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Carl Hård af SegerStadS Samling av utländSka HandteCkningar

I bibliotekets kart- och bildsamlingar finns förutom grafik, fotografier, kartor 
och stora mängder pliktlevererade planscher även en samling med teckningar 
utförda av svenska och utländska konstnärer. Teckningssamlingen och dess 
tillkomst skisserades av Gunnar Ekholm i universitetsbibliotekets minnes-
skrift från 300-årsjubileet 1921.1 en mycket stor del av de svenska och de 
utländska teckningarna – liksom av grafiken – i bibliotekets samlingar har, 
som Gunnar Ekholm uppmärksammade redan för hundra år sedan, sitt ur-
sprung i en donation från generalmajoren och konstsamlaren Carl Hård af 
Segerstad (1768–1840).2 De svenska teckningarna finns katalogiserade både 
i Åke Davidssons tryckta katalog från 1958, där inte bara teckningar och 
konstnärer utan också de mest betydande provenienserna diskuteras, liksom 
i kulturarvsplattformen Alvin, medan de utländska teckningarna sedan 2021 
finns katalogiserade i Alvin.3

Carl Hård af Segerstads konstsamling
Carl Hård levde större delen av sitt liv i Uppsala och bodde länge i en våning 
på Sysslomansgatan i huset där Ofvandahls konditori ligger. Han var officer 
vid och sedermera chef för Upplands regemente, och därefter chef för nionde 
infanteribrigaden. Vid sidan av sin militära yrkesverksamhet odlade Hård 
också en rad kulturella och lärda intressen, förutom konstsamlandet också 
ett stort musikintresse. Han är i det avseendet ett exempel på den typ av 
kulturintresserad officer som var vanlig under 1800-talet.4 i dag är hans be-
stående insats främst den stora konstsamling som han efter sin död donerade 
till Uppsala universitet.

1 Ekholm 1921.
2 För Hårds biografi, se Taube 1950; Wikland 1971–1973.
3 Davidsson 1958; Alvin.
4 Lundström 1999.
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Carl Hård samlade främst måleri och konst på papper – teckningar och 
grafik.5 I hans bouppteckning finns någon enstaka skulpturbyst och en gan-
ska imponerande samling antika kaméer, men det är undantagen.6 Samlingen 
finns katalogiserad av Hård själv i en skrivbok med uppgifter om konstnär 
och medium, och ibland också motiv. Under rubrikerna ”Porträtter i Olja”, 
”Historiemålningar och figurstycken”, ”Inbrända Glas taflor”, ”Landskaps Mål-
ningar i Olja”, ”Stentryck”, ”Gravurer”, ”Handritningar – Utlänska”, ”Hand-
teckningar af inländske mästare”, ”Fortsättning af Gravurer”, ”Fortsättning af 
Utländska handritningar”, ”Fortsätting af Lithografier (utländska/inländska)”, 
”Ståhl=Gravurer och Trä Snitt” har Hård förtecknat sin samling och även an-
tecknat inköpskostnad för en stor del av verken.7 För målerisamlingen förde 
Hård också ytterligare en separat katalog, där han utöver konstnär, material 
och motiv också noterade provenienser för en stor del av samlingen.8 den 
fullständiga katalogen saknar helt proveniensuppgifter.

I siffror bestod general Hårds samling av 124 målningar, 3 170 gravyrer och 
etsningar, 2 748 litografier, 4 195 svenska och 437 utländska teckningar.9 det 
sammanlagda inköpsvärdet på den konst som har ett sådant angett i katalo-
gen uppgår till nästan 10 000 riksdaler banco (9801 Rdr Bco), medan boupp-
teckningsvärdet för hela den donerade samlingen uppgick till det betydligt 
mer modesta 2 500 Rdr.10 Av totalsumman står litografierna för den största 
delen, 3 288.16 Rdr Bco, medan gravyrer och måleri fördelar sig likvärdigt och 
var inköpta för 2 569.26 respektive 2 523 Rdr Bco, men det är å andra sidan 
betydligt fler gravyrer än målningar som har ett angivet inköpspris. 37 av de 
124 målningarna var gåvor från vänner eller konstnärer Hård köpt annat av.11 
Teckningarna betingade de lägsta värdena, de svenska uppgick till 901.24 Rdr 
och de utländska till 518.32 Rdr Bco. Även 518 Rdr Bco var dock en mycket 
stor summa. 500 Rdr Bco 1837 motsvarade drygt 46 000 kr i år 2000:s svenska 
penningvärde, eller annorlunda räknat som motsvarande betalning för lika 
lång arbetstid som det skulle ta för en manlig industriarbetare att tjäna ihop 
till 1 250 000 kr.12

5 Om Hårds samling, se Heinemann 2001, s. 26f, 383.
6 Bouppteckning över Carl Hård, Riksarkivet, Svea hovrätts huvudarkiv EIXb: 261, adliga 

bouppteckningar 1840, nr 44.
7 UUB, Bibl. arkiv K 70 a. I texten benämnd ”Hårds katalog”. Katalogen finns även digita-

liserad på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-427552.
8 UUB, Ämnesindelade handskriftssamlingen, U 65.
9 Siffrorna kommer från Hårds egna kataloger och från Ekholm 1914.
10 UUB, Bibl. arkiv, K 70 a; Riksarkivet, Svea hovrätts huvudarkiv EIXb: 261, adliga boupp-

teckningar 1840, nr 44. Bouppteckning över Carl Hård.
11 UUB, Ämnesindelade handskriftssamlingen, U 65.
12 Edvinsson och Söderberg 2008.
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Målerisamlingen
Hårds målerisamling var ganska traditionell till sin uppbyggnad och det 
kan vara intressant att ha den som jämförelse till teckningsdelen av sam-
lingen. Det rörde sig om västeuropeisk konst med tonvikt på Sverige och 
Nederländerna. Av 124 målningar var 48 svenska och 34 nederländska. Den 
nordeuropeiska dominansen var i det närmaste total, men det fanns även 
ett tjugotal målningar med franskt eller italienskt ursprung. Tidsmässigt 
låg tyngdpunkten på konst från Hårds egen tid (dvs. ca 1790–1840) och på 
1600-talsmåleri med enstaka nedslag i 1500-talet och 1700-talet. De största 
grupperna av måleri var nederländskt 1600-tal och svenskt måleri från de-
cennierna kring 1800. Motivmässigt är landskap den största gruppen, följt av 
olika sorters historiemåleri och porträtt. Samlingen innehöll även ett antal 
genremålningar, djurstycken och stilleben. Det svenska sextonhundratalet re-
presenteras t.ex. av ett antal Ehrenstrahlporträtt, bl.a. det av fältmarskalken 
Lorenz von der Linde i romersk dräkt som i dag hänger i universitetshuset.13 
Vidare finns ett porträtt av drottning Kristina målat av Abraham Wuchters 
(1610–1682, i Hårds katalog står konstnären dock angiven som ”Beec. Vistades 
mycket i Sverige”).14 Från Hårds samtid finns till exempel ett antal landskap 

13 Uppsala universitets konstsamlingar (UUK), UU 74.
14 UUK, UU 381; UUB, Ämnesindelade handskriftssamlingen, U 65.

Carl Hård af Segerstad (1836) av 
Johan Gustaf Sandberg (1782–1854). 
UU 295.
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av Carl Johan Fahlcrantz (1774–1861) som Hård köpt direkt av konstnären, 
samt målningar av bland andra Fredrik Westin (1782–1862), Jonas Åkerström 
(1759–1795), Pehr Hörberg (1746–1816), Carl Fredrik von Breda (1759–1718).

Bland det nederländska kan Pieter Aertsens (1508–1575) Slaktarboden från 
1551 nämnas, som i Hårds målerikatalog anges ha hängt i tamburen till Hårds 
bostad på Sysslomansgatan, men också verk av Jan Breughel d.ä. (1568–1625) 
och flera landskap och genremålningar av mindre kända men goda konst-
närer.15 Av det mer samtida europeiska måleriet fanns bland annat ett par 
landskapsmålningar av J. P. Haeckert (1737–1807).16

I marginalen fanns också nio italienska målningar från främst 1700-talet, 
bland annat två skisser till altartavlor av dels den venetianske konstnären 
Giambattista Pittoni (1687–1767), dels den neapolitanske Corrado Giaquinto 
(1703–1766).17 Det italienska måleriet var tillsammans med den nederländska 
1600-talskonsten det som var högst skattat av det tidiga 1800-talet – även om 
det helst skulle vara renässansmåleri snarare än 1700-tal – men till skillnad 
från det nederländska måleriet så var det italienska ovanligt på den svenska 
konstmarknaden och i svenska samlingar.

teckningssamlingen
Till samlingen hörde också närmare 5000 teckningar och lika många tryck, 
alltifrån Albrecht Dürer (1471–1528), Rembrandt (1606–1669) och Antoine 
Watteau (1684–1721) till svenska konstnärer som David Klöcker Ehrenstrahl 
(1628–1698), Jean Eric Rehn (1717–1793) och ett mycket stort antal teckningar 
av Per Hörberg.

