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Ämne: Konstvetenskap
Författare: Frida Nyman
Arbetets titel: Konsthantverksavdelningen – för samtiden och framtiden. En analys 
av inköpta konsthantverk till Nationalmuseum i Stockholm 1945–1966.
Handledare: Mari-Sofie Lundström
Mellan åren 1945 och 1966 köptes över 300 konsthantverk i keramik, glas och metall 
av då levande svenska konstnärer in till Konsthantverksavdelningen på 
Nationalmuseum i Stockholm. Unders dessa år var Carl Hernmarck (1901–1990) 
avdelningschef, som tillsammans med intendenterna ansvarade för avdelningens 
verksamhet. Den goda smakens ideal var centrala under denna tid på kulturfältet och 
påverkade synen på vad bland annat gott konsthantverk var. Men även den roll 
avdelningen hade som fältväktare på kulturfältet inverkade på vad som köptes in, 
ställdes ut och ansågs vara viktigt för allmänheten att se.

Syftet med avhandlingen är att undersöka Konsthantverksavdelningens roll som 
fältväktare av konsthantverk och god smak på det svenska kulturfältet under Carl 
Hernmarcks tid som avdelningschef 1945–1966. Genom stilkritisk analys av inköpta 
konsthantverk av levande svenska konstnärer utreds inköpen ur ett konstsociologiskt 
perspektiv med fokus på Pierre Bourdieus fältteori. Forskningsfrågorna som besvaras 
är: Vem valde de konsthantverk som köptes in? Vilken typ av konsthantverk 
understöddes genom inköpen? Vilken typ av smak följdes vid inköpen? Vilken profil 
hade Konsthantverksavdelningen inom allmänhetens smakfostran av konsthantverk? 
Kontexten är de samtida konsthantverksdebatterna och den goda smakens inflytande 
på kulturfältet från efterkrigstiden till 1960-talet. 

Primärmaterialet som används är bilder på 105 konsthantverk från 1945 till 1966, 
nämndprotokoll över inköpen och årsberättelserna Meddelanden från 
Nationalmuseum. Sekundärmaterialet som används är bland annat Micael Ernstells 
artikel ”Konsthantverks- och designsamlingen på Nationalmuseum” (2002) för 
information om konsthantverkssamlingens framväxt och utveckling. Signums 
svenska konsthistoria band 12 och 13 (2002, 2005) och Cilla Robachs Formens 
frigörelse: Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige (2010) med 
flera används för information om det svenska konsthantverkets stilutveckling.

Resultatet är att Konsthantverksavdelningen som fältvakt arbetade för samtiden och 
framtiden. Konsthantverken som köptes in följde inte bara den goda smakens ideal, 
ändamålsenlighet och enkelhet, utan en del bröt mot idealen genom ett fritt 
formspråk där det konstnärliga inslaget var starkare än nyttoaspekten. Föremålen 
som köptes in representerade samtiden och konsthantverkets utveckling och skulle 
vara sevärda i framtiden. Genom inköpen stod Konsthantverksavdelningen därmed 
för konsthantverkets föränderlighet och utveckling framom att endast köpa in 
föremål som följde den goda smakens ideal. 
Nyckelord: konstsociologi, design, stilkritik, fältteori, smak
Datum: 28.4.2019 Sidantal: 68,5 + 58 
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1 INLEDNING 

 

Konsthantverksavdelningen på Nationalmuseum i Stockholm, resten av museet och 

även resten av det svenska konstlivet påverkades av andra världskriget. Både 

materialbrist och de europeiska kontakterna som låg på is under krigstiden, påverkade 

inköpen av konstverk från utlandet och samarbetet med utländska museer. Kriget ledde 

även till att Nationalmuseum utrymdes och konstsamlingarna förflyttades till andra 

lokaler för skydd ifall en bombning av Stockholms skulle ske.   

Konsthantverket påverkades ändå inte märkbart av detta, kanske för att det 

grundar sig i en tradition av att använda det som finns till förfogande och göra något 

nytt av det. Efter kriget blomstrade konsthantverket därför inte bara i Sverige utan även 

i resten av Norden, vilket ledde till stora framgångar utomlands och det svenska 

konsthantverket ökade sin popularitet i utlandet. År 1945 fick 

Konsthantverksavdelningen en ny chef, Carl Hernmarck (1901–1990) som snabbt 

började arbeta för ett eget museum för konsthantverket för att lokalen bland annat var 

för liten. Trots detta kunde inte ett eget konsthantverksmuseum bildas i Stockholm på 

grund av resursbrist. Än idag finns drömmen om ett eget konsthantverksmuseum kvar, 

och tanken är att en dag ha ett konsthantverksmuseum i vilket verksamheten når de krav 

som avdelningen har på verksamheten.   

Konsthantverket har en viktig position i vår historia, även om utövandet av 

konsthantverk är mindre idag än till exempel i början av 1900-talet. Det är en viktig del 

av konsten och den nationella kulturen då det förenar det konstnärliga med det 

användbara. Tiden efter andra världskriget och fram till slutet av 1960-talet präglades av 

många diskussioner på det svenska kulturfältet. Men var stod då Nationalmuseums 

Konsthantverksavdelning inom dessa diskussioner? Denna tid var präglad av stora 

samhällsförändringar som påverkade konsten, och en del av diskussionerna från den 

tiden är åter aktuella idag, såsom diskussionen om köp-, slit- och slängtrenden som åter 

blivit aktuellt i dagens samhälle.  

Utöver detta präglades denna tid, 1945–1966, av smakfostran och att utbilda 

allmänheten inom den goda konsten och smaken, vilket påverkade kulturfältet och 

bland annat museiverksamheten. På Konsthantverksavdelningen hölls föreläsningar och 

utställningar som stödde smakfostran. Det kan därför antas att verksamheten inte var 

neutral utan inriktad på att visa det goda konsthantverket och var därmed även på 

kulturfältet en aktör som förespråkade en viss stil som en del av det goda 

konsthantverket. 
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1.1 Syfte, problemformulering och ämnets avgränsning 

Syftet med avhandlingen är att undersöka Konsthantverksavdelningens roll som 

fältväktare av konsthantverk och god smak på det svenska kulturfältet under Carl 

Hernmarcks tid som avdelningschef 1945–1966. Genom stilkritisk analys av inköpta 

konsthantverk av levande svenska konstnärer utreds inköpen ur ett konstsociologiskt 

perspektiv med hjälp av Pierre Bourdieus fältteori. Forskningsfrågorna som besvaras är: 

Vem valde de konsthantverk som köptes in? Vilken typ av konsthantverk understöddes 

genom inköpen? Vilken typ av smak följdes vid inköpen? Vilken profil hade 

Konsthantverksavdelningen inom allmänhetens smakfostran av konsthantverk?  

Orsaken till att inköpen av då levande svenska konstnärers arbeten mellan åren 

1945–1966 undersöks är att det svenska samhället under efterkrigstiden genomgick 

stora förändringar som påverkade kulturfältet. Under tiden 1940–1960 genomgick 

synen på konst en hel del förändringar. 1940-talet präglades av traditionella tankar som 

fortlevde under 1950-talet, och som utmanades under 1960-talet. Denna helhet gör att 

tiden mellan 1945 och 1966 är en dynamisk tid på kulturfältet, inom konstsynen och 

därmed borde den återspeglas i inköpen. Därför är det relevant att undersöka hur 

mycket inköpen påverkades av smakfostran och den goda smakens ideal eller om det 

var andra faktorer, såsom avdelningschefens eller intendenternas egna värderingar, som 

påverkade inköpen. Valet att avgränsa avhandlingen till åren 1945–1966 och 

Hernmarcks tid som chef för Konsthantverksavdelningen beror på att en jämförelse 

mellan två chefer skulle omfatta en tid, under vilken samhället, stilar och ideal förändras 

mycket. 

Valet att endast behandla och analysera då levande svenska konstnärers arbeten, i 

detta fall konsthantverk, beror på att en undersökning av all inköpt konst av då levande 

svenska konstnärer under åren 1945–1966 blir allt för omfattande för en pro gradu-

avhandling. På Nationalmuseum omfattar Konsthantverksavdelningen följande material: 

glas, keramik, ädelmetall, oädel metall, bokkonst, textilkonst, möbler, ur, elfenben, sten, 

fotokonst och diverse. I avhandlingen behandlas endast glas, keramik och (ädel och 

oädel) metall då en större helhet hade blivit för stor. Inköpen av konsthantverk i glas, 

keramik och metall, skapar en helhet av cirka 300 föremål, varav 105 stycken 

analyseras för avhandlingens syfte.  

Urvalet av de 105 föremål som analyseras har inledningsvis skett genom att ett 

föremål per konstnär har valts av de som köpts in. Av de konstnärer som fått verk 

inköpta fler än fem gånger under de tre decennierna har tre verk valts, ett från varje 
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decennium.1 Föremålen som valts har inte fått vara tillverkade mer än tio år innan 

inköp. Vid urvalet har föremål som var utställda, utgående från bilder på 

basutställningen, prioriterats, för att de med säkerhet nått avdelningens publik. 

  

1.1.1 Begreppsdefinitioner  

Till näst presenteras de begrepp som är av central betydelse för avhandlingen. Dessa är 

konsthantverk, konst, design, stil, form och formspråk, smak och den goda smaken, 

konstfält och kulturfält.  

  

Konsthantverk 

I Nationalencyklopedin och i Encyclopaedia Britannica definieras konsthantverk som 

nytto- och prydnadsföremål som är konstnärligt formgivna samt framställningen av 

dem.2 Framställningen av konsthantverk kan ske både för hand och med hjälp av 

maskiner. Det europeiska konsthantverket, såsom det svenska, har till stor utsträckning 

sin grund i den italienska renässansen som också dagens inredningskonst grundar sig 

på. Under 1700-talet då Frankrike var konstens centrum ökade konsthantverkets 

omfattning från exempelvis en typ av bord till bord av alla de slag. Vilket även 

påverkade konsthantverket i Sverige som följde de franska idealen. I Sverige 

förenklades däremot de franska förlagorna till en mer sparsmakad version för att uppnå 

en mer återhållsam elegans. Stilidealen fortsatte gälla även under 1800-talet trots att 

kulturen kring föremål ändrades i och med industrialismen. Utställningar av 

konsthantverk blev vanliga i och med världsutställningen i London 1851. 1800-talets 

allt snabbare industriella utveckling tärde däremot på kvaliteten och de estetiska 

värdena hos konsthantverket. Detta motarbetades genom grundandet av 

konsthantverksmuseer, av vilka det första var Marlborough House i London år 1952, 

senare Victoria and Albert Museum. Utbildningar inom konsthantverk grundades i 

anslutning till museerna för att utbilda hantverkarna inom estetik och stil.3  

Konsthantverket i Sverige tog under 1900-talet inspiration från den internationella 

trenden om exklusiva och eleganta varor. Bland annat fick Orrefors glasbruk 

                                                 
1 Undantaget är Wilhelm Kåge, av vars inköpta verk endast två valts då det som köptes under 1960-talet 
var gjort mer än 10 år tidigare. Det inkluderas ändå två istället för ett föremål av Kåge för att han var en 
av de främsta keramikkonstnärerna i Sverige under sin livstid. Dessutom var en av de konstnärer vars 
tillverkade föremål flest gånger köptes in mellan 1945 och 1966. 
2 Nationalencyklopedin, ”konsthantverk”, https://www-ne-
se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsthantverk, 16.5.2018; Munro 1991, 99. 
3 Nationalencyklopedin, “konsthantverk och konstindustri”, 
http://www.ne.se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsthantverk-och-konstindustri, 
16.5.2018. 
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internationell uppmärksamhet genom sina formgivare såsom Edward Hald. I och med 

1930 års utställning i Stockholm förnyades konsthantverket i Sverige till en mer 

funktionalistisk stil med utgångspunkt i färg och individens behov. Under 1940-talet 

efter andra världskriget uppstod Scandinavian Design och de nordiska ländernas 

formgivning och konsthantverk började influera konsthantverket i Europa. Under 1950-

talet fick konsthantverket en mer friare form och började närma sig den fria konsten då 

den enkla och svala stilen som dominerat området inte längre var intressant. 1960-talet 

präglades av ett personligt uttryck och den personliga stilen hade för första gången mer 

värde än hantverkstekniken inom skapandet av konsthantverk.4  

Konsthantverk är i denna avhandling samma sak som Nationalencyklopedins och 

Encyclopaedia Britannicas definition, nytto- och prydnadsföremål, men även smycken. 

De är föremål som kommit till under en skapandeprocess som inte bara är bunden till 

utförandet utan även till materialkännedom, teknikkunskap och en förmåga att skapa 

med händerna. Handens inverkan på föremålet är central, vilket gör att maskinellt 

gjorda föremål ses mer som konstindustri. Dessa två, konsthantverk och konstindustri, 

står dock nära varandra och syftar på samma sorts produkter, men med olika 

tillverkningsprocess, vilket gör att föremål som tillverkats maskinellt, exempelvis 

serviser av vardagskärl, beaktas i denna avhandling som konsthantverk.  

 

Konst 

Konst är traditionellt sett något som skapas för att uttrycka något och påverka andra. 

Ordet konst härstammar från grekiskan techne och latinets ars och omfattade då 

mänskligt hantverk, kunskap och färdigheter. Således var konst förr främst praktiska 

kunskaper, såsom hantverk, och syftade inte som idag på en specifik konstform med 

vissa attribut.5 På 1600-talet knöts konst samman med smak och under 1700-talet med 

läran om det sköna och om att konsten definierade människor, klasser med mera. Under 

1800- och 1900-talet fick konstbegreppet dagens kännetecken samt ansågs ha en 

samhällsfrämjande karaktär. Idag ses konst som en del av västvärldens ideologi och som 

en institution i samhällets system.6 

Victoria D. Alexander definierar konst som en konstnärlig produkt som både kan 

vara ett fysiskt objekt eller en föreställning, såsom ett teaterstycke eller en konsert. 

                                                 
4 Nationalencyklopedin, “Scandinavian Design”, https://www-ne-
se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/lång/scandinavian-design, 16.5.2018. 
Nationalencyklopedin, ”konsthantverk och konstindustri”, https://www-ne-
se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsthantverk-och-konstindustri, 16.5.2018. 
5 Barash 2000, 2–3; Kristeller 1996, 13–14, 63, 66. 
6 Berggren, Ringbom & Andersson 2014, 4–12. 
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Konst är även ett expressivt uttryck som är bland annat estetiskt nöje eller 

utbildningsmässigt och mentalt stimulerande. Konst är något som kommunicerar med 

sin publik och måste kunna upplevas vilket gör att konst är, enligt Alexander, 

kommunikation. Därför definieras konst, enligt Alexander, av sin sociala och fysiska 

kontext vilket gör att då olika sociala grupper ser konst kan deras syn på vad som är 

eller inte är konst variera.7 Med konst avses i denna avhandling konstnärligt tillverkade 

föremål som är ett uttryck för något, som kommunicerar och påverkar.  

 

Design 

Begreppet design härstammar från italienskan disegno och franskan dessin och betyder 

en ritning. Design används inom alla konstformer där det oftas står för ett verks 

komposition, stil eller dekor. Sedan 1900-talet används design som ett brett begrepp och 

omfattar de funktionella och estetiska egenskaperna som ett föremål har. 8 Design 

används i vardagligt tal som utseendet eller formen på en produkt, vilket även är det sätt 

som begreppet används på i denna avhandling. I förhållande till stil är design den 

process i vilken en produkt, såsom konsthantverk, blir till. Således är design som 

begrepp närmare konsthantverk än stil som endast berör ett föremåls visuella uttryck. 

 

Stil 

I The Dictionary of Art definieras stil som kvaliteter som är återkommande inom en 

period eller hos människor.9 Marjorie Munsterberg ser stil som de karaktärsdrag som 

föremål delar med varandra. Det vill säga visuella element som föremål innehar som 

gör dem distinkta och igenkännbara. Ett ensamt föremål kan således inte representera en 

stil, exempelvis nygotik, utan endast den stil som konstnären har. För att 

karaktärsdragen ska bli en erkänd stil krävs att de innehåller en mening som tilltalar 

tillräckligt många konstnärer så att de börjar använda sig av dem.10 Ernst Gombrich 

förklarar stil som det distinkta sättet som ett verk eller föremål produceras.11 Meyer 

Schapiro definierar stil som en konstant form och även element, uttryck och kvaliteter 

som är typiska för en individ eller grupp. Stil är ett uttryck som definierar en viss 

grupps eller individs konstnärliga uttryck, en kvalitet som identifierar dem. Schapiro 

                                                 
7 Alexander 2006, 2–3. 
8 Sparke 1996, 801; The Encyclopeadia Britannica, ”Design”, 1991, 33. 
9 Elkins 1996, 876. 
10 Munsterberg, Stylistic analysis, 
http://writingaboutart.org/pages/stylisticanalysis.html?fbclid=IwAR0Di5TxhkAWz94kUlxAPnmeDAa8
AKrgP5yAgOpzdxDrdtEK233BUFE6dqA, 8.3.2019. 
11 Gombrich 2009, 129.  
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anser även att stil är bunden till en viss epok inom en viss kultur och kan inte 

produceras utan sin kontext samt att en viss epok endast har en eller ett fåtal 

dominerande stilar.12 I denna avhandling används en blandning av definitionerna av stil. 

Stil är i detta sammanhang en tidstypisk karaktär och kvalitet som kommer i uttryck 

genom konsthantverkens form, formspråk, och materialanvändning.  

 

Form och formspråk 

Form kommer från latinets forma som står för gestalt och grekiskans eidos som står för 

de drag som ett verk har för att det ska bli igenkännbart. Form är ett verks skepnad och 

komposition.13 I Nationalencyklopedin förklaras form som ett objekts gestaltning och 

artikulering. Form ses från 1920-talet som ett resultat av ett föremåls 

användningsområde och material, vilket var en syn som präglade design och 

konsthantverk fram till mitten av 1900-talet.14 Form är i denna avhandling ett föremåls 

gestaltning och utseende.  

 Formspråk är enligt Svensk ordbok ett ”karakteristiskt konstnärligt uttryckssätt” 

inom konsten.15 I Oxford Dictionary beskrivs formspråk som ett karakteristiskt 

konstnärligt uttryckssätt inom konst och musik.16 Formspråk som begrepp står därför 

nära definitionen av stil, men formspråk är mer personligt trots att det även kan 

användas av en grupp.17 När formspråk används i denna avhandling avses den 

beskrivning som ovan presenterats.  

