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1. INLEDNING 
Min uppsats är en studie och jämförelse av två konstutställningar på 

Konstakademien i Stockholm, en 1941 och en 2014. Den tidigare benämn-

des Mitt bästa konstverk där verken hade samlats in från hem i Stockholm 

och där ägaren hade fått välja ut ett verk ur sin samling som skulle repre-

senteras i utställningen.1 Den senare utställningen har titeln Highlights. 

Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum2 där urvalet från den 

enorma samlingen hade begränsats något bland annat med anledning av att 

det pågår en stor renoveringsinsats i Nationalmuseums stora byggnad på 

Blasieholmen. 

1.1 Bakgrund 

Min tanke var att skriva en uppsats om delar av konstsamlingen på Stock-

holms universitet och främst den donation som gjordes av Ellen von Platen 

på 1950-talet. Det visade sig dock att det inte fanns tillräckligt mycket do-

kumenterat om denna donation, men däremot hade Ellen von Platen med ett 

konstverk i utställningen Mitt bästa konstverk som ägde rum på Konstaka-

demien 1941. Mitt beslut blev därför att skriva om denna utställning och 

jämföra den med en senare med liknande tema vilket blev Highlights. Kända 

och okända konstskatter från Nationalmuseum som visades på Konstakade-

mien 15 maj - 31 augusti 2014.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att ta reda på vilka konstverk som valdes ut till de båda utställ-

ningarna, typen av motiv, men också vilka de konstnärer var som har fram-

ställt verken. Även från vilken tidsperiod de målningar som är represente-

rade i utställningarna tillhör ett av mina syften. Därutöver att undersöka vad 

som kan kallas mästerverk och vad olika konnässörer, intendenter, forskare 

etc, betyder för kanoniseringsprocessen. Ytterligare syfte är att söka kun-

skap om vilket bestånd en målerisamling kunde bestå av i början av förra 

århundradet och då särskilt i den privata sfären eftersom utställningen från 

1941 utgörs av konstverk från sådana. Mina explicita frågeställningar är: 

                                                           
1
 Bo G. Wennberg, Mitt bästa konstverk, Föreningen Rädda Barnen, Malmö, 1942. 

2
 Mikael Ahlund (red), Highlights. Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum, Nationalmuseum, 

Stockholm, 2014. 
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- Vilken kategori av konstverk valdes ut och från vilken tidsperiod var 

de? 

- Vilka var de konstnärer som representerades? 

- Vilka konstverk kan klassificeras som mästerverk? 

- Vad betyder de experter eller samlare som väljer ut dessa konstverk? 

- Vad kunde en privat konstsamlares målerisamling bestå av vid första 

hälften på 1900-talet? 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningen är främst de två valda utställningarna, Mitt bästa konstverk 

och Highlights. Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum som 

ägde rum på Konstakademien 1941 respektive 2014. De har liknande tema 

och tidsskillnaden är intressant för att jämföra dessa. Initialt valde jag Mitt 

bästa konstverk och för att kunna göra en jämförande analys hade, vid tiden 

för mitt val, Highlights precis haft utställning, den annonserades i dagspres-

sen och utställningen visades också på Konstakademien. Det var kanske lite 

slumpartat att det blev just den utställningen, men det kändes lite utma-

nande att ha en så aktuell utställning med i jämförelsen som dessutom ägde 

rum i samma lokaler som den tidiga, men titeln var också avgörande. Dessu-

tom stämde tidsperioden för de utvalda konstverken samman med Mitt bästa 

konstverk. Därutöver är valet att avgränsa den privata konstsamlingshistori-

ken till två sådana från första hälften av 1900-talet då den tidiga utställ-

ningen innehåller verk från samlare från den tiden om än kanske inte med 

lika omfattande samlingar.  

1.4 Tidigare forskning 

I fråga om tidigare forskning har litteratur om ett flertal konstnärer, som är 

slumpmässigt utvalda från de båda utställningarna, redogjort dessas ut-

tryckssätt i sin konstart. Det är bland andra Jacob Isacksz van Ruisdal, Au-

gust Wahlberg, Lauritz Andersen Ring, Karl Isakson, Alexander Roslin, Hil-

ding Linnqvist, Inge Schiöler, Karl Nordström, Ambrosius Bosschaert, Ger-

hard ter Borch, Luis Meléndez, Berthe Morisot, Johan Krouthén, Christen 

KØbke och Gustave Courbet. Även ett antal artiklar om konstnärer i olika 

tidskrifter kan representera en tidigare forskning. Då forskningsfältet främst 
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gäller 1800-talet har även Naturens spegel: Nordiskt landskapsmåleri 1840-

1910 från Nationalmuseum3, men även Porträtt från fem sekel också från 

Nationalmuseum från början av 2000-talet varit forskningsområden.4 Av-

handlingen Verklighetens poesi – Svenska genrebilder 1825-1880 av Eva-

Lena Bengtsson representerar genremålningar under 1800-talet.5 Därutöver 

har en konsthistorisk översikt av utställningen 1941 Mitt bästa konstverk 

författad av Bo G. Wennberg utgivits i bibliofilupplaga 1942. 

Att bilda en konsthistorisk kanon i fråga om ”Mästerverk” visar utställnings-

katalogen Highlights. Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum 

på där också Mikael Ahlund betonar konstmuséernas roll, men även konst-

historia som ämne.6 De ska generera, bibehålla och verifiera en konsthisto-

risk kanon. Det är dock inte en statisk kanon som bildas utan den kan mo-

difieras under tid uttalar sig Mikael Ahlund i sitt svar på mina frågor i e-

mailkorrespondens 2015-08-31. Lena Sjögren i tidskriften Medusa anser 

också att konstmuséerna, särskilt i den västerländska sfären, har spelat en 

stor roll för instiftandet av ”Mästerverk” där de kan betraktas vara i besitt-

ning av eviga kvaliteter inom sin kultur.7 

I fråga om utställningskommissarier/curatorer har Performing the Curatorial: 

Within and Beyond Art med Maria Lind som redaktör8 uttryckt sitt kunnande 

och även Expositioner - Antologi om utställningsmediet i redaktörskap av ett 

flertal skribenter från Stockholms universitet.9 

                                                           
3
 Torsten Gunnarsson,  Naturens spegel – nordiskt landskapsmåleri 1840-1910, Konstmuseet Ateneum, Helsing-

fors, Nationalmuseum, Stockholm, Nasjonalmuseet for kunst, Arkitektur og design, Oslo, The Minneapolis insti-
tute of arts, Minneapolis, Statens museum for kunst, Köpenhamn, 2006. 
4 Görel Cavalli-Björkman (red); Mikael Ahlund,  Ansikte mot ansikte – porträtt från fem sekel. Nationalmusei 

utställningskatalog nr 626. 2001. 

5
 Eva-Lena Bengtsson, Verklighetens poesi – Svenska genrebilder 1825-1880 (diss), Acta Universitatis Upsali-

ensis Ars Suetica 19, Uppsala, 2000. 
6
 Ahlund, 2014, introduktion. 

7
 Lena Sjögren, Medusa, Institutionen för arkeologi och Antikens kultur, Stockholms universitet, nr4, 2014, s. 9. 

8
 Maria Lind (ed), Performing the Curatorial: Within and Beyond Art, Tensta konsthall, ArtMonitor/University of 

Gothenburg, 2012. 
9
 Power Ekroth; Tove Helander; Sanna Kihlberg; Jonatan Palmqvist; Fredrik Snellman (red), Expositioner – Anto-

logi om utställningsmediet, Stockholms universitet, Stockholm, 2000 
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När det gäller privata konstsamlingar är urvalet artiklar i Konsthistorisk tid-

skrift från 1988 om Hjalmar Gabrielson respektive Emil Hultmark.10 Därutö-

ver Sveriges Allmänna Konstförenings utställningar av privata samlingar III 

från 1928 som Ragnar Hoppe framställt, vilken handlar om Hjalmar Gabriel-

sons samling då delar av denna ställdes ut på Kungliga Akademien för de 

fria konsterna.11 Det finns – och fanns - många andra samlare, men dessa 

båda som nämnts är representativa vid tiden för den tidiga utställningen. 

1.5 Teori och metod 

Teorin som används är den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen, där forska-

ren har en förförståelse och genom fortsatta studier i ämnet möter nya erfa-

renheter och idéer vilket blir ny förståelse och så vidare i en spiral – tolk-

ningen växer fram där delarna inte kan förstås utan helheten och vice versa. 

Man kan också säga att studierna bedrivs induktivt, men ändå kvalitativt. 

Studien blir därmed en jämförande analys av två konstutställningar där 

konstverken och dess konstnärer och vilka tidsperioder som är represente-

rade penetreras i första hand. Hur konstraterar de mot varandra är en fråga 

man kan ställa i sammanhanget. Konstnärens karakteristiska ”stil” och mo-

tiv, även om det är endast ett eller ett par konstverk som presenteras, anser 

jag ha viss betydelse för att diskutera och jämföra de båda utställningarna. 

Även hur konstverken är utvalda för att vara representativa till vad titeln för 

de båda utställningarna säger sig utlova är en metod i jämförelsen. I meto-

den inkluderas också litteraturstudier av landskap och porträtt eftersom den 

typen av motiv frekventeras i ett relativt stort antal i båda utställningarna. 

Även genremålningars historik, särskilt i Sverige, studeras om än något kur-

sivt för uppsatsens syfte och ett ytterligare syfte är att beskriva vad mäster-

verk kan vara vilket har inhämtats i litteratur, men även internet. Viss litte-

ratur inom området curatorverksamhet läses, men även en korrespondens 

med en utställningskommissarie genomförs. Då utställningen Mitt bästa 

                                                           
10

 Maj-Britt Wadell (red); Bengt Olson; Bengt Lärkner. Konsthistorisk tidskrift. Konsthistoriska sällskapet genom 
Institutionen för konstvetenskap, Stockholms universitet. Årgång LVII, 1988. (Nordiskt konstsamlande och me-
cenatskap - föredrag från Andra nordiska konsthistorikermötet i Göteborg 1987.) 
 
11

 Ragnar Hoppe, Hjalmar Gabrielsons samling – Målningar, grafik och skulptur, Sveriges Allmänna Konstföre-
nings utställningar av privata samlingar III, Kungliga Akademien för de fria konsterna, Stockholm, 1928. 
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konstverk från 1941 innehåller konstverk från privata samlare görs en insats 

att förmedla vad två sådana från första hälften av 1900-talet kan innehålla 

och hur samlandet har gått till.  

2. UTVALDA KONSTVERK OCH TIDSPERIOD 
Det urval av konstverk som presenteras i utställningen Highlights. Kända 

och okända konstskatter från Nationalmuseum från 2014 är mångskiftande 

både i motivval och i vilken tidsperiod de är utförda. Ändå är den utställning 

som ägde rum 1941 Mitt bästa konstverk ännu mer varierande, men ändå 

representativ och jämförbar med utställningen 2014. De utvalda konstver-

ken i utställningen 1941 är också avsevärt fler till antalet – 160 st jämfört 

med Nationalmuseums 49 st.  

