. Utställningen
följde den akademiska salongens och världsutställningarnas principer, den var
riktad till en bred publik och den byggde inte direkt på museala konsthistoriska
ställningstaganden. Här var det framför allt den samtida nordiska konsten man
ville visa och det var de nationalistiska idealen som framhävdes av dåtidens
konstkritiker, som Lorentz Dietrichson och Carl Rupert Nyblom.
Min undersökning har också visat att deltagandet i världsutställningarna inte
enbart syftade till att främja nationens intressen utan för Nationalmuseums del
bidrog det uttryckligen till att etablera rutiner för en professionell utställningspraktik rörande konsten. I avhandlingens tredje kapitel visar jag att den tidiga
utställningspraktiken formades av internationella förebilder, där medverkan i de
stora internationella konst- och industriutställningarna bidrog till etablerandet
av rutiner för in- och utlån av konstföremål, för hantering och transporter. De
fungerade också som plattformar för nätverkande och kollegialt utbyte.
Världsutställningarna bidrog således till etableringen av en internationell låneoch utställningspraxis.
Sociologen Anthony D. Smith poängterar att konstens starka identitetsskapande roll, genom dess symboler och myter, hade en framträdande roll under

Se t. ex. Paul Greenhalgh, Ephemeral vistas: the Expositions Universelles, great exhibitions and
world´sfairs, 1851-1939, Manchester: Manchester University Press, cop., 1988; Smeds, 1996 och
Ekström 1994.
881 Tony Bennett, Civic seeing: Museum and the Organization of Vision, Critical Trajectories,
Culture, Society, Intellectuals, Malden, Oxford och Victoria: Blackwell Publishing, 2007, s. 122.
882 Smeds, 1996, s. 23–42
880
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nationalstaternas era.883 Historie- och genremåleriet popularitet kan förstås i
den kontexten, men de nationella idealen kom också till uttryck i presentationerna av aktuella större offentliga byggnadsprojekt. Dylika utställningar
uttryckte ett slags medborgarideal, en demokratisk och sammanhållande anda.
De representerade, som jag ser det, den moderna nationens framväxt. De kan
förstås som iscensättningar av kulturellt och socialt välstånd.
Utställningarnas huvudmål var länge att komplettera och fylla på museets
egna samlingar och att representera nationens framåtskridande. Överlag hade
Nationalmuseums tillfälliga utställningar under 1800-talets sista decennier ett
nationellt fokus. De flesta bestod av tillfälliga inlån från privatpersoner,
konstindustrin eller från kungahuset, och visade exempel på svensk och nordisk
konst, porträtt och konstindustrins praktföremål. De årligen återkommande
inlånen från kungahusets samlingar visar att kopplingen till kungahuset var
stark. Nationalmuseums konstsamling representerade nationens historia och
minne. Samlingens kungliga proveniens var en påminnelse om den svenska
stormaktstidens erövringar och om konstens relation till en internationell och
furstlig kontext. Detta återspeglas även i de tillfälliga utställningarna.
Analysen av utställningar som kan hänföras till det nationella problemområdet har visat att gestaltningen av nationsidealen förändrats under de
etthundra år som avhandlingen behandlar. De tillfälliga utställningarnas
framställning av svenska kungligheter åskådliggör detta. Under tidsperioden
förskjuts fokus från 1800-talets hyllning till en enväldig härskare, Gustaf II
Adolfsutställningen 1894, över mellankrigstidens betoning av rollen som
landsfader, Kung Gustafs folk 1938, till 1950- och 60-talens intresse för
regenterna som samlare och kulturbärare som exempelvis Till Gustav V:s minne
1950 och Christina – drottning av Sverige 1966. I Kristinautställningen var även
ett psykologiserande perspektiv framträdande.
I föreliggande avhandling har jag velat belysa att utställningarna uttrycker sin
egen tids värderingar och vetenskapliga ideal och på så vis är de också
tidsmarkörer. De representerar således en nutid. Gustaf II Adolfsutställningen
1894 var exempelvis inte enbart en nationell hyllning utan den var också
nydanande. Det var den första större porträttutställning som Nationalmuseum
ordnade och den kryddades med ett prestigefullt internationellt inlån. Den
uttryckte således sin tids intresse för porträttkonstens som konsthistoriskt
forskningsområde. Det var något nytt och banbrytande.
Vidare har utställningsanalysen visat att de nationella idealen framträder i en
något annan skepnad under perioden 1914–1939. För Richard Bergh handlade
det nationella huvudsakligen om att skapa en representativ samling av svensk
genombrottskonst från 1880- och 90-talen, det vill säga 1880-talsrealismen och
1890-talets symbolistiska måleri. Skälet till detta var att det i början av 1900-talet
Anthony D. Smith, The Nation made Real. Art and National Identity in Western Europe 16001850, Oxford: Oxford University Press 2013, s. 14 f.
883
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fanns relativt få representativa verk från denna tid i museets egna samlingar.
Huvuddelen av 1800-talsmåleriet i museets samling representerade en äldre
akademisk konstsyn, det bestod huvudsakligen av landskaps-, genre- och
historiemåleri. Idag tycker vi att historiemåleriets samhälls- och konstideal är
enkelt avläsbara och tydligt kopplade till en annan tids behov av att definiera och
befästa nationalstaten, som en del av det moderna nationsbygget. Men för drygt
hundra år sedan, när 1880-talets realistiska strömningar och sedan modernismen utmanade den akademiska konstsynen, saknades denna historiska distans.
Då var det inte möjligt att närma sig historiemåleriet från det här perspektivet.
Det som nu framhävs som dess styrka, den kraftfulla visuella retoriken, ansågs av
1880-talets unga konstnärsgeneration för akademisk, överdriven, tillgjord och
koncentrerad kring motivet, hjältar och spektakulära händelser. Det var, som jag
konstaterar, en konst som tilltalade den breda publiken, men som ansågs passé
av Konstnärsförbundet och senare generationers konstnärer.
Det finns relativt få exempel på utställningar ägnade den svenska historien i
en vid bemärkelse. Den Riksdagshistoriska utställningen 1935 är därför ett
undantag. Vid denna tidpunkt fanns fortfarande de historiska samlingarna i
museets bottenvåning och att utställningen därför ordnades på just Nationalmuseum är inte så konstigt. Utställningen ägde rum i samband med 500-års
firandet av detta anrika styrelseskick. Den behandlade riksdagens framväxt och
femhundraåriga vara med folkets representation i blickpunkten. På så vis
återspeglade och bekräftade utställningen demokratiutvecklingens medborgarideal, och i ett samhällsideologiskt perspektiv kan den betraktas som en politisk
inlaga i förhållande till 1930-talets oroliga år.
Under mellankrigstiden fick Nationalmuseum rollen som samordnande
instans för några större internationella utställningar med svensk samtidskonst.
Då producerades också historiskt inriktade utställningar, traditionellt uppbyggda
kring de statliga museernas samlingar. De större, museigemensamma
produktionerna Exposition de L´Art Suédois, ancien et moderne, i Paris 1929 och
Swedish Tercentenary Art Exhibit 1937–1938, i USA formades som historiska
exposéer som uppvisade representativa nationella klenoder. Dessa utställningar
hade en bred kulturhistorisk ansats men de bidrog knappast till att positionera
den svenska konsten, då menar jag måleriet, i en västerländsk historieskrivning.
Analysen av utställningen i Paris ger vid handen att där var fokus det svenska
måleriets beroende av franska influenser. När den svenska konsten skulle visas i
USA var däremot de amerikanska arrangörerna uttryckligen ute efter ett tydligt
nationellt perspektiv. De ratade de svenska museimännens ursprungliga idé att
organisera utställningen i traditionella epoker. Jag har, i likhet med Jeff Werner,
funnit att begreppet kosmopolitisk återkommer på tal om den svenska konsten i
internationella sammanhang. Werner konstaterar i sin studie över hur svensk
konst och kultur mottagits i USA att begreppet hade både en positiv och en
negativ klang. I mitt källmaterial förekommer begreppet kosmopolitisk ofta i
bemärkelsen bred, och utan egen stil. Det ställs alltså mot det originella, läs här
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nationellt särpräglade, och av de svenska konstnärer som fick internationell
uppmärksamhet vid den här tiden var det bara några få som ansågs just
originella. Det var först senare, på 1980-talet, som det svenska och nordiska
måleriet fick ett bredare internationellt genombrott. Då lanserades begreppet
”nordic light”. Detta sammanföll med etableringen av ”The New Art History”, ett
samlingsbegrepp för den utvidgning av det konsthistoriska fältet som uppstod
under 1970-talet.884
Däremot rönte flera tidiga utställningar med svenskt och nordiskt
konsthantverk och konstindustri internationell framgång. Det stora genombrottet skedde i Paris 1925 på utställningen Exposition internationale des arts
décoratifs et industriels modernes á Paris. Här visades nordisk lyxproduktion
som exempelvis svensk nyklassicism med Gunnar Asplunds möbler. En stil som
vi numera förknippar med begreppet Swedish Grace myntat av den engelske
kritikern Philip Morton Shand i samband med utställningen i Paris.885 Två år
senare, 1927, visades svenskt konsthantverk på Metropolitan Museum i New
York, Swedish Contemporary Decorative Arts. I samband med denna utställning
förvärvade Metropolitan tretton svenska glas och utställningen blev även en
publik framgång. I avhandlingen visar jag att man från svenskt håll intresserade
sig för de amerikanska museernas samarbete med konstindustrin. De ansågs i
detta avseende förebildliga.
Under 1920-talet aktualiserades frågan om ett nytt museum för konstindustri
och för konstslöjd. Jag kan konstatera att detta har varit ett hett ämne ända sedan
1870-talet. Då handlade argumenten om nationens behov att stärka konstindustrins utveckling och att driva smakfrågan. Svenska Slöjdföreningen, i
samarbete med Nationalmuseum, arrangerade Konstindustriutställningen
1876–1877 som en manifestation för detta ändamål. År 1919 formulerade Gregor
Paulsson propagandaskriften ”Vackrare vardagsvara” och 1925, med stöd av
framgångarna i Paris, drev Erik Wettergren frågan vidare. Det tilltagande
formintresset, den internationella utvecklingen och museets samlingar inom
området, var starka skäl till varför ett nytt museum var angeläget att få till stånd,
men inte heller nu fick man gehör för detta önskemål. På 1940-talet tas frågan på
allvar upp igen.

Se t. ex. Kristina, Jõekalda, What has become of the New Art History?,
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2013/12/jc3b5ekalda.pdf, hämtad 2015-01-04; se
även Nordiskt sekelskifte/The Light of the North, Nationalmusei utställningskatalog nr 585,
Stockholm: Nationalmuseum, 1995; se även Kirk Varnedoe, Nationalism, Internationalism, and the
Progress of Scandinavian Art, Northern Light. Realism and Symbolism in Scandinavian Painting
1880-1910, [utst. katalog] The Brooklyn Museum, 1982, s. 13 – 30.
885 Ann-Sofi Topelius, Swedish grace, Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal, Årsbok
för Svenska statens konstsamlingar XIV, red. Dag Widman, Stockholm 1967, s. 59-77. Topelius
hävdar här att begreppet uppkom 1930, och stilen beskrivs som en blandstil och typisk svensk, både
lekfull och allvarlig, expressiv och förfinad; Anne-Marie Ericsson, Parisutställningen 1925. Den
svenska tolkningen av ”det moderna”, Formens rörelse. Svensk form genom 150 år, red. Kerstin
Wickman, Stockholm: Carlssons 1996, s. 79. Ericsson hänvisar till Morton Shands artikel i
Architectural Review, 1930.
884
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Avhandlingens femte kapitel behandlar tidsperioden 1939–1966. Under
krigsåren hade de flesta stora utställningsproduktionerna en nationell grund,
dessa formades som historiska översikter över svensk konst och konstindustri
och kom senare att kallas epokutställningar. Dessutom ordnades flera monografiska så kallade minnesutställningar över svenska konstnärer som avled under
denna tid, inte minst kvinnor. Det nationella manifesterades med andra ord i en
vilja att definiera och beskriva viktiga skeenden i den svenska konsthistorien.
Efter kriget, under 1950-talet och 1960-talets första hälft, skiftar museet
fokus. Dåvarande museichefen Carl Nordenfalk var en internationellt välrenommerad konsthistoriker och forskare, och under hans ledning utvecklades
en omvärldsorienterad utställningspraktik. Nu var det istället den äldre
europeiska konstens historiska sammanhang som gestaltades. I avhandlingen
visar jag att flera av utställningarna, exempelvis Fem sekler fransk konst 1958,
Stora spanska mästare 1959 och Konsten i Venedig 1962 utgick från den
nationella myllan. Syftet var bland annat att inventera det konstbeståndet för att
få en överblick av den äldre franska, spanska och italienska konsten som fanns i
privat ägo i Sverige, och som kunde komplettera museets egen samling.
Det var också Nordenfalks internationella kontakter som ledde till att Europarådets elfte utställning visades på Nationalmuseum 1966. Christina – drottning
av Sverige var en storslagen satsning. Jag har i ett långt avsnitt belyst hur den
speglade olika samhälleliga och konsthistoriska tendenser i sin tid. Utställningen
hade ambitionen att skildra drottning Kristina i all sin komplexitet, inte att
upprätta hennes status som nationalsymbol, utan snarare att belysa hennes
betydelse, nationellt och internationellt, som konstsamlare och kulturpersonlighet. Tydligt är att man ville göra detta utan didaktiska pekpinnar.
Ambitionen var istället att besökarna skulle få bilda sig en egen uppfattning om
Kristina, man ville åstadkomma en känsla av historisk autenticitet. En scenograf
engagerades för att skapa olika slags installationer i den del av utställningen som
behandlade Kristinas liv. En av salarna gestaltades som en labyrint. Besökarna
kunde i denna följa Kristinas resa genom Europa. Ambitionen med iscensättningen var inte enbart att återge berättelsen om Kristinas liv och samlande,
utan också att ge besökarna en möjlighet att med alla sinnen erfara samlandets
och konstens betydelse i hennes liv. Upplevelsen och föremålen ställdes i centrum
och utställningens funktion som upplevelsemiljö tydliggjordes.