Hårds samling av teckningar bestod alltså av närmare 5 000 blad och har 
en uppbyggnad som är ganska olik målerisamlingen. Liksom när det gällde 
måleriet så var möjligheten att förvärva teckningar i Sverige främst beroende 
på vad som kom ut på den gryende svenska konstmarknaden. Det finns in-
dicier som pekar på att Hård haft kontakt med konsthandlare ibland annat 
Paris och London, men det går inte att säga säkert. Samlandet måste därför 
i viss mån ha varit beroende på slumpen snarare än på planering och önske-
mål. I främst Stockholm men även i Uppsala arrangerades regelbundna bok-
auktioner från slutet av 1700-talet och framåt där det också auktionerades 
ut teckningar, grafik och målningar.18 Från tid till annan höll bokauktions-
kammaren också renodlade konstauktioner, men det förblev sällsynt under 

15 UUK, UU 1; UUB Ämnesindelade handskriftssamlingen u 65.
16 UUK, UU 110, UU 111.
17 UUK, UU 105, UU 272.
18 Om bokauktionerna, se Ankarcrona 1989.
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första halvan av 1800-talet. De konstauktioner som ändå hölls var ofta döds-
bon efter samlare, som till exempel när riksmarskalken och ledamoten av 
svenska akademien Claës Flemings konstsamling auktionerades ut i septem-
ber 1831, men i slutet av de vanliga bokauktionskatalogerna fanns det ofta 
en del konst som också auktionerades ut.19 Främst grafik, men även en del 
teckningar och stafflikonst.

De svenska teckningarna i Hårds samling är – till skillnad från de utländ-
ska – framförallt gjorda av konstnärer från Hårds egen tid eller decennierna 
innan och uppbyggnaden är lik det svenska måleriet i samlingen. Här fanns 
lösa blad och album med teckningar av konstnärer som Johan Tobias Sergel 
(1740–1814), Jean Eric Rehn, Carl Gustaf Pilo (1711–1793), Jonas Åkerström, 
Fredrik Westin och Carl Johan Fahlcrantz. Sammanlagt rörde det sig om 
knappt 4 200 teckningar, där konstnären Pehr Hörberg stod för inte mindre 
än runt 3 000 nummer fördelat på tre album med tematiskt organiserade 
teckningar (två med drygt 300 bilder ur Jesu liv och släkt i varje och ett 
tredje med 2 464 kopior av antika statyer, vaser, kaméer med mera) och ett 

19 Förteckning öfver 1831.

”Catalog på C. Hårds tableau och Gravur samt Handteknings samlingar, samt Lithografier.” Alvin.
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antal skisser till altartavlor och historiemålningar.20 I samlingen fanns också 
fem skissböcker av Jonas Åkerström, två album med bilder av Elisas Martin 
(1739–1818, 66 bilder ur ”gamla svenska historien” och 45 landskap i akvarell). 
Bland lösbladen fanns en stor svit med teckningar av Carl August Ehrensvärd 
(1745–1800) och en mängd enstaka teckningar av amatörer och bekanta till 
Hård, liksom en serie teckningar utförda av Hård själv.21

I Hårds katalog finns också 437 ”utlänska handritningar” förtecknade, och 
av dem kan drygt 300 mer eller mindre säkert identifieras i bibliotekets sam-
ling i dag. Identifikationsarbetet försvåras både av att Hård i sin katalog var 
mycket kortfattad om teckningarna, men också av att proveniensuppgifterna 
inte har förts över i sin helhet till kortkatalogen när den skapades. De upp-
gifter som Hård har antecknat i katalogen är antal, konstnär, teknik och in-
köpspris, medan motivet i de allra flesta fall inte är antecknat mer noggrant 
än ”figurer”, ”landskap” eller ”Hufvuden”. Namnformerna är oftast franska, 
vilket ibland leder till viss förvirring, men de flesta konstnärsnamnen har 
ändå gått att identifiera. En typisk post är en teckning av den nederländske 
konstnären Bartolomeus Spranger (1546–1611) föreställande ryktbarhetens 
gudinna Fama som förmodligen är det som i Hårds katalog står som ”1 st 
Spranger figure i Bistre 2 [Rdr Bco]”.22 Många av teckningarna i katalogen är 
också uppsatta som anonyma utan konstnärsnamn, av de 437 bladen står 129 
utan angivet konstnärsnamn, och Hård uttryckte också en viss tveksamhet 
kring flera konstnärsnamn genom att skriva ett ”tros vara” före namnet som 
till exempel ett blad med ”figurer i Bister Tros af van Dyck”.23 vissa av teck-
ningarna av okända konstnärer går ändå att identifiera i samlingen. En serie 
med 18 stycken ”figurer i Conteur på pergament” av ”gamla Tyska skolan” 
motsvarar till exempel en grupp miniatyrer på pergament från tidigt 1500-
tal med motiv från passionshistorien, de flesta efter Albrecht Dürers olika 
passionsserier i träsnitt eller gravyr.24

Bland teckningarna finns blad som den venetianske konstnären Vittore 
Carpaccios (1465–1525) skiss till målningen Den helige Hieronymos begrav-
ning.25 Målningen utfördes 1502 som en del i en cykel om sju målningar i Scu-
ola di San Giorgio degli Schiavoni i Venedig.26 I Hårds katalog ingår Carpac-

20 Ekholm 1914, s. 575.
21 Davidsson 1958, s. 17–24, 158f.
22 Handt. Nederländerna 45, pennteckning i brunt, 19,7x7 cm; UUB, Bibl. arkiv K 70 a.
23 Möjligen en kopia av ett porträtt av konstnären Hans de Wael och hans fru Geertruid de 

Jode, i dag i Alte Pinakotek i München (inv. nr. 596). Handt. Nederländerna 22, lavering i 
svart, 18,4x21,1 cm.

24 Handt. Tyskland 42–59, miniatyrer på pergament, ca 12x7 cm.
25 Handt. Italien 14a, pennteckning i brunt, laverad i brunt, 26x41 cm.
26 Bjurström 1979, 32: Brooke 2004, s. 302–314.
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cios teckning (under namnformen Vittorie Scarpacia) som en del av en bunt 
med 65 teckningar som Hård köpt för 50 Rdr Bco. I samma bunt ingick också 
en teckning med motivet Insamlandet av manna som förmodligen motsvaras 
av posten ”1 Rafaels Schola”27. Kompositionen är kommer från en grissaille-
fresk i Rafaels Loggior i Vatikanen och har inskriften ”Gininno na Raphael” 
i brunt bläck, samt anteckningen ”N 14 Rafaels skola” i blyerts, på baksidan. 
I bibliotekets kortkatalog är teckningen attribuerad till Tommaso Vincidor 
(1493–1534/36) som arbetade i Loggiorna från 1517 innan han flyttade till i 
Bryssel 1521.28 Andra exempel är en kompositionsskiss till en altartavla av den 
i Bologna verksamme barockkonstnären Simone Cantarini (1612–1648) före-
ställande Jesu födelse,29 i katalogen nämnd som en av ”2 Simon de Pesano” från 
samma bunt, medan en pennteckning av Venus och Amor av samma konst-
när står som ”1 figurer med Penna af Simon Cautarini 2 [Rdr Bco]” några sidor 
tidigare.30 På samma uppslag i katalogen finns också posten ”2 Landskap med 
Penna af grimaldi 4 [Rdr Bco]”. Giovanni Francesco Grimaldi (1606–1680) 
var en bolognesisk konstnär som främst var verksam i Rom och arbetade både 
med landskaps- och inredningsmåleri. De två Grimalditeckningarna i Hårds 
samling anses i dag vara av någon i kretsen kring Grimaldi.31

Av nederländska konstnärer finns till exempel flera teckningar av Abra-
ham Bloemaert (1566–1651), ett Moses slår vatten ur klippan och en skiss till 
ett Emblem för S:t Lukasgillet med ryktbarhetens gudinna Fama omgiven av 
putti.32 Sannolikt hör också teckning i röd krita och lavyr föreställande en 
Präst i bön hit.33 I Hårds katalog finns också en Bröstbild av kvinna av Corne-
lis Visscher (ca 1628–1658) som ”1 vischer hufvud i Rödkrita”. Visscherteck-
ningen finns med i Carl Gustaf Tessins katalog från 1742, men har därefter 
sålts eller skänkts vidare och till slut hamnat i Hårds ägo.34 Två teckningar 
av en Knäböjande Maria och en Bedjande munk i svartkrita på blått papper 

27 Handt. Italien 22, St.f, pennteckning i brunt, laverad i grått med förhöjningar i vitt, 
34,7x57,8 cm.

28 Bjurström och Magnusson diskuterar attributionen, men stannar vid ”okänd konstnär” i 
Bjurström och Magnusson 1998, 622.