2.1 Utställningen 1941 

I Mitt bästa konstverk är fördelningen av motiv 33% landskap, 22% porträtt, 

8% stilleben och 16% stilla scener, men också några djurbilder, mytologi- 

och interiörscener. Dessa går inte att dateras till ett bestämt år då det inte 

omtalas i katalogen eller boken utan jag får på ett ungefär avgöra då årtalet 

för konstnärens levnad är känd. De tidigaste konstverken i denna utställning 

är från början av 1500-talet och föreställer ett stiftarpar – det är flyglar till 

ett altarskåp, och Kristi begråtelse, båda framställda av okända neder-

ländska konstnärer. Även ett kvinno- och mansporträtt är från början eller 

mitten av detta århundrade utförda av Corneille de Lyon respektive Her-

mann tom Ring. Ett tidigt, 1619-1620, stilleben med Blommor mot land-

skapsfond, är utfört av Ambrosius Bosschaert den äldre vilken jag kommer 

att skriva om mer längre fram. Målningen är inte kvar i privat ägo utan det 

finns nu på Los Angeles County Museum of Art.12 Från 1600-talet finns 

också ett par mansporträtt av barockmålaren Peter Paul Rubens samt ett av 

Theodor van Thulden – Rabbin – medan Nicolaes Eliasz har framställt ett 

Damporträtt. Ett självporträtt från tidig ålder av Rembrandt Harmensz van 

Rijn är från 1633. Denne konstnär utförde en mångfald självporträtt under 

sin levnad. Ytterligare porträtt från 1600-talet finns med och däribland kan 

nämnas ett av den erkände konstnären Frans Hals vilket 1941 tillhörde 

                                                           
12

 http://collections.lacma.org/searchsiteambrosius%2520bosschaertf[0]=bm_field_has_image%3Atrue 
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H.M. Konungen.13 Ett tidigt landskapsmotiv är utfört av Jacob Isacksz van 

Ruisdael, men ytterligare några sådana från detta århundrade finns med och 

de har ofta staffagefigurer med i sina målningar. Därutöver finns en Krog-

scen avbildad av konstnären Adrian van Ostade eller hans krets samt stille-

ben med matvaror eller döda fåglar men också ett antal sakrala målningar.  

Från 1700-talet är urvalet också skiftande och nämnas kan en Antik scen 

skapad av Johan Fredrik Hörling 1746. Kompositionen av de livliga kvinno-

gestalterna kring mannen, som är medelpunkten, är helt i den franska roko-

kons stil.14 Målningen finns nu på Nationalmuseum vilka fick den genom 

gåva 1959 efter den privata ägarens död.15 Även i denna utställning deltar 

Alexander Roslin nu med tre porträtt, där två föreställer skulptören Augustin 

Pajou och hans maka medan det tredje är ett barnporträtt av Desirée Marti-

neau. Alla hade olika ägare vid tillfället för utställningen. I fråga om land-

skapsmåleri deltar konstnären Hubert Robert med Landskap med vattenfall 

som har ett uttryck i senbarockens förromantiska skildring medan Thomas 

Gainsboroughs målning av en gammal borg Ludlow Castle uttrycker ett an-

nat, mer atmosfär och ljus.16 Några porträtt som framställer aristokratiska 

personer är utförda av till exempel Carl Fredrik von Breda medan en mö-

belsnickare är skapad av Elias Martin – de kan dock vara utförda en bit in 

på 1800-talet.  

Ett konstverk som även är med i utställningen från 2014 är Lejonjakten av 

Eugène Delacroix – en mycket omtumlande tavla från 1855-1856 – det var 

1970 den kom som gåva till Nationalmuseum av de ägare som hade den i sin 

samling 1941. Landskapsmålningar presenteras här av Gustave Courbet 

med två målningar, Hålväg och Landskap med vattenfall. Och en variation 

av motiv är företrädda av bland annat Edgar Degas, Claude Monet, Edouard 

Manet och Camille Pissarro – den senare också med ett landskap vilket även 

Markus Larsson deltar med där titeln är Fartyg i månsken. Alfred Wahlberg 

                                                           
13

 Wennberg, 1942, s. 40. 
14

 Ibid., s. 68. 
15

 
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&
sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F 
16

 Wennberg, 1942, s. 87. 
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har blivit utvald av tre samlare att delta i utställningen med tre landskaps-

motiv, Tännforsen, Skogsparti från Hellsön och Motiv från Marsstrand, medan 

Carl Fredrik Hill deltar med ett Flodlandskap. En svit med porträtt av fyra 

olika personer, varav två konstnärer, Målaren August Hagborg och Målaren 

Axel Borg, och även Regissör Ludvig Josephson, har Ernst Josephson skapat 

under senare delen av 1800-talet. Också Carl Larsson deltar i utställningen 

med fyra motiv där tre av dem är porträtt av Sångerskan Anna Pettersson-

Norrie, Fru Annastina Alkman och Författaren Carl G. Laurin. En annan känd 

svensk konstnär som är utvald till utställningen är Anders Zorn vilken deltar 

med tre olika motiv, troligen relativt tidiga alster där titlarna är Modersstolt-

het, Den sjuke gossen och Ung beduin. Men även Bruno Liljefors, som för öv-

rigt också är utvald till utställningen 2014 men med andra verk, vilken del-

tar med två målningar med figurer i skogs- och trädgårdsmiljö där den se-

nare är av hustrun Anna 1885. Prins Eugen finns också representerad här 

med tre landskapsmotiv där titlarna är En sista solglimt, Sundbyholm, Grön-

dal, Frödings bostad och Höstdag, Östergötland medan Ivan Aguéli deltar 

med två varav det ena är en Egyptisk by och det andra ett Gotländskt land-

skap. Även Helmer Osslund deltar med ett landskap där titeln är Höstafton, 

Nordingrå. Eva Bonnier däremot har framställt en Konvalescent.  

Vid tiden kring sekelskiftet 1900 deltar Hanna Pauli med två porträtt där 

hon avbildat Fru Gunilla Laurin och Verner von Heidenstam. För övrigt från 

1900-talet finns utvalda deltagare som André Derain med Zigenare och Lut-

spelaren och Pierre Bonnard med Damporträtt och Naket men även Georges 

Braque med Marin som vid tillfället för utställningen ägdes av intendent 

Ragnar Hoppe.17 En livlig bild av två hästar Hästar vid havet är utförd av Gi-

orgio de Chirico medan Axel Törneman deltar med Två pojkar och dessutom 

Den vita flickan som då ägdes av bokförläggare Albert Bonnier Jr.18 Karl 

Isaksson medverkar med tre stilleben och en Stående modell samt Kristi tör-

nekröning. Kunskaperna från Cézanne fördes till Norden av Karl Isakson vil-

ken fick en mycket stor betydelse för en hel generation av danska målare.19 

                                                           
17

 Ibid., s. 154. 
18

 Ibid., s. 161. 
19

 Ibid., s. 177. 
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Leander Engström finns representerad med fyra konstverk varav tre är helt 

olika landskap och ett är en Italiensk flicka medan Isaac Grünewald deltar 

med en utsikt mot Katarinavägen. Sigrid Hjertén medverkar med Stående 

modell och Negerkocken medan Gösta Sandels konstnärskap representeras 

av Vallflicka och Badande män med hästar. En förtjusning över att uppröra 

den borgerliga publiken hade Nils Dardel vilken medverkar i denna utställ-

ning med fyra verk där titlarna är Réception, Den sönderslagna statyn, Ung 

flicka och Återkomsten till sin ungdoms lekplatser.20 Einar Jolin har i utställ-

ningen med två motiv varav det ena har titeln Tjurfäktning och den andra 

Vilande modell medan Inge Schiöler deltar med två landskapsmotiv från 

Västkusten. Två stilleben med titlarna Hjärtats sång och Sommarnatt med 

alabastergudinnor förutom ett landskap från Delphi är företrädda av konst-

nären Hilding Linnqvist. Ytterligare landskap är representerat av Hugo Zuhr 

med tre verk vilken hade starka impulser från det franska måleriet, men ar-

betade ofta i Grekland.21 Tre stilleben med blommor, korg och kruka, köks-

redskap och vildsvin, deltar också från detta århundrade där konstnärerna 

är Otte Sköld och Fritiof Schüldt. Från konstnärsgruppen ”Färg och form” 

finns till exempel Gideon Börje, Vera Nilsson, Erik Hallström och Sven Er-

ixon representerade av vilka de två förstnämnda deltar med landskapsmotiv 

medan den senare har en kvinna sittande i en trädgård som motiv. Två flick-

or i olika framställningar utgör exempel på Helene Scherfbecks konstnär-

skap. 

2.2 Utställningen 2014 

I utställningen från 2014 är det 22% landskap, 18% porträtt, 10% stilleben 

och 12% stilla scener samt till exempel Lucretia (NM1080) av Lucas Cranach 

den äldre från 1528, som troligen tillhört Gustav Vasa,22 och Giuseppe 

Arcimboldos allegoriska ”porträtt” (NMGrh 1227) av en advokat från 1566. 

Den landskapsmålning som är skapad tidigast i utställningen har den flam-

ländske konstnären Joos de Momper utfört 1620 och är ett Berglandskap 

(NM 372) vilket också Elias Martin målade 1780, men här är det en mer 

                                                           
20

 Ibid., s. 190. 
21

 Ibid., s. 199. 
22

 Mikael Ahlund (red),  Highlights. Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum, Nationalmuseum,  
Stockholm,  2014, introduktionen. 
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otämjd natur med en lutande gran som framträder där titeln är Landskap 

med gran (NM4629). Landskapsmotiv från senare perioder har skapats med 

mycket olika tekniker och kolorit, där kan nämnas Camille Corots Röda 

klippor vid Cività Castellana (NM 2060), William Turners Utsikt från Deal (NM 

5526), Olof Arborelius´ Sjövy vid Engelsberg (NM 1472), Otto Hesselboms 

Sommarnatt (NM 4245), Carl Fredrik Hills Trädet och floden III (NM 1863), 

August Strindbergs Kustlandskap II (NM 2722) och Paul Gauguins Landskap 

från Arles (NM 1735). Dessa är skapade mellan 1827-1888.  

Det porträtt som är utfört tidigast i denna utställning är från 1530 av Dosso 

Dossi och här framträder en aristokratisk man med landskap i bakgrunden 

och titeln är Porträtt av man med svart barett (NM2163). Målningen tillhörde 

en gång drottning Kristinas samling i Rom.23 Ett porträtt som har titeln Kök-

spigan (NM 584) är skapat av Rembrandt Harmensz van Rijn 1651 där det är 

skarpa konstraster mellan ljus och mörker och kvinnan framträder avslapp-

nat sittande i bröstbild. Ett porträtt som kom till Nationalmuseum först 

2013 är utfört av Alexander Roslin 1767 där konstnären själv är avbildad 

med sin hustru vilken sitter framför ett staffli och själv målar ett porträtt där 

titeln är Konstnären med sin hustru Marie Suzanne Giroust porträtterande 

Henrik Wilhelm Peill (NM7141). Élisabeth Louise Vigée-Lebrun deltar med en 

målning från 1811 med titeln Porträtt av en ung dam som Flora (NM 2187) 

och senare från samma århundrade deltar porträtt av till exempel den 

danske konstnären Christen KØbke med Fru Th. Petersen, född Roepstorff 

(NM2345) från 1833, Amanda Sidvall med Självporträtt (NM 2262) från 1870-

71, Hugo Salmson med Porträtt av en ung flicka (NM 7048) ca 1880, Eva 

Bonnier med Fru Hanna Marcus (NM 1854) från 1886 och Bertha Wegmann 

(också dansk konstnär) med Kvinna i svart (NM 7088) från senare delen av 

1800-talet. De avporträtterade befinner sig i skiftande åldrar. 

Det första stillebenet Stilleben med en vas av blommor (NM 373) i utställ-

ningen från 2014 är skapat 1620 av Ambrosius Bosschaert den äldre vilken 

var pionjär inom blomsterstillebenmåleri.24 Ett vanitasstilleben från 1630 för 

                                                           
23

 Ibid., s. 22. 
24

 Ibid., s. 30. 
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att symbolisera tiden är utfört av Jan Davidsz de Heem där titeln är Vani-

tasstilleben med en skalle, en bok och rosor (NM 6842) medan Anne Vallalyer-

Coster skapade Stilleben med brioche, frukt och grönsaker (NM 6937) mot en 

mörk bakgrund 1775. Luis Melendez däremot framställde en målning 1770 

med titeln En korg med vilda smultron i ett landskap (NM 6869) där land-

skapet är av vild natur, troligen hade konstnären inspirerats av den tidens 

beundran för Carl von Linné.25 Det senaste stillebenet i utställningen är ut-

fört av Paul Cézanne 1890 med titeln Stilleben med statyett (NM 2545) där 

det framträder frukter och diverse bakgrundssceneri och statyetten som står 

på ett bord är från 1600-talet.26 

Övriga konstverk är till exempel den omtalade Pojke spelar flöjt  (NM 1120) 

från 1630 av Judith Leyster vilken verkade i Haarlemdistriktet i Holland27 

och Constantin Verhout har skapat Den sovande studenten (NM 677) från 

1663 där studenten sitter vid sitt skrivbord med en stapel böcker och sover. 