 

Smak och den goda smaken  

Smak ses som förmågan att kunna bedöma vad som är av god kvalitet eller hög 

standard.18 Inom sociologi ses smak som förmågan att värdera bland annat konst samt 

som en identitets- och statusmarkör. Smaken är en del av processen i vilken en mening 

om ens sociala värld skapas och som något som klassificerar människor, praktiken och 

ting i olika kategorier. Således är smak både ett sätt att visa sin samhörighet med andra 

som har samma smak men även att ta avstånd från de med annan smak. Inom sociologin 

är det Pierre Bourdieus syn på smak som är den mest influerande. Bourdieu ser smak 

                                                 
12 Schapiro, 1, http://homepages.neiu.edu/~wbsieger/Art202/202Read/202Schapiro.pdf, 2.12.2018. 
13 Maynard 1996, 312; Ahlberg, Lundqvist & Sörbom 2004, 360. 
14 Nationalencyklopedin, “form”, https://www-ne-
se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/lång/form-(konst), 2.12.2018. 
15 Svensk ordbok, ”formspråk”, https://svenska.se/so/?id=13827&pz=7, 2.12.2018. 
16 Oxford Dictionary, ”idiom”. https://en.oxforddictionaries.com/definition/idiom, 2.12.2018. 
17 Cambridge dictionary, ”idiom”. https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/idiom, 
2.12.2018. 
18 Oxford Dictionary, ”taste”. https://en.oxforddictionaries.com/definition/taste, 2.12.2018. 
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som en statustävling, där god smak är en del av det kulturella kapitalet och reflekterar 

ens klasstillhörighet och position på ett fält.19  

 Den goda smaken som begrepp inom konsten har sitt ursprung i Ellen Keys 

skönhetskriterier från 1897. Enligt Key innebar skönhet i föremål ärlighet. Hon menade 

att ett föremåls form skulle stämma överens med dess material och att det skulle vara 

ändamålsenliga. Föremål utan funktion var därför inte vackra. Föremål som var vackra 

skulle även vara enkla så att formen inte döljs och som därmed inte är falska utan ärliga, 

enligt Key.20 När smak och den goda smaken nämns i avhandlingen är det dessa 

beskrivningar som avses. 

 

Konstfält och kulturfält 

Konstfältet är ett vanligt återkommande uttryck som används när det talas om konsten 

och dess sociala sammanhang. Med konstfältet menas en arena med regler som är svår 

att komma in på. Konstfältet ingår i kulturfältet, en större version av konstfältet som 

omfattar alla konstarter. Kulturfältet och dess struktur har bland annat undersökts av 

Pierre Bourdieu. Kulturfältet är bundet, enligt Bourdieu, till den dominerande och 

legitima kulturen och består av bland annat konstnärer, gallerier, konsttidskrifter och 

konstkritiker samt olika slags institutioner såsom museer. Striderna på kulturfältet 

handlar om vad som räknas som konst och vem som har rätt att dra gränserna. Kulturen 

har därför en stor makt och roll i reproduktionen av social hierarki i samhället. Konsten 

är därför en praktik inom vilken makt och status reproduceras.21 I denna avhandling 

används begreppet kulturfält och inte konstfält för att det är på kulturfältet som frågan 

om god konst diskuteras, vilket är av intresse för avhandlingens syfte. 

 

1.2 Material och metod 

Primärmaterialet består av 105 utvalda föremål av de konsthantverk som köptes in och 

ställdes ut på basutställningen på konsthantverksavdelningen under Hernmarcks tid. 

Primärmaterialet består även av Nationalmusei nämndprotokoll över inköp av levande 

konstnärers arbeten och årsberättelserna Meddelanden från Nationalmuseum. 

 Föremålen som analyseras presenteras i den separata katalogen och är ordande 

materialvis: först glas, sedan keramik och till sist metall. Inom varje del är föremålen 

ordnade enligt inventarienummer. I katalogen presenteras bilder på föremålen och under 

dem presenteras tillverkare, föremålets namn och/eller typ, tillverkningsår, material, 
                                                 
19 Ollivier & Fridman, http://educ.jmu.edu/~brysonbp/symbound/papers2001/Olivier.html, 2.12.2018. 
20 Robach 2002, 321–322. 
21 Broady 2000, 10; Lindgren 2007, 167; Miegel & Johansson 2002, 271.  
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mått, inventarienummer och ort. Därefter finns en kort beskrivning av föremålet och till 

slut föremåls och bildrättigheter samt källa. Katalogen läses som utgångspunkten för 

kapitel 5 och 6, i vilka ett urval av föremålen i katalogen lyfts fram som exempel. 

Metoden som används i avhandlingen är stilkritisk analys ur ett konstsociologiskt 

perspektiv med hjälp av Pierre Bourdieus fältteori. Stilkritik är studiet av ett föremål i 

relation till den stilhistoriska kontexten. Vid analysen ligger fokus på hur föremålen 

förhåller sig till den stilhistoriska kontextens ideal och på den socialhistoriska kontext 

som föremålen skapats i. Den stilkritiska analysen innebär alltså inte bara att granska 

föremålet i sig utan även dess sociala och historiska kontext.22 Genom att stilkritiskt 

analysera de utvalda föremål som köptes in och ställdes ut utreds vilken stils 

konsthantverk som ansågs vara gott konsthantverk under Hernmarcks tid. Dessutom 

granskar analysen även den roll Konsthantverksavdelningen hade inom allmänhetens 

smakfostran av konsthantverk. 

Den stilkritiska analysen lyfter även fram vilka stilar som dominerade inköpen av 

konsthantverk. De stilar, kvaliteter och uttryck som de analyserade föremålen har, kan 

ses som uttryck för den smak som under Hernmarcks ledning fördes fram på 

Konsthantverksavdelningen. Den stilkritiska analysen visar därför på den förhärskande 

smaken som definierade inköpspolicyn och vad som ansågs vara god konst. Resultatet 

av den stilkritiska analysen granskas sedan ur ett konstsociologiskt perspektiv med hjälp 

av Bourdieus fältteori och shaping approach. Detta diskuteras i relation till det samtida 

konstpolitiska klimatet och diskussionerna på kulturfältet för att undersöka vilken roll 

Konsthantverksavdelningen hade på det svenska kulturfältet. 

  

1.2.1 Konstsociologi  

Det konstsociologiska perspektivet är avhandlingens teoretiska grund. Konstsociologi 

ses som studiet av konsten i dess samhälleliga kontext, både utgående från dess roll i 

samhället och samhällets inverkan på den. Genom konstsociologin kan rollen som en 

institution, såsom Nationalmuseum, har inom konstvärlden och samhället i stort 

studeras. Konstsociologin omfattar även konstutställningar, -marknader och konstkritik. 

Många som studerar konstsociologi är influerade av sociologen Pierre Bourdieu (1930–

2002) som inte publicerade något inom konst men som undersökte uppkomsten av det 

kulturella värdet.23  

                                                 
22 UVM (University of Vermont) Writing center, 
http://www.uvm.edu/wid/writingcenter/tutortips/artform.html, 8.3.2019. 
23 Berggren, Ringbom & Andersson 2014, 32; Nationalencyklopedin, ”konstsociologi”, https://www-ne-
se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstsociologi, 16.5.2018. 
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Victoria D. Alexander beskriver konstsociologi som en disciplin inom vilken det 

studeras hur konsten reflekterar det samhälle den uppstår i men även hur konsten 

påverkar samhället. Konstsociologin är relationen mellan konst och samhälle och hur 

konsten används för att påverka samhället. Inom konstsociologin finns, enligt 

Alexander, olika synsätt på relationen mellan konst och samhälle. En av dessa är 

shaping approach som anser att konsten på något sätt kan påverka samhället och 

människan. Detta synsätt ser relationen mellan konsten och samhället som en rak linje 

men lägger ändå inte fokus på hur samhället påverkar konsten utan endast på det 

omvända. Det är vanligt att fokus läggs på de negativa effekterna framom de positiva. 

Men konstens positiva inverkan kan även undersökas med detta synsätt.24  

Shaping approach har använts inom forskningen av konstens livsfrämjande och 

positiva inverkan på individen, vilket var vanligt på 1800-talet. En forskare inom detta 

var Matthew Arnold (1869–1960) som ansåg att kulturen, inklusive konsten, var ”the 

best that has been thought and said in the world”.25 För Arnold bestod konsten endast av 

den sköna konsten, finkulturen, och den hade lyftande och positiv inverkan i och med 

dess moraliska, sociala och välgörande karaktär. Konsten hade enligt Arnold en 

civiliserande effekt och utan denna skulle samhället disintegrera i anarki. Arnolds 

tankar var grunden för 1930-talets teorier om den sköna konsten och goda smaken och 

vikten av att sprida dem då allmänheten allt mer hade börjat konsumera populärkultur 

och modern konst. Det lades således ett likhetstecken mellan finkultur och intellekt samt 

god utbildning. Shaping approach har även använts under sent 1900-tal och under 

2000-talet för bland annat undersökningar om hur den visuella konstens har inverkat på 

människan. Shaping approach kritiseras ofta för att se på människorna i ett samhälle 

som en passiv homogen grupp och för att inte ta i beaktande kontexten som konsten 

uppstår i. 26 I denna avhandling är detta inte ett problem då kontexten tas i beaktande 

och målet är att se vilken roll på kulturfältet Konsthantverksavdelningen tog inom 

smakfostran av allmänheten.  

Det är denna helhet som utgör den konstsociologiska teoretiska ramen i 

avhandlingen. Shaping approachen på konstsociologin gör att resultatet av den 

stilkritiska analysen kan sättas i relation till Bourdieus fältteori, smak och kapital då 

konst ses som något som påverkar samhället. Således kan det konstateras att inköpen 

och utställningen av konst, i detta fall konsthantverk, är ett sätt för en avdelning på ett 

museum att påverka allmänheten och inta en viss position på kulturfältet. 

                                                 
24 Alexander 2006, 41–42, 307–308. 
25 Alexander 2006, 42, 52. 
26 Alexander 2006, 41–43, 50–51. 
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1.2.2 Bourdieus fältteori 

Genom att se på god smak som ett kapital blir Bourdieus fältteori central i förståelsen av 

Konsthantverksavdelningens roll på svenska kulturfältet. Enligt Bourdieu har kulturen 

en central roll inom reproduktionen av maktförhållanden i samhället, men även 

reproduktionen av sociala strukturer och statusförhållanden. Bourdieu ser samhället som 

en sammansättning av olika fält som har olika status. Fälten är kraftfält som har en 

inbördes hierarki och barriärer som skyddar fältet från utomstående hot. Fälten uppstår 

enligt Bourdieu då personer och institutioner strider om något som de har gemensamt 

och som de anser viktigt, exempelvis vad som är god konst på kulturfältet. Striderna 

handlar därför om maktpositioner, tolkningsföreträde och rangordning. Fältet är som en 

exklusiv klubb och att bli en del av den är ett erkännande som någon som har tillräckligt 

av fältets symboliska kapital, i detta fall kulturellt och socialt kapital. Ju mer kapital 

man har desto högre upp i hierarkin är man.27 Genom att Konstantverksavdelningen 

köper in konstnärers verk visar de att konstnären och hens konst är erkänd. Men inköpet 

betyder också att avdelningen utökar sitt kulturella kapital och intar en viss roll på 

kulturfältet i diskussionen om den goda konsten. 

Bourdieus fält kan också enligt Lindberg ses som en social arena på vilken 

medlemmar kämpar för olika sorters fördelar genom att konkurrera ut andra. På så sätt 

är fältet i teorin konkurrensinriktat. Samtidigt anser Bourdieu att människor inte alltid är 

maktlystna utan endast ibland. I och med detta är fälten dynamiska då gränser testas då 

fältets aktörer med olika habitus vill olika saker och nya medlemmar tas in som försöker 

skapa förändring. Habitus är i detta fall olika sätt att tänka, agera och uppfatta 

omvärlden som införskaffats under ens livstid. I och med detta består ett fält av 

människor med olika sätt att tänka och agera vilket skapar den spänning och dynamik 

som präglar fältet. Kampen på fältet är således kampen om var gränserna ska dras. 28 

Fältet har även vakter som enligt Wiik är ett slags gudfäder, såsom 

kulturorganisationer eller enskilda personer inom organisationer. Vakterna är filter som 

påverkar vem eller vad som kan bli en del av fältet. Till dessa hör Nationalmuseum som 

institution och dess chefer, avdelningar samt andra konst- och kulturorganisationer som 

på kulturfältet bestämmer vad som är konst. Deras legitimitet grundar sig på att de har 

                                                 
27 Broady 2000, 9; Gunnarson Payne & Öhlander 2017, 134, 136, 139–141; Lindgren 2007, 166–167; 
Wiik 2008, 181–182; Miegel & Johansson 2002, 271–276. 
28 Gunnarson Payne & Öhlander 2017, 135, 140; Lindgren 2007, 167–169; Miegel & Johansson 2002, 
274; Wiik 2008, 183. 
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ett högt symboliskt kapital, i detta fall kulturellt och socialt kapital, som ger dem makt 

och rätten att avgöra vad som är konst.29   

Denna helhet är vad som åsyftas när fältteorin nämns i avhandlingen. Fältteorin 

används för att få fram vilken roll på kulturfältet Konsthantverksavdelningen intagit 

genom den definition av god konst som förts fram genom inköpen och utställningen av 

konsthantverk.  

 

1.2.3 Bourdieus kapital och smak 

Striderna som sker på fälten handlar allt som oftast om bland annat prestige och ära i 

förhållande till andra samt vem som har rätt att dra gränser. Kampen som förs handlar 

om det symboliska kapitalet. Den som innehar mest makt är den med mest symboliskt 

kapital och bästa relativa värde av sitt symboliska kapital. Det kulturella och sociala 

kapitalet är de som bildar kulturfältets symboliska kapital och som definierar ens 

position på fältet. Det kulturella kapitalet är inte jämt fördelat vilket gör att det skapar 

en hierarki på kulturfältet. Det kulturella kapitalet kan enligt Bourdieu ha tre olika 

former: förkroppsligat, objektifierat och institutionaliserat. Det förkroppsligade och 

objektifierade kulturella kapitalet är de som är av intresse i denna avhandling då de står 

för den kunskap som en person har och det hen äger. Detta styr den smak som hen har 

och det är detta, den goda smaken, rätten att definiera den och då även den goda 

konsten, som striderna på kulturfältet handlar om. Det sociala kapitalet är de resurser 

som en aktör har eller potentiellt har, vilka är kopplade till ett nätverk av relationer av 

ömsesidigt erkännande som är mer eller mindre institutionaliserade.30  

Den smak som en person har påverkar och påverkas av den position hen har på 

kulturfältet. Detta gör att smaken är en maktfaktor på kulturfältet. En god smak är 

kopplad, genom det kulturella kapitalet, till utbildning och familj, vilket gör att 

överklassen ofta har en fördel inom god smak traditionellt sett. Då god smak tillhör ett 

högt kulturellt kapital blir den ofta ett maktmedel för att dominera andra och för att 

reproducera normer. Att hävda sin smak och föra fram den som god smak är ett sätt att 

markera sin position på fältet. När ett museum legitimerar en viss sorts konst som en del 

av finkulturen och den goda konsten intar museet en viss position på kulturfältet inom 

                                                 
29 Wiik 2008, 182–183. 
30 Bourdieu 1986, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-
capital.htm#n4, 4.12.2018; Gunnarson Payne & Öhlander 2017, 136–137; Miegel & Johansson 2002, 
274–276; Wiik 2008, 183. 
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diskussionen om vad god konst är. Museet påverkar således inte bara allmänhetens syn 

på och konsumtion av konst utan även konstproduktionen.31 

 

1.3 Tidigare forskning och litteraturöversikt 

Om svenskt konsthantverk har endast ett fåtal avhandlingar skrivits i jämförelse med 

andra konstformer. De få avhandlingar som skrivits berör dock inte denna avhandling 

med undantag för Cilla Robachs doktorsavhandling Formens frigörelse: Konsthantverk 

och design under debatt i 1960-talets Sverige (2010) som behandlar konsthantverkets 

frigörelse från funktionalismens ideal och de olika diskussionerna på kulturfältet under 

slutet av 1950-talet och 1960-talet. I och med detta används avhandlingen som 

sekundärmaterial.  

Lika så är Nationalmuseum en institution som det skrivits få avhandlingar om, 

även om museet är en viktig institution på det svenska kulturfältet. Nationalmuseums 

inköpspolicy har en gång tidigare behandlats i Maria Görts doktorsavhandling Den 

sköna verklighetens värld: akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 1800-

talet (1999). Avhandlingen redogör bland annat för hur konstverk valdes vid inköp till 

Nationalmuseum under slutet av 1800-talet och vad och vem som styrde denna process. 

Konsthantverket berörs dock inte i avhandlingen och tidsperioden som Görts 

avhandling täcker är inte den samma som i denna avhandling. Andra 

doktorsavhandlingar som skrivits berör Nationalmuseibyggnaden i sig, Per Widéns 

Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk 

konstmuseal diskurs ca 1814–1845 (2009) och museets tillfälliga utställningar, Eva-

Lena Bergströms Nationalmuseum i offentlighetens ljus: framväxten av tillfälliga 

utställningar 1866–1966 (2018). Av dessa två används endast Bergströms avhandling 

för information om Nationalmuseums och Konsthantverksavdelningens utveckling 

mellan åren 1945 och 1966. Widens avhandling är däremot irrelevant i detta 

sammanhang då fokus inte är på Nationalmuseibyggnaden och museet i sig utan på 

Konsthantverksavdelningen. 

Avhandlingens litteratur och sekundärmaterial består av litteratur om 

Nationalmuseums och Konsthantverksavdelningens historia och utveckling 1945–1966. 

För detta används bland annat museets årsberättelser Meddelanden från 

Nationalmuseum, Micael Ernstells artikel ”Konsthantverks- och designsamlingen på 

Nationalmuseum” (2002), Eva-Lena Bergströms avhandling Nationalmuseum i 

                                                 
31 Ollivier & Fridman, http://educ.jmu.edu/~brysonbp/symbound/papers2001/Olivier.html, 2.12.2018; 
Wiik 2008, 180; Bourdieu 1996, 6. 
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offentlighetens ljus framväxten av tillfälliga utställningar 1866–1966 (2018) och Per 

Bjurströms Nationalmuseum 1792–1992 (1992). Utöver dessa används Signums 

svenska konsthistoria, Konsten 1915–1950 (2002) och Konsten 1950–1975 (2005), Dag 

Widmans Konsten i Sverige: Konsthantverk, konstindustri, design 1895–1975 (1975) 

och Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal (1967) för information om det 

svenska konsthantverket från 1940- till 1960-talet. För information om Carl Hernmarck 

och avdelningens viktigaste intendenter används tidningsartiklar såsom nekrologer och 

andra artiklar från bland annat Svenska dagbladet och Dagens Nyheter. Till 

sekundärmaterialet hör även en intervju med Ann-Sofi Topelius som var deltidsanställd 

på Konsthantverksavdelningen 1962–1970. Intervjun belyser bland annat hur inköpen 

av konsthantverk skedde under slutet av 1960-talet. För redogörelsen om den svenska 

kultrurpolitiken används Anders Frenanders artikel ”Kulturpolitikens ”långa våg”” 

(2008). Litteraturen för den teoretiska ramen, konstsociologi och Bourdieus fältteori, 

kapital och smak är bland annat Pierre Bourdieus Konstens regler (2000), Jeremy 

Tanners Sociology of art (2003) och Victoria D. Alexanders Sociology of the arts 

(2006), Fredrik Miegels och Thomas Johanssons Kultursociologi (2002) samt Jenny 

Gunnarson Paynes och Magnus Öhlanders (red.) Tillämpad kulturteori (2017).  