29 Handt. Italien 18, penntecking i brunt, 22,3x17,7 cm. Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, 1325.
30 Handt. Italien 19, pennteckning i brunt, 27x21 cm.
31 Landskap med figurer på en bro, Handt. Italien 45, pennteckning i svart, 20,7x32 cm; Land-

skap med ett stort träd till höger i förgrunden, Handt. Italien 46, pennteckning i svart, 
25,6x38,8 cm. Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, 1553, 1554.

32 Handt. Nederländerna 8, pennteckning i svart, laverad i brunt med förhöjningar i vitt, 
35,3x29,8; Handt. Nederländerna 8, pennteckning i brunt, laverad i brunt med förhöjningar 
i vitt, 19,2x26,4. Magnusson 2017, 37, 55.

33 Handt. Nederländerna 6a, rödkritsteckning laverad i rött med förhöjningar i vitt, 24,5x17 
cm. Magnusson 2017, 46.

34 Handt. Nederländerna 52, rödkritsteckning, 15,7x12,5 cm. Magnusson 2017, 466.
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återfinns i Hårds katalog som ”2 [st] denis Calvart [figurer] i sart [sic!] krita 10 
[Rdr Bco].35 Calvart (1540/1551–1619) var en nederländsk konstnär verksam i 
Bologna, och den Knäböjande Maria är förmodligen en förstudie till en altar-
målning föreställande Marie Bebådelse i Basilica San Domenico, Bologna. En 
studie av Jacob Jordaens (1593–1678) för målningen Den barmhärtige Sama-
riten – i dag i Louvren Abu Dhabi – står i Hårds katalog som ”1 Gurecino da 
Cento” syftande på den italienske konstnären Guercino (1591–1666) men har 
senare identifierats som av Jordaens.36 

Bland de franska teckningarna finns till exempel ett Landskap med träd-
dunge av Nicolas Poussin (1594–1665),37 och en stor studie av Laurent de La 
Hyre (1606–1656) för en vävd tapet föreställande Rådet anklagar den helige 
Stefan för hädelse.38 De ovan nämnda teckningarna är alla från 1500- och 
1600-talen. Ett av de få nyare bladen i samlingen är en akvarell av de tyska 
bröderna Franz och Johannes Riepenhausen (1786–1831, resp. 1787–1869) 
där Maria och Jesusbarnet sitter i ett italienskt parklandskap med Johannes 
döparen och ett tredje barn, tydligt inspirerat av Rafaels Madonna del Car-
dellino.39 Flertalet av de tyska teckningarna i samlingen hör annars till de 
allra äldsta i samlingen, till exempel en silverstiftsteckning från tidigt 1400-
tal med Hovfolk från Geldern, sannolikt är en av ”7 Antiqua handritningar 
Okände Tyska Schol 6 [Rdr Bco]” i Hårds katalog.40

Om man istället för att titta på de bevarade teckningarna fokuserar på 
vilka konstnärer som finns upptagna i Hårds katalog får man ytterligare en 
bild av samlingen. Jag utgår här ifrån Hårds egen uppfattning om konstnä-
rerna, vilket förstås kan skilja sig från vad vi i dag tror eller vet om en teck-
nings upphovsman. I förteckningen går 104 konstnärsnamn att identifiera, 
medan ett par namn inte har gått att knyta till något konstnärskap och flera 
av de identifierade konstnärerna är eller sägs vara representerade med flera 
teckningar i samlingen. Av de 104 identifierade konstnärerna är 49 från Ita-

35 Handt. Nederländerna 15, svartkritsteckning på blått papper med förhöjningar i vitt, 
26,5x13,9 cm. Handt. Nederländerna 16, svartkritsteckning på blått papper med förhöj-
ningar i vitt, 26,6x17,8 cm.

36 Handt. Nederländerna 28, pennteckning i brunt, laverad i brunt, 20,2x23,4. Hulst 1956, 4. 
Jordaens målning i Louvren Abu Dhabi har inv. nr. LAD 2012:009.

37 Handt. Frankrike 33, pennteckning i brunt, svartkrita, 25,4x30 cm. Bjurström 1965, s. 264f; 
Bjurström 1976, 632. Poussinteckningen stals från biblioteket i början av 1970-talet.

38 Handt. Frankrike 5, Största format. Svartkritsteckning laverad i grått, 36,7x67,4 cm. Bjur-
ström 1976, 461.

39 Handt. Tysklan 12, akvarell, 23,3x21,7 cm. Bjurström 1972, 627. Rafaels Madonna del Cardel-
lino finns på Uffizierna, Florens, inv. 1890 n. 1477.

40 Handt. Nederländerna 74, silverstiftsteckning förhöjd med penna och brunt bläck, 17,5x22.5 
cm.
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lien, 25 från Frankrike, 21 från Nederländerna, sex från Tyskland och en från 
vardera Danmark, Schweiz och Storbritannien.

Teckningssamlingens sammansättning skiljer sig alltså åt från målerisam-
lingen där det nederländska måleriet var den absolut största posten medan 
det italienska endast var en liten slatt. Den italienska övervikten i tecknings-
samlingen var egentligen ännu större, då en stor del av de anonyma bladen 
också är gjorda av italienska konstnärer. Teckningarna, framför allt de italien-
ska, är också överlag äldre än målningarna i samlingen. De 48 identifierade 
italienska konstnärerna var främst verksamma under senrenässansen och 
manierismen på 1500-talet och i några fall under den tidiga barocken kring 
1600, medan de nio italienska målningarna i samlingen främst är gjorda av 
1700-talskonstnärer. De nederländska teckningarna är precis som måleriet 
i samlingen främst skapade av konstnärer verksamma i barockens 1600-tal 
medan de 25 franska konstnärerna främst verkade under perioden ca 1650–
1750. De fem tyska konstnärerna var med ett undantag verksamma under 
Hårds egen levnadstid men i samlingen finns också två anonyma sviter om 
7 respektive 18 teckningar av tyska renässanskonstnärer och flera anonyma 
teckningar från 1400- och 1500-talen.

Hård har alltså själv katalogiserat sin samling i en skrivbok, där samlingen 
är uppdelad efter teknik och i viss mån genre.41 Ordningen i katalogen ver-
kar också vara kronologisk. Tittar man på litografierna i katalogen så är de 
sorterade efter inköpsår och svenskt respektive utländskt ursprung, vilket 
ger en möjlighet att ungefärligt datera när katalogen är skapad och om en 
teckning är inköpt tidigt eller sent i samlandet. Den första årsuppgiften för 
litografierna är 1827 men det årtalet föregås av drygt tre sidor förteckning, 
så det verkar rimligt att anta att förteckningen har påbörjats senast 1826. De 
sista anteckningarna verkar å sin sida vara gjorde 1837. 1836 skapade Hård 
kategorin ”Ståhl=Gravurer och Trä Snitt” inklämd på sparade blanka sidor 
mellan ”Porträtter i Olja” och ”Historiemåleri och figurstycken” i början av 
skrivboken. Kategorin fylldes på även året efter med sedan tar katalogen slut. 
På samma sätt fylldes litografierna på kontinuerligt fram till 1836, men slutas 
med den sista noteringen ”franska 1837. 12 Chaugin Blommor i Couleur ___ 
30 [Rdr Bco].” Förteckningen verkar alltså vara gjord mellan ca 1826–1837 och 
konstinköpen verkar ha fortsatts fram till dess, men mycket av konsten var 
tveklöst redan inköpt när förteckningen påbörjades då Hård hade startat sitt 
samlande redan på 1790-talet.42