Denna målning är tolkad som ett moraliskt budskap - att man skall vara 

aktsam med tiden.28 Antoine Watteau med Kärlekslektionen (NM 5015) och 

Nicolas Lancret med Gungan (NM 843) har båda målat barockinspirerande 

figurer i landskapsmiljö från 1717 respektive 1728. Lancret var elev till Wat-

teau och fortsatte i den traditionen, men kanske inte uppnådde samma at-

mosfär av drömlika tillstånd i sitt skapande.29  Rokokomålningen av 

François Boucher Venus triumf  (NM 770) från 1740 blev berömd redan i sin 

samtid när den visades på Salongen i Paris samma år. Denna målning fördes 

av Carl Gustaf Tessin till Sverige året efter och kom till Nationalmuseum 

1866 från de kungliga samlingarna.30  Övriga målningar föreställer till exem-

pel Gustav Vasa i Mora (NM 2451) av Johan Gustaf Sandberg från 1836, Le-

jonjakten (NM 6350) av Eugène Delacroix 1855 eller 1856, en flicka äter Fru-

kost (NM 993) sittande på ett golv av Amalia Lindegren 1866, Trädgårdsvy, 

Linköping (NM 7080) av Johan Krouthén 1887-1888, eller Anders Zorns Mid-

                                                           
25

 Ibid., s. 58. 
26

 Ibid., s. 152. 
27

 Ibid., s. 34. 
28

 Ibid., s. 40. 
29

 Ibid., s. 48. 
30

 Ibid.,  introduktionen. 
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sommardans (NM 1603) från 1897 och Omnibus (NM 6810) från 1892 eller 

1895 samt Carl Larsson och Fanny Brate med interiörsbilder från tidiga 

1900-talet. Impressionismen är representerad med målningar av Auguste 

Renoir och Berthe Morisot från sent 1880-tal. Även ett fåtal djurmotiv finns 

med i utställningen därav ett av Rosa Bonheur från 1850 och några av 

Bruno Liljefors från 1887. 

3 LANDSKAPSMÅLNINGENS UTVECKLING 
Det målade landskapet är inte bara en återgivning av temat, utan också en 

konsekvens av en komplex tolkning och selektion under influens av tidens 

impulser och världsuppfattning vilket kan utläsas nedan. Avsnittet handlar 

främst om det nordiska landskapsmåleriet, men kan i vissa delar appliceras 

även på andra europeiska länder. 

Skönhetsupplevelsen och uppskattningen av varierande landskapstyper har 

förändrats under århundradena och detsamma har gällt människans syn på 

sin relation till naturen, vilket båda har inverkat på sättet ett landskap har 

avbildats. Det tog sin upprinnelse redan under antiken, men en ansats på 

1300- och 1400-talen växer en ambition efter en mer övertygande natur-

skildring i avbildandet. Dock fortskrider denna symboliska ansats in på 

1500-talet med att framställa naturen med förtätad stämning där till exem-

pel tuvor återger naturen, eller några förenklade träd föreställer skog samt 

att man någon gång kan se klippor i bakgrunden enligt urgammal tradition. 

Under den senare tiden här fann man emellertid en mer utvecklad natur-

skildring i de importerade altarskåpen från Nordtyskland och Nederländerna 

vilka kunde ha lyriska landskap i bakgrunden.31 Landskapsskildringarnas 

tyngd ligger ändå från och med 1600-talets inledning och det fick sin övervä-

gande popularitet främst under 1800-talet. Det var hos den tilltagande bor-

gerliga allmänheten som då började vara de mest framträdande i samhället 

inom ekonomiska och kulturella kretsar.32 Dock var det redan under 1700-

talet som en begynnande beundran för det sublima i landskapet etablerades 

                                                           
31

 Gunnar Berefelt, Svensk landskapskonst – Från renässans till romantik, Sveriges allmänna konstförening, 
Publikation LXXIV, s. 10. 
32

 Torsten Gunnarsson, Naturens spegel – nordiskt landskapsmåleri 1840-1910, Konstmuseet Ateneum, 
Helsingfors, Nationalmuseum, Stockholm, Nasjonalmuseet for kunst, Arkitektur og design, Oslo, The Minneapo-
lis institute of arts, Minneapolis, Statens museum for kunst, Köpenhamn, 2006, s. 11-12. 
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inom den estetiska sfären. Bland annat hade tidens reseskildringar och den 

gustavianska begreppsvärlden inflytande där attityderna kontra naturen var 

mångskiftande parallellt med att det äldre synsättet fanns kvar.33 Enligt 

Rousseau kunde bilden av höga berg till exempel skapa en upphöjd sinnes-

stämning och själslig harmoni som förlöste betraktaren från jordens simpla 

emotioner.34 En inriktning mot det nationella och karakteristiska land-

skapsmåleriet var etablerat speciellt under den första halvan av 1800-talet.35 

Under 1850- och 1860-talet så mognade vildmarkslandskapet då ett flertal 

nordiska konstnärer vistades i Düsseldorf där de hade den norske konstnä-

ren Hans Fredrik Gude som förebild. Gude var professor i landskapsmåleri 

vid akademien i Düsseldorf. Utvecklingen skedde också mer och mer mot ett 

mer verklighetsbaserat avbildande under 1880-talets mitt för att sedan 

återgå till det mer sublima.36 Friluftsmåleriets nordiska genomslag känne-

tecknas av konstnärsrevolter mot etablissemanget och utflyttning av den 

unga kretsen till Paris också det på 1880-talet. Konstnärerna fokuserade nu 

också mer på ljuset och färgerna i sina verk samt sättet att applicera färgen 

på duken – det var viktigt hur man målade inte vad. Landskapsmotiven fick 

dock stimulans från Frankrike när konstnärerna kom tillbaka till hemlan-

det.37 Vid 1890-talet och sekelskiftet präglades landskapskonsten av en 

sammanslutning av realism, känslosam atmosfär och symbolism.38 Och un-

der 1900-talet har landskapsmåleriet inte varit så betydande som tidigare 

utan varit mer karaktärslös.39 Man kan ändå säga att det nordiska land-

skapsmåleriet följde utvecklingen i Europa i och med variationen på upp-

märksamheten inom den yttre och inre verkligheten också där.40 

                                                           
33

 Mikael Ahlund, Det mångtydiga landskapet: Konst och natur i 1700-talets Sverige, Årsbok  Kungl. Humanist-
iska vetenskaps-samfundet i Uppsala, 2012, s. 154-156. 
34

 Gunnarsson, s. 15. 
35

 Ibid., s. 19. 
36

 Ibid., s. 16. 
37

 Ibid., s. 21. 
38

 Ibid., s. 28. 
39

 Landskap i konsten då och nu - ur Konstakademiens samlingar, introduktionblad, 2012. 
40

 Gunnarsson, s. 34. 
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3.1  Konstnärer med landskapsmotiv – ett urval 

Konstnärer och verk med landskapsmotiv som beskrivs nedan är relativt 

slumpmässigt utvalda, men ändå har en viss beslutsamhet rått i fråga om 

tidsperiod för att spegla det konstnärliga uttrycket under århundradena.  

Den tidigaste landskapsmålningen i utställningen från 1941 är skapat av 

Jacob Isacksz van Ruisdael (1629-1682) och det var också på 1600-talet de 

holländska konstnärerna nådde sin höjdpunkt i denna konstart. Ruisdaels 

målning har mustig framtoning vilket han har gemensamt med bland andra 

Rembrandt, men han hade en egen personlig prägel i sina konstverk.41 I 

målningen framträder landskapet öppet och kuperat bort mot den låga hori-

sonten, skörden är avverkad och de stora cumulusmolnen tornar in utifrån 

havet.42 Hubert Robert (1733-1808) deltar också i utställningen från 1941 

med ett Landskap med vattenfall vilket också flera andra konstnärer gör, 

men detta från senare delen av 1700-talet är värt att kommentera då det är 

lite spektakulärt. Han har en besynnerlig och intressant framtoning i verket, 

men en artificiellt operativ färgskala där han i sina kompositionsnormer del-

vis uttrycker senbarockens förromantiska landskapskonst.43 Robert var 

också en pionjär och ledande konstnär som i sina målningar framställde 

scener med byggnader som hade blivit ruiner, även påhittade sådana.44  

Elias Martin (1739-1818) deltar i utställningen från 2014 med Landskap 

med gran vilken Nationalmuseum fick som gåva 1950 av Nationalmusei 

vänner med bidrag från konstsamlaren som innehade verket vid den stora 

Martinutställningen i Liljevalchs konsthall detta år. Martin visar på stor va-

riationsrikedom i sina målningar, ibland utförligt dramatiskt topografiska 

panoramabilder och känslobringande komponerade landskap, men också 

rofyllda sådana. Han hade influenser från Claude Lorrain och Gainsbo-

rough.45 Martins landskap kom att prägla landskapssynen och konvention-

erna kring dessa motiv under flera decennier kring 1800.46 Camille Corots 

                                                           
41

 Bo G. Wennberg (red), Femtio år – femtio mästerverk, Stockholm, 1961. 
42

 Wennberg, 1942, s. 46 och 51.   
43

 Ibid., s. 87. 
44
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45

 Wennberg, 1961, s. 58. 
46

 Berefelt, s. 197. 
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(1796-1875) målning Röda klippor vid Cività Castellana medverkar också 

2014. Verket är utfört i Italien 1827 och är ett tidigt exempel på en plein-

air47-målning. Denna typ av landskapsmålningar hade sedan stor påverkan 

på det konstnärliga uttrycket i 1800-talets Frankrike.48 Corot införde en ny 

formalitet i sina oljemålningar som baserade sig på strukturen och öppen-

heten för ljuset och naturen – detta synes föregripa impressionismen. Men 

soliditeten i formen och den klassiska strukturen såg fram emot Cézanne 

och kubismen.49  

Bild 1. Röda klippor vid Cività Castellana  

Gustave Courbet (1819-1877) medverkar med två målningar i Mitt bästa 

konstverk 1941 – den ena har titeln Hålväg och den andra Landskap med 

vattenfall. Courbet framstod för kommande tider som en föregångare med 

sin okonstlade syn på landskapet.50 Hans komposition var inte neoklassisk 

som tidigare på 1800-talet utan han kunde snarare hänföras intimare med 

Camille Corot. Det är kraftfulla formationer som bestämmer den geometriska 

kompositionen och man kan relatera till tidiga fotografier från 1840-talet. 

Konstnärens ”stil” var realism och han var också en av de främsta i Frank-

rike på 1800-talet.51 Alfred Wahlberg (1834-1906) är utvald med tre kompo-

sitioner av landskap också 1941 där titlarna är: Tännforsen, Skogsparti från 

Hellsön och Motiv från Marstrand. Konstnären målade med Düsseldorfsk på-

verkan där han hade befunnit sig i några år i mitten av 1800-talet. Han be-

                                                           
47

 Plein-air = i fria luften. 
48

 Ahlund, 2014, s. 80. 
49
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gav sig senare till Paris och Barbizonkretsen där han stimulerades av land-

skapsbilder utförda av bland andra Camille Corot och snart övergav han det 

Düsseldorfska sättet att måla.52  

Otto Hesselboms (1848-1913) målning Sommarnatt fanns med i Nationalmu-

seums utställning 2014. Konstnären målade mycket ofta motiv från sin 

hembygd Dalsland – det är varierande skogar, sjöar och berg med storslagna 

och vackra scenerier.53 Hesselboms konstverk är ofta panoramabilder av 

berg och skogar utan mänskliga figurer – det är en stillhet och tystnad som  

råder.54  Bild 2. Sommarnatt. 