För folkets fostran och bildning
Under tidsperioden före 1914 var, förvånande nog, de fostrande och bildande
ambitionerna inte så framträdande som jag hade förväntat mig. Låneutställningarnas (även depositioner och en-tavelutställningar) främsta syfte var
att erbjuda publiken konst av konstnärer och stilinriktningar som inte var särskilt
väl representerade i de egna samlingarna. Konstindustrins utveckling och
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smakfostran var visserligen huvudargument i samband med Konstindustriutställningen 1876–1877, men då på tal om ett konstindustrimuseums samhälleliga uppgift. Utställningen i sig sammanställdes av inlånade föremål från
privatpersoner och det var framförallt äldre material. Som helhet speglade den
inte konstindustrins aktuella produktion. Den blev mer en uppvisning, än föredömlig. Det omfattande propagandaarbetet ledde inte till ett nytt museum utan
några år senare, 1884, inrättades istället en ny avdelning för konsthantverk på
Nationalmuseum.
En pedagogisk ansats går att skönja i några av de utställningar som
arrangerades med teckningar och grafik, exempelvis Rafaelutställningen 1883,
Akvarellutställningen med verk av Egron Lundgren 1886, och den stora Grafiska
utställningen 1889. Det är inget förvånande resultat. Under 1800-talets andra
hälft var det grafiska mediet en av de viktigare pedagogiska resurserna för
kunskapsspridning om den västerländska konsten.
Tony Bennett påpekar att inte bara museer utan även andra offentliga rum,
såsom publika parker och bibliotek, utformades på ett systematiskt sätt i syfte att
reglera hur besökarna betedde sig och rörde sig. 886 Min undersökning visar
emellertid att Nationalmuseums söndagsbesökare, den breda allmänheten, inte
alls verkar ha utövat någon kontemplativ eller reglerad seendepraktik. Samtida
kommentarer och illustrationer från tiden ger en helt annan bild. Besökarna
trängs i salarna, speciellt i vissa salar, de verkar inte bry sig om själva det
konsthistoriska narrativet och de ser ut att vara i ofokuserad rörelse. Museet
framstår med andra ord inte entydigt som den fostrande och reglerande arena
som den museologiska forskningen beskrivit, utan mina iakttagelser är mer i linje
med de resultat Helen Rees-Leahy fått fram då hon studerat besökarbeteenden
vid Manchester Art-Treasures Exposition 1857. Hon konstaterar att det inte var
möjligt att slå fast att besökarna följde någon utstakad väg genom utställningen.887 De verkade helt enkelt ha rört sig som de velat.
Nationalmuseums söndagsbesökare gick också sina egna vägar. Museets
stadgar vittnar om att besökarna i detta avseende uppfattades som ett problem.
Stadgarna uttrycker 1800-talsinstitutionens ambivalens rörande det publika
uppdraget – det som jag menar ingår i det vidare museidilemmat, och som Anna
Lena Lindberg beskrivit som det pedagogiska dilemmat. Julia Noordegraaf väljer
att beskriva museets dubbla roll som utbildnings- respektive upplevelseinstitution med metaforerna klassrummet och hemmet. Det är i och för sig
träffande och historiskt relevant då såväl skolan som hemmet kom att stå i fokus
för den ideologiska debatten om smakfostran. Noordegraaf visar att det tidiga
1900-talets museum försökte kombinera två olika slags narrativ det ena
eftersträvade att uppnå känslan av en hemmiljö och syftade till att stärka den
empatiska förståelsen av konstverket. Det andra fungerade mer som ett klassrum
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i syfte att utbilda alla som visade ett intresse. Dessa två narrativ kolliderade med
varandra. Privathemmet riktade sig till en individuell betraktares kontemplativa
möte med konstverket. Klassrummet riktades till grupper, som ljudligt rörde sig
i salarna.888
I mitt källmaterial framgår att de tillfälliga utställningarna redan från 1800talet påfallande ofta motiverades av ekonomiska ställningstaganden; att locka en
publik som var villig att betala entréavgiften blev en aspekt i sammanhanget,
eftersom utställningarna kunde vara goda inkomstkällor. Tidigt utkristalliseras
också huvudstadens turister som målgrupp. Det fanns med andra ord en uttalad
vilja att utställningarna skulle locka många besökare. Här etableras alltså två
olika förhållningssätt rörande museibesökarna och seendepraktiken. Det framstår som mer accepterat med ett ofokuserat betraktande i de tillfälliga utställningarna medan en kontemplativ seendepraktik gällde som norm för besöket i
skådesamlingen.
Exemplet Julius Kronbergs Jaktnymf och fauner, som 1876 visades på
Nationalmuseum, belyser en nationell ambition att presentera det allra senaste
inom den konstnärliga utvecklingen. Målningen hade väckt stor uppmärksamhet
när den utställdes i München och Konstakademien ville därför att den också
skulle visas i Stockholm. Den var tänkt att förvärvas till museets samling. Det var
på flera sätt en intressant utställning. I det här fallet fungerade exponeringen av
ett samtida konstverk som katalysator i det sena 1800-talets brytningstid. Vilken
debatt! August Strindberg bugade och hyllade ”en måleriets triumfator” och
borgerlighetens kvinnor reagerade mot det osedliga motivet. I debatten tydliggjordes motsättningen mellan en idealiserande moraliserande och en mer
modern konstsyn. Konstskandalen, eller publiksuccén, kan också sägas ha
fungerat som en markör mellan en populär och allmän inställning till konsten och
de professionella aktörernas tolkningsföreträde att fastslå vad som var god konst.
Debatten kring Jaktnymfen överskrider och överlappar avhandlingens problemområden och synliggör på det viset hur problematiskt det är att försöka hålla dem
isär. Här utmanades konstsynen, museets moraliska och fostrande roll likväl som
nationalsymbolen.
Vilken konst som skulle visas var, och för vem, har varit en avgörande fråga.
1920-talets kulturmässor och vandringsutställningar, liksom utställningen Kung
Gustafs folk, som 1938 visades i Alvikshallen, samt i viss mån även Det moderna
museet 1950 på Liljevalchs konsthall, är några exempel på utställningar ämnade
för en bredare publik. De icke-museala rummen och utställningskontexterna
satte konsten i nytt ljus. Det uttrycker till exempel Erik Wettergren i en reflektion
om kulturmässornas vidare betydelse för konstförståelsen hos gemene man. I
kritiken gällande museerna förmåga att attrahera en bredare publik användes
begreppen levande och död retoriskt. Dödsmetaforerna placerade museet vid
sidan om samhällsutvecklingen, museisamlingen och dess förvaring kallades död
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massa och likbod. Levande associerades med moderniteten och med den
moderna konsten, liksom med begrepp som rörelse, variation och förändring.
Richard Bergh använde begreppet i en vidare bemärkelse. När han talade om det
levande museet var innebörden snarare levandegöra. Berghs mål med de
tillfälliga utställningarna var att de skulle formas i dialog med konsten i museisamlingarna, de skulle med andra ord bidra till att levandegöra, det vill säga
aktivera, konstverken genom att belysa dem från nya perspektiv. För honom var
det utställningens mål att befrämja denna dynamik.
Under Richard Berghs chefskap, 1915–1919, sjösattes ett omfattande
reformprogram i vilket bildningsfrågan stod högt på agendan. Jag har visat att
utställningspraktiken permanentades som en del av museets publika verksamhet
genom inrättandet av en särskild sal för tillfälliga utställningar. Den tillkom i syfte
att friare levandegöra konsten, att kunna spegla samtidens konstnärliga
utveckling och att nå fler besökare. De tillfälliga utställningarna erbjöd således
den variation och rörlighet som eftersträvades för att väcka folkets intresse för
konsten och för att bidra till estetisk fostran och konstbildning. Bergh betonade
också utställningspraktikens kommersiella potential. Det är under hans ledning
som utställningskataloger regelmässigt producerades som ett sätt att introducera
utställningarna och ge en förteckning på de föremål som visades. Trots dessa
publika mål utformades emellertid de tillfälliga utställningarna i museibyggnaden huvudsakligen enligt stilhistoriska principer och för en professionell
målgrupp, snarare än för den breda allmänheten. Där kom vandringsutställningarna in i bilden med sina konstbildande ideal. De sociala smakfostrande idealen spreds heller inte genom de tillfälliga utställningarna i
nationalmuseibyggnaden, utan dessa frågor omhändertogs istället i ett antal banbrytande utställningar ordnade i Svenska Slöjdföreningens regi och just genom
Nationalmuseums vandringsutställningar. Bergh initierade ett landsomfattande
konstbildningsprogram som resulterade i att en ny avdelning bildades i syfte att
ordna kulturmässor och vandringsutställningar i svenska städer. Dessa
vandringsutställningar formades huvudsakligen som konsthistoriska översikter
uppbyggda av museets egna samlingar och på de olika visningsplatserna
ordnades föreläsningar och visningar. Intentionen med dessa var med andra ord
att stärka museets roll för folkbildningen. Utställningarna ämnade för landsorten
var tydligt inriktade på konstbildning, de skulle ge en förståelse för konstens
historiska sammanhang och väcka konstintresset i landet, och de fungerade också
som propaganda för att tillskapa fler museer i landet (vilket också skedde).
En intressant iakttagelse är att publiktillströmningen till museet minskar
under Berghs, Erik Folckers och senare Axel Gauffins ledning, det vill säga åren
1915–1943. Detta faktum kan möjligtvis ha bidragit till 1920-talets museidebatt.
I en polemik mellan Gregor Paulsson och Axel Gauffin aktualiserades då frågan
om museets samhällsroll och berättigande. Gregor Paulsson förordade ett
nytänkande där de publika aspekterna sattes i främsta rummet. Museet kunde
inte omfamna allt, menade han, och föreslog istället en tydligare målgrupps-
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orienterad organisation av samlingarna och deras exponering, och en integrering
av konstarterna. Mot detta stod de vetenskapliga samlingsinriktade idealen fast
– ett kulturmuseum är inte detsamma som ett konstmuseum menade överintendenten Axel Gauffin. I detta representerade han en konstsyn färgad av stilhistoria och estetiska ideal.
Med 1940-talets expansiva utställningsverksamhet ökade publiksiffrorna
igen. I samband med utställningarna ordnades populära visningar och föreläsningar i Berghs anda och det arrangerades även konserter i museibyggnaden.
Den varierande och breda verksamheten attraherade fler besökare än tidigare.
Genom exemplet God Konst för Hem och Samlingslokaler 1945 har jag pekat på
efterkrigstidens förändrade föreställningar om museibesökarna. Tilltalet är här
riktat till den bildade arbetarklassens som bärare av folkhemmets kulturella
värderingar. De förväntades stödja och befrämja konstmarknaden, att välja god
konstnärlig kvalitet före sentimental hötorgskonst. Smak- och bildningsfrågan
hade alltså fått en ny dimension. Den speglade inte enbart ett övergripande
medborgarideal utan kopplades även samman med konstmarknadens behov av
nya kunder.