 

1.4 Disposition 

Utöver inledningen består avhandlingen av sex kapitel. I kapitel 2 behandlas 

Nationalmuseums och Konsthantverksavdelningens uppkomst och utveckling mellan 

åren 1945 och 1966, basutställningen av konsthantverk på Nationalmuseum samt den 

svenska kulturpolitiken mellan åren 1945 och 1966 . I kapitlet diskuteras de skeenden i 

museets och avdelningens utveckling som är av vikt för avhandlingens syfte. I kapitel 3 

presenteras de övergripande dragen inom svenskt konsthantverk mellan åren 1945 till 

1966, för att ge kunskap om hur det svenska konsthantverket utvecklades under denna 

tid, vilket utgör grunden för den stilkritiska analysen i kapitel 5. I kapitel 4 behandlas 

Nationalmuseums och konsthantverksfältens väktare: Konsthantverkavdelningens chef 

Carl Hernmarck och avdelningens intendenter Bo Gyllensvärd, Eva Nordenson och Dag 

Widman samt inköpsprocessen. Kapitel 5 består av den stilkritiska analysen av inköpta 

och utställda konsthantverk för att klargöra vad som dominerat inköpen och vilka 

stildrag som är återkommande. I kapitel 6 förs en diskussion om resultatet från analysen 

i relation till den samtida kulturpolitiken och de diskussionerna som förekom på 

kulturfältet genom ett konstsociologiskt perspektiv med hjälp av Bourdieus fältteori. 

Resultatet av avhandlingen och svaret på forskningsfrågorna presenteras även i detta 
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kapitel. Kapitel 7 består av en sammanfattning av avhandlingen som helhet och en 

diskussion om fortsatt forskning. 

 

 

2 NATIONALMUSEUM, KONSTHANTVERKSAVDELNINGEN 

OCH DEN SVENSKA KULTURPOLITIKEN 

 

Dagens museer har sitt ursprung i den samlartradition som funnits genom historien i alla 

samhällen. Denna tradition utvecklades under renässansen till ett målinriktat samlande 

av antika föremål, men även andra föremål. Dessa samlingar blev grunden till de 

konstkamrar och gallerier som uppstod lite senare, vilka blev förebilden för de museer 

som uppstod under slutet av 1700-talet och 1800-talet. Bland dessa museer fanns 

Nationalmuseum i Stockholm, som vid grundandet hette Kongl. Museum.32  

 

2.1 Nationalmuseums uppkomst och utvecklingen 1945–1966 

Nationalmuseum är ett av Europas äldsta museer och då museet öppnades, som Kongl. 

Museum den 28 juni 1792, var det första gången en svensk kunglig konstsamling blev 

offentlig. Cirka 70 år senare, år 1866, öppnades Nationalmuseum i Stockholm vilket 

innebar att Kongl. Museums samlingarflyttades till det nya museet på Blasieholmen. 

Det nya museet följde de europeiska museiidéerna och -idealen inom konstmuseerna i 

Europa; museet var ett ideologiskt fenomen där målet med museet var en iscensättning 

av konsthistorien och en fostrande institution för allmänheten.33 Betoningen på 

bildningen av allmänheten hade sitt ursprung i de tyska konstmuseerna, i vilka 

bildningen som var individens utveckling och förverkligande låg i fokus. Konstmuseet 

skulle på så sätt bidra till en god smak och en estetisk fostran för allmänheten. Men 

Nationalmuseum skulle även arbeta för att utveckla och stärka den svenska konsten och 

verka som en förebild för de svenska konstnärerna.  34  

Andra världskrigets turbulens påverkade konstlivet i Sverige, men hade inte en 

direkt negativ inverkan på Nationalmuseum. På Nationalmuseum fördes en aktiv 

utställningsverksamhet, som till stor del möjliggjordes tack vare den nya museichefen 

Erik Wettergren, som tillträtt år 1942. Hans tid som chef utmärktes av en stor satsning 

på stora utställningar, som var mer som teaterföreställningar än traditionella 

                                                 
32 Cumming 1996, 560–562; Bignamini 1996, 161–165; Hafstein 2003, 6; Losman 1982, 5–7; Abt 1996, 
355–357. 
33 Görts 1999, 72.  
34 Görts 1999, 74–75, 77. 
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konstutställningar, och av tillfälliga utställningar och epokutställningar. De tillfälliga 

och epokutställningarna gestaltade olika skeenden i den svenska konsthistorien, 

konstindustrins utveckling och det svenska konstlivets bredd. Epokutställningarna 

byggdes upp av äldre material och innehöll ingen samtida konst. De skulle vara 

pedagogiska, ha historiserande perspektiv och skapa ett sammanhang som publiken 

kunde förstå. De tillfälliga utställningarna skulle bland annat representera museets 

samlingsområden, vara aktuella, följa konstlivets utveckling och presentera samtida 

internationell konst.35 

1940-talet utmärktes av museidiskursens begrepp levande museum, där museet 

skulle vara rörligt och föränderligt i motsats till det traditionella statiska museet som 

endast visade upp samlingar. De tillfälliga utställningarna var därför det bästa sättet att 

göra museet levande och en del av sin samtid. De permanenta basutställningarna var 

däremot statiska och stod för ett konsthistorisk narrativ. Utöver utställningarna hölls 

även föreläsningar med bland annat konsthantverk och hemmet som fokus. Målet med 

dem var att visa att museer inte var kulturens likbodar, utan aktörer och bärare av den 

levande traditionen. Nationalmuseum skulle även stödja smak- och bildningsfrågan som 

var ett medborgarideal men även ett sätt att skapa nya kunder till konstmarknaden.  

1940-talet präglades även av Nationalmuseiutredningen, som tillsattes för att 

undersöka museets framtida lokalbehov. Resultatet av utredningen var att tre nya 

museer skulle skapas, ett för hantverk och konstindustri, ett för 1800-talskonst och ett 

för den moderna konsten. Av dessa tre genomfördes endast Moderna museet, som 

invigdes 1958. Anledningen till att ett konsthantverksmuseum aldrig blev till var att 

Gregor Paulsson, före detta amanuens vid Nationalmuseum, med flera ställde sig 

skeptiska till tanken. Skepticismen berodde på att de inte sett en förbättring i folkets 

smak trots museiboomen sedan slutet av 1800-talet. Ett konsthantverksmuseum 

behövde vara levande och pedagogiskt, något som de ansåg att inte kunde uppfyllas. Då 

resultatet av utredningen presenterades 1949 fanns därför inget förslag om ett 

konsthantverksmuseum.36 

1950-talet fram till 1958 var en mer mångfacetterad tid under Otte Skölds ledning. 

Utredningen Konstbildning i Sverige genomfördes för att kartlägga landets konstliv och 

konstbildningens utveckling. Med undersökningen ville ecklesiastikdepartementet 

stärka konstens samhällsroll samt den estetiska fostran. Resultatet av utredningen var att 

allt fler besökte utställningar och museum i och med det ökade välståndet, och för att 
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konsten fått en större samhällsroll. Under 1950-talet, och speciellt efter att Carl 

Nordenfalk blivit museichef år 1958, skapades en mer internationell utställningspraktik 

och flertalet utställningar skapades såsom Rembrandt år 1956. Museet fick därför 

öknamnet Internationalmuseum under åren 1958 till 1969. Internationalisering som 

startade under 1950-talet fortskred och har utvecklats sedan dess. 37   

1960-talet följde i 1950-talets fotspår och fokus låga på de internationella 

samarbetena och kontakterna som under denna tid stärktes. Museets roll inom den 

svenska konstvärlden klarnade allt mer och Nationalmuseum blev en mötesplats för alla 

sorters konstnärer. Museet införde under Skölds tid en ny policy, att göra mer inlån 

istället för att köpa in alla de verk som var viktiga för en utställning. Verksamheten och 

utställningarna var en del av nuet och utmanade moralen och vad ett museum skulle 

vara, och lät även publiken interagera med utställningarna. Publikens upplevelse av 

utställningarna var det ledande och denna tid var präglad av civilisationskritik, 

kvinnornas frammarsch och framtidstro. År 1966 firade Nationalmuseum 100 år, vilket 

firades med en utställning om drottning Kristina, och var och är en av Nationalmuseums 

största satsningar hittills.38  

 

2.2 Konsthantverksavdelningens uppkomst och utvecklingen 1945–1966 

Konsthantverksavdelningen var från början tänkt att vara ett eget museum då 

diskussionen kring ett eget museum för konsthantverk inleddes år 1877. Intresset för ett 

konsthantverksmuseum kom från att det 1851 hade grundats ett i London, Marlborough 

House. Genom att skapa ett konsthantverksmuseum i Sverige skulle samtidens 

hantverkare inspireras och få kunskap om de senaste trenderna. Önskan om ett museum 

för konsthantverk uppfylldes inte, och istället grundades Konsthantverksavdelningen på 

Nationalmuseum år 1885. Avdelningens grundande möjliggjordes av tre stora 

donationer av konsthantverk år 1877 från kung Karl XV, Axel Bielke och år 1884 från 

Svenska Slöjdföreningen.39 

Konsthantverksavdelningens samlingar hade vuxit med snabb takt sedan de första 

donationerna och inför invigningen 1885 bestod samlingen av 7657 föremål. 

Avdelningen invigdes den 16 februari 1885 av överintendenten Gustaf Upmark. Vid 

invigningen ansågs avdelningens placering i Nationalmuseum vara tillfällig, tills ett nytt 

mer internationellt museum skulle byggas i Stockholm. Museum skulle vara ett för slöjd 

och konstindustri och var ett projekt som Upmark var engagerad i. Inspirationen till det 

                                                 
37 Bergström 2018, 251–252, 304–306; Bjurström 1992, 277, 282–293. 
38 Bergström 2018, 307–308; Bjurström 1992, 303–305.   
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framtida museet var Museum of Manufactures (idag Victoria & Albert Museum), som 

var det första museet i världen för konstindustri och -hantverk. Museet som Upmark 

ville skapa skulle i bara ta till vara en fortsättning på den första Världsutställningen i 

Paris 1851, utan även ha handelsekonomiska och ekonomiska fördelar för Sverige. Det 

framtida museet skulle agera som arena för både nya moderna och äldre tiders föremål 

och vara en inspirationskälla för formgivare och industrimän. Museet skulle även 

utbilda formgivarna och industrimännen i olika tekniker, visa på goda förebilder för nya 

produkter samt fostra dem och allmänheten i den goda smaken.40 

Samlingarna som fanns vid grundandet av konsthantverksavdelningen har 

sedermera uppdaterats och kompletterats. Många donationer har gjorts men även inköp, 

vilket avdelningens chef och intendenter haft hand om. Inköpen och förvärvet av 

föremål bestod av både äldre och samtida föremål, och en del av förvärven kom direkt 

från producenter såsom Rörstrand, CBI, Orrefors, Lammhults, Källemo, Swedese. Till 

att börja med hade avdelningen statliga anslag för att köpa in verk, vilket inte längre 

finns idag. Mellan 1890-talet och 1994 fanns det ett anslag som var öronmärkt för inköp 

av då levande svenska konstnärers arbeten.41 

Under 1940-talet hölls många diskussioner kring ett konsthantverksmuseum, som 

skulle bilda folket i det svenska konsthantverket. Genom ett konsthantverksmuseum 

skulle smakbildningen påverkas, men museet skulle även verka som en forskande och 

fostrande institution och visa på konsthantverkets utveckling. Konsthantverket på 

nationell nivå ansågs vara en resurs. Trots detta lades ändå tanken om ett museum för 

konsthantverk på is då det inte fanns tillräckligt med resurser och bristande attraktiva 

förslag för hur museet skulle utformas. Diskussionen på 1940-talet ledde ändå inte till 

en nedgång utan en mängd utställningar hölls, exempelvis Orrefors. 1917–1942. 25 års 

verksamhet 1942 och den årliga utställningen Svensk bokkonst.42  

År 1945 tog Carl Hernmarck över rollen som avdelningschef efter Erik 

Wettergren som blivit Nationalmuseums nya museichef. Samma år flyttades 

Konsthantverksavdelningens samlingar tillbaka till Nationalmuseibyggnaden på 

Blasieholmen. Trots evakueringen under krigstiden hade ändå utställningsverksamheten 

varit aktiv då den gav allmänheten en vardagsflykt under krigets orosår. Kriget hade 

inte bara lett till att samlingarna blivit evakuerade utan de internationella kontakterna 

hade även fått läggas på is. Verksamheten stagnerade därför till viss del under 

krigstiden. I och med krigsslutet återupptogs de internationella kontakterna, mycket tack 
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vare Wettergren, viket främjade Nationalmuseum och dess avdelningar. Allt fler 

samtida föremål kunde köpas in och konsthantverkssamlingen kunde än en gång visa 

det senaste inom konsthantverket.  

I slutet av 1940-talet gavs konsthantverket en högre status. Konsthantverket hade 

hittills setts som endast nyttoföremål och massproduktion i motsats till konsten som 

ansågs vara fri och oberoende. Konsthantverket hade inte ansetts vara konst och 

tillverkarna inte som riktiga konstnärer. Genom utställningarna lyftes i slutet av 1940-

talet istället konsthantverket fram som en del av konsten genom att förevisa 

experimentella föremål bredvid de massproducerade nyttoföremålen. Konsthantverket 

började även ses som en resurs i museets fostrande och bildande av den svenska 

befolkningen. Kanske var det delvis därför tanken om ett skilt konsthantverksmuseum 

lades åt sida och inte togs upp i resultatet av Nationalmuseiutredningen år 1949.43 

I april 1951 öppnades basutställningen i avdelningens nya sal och omfattade 

konsthantverk från rokoko till gustaviansk stil. Utöver detta fortsatte verksamheten på 

avdelningen under 1950-talet som tidigare och en del utställningar anordnades. 

Samlingarna växte mycket under denna tid, både genom inköp och genom gåvor. År 

1958 fick avdelningen en betydande donation av modernt konsthantverk av 

Hantverkslotteriet. De föremål som donerandes valdes av Hernmarck i samråd med 

arkitekt Robert Berghagen och rektor Åke Stavenow. Denna donation var en av många 

som Hantverkslotteriet gjorde under de därpå följande åren.44  

1960-talet påverkades tydligt av högkonjunkturen och inflationen, som ledde till 

att priserna på konstverk sköt i höjden och fortsatte stiga under de kommande åren. På 

grund av detta uppstod problem då Nationalmuseum plötsligt inte hade råd med verk 

som var av betydelse för museets samlingar. I och med detta höjdes anslagen som 

stödde inköpen av nutidskonst, vilket var till Konsthantverksavdelningens fördel. År 

1960 ordnades Scandinavian Design Cavalcade i Stockholm, Malmö, Göteborg och 

Köpenhamn. Samtidigt hölls i Stockholm även en formgivarkongress med deltagare 

från elva länder och en vandringsutställning om svensk glaskonst i England. Utöver 

detta deltog avdelningen även i andra utställningar och svenska konstnärer, såsom Sven 

Arne Gillgren och Torun Bülow-Hübe, vann stipendier och priser i olika tävlingar. 

Början av 1960-talet präglades således av ett uppsving för intresset i konsthantverk, som 
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dessutom uppmärksammades avdelningen utomlands mer än någon annan avdelning på 

Nationalmuseum.45 

År 1963 togs frågan om ett konsthantverksmuseum upp igen i tidskriften Form. 

Men denna gång med tanken om ett museum som inte bara förevisar konsthantverket 

och dess utveckling genom historien utan även skulle ha undervisning och verkstäder. 

Trots goda intensioner ledde tanken inte till något mer. År 1963 präglades även av den 

stora diskussionen om konsthantverk och vikten av välgjorda produkter. Diskussionen 

syntes i inköpen som dominerades av det moderna, samtida konsthantverket och 

levande svenska konstnärernas verk. Förvärven av konsthantverk under åren 1964–1966 

utmärktes av många betydande donationer, men även en utvidgning av samlingen av då 

levande svenska konstnärers arbeten. När år 1966 gick mot sitt slut bestod avdelningens 

samlingar av 25 000 föremål.46  

Konsthantverksavdelningen har sedan den grundades haft hand om 

konsthantverket från äldre tid till nutid, vilket inte haft en negativ inverkan på 

avdelningen enligt Ann-Sofi Topelius. Trots att Moderna Museet grundades var planen 

aldrig att dela upp konsthantverksamlingen, då tanken om ett eget museum och vikten i 

att visa en helhet var stark. Vikten låg och ligger än idag vid att visa på 

konsthantverkets utveckling som en helhet.47   

 

2.3 Basutställningen av konsthantverk 

Konsthantverksavdelningens första basutställning öppnade 1885 och planerades med de 

europeiska konstindustrimuseerna som förebild av avdelningschef Ludvig Looström 

(chef för Konsthantverksavdelningen 1885–1900 och museichef 1900–1915). De olika 

materialen förevisades åtskilda från varandra och basutställningen byttes i sin helhet 

inte ut förrän 1923. 48 

År 1923 skedde nästa förändring i hur konsthantverket ställdes ut. Denna gång var 

det museichefen Erik Folcker (chef för Konsthantverksavdelningen 1900–1919, 

museichef 1919–1925) som planerade utställningen. Folcker ansåg i sitt förslag för den 

nya utställningen att den behövde moderniseras, då den var konstruerad av föråldrade 

material och utställningsmaterial samt led av utrymmesbrist. I sin modernisering ville 

Folcker gallra bland de många föremålen för att eliminera överflödet av utställda 

                                                 
45 Nationalmuseum 1961, 3–13; Nationalmuseum 1962, 6–12, 46–47; Nationalmuseum 1963, 3–4, 14, 16, 
18. 
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föremål. Folcker frångick i sin plan de historiskt möblerade interiörerna och valde att 

istället skapa stilensembler av föremål i olika material som tillsammans förevisade en 

viss stil på bästa sätt.49 

Folcker kritiserade inte bara sättet att ställa ut konsthantverkssamlingens föremål 

utan även montrarna, i vilka föremålen hittills varit utställda i. Avdelningens samling av 

montrar var enligt Folcker alldeles för brokig. Folcker tyckte därför att utställningen 

påminde mer om ett magasin än om en utställning där föremålen ställdes ut till deras 

fördel. Folcker ansåg att det även var viktigt med etiketter vid varje föremål för att 

berika publikens besök.50  

År 1945 ställdes basutställningen upp på i princip samma sätt som den var innan 

andra världskriget och evakueringen av Nationalmuseibyggnaden trots att det då hade 

varit ett perfekt tillfälle att göra förändringar. Detta berodde troligtvis till stor del på 

diskussionen om ett eget konsthantverksmuseum. När denna tanke än en gång inte 

förverkligades påbörjades en modernisering av basutställningen. Avdelningschefen Carl 

Hernmarck stod för moderniseringen och fokus låg även denna gång på att byta ut 

montrarna, av vilka vissa var runt 75 år gamla. Montrarna skulle enligt Hernmarck 

förevisa föremålen utan att ta någon uppmärksamhet från föremålen. De skulle 

dessutom gå att flytta så att de kunde flyttas till ett nytt museum ifall drömmen om ett 

konsthantverksmuseum skulle förverkligas.51  

År 1956 kunde den av Hernmarck skapade nya basutställning öppnas. 