I den tidiga utställningen medverkade också Carl Fredrik Hill (1849-1911) 

med målningen Flodlandskap samt i den senare med Trädet och flodkröken 

III (Seine vid Bois-le Roi). Han förenade sig till den franskinfluerade oriente-

ringen i sitt landskapsmåleri och kanske främst av Camille Corot, men även 

impressionisterna. Hills inriktning var ofta att måla träd; pilträd, fruktträd, 

granar, palmer, omkringväxande träd eller nedfallna träd i svallande vatten-

fall.55  

   

Bild 3. Flodlandskap  Bild 4. Trädet och floden III (Seine vid Bois-le-Roi) 

                                                           
52

 Bo Lindwall, Alfred Wahlberg – Prins Eugens Waldemarsudde - 21 april-4 juni 1978, Stockholm, s. 2-4. 
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Ivan Aguélis (1869-1917) Gotländskt landskap samt Egyptisk by fanns med 

på Konstakademien 1941 men redan 1939 hade Nationalmuseum en ut-

ställning med en del verk av honom.56 Redan de tidiga verken av Aguéli är 

karaktäristiska av en planerad bildkomposition där färgtonen dominerar 

formen.57 Målningarna från Gotland utförda omkring 1890 är utomordentligt 

vågade för sin tid – en attityd nära Gauguins, men med en tydligare tonvikt 

av rymd och konstruktion i riktning mot Cézannes verk.58  

 Bild 5. Gotländskt landskap.  

Fyra olika motiv av Leander Engström (1886-1927) är med i utställningen 

Mitt bästa konstverk 1941. Titlarna är Jakten på Halleberg, Tynderöfiskare, 

Flickan på spången och Italiensk flicka därav är de tre landskapsmotiven re-

lativt varierande i sitt utförande och särskilt Jakten på Halleberg som är mer 

stiliserad. Engström studerade för Henri Matisse i Paris där han senare upp-

täcker Cézannes måleri. I Sverige var han med i konstnärsgruppen De unga 

tillsammans med bland andra Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén.59 Ut-

                                                           
56

 Viveca Wessel, Aguéli: porträtt av en rymd, Författarförlaget, Stockholm, 1988, s. 31-33. 
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59
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ställningen på Liljevalchs 1918 blev en succé för Leander Engström där 

 Bild 6. Tynderöfiskare.  

Nationalmuseum inhandlar flera verk, men också privata samlare.60 Konst-

nären Inge Schiöler (1908-1971) deltar med två alster 1941. Titlarna är Vin-

ter på Nord-Helsö och Landskap med träd, Sydkoster av vilket det senare vi-

sas på bild härintill. Inge Schiölers måleri omfattade både porträtt och figur-

kompositioner, nakna modeller, stilleben och kanske främst landskapsmotiv. 

Han var en företrädare i stor skala för Göteborgskoloristerna.61 Skapandet av 

många kustlandskap, från bland annat Koster, men också Västkustens 

andra platser, bildar en höjdpunkt i hans produktiva måleriverksamhet.62 

Målningen som visas kanske inte är så representativ för Inge Schiölers färg-

språk då han vanligen, vad jag kan se, använde betydligt starkare färger. 

Bild 7. Landskap med träd, Sydkoster.  

4 PORTRÄTT 
Utställningarna som studeras i uppsatsen innehåller relativt många porträtt 

från skilda tidsperioder och för att få en historisk överblick över denna 

konstart följer nedan ett avsnitt med början från 1500-talet. 

För Giorgio Vasari (1511-1574) ansågs porträttkonsten vara en underlägsen 

konstform då konstnären där nödgades beakta modellens individuella up-
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penbarelse och därför måste avstå från att uttrycka den fullkomliga skön-

heten ”perfetta figura”. Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1600) ansåg att detta 

kunde lösas genom att konstnären då han målade porträtten lade tonvikten 

på modellens värdighet och dignitet genom att hålla tillbaka naturens brist-

fälligheter.63  

I 1500-talets Italien utvecklades porträttkonsten där Leonardo da Vinci spe-

lar en väsentlig roll för förnyelsen av främst kvinnobilderna. Medan kvinnan 

objektiviseras accentueras mannen subjektivt och hans karaktär skildras på 

flera olika sätt. I de efterkommande decennierna blir bildframställningen 

alltmer komplicerad och ger också uttryck för tidens omvälvningar. Som 

genre fick så småningom porträttet en högre status mycket genom Tizian 

och Velázquez, men senare också av Rubens med sitt uttryck av retorisk ex-

pressivitet i bilderna. I Nederländerna fanns också Anthonis van Dyck med 

sina idealistiska porträtt och dessutom Rembrandt och Frans Hals med por-

trätt av mer realistisk art. Under rokokon började mycket av prakten och 

den rådande stilen i dräkterna att få en betydande roll i utförandet av por-

trätt. Det var bland annat i Frankrike vilket också avspeglades i övriga 

Europa. Däremot var det mer sakliga ideal som rådde i Tyskland med början 

av 1700-talets mitt medan det i England utvecklades en förnyad porträtt-

konst av främst Thomas Gainsborough. Han framställer sina porträtt med 

landskap i bakgrunden medan de franska har en neutral sådan.64 Den 

svenska porträttkonsten hade influenser från både Nederländerna och 

Frankrike under 1600- och 1700-talen då konstnärerna ju ofta också hade 

sin hemvist där.65 Genom århundrade efter århundrade har porträtt givit 

upphov till att försöka uppnå både en illusion och en likhet i porträttkons-

ten. Men från mitten av 1800-talet innebar fotografiet att en illusionism inte 

längre var adekvat att eftertrakta i porträttet.66 
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4.1 Porträttmålningar – ett urval 

Även i nedanstående avsnitt är urvalet relativt slumpmässigt, men uttrycket 

i de olika porträtten har delvis fått styra detta. Tidsperioden är också avgö-

rande. 

Konstnären Alexander Roslin (1718-1793) var en skicklig porträttör och ar-

betade med det vid flera hov i Europa.67 Tre porträtt finns med i utställning-

en Mitt bästa konstverk från 1941 där han separat har framställt Skulptören 

Augustin Pajou och hans maka och dessutom flickporträttet Desirée Marti-

neau. Även i den sena utställningen 2014 är Roslin representerad med ver-

ket Konstnären med sin hustru Marie Suzanne Giroust porträtterande Wilhelm 

Peill. I Sverige arbetade han bland annat för Gustav III och målade de flesta 

kungliga medlemmarna bland andra. Han använder en personlig teknik i 

sina verk som framhäver en ljusglans över hud, siden och spetsar vilket 

också Roslin blev känd för.68 Han hade ett betydande inflytande från 

François Boucher från dennes rokokoscenerier med stoffåtergivning och den 

koloristiska framtoningen.69   

Bild 8. Konstnären med sin hustru Suzanne Giroust porträtterande Henrik Wilhelm Peill 

 

Porträttet Överauditör Th. Petersens hustru, född Roepstorff av Christen KØ-

bke (1810-1848) deltar i utställningen från 2014. Konstnären målade ett 

stort antal, oftast små, intima och alldagliga porträtt, realistiska och med en 

distinkt komposition. Han målade dock inte bara porträtt utan också land-

skap och till exempel byggnader, men blev inte så uppmärksammad under 
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sin livstid. Den första separatutställningen med KØbkes verk ägde rum på 

National Gallery i London 2010.70 

  Bild 9. Överauditör Th. Petersens hustru, född Roepstorff 

Ernst Josephson (1851-1906) var bland annat porträttmålare och i utställ-

ningen från 1941 medverkar tre målningar av sådan art. Det är Målaren Au-

gust Hagborg, Målaren Axel Borg och Regissör Ludvig Josephson samt i 2014 

års utställning deltar verket Damporträtt. Det var under 1890-talet som Jo-

sephson fick sina glansdagar tack vare bidrag från Prins Eugen, Richard 

Berg och Georg Pauli, men han blev aldrig den erkände ”Sveriges Rem-

brandt” som han önskade.71  

Bild 11. Regissör Ludvig Josephson 

Bild 10. Damporträtt 

Eva Bonnier (1857-1909) deltar i båda utställningarna med porträtt varav i 

den tidiga med Konvalescent och den senare med Fru Hanna Marcus vilka är 

två motsatser kan man säga. Tillsammans med så många andra konstnärer 

på 1880-talet reste Eva Bonnier till Paris och hämtade influenser från real-
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ismen och det franska friluftsmåleriet.72 Det var inte endast i Paris hon fick 

inspiration utan också från Frans Hals porträttkonst som hon hade sett i 

Holland.73 Hennes ljusskildringar från olika miljöer och då särskilt av sjuk-

domsbilder, vilket var ett nytt tema vid den här tiden, blev ett experimentellt 

uttryck som lyckades särskilt väl.74  

 Bild 12. Konvalecent   

    Bild 13. Fru Hanna Marcus 

5 STILLEBEN OCH GENREMOTIV 
Den konstnärliga observationen över tingens värld benämns stilleben efter 

det holländska uttrycket Still-leven från mitten av 1650-talet. De olika stille-

bensvarianterna återger olika sociala intressen som till exempel jaktstycket, 

frukt- och grönsaksstycket, blomsterstycket eller frukoststycket och prakt-

stillebenet, men också vanitasstilleben. Ibland har ett stilleben en symbolik 

och då härrör de sig främst till: kristus- och mariasymbolik, måttlighets-

symbolik och förgängelsesymbolik. Det var under stillebenmåleriet storhets-

tid, slutet av 1500-talet till slutet av 1600-talet, som det växte fram ett stort 

antal skilda motiv.75 Genrebilden ses till exempel av Lothar Brieger som i 

princip profan, med sin glansperiod under 1800-talet då tiden för männi-

skans kultur och värderingar mer och mer definieras efter materiella förut-

sättningar.76 Denna typ av målningar hade stor betydelse för människan 

under århundrandet och Arthur Schopenhauer med flera försvarade dess 
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avbildningar med att de var så betydelsefulla att de bör tillhöra Konsten. Att 

åskådliggöra det allmänmänskliga i konventionella omständigheter, ger gen-

rebilden därutöver en dimension.77 Inställningen om genremåleriet som lätt 

att förstå gav redan i första halvan av 1800-talet uttalande av Niels Lauritz 

HØyen som att det hade särskilt pedagogiska kvaliteter för att inlemma alla i 

en nationell enhetskultur.78 Parallellt med dessa synpunkter betraktades 

genremåleriet med tvivel av evolutionistiskt orienterade konsthistoriker.79 

5.1 Konstnärer med stilleben-, och genremålningar – ett urval  

Ambrosius Bosschaert den äldre (1573-1621) medverkar i båda utställning-

arna med blomsterstilleben, men med olika sådana från 1619-1620. En be-

undran och vördnad inför de underverk som naturen hade skapat tog sig 

form omkring sekelskiftet 1600 i att måla blomsterstilleben vilket blev en 

egen genre där Bosschaert blev en professionell utövare i Holland. Båda bu-

ketterna som finns med i utställningarna är symmetriska, minutiöst målade 

i en analytisk, metodisk och naturalistisk stil.80 De avbildade blommorna 

visar sig ofta vara från olika årstider och dessa blommor, liksom insekterna, 

symboliserar livets förgänglighet.81 

T.v. 1941 

Bild 14. Blommor mot landskapsfond. Bild 15. Stilleben med en vas med blommor. 
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Luis Melendez (1716-1780) var en spansk mästare att måla stilleben på 

1700-talet. Han överskuggades länge av sin samtida kollega Francisco Goya, 

men på senare tid har hans verk framträtt allt ljusare särskilt i USA och 

Europa. Hans stilleben En korg med smultron i ett landskap deltog i Nation-

almuseums utställning 2014. Korgen är placerad i ett landskap som är 

asymmetriskt och diagonalt accentuerade vilket också var ett kännetecken 

för hans verk. Han hade ett släktskap med de mer moderna stillebenskonst-

närerna som Cézanne, Braque och Morandi.82  

Bild 16. En korg med smultron i ett landskap. 