Problemet med samtiden
Nationalmuseum byggdes som ett nationens museum och i den nya
museibyggnaden samsades flera olika samlingar; de arkeologiska och historiska
samlingarna var placerade i bottenvåningen och på mellanplanet fanns föremål
från Livrustkammaren. Måleriet visades i gallerier och kabinett på det översta
våningsplanet. Symboliskt speglade denna ordning 1800-talets idealistiskt
färgade konstsyn. Museibesökarna förväntades röra sig uppåt för att till slut nå
de sköna konsternas ädla höjd. Frågan om nationalmuseibyggnadens ändamålsenlighet, dess 1800-talsarkitektur, de lokalmässiga och symboliska begränsningar denna ansågs ha för att kunna visa samtidens konst och konsthantverk,
det vill säga den konst som betraktades som samtida eller modern under
perioden, var ständigt aktuell. Mängden föremål och de disparata samlingarna
gjorde att museet tidigt uppfattades som alltför litet och trångbott och denna
lokalfråga har under avhandlingsperiodens återkommande debatterats. Under
årens lopp har diskussionerna om nya museer handlat om behovet av ett eget
museum för konsthantverket och ett museum för den moderna konsten.
Liknande problem hade man i Frankrike redan under tidigt 1800-tal. Ett sätt
att lösa lokalfrågan var att, som den franske konstnären och museimannen
Philippe-Auguste Jeanron föreslog, tydligt skilja mellan museer ägnade åt äldre
konst och museer inriktade på samtiden. Detta realiserades för första gången i
Paris med inrättandet av Musée des Artistes Vivants 1818 (senare Musée du
Luxembourg). I dess efterföljd etablerades liknande institutioner runt om i
Europa och de kallades vanligtvis Museum för samtida konst eller Museum för
modern konst. Musée du Luxembourg formades av starka kulturpolitiska
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bevekelsegrunder eftersom förvärv av samtida konst var en del av det
nationalistiska propagandamaskineriet i Frankrike och ett sätt för de samlande
monarkerna att hålla sig populära. I Storbritannien blev Henry Tate adlad efter
det att han låtit uppföra Tate Gallery. 1800-talspubliken hade ett starkt intresse
för det samtida, dess motivkretsar och bildspråk var enkla att ta till sig och
galleribesök blev liksom teatern ett måste för den moderna och urbana
borgerligheten.889
Jag har redan diskuterat strävandena för ett nytt museum för konstindustrins
produkter i ljuset av den smakfostransdiskurs som var rådande under 1800-talets
andra hälft. Propagandan för ett museum för den moderna konsten följer
emellertid en annan diskurs. På en symbolisk nivå kan de tillfälliga utställningarna sägas representera modernismens betoning på samtiden, det föränderliga och rörliga – det levande museet. Men begreppet modernism är knappast
entydigt utan förknippas såväl med stilistiska, som historiska aspekter in i vår
egen tid. Under 1900-talets första hälft var avantgardet och modernismen
radikala och oppositionella rörelser i förhållande till 1800-talets akademiska
konstsyn, och även till friluftsmåleriets figurativa realism och stämningsmåleriets symbolism. Modernism har kommit att förknippas med en mängd olika
aspekter som exempelvis konstnärsgeniet, radikalism och visioner; konstens
samhällsroll eller konst som estetik. Jeff Werner identifierar åtminstone fyra
historiska tidpunkter som kan kopplas till begreppet: postimpressionismen kring
sekelskiftet, Matisse-elevernas genombrott 1909, 1947 års män och Endre Nemes
samt slutligen postmodernismen på 1980-talet.890 Det skeende som här skrivs
fram visar med all tydlighet att modernismen inte kan beskrivas eller förstås som
någon enhetlig rörelse. Detta avspeglar sig också i Nationalmuseums
utställningspraktik under den första hälften av 1900-talet. Som jag har visat var
det ett komplicerat företag att göra ett representativt urval av svensk samtida
konst i internationella sammanhang. Museet kritiserades också för att inte i
tillräcklig utsträckning visa den samtida konsten. Den visades endast i en sal.
Visserligen hade många tillfälliga utställningar en samtida inriktning, men de gav
vanligtvis ingen översiktlig bild av den moderna konstens utveckling.
Dåtidens och även senare tids kritik mot museiinstitutionen har således ofta
handlat om museets förhållande till sin samtid. Under 1880-talet var det framför
allt den unga konstnärsgenerationen Opponenterna, med Richard Bergh i
spetsen, som gick till angrepp. De ansåg att Nationalmuseum var bakåtsträvande,
att det representerade akademiska, konservativa och nationella ideal. Det är
intressant med tanke på att museet rent faktiskt genom sina tillfälliga utställningar var påfallande samtida inriktat under den här perioden, men för kritikerna
Lennart Palmqvist, Utställningsrum, Saltsjöbaden: Akantus, 2005, s. 130–131.
Jeff Werner, ”Svansviftningens estetik. Modernismen ur provinsens perspektiv”, Utopi &
verklighet. Svensk modernism 1900 – 1960, Moderna Museets utställningskatalog 297, Stockholm,
2000, s. 100. Utställningen tillkom i samarbete mellan Moderna Museet, Arkitekturmuseet och
Nationalmuseum.
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var det ”fel” konst. Det som visades var inte det allra senaste, den svenska 1880talets realismen, utan mestadels konst ur den akademiska traditionen som
exempelvis en-tavelutställningar liknande den med Kronbergs Jaktnymf och
fauner. Det var ett publikfriande salongs- eller historiemåleri. Carl Gustaf
Hellqvists målning Sten Sture d.y. död på Mälarens is, 1881 och Julius Kronbergs
målning Drottningen av Saba, 1888, är sådana exempel, och det denna
inriktning kritikerna opponerade sig emot. Detta var populära händelser, de
lockade många besökare och förväntades därför också generera inkomster till
museet. En publiksuccé av extraordinärt slag blev fransmannen Pascal-AdolpheJean Dagnan-Bouverets målning Madonnan i lövsalen, då den visades 1889.
Under drygt två veckor besöktes Nationalmuseum av omkring 15 000 personer.
I dessa fall var de kommersiella och publikfriande aspekterna alltså framträdande.
Låneutställningarnas syfte var också att erbjuda publiken möjlighet att
uppleva konst av konstnärer och stilinriktningar som inte var särskilt väl
representerade i de egna samlingarna. Den lilla utställningen med dansk konst,
Levande danska konstnärers arbeten, 1883, är ett sådant exempel. Det är en av
de allra första dokumenterade utställningar som visades på museet. Det är också
den första utställningen med samtida konst från ett nordiskt grannland som
ordnades efter den Skandinaviska konstexpositionen 1866. Vid denna tidpunkt
var den nordiska konsten också mycket litet representerad i museets samling.
Från denna utställning förvärvades emellertid flera verk. Årligen visades också
samtida svenska konstnärers verk som erbjudits museet för inköp. Detta så
kallade hembudssystem var kritiserat och krångligt, men erbjöd ändå en arena
för konstnärerna att visa upp sig.
Med utställningen Svensk konst under det senaste halvseklet, 1935, i
Liljevalchs konsthall initierades ett första konkret försök att få till stånd ett nytt
museum för den moderna konsten. Museimannen Axel Romdahl passade på att
lansera ett personligt format förslag där utgångspunkten var museisamlingens
obalans mellan de äldre utländska och svenska mästerverken och den moderna
tidens konst. Det fick inget särskilt genomslag. Utställningarna Den unga
expressionismen 1909–1920, 1944 och Det moderna museet, 1950 fick därefter
avgörande betydelse i tillblivelseprocessen för ett nytt museum ägnat den
samtida konsten, alla att betrakta som inlagor i detta propagandamaskineri.
I artikeln ”On the new” diskuterar filosofen Boris Groys konstmuseets
instrumentella roll i förhållande till sin samtids konst. Han anser att det i själva
verket är museet, det museitränade ögat, som definierar och legitimerar vad som
är genuint nytt. Trots att, eller snarare genom att, museet representerar en dåtid,
(musealiseringen av det materiella), etableras en åtskillnad mot det som händer
just nu, det levande och samtida. 891 Groys söker med andra ord bryta den statiska
Boris, Groys, On the New,
http://www.uoc.edu/artnodes/espai/eng/art/groys1002/groys1002.html, hämtad 2015-08-17.
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polarisering mellan det konstnärsdrivna och det institutionella som framkommer
redan under slutet av 1800-talet, parallellt med modernismens framväxt, och ser
snarare musealiseringsprocessen som en förutsättning för att kunna definiera det
genuint nya. I detta uttrycker Groys en ”upplösning” av det jag inledningsvis valt
att kalla för museets historiska dilemma. I musealiseringsprocessen förenas
historien, nutiden och framtiden.

Den konstmuseispecifika utställningspraktiken
Föreliggande forskningsprojekt utgick från antagandet att de tillfälliga
utställningarna uppstod och utvecklades som en möjlighet att överbrygga
museernas historiska dilemma. Min undersökning kan inte slå fast att så är fallet.
Men den visar att i dynamiken mellan utställningen och museisamlingen, mellan
de publika och konsthistoriska intentionerna uppstår en särskild form av
konstmuseal utställningspraktik - en konstmuseispecifik praktik.
Jag menar att det tidigt uppstår en åtskillnad mellan de tillfälliga utställningarna och skådesamlingen. I och med att begreppet ”tillfällig utställning” kom
i bruk betonades indirekt museisamlingens statiska karaktär. Denna skådesamling associerades med en fastslagen oföränderlig konsthistoria. Åtskillnaden
förstärks ytterligare under 1900-talets första decennier. Jag har visat att de
tillfälliga utställningarna tillmättes instrumentell betydelse i denna diskurs. Med
stöd av de tillfälliga utställningarna kunde museet erbjuda besökarna nya
konstupplevelser och breddade kontexter. De tillfälliga utställningarna uppstod
parallellt med konsumtionssamhällets framväxt och populär- och nöjesindustrins etablering och de verkade i nuet. De kunde spegla samtiden men också
sätta konsten i ett historiskt sammanhang. Samlingspresentationen var inte lika
rörlig utan mer fastlåst och bunden till en kronologi, en stilhistoria och
museisalarnas arkitektur. Denna motstridighet har jag valt att beskriva med hjälp
av några nyckelbegrepp som jag redovisar i nedanstående tabell. De ska förstås
som generaliseringar endast avsedda att markera en tendens och att ge en grov
bild av begrepp förknippade med de tillfälliga utställningarnas respektive
skådesamlingens status.
Vissa av begreppen, såsom ”modernitet” och ”upplysning”, förekommer inte i
de samtida dokumenten. Här är det jag som fört in dem i respektive kategori i
nedanstående tabell för att tydliggöra att museerna och dess samlingar
ursprungligen formades av museitankens upplysningsideal, det vill säga förnuftet
och den rationella vetenskapen. Nationalmuseums tillfälliga utställningspraktik
utvecklades däremot senare i en annan kontext. Världsutställningarna blev som
sagt förebildliga liksom samhällskrafter som nationalism, demokrati och
folkbildning. Mot slutet av 1800-talet var den samtida inriktningen påtaglig.
Nationalmuseums förhållande till det samtida återspeglas i utställningarna under
hela undersökningsperioden. Det har handlat om relationen till konsten,
konstnärerna men också om museibyggnadens ändamålsenlighet och symbolik i
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förhållande till det moderna. Hela denna komplexitet har jag valt att sammanfatta i begreppet ”modernitet”, i motsats till upplysningsideal och vetenskapligt
fokus. Det museispecifika som växte fram har jag placerat mitt emellan de båda
utställningsformerna.
Den tillfälliga
utställningen