Utställningen präglades av uppdelningen av skådesamlingen och studiesamlingen, en 

tanke som fötts redan 1923. Montrarna som tillverkats till den nya basutställningen var 

gjorda i rödbok, glas, plast och mässing. Utöver dessa beställdes även fönstermontrar 

för det äldre glaset som bekostades med den donation på 12 000 kronor som direktör 

Gunnar V. Philipson gjort. Vid nyplaneringen av basutställningen och användningen av 

avdelningens rum målades takets rika ornament över, som sedan återställdes på 1970-

talet.52  

 

2.4 Kulturpolitiken i Sverige 1945–1966 

Kulturpolitik avser den beslutsprocess kring och de debatter om offentliga institutioner, 

såsom museer, som möjliggör att ett rikt kulturliv kan främjas och kulturmiljöer kan 

bevaras och utvecklas. Kulturdepartementet, i Sverige, instiftades år 1991 och ansvarar 
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för de statliga kulturella institutionerna. Den politik som kulturdepartementet för 

omfattar bland annat att stöda kulturverksamhet i länsmuseer och länsteatrar.53 

Kulturpolitiken i 1940-talets Sverige dominerades av synen att det fanns en 

universell kultur och kanon som skulle spridas. Bilden av vad som var god kultur och 

konst var snäv och de modernistiska inriktningarna var allt som oftast inte accepterade 

på de stora institutionerna.54 Genom kulturpolitiken föll spridandet av kanon på 

museerna som fick statsbidrag för inköp och utställandet av konstverk. Dessa inköp 

innefattade inte endast historiskt betydande konst utan även samtida konst köptes in. 

Sedan 1930-talet hade målet med kulturpolitiken varit att se till att alla i samhället hade 

tillgång till god konst av hög kvalitet för att genom konsten inte bara bilda folket utan 

även ge dem en paus från vardagens slit och agera som terapi.55 

1950- och 1960-talets kulturpolitik var mer accepterande än den under 1940-talet 

även om det ännu ansågs finnas en kanon som skulle spridas till allmänheten. Nya 

institutioner grundades och de äldre moderniserades för att möta förändringen i 

samtiden och samhället.56 Även om synen på god kultur och konst var snäv kan det 

ändå sägas, utgående från redogörelsen om Nationalmuseums verksamhet, att kultur 

ansågs som något mer än bara konst. Utöver konstverk inkluderades även hemmet i 

flera utställningar på Nationalmuseum, vilket skapade ett lite bredare perspektiv på 

kultur och konst än tidigare. Nationalmuseum visade således att kultur även var en 

livsstil, om än i begränsad utsträckning, vilket antyder att detta även var den 

kulturpolitiska synen. Nationalmuseums chef var, under den undersökta perioden, vald 

av regeringen och bör logiskt sett därför även stöda den kulturpolitik som fördes i 

Sverige. Konsten skulle göras tillgänglig för alla och utbilda allmänheten inom god 

konst genom utställningar och föreläsningar. I och med detta var den svenska linjen 

inom kulturpolitiken kulturell demokratisering.57 Vikten låg vid att alla skulle ha 

tillgång till kulturen framom att visa den verkliga vidden av kultur, även om 

kultursynen var relativt bred då hemmet ansågs som en del av konsten. 

Konst och kultur var mellan 1940- och 1960-talet i Sverige en central del i folkets 

utbildning och smakfostran. Kulturen ansågs vara ett självberättigande värde, eller 

kapital. Denna syn förändrades senare under 1980-talet då konsten började ses som 
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något som kan utveckla samhället.58 Detta kom även fram i Nationalmuseums 

verksamhet, utbildningen av folket var museets centrala syfte vid sidan om att skapa en 

samling av verk för framtiden. Skapandet av Moderna museet 1958 var även ett steg 

som togs för smakfostran. I synen på konsten som en viktig del av allmänhetens 

bildning finns tanken om konsten som något gott för samhället enligt Matarasso och 

Landry.59 

 

 

3 SVENSKT KONSTHANTVERK 1945–1966 

 

Det svenska konsthantverket präglades från 1940- till 1960-talet av diskussionen kring 

den goda smaken, funktionalism och efterkrigstidens ekonomiska problem samt 

högkonjunkturen som följde den. Det var även nu som det svenska konsthantverket fick 

stora framgångar utomlands tillsammans med konsthantverket i övriga Norden. Som 

följande behandlas glasets, keramikens och ädelmetallföremålens utveckling under 1945 

till 1966 för att skapa en översikt i stilideal och hur synen på konsthantverk utvecklades.  

 

3.1 1940-talet 

1940-talets konsthantverk präglades av efterkrigstiden. Exporten till Europa hade varit 

på is och det svenska konsthantverket isolerades. Isolationen var ändå inte till 

konsthantverkets nackdel utan från isolationen växte istället fram inspirationen för 

nyskapande. Således blomstrade konsthantverket på 1940-talet trots materialbrist och 

kriget. Stilmässigt gick konsthantverket mot ett mjukare funktionalistiskt formspråk. 

Den svenska funktionalismen förespråkade enkelhet, ändamålsenlighet inom 

bruksföremålen och konsthantverk. Formen skulle följa funktionen, som skulle lyftas 

fram med hjälp av god formgivning. Den enkla helheten fick inte döljas av onödig 

dekor. Begreppet vackrare vardagsvara, myntat av Gregor Paulsson, präglade starkt 

denna tid och stod för ärlighet inom formgivning. Ärlighet var ett tidsenligt formspråk 

som inte försökte anamma tidigare ideal eller dölja föremålets funktion. Föremål som 

följde detta var sanna och vackra. De unga konstnärerna uppfattade detta som en plikt 

och de skapade istället friare föremål med rik dekor. De äldre såg däremot en möjlighet 

att skapa nya versioner av de tidigare decenniernas funktionsinriktade och 

standardiserade formspråk. I slutet av 1940-talet fick en konstnärlig individualitet sitt 
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grepp om konsthantverket. Föremålen hade allt mer varierande formspråk, vilket var en 

reaktion mot 1930-talets programförklaringar. Det fanns därför två linjer inom 

konsthantverket under 1940-talet: en med fokus på det individuella formspråket och en 

med fokus på 1930-talets funktionalism och standardisering ur ett nytt perspektiv.60 

 

Glas 

Glaskonsten var under 1940-talet relativt återhållsam i och med materialbristen av 

kristallglas. De glasföremål som producerades under denna tid var antingen nyttiga eller 

dubbelnyttiga, det vill säga vackra eller både vackra och praktiska. Därmed gick glaset 

delvis emot idealen om vackrare vardagsvara och det mesta av glasföremålen som 

tillverkades var kreativa i sitt uttryck. Materialmässigt var det tunna glaset mer populärt 

än det tunga och tjocka glaset som tidigare dominerat.61 

 

Keramik 

Keramiken blomstrade i sin dekor under 1940-talet trots materialbristen, sänkta priser 

och bränslebristen. Den mjuka formen fick stort genomslag och servisbegreppet 

upplöstes och ersattes av idén att duka med olika tallrikar och skålar. Konstnärlig 

individualitet och experiment var vanliga inslag i den svenska keramiken under denna 

tid och en mer fräsch och ny keramik skapades. Abstrakt dekor blev allt vanligare och 

föremålen började växa på höjden.62  

 

Metall 

Metallarbetena präglades av kärlek till materialet och detaljerna i och med 

materialbristen. Korpus hade knappt någon dekor och präglads av enkelhet. Även 

matsilvret fick under 1940-talet ett nytt utseende med fokus på enkelhet och 

användbarhet. Smyckena var däremot inriktade på variation i uttryck och formspråk 

med både mer traditionella smycken och experimenterande nyare former. 63  

 

3.2 1950-talet 

Under 1950-talet ökade välståndet i Sverige och samhället utvecklades mot ett 

överflödssamhälle. Konsthantverket blev allt mer säsongsbetonat, vilket oroade 

                                                 
60 Topelius 1967, 103–104; Widman 1975, 69; Robach 2002, 321–324; Paulsson 1919, 12, 15; Paulsson 
& Paulsson 1957, 76. 
61 Ernstell 2002a, 447–449; Topelius 1967, 116–117; Widman 1975, 81. 
62 Ericsson 2002, 401, 422, 427; Topelius 1967, 112–116; Widman 1975, 76–77. 
63 Topelius 1967, 118; Gerber 2002, 451–452, 463–464, 468.  
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medlemmarna på konsthantverksfältet. Genom att använda konstnärernas namn som 

lockbete lyftes det svenska, högkvalitativa konsthantverket fram. Måttfullheten och den 

enkla naturliga formen dominerade som stilideal och det tidiga 1900-talets enkla 

formideal nådde nu sin kulmen i Scandinavian design. 64 Mot slutet av 1950-talet fick 

ändå det mer fria konsthantverket vind i sina segel, en utveckling som blomstrade på 

1960-talet.65 

 

Glas 

1950-talets glas var inspirerat av Scandinavian design och dess förädlade former och 

graciösa linjer. Den ädla glaskonsten under denna tid företräddes av Nils Landbergs 

tulpanglas i tunt och tonat glas. Däremot började synen på den goda konsten inom 

glaset förändras och bli mer bred, vilket gjorda att även mer personliga uttryck började 

uppstå.66  

 

Keramik 

För keramiken var 1950-talet en brytningstid då de återöppnade gränserna ledde till en 

stor konkurrens från utlandet. Detta ledde till en aktion mot den billiga 

importkeramiken.  Allmänheten upplystes om vikten av inhemska och nordiska 

kvalitetsföremål och genom framförandet av vackrare vardagsvara, som fortfarande var 

aktuellt. Hushållsporslinet dominerandes av enkla former samt funktionsinriktad 

saklighet, och under början av 1950-talet var det vanligt att blanda färger vid dukning, 

vilket syntes i tillverkningen av serviser med olika delar i olika färger. Konstkeramiken 

fick i slutet av 1950-talet sitt genombrott och präglades av experimentlust. Den fria 

formen inom konstkeramiken uttrycktes genom ojämna ytor, ojämn glasyr och en mer 

friare förhållning till formen och nyttokravet.67  

 

Metall 

Smyckena och korpus präglades av ett gränsöverskridande mellan fri gestaltning och 

den mer strama konstindustrin. Trots bättre ekonomi var priserna på silver höga och 

därför lades mer vikt på materialet än den konstnärliga bearbetningen. Korpus var 

inriktad på det skulpturala uttrycket, rytmer, mjuka, släta och glänsande ytor, asymmetri 

och avsaknad av dekor. Matsilvret var fortsättningsvis traditionellt i sitt uttryck som på 
                                                 
64 Scandinavian design är en version av funktionalismens ideal inom vilken rena linjer, harmoni, det 
sparsmakade och ändamålsenliga var idealet. Sommar 2003, 6, 114. 
65 Widman 1967, 121–122, 125–126, 133; Widman 1975, 94–95, 98.  
66 Ernstell 2005, 359–360. 
67 Robach 2010, 20, 61; Brunius 2005, 329–331, 336–337. 
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1940-talet medan smyckekonsten blev allt mer inriktad på det personliga uttrycket 

genom skulpturala former och den ädla metallen i kombination med oädla stenar. 68  

 

3.3 1960-talet 

Konstklimatet i Sverige fick under 1960-talet gick i en ny riktning från 1950-talets 

tillbakablickande, tingsfixering, förnuftsdyrkan och estetiserande till ett 

framåtblickande, internationalism och öppenhet. Men vid sidan om detta nya formspråk 

levde funktionalismens ideal ännu kvar. Debatten om masskonsumtionen fick fart 

genom Lena Larssons artikel ”Köp, slit, släng” i tidskriften Form (1960). Samtidigt 

fördes även en diskussion kring om enkelhet eller dubbelnyttighet var det som skulle 

eftersträvas. Utöver detta ifrågasatte många konstnärer aktiva inom konsthantverket ifall 

det fanns en plats för dem, en diskussion som togs upp i utställningen Form Fantasi år 

1964.69 Utställningen har dock för eftervärlden setts som konsthantverkets befrielse från 

tidigare decenniers form- och funktionsinriktade formgivning. Som helhet präglades 

1960-talet av en experimentlust och en revolt mot det tidigare mer programmatiska 

konsthantverket genom omprövning och ifrågasättande av material och metoder. 1960-

talet var även decenniet då konsthantverket fick en högre status och klyftan mellan 

småpynt och konsthantverket vidgades.70  

 

Glas 

Glaskonsten var lika så experimentell och präglades av en frigörelse från det klara och 

tunna glaset och ett ifrågesättande av den ädla formen. Istället skapades mer robust och 

uttrycksfullt glas med bubblor och användningen av färg blev vanligare. De medvetna 

defekterna blev vanliga inslag och de unga glaskonstnärernas glas var fräckt och 

traditionslöst. 1960-talet var således inom glaskonsten ett möte mellan olika material 

och former som innehöll även humor och ironi som inte förekommit tidigare. Men 

under denna tid fanns även de som fortsatte med den traditionella linjen om den sakliga 

och enkla formen.71 

 

 

 

 

                                                 
68 Ericsson 2005, 379–381, 384, 386, 390, 395–396, 398.  
69 Robach 2010, 93–105; Widman 1967, 346, 350. 
70 Widman 1975, 113; Widman 1967, 136, 147–148; Brunius 2005, 345–346, 350. 
71 Ernstell 2005, 369–370; Widman 1967, 141; Widman 1975, 124–129. 
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Keramik 

Keramiken under denna tid följde de vindar som ovanstående diskussioner och debatters 

skapade och en mer fri keramik uppstod. Keramiken var livsbejakande samt 

experimentell och utmanade gränsen mellan konst och konsthantverk.72  

 

Metall 

Smycken och korpus hade under 1960-talet en frihet i sin uttrycksfullhet i modernistisk 

anda. Enkla former med sinnrika detaljer präglade både smycken och korpus. Det 

genomgående uttrycket var i början av 1960-talet stramt och geometriskt men blev mot 

slutet av decenniet allt mer fritt. Slutet av 1960-talet präglades därmed av kontraster 

mellan skarpa kanter och mjuka ytor samt oregelbundna ytor. Matsilvret hade under 

1950-talet genomgått en del förändringar som kvarstod till 1960-talet: rundare skedblad, 

kniv och gaffel i en storlek samt kortare tenar på gafflarna.73 

 

 

4 KONSTHANTVERKETS VÄKTARE 1945–1966 

 
Konsthantverksavdelningen bestod och består än idag av en avdelningschef, intendenter 

och amanuenser. Dessa personer skötte avdelningens verksamhet, bland annat 

utställningar och föredrag, men även inköpen av konsthantverk. I detta kapitel 

presenteras avdelningens chef Carl Hernmarck samt de intendenter som arbetade längst 

på avdelningen.  

 

4.1 Konsthantverksavdelningens chef Carl Hernmarck 

Carl Hernmarck föddes 27.12.1901 i Stockholm. År 1927 blev han filosofiekandidat 

från Uppsala universitet, filosofie licentiat 1933 och filosofiedoktor 1934. År 1929 

anställdes han på Nationalmuseum i Stockholm, 1942 blev han intendent för 

Konsthantverksavdelningen och mellan åren 1945 och 1966 var han avdelningschef för 

Konsthantverksavdelningen. Hernmarck tog officiellt över chefskapet 1.10.1946 efter 

Erik Wettergren enligt Meddelanden från Nationalmuseum.74 Men enligt Per Bjurström 

                                                 
72 Brunius 2005, 351, 356; Widman 1967, 141; Widman 1975, 118–119. 
73 Widman 1975, 129–134; Widman 1967, 145; Ericsson 2005, 390, 395, 399–400.  
74 Nationalmuseum 1947, 32. 
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i Nationalmuseum 1792–1992 var Hernmarck chef redan från 1945,75 vilket är det årtal 

som beaktas i denna avhandling.76 

Under sin tid som avdelningschef var Hernmarck inte bara involverad i inköpen 

utan även ansvarig för de tillfälliga utställningarna som ordnades på avdelningen. Han 

höll föredrag, var jurymedlem i olika tävlingar och tog även ställning för drömmen om 

ett konsthantverksmuseum.77 I en artikel i Dagens Nyheter lyfte Hernmarck fram vikten 

och aktualiteten av ett konsthantverksmuseum. Dessa åsikter grundade sig i de tidigare 

diskussionerna om museet, i avdelningens lokalbrist och iavdelningen blivit 

internationellt erkänd.  

Det nya konsthantverksmuseet skulle enligt Hernmarck vara centralt beläget, helst 

på Blasieholmen, för att vara lättillgängligt för allmänheten. Museet skulle vara 

allmänhetens egendom så som Nationalmuseum. Hernmarck ansåg inte att sammanföra 

samlingarna med en konsthantverksutbildning skulle lyckas då lokalerna skulle bli för 

små, och ligga för långt från centrala Stockholm. Ett för trångt museum skulle vara 

tråkigt för allmänheten och bli en plats som endast områdets experter kunde uppskatta. 