Anne Vallayer Coster (1744-1818) medverkar i Nationalmuseums utställning 

2014 med ett stilleben från 1775 som de inköpte från en konsthandlare i 

New York 1995. Hon ansågs som den mest förnämsta konstnären i 1700-

talets Frankrike i fråga om stilleben näst efter Chardin. Målningen är ett ty-

piskt stilleben för Anne Vallayer-Coster.83 

Bild 17. Stilleben med brioche, frukt och grönsaker. 
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Eugène Delacroix (1791-1824) deltog i båda utställningarna som studeras i 

denna uppsats med ett motiv som har titeln Lejonjakten från 1855-1856. Le-

jonjaktsmotivet var ett tema som var populärt i Frankrike i mitten av 1800-

talet. Förebilder som Delacroix hade var bland andra Géricault och Goya, 

men han associerar också till Rubens och vissa kompositioner överens-

stämmer även med Rembrandt i jaktscenerna.84  

 

Bild 18. Lejonjakten. 

Frukosten av Amalia Lindegren (1814-1891) är målad 1866 och visar en be-

rättande realistisk medelklassmiljö. Även om Lindegren vistades en del ut-

omlands inriktade hon sig främst på människor och miljö i Dalarna där hon 

fann sitt särskilt fosterländska fokus. I ett samtida översiktsverk av Karl 

Warburg, skriver Eva-Lena Bengtsson i sin avhandling, betonas att Linde-

gren var en kvinnlig pionjär inom sitt område och noterar särskilt det nat-

ionella – och kvinnliga - formspråket.85 

Bild 19. Frukosten. 
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En trädgårdsmålning av Berthe Morisot (1841-1895) deltar i utställningen 

2014 – den är impressionistisk vilket hon ansåg också gav kvinnor möjlighet 

till en konstnärlig karriär.86 Den första separatutställningen ägde rum 

1892.87 Eftersom avtog hennes rykte successivt och det tog nära etthundra 

år innan kvinnohistorien återupprättade de, ofta kvinnliga, ämnen som 

Morisot hade givit uttryck för. Hon var en pionjär i den centrala historiken 

om kvinnor och deras konstnärskap.88  

Bild 20. I Boulognerskogen. 

Karl Nordströms (1855-1923) två konstverk som är med i utställningen från 

1941 har titlarna Landskap och Två ungdomar i trädgården varav bild på det 

senare visas härintill. Konstnären var en portalfigur för det nationalroman-

tiska stämningsmåleriet. Senare i livet influerades Nordström av den tidiga 

franska modernismen med Paul Cézanne och Henri Matisse.89 

 Bild 21. Två ungdomar i trädgården. 

Målningen Trädgårdsinteriör från Linköping av Johan Krouthén (1858-1932) 

är ett av Nationalmuseums bidrag till utställningen 2014. Under 1880-talet 

fick han inspiration från det franska friluftsmåleriet – och främst Camille 

Corots landskapsbilder insvepta i dis. Annars stannade Krouthén i Sverige 

och han blev en av föregångarna till den nationalism som blev populär under 
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1880-talets slut och det var harmoniska scener som blev det mest känne-

tecknande för honom.90 

 Bild 22. Trädgårdsinteriör från Linköping. 

 

Tre stilleben av Karl Isakson (1878-1922) deltar i utställningen från 1941 – 

Höstblommor i vas, Grönsaker och blommor samt Blommor och krus, men 

också en Stående modell. Efter sin utbildning i Sverige flyttade han till Dan-

mark och senare när han besökte Paris upptäckte han Cézannes måleri vil-

ket blev väsentligt för hans förkovran. Dessutom visade han också stort in-

tresse för Picasso. Under 1940-talet benämns han som stilbildare och att ha 

haft en lysande begåvning medan han på 1960-talet åter föll i bakgrunden.91 

Trots det så anses Isakson räknas som en av modernismens förgrundsge-

stalter i Danmark.92 

Den naivistiska målningen Hjärtats sång från 1920 deltar i 1941 års utställ-

ning och Hilding Linnqvist (1891-1984) var grand old man inom den svenska 

naivismen.93 Linnqvists eventuella förebilder var främst Henri Rousseau och 

i synnerhet Ernst Josephsons konst men ändå var det Gustave Courbet som 

med sin framträdande plats under 1800-talet blev en centralfigur som han 

ofta återkom till.94 Linnqvist var en av de konstnärer som var medlem i 

gruppen ”Färg och Form” tillsammans med bland andra Albin Amelin, Sven 
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Erixon, Eric Hallström, Axel Nilsson och Bror Hjorth, och blev dess ordfö-

rande 1934.95 

 Bild 23. Hjärtats sång. 

6. VARFÖR BENÄMNS ETT KONSTVERK ”MÄSTERVERK”? 
Ett mästerverk anses nästan alltid som unikt och beskrivs ofta som idea-

liskt, det vill säga något som övrig konst jämförs med. Konstverk som är så i 

den grad unika att dess konstnärliga kvaliteter värdesätts utan hänsyn till 

tid, kultur eller samhällelig kontext brukar bedömas som mästerverk. Men 

god konst är inte ett allmängiltigt fenomen utan hör samman med kulturen 

och det är främst den västerländska sfären som fått avgöra vad som är ett 

mästerverk. Då kan man tala om att mästerverk kan betraktas inneha eviga 

kvaliteter som är allmängiltiga och i det sammanhanget har konstmuseerna 

innehaft en avgörande roll.96  

Under historiens gång och särskilt inom loppet av de senare decennierna har 

till exempel forskare och kritiker ägnat stor uppmärksamhet åt frågor som 

”Vad är egentligen ett mästerverk?” eller ”Hur har synen på mästerverk fluk-

tuerat genom historien.” Att bilda en konsthistorisk kanon där särskilda 

konstverk och konstnärskap försetts med en unik position medan andra an-

setts som mindre framstående och därför exkluderats eller setts som obetyd-
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liga. En central medverkande kraft för att bilda en sådan kanon har konst-

museerna och inrättandet av konsthistoria som ämne under 1800-talet 

framhållits – utomordentligt begåvade konstnärer och särskilda mästerverk 

framhölls med stjärnstatus, vilket senare har fortsatt att befästas eller änd-

rats något. Under de senaste åren har särskilt konstmuseernas funktion 

som en reglerande maktfaktor ansetts ha stark påverkan av vad ett mäster-

verk är. Även faktorer som konstmarknaden och auktionshusen spelar in 

liksom, om än i mindre skala, till exempel tv-program och guideböcker. Ofta 

används dock benämningen mästerverk något diskutabelt i olika skrifter och 

även i museiförteckningar eller på konstmuseernas webbsidor.97 Nämnas 

kan därutöver att det finns teorier som säger att det är den specifika konst-

upplevelsen - att konstnären framställer något förandligat och ovärderligt – 

som gör ett mästerverk. Denna upplevelse delas oftast av de flesta betrak-

tare, både professionella och amatörer.98  

7. KONNÄSSÖRER/CURATORER 
Både konnässörer och curatorer producerar en historisk bild och en fram-

tida bild av konst - det är samtidigt ett kulturarv som presenteras. Dåtiden 

visas respekt för, både verklig och inbillad, och en känsla av tillhörighet och 

sammanhang där styrkan i en konstsamling ligger i intentionen att både 

analysera och tolka till en publik tillgänglighet. Konstsamlingar torde reflek-

tera en intellektuell utforskning och en utställning skulle kunna tala om 

mänsklig erfarenhet och kunskap.99  

En konnässör/curator har alltid ett ansvar för något mer än konstverket 

som sådant och då kan man tala om en kanon som framträder i och med att 

den är speciell. Utställningarna som presenteras i denna uppsats är High-

lights. Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum och Mitt bästa 

konstverk - det är vissa konstverk som visas i en tematisk kanon, medan 

andra får stå tillbaka. Processen till utställningen Highlights beror på många 

faktorer. Främst var det utställningens grundläggande tema – varför vissa 

verk blir berömda eller bortglömda genom historien - vilket avgjorde urvalet 
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av konstverk som kunde illustrera detta. Avgörande var också vad som fanns 

tillgängligt i samlingarna (en del verk kan vara utlånade), vilka lån man får 

beviljade (om man lånar in från andra museer) som är av betydelse. Därutö-

ver verkens fysiska tillstånd, ekonomiska funderingar (måste verk utsättas 

för kostsam konservering för att ställas ut), utställningslokalernas lämplig-

het rörande till exempel klimat och säkerhet och marknadsmässiga betän-

kanden. Finns det enskilda konstverk som skulle åstadkomma uppmärk-

samhet i pressen eller göra sig som affischbild till exempel. Och sist, men 

inte minst, kommissariernas högst personliga sympatier. Alla dessa kriterier 

fanns inblandade i utställningen Highlights, men det fanns vissa faktorer 

som var särskilt avgörande. Bland annat var ett flertal verk utlånade till 

andra internationella utställningar, och andra verk kunde vara i dålig kon-

dition, för fragila för Konstakademiens lokaler eller i behov av alltför dyrbara 

konserveringsbehov för att kunna vara med i urvalet. Speciellt för Konstaka-

demiens utställningslokaler var klimatet där luftfuktigheten var mycket vari-

erande med stora pendlingar. Detta gjorde att ömtåliga verk, och speciellt 

målningar på pannå, inte var lämpliga. (En konservatorsinsats kunde ha 

gjorts med så kallad klimatinramning, men det skulle kosta för mycket.) En 

ytterligare viktig aspekt är att denna utställnings intention, förknippad med 

temat ”berömd och bortglömd”, vilket är konstmuseernas historiska roll att 

generera, bibehålla och verifiera en konsthistorisk kanon. De verk som val-

des ut hade inte visats på länge eller som av olika skäl inte hade synts till, 

eller aldrig funnits med, i något slags generell, vedertagen kanon. Kanonfe-

nomenet problematiserades eller så införlivades verken i en ny och modifie-

rad kanon. Museernas roll och ansvar handlar ju också om att vara en 

maktfaktor i att forma synen på konsten och konsthistorien – att vara en 

maktfaktor i inrättandet av en kanon.100 I samband med utställningen 100 

Fantastiska målningar 2015, alltså med liknande tema och med verk från 

samma tidsperiod samt att 21 verk var desamma som 2014, sägs att ”det 

handlar om att visa ett antal av Nationalmuseums mest efterfrågade och po-

pulära verk för den publik som vi vet att vi har under sommarperioden, 

alltså svenska och utländska turister. Särskilt då museet bara kan visa en 
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begränsad mängd verk medan huvudbyggnaden är stängd för renovering.”101 