Det museispecifika

modernitet

Skådesamlingen

upplysning

upplevelse, bildning

upplevelse, bildning

vetenskap

Känsla, inlevelse

autenticitet

förnuft, kunskap

nutid/framtid

samtidahet

dåtid

tillfällig/rörlig

föränderlig

permanent/statisk

levande

aktuell

död

utställningsrum
bred publik

masskonsumtion
narrativ
konstruktion
teman
gestaltning

museisalar
demokrati,
tillgängliggörande
vägledning
flera olika perspektiv

konnässörer/experter

kontemplation
vetenskaplig
kategorisering

bred kontext

stilar/skolor

rekonstruktioner,
utställningsarkitektur

presentation

Under slutet av 1800-talet ordnades endast några få utställningar med ambitionen att ge ett vidare och djupare konsthistoriskt perspektiv. Det kan delvis förstås
i förhållande till den omfattade kritik som riktades mot musei-institutionerna och
som handlade om svårigheterna att intressera en bred publik. I föreliggande
avhandling har jag visat exempel som pekar i en helt annan riktning. Flera
utställningar lockade massor av besökare och om söndagarna var det trångt i
salarna. I Sverige, och för Nationalmuseums vidkommande, bottnade kritiken de
facto i fler aspekter än publikfrågan – det handlade om konstsyn och förhållandet
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till konstnärerna samt vilken konst som skulle visas och insamlas. Museiskepticism fick emellertid ett brett genomslag, museerna och deras samlingar
associerades med begrepp förknippade med död och stagnation. I denna diskurs
rörande museernas samhällsnytta hamnade den konsthistoriska kunskapen i
skymundan, den ansågs vara en angelägenhet för en mindre grupp museimän,
forskare och experter, vilket också påverkade de tillfälliga utställningarnas
inriktning. Det var, som sagt, framför allt konstens nationella och estetiska
värden, jämte förmågan till inlevelse, som framhävdes och som formade museets
publika perspektiv. År 1903 uttryckte dåvarande överintendenten Ludvig
Looström detta på följande sätt: ”Ett konstmuseum skall samla konstverk, och
konsthistorien måste där underordna sig konsten, hvilken senare inom musei
murar har en större uppgift att fylla än den att tjäna som illustrationer åt den
förra.”892 Konstmuseidiskursen var starkt förankrad i denna idealism. Konstens
högre syfte var att skänka estetisk njutning; att väcka människornas känslosinnen. Som Noordegraaf påpekar, ansåg museimännen att konsten i sig själv
hade tillräckligt uttryck; visades den bara under rätt omständigheter kunde till
och med den mest outbildade omvändas till konnässör. Det räckte med att visa
ett original för att väcka en kärlek till konsten. Syftet under denna period, det vill
säga kring sekelskiftet 1900, var att få betraktaren att identifiera sig med de
känslor som konstnären gav uttryck för i sina målningar. Konstens historiska
sammanhang förlorade därmed sin betydelse.893 I Sverige kommer Richard
Bergh att omsätta dessa idéer i museipraktiken.
Som föreliggande avhandling har visat ordnade Nationalmuseum mot slutet
av 1800-talet, ovannämnda inställning till trots, ett antal konsthistoriskt
inriktade utställningar: Utställningen af äldre mästares taflor m. m. ur svenska
privatsamlingar (1884), Målningar och skisser i vattenfärg af svenska
konstnärer (den så kallade Akvarellutställningen, 1886) och Äldre guld och
silfverföremål (1887), den grafiska utställningen, (1889) och Gustaf II Adolfsutställningen (1894) är några exempel. De utgör intressanta undantag då de
uttryckligen avsåg att förena den konstmuseala praktikens vetenskapliga, det vill
säga konsthistoriska, uppdrag med ett publikt tillgängliggörande. Utställningskatalogerna fungerade i det här sammanhanget som den förmedlande länken
mellan konsthistorikerna och allmänheten. På så vis kan de sägas vara tidiga
exempel på en konstmuseispecifik utställningspraktik. Denna konsthistoriska
inriktning speglar museiprofessionens tilltagande specialisering. Vid 1800-talets
slut hade de flesta museimän en konsthistorisk utbildning i bagaget. 894
Andra senare exempel är de så kallade vandringslånen som bestod av verk
hämtade ur museisamlingen. De skildrade ett övergripande skeende i den
svenska konsthistorien. De gemensamma nämnarna för denna utställningsform
var att utställningarna hade ett brett konsthistoriskt och publikt fokus. Under
NM Meddel. nr 28, 1903, s. 5.
Noordegraaf, s. 93 f.
894 Sheehan, s. 90–91.
892
893
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krigsåren, på 1940-talet, då Nationalmuseum var evakuerat och verksamheten
helt inriktad på tillfälliga utställningar, producerades ett antal större
utställningar av detta slag. De formades parallellt med de på nytt aktualiserade
kraven om nya museer för konsthantverket, och för den moderna konsten. Denna
utställningsform kom senare att benämnas epokutställningar. I dessa framhävdes ett historiserande perspektiv och ett kontextualiserat narrativ, dessutom
prövades och utvecklades ett antal nya utställningsprinciper - teknologier:
receptionshistorisk kontext (äldre konstkritik), rekonstruktioner och
iscensättningar av tidigare utställningar, blandade materialkategorier och omhängningar. Utställningarna ämnade som propaganda för det moderna museet
framhävde principer som variation och rörlighet. Gemensamt för denna
utställningsform var betoningen av en vetenskaplig bearbetning av innehållet och
utställningens dubbla betydelse som upplevelse och kunskapskälla. Ett nutida
uttryck som emellanåt förekommer inom museivärlden, och som på sätt och vis
bekräftar den här utställningsformens betydelse i senare tid är: ”Forskning föder
utställning och utställning föder forskning.” 895 Det beskriver utställandet, som
vision och ideal, i en pendelrörelse mellan ett vetenskapligt respektive publikt
perspektiv.
Jag har valt att följa utställningspraktikens framväxt i ett hundra år och att
avsluta undersökningen med Christina – drottning av Sverige 1966. Det är en
utställning som i sin omfattning och komplexitet överlappar avhandlingens alla
tre problemområden – det nationella, samhällsideologiska och kunskapsteoretiska. Utställningen relaterar till alla dessa perspektiv. Historisk autenticitet
var ett nyckelbegrepp som beskrev den övergripande ambitionen med
utställningen. Drottning Kristinas liv, hennes roll som tronarvinge och senare
regent och därefter valet att abdikera och lämna Sverige för att bosätta sig i Rom,
iscensattes i installationer. Denna utställningsprincip hade introducerats i 1940talets epokutställningar och i Kristinautställningen vidareutvecklades
utställningsgestaltningen i en än mer dramatiserande riktning. Jag menar att
denna utveckling kan relateras till 1960-talets intresse för fenomenologins
betoning av kroppens och sinnenas betydelse för konstupplevelsen. Utställningsprincipen ställdes också mot den vita kubens ideal – den bröt helt och hållet mot
denna. Kristinautställningen uppmärksammades även av kvinnorörelsens
förespråkare som närmade sig utställningen ur ett feministiskt perspektiv.
Utställningen byggde på en omfattande forskningsinsats som syftade till att
spåra och kartlägga Kristinas samlingar. Efter hennes död hade de så småningom
skingrats till samlare och institutioner i framför allt Europa. I utställningen
visades föremålen i syfte att framhäva Kristinas roll som samlare och kulturpersonlighet.
Citerat Görel Cavalli-Björkman, möte på Moderna Museet den 3 juni 2014; se även Görel CavalliBjörkman, Falskt eller äkta? Detektivarbete på konstmuseet. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld,
2017, s. 115 f.
895
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Kristinautställningen är också intressant i ett vidare perspektiv, nämligen som
uttryck för den skilsmässa som inletts under 1900-talets decenniers debatt, och
som för Nationalmuseums del fullbordades 1958. I Moderna Museet samlades
1900-talets modernism och utställningarna inriktades på samtidens trender.
Nuet och framtiden stod i fokus. För Nationalmuseum blev utmaningen att från
en nutida horisont levandegöra historien och ett sätt att åstadkomma detta på var
att utveckla nya utställningsprinciper. I avhandlingen har jag argumenterat att
utställningsarkitekturen från mitten av 1900-talet fick en tilltagande betydelse
för gestaltningen och iscensättningen av äldre tiders konst. Kristinautställningen
pekar också framåt. Storskaligheten, PR-kampanjen och de många olika event
som ordnades i samband med utställningen påminner om blockbusterfenomenet
som under 1980-talet etablerades inom museisektorn. Det breda kulturhistoriska
perspektivet har också blivit något av ett signum för Nationalmuseums utställningar från 1980-talet och framåt.
Jag har i detta arbete undersökt framväxten och etableringen av en
utställningspraktik. Visserligen avslutas avhandlingens tidsmässiga inramning
1966 men de resultat jag funnit kan relateras till vår egen tid. Tendensen idag är
att museerna arrangerar samlingarna enligt liknande principer som tillfälliga
utställningar. Den konsthistoriska kronologins narrativ tematiseras och öppnar
för andra, exempelvis sociala och genusteoretiska, perspektiv på konsten. Jeff
Werner menar att denna tendens kan liknas vid antologin som diskursiv form.
Effekten av denna utveckling blir att kategorierna tillfälliga utställningar och
permanenta samlingar smälter samman.896 Det som jag valt att kalla en
konstmuseispecifik utställningsform kan nog sägas varit förebildlig och skapat
grunden för museerna strävan idag mot ökad tematisering och rörligare, mer
föränderliga samlingspresentationer. Dagens och morgondagens museum har
alltså anammat den tillfälliga utställningens narrativa och gestaltande principer.
Därför förefaller också begreppet tillfällig utställning otidsenligt, mer relevant ter
sig begreppet specialutställning. Istället för fokus på den tidsmässiga
dimensionen, på inlånade föremål (låneutställning) refererar special till ett
innehåll. Det är som jag ser det mer i samklang med vår tids museivisioner – att
vara överskridande och öppna. Museerna är arenor för mångfald och nya
perspektiv.

Jeff Werner, Hängda och utställda, Skiascope nr 1 i Göteborgs konstmuseums skriftserie, red.
Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Göteborg 2009, s. 196.
896
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SUMMARY: THE NATIONALMUSEUM IN
SWEDEN AND THE EMERGENCE OF
TEMPORARY EXHIBITIONS 1866–1966
How come international blockbuster exhibitions have grown to be a cultural
business of significant economic and social importance? These exhibitions attract
a wide range of museums visitors and art lovers all around the world. Temporary
exhibitions are at the top of every branding campaign and launched together with
guided tours, lectures, restaurant offers and exhibit related memorabilia for
purchase. Metaphorically speaking exhibitions could be described as the face of
the museum; the side you choose to show others, a representation of how the
museum perceives and interprets its mission and its relation towards the
community. Nowadays temporary exhibitions are incorporated into the normal
daily business of a museum´s public activities, but this has not always been the
situation.
The period between 1866–1966 coincides with the age of industrialism and
democracy in modern western societies and – in art with the age of modernism
and the profound changes that took place from late 19 th through the first half of
20th centuries. It was a very turbulent period. In the beginning of this era avantgarde artists all around Europe had reacted against the academic values
represented by art museums and art academies. Consequently, the gap between
the institutions and the young artists led to exhibition initiatives outside the
established art world. In Sweden, the exhibition Vid Seinens strand (By the beach
of the river Seine) at the Blanch´s Art Salon 1885 mark the reaction towards the
dominating institutions - the Swedish Royal Academy of Art and the
Nationalmuseum. This tension, the ongoing question concerning the relation
between the Nationalmuseum and contemporary art, is a dominant aspect of my
investigation.
Aim and Questions
The purpose of this dissertation is to investigate the emergence of temporary
exhibitions at the Nationalmuseum of Sweden between 1866–1966. My main
interest is to analyze the complex relation between temporary exhibitions and the
art museum discourse, more precisely ideas and norms concerning a museum´s
obligations toward art history, the museum visitors, the society and the nation.
The analysis assumes that temporary exhibitions are historical phenomenon and
discursive utterances actively engaged in the production of meaning. From my
point of view temporary exhibitions have a discursive range and potential
exceeding the permanent museum presentations. My aim is to discuss and place
these exhibitions in the complex ongoing tension between the role of the museum
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as a scientific and educational public institution, and the role of the museum in
relation to the permanent collection. This I call the museum dilemma.
My dissertation, therefore, proceeds from the following questions:
1. Why temporary exhibitions?
2. How do temporary exhibitions reflect contemporary art, public
and national discourses?
3. Are there any identifiable trends or patterns specific to
institutional (museum) practice?
My dissertation concentrates on the history of exhibitions and as such I am not
primarily interested in the history of specific art objects. Instead, the focus is on
analyzing exhibition practices and their outcomes, the ideas and values about art
history, about our society and the nation, the museum and its visitors. Practice
thus means all the actions involved in an exhibition production: ideas and
objectives, planning process, marketing, display, lectures and guided tours. How
has a discourse analytical approach supported my view on exhibition practice as
a specific art museum discourse phenomenon? How has it helped me to reveal
the institutional preconditions underlying the emergence of temporary
exhibitions? Is it possible to identify what I have called an art museum specific
exhibition practice?
Theory and Method
Several museological theories follow a Foucauldian track. Partly inspired by
cultural theorist Mieke Bal and art historian Maria Hirvi-Ijäs, as well as other
discursive analytical theories developed within the fields of museology, art
history, and visual culture studies, I have analyzed exhibitions as historical
meaning making phenomenon.897 Researchers such as Tony Bennett, Eilean
Hooper-Greenhill and Helen Rees-Leahy supports my arguments.898 It is my
opinion that both permanent and temporary exhibitions can be viewed as
attempts to organize and systematize knowledge. Temporary exhibitions can be
regarded as utterances, and they are, as culture theorist Mieke Bal suggests, part
of a museum´s discourse: ”…. a museum is a discourse, and exhibition an
utterance within that discourse”.899
I define an art exhibition as an intentionally produced statement expressed in
public space, which are intended to invoke a public response. This statement
commonly consists of a combination of visual signs, arranged in a spatial form,
and in text. In this context, it almost always tells something about an artist, an art
Bal, 1996; Hirvi-Ijäs, 2007.
Bennett, 1995, 1996, 2007; Hooper-Greenhill, 1992; Rees-Leahy, 2007.
899 Bal, [a],1996, p. 214.
897

898
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historical period, a phenomenon or a material category within the art or cultural
history field. An art exhibition is therefore assumed to be part of a discourse and
in that way, it establishes, reflects and validates ideas, norms, and values within
the discourse. Within this art museum discourse, I have defined three problem
areas – an epistemological one, a social ideological one, and a national one. Each
of these different aspects of the museum´s raison d´être are discussed and then
pictured in the following:
Art Museum Discourse Problem Areas

Epistemo
logical
National
identity – what
is the
representative
purpose of art?

art history, aesthetics how can art be
understood?

Exhibition
practice

social

National

art education – how
can art elevate
mankind?

The visual cultural researcher Gillian Rose suggests a methodological approach
called “Discourse analysis II”. which is occupied with the emergence of institutions and the power relations highlighted in their regulations and activities. 900
Following Rose, I am using “Discourse analysis II”, to support my investigation.
I argue that exhibition practices are strongly related to, and part of, the knowledge and power systems of the museum institutions.
With a focus on the visual and spatial aspects as historical constructions, and
the visitor´s behavior as an indicator of the museum´s social aims, my analysis is
also influenced by recent museological writings by Julia Noordegraaf, Charlotte
Klonk and Jennifer Barrett.901
Exhibitions are ephemeral; therefore, their character is hard to capture; this,
in turn, leads to methodological problems. When analyzing the emergence of a
museum art exhibition practice at the Nationalmuseum I have used such archival
documents as meeting minutes, loan agreements, exhibitions plans, and
correspondence to search for what motivates the content and overall plan to
900

901

Rose, 2016, p. 192 f.

Barrett, 2012; Nordegraaf, 2004; Klonk, 2009.
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produce an exhibition. This kind of material differs from one exhibition to
another depending on both its history and on the individuals involved. Moreover,
the archival documents are rarely arranged or systematically put together. Other
important museum sources have been exhibition catalogues, museum annual
reports, that illuminates the aims of the Nationalmuseum. From catalogues,
exhibition lists, press notices and photo documentation I have looked for
evidences concerning the actual display and the technologies used in the
exhibitions. Some exhibitions pass without a trace while others appear as major
successes, gaining lots of attention while in progress but also long after they had
been de-installed. The daily press and magazines of the day give both an
indication of how art exhibitions in Stockholm and in the Nationalmuseum were
received but also the nature of art criticism at that time. The evaluations of art
critics, contemporary to their times, function as historical witnesses that reveal
an exhibition´s relation to values and ideas about the nation, the art history and
the public. From these two different perspectives, a museum professional’s
standpoint and the art critic´s reflections, I have gathered information for this
analysis.
Temporary exhibitions in art museums are 19th century phenomenon that
were closely connected to the emergence of a civic democratic society and to
public concerns. The question then was how art museums would attract a broad
audience, not just only the art interested bourgeoise. However, there were earlier
events that influenced and formed the pre-conditions for the emergence of the
museum exhibition.
The dissertation is divided into three main chapters which are put in the
following chronological order 1866–1913, 1914–1939 and 1940–1966. This
disposition is motivated from an exhibition historical point of view as the
exhibition practice during these periods deals with certain questions related to
the museum discourse in relation to art historical, public and national problems.
Before addressing the topic of my dissertation, I briefly summarize the historical
roots of temporary exhibitions.
Historical sources of importance for the emergence of museum
exhibitions
I suggest four main sources of importance for the emergence of a museum
exhibition practice: the academic salons, art history as an academic subject,
exhibitions organized by art associations and the art exhibitions that were part of
world fairs.
Temporary exhibitions as an institutional phenomenon arose in Europe
during the 15th century. Early examples are exhibitions arranged by the Italian
academies Accademia del Disegno in Florence 1563 and Accademia di San Luca
in Rome 1593. In Paris 1648, Académie Royale de Peinture et de Sculpture was
established. Until the end of 18th century exhibitions arranged by the French art
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academy invited only members of the academy, it was not until 1791 that other
artists could exhibit in the Salon. As an institutional and public art scene, the
Salon became a role model for exhibitions arranged by academies in Europe. The
first art exhibition that took place in Stockholm was arranged by Konstakademien
(the Swedish Royal Academy of Art) in 1784.
During 19th century art museum practice and the establishment of Art history
as an academic subject were closely linked together. The museum practice was
influenced by scientific ideas and much effort was put into categorizing and
labeling art according to styles. This scientific approach was followed by a
growing interest in the authentic art object. At the same time art was also
regarded as esthetical objects, to be experienced and sensed for their beauty.
Connoisseurship maintained to be of importance for the museum professionals.
I argue that this dynamic between the scientific and the esthetical judgements of
art paved way for the emergence of temporary exhibitions. In exhibitions, new
perspectives on art could be visualized and expressed.
In this period art associations also became influential actors in the art world.
Their main function was to arrange exhibitions to connect artists and art market.
However, in the 1830.s the Stockholm Art Association arranged several
exhibitions with a slightly different purpose. They aimed at giving an overview of
an art historical epoch. These exhibitions supported the idea of building a new
national museum.
The second half of the 19th century was the age of world fairs. Industry and
art fairs arose around the mid-18th century and continued to grow until they
culminated in the 19th-century world fairs. Their purpose was to give nations
opportunities to manifest themselves and present their contemporary industrial
and cultural progress. The objects displayed at these events were examples
showing the latest products from the crafts industry. Contemporary art was often
on display. Unlike the regulating and didactic ambitions of museums, these fairs
were considerably freer arenas that demanded neither a sense of aesthetics nor a
knowledge of history. They attracted a broad public from all social classes, and
were thus included, together with museums, in the discourse on the mission of
art and crafts to foster good taste. The first major world fair, The Great Exhibition
of the Works of Industry of All Nations, at the Crystal Palace in London in 1851,
was, according to art historian Anna Lena Lindberg, a broad, popular event to
nurture a sense of taste, a milestone in the development of art education. 902