Hernmarck ville ha ett museum som var en plats för njutning, ”ett ögats konsert”, men 

som även innehöll studiesalar så att de blivande konsthantverkarna enkelt kunde studera 

samlingarna verk. Detta museum skulle däremot endast innehålla det äldre 

konsthantverket. Det moderna skulle vara en filial till Moderna museet och vara 

inspirerat av Museum of Modern Art i New York. Filialen skulle placeras vid 

Kungsträdgården för att bli en del av det moderna samhället och vardagens brusande 

liv. Problemet med ett museum över modernt konsthantverk var enligt Hernmarck 

omöjligheten i att köpa in alla de verk som var viktiga för helheten. Arbetet med inlånat 

material var därför centralt för att museet skulle fungera.78   

I denna redogörelse av Hernmarcks tankar om ett kosthantverksmuseum syns inte 

bara hans stora kunskap om området, men även att det moderna konsthantverket inte var 

                                                 
75 Bjurström 1992, 386. I avhandlingen beaktas Bjurströms noterade årtal då det kan antas att Hernmarck 
var ansvarig för avdelningen redan från och med 1945, vilket Bjurströms årtal syftar på. 
Nationalmuseums chef Erik Wettergren var efter 1942, då han tillträdde som chef för museet, fortfarande 
chef för Konsthantverksavdelningen, på grund av att det inte hade hittats en lämplig efterträdare. 
Krigsslutet och de sämre ekonomiska resurserna kan ha haft en inverkan på att det inte tillsattes någon ny 
avdelningschef 1942, enligt Micael Ernstell (e-post-meddelande 27.2.2019). Då Hernmarck även var den 
enda heltidsanställda och den enda intendenten, utöver Wettergren, på avdelningen mellan åren 1942 och 
1945 kan det antas att Hernmarck tog över rollen som avdelningschef innan han officiellt tillsattes. Den 
samhälleliga situationen som rådde då kan även enligt Ernstell ha tillfört att det inte prioriterades att 
genast tillsätta Hernmarck officiellt. 
76 Hård af Segerstad, Ulf, ”Carl Hernmarck till minne, Känd auktoritet på konsthantverk”, Svenska 
dagbladet, 11.12.1990, del 1, 22; [Osign.], ”Dödsfall: Carl Hernmarck”, Dagens Nyheter, 5.12.1990, del 
D, 62. 
77 ”Carl Hernmarck” i artiklar och notiser, Dagens Nyheter, 1945–1990. 
78 Hernmarck 1946, 5. 
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hans starkaste sida och det han brann för. Under hans tid som avdelningschef var han 

enligt Topelius den som ansvarade mest för det äldre konsthantverket, medan hans 

medarbetare tog mer hand om det moderna. Efter 1957 var ansvaret för det moderna 

främst Dag Widmans, som var specialiserad på modernt och samtida konsthantverk.79  

Under sin livstid skrev Hernmarck 38 böcker och 8 artiklar, såsom Graverade 

glas i Nationalmusei samlingar (1946), Svenskt sjuttonhundratal: en stilhistorisk 

undersökning (1954), The art of the European silversmith: 1430–1830 (1977), 

Custodias procesionales en España (1987) och ”Minnen från Nationalmusei avdelning 

för konsthantverk under 1900-talets första hälft” i Bulletin / Nationalmuseum (1991).80 

De flesta böcker och artiklar som Hernmarck skrev under sin livstid berör äldre 

konsthantverk och silversmide, speciellt 1600-tal till tidigt 1800-tal. De förtydligar 

därför, tillsammans med notiser och artiklar från Dagens Nyheter, Hernmarcks stora 

intresse för, specialkunskaper och position som Sveriges främsta kännare inom 

området.81 Även i Svenska Dagbladet i nekrologen skriven av Ulf Hård af Segerstad 

lyfts Hernmarck fram som en framstående kännare och ledande auktoritet inom svenskt 

silversmide, men också inom fajans och porslin. Hård af Segerstad nämner även att 

Hernmarck var en av dem som genom sitt arbete var delaktig i att öka intresset för 

Nationalmuseum efter museets sämre besökarsiffror under kriget. Det arbete han gjorde 

på avdelningen med de tillfälliga utställningarna väckte stor uppmärksamhet nationellt 

och fick gott mottagande bland både kritikerna och allmänheten.82 

Under sitt sista år som avdelningschef, 1966, var Hernmarck tjänstledig och Dag 

Widman var då tillförordnad avdelningschef. Trots detta ingår år 1966 i denna 

avhandling då han officiellt ännu var avdelningschef.  Vid årets slut gick Hernmarck i 

pension och fick Sveriges Hantverks- och Industriorganisations förtjänstmedalj i guld 

som tack för sin hjälp och de råd som han bistått med.83 Vid sin pension hade 

Hernmarck arbetat på Nationalmuseum i 29 år. Efter sin karriär på Nationalmuseum 

flyttade Hernmarck till London för forskningsarbete och senare vidare till Spanien. År 

1979 fick Hernmarck Bukowskis kulturpris för sin stora kunskap om konsthantverk av 

                                                 
79 Topelius, Ann-Sofie, telefonintervju 22.11.2018. 
80 Libris, ”Carl Hernmarck (1901–1990)”, 
http://libris.kb.se/hitlist?q=carl+hernmarck&r=;pers:(Hernmarck+Carl+1901+1990)&p=1&f=simp&g=&
s=r&t=v&m=10&d=libris, 28.2.2019. 
81 “Carl Hernmarck” i artiklar och notiser, Dagens Nyheter, 1945–1990; Topelius, Ann-Sofie, 
telefonintervju 22.11.2018. 
82 Hård af Segerstad, Ulf, ”Carl Hernmarck till minne, Känd auktoritet på konsthantverk”, Svenska 
dagbladet, 11.12.1990, del 1, 22 
83 [Osign.], “Carl Hernmarck hyllad med hantverksmedalj”, Dagens Nyheter, 8.12.1965, del 1, 18. 
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olika slag, speciellt silversmide, och sitt arbete med att sprida denna kunskap. Den 

29.11.1990 dog Hernmarck i San Pedro de Alcántara i Spanien 88 år gammal. 84 

 

4.2 Intendenterna  

De intendenter som presenteras till näst är inte de enda som arbetade på 

Konsthantverksavdelningen mellan åren 1945 och 1966. Men de är däremot de som 

arbetade på avdelningen längst och hade därför en inverkan på avdelningens 

verksamhet. Intendenterna som presenteras är Bo Gyllensvärd, Eva Nordenson och Dag 

Widman. 

 

Bo Gyllensvärd 

Bo Gyllensvärd föddes i Torskinge, Värnamo 11.10.1916 och blev filosofie licentiat 

1944 samt filosofie doktor 1958 vid Stockholms universitet. Gyllensvärd inledde sin 

karriär med ett vikariat som amanuens på Nationalmuseum 1945 med ansvar över 

Osvald Siréns Kinasamling. Året därpå blev vikariatet en fastanställning som amanuens 

på Konsthantverksavdelningen för att bistå Hernmarck i hans arbete och fortsätta arbetet 

med Kinasamlingen. Gyllensvärd arbetade på avdelningen fram tills 1958, varpå han 

1959 tillträdde som första intendent och museichef för det kommande Östasiatiska 

museet som öppnade 1963. Mellan åren 1955 och 1973 var Gyllensvärd även intendent 

för Gustaf VI Adolfs kinesiska samling.85 

Gyllensvärd var främst en museiman och pedagog, vars styrka låg i hans stora 

kännedom om föremål, hans kvalitetssinne och kännarskap inom föremålsforskningen. 

Hans ville skapa ett museum för den östasiatiska konsten och kulturen, vilket han även 

gjorde. Gyllensvärd hade ett stort intresse för folkbildningen och det var viktigt för 

honom att sprida den kunskap han hade om den kinesiska konsten och kulturen. Detta 

gjorde han bland annat genom sin forskning, föreläsningar och de böcker och 

populärvetenskapliga texter som han skrev. Gyllensvärds doktorsavhandling Tang Gold 

and Silver (1958) gjorde honom internationellt känd som en av de ledande kännarna av 

kinesisk konst. Denna följdes av flertalet böcker och artiklar inom samma område, 

                                                 
84 [Osign.], “Carl Hernmarck hyllad med hantverksmedalj”, Dagens Nyheter, 8.12.1965, del 1, 18; 
[Osign.], “Två delar Bukowskis kulturpris”, Dagens Nyheter, 22.11.1979, del 2, 64; [Osign.], ”Dödsfall: 
Carl Hernmarck”, Dagens Nyheter, 5.12.1990, del D, 62; [Osign], ”Carl Hernmarck”, Dagens Nyheter, 
5.12.1990, del D, 68. 
85 Projekt Runeberg, ”Gyllensvärd, Bo”, http://runeberg.org/vemardet/1993/0409.html, 4.3.2019; 
[Osign.], Helsingborgs dagblad, 26.1.2004; Bjurström 2005, 18. 
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såsom Kinesiskt porslin (1966) och Kina Slott på Drottningholm (1972).86 

År 1981 gick Gyllensvärd i pension från Östasiatiska museet och fick samma år 

professorstitel av regeringen. År 1984 vann han Bukowskis kulturpris. Den 12.1.2004 

avled Gyllensvärd. Gyllensvärd var en av de mest framstående kännarna av den 

kinesiska konsten och kulturen. Genom arbetet med Östasiatiska museet spred han sin 

kunskap och skapade ett museum som vid hans död var världsledande inom området.87 

 

Eva Nordenson 

Eva Nordenson föddes 7.12.1925 och blev 1949 filosofie kandidat i konsthistoria från 

Uppsala universitet. År 1962 blev hon filosofie licentiat vid Stockholms universitet. 

Nordenson studerade konsthistoria för Gregor Paulson och präglads starkt av hans 

tankar kring museerna som konstbildande institutioner. År 1953 blev Nordenson 

anställd på Nationalmuseum som intendent på bland annat Konsthantverksavdelningen. 

Under sin tid på avdelningen arbetade hon med flera av de internationellt 

uppmärksammade utställningarna såsom Konstskatter från Dresden (1969) och Finskt 

1900 (1971).88 

Nordenson var ledande inom konstpedagogiken och var utöver intendent på 

Konsthantverksavdelningen även chef för avdelningen för konstbildning. Hon byggde 

om verksamheten på avdelningen och lade fokus på talteknik, med hjälp av vilken 

konsten skulle göras levande och besökarnas intresse skulle fångas. Nordensons arbete 

med konstpedagogiken var en av hennes största insatser på det svenska kulturfältet. 

Efter sin tid på Nationalmuseum var Nordenson chef på Kulturen i Lund (1977–1982) 

och chef för Skansen (1982–1992). År 1995 blev Nordenson hedersdoktor vid Uppsala 

universitet och 2003 tilldelades hon Gösta Berg-medaljen. Under sin livstid gav 

Nordenson ut flertalet böcker och artiklar inom olika hantverksområden. Hennes 

specialitet var konstpedagogiken och en bred kunskap inom konsthantverk. Nordenson 

dog 11.6.2014.89 

                                                 
86 Bjurström 2005, 19, 21–22; Allert m.fl. ”Bo Gyllensvärd. Östasiatiska museets lysande skapare”, 
Dagens Nyheter, 23.1.2004. 
87 Bjurström 2005, 22; Allert m.fl. ”Bo Gyllensvärd. Östasiatiska museets lysande skapare”, Dagens 
Nyheter, 23.1.2004; [Osign.], “Bo Gyllensvärd”, Svenska Dagbladet, 22.1.2004, 29; Digitalt museum, 
https://digitaltmuseum.org/021037461328/gyllensvard-bo-1916-2004, 4.3.2019; Östasiatiska museet, 
http://collections.smvk.se/carlotta-om/web/object/625456, 4.3.2019. 
88 Nya Idun, http://nyaidun.se/eva-nordenson/, 4.3.2019; Skansen, 
http://www.skansen.se/sv/fruntimmersveckan-19-24-juli, 4.3.2019; Cavalli-Björkman, Görel och Torsten 
Gunnarson, “Eva Nordenson”, Dagens Nyheter, 27.6.2014. 
89 Nya Idun, http://nyaidun.se/eva-nordenson/, 4.3.2019; Cavalli-Björkman, Görel och Torsten 
Gunnarson, “Eva Nordenson”, Dagens Nyheter, 27.6.2014; [Osign.], “Eva Nordenson”, Svenska 
Dagbladet, 18.6.2014, 33; Libris, ”Eva Nordenson (1925–2014)”, 
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Dag Widman 

Dag Widman föddes 27.4.1924 och studerade konsthistoria vid Uppsala universitet 

under Gregor Paulsson ledning. År 1954 fick Widman sin licentiatexamen och 1957 

blev han anställd på Konsthantverksavdelningen. Under sin tid på avdelningen höll han 

flertalet föreläsningar och visningar inom olika konsthantverksområden och 

medverkade även i arbetet med många utställningar.90 

Widman brann för det moderna konsthantverket och hade en bred kunskap inom 

området. Han var en lyhörd och finkänslig tolkare av föremål och var varsam i de 

tolkningar och formuleringar som han publicerade i sina böcker om konsthantverk. 

Widman spred generöst sin kunskap och skrev flertalet verk inom området. Under sin 

tid på avdelningen var Widman tillförordnad avdelningschef under kortare perioder åren 

1960, 1961 och under hela året 1966. Mellan åren 1963 och 1965 var Widman 

tjänstledig från avdelningen för att arbeta som vice direktör för Svenska 

slöjdföreningen. År 1964 ordnade han föreningens första konsthantverksutställning, 

Form Fantasi, som var en manifestation för det moderna och djärva konsthantverket.  

På Konsthantverksavdelningen var han den som arbetade för att synliggöra det 

moderna konsthantverket och göra det mer tillgängligt för allmänheten. Efter 

Hernmarcks avgång 1966 blev Widman ny avdelningschef för konsthantverket år 1967. 

Under 1960- och 1970-talen moderniserade Widman avdelningen. Tyngdpunkten bland 

de utställda föremålen flyttades från det äldre konsthantverket till det moderna. Detta 

arbete inleddes troligtvis redan då Widman var intendent på avdelningen och fick 

ansvaret för det moderna konsthantverket, som var hans specialområde. Widman hade 

ett öga för vad som skulle vara intressant för kommande generationer inom det samtida 

konsthantverket och hade därför stor inverkan på vad som köptes in.91  

År 1981 avgick Widman som avdelningschef och blev istället chef för Prins 

Eugens Waldemarsudde, och arbetade där fram till sin pensionering 1989. Under sin 

livstid publicerade Widman flera böcker om konsthantverk, konstnärer och konst, 

såsom Konsthantverk, konstindustri och design 1895–1975 (1975) och Sigurd Persson: 

En mästare i form (1994). Widman var en framgångsrik museiman som arbetade för att 

lyfta fram konsthantverket från skuggan av designen. Widman dog den 30.10.2003.92 

                                                                                                                                               
http://libris.kb.se/hitlist?q=Eva+nordenson&r=;pers:(Nordenson+Eva+1925+2014)&p=1&f=simp&g=&s
=r&t=v&m=10&d=libris, 4.3.2019. 
90 Bjurström m.fl. 2003; ”Dag Widman” i artiklar och notiser, Svenska Dagbladet, 1957–1981.  
91 Topelius, Ann-Sofie, telefonintervju 22.11.2018; Bjurström m.fl., Dagens Nyheter, 12.11.2003, 
https://www.dn.se/arkiv/familj/dag-widman-lysande-museiman-satte-konsthantverket-framst/, 4.3.2019; 
Projekt Runeberg, ”Widman, Dag”, http://runeberg.org/vemardet/1993/1181.html, 4.3.2019.  
92 Bjurström, Per m.fl., ”Dag Widman. Lysande museiman satte konsthantverket främst”, Dagens 
Nyheter, 12.11.2003; Nationalmuseum, http://emp-web-
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4.3 Inköpsprocessen 

Inköpen på konsthantverksavdelningen var ett samarbete mellan avdelningens chef, 

intendent, amanuenser och extra personal. De anställda på avdelningen bestod alltid av 

en chef och en intendent, men mot slutet av 1940-talet och fram tills 1966 fanns det 

även amanuenser och extra anställda som hjälpte till i arbetet. Amanuenserna och extra 

personalen som arbetade på avdelningen var deltidsanställda och en del av dem arbetade 

under kortare perioder då det behövdes.93 

Inköpen av de konsthantverk som köptes in skedde fortlöpande och i samråd med 

avdelningschefen Carl Hernmarck, men i och med att han intresserade sig mer för det 

äldre konsthantverket var det allt som oftast hans underordnade som skötte inköpen av 

de då levande svenska konstnärernas arbeten. Intendenterna besökte gallerier med mera 

för att sedan föreslå verk för inköp. Utöver detta användes även de kontakter som 

avdelningen hade för att underlätta inköpen. Hernmarck var däremot mer involverad i 

inköpen av moderna silverföremål då dessa, utöver det äldre konsthantverket och 

silvret, var hans specialområde. Hernmarcks namn är det som står på alla protokoll över 

inköp i och med att han var avdelningschef och en del av nämnden för inköp. Således 

ansvarade han formellt över inköpen.94  

Av de intendenter som presenterades i föregående kapitel var det, enligt Ann-Sofi 

Topelius, Eva Nordenson och Dag Widman som hade i samråd med Hernmarck 

ansvaret för inköpen av modernt konsthantverk. Bo Gyllensvärd var enligt Topelius 

troligtvis inte inblandad i inköpen då hans intresse och ansvar låg på avdelningens 

östasiatiska konsthantverk. Nordenson och Widmark föreslog verk som var viktiga att ta 

med i samlingen för Hernmarck, som sedan godkände dem. Nordenson och Widman 

arbetade delvis samtidigt men var även anställda så att den ena arbetade på avdelningen 

då den andra var borta. Nordenson hade ett brett kunskapsområde inom modernt 

konsthantverk, men det var Widman som var eldsjälen inom området. Widmans 

kännedom för området och känsla för kvalitet satte prägel på inköpen och styrde vilka 

föremål som köptes in. Han hade ett öga för vilka föremål som skulle vara intressanta i 

framtiden. I och med detta, men även för att han hade straka kontakter inom det 

moderna konsthantverket, ansvarade han för det moderna på avdelningen. Mellan åren 

                                                                                                                                               
84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId=15891, 4.3.2019; 
Libris, ”Dag Widman (1924–2003)”, 
http://libris.kb.se/hitlist?q=Dag+widman&r=;pers:(Widman%20Dag);pers:(Widman+Dag+1924+2003)&
p=1&f=simp&g=&s=r&t=v&m=10&d=libris, 4.3.2019; Svenska gravar, ”Dag Widman”, 
https://www.svenskagravar.se/gravsatt/43968791, 4.3.2019. 
93 Nationalmuseum 1946–1967. 
94 Topelius, Ann-Sofie, telefonintervju 22.11.2018; Topelius, Ann-Sofi, e-postmeddelande 10.3.2019. 
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1963 och 1965 var Widman tjänstledig från Nationalmuseum och arbetade istället som 

vice direktör för Svenska slöjdföreningen. Under den tiden tog Eva Nordenson över 

ansvaret för det moderna.95 

Hur urvalet av konsthantverken mellan åren 1945 och 1966 skedde vid inköp 

finns inte dokumenterat. Däremot kan det antas att samma policy användes långt innan 

1945 men även efter 1966. Den policy som används idag finns dokumenterad på 

Nationalmuseums intranet och har följande krav för de verk som ska köpas in till 

Nationalmuseums samlingar: de får inte vara verk med en kort livstid, med undantag för 

verk som belyser återbruk och hållbarhet genom deras material eller tema. Därutöver 

ska verken även vara till viss grad innovativa och karakteristiska egenskaper, verket ska 

vara av hög kvalitet och ha en kontext (ursprung och tillkomst med mera). Dessutom tas 

verkets material och den teknik som använts i beaktande.96 

 

 

5 FRÅN MJUKT 1940-TAL TILL EXPERIMENTERANDE 1960-TAL 

 

I det här kapitlet följer en analys av 105 stycken konsthantverk av då levande svenska 

konstnärer som köptes in mellan åren 1945–1966. En del av verken som köpts in har 

med säkerhet varit utställda på basutställningen. Troligtvis har en majoritet av dessa 105 

verk i något skede setts av allmänheten. Basutställningens verk byttes ofta ut för att 

skapa en variation och för att lyfta fram nyinköpta verk. Föremålen analyseras 

materialvis, först glas (5.1), sedan keramik (5.2) och till sist metall (5.3). Varje 

delkapitel är indelat decennievis för att inför kapitel 6 lättare kunna visa hur 

formspråket i föremålen inom de olika materialområdena förändrades från 1945 till 

1966. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen i kapitel 5.4. 

 

5.1 Glas 

1945–1949 

Inköpen av glas under 1940-talet är var varierande karaktär stilkritiskt sett, men förs 

samman av 1940-talets mjuka formspråk. Glasföremålen som analyserats från denna tid 

är till stor de gjorda av tjockt glas, samt ett par i tunt glas, trots att idealet under 1940-

talet var tunt glas. Föremålen har varierande form, med det klassiska formspråket som 

dominerande, och uttrycker en viss experimentlust mot slutet av årtiondet. Under denna 

                                                 
95 Topelius, Ann-Sofie, telefonintervju 22.11.2018; Topelius, Ann-Sofi, e-postmeddelande 10.3.2019.  
96 Acquisition and Disposal Policy, Nationalmusems intranet.  
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tid var konsthantverket mer anspråkslöst och uniformt. Med det köptes ändå in verk 

som frångick den vanligare traditionella linjen genom användningen av färgat glas eller 

ett mer organiskt formspråk.  