I introduktionen till katalogen 100 fantastiska målningar nämns särskilt nå-

got om senare delen av 1800-talet där det påpekas att Auguste Renoir och 

Claude Monet utgjorde startpunkten till impressionismen vilket var en ge-

nomgripande omdaning av konsthistorien. En betoning av Carl Larsson görs 

också här där det menas att dennes påverkan på omvärlden med sitt sätt att 

avbilda sitt hem i Sundborn. Konstverken av dessa visar hur ett museum 

kan ge en överblick på historien och samhällets framåtskridande.102 

En utställningskommissarie/curator vid ett museum har oftast otaliga möj-

ligheter både till den fasta och den tillfälliga utställningen. Han kalkylerar 

och producerar då också i museéts namn och engagemang för konsten.103 

En ytterligare kommentar kan vara att fokus på utställningen försvagas av 

att curatorn skall framställa en katalog, vilken kan få större betydelse än 

själva utställningen som sådan – i det här fallet Highlights. Katalogen är en 

skattkammare av lärdom där resultat av forskning och en kritisk granskning 

av konstverket i original publiceras. Standarden för utställningskataloger 

sattes ursprungligen av Museum of Modern Art på 1940-talet.104 Både kata-

logen och utställningen som sådan, med hänsyn till curatorns namn, är be-

gränsad till en professionell skara. Däremot är själva utställningens tema 

eller att en känd konstnärs verk visas av mer generell art.105 

Urvalet som de privata samlarna gjorde till utställningen Mitt bästa konst-

verk kan speglas av följande uttalanden som finns tryckta i anslutning till 

förteckningen i utställningskatalogen. Till exempel uttrycker sig Friherrin-

nan Elise Åkerhjelm om sin Rubenstavla med titeln Mansporträtt så här:  

”Min Rubenstavla är ett porträtt av en spansk ambassadör i Wien och kom i 

min ägo under förra världskriget. Den är bevisad vara äkta Rubens, men varför 

jag fäst mig så särskilt vid den är för att modellen är mycket lik min far, fabri-

kör August Stenman i Eskilstuna.”  
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Eller målningen Utsikt från Ven av Gustaf Rydberg, som ägdes av Fru Ina 

Berth vilken skriver:  

”Skälet till att jag valt att utställa denna tavla är, att himlens och havets speg-

lingar klinga samman i en strålande symfoni, som gör min hembygd levande 

för mig.” 

Ett tredje uttalande är:  

”Vad är innebörden av uttrycket ”Mitt bästa konstverk”? Frågan torde icke 

kunna besvaras. Ett konstverk kan i många och följaktligen olika bemärkelser 

vara ”mitt bästa”. Då jag nu anmäler ”Spejande gosse” av Österlind, är det där-

för, att ehuru detta konstverk kanske icke är ”mitt bästa”, så är det den tavla i 

min samling, som jag personligen tycker bäst om.” 

Detta skrivet av Bankdirektör August Nachmanson om Allan Österlinds verk 

Spejande gosse. Ett utdrag ur Direktör Sven Boströms bidrag stillebenet 

Döda fåglar av Salomon van Ruisdael uttrycks delvis så här:  

”……, vilket i materiens återgivande med lätt och spirituell pensel, genom den 

läckra, fint avstämda koloriten och den stämningsmättade atmosfären väl 

torde kunna försvara sin plats som ”Mitt bästa konstverk”.”106 

I denna utställning kan man tala om att det mer är konstnärerna som kom-

mer till uttryck i utställningen i jämförelse med curatorn och dennes insats i 

utställningen från 2014. I Mitt bästa konstverk var den eventuelle curatorn 

eller snarare intendenten, som det kallades vid den tiden, av sammanstäl-

landets art och därmed mer neutral då det var ett utvalt konstverk från äga-

ren i ett stockholmshem. Utställningens intention var inte att vara kronolo-

gisk, konceptuell eller historisk utan har visat på ett konstnärligt medium 

om än något slumpmässigt.107 Det var inte de teoretiska förutsättningarna 

som var ledande utan metoden byggde på kvantitet och publicitet.108 Och 

här kom ju även den private samlaren in i kontexten.  
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8. SAMLINGAR 
I detta avsnitt är intentionen att belysa något om Nationalmuseums konst-

samling, men också om ett par privata samlare från den första hälften av 

1900-talet. De exemplifierade privata samlingarna är för tiden omfattande, 

men det kan tänkas att även småsamlare liknande de som deltagit i Mitt 

bästa konstverk, hade likartad kategori av konstnärliga alster i mindre skala.  

8.1 Nationalmuseum 

Nationalmuseums målerisamlingar består till stor del av tidiga generationers 

kungliga sådana där Gustav Vasa, Lovisa Ulrika, Adolf Fredrik och Gustav 

III står för de som härrör från före 1800-talet. Dessa samlingar utgörs till 

stor del av holländskt 1600-talsmåleri och det franska 1700-talsmåleriet, 

men även tyskt. Den som ändå haft en avgörande betydelse för samlingarna 

är Carl Gustaf Tessin genom sina många internationella och nationella kon-

takter och inköp till sin egen kollektion, som senare tillföll Nationalmuseum. 

En donation från Karl XV med främst svenskt och nordiskt måleri blev i slu-

tet av 1800-talet också ett stort tillskott till tavelsamlingen.109 Museet bör-

jade då också att aktivt göra inköp främst av samtidens svenska konst vilket 

fortfarande är kärnan i museets samlingar.110 1911 bildades föreningen Nat-

ionalmusei Vänner vilket också har haft en avgörande betydelse genom att 

stöd kunde fås av kronprins Gustaf Adolf och den internationellt inriktade 

konstsamlaren Thorsten Laurin.111 Föreningen är fortfarande verksam än 

idag. I början av 1900-talet hade också den dåvarande överintendenten och 

konstnären Richard Bergh stort inflytande över inköp och påverkan av do-

nationer till Nationalmuseum. Bland annat har samlingen av franskt 1800-

talskonst utökats markant.112 Nationalmuseums uppgift är att göra sam-

lingarna tillgängliga för gemene man parallellt med att vara en vetenskaplig 

institution.113 
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8.2  Emil Hultmark konsthistoriker, samlare och mecenat 

Emil Hultmark (1872-1943) skapade en av Sveriges största privata konst-

samlingar för sin tid, den innehöll förutom bland annat svensk konst, också 

en stor del orientalisk konst. Han beundrade sin mycket förmögne morbror 

Melcher Lyckholm som var delägare i bryggeriet Pripp & Lyckholm i Göte-

borg. Denne morbror var en framstående donator till kulturella ändamål vil-

ket påverkade Emil Hultmark. Efterhand begav sig Hultmark på många och 

delvis långa resor vilket lade grunden till hans omfattande lärdom om konst-

verk på alla de stora museerna i kulturellt framstående länder i Europa. Han 

studerade vid Uppsala universitet och under till exempel Wölfflin vid univer-

sitetet i Berlin bland andra. Därefter reste han till England och forskade an-

gående tidiga svenska konstnärer som hade tillbringat viss tid där. Bland 

dessa fanns bland annat Elias Martin och Carl Fredrik von Breda vilken han 

senare skrev sin doktorsavhandling om. Efter en tid bosatte han sig i Stock-

holm och då började också hans omfattande samlarverksamhet och konst-

samlingen blev en av de mest betydande för sin tid. Den svenska delen in-

kluderade de flesta tidsperioder och var av störst intresse för honom. Sam-

lingen innehöll många landskapsbilder där framförallt Alfred Wahlberg fanns 

representerad, men också Karl Nordström och Nils Kreuger till exempel. Carl 

Larsson, Zorn och Liljefors var, enligt tiden, också intressant för Hultmark. 

Förutom svensk konst köpte Hultmark även italienskt och flamländskt från 

1400- och 1500-talet samt holländskt från 1600-talet. Konstverken inhand-

lades främst från auktionsfirmor och konsthandlare i Sverige, men även i 

London, Paris och Berlin. Samtidens konst i Sverige kunde han ibland köpa 

direkt från konstnären. Hultmark hade dock knappt någon relation till den 

riktigt unga konsten och hans passion fanns främst för måleriet från 1800-

talet och fram till 1920. Delar av Emil Hultmarks konstsamling visades 

publikt på Konstakademien 1942.114 Han hade en målning av Carl Fredrik 

von Breda med i min studerade utställning från 1941 Mitt bästa konstverk 

vilken hade titeln Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta som prinsessa. 

Hultmarks samling överensstämmer till viss del med vad som visades i ut-

ställningen Mitt bästa konstverk där ett stort antal innehöll svenska konst-
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verk från olika tidsperioder. Där ibland landskapsmålaren Alfred Wahlberg 

som var mycket produktiv och omtyckt under sina verksamma år. Även Karl 

Nordström, som var en företrädare inom nationalromantiken och senare in-

fluerades av den franska modernismen. Båda var verksamma främst i senare 

delen av 1800-talet. Smaken att samla Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno 

Liljefors fanns även hos samlare som var med i utställningen 1941, men 

också att Nationalmuseum framhåller dessa konstnärer i sin utställning från 

2014. Hultmark intresserade sig främst för 1800-talet fram till 1920 vilket 

också visar sig i de båda utställningarna där konstverk från den tiden är 

dominerande. Lite udda kanske är att Hultmark samlade italienskt och ori-

entaliskt måleri under sin tid medan holländskt 1600-talsmåleri synes vara 

mer populärt. Däribland fanns Jacob Isacksz van Ruisdael representerad 

med en landskapsmålning 1941 och Rembrandt och Frans Hals med por-

trätt samt Ambrosius Bosschaert med blomsterstilleben både 1941 och 2014 

medan Jan Davidsz de Heem deltog med ett vanitasstilleben i utställningen 

2014. 

8.3  Hjalmar Gabrielson – samlare och mecenat  

Det genuina samlarintresset hos Hjalmar Gabrielson (1876-1949) låg främst 

hos det samtida måleriet och han hade ofta personliga kontakter med tidens 

konstnärer från olika inriktningar. Gabrielson ägnade sig från 1910-talet, i 

början vid sidan sin tjänst som 1:e postexpeditör i Göteborg, åt fastighetsaf-

färer och byggnadsverksamhet. Efter krigsslutet 1918 blev han också ägare 

till ett stort antal fastigheter i Berlin vilket tillsammans med affärerna i Gö-

teborg blev grunden till hans konstsamling. Dock hade han redan som post-

tjänsteman påbörjat sina inköp av konstverk i liten omfattning. Från början 

investerade han modigt på den unga, okända, samtida konsten i Sverige, 

men senare även Europa. De verk som fanns i den svenska samlingen var 

skapade av bland andra Carl Kylberg, Karl Isakson och Ivan Aguéli, men 

även de första expressionisterna till exempel Nils Dardel, Isaac och Sigrid 

Grünewald och Einar Jolin. Och från senare generationer, Vera Nilsson, Hil-

ding Linnqvist och Eric Hallström bland andra. Gabrielson hade också visst 
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intresse för danskt och norskt måleri -  Edvard Munch till exempel.115 Se-

nare även för den franska modernismen där han fick råd av den svenske 

konstnären Birger Simonson med förvärven.116 Den samlingen täckte allt 

från impressionismen, bland annat Degas, och postimpressionismen, 

Gaugin, till 1900-talets där Matisse, Derain bland fauvisterna och Picasso, 

Braque, Léger, Gleizes och Metzinger bland kubisterna fanns representerade. 