902

Lindberg, 1991, p. 71–77.
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1866–1913: For the pleasure of the people and the pride of the nation
The first chronological chapter is dealing with the emergence of temporary
exhibitions during the period 1866–1913. When investigating this early phase, I
have found that Nationalmuseum already regularly arranged temporary
exhibitions, but it seems to have been a practice controlled by coincidences rather
than strategic art-historical considerations. Although it seems as if there were
both public and economic arguments supporting the ideas of putting art
temporarily on show it is difficult to present a coherent picture of the somewhat
haphazard exhibition practice at this point. I have therefore chosen to discuss the
emergence of temporary exhibitions in relation to the art museum discourse and
the problem areas in depth, picking some telling examples. The exhibitions
analyzed are in different ways illuminating the somewhat multifaceted practice.
Generally distinguishing for this period is that there were not many
exhibitions focusing on art historical narratives. Many temporary exhibitions
consisted of single art objects, or small private collections, or art from
contemporary artists, or from the industrial art production. This situation reflects
that the main reasons for arranging temporary exhibitions were to complement
the museum collection or to present interesting art objects normally hidden from
the public view.
The Scandinavian Art Exposition 1866 and the Industrial Art Exposition 1876–
1877, I argue, are good examples of temporary exhibitions arranged to manifest
the young museum´s institutional role in society. They can also be analyzed in
relation to an international context where the international world´s fair
organizations and public interest functioned as role models. The two exhibitions
mentioned above were formally arranged by other actors, the Swedish Royal
Academy of Art and The Swedish Society of Crafts and Design. This fact also says
something about the institutional art society and the art world during this period.
At that time, the art world was very small and people involved often occupied
prestigious positions in several organizations simultaneously. There was an
exclusive elite that ran the art life in Stockholm.
These two exhibitions were of importance for the Nationalmuseum. The
Scandinavian Art Exhibition took place in the museum building. The Industrial
Art Exposition, ten years later, was arranged to promote the idea of building a
new museum for the crafts and design collections. By this time, 1876, a museum
collection of that kind did not exist, though there were three private collections
that were planned to be turned into state collections. That was the reason for the
interest in getting a museum for the crafts and design.
“God save the Nordic region, its art and its artists!” 903
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Dietrichson, 1866, p. 97.
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This short quotation summarizes the overall ambition and steering idea that
formed the first exhibition held at Nationalmuseum, Scandinavian Art
Exposition 1866. More than 200 artists from Sweden, Norway, Denmark and
Finland attended and 679 art objects were on display. The opening of the
exhibition and the inauguration of the museum officially took place on the same
day, June 15, 1866. The inauguration ceremonial was part of the huge industrial
fair that took place in Stockholm at the same time, the Scandinavian Exhibition
of Industry and Art. In the summer of 1866, the historical collection was installed
on the ground floor in the museum; the upper galleries, intended for the national
art collection, were still empty. Only part of the building was open to the public.
Looking from a museum perspective Nationalmuseum definitively
represented the modern and successful nation Sweden. The country was not a
great military power any longer but a bearer of a cultural and national modern
spirit fully comparable to its European neighbors. The Scandinavian Art
Exposition was aimed at adding splendour to the opening of the
Nationalmuseum, with the intention of establishing the institution as a palace of
fine arts, a stronghold of nationalism and the Swedish people’s museum. It is an
excellent example of the temporary exhibition, as a specific phenomenon with its
own history based on the culture of art academies and industry fairs. The
exhibition can also be understood against the background of emerging
commercialization of the arts and the emergence of popular culture and an
entertainment industry. In this context, the Nationalmuseum and the exhibition
served as a public and commercial arena for the current national and Nordic
tendencies. It thereby also had a discursive influence on development as
exhibitions became more geared towards a larger and broader audience – and an
emerging art public. The fair-like exhibition practice was, strictly speaking,
focused on getting the audience to identify with a people’s national ideals, rather
than on social fostering and improving their aesthetic taste and knowledge of art
history.
Culture theorist Tony Bennett discusses the regulating aims ruling the
emergence of institutions during the second half of the 19 th century. He suggests
that even public spaces like libraries and parks were organized to control and
regulate the movements of the masses. When looking at the museum visitors in
Nationalmuseum the picture is strikingly different. My results better agree with
the observations undertaken by Helen Rees-Leahy when investigating how
people behaved at The Art Treasures Exposition in Manchester 1857. Rees-Leahy
notes that they didn´t followed a specific route through the exhibition. 904 The
visitors simply seemed to have chosen their own ways. My observation is similar.
The museum visitors in Nationalmuseum, especially on Sundays, crowded into
the galleries they preferred, looking at art representing historical subjects,
national values and motifs from daily life.
904

Rees Leahy, 2007, p. 547 f.
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During the 100 years that this dissertation covers, arguments for more space for
the collection have regularly been expressed. The first arguments can be traced to
as early as 1872, only a couple of years after the new museum building was
inaugurated. Nationalmuseum was then already said to be overcrowded with
objects. Arguments were made for a Museum for Crafts and Design, inspired by
South Kensington Museum in London. In 1876, ten years had passed since
Nationalmuseum was opened to the public. The first initiative to arrange a grand
scale crafts and design exhibition came from The Swedish Society of Crafts and
Design, but the arrangement took place in close collaboration with
Nationalmuseum. The museum asked private collectors to lend their objects and
the result was overwhelming. The exhibition turned out to be a grandiose
arrangement. The royal family, the rich bourgeois and institutions supported the
exhibition with more than 3000 older and newer objects of various materials. The
objects were displayed in material categories, chronologically and in a way, that
would allow the interested viewer to compare techniques and outcomes. The
exhibition was in that sense more of a museum exhibition than the Art Exhibition
held ten years earlier. But the exhibition was also formed by the fostering ideas
that were disseminating through the world´s fairs. The Industrial Art Exposition
1876–1877 was arranged to support the idea of a new museum and the message
was obvious – the new museum for crafts and design should promote the
producers and the peoples´ awareness of quality.
In the chapter, 1866–1913: For the pleasure of the people and the pride of the
nation, I highlight the young museum institution and its relation to art discourse.
When considering the many small and different kinds of exhibitions it turns out
that they often had a contemporary alignment. During the 1880.s and 1890.s
there are some brief notifications and documentation indicating a broad activity
that showed and presented cultural national actualities like architectural
drawings and models, often entries in a design competition for official buildings;
photography from the travels of members of the Royal family, portrait paintings
mainly by Swedish artists portraying the royalty or other well-known members of
society. The general focus was on the national aspects of cultural life. An
interesting example is the scandal that arose when Julius Kronberg’s painting
Nymph and faun (see picture p. xx), was shown in the spring 1876. This small
one piece exhibition became a public success and caused a debate about the
higher purpose of art. The debate illuminated the intermingling concepts of art
and beauty; obviously the painting challenged the idea of art´s capacity to elevate
mankind. The debate also reveals the gap between the standpoint of an art
professional and an amateur. The famous Swedish author August Strindberg was
then acting as an art critic. He praised the technical finesse and the colors in the
painting totally neglecting the somewhat startling motif. The motif was, on the
other hand, the overall concern for the feminist reactions published in Tidskrift
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för hemmet (Home Magazine). A female gaze was not part of the discourse in this
period. This is expressed in an article that claims that the Nymph was certainly a
woman without femininity. She seemed to be conscious and enjoying the faun´s
– and other spectator´s – lustful gazes. Therefore, from a moral point of view the
painting was inappropriate as part of a museum collection.
From annual reports, press notices and newspapers there is evidence of other
exhibitions arranged by the Nationalmuseum that had attracted large audiences.
The public attraction and the economic potentials of temporary exhibitions is
something mentioned early in the annual reports. I have found several examples
of small exhibitions, with just one single painting on display, during the 1880.s
and 1890.s that were said to have been economically successful. Interestingly, the
exhibitions, unlike the collections, were seldom described in a social fostering and
educational context with few exceptions.
The critique against Nationalmuseum during the 1885–1915 period was often
very harsh. I would say the critique was both relevant and not. It was above all
the young artists that accused the museum of being ignorant to the contemporary
art scene and of not purchasing contemporary art. Since the Nationalmuseum,
with its close relationship with the Swedish Royal Academy of Art, represented
an art view colored by academic ideals, and this view was also a guiding principle
when buying art. The mix of temporary exhibitions mirrors these ideals.
There are some examples of exhibitions arranged to promote the growing
scientific interest in art history and to introduce these results to the public. I argue
that they are early examples of the intent of art museum specific exhibition
practices to reflect art historical periods with a broad public in mind. They can be
looked as utterances within art discourse and the epistemological problem area.
Early examples are: Utställningen af äldre mästares taflor m. m. ur svenska
privatsamlingar (1884), (Exhibition of old masters from private collections,
1884) Målningar och skisser i vattenfärg af svenska konstnärer, 1886
(Watercolor sketches and paintings of Swedish artists, 1886) and Äldre guld och
silfverföremål, 1887, (Old gold and silver objects, 1887), Den grafiska
utställningen, 1889 (Graphic art, 1889) and Gustaf II Adolfs-utställningen, 1894,
(The Gustavus Adolphus exhibition, 1894). They were all influenced by similar
exhibitions from abroad and they were formed by art historical methods. They
also shared an overall vision of disseminating the results to a broader public. 905
1914–1939: Democracy and the dissemination of art
The second chronological chapter focuses on the exhibitions during the period
1914–1939. The starting point is the extensive modernisation of the museum
undertaken by Richard Bergh. He was a successful artist, highly respected among
Beskrifvande katalog öfver utställningen af Äldre Mästares Taflor m.m. ur svenska
privatsamlingar, anordnad till förmån för Högskolefonden, maj-juni 1884, p. 3.
905
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the cultural elite in Sweden. In 1914, he became the director of the
Nationalmuseum. Bergh had a clear vision concerning the goals for exhibition
practice. Exhibitions should, using a term of his own, “bring art alive”, mirror the
contemporary life and attract visitors to the Nationalmuseum. He probably had
in mind that the exhibitions could prevent the negative effects of a museum visit,
so-called museum fatigue. In late 19th century and in early 20th century the
concept museum fatigue figured as an obstacle in the museum discourse. It was
closely related to ideas of museum raison d´être and the incapacity to interest a
broad public. Museums were tiring places. When talking about museum
collections different concepts associated with death were frequently used. The
museum collections were regarded as dead material and the museum was
referred to a morgue. It is against that use of language the term bringing alive
must be understood.
During Richard Bergh´s director mandate the exhibition practice developed
in dialog with the museum collection. For him, the idea of “bringing art alive” was
highlighted in the art historical and esthetical correspondences between art in the
collections and in the exhibitions. The concept of was the main argument used to
justify the need for a new museum for modern art. “Bringing alive” meant a
museum in progress, that was real and part of contemporary spirit. These values
were more accurate and consistent with modern ideals and modernist art than
with the 19th century museum architecture and the old art of the masters. One
effect of these ideas was that they supported the maintenance of the gap between
temporary exhibitions and the permanent collection. The permanent collection
was associated with a static art historical narrative while the temporary exhibition
could offer the public new experiences when presenting the art in themes or wider
contexts. The permanent collection was helplessly locked into a chronological
order and into art historical categories. Temporary exhibitions, on the other
hand, offered the variety and mobility the public requested.
When summarizing this period, it is striking how socially inclined the
exhibition practice seems. There are many examples of exhibitions that openly
supported national values and the ongoing development of democracy. This
social commitment was strongly promoted by Bergh. He set up a new department
to arrange touring exhibitions aimed at the people living in small cities around
Sweden. Culture Fairs were arranged for the same purpose. They were large scale
cultural events consisting of exhibitions, concerts and theater, usually arranged
during a long weekend. These Cultural Fairs and touring exhibitions, were based
on democratic values and ideas concerning the museum´s raison d´être.
Therefore, the results found when analyzing the touring exhibitions are a bit
strange. These exhibitions were obviously formed from a very elite perspective
and presupposed a limited ability to understand art among the rural Swedish
people. This idea was supported by the fact that most of the smaller cities did not
have art galleries or local museums. I have also found that the term bringing alive
is used when talking about the touring exhibitions narrative possibilities. They
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could be arranged with art from the permanent collection to give an overview of
art historical periods. The touring exhibitions were not based on loans. In a sense,
they were examples of an exhibition practice formed by historical perspectives
and considering the need of the public.
When analyzing the contemporary exhibitions organized by the
Nationalmuseum abroad I have found that the relation between the museum and
the artists were characterized by strong tensions. The contemporary art scene in
Sweden was complex. Many different artist groups were arguing against each
other and against the museum institution. Nevertheless, the Nationalmuseum
was a powerful actor and the artists were attracted by the support they could get.
The inflected art climate is obvious when analyzing the archival sources. A
complicated planning procedure is revealed in documents telling about the many
different suggestions of representational artists for the exhibitions abroad.
Another interesting observation is that commonly, in the international context,
the museum professionals stated that Swedish art had no special national
significance. Swedish art was regarded as influenced by European trends. This
was a prominent aspect in the Swedish exhibition shown in Paris, Exposition de
L´Art Suédois, ancien et moderne, 1929, where the art and the catalogue were
focusing on the connection between France and Sweden. In 1937, when
organizing a huge touring exhibition with Swedish art and history objects in the
United States, the American organizers, in contrast, were occupied by finding a
true Swedish national spirit.
During the period 1914–1939 there are only two monographic exhibitions
arranged with women artists arranged. This mirrors a general tendency. The
representation of women is very low in most of the exhibitions which can be
explained by the strong patriarchal dominance in the museum organization and
in the modernist discourse.
1939–1966: Towards an art museum specific exhibition practice
Although Sweden took a neutral position during the Second World War there was
a strong fear of a sudden attack. Therefore, the collections were evacuated from
the museum building. This special situation opened new directions and from the
early 1940.s on an innovative period began. Consequently, the dynamic between
the exhibitions and the permanent collection was changing.
As I mentioned above, there were relatively few women artists represented in
exhibitions. The period between 1940–1950 is an exception. Six monographic
retrospective exhibitions about women artists were arranged. This was probably
due to the extensive exhibition practice during this period and the fact that five
of the artists had died recently. The exhibitions also mirrored the production
terms for women artists in the first half of the 20.s century. Many of these women
were engaged in the illustration business and in the field of textile production.
Most of the pioneers within the crafts and design field did not get a chance to be
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exhibited in the Nationalmuseum. The same situation is found when looking at
women painters. Few gained the interest of the museum.
I argue that, even in this early period, when temporary exhibitions occurred
at the Nationalmuseum they were organized in relation to the permanent
collection. When the term temporary was established in the late 19th century a
gap, or rather a tension, between temporary exhibitions and the permanent
collection was established. Temporary was associated with variety and flexibility
while permanent, in the museum context, indicated a static art historical
narrative. I have argued that there is a special form of exhibition developing
within the art museum context. I call it an art museum specific exhibition
practice. The common denominator is a broad art historical perspective and a
public focus. I suggest that this complicated relationship can be described as a
special dynamic and as roughly indicated in the chart below this dynamic has
nurtured the emergence of a museum specific exhibition practice.
Temporary
Exhibition
modernity
experience
treat
present, future
temporary, flexible
living
exhibition halls
broad audience