Hugo Gehlins fat (bild 3), Edward Halds vas (bild 4) samt Sven Palmqvists skål 

(bild 6) är tydliga exempel på inköp som inte direkt följer 1940-talets återhållsamma 

stil. Gehlins fat kan anses bryta mot formidealen om det enkla tunna glaset genom sin 

oregelbundna form med en dekor av en fastsmält glasstav som växer utåt i en spiral. 

Helheten bildar en rörelse i fatet samt en oregelbunden bredd, som gör fatet mera 

uttrycksfullt och levande än exempelvis Sven Erik Skawonius klockformade vas (bild 

1). Skawonius vas kan ses som ett tydligt exempel på 1940-talets ideal med sin 

saklighet, anspråkslöshet, traditionella form och tunna glas.97 I motsats bryter Halds vas 

idealen i och med det tjocka graalglaset. Vasen har en känsla av kreativitet och 

frigörelse från 1930- till 1940-talens ideal. Samma känsla har även Palmqvists skål. 

Med sin oregelbundna kant och sitt tjocka glas bryter den mot det tunna, spröda 1940-

talsglaset och således kan det konstateras att den är en tidig frigörelse av formen. 98 

Det kan antas att det kreativa och idylliska som kommer fram i föremålen kan 

antas vara en reaktion mot kriget men även en tillflykt för beskådaren. Men det var även 

en variation av den stränga programförklaringen, inom bland annat konsthantverket, 

som hade uppstått under 1930-talet. Variationen var ett närperspektiv på 1930-talets 

modernism och funktionalism som pläderade för den enkla, ändamålsenliga, goda 

formen som skulle fostra människan i den goda smaken.99   

 

1950–1959 

1950-talets glaskonst och inköp påverkades kraftigt av idealen inom Scandinavian style: 

de graciösa linjerna och det tunna glaset.100 Även vackrare vardagsvarans och 

funktionalismens ideal: form följer funktion påverkade under 1950-talet. Dekoren fick 

en allt mer framträdande roll under denna tid och den växande välfärden och önskan att 

sprida de vackra vardagsvarororna syns tydligt bland de verk som köpts in. Till formen 

är föremålen varierande. Den enkla formen dominerar men utmanas av mer fria former 

som ifrågasätter den funktionsinriktade formgivningen. 

Bland de inköpta föremålen urskils tydligt två grupper: de enkla, måttfulla 

föremålen med graciösa linjer och de mer fria och personliga med måttfullheten som 
                                                 
97 Hansson 2002, 15; Robach 2010, 19–20 (fotnot 17); Paulsson 1919, 15; Paulsson & Paulsson 1957, 76; 
Topelius 1967, 116–117. 
98 Robach 2010, 69. 
99 Topelius 1967, 104; Robach 2002, 321–324.  
100 Robach 2010, 57; Sommar 2003, 6, 114. 



Frida Nyman 

 35 

grund. Föremålen som köpts in är ändå i linje med den samtida diskussionen om den 

vackrare vardagsvaran. De mer formmässigt fria föremålen är Tyra Lundgrens vas (bild 

8), Sven Palmqvists skål Ravenna (bild 9), Gunnar Nylunds Liggande häst (bild 12) och 

Mona Morales-Schildts vas Ventana (bild 20). Föremålen är i olika grad en reaktion 

mot funktionalismens och vackrare vardagsvarans ideal. Lundgrens vas är harmonisk i 

form och dekor men har en ojämn kant som med sitt slarviga intryck bryter helhetens 

harmoni och vasen kan därför ses som ett estetiskt brott. Vasens form har överordnats 

dess funktion och går således emot funktionalismens ideal.101 Brottet mot idealet syns 

även då den jämförs med Nils Landbergs vas (bild 16), i vilken det tunna glaset och den 

tekniska skickligheten dragits till sin spets. Palmqvists skål och Morales-Schildts vas är 

udda i jämförelse med resten av köpen. De är gjorda av tjockt glas och är i motsats till 

de andra föremålen aktiva till sina uttryck. Palmqvists skål är mörk med prickar i 

genomskinligt glas med ojämn ljusblå färg. Den är måttfull som helhet trots detta men 

är inte graciös, utan visar på glasmassans tröghet och tyngd som blev vanlig först på 

1960-talet.102  

Samma tunga glasmassa återkommer i Morales-Schlidts vas (bild 20) som är mer 

harmonisk i jämförelse med Palmqvists skål. Färginslaget är kontrollerat och blir en del 

av den harmoniska helheten. Färglagren är mjuka, strömlinjeformade och måttfulla, 

vilket gör att vasen kan anses följa idealen inom Scandinavian design.103 Samtidigt 

skapar färgen ett personligt uttryck, så som i Palmqvists skål, vilket kan anses vara en 

del av den samtida motsättningen mot Scandinavian design.104 I jämförelse med John 

Selbings återhållsamma vas (bild 17) är Morales-Schilds vas fri. Färginslaget var en 

viktig faktor i den friare glaskonsten. Enfärgat glas, så som i Arthur C:son Percys skål 

(bild 19), kan däremot inte betraktas som uttrycksfullt då formen är traditionell, glaset 

tunt och helheten harmonisk enligt samtidens ideal.  

Gunnar Nylunds skulptur Liggande häst (bild 12) är det föremål som kan påstås 

bryta mot formidealen då den inte uppfyller någon praktisk funktion. Den praktiska 

funktionen var ett av de viktigaste rättesnörena att följa inom formgivningen i Sverige. 

Funktionen gjorde att ett föremål innehade skönhet, vilket Nylund bryter mot i 

skulpturen som frigjorts från nyttokravet.105 

De resterande föremålen följer funktionalismens och Scandinavian designs ideal 

och visar på att den vackrare vardagsvaran starkt påverkade den svenska 
                                                 
101 Robach 2010, 19–21.  
102 Ernstell 2005, 359, 369; Robach 2010, 125–127. 
103 Robach 2010, 57.  
104 Ernstell 2005, 369. 
105 Robach 2010, 20–21, 87. 
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formgivningen. Föremålen präglas av den mjuka formen och de organiska linjerna, 

ändamålsenlighet och måttfullhet.106 Även om föremålen följer idealen så har vissa 

detaljer som gör dem icke-traditionella i formen. Ingeborg Lundins vas Timglas (bild 

15) och Landbergs vas är exempel på detta. Den graciösa formen och det tunna glaset 

gör att föremålen kan betraktas vara vackrare vardagsvaror samtidig som de utmanar 

synen på hur en nyttig vas ska se ut. Hur praktiska är dessa vasar egentligen då 

ingendera i praktiken skulle kunna användas för en blomsterbukett? Tanken var 

troligtvis att de var prydnadsföremål, vilket vann större mark bland konsumenterna i 

och med den växande välfärden. Men vasen som ett opraktiskt föremål kan ses som ett 

brott mot och ifrågasättande av samtida ideal.  

 

1960–1966 

Inköpen mellan 1960 och 1966 visar tydligt att glasformgivningen allt mer började 

frigöra sig från vackrare vardagsvarans ideal samtidigt som de traditionellt utformade 

föremålen förekom. Uttrycksfullhet, dekor och färg var vanliga inslag och experimenten 

tog sig i uttryck i ytorna, färganvändning och i föremålens känsla.  

Det kan konstateras att föremålen som analyserats visar på glasformgivningens 

utveckling under 1960-talets första hälft. Det tunna, släta, dekorfria glaset ersattes efter 

hand av tjockare glas med ytdekor av olika slag. Den tröga glasmassan ersatte det 

tunnblåsta glaset och nyttoaspekten frångicks allt mer.107 Bland vaserna är flaskformen 

en form som inte förekom bland inköpen under de tidigare decennierna. Exempel på 

detta är Gunnar Cyréns vas (bild 26) och Bertil Valliens Blomflaska (bild 28). Av dessa 

två är Cyréns vas mer återhållsam i flaskans svällande, mjuka form och dekor av 

spiraler. De skapar en harmonisk helhet, vilket antyder på funktionalismens ideal. Men 

samtidigt är vasens form inte optimal för att hålla en blomsterbukett, vilket gör att den 

kan anses ifrågasätta normen om ändamålsenlighet och snuddar därför vid den samtida 

diskussionen om gränsen mellan konsthantverk och konst.108 Valliens Blomflaska kan 

däremot påstås frigöra sig från tidigare normer genom dess abstrakta blästrade dekor 

som ger intrycket av en defekt yta med bubblor. Den defekta ytan som estetisk effekt 

återfinns i Sven Palmqvists vas (bild 25), som med sin slipade dekor gör att vasen ser 

sprucken ut. Den defekta ytan kan ses som en frigörelse från idealen där det som förr 

                                                 
106 Robach 2005, 261; Robach 2010, 57; Sommar 2003, 6, 114; Fredlund 2006, 207; Widman 1967, 122; 
Paulsson 1919, 15; Paulsson & Paulsson 1957, 76. 
107 Robach 2010, 125. 
108 Robach 2010, 128.  
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ansågs misslyckat istället blev upphöjt. Det ifrågasatte kyligt, funktionsbundet 

konsthantverket.109  

I motsats till dessa är Nils Landbergs champagneglas (bild 22) och Arthur C:son 

Percys skål (bild 23) traditionellt utformade. De är återhållsamma och formen följer 

funktionen. Percys skål kan antas vara ett försiktigt steg mot formens frigörelse. Skålens 

traditionella form gör att den inte är banbrytande men glasets flammiga orange och vita 

färg frångår formidealens perfekta glas och skapar en uttrycksfullhet som inte finns i 

några andra föremål från denna tid. Den uttrycksfulla ytan kan jämföras med de 

medvetet defekta ytorna som var vanliga på 1960-talet.110 Landbergs champagneglas är 

i motsats till Percys skål helt och hållet i linje med funktionalismens ideal. Den kan 

utöver sitt tunna glas och harmoniska helhet ses som en vackrare vardagsvara för att den 

praktiska nyttan styrt dess form.111  

Ingeborg Lundins vas Äpplet (bild 21), som gjordes 1955, är under 1960-talet 

tydligt en del av 1950-talets Scandinavian design samtidigt som dess uttrycksfullhet kan 

ses som en del av 1960-talets ifrågasättande av den goda smaken. Kombinationen av 

dessa två egenskaper gör den aktuell som analysobjekt. Vasen är ett 1950-tals föremål 

med 1960-talets fria form, vilken inom glasformgivningen inte fick sitt egentliga 

genombrott förrän i medlet av decenniet.112 Vasens tunnblåsta glas, förädlade form och 

måttfullhet är typiskt för 1950-talet och Scandinavian design.113 Men dess form och den 

tunna halsen kan påstås ifrågasätta form följer funktion-idealet. Den är inte 

ändamålsenlig som vas och är ett konstverk framom ett bruksföremål, typiska drag för 

glasformgivningens frigörelse under 1960-talet.114  

 

5.2 Keramik 

1945–1949 

1940-talets inköp av keramik var influerat av det mjuka och vänliga formspråket, 

programförklaringen inom vackrare vardagsvara och funktionalismen. 

Färganvändningen var begränsad till jordnära och neutrala färger i bruna toner, grönt, 

vitt med inslag av svart och guld. Dekoren under denna tid var sparsmakad med vissa 

                                                 
109 Robach 2010, 59, 125; Widman 1975, 127; Widman 1967, 136, 14; Fredlund 2006, 207–208; Ernstell 
2005, 369. 
110 Robach 2010, 125. 
111 Paulsson 1919, 15; Paulsson & Paulsson 1957, 12, 76.  
112 Robach 2010, 145. 
113 Robach 2005, 261; Widman 1967, 122; Ernstell 2005, 359.  
114 Robach 2010, 20–21, 87, 125, 128. 
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undantag. Trots dessa gemensamma egenskaper präglas de analyserade föremålen av en 

konstnärlig individualitet.  

 Redan i medlet av 1940-talet visar inköpen en strävan mot mer experimentella 

uttryck. Wilhelm Kåges vas (bild 29) och Stig och Arthur Anderssons kruka (bild 35) är 

exempel på detta. Kåges vas är traditionellt utformad men dess dekor och glasering 

skapar ett defekt uttryck, som kan ses som en frigörelse från 1940-talets perfekta glasyr 

och yta. Den geometriska dekoren i kombination med den flammiga, rostfärgade 

glasyren ger vasen en personlighet och karaktär, en keramisk tyngd,115 som bryter mot 

1940-talets mjuka formspråk. Återhållsam geometrisk dekor är vanlig under 1940-talet, 

såsom Percys skål, Louise Adelborgs servis Gyllenax (bild 36) och bröderna 

Anderssons kruka (bild 35). Bröderna Anderssons kruka är även den experimenterande 

och personlig i och med sin form och den svarta glasyren i kombination med 

reliefmönstret. Till skillnad från Kåges vas skapar dekoren en mjuk rytmisk yta på 

vasen, en harmoni mellan dekor och glasyr, som förespråkades inom den 

funktionalistiska formgivningen.116 Men med dess runda form och lilla mynning kan 

krukan antas vara en reaktion mot funktionalismen. Den är inte nyttig och ett brott mot 

den vackrare vardagsvarans nyttokrav.117 

 Stig Lindbergs fat (bild 33) och Anna-Lisa Thomsons vas Snäckan (bild 31) är de 

föremål som frångår idealen kring den vackrare vardagsvaran. Lindbergs fat är enkelt 

med ändamålsenlig form men dess dekor har ingen motsvarighet. Dess blommiga, 

detaljrika motiv och fria uttryck kan ses som banbrytande på 1940-talet och bestrider 

funktionalismens avstånd från onödig dekor.118 Istället är fatet annorlunda, glatt samt 

nytt och en del av de första fribrytarna inom kermiken.119 Även Thomsons Snäckan är 

fri i sitt uttryck och kan ses som en reaktion mot normerna. Med den delvis täckande 

glasyren och dekoren avviker den från normerna.  120 Dekoren är inte geometrisk, har 

ingen praktisk nytta och gömmer formgivningen framom att framhäva den.121 

 I motsats till Thomsons vas och Lindbergs vas kan Berndt Fribergs vas (bild 30) 

och Carl-Harry Stålhanes vas (bild 34) antas vara fulländat funktionalistiska. De är 

enkla till formen, ändamålsenliga, saknar onödig dekor och saklighet har styrt deras 

form. Det noggranna arbetet, hantverksskickligheten, harmonin mellan helheten och 

                                                 
115 Topelius 1967, 113. Kåge gjorde även andra verk med liknande uttryck med rostig glasyr, Farsta rost, 
som han utvecklade under 1940-talet och var en del av hans fria keramik.  
116 Robach 2002, 322. 
117 Fredlund 2006, 210; Sommar 2003, 114; Robach 2002, 321. 
118 Robach 2002, 321–322. 
119 Topelius 1967, 112; Widman 1975, 77.  
120 Robach 2010, 61. 
121 Robach 2002, 321, 324; Fredlund 2006, 209. 
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detaljerna samt den perfekta visar också att föremålen följer normen inom vackrare 

vardagsvaror,122 less is more.123 

   

1950–1959 

1950-talets inköp inom keramik präglades i huvudsak av Scandinavian design, saklighet 

och måttfullhet med vissa undantag. Glasyrer i olika färger men även målad dekor i färg 

var vanligt under 1950-talet och ett fåtal konstnärer valde att råbränna eller endast 

glasera delar av sina föremål. 1940-talets uniformitet började under detta decennium 

avta och under medlet av 1950-talet började ett fritt formspråk ta vid.124   

Jonni Bövings skål (bild 37), Berndt Fribergs vas (bild 43) och Ingrid och Erich 

Trillers vas (bild 53) kan anses följa de estetiska formidealen, såsom graciösa linjer, 

harmoni och fulländade former och glasyrer.125 Bövings skål är delvis ett undantag i och 

med dess marmorerade färgsättning. Men så som Fribergs vas, vars glasyr skiftar färg, 

kan den inte ses som ett brott mot idealen i och med den precision och skicklighet som 

ytan uttrycker.126  

Anders B. Liljefors kruka (bild 41) är tillsammans med Ingrid Atterbergs 

Monstera (bild 39), Karin Björquists blomkruka (bild 44), Einar Lynge-Ahlbergs fat 

(bild 46) och Margareta Westmans fat (bild 50) de föremål som har målad dekor. 

Dekoren hos samtliga föremål är geometrisk i enlighet med samtida ideal.127 Däremot är 

Atterbergs Monsteras reliefdekor ovanpå den målade dekoren unik i sin design i 

förhållande till alla andra föremål som analyserats. Genom Monstera kan Atterberg 

anses bryta mot normen om att bruksföremål inte ska täckas av onödig dekor och att 

ytan ska vara slät. Den geometriska dekoren följer idealen, men inte det stora 

monsteralövet i relief. Fatets yta är inte slät och därför inte ändamålsenlig och således 

hade fatet setts som falskt bland funktionalisterna.128 Det kan däremot konstateras att 

Westerlunds fat och Lynge-Ahlbergs fat följde de samtida idealen då dekoren på faten 

är enkel, geometrisk och inte dolde formen som skapats i enlighet med fatens funktion.  

Liljefors kruka och Björquists blomkruka är två föremål vars dekor kan anses 

bryta mot de samtida idealen. Björquists blomkruka är ändamålsenlig till sin form. Men 

dess dekor är inte kontrollerad och ger intrycket att vara gjort av ett barn, vilket bryter 

                                                 
122 Fredlund 2006, 207–210; Topelius 1967, 112; Paulsson & Paulsson 1957, 76; Paulsson 1919, 15; 
Robach 2010, 20, 63, 83. 
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124 Robach 2010, 77. 
125 Sommar 2003, 6, 112; Robach 2005, 261; Robach 2010, 63. 
126 Widman 1967, 122, 125; Sommar 2003, 6, 114; Robach 2010, 57, 63, 83. 
127 Fredlund 2006, 209; Robach 2002, 322. 
128 Robach 2002, 321–324; Fredlund 2006, 207–209. 
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mot den återhållsamma ytan.129  Liljefors kruka med sin ogeometriska och 

osymmetriska dekor bryter däremot i större utsträckning mot 1950-talets kärlek för 

harmoni. Krukan är inte heller ändamålsenlig och kan därför påstås som helhet ha 

frigjort sig från idealen. Krukan är inte nyttig, utan dekorativ.130 

Mari Simmulsons vas Tokyo (bild 40) och Wilhelm Kåges skål (bild 42) är tydligt 

normbrytande. Med Simmulsons Tokyos ojämna, tröga, rinnande glasyr och Kåges skåls 

flammiga glasyr, samt glasyrens ojämnhet i färgen vid kanten verkar föremålen slarvigt 

gjorda och lämnade åt slumpen i slutresultatet. De har frigjorts från den goda smakens 

fulländade glasyr och bryter med det återhållsamma formspråket. De kan ses som en 

protest mot det sköna, perfekta och lyxen som keramiken skulle andas enligt idealen.131 

Grete Möllers marmeladburk Spirande lök (bild 45), Tom Möllers Tupp (bild 

47) och Stig Lindbergs gräddkanna (bild 52) har normbrytande formen. T. Möllers 

Tupps avskalade form i kombination med glasyren gör skulpturen måttfull samtidigt 

som den är fri i sitt formspråk. Som prydnadsföremål kan den ses som ett idealbrott, 

som i kombination med de oglaserade ytorna skapar ett föremål frigjorts från nytta och 

estetiska ideal.132 De två andra föremålen är mer skulpturala. Lindbergs gräddkanna 

med två pipor är inte en traditionell utan en modern gräddkanna som är både ett 

bruksföremål och dekorativ prydnad. Formen och den ojämna glasyren i blått med 

inslag i ljusgrönt kan anses utmanar den traditionella synen på och utformningen av 

bruksföremål.133 G. Möllers marmeladburk uttrycker samma sak då dess lökform gör 

den mer till en prydnad än ett bruksföremål. Dess råbrända yta ger dessutom ett rått och 

fritt uttryck som förstärker dess formfrihet,134 vilket inte återfinns bland de andra 

analyserade föremålen. Först på 1960-talet blir denna typ av formfrihet mer vanligt 

inom keramiken och Spriande lök kan således ses som ett föremål före sin tid. 