Det är ändå verk från den tyska och ryska avantgardekonsten som anses 

som den mest intresseväckande erkänns i senare tid.117 Gabrielson var all-

mänt sett som den förste i Sverige som anskaffade en samling av de i Berlin 

sysselsatta abstrakta konstnärerna under 1920-talet.118 Bland de ryska 

fanns företrädare som Kandinsky och Chagall. Gabrielson som mecenat och 

konstsamlare gjorde tyska inköp direkt från konstnärerna då de befann sig i 

kris – det var inflation i Tyskland 1922-1923. Han fick också omfattande 

hjälp med inköpen av konstnären Artur Segal vilken hade goda kontakter i 

bland annat Novembergruppen och Bauhausskolan i Weimar samt hade va-

rit nära knuten till dadaisterna i Zürich. Av Gabrielsons samling visades 

trettio avantgardistiska verk i oktober 1923 på Valand i Göteborg, men 

publiken blev förargad. Därför uteslöts en stor del av den tyska och ryska 

avantegardekonsten när en utställning i Stockholm arrangerades 1928.119 

Först efter 2:a världskriget fick den abstrakta konstruktivistiska konsten sitt 

verkliga erkännande i Sverige.120 Omkring 1911 började Gabrielson samla 

självporträtt, med tonvikt på svenskt 1920- och 1930-tal, vilket troligen 

skedde för att han hade nära kontakt med ett flertal unga konstnärer både 

inom landet och ute i Europa. Därav kan nämnas konstnärerna Albin Ame-

lin och Carl Kylberg samt utomlands ifrån Käthe Kollwitz, André Derain och 

Kurt Schwitters.121 Gabrielson blev nödsakad att sälja delar av sin konst-

samling 1942, under krigstillståndet, med anledning av att han blev av med 
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pengar på sina Berlin-fastigheter.122 Av Hjalmar Gabrielsons förnäma konst-

samling är det endast hans självporträttsamling om ett sextiotal verk som 

efter hans död finns kvar som helhet. Den donerades till Göteborgs konst-

museum 1950.123  

Det samtida måleriet låg Hjalmar Gabrielson varmt om hjärtat och inom den 

svenska sfären bland andra Karl Isaksson och Ivan Aguéli där också verk av 

dem fanns med i utställningen 1941. Aguéli deltog med två landskapsmotiv 

och Isaksson med tre stilleben vilket kan visa på att de var intressanta för 

privata samlare överlag vid tiden de var verksamma. Bland expressionisterna 

hade Gabrielson införskaffat Isaac Grünewald och Einar Jolin vilka också 

fanns med bland samlarna 1941. Även konstnärer från Färg och form fanns i 

Gabrielsons samling och några av dessa konstnärer är också med i 1941 års 

utställning vilket tyder på dess popularitet vid den här tiden. Den franska 

modernismen som fanns i Gabrielsons samling fanns också med 1941 och 

därav kan nämnas Degas, Derain och Braque. Den tyska och ryska avanta-

gardekonsten synes vara unikt för Gabrielsons samlande, men han befann 

sig ju också långa perioder i Berlin där också dessa befann sig. Självporträtt 

var en del av passionen hos Gabrielsons samlande och i 2014 års utställning 

finns Alexander Roslin representerad med ett sådant och även Amanda Sid-

vall. 1941 fanns ett av Rembrandts självporträtt representerat och för övrigt 

fanns i båda utställningarna relativt många porträtt, men att andra personer 

hade avbildats.  

Angående privata samlare konstaterande John Dewey 1934 ungefär så här: 

Generellt sett, så är den typiske samlaren också en typisk kapitalist. Ett be-

vis på att stå på god fot med hänsyn till den högre kulturen, han samlar 

bland annat målningar och skulpturer samtidigt som hans aktier och obli-

gationer bestyrker hans plats i den ekonomiska världen.124 
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9. SLUTSATS 
Som svar på frågan vilka konstnärerna var i de båda utställningarna var ur-

valet av svenska sådana 14 stycken 2014 medan antalet svenskar i 1941 års 

utställning var som mest 51, men ett flertal utländska konstnärer kom också 

till Sverige och etablerade sig så därmed blir antalet ytterligare några styck-

en kan man säga. Bland de konstnärer som kom från andra länder var det 

främst de franska som var representerade, men även holländska och därutö-

ver ett fåtal engelska och danska. Kategorin av konstverk var i de flesta fall 

landskap och därefter porträtt medan stilleben och stilla scener var något 

färre. Övriga motiv, som till exempel genrebilder, var också representerade 

med ett fåtal.  

I fråga om konstnärer från 1500-talet är Lucas Cranach den äldre och Giu-

seppe Arcimboldo representerade med mycket konstfulla och talande verk i 

utställningen 2014, men även Dosso Dossi med ett för tiden traditionellt 

aristokratiskt porträtt, medan i 1941 års deltog några mer anonyma konst-

närer med främst porträtt. Vid jämförelse av utställningarna för detta år-

hundrande kan framförallt sägas att de två förstnämnda från 2014 är myck-

et ansedda för sin konstart.  

Gällande 1600-talet fanns en landskapsmålning av Joos de Momper utvald 

till utställningen 2014 och ett av Jacob Isacksz van Ruisdael 1941 och det 

var också under detta århundrande det flamländska och holländska land-

skapsmåleriet nådde sin höjdpunkt. Även Judith Leyster och Constantin 

Verhout deltog 2014, men med andra motiv, medan ett porträtt skapat av 

Rembrandt Harmensz van Rijn också var med. Ett av hans självporträtt del-

tog i 1941 års utställning. För övrigt medverkade, för att nämna de främsta, 

Frans Hals och Peter Paul Rubens också i denna med porträtt, men ytterli-

gare ett antal porträtt var med här dock inte av lika känd art. Olika bloms-

terstilleben av Ambrosius Bosschaert den äldre deltog i båda utställningarna 

vilket är anmärkningsvärt även om han var pionjär. Ett vanitasstilleben av 

Jan Davidsz de Heem från 1630 är med 2014. Landskapsmålningarna i de 

båda utställningarna är jämförbara med varandra i kvalitet och Rembrandts 

deltagande i båda utställningarna visar på dennes erkändhet. År 1941 var 



38 
 

många fler porträtt utvalda än 2014 och ett par av dem var också fram-

ställda av ansedda konstnärer.  

Urvalet av 1700-talets konstnärer är till att börja med Elias Martin som del-

tog i båda utställningarna och främst var kanske den landskapsmålning som 

är med 2014 - han var en förebild inom den genren för andra konstnärer. 

Landskapsmålningar av Hubert Robert och Thomas Gainsborough medver-

kade också i den tidiga utställningen. Barockinfluerade målningar i land-

skapsmiljö företräddes av Antoine Watteau och Nicolas Lancret medan en 

rokokomålning av Venus skapad av François Boucher deltog 2014. I por-

trättgenren deltog Alexander Roslin också i båda utställningarna och ytterli-

gare porträtt av olika konstnärer fanns med 1941. Stilleben av de förnäma 

konstnärerna inom genren Anne Vallayer-Coster och Luis Melendez medver-

kade 2014 medan det 1941 inte fanns något stilleben från den här tiden, vil-

ket är något överraskande då stilleben blev mycket populärt från och med 

1700-talet. De nämnda konstnärerna över lag var skickliga i sin konstart 

och är än idag respekterade konstnärer.  

1800-talet är representerat mest i båda utställningarna där landskap av 

olika slag är framställda av bland annat Camille Corot, William Turner och 

Paul Gaugin samt de svenska konstnärerna Olof Arborelius, Otto Hessel-

bom, Carl Fredrik Hill samt August Strindberg gällande 2014 års utställ-

ning. Här kan man säga att det särskilt är de utländska konstnärerna som 

är av stor betydelse i den internationella konsthistorien. Vid 1941 års ut-

ställning visades landskap av Gustave Courbet, Camille Pissarro och de 

svenska konstnärerna Marcus Larsson, Alfred Wahlberg och Carl Fredrik 

Hill men också prins Eugen, Ivan Aguéli och Helmer Osslund. Alla erkända 

konstnärer inom sitt gebit även om de svenska inte hade så stor spridning 

utomlands. Min synpunkt är att 1941 års deltagare kan jämföras med 2014 

då deras respektive storhet inom sina sfärer är betydelsefull. Porträttkonsten 

företräddes i 2014 års utställning av Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, Chris-

ten KØbke och Bertha Wegman samt av de svenska porträttmålarna Amanda 

Sidvall, Hugo Salmson och Eva Bonnier. Vid 1941 års utställning medver-

kade Erland Josephson med en svit porträtt av bland annat konstnärer och 
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även Carl Larsson deltog med några där en sångerska och en författare var 

avbildade till exempel. Anders Zorn och Bruno Liljefors var också utvalda att 

delta detta år med olika motiv. En märkvärdig målning, Lejonjakten, av Eu-

gène Delacroix deltar i båda utställningarna vilket är förvånansvärt även om 

den är delikat. De medverkande porträtten skiljer sig relativt mycket åt i 

komposition, och framställningen över huvudtaget, vilket till en mindre del 

beror på att de avbildade personerna skiljer sig åt i fråga om ålder och att 

det är både manliga och kvinnliga som poserar. Intressant att jämföra de 

olika konstnärernas uttryck. Paul Cézanne är den ende konstnären som del-

tog från detta århundrande med ett stilleben vilket var 2014 där för övrigt 

också impressionisterna Auguste Renoir och Berthe Morisot fanns med, men 

även Rosa Bonheur med ett djurmotiv. De senare konstnärerna är också av 

stort värde för konstarten och dess historia.  

Konstnärer från 1900-talet som deltog i 2014 års utställning var Carl Lars-

son och Fanny Brate med interiörsbilder, men också Otto Hesselbom och 

Anna Boberg med landskap samt Carl Wilhelmson med Kyrkobesökare i båt. 

Däremot hade utställningen 1941 varierande kategorier av verk och i fråga 

om landskap fanns Hugo Zhur, Leander Engström, Inge Schiöler, Hilding 

Linnqvist, Gideon Börje och Vera Nilsson med. Avseende porträttkonsten 

kan nämnas Hanna Pauli och Pierre Bonnard medan flickor eller modeller, 

som inte direkt kan räknas till porträtt, är avbildade av Axel Törneman, Karl 

Isaksson, Sigrid Hjertén, Gösta Sandels, Nils Dardel samt Einar Jolin. Några 

av dessa konstnärer hade också andra motiv som visades detta år och Nils 

Dardel utmärker sig med en egenartad stil. Stillebenskategorin medverkade 

med några konstnärer varav kan nämnas Otte Sköld och Fritiof Schüldt me-

dan André Derain, Georges Braque och Giorgio de Chirico deltog med andra 

motiv. Vid denna tid (1941), och sedan några årtionden, var de svenska 

konstnärerna av stor betydelse för privata samlare kan man förstå då de 

medverkade i så stor omfattning. Dessutom är landskapsmotiven fortfarande 

populära, men också andra kategorier som inte har funnits med tidigare i de 

båda utställningarna.  
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I jämförelse så har de båda utställningarna betydelsefulla och delvis innova-

tiva konstnärer med där några även stod som förebilder och inspirations-

källor. När det gäller 2014 års utställning förekommer några viktiga och väl 

utvalda verk och konstnärer från 1500- 1700-talen som representerar helt 

olika kategorier väl. Inom dessa sfärer är det bara utländska konstnärer för-

utom Alexander Roslin, men han verkade också mycket i Paris. En del verk 

kom från de kungliga samlingarna eller genom inköp av Nationalmusei vän-

ner. Dessa århundranden representeras främst av porträtt i 1941 års ut-

ställning, men bland annat också av en del religiösa framställningar vilket 

2014 endast förekom i en bild av ett helgon från mitten av 1600-talet. Det 

var statusbelagt och vanligt bland samlare att inneha porträtt särskilt då 

eminenta personer var avbildade. Utmärkande, men inte förvånande, är 

också några rena interiörsbilder från sekelskiftet 1800-1900 i 2014 års ut-

ställning medan 1941 det finns en bild från senare delen av 1600-talet, men 

inte komponerad som de i senare tid av mer traditionell och populär art. 