Museum specific
practice
experience, art
education
authenticity
contemporary
inconstant
actual

consumption
Narrative
construction
themes

democracy, making
art available
guidance
a multitude of
perspectives
broad contexts

Performative,
staging

reconstructions,
exhibition architecture

Permanent
collection
enlightment
science
reason, knowledge
history
Permanent, static
dead
Museum galleries
connaisseurs, experts
contemplation
Scientific categorization
Art styles, art history
schools
Art historical principles

During the evacuation period, several huge exhibitions with an art historical
perspective were arranged, i. e: Fem stora gustavianer, 1943 (Five great artists
from the age of Gustav III), Den unga expressionismen. Svenskt måleri 1909–
1920, 1944 (Young expressionists. Swedish art 1909–1920) and Opponenterna,
1945 (The Opponent group).
It is also the focus on art history that dominates the more elaborated
exhibition practices during these years. These kinds of exhibitions developed to
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strengthen the arguments for new museums – one museum for the modern and
contemporary art and one museum for crafts and design. The term “epoch
exhibition” was invented some decades later, but it is telling. The “epoch
exhibitions” sought to present a historical art period and it invited innovative
actions, and technologies, such as reconstructions of historical exhibitions, mixed
materials and rehanging during the exhibition period. Flexibility and variation
were prominent principles. Another common denominator was the scientific
focus and the idea that the exhibition is both an experience and a source of
knowledge.
The exhibitions, Den unga expressionismen. Svenskt måleri 1909–1920, 1944
(Young expressionists. Swedish art 1909–1920) and Det moderna museet (The
modern museum) 1950 were consciously arranged to promote the idea of a new
museum for modern and contemporary art. The 19th century museum building
was too small and most of the modern art was not on display. It was stored or on
deposit in other institutions in Sweden. On a symbolic level, the 19 th century
building was also regarded as a bearer of old academic and bourgeois values
contradictory to the vision of modern society and of modernism in art. The term
living was significant for both exhibitions. The young expressionists exhibition
began with a reconstruction of two exhibitions held at famous gallery, Hallin´s
art store, 1909–1911.
Temporary exhibitions are rarely negatively critized and are seldom cause for
debate. I have only found a few examples during the 1866–1966 period. I have
already mentioned the debate caused by Julius Kronberg´s painting Jaktnymf
och fauner, 1876. Many years later the exhibition The young expressionists
1909–1920, 1944 was heavily criticized for not having an historical art approach.
The critic described the exhibition as being organized as a contemporary show
displaying the artists in clusters, without a clear narrative about the period. This
critique is interesting as it reveals an expectation for temporary exhibition
arrangement in the museum: – exhibitions of this kind should put art in a broader
context, not just give examples from an artist’s production.
In The modern museum 1950, the hanging principle was variation and
flexibility. Re-hanging of the galleries took place three times during the exhibition
period. It was a strong utterance of propaganda and had a political impact. In
1958 a Museum of Modern Art was inaugurated on Skeppsholmen in Stockholm.
My investigation highlights that one of the main goals of temporary
exhibitions was to complement the museum collections and to represent the
progress of the nation. The exhibitions arranged in the late 19 th century had a
national focus mirroring the strong historical connection to the Royal house. The
museum collection represented the glorified history and memory of the nation
and this is also reflected in the exhibitions. The analysis shows, however, that the
presentation of the nation changed during the period investigated. The temporary
exhibitions arranged with Swedish royalty in focus visualize this transformation.
In the late 19th century the narrative in Gustavus Adolphus 1894 emphasized the
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powerful king. During the period 1914–1939 the exhibition Gustafs folk (The
people of Gustaf) 1938 illustrated the role of the king as a father of the nation, a
symbol for the history and the common memory in the democratic society. It was
a huge portrait exhibition, aimed at giving an overview of Swedish citizens from
many different areas who in some way had been of importance for the growth of
the modern nation. Finally, in the 1950.s and 1960.s the interest of the exhibitions
is on the royalty´s social and cultural importance and as art collectors.
The large-scale exhibition, Christina – drottning av Sverige. En europeisk
kulturpersonlighet, 1966 (Christina – Queen of Sweden. A personality of
European civilization) comprises questions and perspectives from all three
problem areas. The exhibition was part of a series of exhibitions organized by the
European council. This was the eleventh, preceded by exhibitions describing
different art historical epochs and an exhibition about Charles the Great
(Charlemagne). The Kristina exhibition was the second one about a historical
person. Queen Kristina was a fascinating person. She abdicated and converted to
Catholicism 1654, left Sweden and went to Rome where she lived until her death
in 1689. Her art collection was later spread to institutions and private collections
in Europe. In the ten years long preparation and planning process one of the main
goals was to trace the art and to borrow as much as possible to the Kristina
exhibition in Stockholm.
In the summer of 1966 the exhibition opened. It was a huge arrangement
occupying all galleries on the upper floor. The exhibition was divided in two parts:
– one illustrating the life of the queen, the abdication and the life in Rome and
the other focusing on the collection and her role as a collector. The overall aim of
the exhibition was to achieve historical authenticity and to let the visitors obtain
their own picture of Christina. Her controversial personality had been subject to
many kinds of interpretations and even myths concerning her gender. The
research ambitions were also extraordinary and resulted in several publications.
In the catalogue new perspectives from the field of history, history of ideas, music
and theatre were discussed.
The first part – the life of Christina – was staged as installations to accomplish
an authentic atmosphere. Her travel through Europe was staged as a labyrinth
and in one of the museum galleries there was a reconstruction of the Barberini
Theatre in Rome. I have noted a growing interest in exhibition architecture from
the 1940.s on. In the Christina exhibition, the architecture was elaborated in a
way inspired from the theatre. The overall hanging principle contrasted to the
white cube ideal. Instead it affirmed the fascination for the object itself, as art and
as historical document in a constructed, but open, narrative. The exhibition was
an example also understood in the light of the 1960.s feminist movement.
The exhibition is interesting in a wider perspective. It can be regarded as a
comment on the Modern Museum´s contemporary alignment. The challenge for
the Nationalmuseum was to bring the history, the old masters in the collection,
living and relevant to a contemporary audience. Temporary exhibitions and
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exhibition architecture became instrumental in that respect. Christina – queen of
Sweden is also an example of future grand-scale arrangements. The advertising
campaign and the many events that took place during the exhibition reminds us
about the blockbuster phenomenon that was established within the art museum
sector in the 1980.s
In the present dissertation, I investigate the emergence of an exhibition
practice between 1866–1966. Even though half a century has passed I argue that
the results I have found can be related to the museum practice of today. The
tendency today is, as art historian Jeff Werner also has noticed, that temporary
exhibitions functions as role models for museums, when re-organizing the
permanent collections. Art history is told from more than one perspective, often
arranged in chronological order but blended with deepening themes and mixing
art and design in the galleries. The effect of this development is that the categories
temporary exhibitions and permanent collection melt together. 906 In that sense,
I would also suggest that the term temporary exhibition should be replaced.
Special exhibition seems to be a more appropriate term for the museums of today.

906

Jeff Werner, 2009, s. 196.
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
Otryckta källor
NMA
NM/CK

NM/AVD

Nationalmusei Myndighetsarkiv (arkivförteckningen finns i NAD)
Nationalmuseums centrala kansli 1866–1976
A1A:
Nämndprotokoll med bilagor
A2:
Protokoll i museiärenden
B4A:
Utställningskataloger Nationalmuseum
B4B:
Kataloger över Nationalmusei vandringsutställningar
Nationalmuseums avdelningar
F1A:
Handlingar rörande avdelningarnas utställningar
F1B
Register till handlingar rörande utställningar

NM EA
NM BA

Nationalmusei Enskilda arkiv
Nationalmusei Bildarkiv

KB

Kungliga Biblioteket

NAD

Nationell arkivdatabas, Riksarkivet

MIMER

Nationalmuseums arkivdatabas

MUSEUMPLUS Nationalmuseums föremålsdatabas

”Legend stoft verklighet Vid drottning Christinas öppnade grav i Rom i december 1965”.
Inspelning gjord av Sveriges Radios utlandsavdelning och filmen finns idag i
Nationalmuseums bildarkiv
Wettergren, Erik, ”Hantverk och stil”, Inledningsanförande, hösten 1940, E. Wettergren,
Föredrag m.m. –1947, Nationalmuseums Konstbibliotek
Wettergren, Erik, ”Danskt Konsthantverk. Den nya storhetstiden vid sekelskiftet”, 4 nov.
1942., E. Wettergren, Föredrag m.m. –1947, Nationalmuseums Konstbibliotek

Tryckta källor
-

Stadgar m.m. rörande Nationalmuseum. N:r 1., 1880 (tre avdelningar:
bildhuggarekonst, målarekonst och konstslöjdsföremål, en intendent, en
konservator och två amanuenser)

-

Stadgar m.m. rörande Nationalmuseum. N:r 4., 1881(angående inlösen för
statens räkning af lefvande svenska konstnärers arbeten m.m.)
Stadgar m.m. rörande Nationalmuseum. N:r 5., 1881 (ordningsregler för
besökande)
Stadgar m.m. rörande Nationalmuseum. Nr: 6., 1882 (ordningsregler för studier
och kopiering)

-
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-

Stadgar m.m. rörande Nationalmuseum. Nr: 10., 1887 (bestämmelser angående
utlåning till svenska konstsamlingar)
Stadgar m.m. rörande Nationalmuseum. N:r 16., 1906 (angående inlösen för
statens räkning af lefvande svenska konstnärers arbeten)
Stadgar m.m. rörande Nationalmuseum. N:r 20., 1921 (fyra avdelningar:
bildhuggar- och målarkonst, handteckningar och gravyrer, konsthantverk,
slottsamlingar och utom museet deponerade konstverk, en överintendent, fyra
intendenter samt konservator, amanuenser, sekreterare och kamrer dessutom
extra ordinarie personal)

Nationalmuseets utställningsblad N:o 1, den 7 juli 1916
Nationalmusei utställningsblad N:o 2, den 26 juli 1916
Nationalmusei utställningsblad N:o 3, den 23 februari 1918
NM Meddel.

Meddelanden
från
Nationalmuseum:
Statens
konstsamlingars tillväxt och förvaltning, nr 1–

NM utst.kat.