41 UUB, Bibl. arkiv, K 70 a.
42 Taube 1950, s. 82f.
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Om vi godtar att katalogen är skriven efter en kronologi så verkar det som 
om Hårds intressen för framförallt de utländska teckningarna förändrades 
med tiden. I katalogens tidigare delar dominerar de nederländska konstnä-
rerna medan de italienska – som utgör samlingens största del – har inför-
skaffats mot slutet av Hårds liv. Givet hur sällsynt italiensk konst har varit i 
svenska samlingar måste det här ha varit ett aktivt val från Hårds sida – han 
måste ha aktivt ha valt att söka upp och köpa de italienska teckningar han 
kunnat hitta på den svenska marknaden. Till skillnad från tidigare samlare 
av italienska teckningar som Carl Gustaf Tessin eller Gustav Adolf Sparre 
var han inte på någon längre utlandsresa med möjligheter till inköp på an-
dra marknader. Även om det finns tecken på att han möjligen haft tillgång 
till kontakter som kunnat köpa åt honom i till exempel Paris eller London 
så var det sannolikt inte så. Sammansättningen av de italienska teckning-
arna påminner om Nationalmuseums samling. De norditalienska skolorna 
dominerar, av de 43 identifierade konstnärerna är elva bolognesiska och lika 
många venetianska. Två namn hör till konstnärer från Parma och en vardera 
från Ferrara, Siena och Verona. Av de resterande namnen är tio konstnärer 
från Rom, sex från Florens, två från Umbrien och en från Neapel.43 när det 
gäller de italienska skolorna så har det länge funnits en slags hierarki där det 
framför allt det romerska har setts som bättre och mer intressant än det syd- 
och norditalienska vilket till exempel fått till följd att ingen egentligen har 
intresserat sig särskilt mycket för Nationalmuseums samlingar av bologne-
siska eller florentinska teckningar förrän under 1900-talets sista decennier.44

Samlare av teckningar brukar ofta vara mest intresserade av antingen 
kompositionsskisser eller presentationsskisser. Kompositionsskissen är ett 
första utkast som många menar visar på konstnärens intentioner och arbets-
process, att studera kompositionsskisser blir ett sätt att komma närmare 
konstnären än något annat medium tillåter. Presentationsskisser däremot 
är mer att betrakta som färdiga konstverk i sig själva. De var ofta tänkta att 
presenteras för en beställare och har därför en helt annan finish än komposi-
tionsskissen. Någonstans mittemellan, men definitivt närmare presentations-
skissen finns också den typ av arbetsmaterial som använts till exempel för 
att överföra ett verk eller en del av ett verk till den yta målningen ska utfö-
ras på, ofta en duk eller muren på en vägg eller i ett tak. Under olika tider 
och i olika länder har olika typer av teckningar varit det som föredragits av 
samlare. Tittar man på helheten av Hårds samling så är det tydligt att han 

43 UUB, Bibl. arkiv, K 70 a.
44 Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, s. VI–VII.
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föredrog mer färdiga teckningar. Majoriteten av de identifierade teckningarna 
i samlingen är av den typen, och det var dem han betalade mest för.

Provenienser
Var Hård köpte konst till sin samling har inte gått att reda ut i detalj. I må-
lerikatalogen finns proveniensanteckningar för drygt 2/3 av samlingen, men 
för teckningarna saknas i princip sådana uppgifter helt.45 Det finns dock 
anledning att tro att teckningssamlingen tillkommit på liknande sätt som 
målerisamlingen, om än i olika proportioner. Av måleriet var 52 verk köpta, 
37 verk skänkta till Hård och de resterande 35 målningarna saknar prove-
niensuppgifter medan 318 av de utländska teckningarna har prisuppgifter 
och de resterande 119 kan förmodas vara skänkta.46 Gåvorna kom framförallt 
från personer i Hårds umgängeskrets och i ett par fall från konstnären själv, 
av vad det verkar så rörde det sig då om gåvor i samband med att Hård köpt 
andra verk av konstnären. Till exempel så verkar Hård ha fått en målning av 
Alexander Laureus i samband med att han köpte fyra målningar av samme 
konstnär.47 Majoriteten av de köpta verken kom, liksom gåvorna, från perso-
ner i Hårds umgängeskrets men flera verk var också köpta på auktioner efter 
andra samlare. Fyra målningar köptes till exempel på någon av auktionerna 
efter samlaren och konstnären Carl Fredrik von Breda 1822 eller 1824, och lika 
många på auktionen efter den spanske ambassadören Pantaleone Moreno y 
Daoiz som dog 1824. I flera fall verkar det som om målningarna var köpta på 
dödsboauktioner, eller åtminstone från dödsboet då det står noterat ”efter” 
i katalogen.

Tio målningar har en särskild proveniens då de köpts under fälttåget mot 
Napoleon 1813–1814. För våren 1814 finns en liten dagbok bevarad som Carl 
Hård förde under regementets marsch från de tyska slagfälten mot Paris. 
Till Paris kom man aldrig, de svenska trupperna vände i Bryssel och fördes 
istället upp genom Danmark mot Norge. Men under uppehållen i Aachen, 
Bryssel och Köln noterade Hård hur han vid sidan av sightseeing i kyrkor 
och konstsamlingar även köpte konst. Den 4 mars 1814 köpte han tre gra-
vyrer för sammanlagt 2 och ½ Louis d’or och under vistelsen i Bryssel 9–13 
april köpte han sju ”gamla Original Taflor samt 2e handritningar för 12 Loui” 

45 UUB, Ämnesindelade handskriftssamlingen U 65.
46 UUB, ämnesindelade handskriftssamlingen U 65; UUB, Bibl. arkiv, K 70 a. Gurli Taube 

noterar att Carl Hård af Segerstad verkar ha varit noggrann med sin bokföring, och det 
finns goda skäl att tro att uppgifterna i hans kataloger stämmer, Taube 1950, 82f.

47 UUB, Ämnesindelade handskriftssamlingen U 65.
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hos en målare och konsthandlare vid namn Tyis.48 På väg tillbaka genom 
Tyskland stannade man åter i Aachen där Hård den 2 maj köpte ytterligare 
3 målningar, samt beklagade sig över svårigheten att få hem tio målningar 
till Sverige. Den 7 maj till sist skrev Hård i sin dagbok om hur han tillbaka i 
Köln besökte konstsamlaren Rektor (eg. Gerhard Kunibert) Fochems (1771–
1847) hem för att titta på hans samling. Efter att ha beundrat verk av Rubens 
(1577–1640), Jacob van Ruisdahl (1628–1682) och medeltida målningar från 
Köln i tre timmar återvände Hård till sitt regemente med ”en handritning 
till Souvenir (af Rubens)”49

Närmare än så kommer vi sällan teckningarnas proveniens. Vilken av de 
fyra teckningar från Carl Hårds samling som är attribuerade till Rubens det 
rör sig om är svårt att säga. Möjligen är det en liten lavering med Två lejon 
– en skiss till, eller mer sannolikt efter, nedre högra hörnet av Rubens mål-
ning Daniel i lejongropen – som kommer från Rektor Fochems samling och 

48 KrA, Carl Alexander Hård af Segerstads arkiv. Konstnären och konsthandlaren Tyis har 
inte kunnat identifierats.

49 KrA, Carl Alexander Hård af Segerstads arkiv.

Satyrhuvud i övernatur-
lig storlek, attribuerat 
till Peter Paul Rubens 
(1577–1640). Handt.  
Nederländerna 29, St.f.  
Alvin.
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som förmodligen är den som i katalogen står som fjärde posten på listan som 
”Rubens figur i Bistre och vitt”.50 I ett par fall går det att utläsa proveniens-
uppgifter från anteckningar eller stämplar på själva teckningen, dess baksida 
eller montering. Så är fallet med två andra teckningar med anknytning till 
Rubens. Ett satyrhuvud i stort format som möjligen är utfört av Rubens ska 
till exempel enligt en anteckning på monteringen ha kommit från konstnä-
ren Carl Fredrik von Bredas samling. Teckningen var den överlägset dyraste 
i Hårds samling och kostade 24 Rdr Bco.51