Också två interiörer från senare hälften av 1800-talet deltar 1941, och där-

utöver några som är dubbeltydiga både som interiör och porträtt. Kategorin 

interiörer blev populärt, kanske främst i Skandinavien, efter det att Carl Lar-

sson hade börjat framställa den typen av målningar kring sekelskiftet. Träd-

gårdsinteriörer börjar också synas i liten skala i båda utställningarna, 

främst 2014, med inspiration från det franska friluftsmåleriet. Bilder av le-

vande djur förekom med ett fåtal verk av katter och fåglar 2014 (Bruno Lilje-

fors och Rosa Bonheur) och 1941 deltog några hästbilder från främst senare 

tid av bland andra Giorgio de Chirico, Gösta Sandels och Nils Kreuger, där-

utöver en med flygande pipänder. Ett vanitasstilleben från 1630 deltog 2014 

medan stilleben, även från 1600-talet, av döda fåglar, fiskar och grönsaker 

fanns med 1941, men även ett dött vildsvin från första hälften av 1900-talet 

vilket är lite ovanligare. Det som slår mig är att 2014 års utställning innehöll 

några verk som var barock- eller rokokoinfluerade medan det inte fanns nå-

got sådant med 1941. Å andra sidan så medverkade motiv på döda djur 

1941, men inte 2014. Det kan ju tolkas på många olika sätt, men det är 

ändå lite unikt i sammanhanget. Kategorin konstverk är i fråga om land-

skapsmotiv flest procentuellt i den tidiga utställningen och varje samlare 
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ville säkert ha ett antal landskapsmotiv i sina samlingar då det var omtyckt 

med målningar av naturen. Düsseldorfskolans inverkan på konstnärerna 

samt Nationalromantikens intellektuella och estetiska rörelse var också på-

taglig under 1800-talet och början av 1900-talet. Nationalmuseums urval i 

landskapskategorin har reducerats till att ta med de som de benämner ”Mäs-

terverk” från olika tidsperioder och antagligen för att få en jämnare fördel-

ning av motiv till utställningen. Porträtt och stilleben ligger ungefär på 

samma nivå över tiden vilket visar på dess ihållande popularitet och att det 

bland konstnärerna också var en inspirationskälla att avbilda. Stilla scener 

är något fler i den tidiga utställningen där det också är större variation av 

andra typer av motiv – kanske lite spretigt i vissa delar. Verk från privata 

samlare innehåller också mycket olika tycke och smak. 1500-talet är inte 

representerat så mycket av förklarliga skäl medan från 1600- och 1700-talet 

det fanns fler konstnärer och verk. Från 1800-talet fanns de flesta, både ut-

ländska och svenska, konstnärer och de målade i olika stilar där mer realist-

iska och naturalistiska tendenser förekommer för att sedan övergå i impress-

ionismen. Ett fåtal svenska konstnärer från 1900-talet deltog 2014 medan 

betydligt fler deltog 1941 med för tiden uppskattade främst modernistiska 

och expressionistiska verk. Det är lite förvånansvärt att de privata samlarna 

från första hälften av 1900-talet hade förhållandevis många målningar från 

1600-talet även om det var främst porträtt, kanske var det arvegods. Men att 

första hälften av det svenska 1900-talet är representerat i så stor mängd är 

däremot inte konstigt då från och med 1880-talet den svenska konstnärskå-

ren hade utvecklats kraftigt en del också i fråga om erkännande utomlands. 

Olika grupperingar av konstnärer med lite olika inriktningar i början av 

1900-talet gjorde också att målarkonsten nästan exploderade kan man säga. 

Och bland dem befann sig också alla de privata samlarna mer eller mindre 

på olika sätt. Som nämnts tidigare hade dock inte Nationalmuseum i sin ut-

ställning 2014 med så många verk från 1900-talet utom ett fåtal mycket ti-

diga verk – det kanske inte är så lätt att välja ut ett unikt ”Mästerverk” från 

den tiden - kanske kan inte konsten då jämföras med de tidigare mästerver-

ken, eller så var mängden verk redan uppfyllt. Museet hade också begränsat 

urval då renovering pågick. Ändå är det verk från fem århundranden, vilket 
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ju också Mitt bästa konstverk presenterade. Ifråga om skillnaderna i utställ-

ningarna kan jag tolka det som att de är relativt och i flera delar allmängil-

tiga för utställningar vid den här typen av jämförelse för dessa århundran-

den i Sverige, men då främst på de större museerna och samlingarna. De 

franska konstnärerna finns säkert med i utställningar och samlingar i övriga 

Europa och eventuellt någon svensk som Carl Larsson och Anders Zorn till 

exempel. Att mängden verk har varit så olika synes inte ha gjort att urvalet 

av motiv har varit så different som man skulle kunna tro innan studien star-

tade. De olika motiven får sägas spegla de olika tidsperioderna. 

Det synes inte alltid vara konstverkets inneboende kraft som utgör det till 

”Mästerverk” utan konstmuséerna, konsthistorien och marknaden har 

mycket stor påverkan i sina val att benämna dem så. De har makten. Men 

för att utnämna ett verk som mästerverk anser jag att även historien kring 

den konstnär som utfört objektet skall tas hänsyn till – och när i tiden 

han/hon levde. Utställningen 2014 har redan utnämnts till att inkludera 

bara mästerverk medan den 1941 har försetts med titeln Mitt bästa konst-

verk. Dock anser jag att den också innehade några mästerverk av mästare. 

Först kan nämnas Lejonjakten av Eugène Delacroix som är med i båda vis-

ningarna, men också Ambrosius Bosschaerts blomsterstilleben. Rubens, 

Rembrandt och Frans Hals var ju mästare även om jag inte kan bedöma ver-

ken i sig. Även ett flertal konstnärer från senare tid räknas till mästarkåren 

– ja, ganska många och då kanske främst utländska speciellt från Frankrike. 

Bland mer nationella mästare finns ett flertal svenska konstnärer också 

medverkande i den tidiga utställningen. 

En curator på ett museum behöver mycket stor kunskap om samlingen där 

för att kunna göra sina val till den i det här fallet temalagda konstutställ-

ningen och bildandet av en kanon. Visserligen var samlingen något begrän-

sad och det är fragment som visas vid det här tillfället, 2014, och titeln High-

lights. Kända och okända konstskatter från Nationalmuseum måste få avgöra 

urvalet, men vad gör en okänd eller bortglömd konstskatt till ett mästerverk? 

Det måste vara ganska subjektivt, men med en professionell bakgrundshi-

storia kanske det går och det sker oftast i samarbete med andra experter, 
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men det är verkligen en maktposition med att representera konsthistorien. I 

fråga om Mitt bästa konstverk har ett fåtal privata samlare uttryckt sitt val 

med att det påminner om sin far, hembygd eller att koloriten är fin. Dessa, 

och de övriga, är curatorer i sin egen samling och kunskapen varierar nog 

betydligt bland dessa privatpersoner som har helt andra yrken än inom 

konstens område. Som nämnts ovan är det ändå bland ”Mitt bästa konst-

verk” ett flertal mästare som deltar 1941. 

En privat konstsamling är inte något museum. Den är oftast inte konse-

kvensen av konsthistoriskt kunniga personer som har för avsikt att klar-

lägga ett konstområde eller ett konsthistoriskt skeende. Dessa samlingar är 

ofta ett uttryck för en persons egna och inte alltför systematiskt samlande 

där det ofta är en planlös tillkomst av verk. När det gäller större privata sam-

lingar, som det talats om tidigare här i uppsatsen, kompletteras den ofta 

med särskild kompetens från rådgivare i den nära omgivningen eller av ex-

perter i särskild ställning. Dock kan man konstatera att Emil Hultmark var 

skolad inom konsthistorien. Både Hultmark och Gabrielson samlade och var 

intresserade av svensk konst och kanske mest den samtida. De samlade 

båda också europeiskt där Hultmark synes mer intresserad av tidig konst 

även om han fängslades mest av 1800-1920-talet. Gabrielson var tidigt ute 

att inhandla en hel del från franska modernismen men även tyska och ryska 

avantegardekonsten medan Hultmark införskaffade orientaliskt. Båda sam-

lingarna var så pass intressanta att de visades publikt 1942 respektive 1923 

och 1928.  

10. SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen har varit att jämföra de båda utställningarna Mitt 

bästa konstverk från 1941 samt Highlights. Kända och okända konstskatter 

från Nationalmuseum från 2014 i fråga om vilka konstnärer och vilken kate-

gori av konstverk som deltagit samt vilken tidsperiod de var ifrån. Det har 

framkommit att de var likvärdiga i urvalet av motiv även om den tidiga ut-

ställningen hade betydligt fler verk och att den även var lite spretig särskilt 

från 1900-talet där mängden verk också var betydlig. En större skillnad var 

också att 1941 års utställning innehöll så många porträtt från 1600-talet. 
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Tolkningen är att dessa två olika typer av utställningar i jämförelse kan vara 

generell i övriga Sverige. En diskussion om vad som kan benämnas mäster-

verk har utförts och det är tydligt att främst konstmuséerna och dess ut-

ställningskommissarie/curator har stor påverkan, men även konsthistorien i 

sig. De privata konstsamlingarna i början av 1900-talet har redogjorts för 

med ett par samlare i blickpunkten. Samlingarna var betydande för sin tid 

och mycket varierande i val av konstnärer och verk samt från vilken tidspe-

riod de var men samtidigt modernt och tidsenligt samlande. Därutöver var 

de också delvis nydanande och lite udda samlande med olika inriktningar.  
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http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=12
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=336&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=348
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=336&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=348
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Bar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Sl

ightbox_3x4&sp=336&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=348 Hämtad 2015-11-15 

Bild 12: Eva Bonnier Konvalecent 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eva_Bonnier Hämtad 2015-11-17 

Bild 13: Eva Bonnier Fru Hanna Marcus 

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollectio

n&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F 

Hämtad 2015-11-17 

Bild 14: Ambrosius Bosschaert Blommor mot landskapsfond 

http://collections.lacma.orgsearchsiteambrosius%2520bosschaertf[0]=bm_field_has_image

%3Atrue. Hämtad 2015-11-06. 

Bild 15: Ambrosius Bosschaert Stilleben med en vas med blommor 

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollectio

n&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F. 

Hämtad 2015-09-24. 

 

Bild 16: Luis Melendez En korg med smultron i ett landskap 

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollectio

n&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F 

Hämtad 2015-11-11 

Bild 17: Anne Vallayer-Coster Stilleben med brioche, frukt och grönsaker 

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollectio
n&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F 

Hämtad 2015-11-11 

Bild 18: Eugene Delacroix Lejonjakten 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix#/media/File:Delacroix_lion_hunt_

1855.JPG Hämtad 2015-11-07 

Bild 19: Amalia Lindegren  Frukosten 

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/

moduleBottomContextFunction-

Bar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Sl

ightbox_3x4&sp=48&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=60 Hämtad 2016-01-16 

Bild 20: Berthe Morisot I Boulognerskogen 

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollectio

n&sp=SfieldValue&sp=0&sp=2&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F 

Hämtad 2015-11-17 

Bild 21: Karl Nordström Två ungdomar i trädgården 

https://www.bukowskis.com/sv.fineartbukipedia2917-karl-nordstrom Hämtad 2015-11-15 

http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=336&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=348
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=336&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=348
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eva_Bonnier%20Hämtad%202015-11-17
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix#/media/File:Delacroix_lion_hunt_1855.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix#/media/File:Delacroix_lion_hunt_1855.JPG
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=48&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=60
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=48&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=60
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=48&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=60
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleBottomContextFunctionBar.bottomNavigator.next&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=48&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=60
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=2&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=2&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F
https://www.bukowskis.com/sv.fineartbukipedia2917-karl-nordstrom


50 
 

Bild 22: Johan Krouthén Trädgårdsinteriör från Linköping 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johan_Krouth%C3%A9n,_Tr%C3%A4dg%C3%A5

rdsinteri%C3%B6r_fr%C3%A5n_Link%C3%B6ping.jpg Hämtad 2015-11-15 

Bild 23:  Hilding Linnqvist Hjärtats sång 

http://www.modernamuseet.se/Stockholm/Utstallningar/2007/10-historier/Om-

utstallningen/Hjartats-sang/  Hämtad 2011-11-07 
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