 

1960–1966 

De föremål som köptes in under 1960-talet är nästan genomgående experimentella, 

ifrågasätter material och metod och är fria i formen Detta gäller både de föremål som är 

traditionellt utformade till grunden men även de som ifrågasätter bruksföremålen. Trots 

att decenniet var experimenterande var färganvändningen sparsam och höll sig mest till 
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130 Robach 2010, 61–63, 71. 
131 Robach 2010, 19, 61. 
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ljusa pasteller och jordnära färger, med endast några inslag av föremål med starka 

färger.  

 Det skulpturala inslaget bland inköpen växer explosionsartat under 1960-talet. 

Detta berodde på att skulpturala arbeten underlättade konstnärens experimentella arbete 

och var ett bra sätt att ifrågasätta materialet och arbetsmetoden.135 Konstraster, råa ytor, 

ojämn glasyr, enkla former och medvetna defekter är återkommande inslag bland 

inköpen. Exempel på detta är Hertha Hillfons Svart pelare (bild 56), Alf Jarnestads 

Appiskt monument (bild 63), Stig Lindbergs Herr General (bild 68) och Kerstin 

Hörnlunds Spannmålsmagasin, Umeå (bild 71).  

Hillfons Svart pelare och Jarnestands Appiskt monument är skulpturer som är 

nästintill aggressiva. Svart pelare är taggig och den matta glasyren ger ett rått intryck 

och framhäver den ojämna ytan. Dess allvarsamhet och uttrycksfullhet kan ses som en 

protest mot den släta ytan, harmonin och lyxkänslan som skulle prägla keramiken. 

Hillfon frigjode sig från traditionella tekniker för att skapa keramisk musik i ett abstrakt 

verk.136 Appiskt monument är täckt av reliefdekor som är kantig, ojämn och den står på 

en oglaserad sockel som är sprucken. Således kan även Appiskt monument betraktas 

som en protest mot det släta, mjuka och estetiskt fulländade som funktionalismen 

förespråkade som vackert.137  

I Lindbergs Herr General och Hörnlunds Spannmålsmagasin, Umeå förekommer 

liknande konstraster. Dessa två har däremot släta ytor och är inte lika råa i sina uttryck. 

De har frångått den traditionella tillverkningsprocessen, drejskivan, i förmån för kaveln 

och handens arbete.138 Lindbergs skulptur är enkel till formen och ger ett naivt intryck 

som trotsar de ideal som funnits inom keramiken. Det kan konstateras att Lindberg 

utmanar synen på keramiken och visar att konsthantverk kan vara humoristiskt och 

roligt. Hörnlunds skulptur är också naiv i sitt formspråk. Då den är uppbyggd av kavlat 

lergods och delar som inte passar exakt ihop skapas en helhet som liknar ett slarvigt 

arbete av ett barn. Det kan konstateras att Hörnlund, så som Lindberg, Jarnestad och 

Hillfon, ifrågasätter materialet och metoden samt trotsar synen på det vackra och gör 

gränsen mellan konsthantverk och konst otydlig.139 

Bland bruksföremålen, syns samma drag som i skulpturerna. Material och metod 

utmanas till olika grad. De föremål som kan ses som traditionella men samtidigt 

                                                 
135 Robach 2010, 47, 193, 225, 227, 246; Brunius 2005, 345, 351; Widman 1967, 136. 
136 Robach 2010, 77–79, 83; Widman 1967, 141. 
137 Robach 2010, 298. 
138 Detta var en tydlig protest mot de estetiska idealen inom keramiken, då normen var perfekta drejade 
föremål och inte föremål skapade av sammanfogade delar. Robach 2010, 19–20, 83, 225. 
139 Robach 2010, 61, 63, 83, 87–89; Widman 1967, 136. 
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experimentella är Fred Forslunds marmeladburk (bild 55), Britt-Louise Sundells skål 

(bild 60) och Rolf Palms kruka (bild 65). Forslunds marmeladburk är traditionell till 

formen men dess råa yta med inslag av ojämn glasyr och ristade horisontella ojämna 

ränderna ger ett fritt uttryck som frångår den goda smakens perfekta yta. Den fria ytan 

återkommer även i Palms krukas ojämna och knottriga glasyr och Sundells skåls ojämna 

glasyr och reliefdekor. Det är således glasyren och ytorna som skapar en kontrast till 

föremålens traditionella former. Därför kan det antas att föremålen de estetiska idealen 

(se kapitel 3.1) samtidig som de visar på en kritik mot de estetiska idealen.140  

Berndt Fribergs vas (bild 67), Carl-Harry Stålhanes urna (bild 70), Inger Perssons 

fat (bild 75) och Eva Sjögrens skål (bild 77) kan däremot anses vara funktionalistiska. 

Deras form, dekor, glasyr eller yta väcker ingen uppmärksamhet.141 Bruksföremålen 

som emellertid väcker uppmärksamhet är Hertha Bengtsons vas (bild 59), Gunilla 

Palmstierna-Weiss’ kruka (bild 61) och Sylvia Leuchovius vas (bild 62). Bengtsons vas 

har ett lock som utmanar synen på den traditionella vasen och dess funktion. Vasen är 

således både ett prydnadsföremål och ett bruksföremål som i och med locket gör att den 

kan ses som okonventionell i sitt formspråk.142  

Palmstierna-Weiss’ kruka är trots sin enkla form inte traditionell i och med dess 

lilla mynning och reliefdekor. Dekoren är nästan aggressiv även om topparna på 

taggarna är målade i blåturkost som ger ett lugnare intryck. Krukan är tvetydig och kan 

därför påstås ifrågasätta 1940- och 1950-talens traditionella släta och harmoniska yta. 143 

De ojämna avgränsningarna mellan glasyrerna i Leuchovius vas och glasyrernas ojämna 

ytor kan också ses som en protest mot den släta ytan och gör vasen tvetydig i likhet med 

Palmstierna-Weiss’ kruka. Den medvetet ojämna ytan gör att vasen inte är traditionell 

trots dess ändamålsenliga form.144 Palmstierna-Weiss’ kruka och Leuchovius vas 

ifrågasätter därför den goda smaken och skillnaden mellan konst och konsthantverk. 

 

5.3 Metall 

1945–1949 

De två inköp som gjordes mellan 1945 och 1949 följde idealen under denna tid. De 

visar en tydlig kärlek till material och för detaljer samtidigt som de ändå är enkla i sina 

                                                 
140 Brunius 2005, 345, 351; Widman 1967, 147. 
141 Paulsson 1919, 15; Paulsson & Paulsson 1957, 12, 14, 76; Hård af Segerstad 1957, 69; Fredlund 2006, 
209–210; Sommar 2003, 114. 
142 Formen ska enligt funktionalisterna följa funktionen och i detta fall är vasen mer konst än 
bruksföremål. Fredlund 2006, 208. Paulsson & Paulsson 1957, 76.  
143 Widman 1957, 122; Brunius 2005, 336; Robach 2010, 19–20; Robach 2005, 261; Topelius 1967, 104, 
112. 
144 Robach 2010, 19–20, 61. 
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formspråk. Även inom metallarbeten var det mjuka och vänliga ledande begrepp som 

inom korpus och smycken tog sig i uttryck i föremålen genom deras enkla former och 

släta och mjuka ytor.  

De två föremålen är Ture Jerkemans hängsmycke med kedja Äppelträd (bild 78) 

och W.A. Bolins teburk med lock (bild 79). Jerkemans hängsmycke kan ses som 

tidstypiskt då det har en enkel grundform som är klädd med en detaljrik reliefdekor.145 

De två barnen är noggrant utformade, nästintill realistiska, och även om äppelträdet i sig 

är stiliserat är inslaget av ädelstenarna en detalj som gör trädet mer realistiskt. Smyckets 

harmoni och detaljrikedom antyder på äldre ideal som inte utmanades förrän på 1950-

talet.146 Dekoren och det bekymmerslösa motivet kan även antas visa på 1940-talets 

dekorativa formalism och idylliska tillbakablickande genom dess kärlek till detaljer 

trots funktionalismens propaganda för det avskalade och dekorlösa.147 

I motsats till hängsmycket är Bolins teburk enkel, fri från dekor och således en del 

av det funktionalistiska formidealen. Teburken uttrycker ändå en mjukhet i sitt 

formspråk genom den släta ytan och de lätt rundade kanterna och hörnen. Teburkens 

enkla, geometriska form och sigilldekorerade lock uttrycker det geometriska, avskalade 

formspråk som Wiwen Nilsson använde sig av. Hans formspråk influerade silversmidet 

fram tills 1950-talet. De båda föremålen följer således rådande ideal, men visar inte på 

den ytdekor som var vanlig inom korpus under denna tid.148 

 

1950–1959 

1950-talets ideal inom smycken, korpus och järnsmide återspeglas till stor del i inköpen 

som analyserats. Ett något friare men återhållsamt och måttfullt formspråk framträder 

under denna tid i jämförelse med 1940-talets enkla former.149 Korpus präglas av enkla, 

strikta, traditionella former men vars ytor är mer fria, medan smyckekonsten har en 

större frihet där olika former och även material möts. 

De köpta smyckena har varierande formspråk och uttryck, men kan som helhet ses 

som moderna och har därmed frångått det traditionella. Bengt Sörlings armband (bild 

83), Inga-Britt ”Ibe” Dahlquists halssmycke (bild 84) och Åke Strömdahls brosch (bild 

85) är alla tre smycken som visa på detta. Det de har gemensamt är geometriska och 

enkla formerna som präglade 1950-talets guld- och silversmide.150  
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Sörlings armbands rektangulära delar och genombrutna oregelbundna, abstrakta 

mönster skapar ett nytänkande uttryck i avsaknaden av dekor och ädelstenar. Samma stil 

följer Strömdahls brosch med dess ellipser som är både dekoren och stommen i 

broschen. De kan ändå anses präglas av av formalismens enkelhet men med ett nytt 

perspektiv på den. Dahlquists halssmycke är i motsats till dessa mer fri i formen. 

Kombinationen av fossil och det dyrbara silvret frångår funktionalismens 

materialdyrkan.151 Samma tanke följer även Strömdahls brosch då den gjorts av rostfritt 

stål istället för i ädelmetall. Broschen och halssmycket kan således ses som protester 

mot de konventionella lösningarna inom guldsmide som uppstod i slutet av 1950-talet 

och blev allt vanligare under 1960-talet.152 

Både Sven Arne Gillgrens (bild 80) vas och Erik Flemings skål (bild 81) följer 

tydligt decenniets ideal genom rytmiska, mjuka ytor. Men Fleming skål kan anses bryta 

lätt mot idealen genom mötet mellan skarpa kanter och mjuka ytor, som skapar 

konstraster och frångår 1950-talets harmonidyrkan.153 Gillgrens vas är däremot mer 

måttfull, mjuk och harmonisk. Men med sin hamrade yta kan vasen i början av 1950-

talet betraktas som ett avståndstagande från goda smaken.154 Vasen ifrågasätter 

silverplåtens utseende: behöver den se ut som plåt?, vilket var en vanlig fråga under 

slutet av 1950-talet och under 1960-talet.155 

Däremot är Per-Erik Willös järngaller (bild 82) genomgående ett traditionsbrott. 

Järngallret har inte en traditionell form, vilket gör att associationen som namnet ger inte 

stämmer överens med det uttryck som järngallret har. Formfriheten i dess komposition 

kan ses som unikt och framåttänkande i en tid där ett återhållsamt och måttfullt 

formspråk dominerade. Willö har således skapat ett verk som vilar på äldre traditioner 

men som genom ett nytt, modernt uttryck som är en del av det moderna samhället. 

Järngallret överskrider och utmanar därför gränsen mellan konsthantverk och konst. 156  

 

1960–1966 

Inköpen mellan 1960 och 1966 präglades av enkla former med sinnrika detaljer.157 

Samtidigt var det experimentella inslaget stort. I och med detta är en del av föremålen 

som analyserats från denna tid experimentella, men den verkliga formfrigörelsen skedde 
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inte förrän i slutet av 1960-talet. Dock finns viljan att bryta sig fri från den goda 

smakens släta yta och måttfullhet som dominerat under tidigare decennier.  

 Bland de korpus som köptes in finns både mer traditionella och mer 

experimentella föremål. Det går tydligt att urskilja att den traditionella synen på korpus 

ifrågasätts, i mindre skala i början av 1960-talet och allt mer runt 1966. Carl Nyströmers 

vas (bild 90), Ainar Axelssons cigarrettask (bild 91) och Lars Flemings Ask (bild 92) är 

enkla och dekorlösa enligt 1950-talets måttfullhet. Samtidigt kan de anses ifrågasätta 

formidealen genom sina uttrycksfulla, geometriska, nästan arkitektoniska former.158 

Flemings ask är återhållsam och stram, men den utåtbuktande kanten på locket skapar 

en kontrast som tillsammans med järnmalmen ifrågasätter kärleken för det dekorlösa. 

Axelssons cigarrettasks okonventionella form, höga brutna sidor, ifrågasätter den 

ändamålsenliga formen. Även Nyströmers vas kan ses som en reaktion mot den 

ändamålsenliga formen i sina bukiga ytor som sammanfogats till spetsiga åsar i en 

flaskform med en smal hals. Den släta ytan har brutits och en kontrast skapats, och den 

mattslagna ytan framhäver en friare, mindre respektfull inställning tillmaterialet. 159  

Resten av inköpen inom korpus från denna tid har en tydligare frigörelse av 

formen. Helge Lindgrens vas (bild 87) och Barbro Littmarks vas (bild 88) har båda 

formspråk som bryter mot funktionalismens återhållsamhet. Den perfekta helheten som 

uppskattades inom korpus frångås i Lindgrens vas. Istället är den som ett ihoprullat ark 

vars sidor överlappar varandra och skapar en ojämn kant. Vases kan därför ses som en 

protest mot den traditionella vasen.160 Samma protest återfinns i Littmarks vas som är 

uppbyggd av olika fyrkantiga former som bildar en kantig, oregelbunden form. Även i 

Bengt Liljedahls fat (bild 97) ifrågasätts formidealen genom dess buckliga yta.161 Det 

kan konstateras att det oregelbundna som hittills varit fult blev nu istället en estetisk 

effekt. 

Yngve Bergers cigarrettskrin (bild 102) och Olle Ohlssons vas (bild 103) är också 

fria och experimentella föremål. Dekoren på båda föremålen är abstrakt, oregelbunden. 

Vasen är dessutom niellobehandlad och cigarettskriner oxiderat, vilket kan ses som en 

fri hållning och lägre respekt till materialet. Den kreativa behandlingen av ytorna lyfter 

fram det slumpmässiga och råa som vackert. Det som en gång sågs som fult är nu i sitt 

sammanhang en estetisk balanserad helhet.162  
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De inköpta smyckena från denna tid är av olika formspråk och uttryck. Trots detta 

finns det en gemensam faktor: enkla former och fri iställning till materialet, som kan 

anses vara ett försök till att förnya området.163 Torun Vivianna Bülow-Hübes och 

Edward Halds armband (bild 89) och Rey Urbans hängsmycke (bild 95) är i grunden 

traditionellt utformade men moderna detaljer. Bülow-Hübes och Halds armbands stora 

glasbit och den stora bergkristallen i Urbans hängsmyckes skapar en konstrast mellan 

det lätta silvret och den stora bergkristallen samt glasbiten. Smyckena får en tyngd som 

tidigare undvikits till förmån för det graciösa.164 

De stora dimensionerna återkommer också i Sigurd Perssons armring (bild 94), 

Anders Högbergs halskedja (bild 96), Ove U. Bohlins armring (bild 98) och Olov 

Barves armband (bild 101). Det tunga silvret kan inte här ses som ett brott mot idealen 

utan en förnyelse av dem165. Barves armbands byggkonstruktionsliknande utseende ger 

armbandet ett nästan arkitektoniskt formspråk, vilket även återfinns i Perssons armring. 

Perssons armring uttrycker det arkitektoniska genom dess fria, abstrakta form. Det 

abstrakta formspråket använder sig av återhållsamheten men gör den mer aktiv genom 

att förstora dimensionerna.166 

E. Gierttas halssmycke (bild 104) och Per Arne Terrs Lundahls halsring (bild 105) 

är däremot smycken som kan ses som ett tydligt brott mot formidealen.167 De är 

uppbyggda av oregelbundna former som bildar en abstrakt, ojämn, opolerad (Terss 

Lundahls halsring) yta, som var ett brott mot den funktionalismens polerade, mjuka 

ytor.168 De oregelbundna formerna återkommer i Kerstin Öhlin Lejonklous halssmyckes 

(bild 99) stora rektangulära plattor. Men halssmycket är ändå mer traditionellt i och med 

dess återhållsamhet och mjukhet samt inslaget av turmalinen som återspeglar äldre 

traditioner. Även Öhlin Lejonklous halssmycke kan därför anses förnya traditionerna 

framom att bryta mot dem.169 

 

5.4 Inköpen: en överblick 

Inköpen som gjordes till Konsthantverksavdelningen mellan 1945 och 1966 visar på en 

stor variation, men domineras av den goda smakens och funktionalismens ideal. 

Kulturpolitikens och samtidens syn på den goda smaken som en kanon tydligt syns i 
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inköpen. Men bland inköpen finns även verk som är nytänkande, djärva och som 

ifrågasätter idealen inom keramik, glas och metall. Det kan konstateras att det var en 

helhet som köptes in, som visade på konsthantverkets bredd framom ett ideal. En 

korrekt reflektion av de förändringar som skedde inom konsthantverket från andra 

världskrigets slut till 1966 skulle visas åt allmänheten.  

Under 1940-talet var programförklaringen av den vackrare vardagsvaran det som 

präglade inköpen mest. Glasinköpen dominerades av det enkla, mjuka formspråket. 

Ändå fanns det under slutet av 1940-talet inköp av experimenterande föremål i tjockt 

glas med färg. Föremålen höll sig trots det inom tidsperiodens snäva syn på konst 

genom användandet av enkla former som grund. Samma sak kan konstateras inom 

inköpen av keramik. Föremålen som köptes in är till största del traditionsbundna och 

följer funktionalismens ideal om ändamålsenlighet och ärlighet i formen. Men bland 

inköpen återfinns även de första föremålen som tydligt strider mot idealen genom fri 

dekor eller former som inte är ändamålsenliga utan snarare tänkta att vara 

prydnadsföremål. Det slarviga uttrycket i glasyren återkommer bland vissa inköp, vilket 

kan ses som en protest mot idealet om släta, perfekta ytor inom keramiken. Den första 

frigörelsen av formen finns således representerad bland 1940-talets inköp till 

Konsthantverksavdelningen. 1940-talets inköp av metallföremål är däremot 

traditionstyngt med en kärlek till material och detaljer. 