Den andra teckningen med Rubensanknytning är inte av Rubens egen 
hand, men har ägts av honom. Rubens arbetade mycket med kopior som 
han dels använde som inspiration – ibland i omarbetat skick – dels skapade 
egna nya verk av. Bland de mest välkända exemplen är den fria kopia efter 
tizians Bachanal på Andros som finns på Nationalmuseum i Stockholm, 
men den är bara ett exempel på en av Rubens mest vanliga praktiker.52 i 
Carl Hårds samling fanns en teckning som i katalogen omnämns som ”rap-
hael Paulus predikar i templet lavur i Bister”.53 Teckningen hör till de i bib-
liotekets samling som har väckt störst intresse bland forskare, och den har 
skiftat attribution vid ett flertal tillfällen. I Gunnar Ekholms översikt över 
bibliotekets teckningssamling omnämns den som en av de otillförlitliga att-
ributionerna i Hårds samling, som ”säkerligen med orätt” tillskriven Rapha-
el.54 Det rör sig om en kopia av en av Rafaels tapeter för Vatikanen i en svit 
med motiv ur apostlagärningarna. Själva tapeten finns i Vatikanen medan 
kartongen – förlagan – finns i London, men av vad det verkar så är Hårds 
teckning utförd efter tapeten och inte efter kartongen. 1933 identifierades 
teckningen av den nederländske kännaren och museimannen Johan Quiryn 
van Regteren Altena som en av Rubens teckningar, och den har därefter av 
olika konstvetare attribuerats till omväxlande Rubens, Anthony van Dyck 
och till ”anonym flamländsk konstnär”. Den senaste attribueringen är till 

50 UUB, Bibl. arkiv, K 79 a. Handt. Nederländerna 42, pennteckning i svart, laverad i brunt, 
14,4x15,5 cm. Lejonteckningen är den enda Rubensteckningen i katalogen som saknar 
uppgift om inköpspris vilket gör det sannolikt att den är en gåva. Om katalogen dessutom 
avspeglar en kronologi så är den också införskaffad tidigt, vilket även det stämmer med att 
Hård fått den 1814. Daniel i lejongropen finns i dag på National Gallery of Art, Washington 
DC, acc.nr 1951.13.1. Om Rubens förhållande till skisser som förarbeten till målningar, se 
t.ex. Logan 2008, 83ff.

51 Handt. Nederländerna 29, St.f, svartkritsteckning, 67x45 cm; UUB, Bibl. arkiv, K 70 a.
52 Nationalmuseum, NM 600.
53 Paulus predikar i templet, Handt. Nederländerna 39, pennteckning i svart och brunt bläck, 

laverad i brunt och rött, 27,7x40,7 cm.
54 Ekholm 1914, s. 578.
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”anonym flamländsk konstnär, möjligen Deodaat Delmonte”.55 delmonte var 
en spansk-flamländsk konstnär och konsthandlare som arbetade tillsammans 
med Rubens och bland annat reste runt i Italien för att kopiera åt honom. Att 
teckningen har ägts av Rubens verkar alltså vara klarlagt, men hur den har 
hamnat i Uppsala är svårare att säga. På baksidan ges dock en ledtråd, då nå-
gon har antecknat med brunt bläck att teckningen ”har tillhört prins Fredric 
som fick den i Italien”. Här anges alltså både ytterligare en tidigare proveniens 
och en väg från Rubens till Uppsala. Teckningen skall då ha givits som gåva 
till prins Fredrik Adolf på dennes resa till Italien 1776–1777 och därefter ha 
givits till Carl Hård, möjligen med ett eller flera led till i provenienskedjan.56

De flesta teckningarna saknar alltså känd proveniens före Carl Hård, men 
via ägarmärkningar går många att följa några led bakåt. De två teckningar 
av någon i den bolognesiska konstnären Giovanni Francesco Grimaldis krets 
som nämndes ovan har bortskrapade stämplar som visat att de kommer från 
Jacob Gustaf De la Gardies (1768–1842) samling.57 De la Gardie var general, 
diplomat och hovman och hade genom arv fått överta en stor samling konst 
och teckningar från sin svärfar Gustaf Adolf Sparre (1746–1794) som köpt 
dem under resor i Frankrike och Nederländerna, en samling som han själv 
avsevärt utökade både genom köp och inte minst genom en gåva från her-
tig Albert av Sachsen-Teschen (1738–1822) som De la Gardie lärt känna som 
svensk ambassadör i Wien 1799–1801. De la Gardies konstsamling donera-
des 1973 till Nationalmuseum.58 I Hårds katalog finns ytterligare knappt tio 
teckningar grupperade kring Grimalditeckningarna som verkar ha samma 
proveniens, Sparre-De la Gardie.59 1831 upprättade De la Gardie en katalog 
över teckningssamlingen där det dessutom finns anteckningar från en senare 
inventering. Om man jämför De la Gardies ursprungliga uppgifter om anta-
let teckningar av olika konstnärer med uppgifterna från den senare inven-
teringen framgår det att det 1831 funnits fem teckningar av Grimaldi i De 
la Gardies samling medan det vid den senare inventeringen bara funnits tre, 
vilket förstås är rimligt om två av teckningarna sålts vidare till Hård.60 Hård 

55 Wood och Burchard 2010, s. 147f, 200.
56 Teckningen saknar prisuppgift i katalogen och är därför förmodligen en gåva. Fredrik 

Adolf dog 1803 vilket gör det är osannolikt att det är han som skänkt teckningen till Hård.
57 Handt. Italien 45 resp. 46. Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, 1553, 1554.
58 Magnusson 2008, 89–94. Se även Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, s. XII.
59 De teckningar som kommit ur Sparres samling är märkta med två stämplar, en med Spar-

revapnet och en med De la Gardievapnet, medan teckningar som kommer från hertig 
Albert av Sachsen-Teschens samling eller på annat sätt kommit i Jakob De la Gardies ägo 
bara är märkta med De la Gardie-stämpeln. Flera av Sparreteckningarna har också en flik 
kvar från en äldre montering i nedre högra hörnet där konstnärsnamnet står.

60 LUB De la Gardie, s. 23.
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bör alltså ha köpt teckningarna av De la Gardie någon gång på 1830-talet, 
mellan 1831 och 1837, vilket också stärker tesen om att katalogen är krono-
logiskt ordnad efter inköpsdatum. Det kan förstås inte uteslutas att Hård 
har köpt teckningarna av någon annan person som i sin tur köpt eller fått 
dem av De la Gardie, men de båda männen bör ha känt varandra både från 
generalstaben och från historie- och konstintresserade kretsar i Stockholm 
och Uppsala så det är sannolikt att Hård köpt dem direkt av De la Gardie.

Kring Grimalditeckningarna i katalogen finns ytterligare ett par teck-
ningar som också verkar komma ur De la Gardies samling. Bland annat en 
pennteckning med Venus och Amor av den ovan nämnde Simone Cantarini,61 
en skiss till en väggmålning i rödkrita och röd lavyr av Vittorio Bigari (1692–
1776), i Hårds katalog som ”1 Croquis i Rödt af Okänd” och en pennteckning 
på brunt papper föreställande Landskap med hästar, i Hårds katalog attribu-
erad till den nederländske konstnären Frans van der Meulen (1632–1690).62 

61 Handt. Italien 19, pennteckning i brunt bläck, 27x21 cm.
62 Handt. Italien 40, kritteckning rött och svart, laverad i rödbrunt, 18x26 cm. Handt. Ne-

derländerna 32, pennteckning i brunt på brunt papper, 18,5x40,5 cm.