Nationalmusei utställningakataloger nr 1–

Albert Engström. Minnesutställning, Nationalmusei utställningskataloger nr 77,
Stockholm: Nationalmuseum, 1941.
Berthe Morisot 1841–1895: målningar i olja och akvarell samt teckningar, utställning i
Nationalmuseum, Stockholm 23 september–23 oktober 1949, Nationalmusei
utställningskatalog nr 161, Stockholm: Nationalmuseum, 1949.
Beskrifvande katalog öfver utställningen af Äldre Mästares Taflor m. m. ur svenska
privatsamlingar, anordnad till förmån för Högskolefonden, maj-juni 1884, Stockholm:
P. A. Norstedt & Söner, 1884.
Christina. Drottning av Sverige – en europeisk kulturpersonlighet, Nationalmusei
utställningskatalog 305, Stockholm: Nationalmuseum, 1966.
Das Deutsche Buch: Dichtung, Kunst, Wissenschaft, Nationalmusei utställningskataloger
nr 72 B, Leipzig: Poeschel & Trepte. [utg.år saknas]
Den unga expressionismen, svenskt måleri 1909–20, Nationalmusei utställningskatalog
nr 103, Erik Wettergren, Folke Holmér, Bo G. Wennberg (förf.), Stockholm:
Nationalmuseum, 1944.
Det moderna museet, vägledning över utställningen av modern konst ur nationalmusei
samlingar, Nationalmusei utställningskatalog nr 175, Stockholm: Nationalmuseum,
1950.
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Exhibition of Swedish Art, March 12 to April 24, 1926, London: Whitechapel Art Gallery,
1926.
Exposition de l´Art Suédois Ancien et Moderne, Paris 1929, Stockholm: P. A. Norstedt &
Söner, 1929.
Fanny Brate: Minnesutställning, 29 oktober – 28 november 1943, Nationalmusei
utställningskataloger nr 93, Stockholm: Nationalmuseum, 1943.
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Hall, J. E. Rehn, som avledo för 150 år sedan, Nationalmusei utställningskatalog nr 92,
Stockholm: Nationalmuseum, 1943.
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exposition år 1866, Stockholm: P. A. Norsted & Söner, 1866.
Förteckning öfver i Nationalmuseum utstälda gravyrer efter arbeten af Rafael Santi,
Stockholm, Nationalmuseum,1883.
Förteckning å i Nationalmuseum utstälda målningar och skisser i vattenfärg af svenske
konstnärer 1886, Stockholm: Nationalmuseum, 1886.
Katalog över utställningen av svensk genombrottskonst från 80- och 90-talet samt
närmast följande år, oktober 1914, jämte randanteckningar av R.B., Stockholm, 1914.
Fransk Konst från 1800-talet. Utställd i Nationalmuseum mars – april 1917,
Nationalmusei utställningskatalog nr 2, Stockholm, 1917.
God Konst i Hem och samlingslokaler, Nationalmuseum 19 oktober – 2 december 1945,
Nationalmusei utställningskataloger nr 115, Stockholm: Nationalmuseum, 1945.
Gustaf II Adolfs-utställningen i Natonalmuseum: Till Firande af 300-årsdagen af
konungens födelse: Beskrifvande förteckning, Stockholm, 1894.
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Katalog över Riksdagshistoriska utställningen 1935, Nationalmuseum, Stockholm, 1935.
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Konstslöjdutställningen 1876–1877. Förteckning öfver utställare och utstälda föremål,
Stockholm, 1876.
Kontakt med Nyttokonstnären, Svenska slöjdföreningens facksektion utställning 1944,
Nationalmusei utställningskatalog nr 95, Stockholm, 1944.
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Nationalmuseum, 1945.
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utställningskatalog
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Stockholm:

Minnesutställning över Amanda Sidvall 1844 – 1892, Nationalmusei
utställningskataloger nr 85, Stockholm: Nationalmuseum, 1942.
Minnesutställning över målaren Olof Sager-Nelson, anordnad i Nationalmuseum
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Tidningar och tidskrifter
”Svenska Dagstidningar”

Kungliga Bibliotekets digitaliserade pressarkiv

AB
Aftonbladet, 1866 –
Barometern, 1924 –
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3 (1) Harriet Löwenhjelm; Käthe Kollwitz; Rosa Taikon, (Verkstad Måås-

1970 – 1979

1 (2) Elsa Beskow, (Kvinnor som målat, Tre temperament i väv)

1980 – 1989

6 (2) Astrid Sampe; Dora Jung; Gertrud Vasegaard; Ottilia Adelborg; Selma
Lagerlöf; Elsa Gullberg, (Målarinnor från Finland, Susan Gröndals verkstad)

1990 – 1999

4 Eddie Figge; Liv Derkert; Jenny Nyström; Susan Weil, Elsa Beskow (1990
visades Siri Derkert Fogelstadskvinnor på Gripsholm)

2000 – 2012

1 (1) Elsa Beskow (Stolthet och fördom)

401

C. Antal utställningar per decennium äldre och samtida
material

Till övrigt räknas de utställningar utan tydligt
tidsangivelse, eller bestående av såväl äldre som
samtida föremål, även nyförvärv. Med samtida avses
verksamma konstnärer, eller konstnärer som avlidit
inom 10-årsperiod.
äldre
1866–1879

samtida

övrigt

3

totalt antal
3

1880–1889

6

8

2

16

1890–1899

8

30

5

43

1900–1909

8

30

3

41

1910–1919

23

24

13

60

1920–1929

50

31

22

103

1930–1939

35

47

29

111

1940–1949

44

102

19

165

1950–1959

30

59

54

143

1960–1969

41

36

52

129
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D. Sammanställning över inlånade depositioner 1881–1895
år

period

utställt föremål

inlån från

1881

januari

C.G. Hellqvist, Sten Stures d y död

C.G. Hellqvist

1881

november

P.N: Arbo, Dagen, mytologisk bild

DD. KK. HH. Kronprinsen
och kronprinsessan

H. F. Gude, Utsigt af Kristiania
H. Lövås, Skogsparti
M. Müller, Furuskog vid månsken
Am. Nielsen, Vinterlandskap
O. Sinding, Utsigt från Lofoten
N. Ulfsten, Kustlandskap med uppdragna båtar
Regina Kyhlberg, Sju utsigter från Vermland
1882

januari

A. Dürer, Simon Zelotes

geologen A.F. Lindström

febr-mars

G Werner, Skogsfrun

historiemålaren G. Werner

april

DD.MM. Konungen och Drottningen

april-maj

Vas i emalj och koppar, med
ädelstenar, från Sèvres
M.E. Winge, Konungarnas tillbedjan

juni-juli

I. Fallstedt. Porträttbyst i gips av kungen

professor M.E. Winge

8 utsigter och 2 interiörer från svenska platser (varav en från England)
G. Salomon. Segrarens hemkomst
J. Börjeson, Bordsuppsats i silver
4 vaser i resp, silver, onyx, porslin
4 guldmedaljer
oktober

DD.MM. Konungen och Drottningen

december

Banér i blått siden och broderi, med
anledning av Gustav Adolfsfesten den
6 nov
F. Smith-Hald, Sommarafton vid
norska kusten
efter Sergel, Frihr Carl de Geer, byst
av gips
H. Thorell, Ljusalfer

januari

J. Kopf, marmorbyst av kejsar Vilhelm

H.K.H. kronprinsen

januari

A. Wahlberg, 2 landskap

prof. A. Wahlberg

mars

H.K.H. kronprinsen

oktober

bordsuppsats i silver efter J. Börjeson
och M. Isaeus
I. Fallstedt. Porträttbyst i brons av
kungen
Cranach skola, Jesu under med
bröden och fiskarna
Sergel, porträttmedaljong

oktober

Ruysdael, landskap

kammarjunkaren, C.H. Tersmeden

nov

Jenny Nyström, Virgilius och Dantes färd över Styx, kopia efter Delacroix

december

13 målningar av danska konstnärer

prof. O Bache i Köpenhamn

Hasselberg, porträttbyst E.
Josephsson,

P. Hasselberg

okt-nov
nov-dec

1883

juni
oktober
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landskapsmålaren F. Smith hald
dr. Axel Lamm
Hildegard Thorell

H.M. Konungen
Mariefreds kyrka
godsägare H. Zetterberg

1884

jan
mars
april
april
juni
okt
nov

O. Björck, Nödskott

genremålaren O. Björck

E. Josephsson, Italienske musikanter

genremålaren E. Josephson

I.P. Molin, porträttbyst i gips av
drottning Josephine
F.W Scholander, 6 pennteckningar;
Den blödande rosen
Mäster Girlac, 19 pennteckningar

fru Molin

G. Werner Skisser till väggmålningar i
NM
Carlman, 8 guldsmedsarbeten

historiemålaren G. Werner

L. Hasselriis, porträttstatyett i bron av
Kirkegaard
G. von Rosen, porträttmålning

bildhuggaren L. Hasselriis

fru K. Scholander
fru K. Scholander

ordensjuvelerare Carlman

dr. C. Malmsten

A. Lindegren, porträttmålning

1885

R. Donner, Venus och Adonis,
basrelief
Chr. Skresvig, I september

Frih. Edv. Cederström

marmorstaty, Benjamin Franklin

löjtnant, frih. C. Rosenblad

mars

en saml. Skånska allmogesmycken

agréen, genremålaren J. Kulle

april

A. Edelfeldt, porträttmålning

finske målaren Alb. Edelfeldt

febr

landskapsmålaren Chr Skredsvig

Edelfeldt, Profsegling
april

nov

porträttbyst Scholander, gips av
professor J. Börjeson
Börjeson
C.G. Hellqvist, porträtt av ministern
historiemålaren Hellqvist
Thomas
Vävd tapet med Salomo och
genremålaren L. Frid
drottningen av Saba
39 galvanoplastiska avbildningar av guld- och silverföremål i ungerska saml.

jan

G. Cederström, Begravningen i Alsike

juni
nov

1886

Föreningen för Stockholms högskolas
konstlotteri

F. Fagerlin, En rival
A. Hagborg, En träta
C.G. Hellqvist, Disputationen mellan Olaus Petri och Peder Galle
J. Kronberg, David och Saul
G. von Rosen, Den förlorade sonen
H. Salmson, Läsande skolbarn
april

A. Wahlberg, motiv från Fjällbacka
A. Wahlberg, motiv från Husqvarna
P.S Kröyer, Ved Sommertid paa Skagens strand

februari

C. Larsson. Interiör från Fürstenbergs
galleri
A. Zorn, porträttgrupp, två barn

C. Larsson

19 okt 1887

E. Lundgren, 548 akvareller, varav
294 verk av Lundgren, 250 av äldre
svenska konstnärer, 4 av nu levande
konstnärer
E. Brambeck, Offrerska i vit marmor

Lundgrensaml. Donation till museet
förbehåll att samlingen visas publikt.

W. Runeberg, porträttbyst av ägaren

enkefru Louise Bredberg
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godsägare H. Tamm

grosshandlaren E Cederlund

1887

I. Fallstedt, två porträttbyster

I. Fallstedt

P. Hasselberg, Farfar

P. Hasselberg

Utsigter från Forsmark bruk,
graverade plåtar 13 st.
Glasmåleri, fönster avsett för
Forsmarks kyrka
Nautiluspokal, Elfenbensgrupp

långtidsdeposition till NM av greve
af Ugglas

Ur av förgylld metall i form av en
elefant
sköld och portfölj

frih. C. Edv. Wrede

Taksäng av skulpterad ek

löjtnant B. Juel

3 föremål

Klara kyrka

5 föremål

Jakobs kyrka

1 föremål

Maria kyrka

3 föremål

Kungsholms kyrka

Venus med Amor, grupp i brons af B.
Wurzelbauer
Amorin, bronsstaty, Tillskriven A. de
Fries
Frans Hals, byst i brons av J. Carriès

Chr. Hammer

St. Hans aften, oljemålning

Chr. Skredsvig

351 miniatyrer

23 utställare

porträtt av prins Oskar av Clara
Löfgren
Le sentier des roches, af A. Pointelin

Prinsessan Eugénie

fröken Ch. Af Ugglas
grosshandlare W Bendix

ståletsare Hj. Norrström

Greve S. Lagerberg
P. Fürstenberg

P. Fürstenberg

I bildhuggarens atelier, av E. Dantan
Höskörd, pastell av L.A. L´Hermite

1888

05-apr
03-feb

05-apr

Förslagsritningar till Riksdagshus och
Riksbank av H. Zetterwall
Förslagsritningar restauration av
Gripsholms slott
Tävlingsritningar för utförande av
enkel möblering av två rum
En samling porträtt i kopparstick, lito,
träsnitt av Jenny Lind-Goldschmidt
Ett antal silver och guldföremål

Generalmajor O.M. Björnstierna

3 porträttbyster i vit marmor av I.
Fallstedt
porträtt av okänd man av Ehrenstrahl

frih. G. Cederström

porträtt av en ung gosse av Elias
Martin
självporträtt av P. Hilleström

Kapten J. Hagdahl

Baptistdopet av Cederström

frih. G. Cederström

arkitekten F. Lilijekvist
Svenska Slöjdföreningen
Kungliga Biblioteket
90 utställare

med. Dr. Boberg

Porträtt av Jenny Lind som Norma, kopia av P. Södermark,

O.J. Södermark

05-okt

Drottningen av Saba av Kronberg

Julius Kronberg

07-dec

Utsigt af Stockholms slott av A.
Wahlberg
Hyndan i översvämningen av Kiörboe

Kungen och Drottningen
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Turkiska kvinnor av Zorn
Inloppet till Stockholm av Lindman