Vittore Carpaccio, Den helige Hieronymus begravning ca 1502, (skiss till väggmålning i Scoula i San Giorgio 
degli Schiavoni, Venedig), Handt. Italien 14a. Alvin.
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Möjligen kommer också en delikat monterad liten skiss efter Annibale Car-
raccis målning Landskap med den botfärdiga Magdalena från De la Gardie-
samlingen. Teckningen döljer sig i så fall bakom någon av posterna ”1 Cro-
quis i penna af Carrache” eller ”1 Croquis figure af Okänd” i Hårds katalog.63

Flera teckningars proveniens går alltså i någon mån att följa. I samlingen 
finns till exempel ett blad av någon ur Rafaels (1483–1520) krets – förmodli-
gen Giovan Francesco Penni (ca 1495–1528) – föreställande Moses korsar Röda 
havet, från den åttonde valvkappan i Rafaels Loggior i Vatikanen.64 teck-
ningen är förmodligen identisk med en av de sista posterna i Hårds katalog 
”Raphael i brunt och hvitt”, inköpt för 4 Rdr Bco. Vem Hård köpt av fram-
går inte, men teckningen är på baksidan märkt med den franske bankiren, 
handelsmannen och konstsamlaren Everhard Jabachs (1618–1695) ägarmärke 
i rödkrita.65 Jabach blev på 1670-talet tvungen att sälja större delen av sin 
samling till Ludvig XIV (nu i Louvrens samlingar), men kom sedan att bygga 
upp en ny.66 På teckningens baksida finns även en annan ägaranteckning som 
tyvärr inte har kunnat identifierats.67 Från Jabachs samling kommer även den 
tidigare nämnda teckningen av Vittore Carpaccio.68 Jabach verkar i sin tur ha 
köpt den på en auktion i Nederländerna efter en annan storsamlare, Thomas 
Howard, Earl of Arundel (1586–1646). Efter Jabachs död köptes teckningen 
av den franske bankiren, konstmecenaten och samlaren Pierre Crozat (1655–
1740) vars samling i sin tur såldes på auktion i Paris 1741. På Crozatauktionen 
bör Carpaccioteckningen ha ingått i en av två buntar med teckningar av ti-
diga venetianska konstnärer där den ena hade proveniens från konstnären 
och konsthistorikern Giorgio Vasari (1511–1574), men vilken av buntarna den 
ingick i och vem som köpte dem har hittills inte gått att klarlägga.69

En av köparna på Crozatauktionen var Carl Gustaf Tessin och några av 
de teckningar Tessin köpte där har hamnat i Hårds samling.70 Från Crozats 
samling kom förutom de ovan nämnda av Poussin och Cornelius Visscher 

63 Handt. Italien 156, pennteckning i brunt bläck, laverad i brunt, 10,5x16,5 cm. Annibale 
Carraccis målning finns i dag på Fitzwilliam Museum, Cambridge, PD.12–1976.

64 Handt. Italien 96, pennteckning i brunt black, laverad i brunt med förhöjningar i vitt, på 
brunt papper, 21,5x33,2 cm. Bjurström och Magnusson 2002, 531.

65 Lugt, L.960a.
66 Py 2007.
67 Lugt, L.1773.
68 Handt. Italien 14a. Även den ovan nämnda teckningen efter Carracci, Handt. Italien 156, 

verkar komma ur Jabachs samling.
69 Lugt, L.3612. Mariette 1741, s. 68.
70 T.ex. Handt. Nederländerna 52. Tessins köp av Crozats samling utgör också grunden för 

Nationalmuseums teckningssamling. Efter att Tessin hamnat i onåd vid hovet och mist 
sina inkomster var han 1750 tvungen att sälja sina konstsamlingar till kronprins Adolf 
Fredrik. Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, s. XI.
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också en teckning föreställande St Martin som delar sin mantel med en tiggare 
av den franske konstnären Claude-Guy Hallé (1652–1736). I Hårds katalog är 
teckningen upptagen som ”Hallé pere figurer i Toche blått papp”.71 På vilka 
vägar Hallés teckning kommit i Hårds ägo från att den sålts på auktionen ef-
ter Crozat är däremot okänt, den hör inte till de teckningar som Tessin köpte.

Ett annat blad med åtminstone en känd tidigare proveniens är en teckning 
med fyra skissade figurer i lavyr i brunt på grått papper som förmodligen 
motsvarar posten ”1 figurer i Bister Tros af van dyck” i Hårds katalog.72 På 
teckningens montering står skrivet i brunt bläck ”van Dyck”, men de skis-
sade figurerna anses i dag vara utförda av den dansk-nederländska konstnä-
ren Jürgen Ovens (1623–1678). I nederkant finns också en stämplad signatur 
”PHL” som visar att teckningen har ingått i den flamländske konstnären och 
konstsamlaren Prosper Henricus Lankrinks (1628–1692) samling i London, 
men liksom i fallet med Crozats Hallé-teckning så är provenienskedjan mel-
lan Hård och Lankrinks okänd.73

Även om Hårds katalog saknar proveniensuppgifter så går det att utläsa 
av förteckningen att han vid två tillfällen köpt buntar av teckningar vid ett 
och samma tillfälle, möjligen på auktion. Den första gången en bunt om 24 
teckningar för 30 Rdr Bco och den andra bunt om 65 stycken teckningar för 
50 Rdr Bco. Det är omöjligt att avgöra exakt när de olika buntarna köptes, 
men om vi utgår från att förteckningen i viss mån är kronologisk så bör den 
större bunten vara köpt kring mitten av 1830-talet då det bara finns åtta no-
terade inköp i katalogen därefter. Av de 65 teckningarna är 25 noterade som 
”Av okända mästare” och alltså anonyma, men genom att jämföra monteringar 
och påskrifter så går flera av dem ändå att spåra. De resterande 35 är däremot 
försedda med mycket intressanta företrädesvis italienska attributioner, med 
namn som till exempel Michelangelo,74 Annibale Carracci (1560–1609) och 
hans kusin Ludovico Carracci (1555–1619),75 Polidorio da Caravaggio (1492/95–
1543),76 Antonio Correggio (1489–534, i dag attribuerad till Correggios efter-

71 Handt. Frankrike 15, pennteckning i grått bläck, laverad i grått med förhöjningar i vitt, 
11,3x9,2 cm. Bjurström 1976, 392.

72 Skiss med tre män och en kvinna, Handt. Nederländerna 21, pennteckning i brunt bläck, 
laverad i brunt, på brunt papper, 25,2x18,7 cm; UUB, Bibl. arkiv, K 70 a.

73 Lugt, L.2090. Magnusson 2017, 284.
74 Prometheus fjättrad vid klippan, Handt. Italien 13. St.f, pennteckning i svart, laverad i brunt, 

på brunt papper, 34,4x23,5 cm.
75 Annibale Carracci, Kamel, Handt. Italien 27, rödkritsteckning, 21,5x19,5 cm; Ludovico 

Carracci(?), Aktstudie av halvliggande manlig modell med fötterna mot betraktaren, Handt. 
Italien 33, St.f, Svartkritsteckning, 33,2x24,4 cm.

76 Stående man klädd i mantel, Handt. Italien 23, St.f, pennteckning i brunt bläck, laverad i 
brunt med förhöjningar i vitt, 41x26,1 cm.



304

PER WIDÉN

följare Bernardini Gatti, 1496–1576),77 Salvator Rosa (1615–1673 Handt. Italien 
89 stf) och den ovan nämnda teckningen av Vittore Carpaccio.78 I bunten 
fanns också en post med ”2 Alb: Dürers skola” som sannolikt motsvaras av 
två tyska teckningar föreställande Herkules och lejonet och Korsbärandet.79

Den mindre bunten om 24 blad finns förtecknad redan på tredje sidan av 
de utländska handteckningarna och kan vara köpt redan innan förteckningen 
gjordes kring 1826 eller strax efter. Innehållet var mer blandat än i den större 
bunten som nästan uteslutande bestod av italienska teckningar och bestod 
av franska, nederländska och några italienska teckningar. I bunten fanns flera 
teckningar av den nederländske konstnären Abraham Bloemaert,80 ett djur-
stycke av Nicholas Berghem och två teckningar attribuerade till den franske 
konstnären Charles le Brun.81 Av italienska konstnärer fanns till exempel 
två teckningar tillskrivna Ludovico Carrachi,82 en av Gian Lorenzo Bernini 
(1598–1680), samt en teckning tillskriven Carlo Maratti (1625–1713).83 en av 
Bloemaertteckningarna anges i förteckningen ha motivet ”[figur] laverat i 
rödt”, och i samlingen finns en teckning av Bloemaert i rödkrita och röd lavyr 
av en knäböjande präst med gloriaomstrålat huvud som höjer sina händer som 
för att värja sig eller för att ta emot en vision.84 Bloemaertteckningen blev i 
början av 1900-talet attribuerad som ett verk av en okänd italiensk konstnär, 

77 Bernardino Gatti, Apostel, Handt. Italien 2, St.f, pennteckning i brunt bläck, laverad i brunt 
med förhöjningar i vitt, 39,3x22,9 cm.

78 Ofullbordat landskap med figurer, Handt. Italien 89, St.f, pennteckning i brunt bläck, 
laverad i brunt, 26,5x35,8 cm; Handt. Italien 14a.

79 Jost Amman (1539–1591), Herkules och lejonet, Handt. Tyskland 4, pennteckning i svart 
bläck, 18x12,7 cm; Okänd konstnär, ca 1490, Korsbärandet, Handt. Tyskland 63, St.f, penn-
teckning i svart bläck, 28,6x41,2 cm.

80 Förmodligen Landskap med vattenfall, Handt. Nederländerna 5, svartkritsteckning laverad 
i brunt, 22,1x27,5 cm; Fama omgiven av putti, Handt. Nederländerna 6, pennteckning i 
brunt bläck, laverad i brunt med förhöjningar i vitt, 19,2x26,4 cm; samt Knäböjande helgon, 
Handt. Nederländerna 6a, rödkritsteckning laverad i rött med förhöjningar i vitt, 24,5x17 
cm.

81 Handt. Nederländerna 72, pennteckning i brunt bläck, laverad i brunt med förhöjningar 
i rödkrita, 26x21,7 cm. Den ena le Brun-teckningen bör vara Sabinskornas bortrövande, 
Handt. Italien 148, pennteckning i svart bläck, laverad i brunt, 28,2x27,5. Teckningen är 
i bibliotekets kortkatalog förtecknad som av en anonym italiensk konstnär, och har en 
notering av okänd hand på en äldre montering där den attribueras till Guiseppe Maria 
Crespi (1665–1747). Den andra le Brun-teckningen har inte gått att identifiera.

82 De två Ludovico Carracciteckningarna är sannolikt Landskap med gevär och hund, Handt. 
Italien 29, pennteckning i svart bläck, 16,5x11,5 cm, samt Madonnan och barnet, Handt. 
Italien 30 – i dag attribuerad till Elisabetta Sirani (1628–1655) – lavering i svart, 14,x10,5 
cm. För Siraniteckningen, se Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, 1635.

83 Heliga familjen, Handt. Italien 55, svartkritsteckning med förhöjningar i vitt, på blått pap-
per, 35,5x18,9 cm.

84 Handt. Nederländerna 6a.
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Bernardino Gatti 1549. I Carl Hård af Segerstads katalog som ”1 Antonio Correggio”. (tidigare 
attr. Correggio), apostel (skiss till takmålning i Chiesa di San Sigismondo i Cremona), 
Handt. Italien 2, St.f. Alvin.
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men uppmärksammades 1933 av van Regteren Altena som en teckning av 
Abraham Bloemaert.85 Om det verkligen är samma teckning som förekom-
mer i Hårds förteckning så har alltså den ursprungliga (och numera som kor-
rekt ansedda) attribueringen till Bloemaert tappats bort under 1800-talets 
gång, ett öde som säkert gäller fler verk i samlingen.

Var och av vem de båda buntarna är köpta av har inte gått att avgöra. På 
bokauktionerna på 1820- och 1830-talet såldes vid ett par tillfällen buntar 
med teckningar, men ingen av dem har en tillräckligt specifik beskrivning 
för att det ska gå att avgöra om det rör sig om någon av Hårds två buntar. Det 
går heller inte att utesluta att det kan ha funnits annat, till exempel svens-
ka teckningar eller grafik, i buntarna. 1831 såldes en samling böcker, grafik, 

85 UUB, Kortkatalog; Magnusson 2017, 46.

Jost Amman (1539–1591),  
Herkules och lejonet,  

Handt. Tyskland 4.  
Alvin.
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teckningar m.m. som hört till arkitekten Carl Fredrik Sundvall (1754–1831) 
på auktion, och i katalogen finns utöver tre poster med 15, 44 respektive 10 
teckningar av konstnären Jonas Åkerström (1759–1795) en bunt med ”Diverse 
colorerade handteckningar 22 Bl[ad]” och en större med ”Diverse Teckningar 
och Croquier. 86 Bl[ad]”.86 På auktionen efter kartografen och överstelöjt-
nanten Carl Peter Hällström (1774–1836) 1836 såldes också ”En portfölj inne-
hållande 90 st. diverse teckningar och gravurer” och i december samma år 
såldes också medaljgravören och konstnären Lars Grandels samling där det 
bland annat återfinns ”En portfölj med Handteckningar”.87 Om någon av dessa 
mappar och portföljer innehåll Carl Hårds 64 teckningar är förstås omöjligt 
att veta, men det är möjligt och det säger åtminstone något om den begyn-
nande svenska konstmarknaden under början av 1800-talet och hur svår den 
är att få grepp om.

Däremot går det att anta att den större bunten bör ha samlats ihop i Lon-
don och den mindre i Paris. I den större bunten har Polidorio di Caravaggio-
teckningen har montering och märkning efter Jonathan Richardson Jr, vars 
samlingar såldes på auktion i London 1772.88 Tre teckningar i bunten med 
likadan montering är monterade på en kartong vars vattenstämpel visar att 
den är tillverkad i Buckinghamshire kring 1770.89 Sju av teckningarna har 
likadan montering, en bred ramlinje i svart bläck eller tusch som täcker en 
tunn guldram närmast teckningen. Därutanför en tunnare och en bredare 
ramlinje i svart, följt av en laverad ram i ljust gråbrunt och ytterst en smalare 
ram laverad i grått.90 En av dessa, ett studiehuvud i svartkrita för St Theodo-
res martyrium av Camillo Procaccini (1551–1629) i Chiesa di Santo Stefano, 
Milano, har också en ägarmärkning som visar att den ägts av den tysk-brit-
tiska gravören och konstsamlaren Conrad Martin Metz, vars samling såldes 
i London 1801. Procacciniteckningen hör till de 25 anonyma i bunten men 
kan identifierats på grund av sin montering.91 genom andra teckningar med 
samma ram i andra samlingar går det också att knyta samlingen till England 
och det sena 1700-talet. En teckning av Ludovico Carracci med likadan mon-
tering i Minneapolis Institute of Art kommer till exempel ur konstnären sir 

86 Förteckning på 1831, post 182, 204.
87 Förteckning på 1836, post 89.
88 Lugt, L.2170.
89 Handt. Italien 33, St.f., Handt. Italien 93 och 94. Shorter 1957, 390.
90 Handt. Italien 2, St.f., Handt. Italien 12, Handt. Italien 12, St.f., Handt Italien 17, St.f., Handt 

Italien 19, St.f., Handt. Italien 84, St.f. och Handt. Italien 89, St.f.
91 Handt. Italien 84, St.f, Svartkritsteckning, 28,8x19,1 cm. Lugt, L.598a.
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Joshua Reynolds (1723–1792) samling.92 Det finns alltså anledning att tro att 
bunten har köpts i England någon gång under 1800-talets första decennier.

I den mindre bunten finns dels flera franska teckningar, vilket i sig inte 
betyder att de samlats ihop i Frankrike, men ett antal av de italienska teck-
ningarna i bunten har också fransk proveniens. Den heliga familjen av Carlo 
Maratti såldes i januari 1805 på auktion i Paris av samlaren, organisten och 
kompositören Henri Hamal (1744–1820).93 Berniniteckningen föreställande 
Kristi födelse har en inramning som är specifik för den franske samlaren Jean-
Pierre Mariette (1694–1774).94 Mariettes samlingar såldes på auktion i Paris 
1775 och uppsalateckningen är förmodligen identisk med den som i post nr 
200 beskriv som ”Une Nativité: sujet en hauteur”. I ett annoterat exemplar 
av katalogen anges köparen av post 200 vara konstsamlaren Jean Antoine 
Vassal de Saint-Hubert (1741–1782).95 Vassals samlingar såldes i sin tur på tre 
auktioner 1774, 1779 och 1783, och i katalogen från 1779 finns en post som 
skulle kunna innehålla Uppsalateckningen, nr 282, ”quatre dessins de Che-
rubin Albert, Hiacinthe Brandi, P. F. Molle & le Chevalier Bernin”, men där 
slutar spåren än så länge.96 en teckning av den neapolitanska konstnären 
Francesco Solimena (1657–1747) verkar också ha ägts av den franske konst-
handlaren Amedée Constantin (1795–1836).97 Det verkar alltså sannolikt att 
bunten köpts i Paris kring 1810.

En iakttagelse som kan göras är att utöver de båda buntarna med teck-
ningar så är många andra av bladen där det finns tidigare kända provenienser 
sålda på auktioner i London och Paris mellan ca 1800 och 1815. Det borde 
alltså gå att hitta en eller flera svenskar som har fungerat som mellanhänder 
mellan Paris och London och Carl Hård. Teckningar som sålt i Paris är till 
exempel ett manshuvud av den italienska konstnären Carlo Dolci (1616–
1686) som kommer från en fransk överstelöjtnants, Chevalier de Damery 
(död 1803), samling som såldes i Paris i november 1803.98 Det gäller också 
två teckningar med ovanligt vackra monteringar, typiska för den franska 
konstsamlaren Jean–Baptiste–François Nourri (1697–1784), Vilan på flykten 
till Egypten attribuerad till Giovanni Benedetto Castiglione (1609–1664) och 

92 Ludovico Carracci, Judith och Holofernes, Minneapolis institute of Art, acc. nr. 2012.58.15.
93 Handt. Italien 55, svartkritsteckning med förhöjningar i vitt, på blått papper, 33,5x18,9 cm. 