Axel Lindman

porträtt av Erik XIV, okänd
nederländsk mästare 1500-tal
Tävlingsritningar för teaterbyggnad i
Stockholm
en samling moderna etsningar och
gravyrer av Gaillard, Flameng,
Jacqemart m fl.
en samling konstslöjdsföremål i Louis
XV och XVI stil
orientaliska föremål från Vanadis
världsomsegling
Bokband

prof. A.M. Hildebrandt, Berlin

album af löder med metallbeslag

Norrköpings litografiska aktiebolag

porträtt av G. Wennerberg, statyett i
gips av J. Börjeson
3 porträtt i pastell av kungafamiljen av
H. Salmson
Madonnan i lövsalen av PascalAdolphe-Jean Dagnan-Bouveret
Tävlingsritningar till kyrka i
Sundsvall, bank i Ystad och museum i
Göteborg
samtliga 14 tävlingsförslag till
riksdagshus och riksbank
en samling studier, teckn., akvareller
från slottet och kyrkan i Vadsten
samtliga för den grafiska utställningen
konstryck från de nordiska länderna
större fotografier från Konungens resa
i Italien, Algeriet, Spanien och
Portugal
porträtt av kronprinsessan, pastell av
F. Keller
En av H.K.H. Kronprinsessan Louise
av Danmark textad bönbok
adress från Konstakademien, textad
på pergament av J. Kronberg, medalj
slagen till Palm 80 års jubileum
4 tapeter ur sviten Dido och Aeneas

professor J. Börjeson

09-maj

Kista av inlagt trä

änkegrevinnan Mörner

06-jun

sorg, en gipsgrupp av E. Brambeck

E. Brambeck

porträttbyst P.H. Ling av Hans
Michelsen
matsalspanel i snidad ek

Svenska Gymnastikföreningen

ett större antal pokaler, kannor,
bägare, pris och hedersgåvor
2 vaser av Älvdalsporfyr

Svenska idrottsföreningar

förslagsritningar till riksdagshus på
Skeppsholmen och Riddarholmen
gipsmodell till nya teaterbyggnaden i
Sthlm
en samling kyrkoföremål

arkitekten G. Wickman

2 vaser av etsat och förgyllt stål

ståletsare Hj. Norrström

09-mar

07-dec
1889

05-apr
08-mar
05-dec
06-aug
05-dec
11-okt
16-okt

1890

07-feb

14-mar
18-apr

07-nov
1891

08-maj
03-jul
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Kongl. Överintendentsämbetet
jur. kand. Holm, Upsala
H.M. Konungen
prins Oscar Bernadotte
bokbindare i Stockholm

Konungen och Drottningen
Konungen och Drottningen,
genom prins Eugen
arkitekterna Hermanson,
Melander m. fl.
kommiterade för Riksbyggnaderna

Ingeborg och Helène Holck
Föreningen för Grafisk konst
H.M. Konungen
H.K.H. kronprinsen
H.M. Drottningen
prof. G. w. Palm
Kungl. Husgerådskammaren

grosshandlare Rosengren

C.C. Sporrong & Co.

teaterbyggnadskonsortiet
kyrkorådet i Jakob och Johannes
församlingar

11-dec

1892

05-apr
06-maj
17-jun

16-sep
14-okt
02-dec
1893

20-jan
17-feb
05-apr

15-sep
06-okt

porträtt av Konungen, helfigur av O.
Björck 1891
kyrkofönster och glasmålningar

H.M. Konungen

bord av inlagt trä med Tamm och
Adelsvärds vapen
samling fotografier tagna av
kronprinsessan från resan i Egypten
1890–1891
teckningar och akvareller med svenska
arkitekturmotiv
samtliga tävlingsritningar till John
Ericssons monumnet
Damskrivbord, Stockholms
Hantverksförenings första pris
Bröderna, gipsgrupp

Löjtnant G. Tamm

praktband

dr. G Bergman

askurna i brons

skulptör W. Wallgren

skrin av snidad valnöt

möbelsnickare C. A. Mörling

ritningar och akvareller över äldre
konstslöjdsföremål
Kaffeservis tête- à -tête, för
världsutställningen i Chicago av Agi
Lindgren
Porträtt av H.M. Konungen av Axel
Jungsted, för världsutställningen i
Chicago
Statyett i silver föreställande
industrien
vas i etsat stål

K. Pettersson, A. Forsberg, B. Kerfstedt,
J. Werner

Landskap från Fjellbacka av A.
Wahlberg
samling ostindiskt porslin

H.M. Konungen

Neuman & Vogel glasmåleri

H.K.H. kronprinssesan
Gripsholmsföreningen, m fl.
Intendent Gellerstedt
snickare N.J. Södergren
prof. J. Börjeson

Guldsmedsaktiebolaget, Stockholm

H.M. Konungen
Gustaf Möllenborg
Hjalmar Norrström

godsägare Fredrik Strömfelt

2 skåp och 5 hängmontrar av snidat trä av Agi Lindberg
03-nov

1894

Porträtt av H.M. Konungen av E
Österman
7 skisser till rumsdekorationer

H.M. Konungen

kyrkoföremål i silver

firman Gustaf Möllenborg

09-mar

kakel 1 st.

ståthållarämbetet Gripsholms slott

06-apr

glasmålning

Stockholms glasmåleribolag Neuman
& Vogel

J. Tostrup i Kristiania

04-maj

En samling genomskinlig emalj 46
föremål
porträttbyst av Oscar II av I. Fallstedt
18 föremål av glaserad lera, modern
tillverkning
dekorationsstycken av modernt
danskt porslin, japanska lackarbeten
porträttbyst av J. Nordenfalk

F. Hartwig, Köpenhamn

H.K.H. Kronprinsen

11-jan

praktfat av silver, silverbröllopsgåva
till det danska kronprinsparet
ett antikt satyrhuvud

april

arkadiskt landskap, A. Böcklin

P. Fürstenberg

14-aug
06-okt
09-nov
1895
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Acke Andersson

I. Fallstedt

amanuensen Fr. Martin
prof. J. Börjeson

Kungliga Vitterhetsakademien

13-sep

H.M. Konungen

sept

porträtt av kungen till häst av G.
Arsenius
24 flaskor, 3 skålar, forngrekiska
gravfynd
danske kungen Kristian III:s
stamträd, av B Hoppe
ritningar till riksdags- och
riksbankshus på Riddarholmen och
helgeandsholmen
tävlingsritningar för huvudbyggnad
konst- och industriutställningen 1897
etsningar och litografier av A.H. Hägg

08-mar

Vävd tapet

Kgl. Husgerådskammaren

skåp av mahogny

fabrikör A. Beckman, Norrköping

68 föremål från senaste
porslinstillverkningen
sekretär

Kongl. Danska Porslinsfabriken
i Köpenhamn

glasmålning

Stockholms glasmåleribolag

skrin av drivet och cicelerat silver

H.M. Konungen

9 porslinsföremål från Kongl. Dansk

amanuensen F.R. Martin

bord av päronträ med skiva med
inläggningar i olika stenarter
bord av ebenholts

Jean Bolinder

11-okt

120 väggbeklädnader, 1400-tal fr.
Samarkand
div. orientaliska föremål

amanuensen F.R. Martin

06-dec

125 moderna fajanser från ryska
centralasien
100 föremål av metall

amanuensen F.R. Martin

32 studier i akvarell efter hautelissevävnader

Ingeborg och Helène Holck

december
febr.
juli

07-jun

15-sep

F.R. Martin
B. Hoppe
arkitekterna Boberg, Ringström,
Wickman
förvaltningsutskottet för konst- och
industriutställningen

A.H. Hägg

konsthandlare A. Mattsson
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Arbetarnas bildningsförbund (ABF),
183
Arosenius, Ivar (1878–1909), 209, 212
Arp, Hans (Jean) (1886–1966), 221
Art Concret, 1930, 218, 222
Arts & Craftsrörelsen, 58, 112
Arvfurstens palats, även Arfprinsens
palats, 52, 55, 125
Asplund, Karl (1890–1978), 112, 216,
218, 228, 229
Atelier Borgila, 189
Atelierbyggnadsbolagets lokaler,
Kungsträdgården i Stockholm, 253
Austellung Schwedischer Kunst, 1926,
200
Autere, Hannes (1888–1967), 284
Azzolino, Decio, 310

REGISTER
100 år Nationalmuseum, 1966, 307
A
Aagaard, Carl Fredrik (1833–1895), 98,
99
Accademia del Disegno, Florens, 43
Accademia di San Luca, Rom, 43
Academie de Beaux Artes, Louvren, 44
Acadèmie Julian (1868–1968), 244
Académie Royale de Peinture et de
Sculpture, Paris, 43
Adelborg, Ottilia (1855–1936), 228,
243
Adlersparre, Sophie (1823–1895), 131
Adrian-Nilsson, Gösta (GAN) (1884–
1965), 200, 201, 221
Aguéli, Ivan (1869–1917), 209
Akademien, 45, 53
Akademiker, 203
Akvarellutställningen, 1886, 105, 109,
331
Albert Engström, minnesutställning,
1941, 239, 240
Allmänna Industri- och
konstutställningen i Stockholm 1866,
10, 58, 70, 78, 80, 82, 147
Allmänna konst- och
industriutställningen i Stockholm 1897,
78
Almqvist, Ester (1869–1934), 266
Alkman, Edvard (1867–1937), 206
Altes Museum, Berlin, 61, 62
Amanda Sidwall, minnesutställning,
1942, 244, 245
Aminoff, Gregori (1883–1947), 276
Ancher, Michael (1849–1927), 99
Ander, Ture (1881–1959), 276
Antonsson, Oscar, 236

B
Bache, Otto (1839–1927), 98, 99
Bagge, Eva (1871–1964), 243
Baltiska utställningen, Malmö 1914,
185
Beck, Julia (1853–1935), 227, 264
Beckman, Anders (1907–1967), 295
Beer, Dick (1893–1938), 276
Benedictsson, Victoria (pseudonymen
Ernst Ahlgren) (1850–1888), 197
Berg, Yngve (1887–1963), 204, 224,
225, 230, 245, 262, 280, 284
Bergh, Edvard, 69
Bergh, Richard (1858–1919), 16, 86,
87, 138, 143, 144, 150, 151, 156–174,
184, 185, 209, 220, 232, 236, 237,
261, 265, 298, 306, 333, 334, 336,
339
Bergsten, Carl (1879–1935), 188
Berliner Gewerbeausstellung, Berlin
1896, 266
Bertel-Nordström, Engelbert (1884–
1967), 204
Berthe Morisot, 1949, 248, 249
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Beskow, Elsa (1874–1953), 228
Bibliothèque Nationale, Paris, 306
Bielke, Axel Gabriel, 52
Bielkesamlingen, 123
Birger Jarls basar, 136
Birkagårdens folkhögskola, 189
Bjurström, Per (1928–2017), 310, 311
Bjurström, Tor (1888–1966), 276
Björck, Oscar (1860–1929), 199
Blanchs konstsalong 1883–1889, 1889–
1915 övergick lokalen i Konstföreningen
i Stockholms regi, 57, 74, 136–138,
144, 224, 259–261
Bloch, Carl (1834–1890), 84, 85
Blomberg, Erik (1894–1965), 280
Blomberg, Sigrid (1863–1941), 203
Blomberg, Stig (1901–1970), 284
Boberg, Anna (1864–1935), 203, 227
Bode, Wilhelm von (1845–1929), 62,
63, 154
Boklund, Johan Christoffer (1817–
1880), 68-70, 87–90, 105
Bol, Ferdinand (1616–1680), 106
Bonnard, Pierre (1867-1947), 220
Bonnier, Eva (1857–1909), 37, 135,
160, 197, 202, 203, 226, 227, 230,
264, 266
Both, Jan (1610–1652), 109
Boucher, François (1703-1770),
169,173, 307
Bourdelle, Émile Antoine (1861–1929),
284
Bourdon, Sébastien (1616–1671)
Braque, George (1882–1963), 217, 220,
221
Brate, Fanny, f. Ekbom (1861–1940),
226, 230, 245–247, 249, 325
Brandes exposition, 80
Breda, Carl Fredric von (1759–1818),
110, 223
Bredas salong, 51
Bremer, Fredrika (1801–1865), 197
Bretschneider, Johan (1656–1727), 41
Brooklyn Museum, 187

Brunius, August (1879–1926), 144,
159, 216, 276, 277, 280
Brunius, Clas, 317, 320
Bukowskis, Arsenalsgatan 2, 109, 136
Bull-Hedlund, Bertil (1893–1950), 221
Burlington House, London, 199
Burmeister, Gabriel (1886–1946), 276
Börje, Gideon (1891–1965), 200, 204
Börjesson, Agnes (1827–1900), 90, 227
C
Campigli, Massimo (1895–1971), 221
Carlson-Bredberg, Mina (1857–1943),
227, 264
Carlsson Percy, Arthur (1886–1976),
200, 209, 276
Carlsund, Otto G. (1897–1948), 218,
220–222
Cederström, Gustaf (1845–1933), 146,
273
Cézanne, Paul (1839–1906), 275
Cézanne, Gauguin, Seurat, van Gogh,
MoMA, 1929, 154
Chagall, Marc (1887–1985), 221
Chardin, Jean-Baptiste-Siméon (1699–
1779), 173
Christina – drottning av Sverige, 1966
se även Kristinautställningen, 10,
308–322, 327, 330, 340
Ciacello, Arturo, 144
Clason, Anders, 318, 320
Coosemans, Alexander (1627–1689),
106
Crystal Palace, 58
Curman, Sigurd, 210
D
Dagnan-Bouveret, Pascal-Adolphe-Jean
(1852–1929), 134–136, 336
Dahlskog, Ewald (1894–1950), 187,
284
Danska konstnärer, 1883, även
Levande danska konstnärers arbeten,
97, 336
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Dardel, Fritz von (1817–1901), 14, 69,
92, 105, 123, 124, 289
Dardel, Nils von (1888–1943), 200,
209, 276, 277
Daumier, Honoré (1808–1879), 170
David, Jaques-Louis (1748–1825), 127,
169
De Chirico, Giorgio (1888–1978), 221
De Unga, även 1909 års män, 203,
243, 261, 276
De åtta, 276
Degas, Edgar (1834–1917), 170
Delacroix, Eugène (1798–1863), 170
De la Fresnaye, Roger (1885-1925), 220
De la Gardie, Magnus Gabriel (16221686), 270
De Heem, Jan (1606–1684), 106
De Maré, Rolf (1888–1964), 221
de’ Medici, Lorenzo, 40
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