Lugt, L.1231.
94 Se Smentek 2008.
95 Basan 1775, annoterat exemplar i Bibliothèque l’Institut National d’Histoire de l’Art i Paris 

(https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/18523).
96 Remy & Loncle 1779.
97 Den helige ande i form av en duva, omgiven av änglar, Handt. Italien 98, St.f, Pennteckning 

i svart bläck, laverad i blått, 26x19,2 cm.
98 Manshuvud, Handt. Italien 38, pennteckning i brunt bläck, 14,4 cm (diam). Lugt, L.2862.
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den ovan nämnda numera till Jacob Jordaens givna skissen till Den barmhär-
tige Samariten.99 Nourris samling såldes på auktion i Paris 1785 och de två 
teckningarna i Hårds samling hamnade i olika händer, Castiglioneteckningen 
köptes av konsthandlaren och samlaren Jaques Langlier (1732–1814) och Jor-
daensskissen av en oidentifierad person benämnd ”Alexandrie”.100

En teckning attribuerad till Tizian (ca 1490–1576) såldes av den brittiske 
konstnären Paul Sandbys (1731–1809) dödsbo på auktion i London 1811 eller 
möjligen 1824,101 och två teckningar av den relativt okände Cesare Franchi (ca 
1560–1598, i Hårds katalog som Cesare Pollino) såldes 1811 i London då stora 
delar av familjen Spencers samlingar från Althorp gick under klubban.102 det 
gäller också en liten teckning efter en fresk i Rafaels loggior i Vatikanen som 
ägts av konstnären sir Joshua Reynolds (1723–1792) och därefter av samlaren 
och konstskribenten William Young Ottley (1771–1836).103 Ottley var också 
ägare till en teckning av Abraham Bloemaert med motivet Moses slår vatten 
ur klippan, i Hårds katalog som en av de sista posterna, ”1 Bloemaert i brunt 
2 [Rdr Bco]”. Ottleys samlingar såldes i omgångar i London mellan 1803 och 
1814 och någon med svenska kontakter bör alltså ha köpt teckningen då.104 
Sannolikt har teckningarna inte köpts på uppdrag av Hård utan snarare av 
någon svensk samlare eller konsthandlare som tagit dem till Sverige och sålt 
dem vidare.

99 Handt. Italien 34 St.f, lavering i rödbrunt, 39,3x27 cm; Jordaensskissen, Handt. Nederlän-
derna 28. Om Nourris monteringar, se Bicart-Sée 2007.

100 Foillot 1785, lot 719, [Castiglione] ”Trois autres, dont le repos en Egypte, au style de grain”; 
lot 773, [Jordaens] Le Samaritain, l’annonce aux Bergers & deux autres compositions; 
faites à la plume & lavées au bistre, ”au style de grain”. Annoterat exemplar i Bibliothè-
que de l’Institut National d’Histoire de l’Art (https://bibliotheque-numerique.inha.fr/
idurl/1/19703). Castiglioneteckningen är också märkt verso med Langliers ägarmärke, 
Lugt, L.2965.

101 Kristus och äktenskapsbryterskan, Handt. Italien 107, pennteckning i brunt, laverad i brunt, 
14,4x21 cm. Lugt, L.2112.

102 Kristi gång till Golgata, Handt. Italien 81, pennteckning i svart bläck, laverad i grått, 
13,5x20,2 cm; Kristi gravläggning, Handt. Italien 82, pennteckning i svart, laverad i grått, 
13.1x20.2 cm. Lugt, L.1530.

103 Abrahams offer, Handt. Nederländerna 40, lavering i svart, 9,8x24,5. Lugt, L.3016a (Rey-
nolds, vars samling såldes på auktion i London i mars 1798); Lugt, L.2662 (Ottley). Bjur-
ström och Magnusson 1998, 550.

104 Handt. Nederländerna 8, svartkritsteckning laverad i grått med förhöjningar i vitt, på 
brunt papper, 35,3x29,8 cm. Magnusson 2017, 37. Lugt.
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Carl Hård af Segerstads donation och Uppsala 
universitets samlingar av konst
I sitt testamente från 1835 donerade Carl Hård sin konstsamling till Uppsala 
universitet för att  ”göra en början till en grundläggning af ett konstmuseum 
vid Upsala Academie”.105 I början av 1840-talet skapades ett universitetets 
konstmuseum de tidigare bibliotekslokalerna i Gustavianum där Hårds må-
lerisamling ställdes ut tillsammans med Adolf Ludvig Stjernelds porträttsam-
ling och det så kallade Augsburgska konstskåpet.106 Carl Hårds tecknings- 
och grafiksamling införlivades istället med universitetsbibliotekets samlingar. 
Under 1900-talets första decennier katalogiserades bibliotekets konstsam-
lingar i en serie kortkataloger och 1958 publicerades Åke Davidssons tryckta 
katalog över de svenska handteckningarna i bibliotekets samlingar.107 de 
svenska teckningarna har också publicerats i kulturarvsportalen Alvin och 
de utländska teckningarna publiceras i Alvin under hösten 2021.108 delar av 
beståndet av utländska teckningar har också tagits med i Nationalmuseums 
katalogserie om teckningar i svenska offentliga samlingar, men vilket urval 
som har gjorts är svårt att följa och proveniensuppgifterna är bristfälliga.109

Som Per Bjurström noterar i förordet till ett av banden av Nationalmuse-
ums katalogserie Drawings in Swedish Public Collections så har det aldrig fun-
nits särskilt många teckningssamlingar i Sverige, och de flesta av dem har med 
tiden blivit del av Nationalmuseums samlingar.110 Carl Hård af Segerstads 
samling är ett undantag då den istället donerades till Uppsala universitet. I 
storlek och kvalitet hör Hårds samling till de största i svensk samlingshisto-
ria. Den kan inte riktigt jämföras med Carl Gustaf Tessins eller Jacob De la 
Gardies samlingar, men det är också orättvisa jämförelser då De la Gardie 
ärvde en samling av sin svärfar Gustaf Adolf Sparre, och fick största delen 
av den resterande samlingen i gåva av hertig Albert av Sachsen-Teschen. Tes-
sin i sin tur hade möjlighet att köpa majoriteten av sin samling på den stora 
auktionen efter den franske samlaren Pierre Crozat. Både De la Gardies och 
Tessin samlingar byggdes alltså primärt upp av stora inköp eller gåvor vid 
enstaka tillfällen till skillnad från Hårds som kontinuerligt byggts upp genom 

105 UUA, Lilla arkivet, C IV:13.
106 Om skapandet av universitetets konstmuseum, se t.ex. Widén 2009, s. 155–172.
107 Davidsson 1958.
108 Alvin, Utländska handteckningar.
109 Drawings in Swedish Public Collections (Stockholm 1972). Fram till 2018 har nio volymer 

publicerats, täckande tyska, franska, italienska och nederländska teckningar. Ytterligare 
en volym är planerad med nederländska 1400- och 1500-talsteckningar.

110 Bjurström, Loisel och Pilliod 2002, s. VIII.
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inköp mellan 1790-och 1830-talen. Hårds samling liknar därmed mer överste-
löjtnanten och överintendenten Mikael Gustaf Anckarsvärds (1792–1878) 
som också byggdes upp genom inköp i Sverige under första hälften av 1800–
talet. Anckarsvärds samling, som i dag finns i Nationalmuseum, bestod av 
ungefär 2 200 blad där de drygt 1 500 svenska teckningarna skänktes till mu-
seet 1860 och de drygt 700 utländska köptes dit 1896.111 Carl Hård af Seger-
stads samling var som vi sett dock mer än dubbelt så stor som Anckarsvärds, 
omfattande nästan 5 000 teckningar varav drygt 400 utländska. Teckningar 
har aldrig haft samma status som måleri och skulptur i Sverige, men frågan 
är om inte Carl Hårds samling av utländska handteckningar skulle vara värd 
att utforskas och publiceras mer ingående i framtiden.
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