1950-talets inköp är mer varierande och den fria, experimentella formgivningen 

får allt större inflytande. Scandinavian design dominerar årtiondets inköp med dess 

graciösa, fulländade former och harmoniska helheter. Inom glasinköpen dominerar det 

tunnblåsta, odekorerade klara glaset men utmanas av föremål av tjockare glas, 

dekorerade föremål samt inslag av färg. Formens frigörelse inom glasformgivningen 

blev således allt mer framträdande under 1950-talets inköp. Inom keramiken var brottet 

mot formidealen större. Ojämna glasyrer, naiv dekor och opraktiska former blev allt 

mer återkommande bland inköpen och protesten mot funktionalismens och vackrare 

vardagsvaran spreds allt mer. Metallinköpen var däremot under 1950-talet fortfarande 

styrda av funktionalismens enkla formspråk. Men de första trevande stegen mot en 

frigörelse återfinns bland inköpen: den hamrade ytan, abstrakt dekor, oädla stenar samt 

användandet av rostfritt stål i smycken.  

Under 1960-talet är det experimentella idealet inom inköpen, med undantag för 

några traditionella föremål och de föremål som förnyade idealen. Inom glasinköpen 

återfinns formfrigörelsen i medvetet defekta ytor och opraktiska former. De traditionella 

föremålen är tunnblåsta och en del ifrågasätter nyttokravet. Inom keramikinköpen 
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dominerar naiva drag, råa ytor, ojämn glasyr samt färgglad dekor. De inköpta 

bruksföremålen är mer experimentella men är tydligt kopplade till nyttokravet. De 

inköpta smyckena och korpus kan under tidigt 1960-tal ses som traditionsbundna. Men 

samtidigt ifrågasätter de försiktigt formidealen genom större dimensioner inom 

smycken och nya former inom korpus. Den fria formen tar sig i uttryck inom korpus i 

ojämna ytor och ytbehandlingar som ger ett slitet uttryck. Smyckena är däremot tyngre 

och utmanar det perfekta utseendet genom arkitektoniska och skulpturala inslag. 

 

 

6 FÖR SAMTIDEN OCH FRAMTIDEN  

 

Inköpen av konsthantverk som gjordes 1945 till 1966 var varierande och en reflektion 

av de diskussioner och ideal som förekom inom konsten på kulturfältet. Avdelningens 

åsikter om den goda smaken och de andra diskussionerna blev inte bara synliga genom 

inköpen för kulturfältets andra medlemmar utan även för allmänheten. 

Konsthantverksavdelningen påverkade i och med detta samhället genom de inköp som 

gjordes då Nationalmuseums besökare vid ett besök kunde se de konsthantverk som 

accepterats av avdelningen och då även av museet som institution. De inköpta 

föremålen uppfattades således av allmänheten som god konst och därmed en del av den 

goda smaken, men visade även på avdelningens roll på kulturfältet. 

 

6.1 Den goda smaken som symboliskt kapital 

Idén om den goda smaken var en reaktion mot det industriellt producerade föremålen 

som försökte se ut som något de inte var, som försämrat allmänhetens smak. I Sverige 

är det Ellen Key som ses som grundaren till den svenska estetiska bildningsrörelsen 

genom sin propagandatext Skönhet i hemmen som utgavs 1897 i Iduns julnummer. 

Enligt Ellen Key hade varje människa en skönhetslängtan som inte kunde uppfyllas 

genom fabriksproducerade föremål, som utgav sig vara något de inte var. Denna 

falskhet skulle undvikas enligt Key, då den inte gav behag eller uppfyllde kraven för det 

sköna: det fullkomliga. För att uppnå detta måste föremålet i sin helhet motsvara och 

följa det ändamål det hade. Bruksföremålen som producerades skulle således vara 

ändamålsenliga, enkla och inte ha dekor som dolde struktur eller funktion för att göra 

det enkelt att ha ett rent hem. Endast genom att göra det möjligt för massan att 
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konsumera vackra produkter och lära dem vad som var vackert kunde smakstandarden 

höjas enligt Key.170 

I Vackrare vardagsvara pläderade Paulsson för den vackra nyttiga varan. Så som 

Key ansåg Paulsson att föremålen skulle vara ärliga, sanna och inte kopior. Ärligheten 

och sanningen skulle uppnås genom tidsenligt formspråk som skulle vara enkelt, 

dekorlöst och modernt samt genom former som följde funktionen. Men den goda 

smaken var enligt Paulsson även en samhällsfråga, då konsten var en del av samhället. 

Således skulle den goda smaken genomsyra hela samhället och folket skulle läras om 

den genom undervisning. Alla dessa tankar blev en viktig del av Svenska 

Slöjdföreningens estetiska bildningsrörelse som senare manifesterades i 

Stockholmsutställningen 1930. Utställningen blev startskottet för den svenska 

modernismen och funktionalismen och kom att påverka bland annat konsthantverket 

fram tills 1960-talet. Under 1960-talet började den goda smaken och funktionalismen 

kritiseras då den inte fått den räckvidd som förväntats. Samtidigt insågs det även att den 

sanna och ärliga formen inte hade varit mer sann än en annan, utan ett ideal. 171 

Dessa tankar fördes även inom kulturpolitiken i 1940-talets Sverige. Det ansågs 

finnas en kanon som skulle spridas och den goda konsten skulle hålla sig till de samtida 

idealen för att kunna räknas som god konst. Således ansågs de mer modernistiska 

verken inte vara god konst på de stora intuitionerna då de inte följde idealen kring 

ärlighet och formen som följer funktion. Under1950- och 1960-talet blev synen på den 

goda konsten inom kulturpolitiken ändå mildare för att möta samhällets förändringar. 

Detta påverkade museerna, även Nationalmuseum, då bidragen för inköpen av konst 

kom från regeringen och i och med det var museerna troligtvis till stor del bundna till att 

följa den kulturpolitik som fördes i Sverige.172 

Den goda smaken var något som en elit hade bestämt och ett omdöme som de 

kunna göra allmänt godkänt genom deras symboliska kapital på kulturfältet.173 Den 

goda smaken var därmed ett maktmedel, en del av det kulturella kapitalet som är en del 

av det symboliska kapitalet på kulturfältet.174 Med detta kapital kan en institution som 

Nationalmuseum och även dess avdelningar, i detta fall Konsthantverksavdelningen, 

                                                 
170 Key 2015, 6–8, 9–13; Robach 2010, 19–20 (fotnot 17); Robach 2002, 316. 
171 Paulsson 1919, 5–16, 51–53; Paulsson & Paulsson 1957, 11–14, 22–25, 76; Robach 2010, 19 (fotnot 
17); Robach 2002, 316, 321–326. 
172 Frenander 2008, 45–46; Matarasso & Landry 1999, 11–12; Cultural policies and trends, 
https://www.culturalpolicies.net/web/sweden.php?aid=1, 5.12.2018. 
173 Hård af Segerstad 1957, 58–59. 
174 Bourdieu 1986, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-
capital.htm#n4, 4.12.2018; Gunnarson Payne & Öhlander 2017, 136–137; Miegel & Johansson 2002, 
274–276. 
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häva och befästa sin roll på kulturfältet. Inköpen som Konsthantverksavdelningen 

gjorde kan därför antas visa vilken roll som intagits inom smakdiskussionen och hur 

rollen förändrades.175  

 

Inköpen och den goda smaken 

Konsthantverksinköpen mellan 1945 och 1966 är varierande och visar som helhet att 

samhället genomgick stora förändringar från det efterkrigstida samhället med 

ransoneringar till ett konsumtionssamhälle. Analysen av de inköpta föremålen inom 

glas, keramik och metall tyder på att inköpen dominerandes av den goda smakens ideal, 

men att de föremål som bröt mot idealen inte förbisågs utan togs med. Genom valet av 

vad som köptes in och ställdes ut kan det konstateras att Nationalmuseum intog en roll i 

det svenska samhället där de visade på vad god konst och smak var, och således även 

visade sin ställning inom kulturfältet. Därmed är det föga förvånande att inköpen under 

1940-talet följer de kulturpolitiska tankarna och de samtida idealen inom konsthantverk, 

vilket även syns i de inköp som analyserats, se Skawonius vas (bild 1) och Fribergs vas 

(bild 30). Inom alla tre materialområden, glas, keramik och metall, kommer det tydligt 

fram att de traditionella föremålen som var enkla och ändamålsenliga prioriterades 

framom de mer moderna och fria föremålen. Inköpen av metallföremål och glas är 

nästintill genomgående av den typ som följer den goda smakens principer, vilket syns i 

Jerkemans Äppelträd (bild 78) och Bolins teburk (bild 79). Inköpen av keramikföremål 

och glasföremål är mer varierande och har inslag av mer experimentella och 

modernistiska uttryck. De experimentella föremålen som under 1940-talet bryter mot 

funktionalismens ideal kan ses som en del av den tidiga frigörelsen av formen. 

Frigörelsen återfinns i bland annat Kåges vas (bild 29) och Lindbergs fat (bild 33) men 

även i Gehlins fat (bild 3) och Palmqvists skål (bild 6).176 Men 1940-talets mer fria 

konsthantverk kan också ses som ett resultat av de yngre generationens konstnärers mer 

öppna inställning till nyttokravet där de satte det personliga uttryckssättet före 

nyttoaspekten.177 

Genom analysen kan det konstateras att utmanandet av idealen inom 

konsthantverket fortsatte i lite större skala under 1950-talet, då inköpen präglades allt 

mer av föremål med friare formspråk.178 De som arbetade med den allt friare formen 

                                                 
175 Ollivier & Fridman, http://educ.jmu.edu/~brysonbp/symbound/papers2001/Olivier.html, 2.12.2018. 
176 Robach 2010, 69. 
177 Widman 1975, 92. 
178 Robach 2010, 55. 
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ansåg att de estetiska idealen hämmade kreativiteten i arbetet.179 I motsats till det 

tidigare decenniet köptes det under 1950-talet in verk med mer experimenterande och 

fri form. Den mer fria formen framkom mest inom keramik och glas samt försiktigt 

inom metall. Palmqvists Ravenna (bild 9), Nylunds Liggande häst (bild 12) och 

Morales-Schildts Ventana (bild 20) tillhör den mer fria formen inom glas. Inom 

keramiken representerar Simmulsons Tokyo (bild 40), Liljefors kruka (bild 41) Öbergs 

vas (bild 49) den fira formen. Den försiktiga frigörelsen inom metall syns i bland annat 

Sörlings armband (bild 83) och Dahlquists halssmycke (bild 84). 1950-talets inköp går 

därför tydligt mot att inte bara utbilda allmänheten i den traditionella synen på 

konsthantverk utan att även visa på att konsthantverk inte behöver vara nyttoföremål 

utan att de kan vara endast prydnader.  

Inköpen kan därför anses visa allmänheten att en förändring håller på att ske: att 

det äldre strama formspråket som förespråkades av den goda smaken inte är den enda 

rätta och att en lek med färger och former inte försämrar kvaliteten på konsten. Från och 

med 1955 började det individuella uttrycken inom konsthantverk efterfrågas allt mer av 

konsumenterna. Programförklaringen om en enhetlig kollektiv stil och lösning började 

kritiseras då nya synsätt om individen började föras fram.180 De kritiska rösterna kom 

exempelvis fram i utställningen H55:s programblad där det stod: ” […] vi har alla olika 

smak och krav på vår omgivning.”.181 Till och med Gregor Paulsson omformulerar sig i 

Tingens bruk och prägel (1956) och kritiserar funktionalismens ideal för att ha glömt 

bort den sociala roll föremålen har.182 

Samtidigt kan det konstateras att Konsthantverksavdelningen tog del av oron 

inom konsthantverket i och med den stora konkurrensen med det billigare importerade 

föremålen. Genom inköpen visades fördelen med svenska produkter av hög kvalitet, se 

exempelvis Westmans fat (bild 50) och Lindbergs gräddkanna (bild 52), som 

produceras i mindre skala och som gav mer kulturellt kapital åt ägaren. Det kan därför 

anses att det fanns en relevans för Konsthantverksavdelningen att köpa in föremål som 

var styrda av vackrare vardagsvarans ideal. Genom inköpen visades att konsumtion av 

föremål inom den goda smaken gav kunskap om estetiska värden.183 Under 1950-talet 

var således den goda smaken ett ledord inom Konsthantverksavdelningens inköp. Men 

öppenheten till det nya, fria konsthantverket visar på Hernmarcks och intendenternas 

erfarenhet och kunskap, genom att se det nya som fördelaktigt för området. Nytänkande 
                                                 
179 Robach 2010, 20. 
180 Robach 2010, 193–195, 200, 206. 
181 Robach 2010, 195. 
182 Robach 2010, 197–198. 
183 Brunius 2005, 329–330. 
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och avvikelser från normer skapar nya vägar och utvecklar konsthantverket, vilket är 

lika viktigt som att bevara traditioner. Hernmarcks och intendenternas kunskap och 

erfarenhet kan därför ses som ett tillskott i avdelningens kapital på kulturfältet.  

1960-talet kan som helhet, i jämförelse med de två tidigare decennierna, ses som 

mer öppet och framåtblickande. I motsats till inköpen under 1940- och 1950-talet, kan 

det konstateras att 1960-talets inköpta föremål tydligt ifrågasatte den goda smaken och 

idealen som styrt konsthantverkets formspråk och uttryck.184 Vid sekelskiftet till 1960 

hade en vindkantring skett och det fria konsthantverket blev allt mer intressant. 

Funktionalismens goda smak dominerade inte längre efter dess höjdpunkt under 1950-

talet, och kritiserades kraftig för dess avsaknad av anknytning till det samtida 

samhället.185 Som det konstaterats i analysen, kapitel 5, domineras inköpen därför av 

normbrytande föremål. Material, metoder, ytor och harmonin ifrågasätts. De keramiska 

inköpen domineras av föremål med ojämn glasyr, naiva uttryck och ett avståndstagande 

från drejskivan till förmån för mer skulpturala uttryck: Nilssons Så kallad knorpel (bild 

57), Jarnestads Appiskt monument (bild 63) och Berglunds figur (bild 64). ”Man vill 

skapa fritt och fränt med experiment i leran i den fria konstens anda.”.186  

Inom glaskonsten behandlades glasmassan på ett sätt som inte lyfte fram 

konsthantverkarens skicklighet: ojämnt, tjockt glas, medvetna defekter och påklippt 

dekor,187 vilket framkommer i bland annat Palmqvists vas (bild 25) och Valliens 

Blomflaska (bild 28). Samma minskade respekt för materialet förekom även bland 

inköpen inom silver- och guldsmide. Dimensionerna växte, den defekta ytan som 

framställdes medvetet framhävdes genom bland annat oxidering och ädelmetallen 

kombinerades med oädla material, se Ohlssons vas (bild 103) och Terrs Lundahls 

halsring (bild 105) med flera.188 Konsthantverken som köptes in kan därför anses vara 

allt mer föremål som inte bara kritiserade idealen utan de närmade sig även allt mer 

konsten. 

Inköpen under 1960-talet visar därmed på ett deltagande från avdelningens sida i 

köp-slit-släng-debatten som diskuterade föremålens kvalitet. Debatten startade med 

Lena Larssons artikel i tidningen Form 1960, i vilken hon kritiserade både kärleken till 

att köpa gamla föremål och synen på konsumtionsrättigheten som värdighetsgivande. 

Debatten var även en del den högre värderingen av individuella val och upplevelser. 189 I 
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185 Widman 1967, 130; Robach 2010, 213. 
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inköpen syns detta i verken som förmedlar kvalitet, enligt Larsson hållbarhet,190 och 

konstnärlig frihet. Således kan både de traditionsbundna föremålen och de djärva ses 

som en del av detta ställningstagande från Konsthantverksavdelningens sida.  

Diskussionen om den goda smaken och konsthantverket i relation till konsten var 

även en tydlig del av Konsthantverksavdelningens inköp. Diskussionen om gränsen 

mellan konsthantverk och konst, och således även mellan det som ansågs fult och skönt, 

växte under 1960-talet och fick fart under utställningen Form Fantasi 1964.191 

Utställningen var skapad av Dag Widman, som arbetade för det moderna 

konsthantverket. Således är det inte förvånande att andelen moderna, djärva verk som 

köptes in var mer återkommande efter att Widman inlett sin tjänst på avdelningen år 

1957. Form Fantasi skapade en arena för diskussion om konsthantverkets relation till 

den fria konsten och en plats där det moderna fantasifyllda konsthantverket kunde ta 

plats. Bland annat Hertha Hillfons Svart pelare (bild 56) var utställd på utställningen, 

ett verk som tydligt stod för det fantasifulla och fria formspråket.192 Fantasin hade fram 

tills 1960-talet varit en tabu inom konsthantverket och det fula inom den goda smaken 

sedan 1930-talet.193 Genom att understöda den mer experimentella glasformgivningen, 

keramiken och metallföremålen kan det antas att avdelningens visade att ifrågasättandet 

av material och metod är en viktig diskussion inom konstnärsyrket, och att allmänheten 

behöver se den och ta del av den. Inköpen väcker en diskussion om vad som är konst 

och konsthantverk, vackert och vilken smak som är den rätta, vilket var en diskussion 

som växte under slutet av 1960-talet.194 

Det kan således konstateras att Konsthantverksavdelningens syn på vad som var 

god smak och gott konsthantverk förändrades med tiden. Den goda smaken, för 

avdelningen, var inte bara de föremål som följde de dominerande idealen inom området, 

utan hit hörde även de verk som ifrågasatte dem och utvecklade konsthantverket. Inom 

kulturfältet var den goda smaken funktionalismens ideal, men vad som menas är att 

avdelningen inte ansåg att föremål som avvek från idealen var fula eller mindre värda. 

Det kan till och med dras så långt och antas att det vid inköpen av de då levande 

svenska konstnärernas arbeten inte prioriterades att följa det dominerande idealet och 

bara förevisa det konsthantverk som följde det. Istället var det viktigare att visa på 

vidden av konsthantverket framom endast den del som ansågs rätt och god smak. 

Det kan därför antas att Hernmarck och avdelningens intendenter därmed inte såg 
                                                 
190 Robach 2010, 209. 
191 Robach 2010, 93, 227–232. 
192 Robach 2010, 104 (bild 30). 
193 Robach 2010, 93. 
194 Robach 2010, 211–212. 
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den goda smaken som ett statiskt tillstånd, utan som tidens smak. Tidens smak är enligt 

Ulf Hård af Segerstad de estetiska värden som en grupp med auktoritet bestämt. Men 

den kan inte förhindra en ny god smak utmanar den då människan har ett behov av 

förnyelse. 195 Därför kan inköpen av föremål i enlighet med den goda smaken ses som 

ett sätt att skaffa högt kulturellt kapital för att kunna häva sig i diskussioner som berörde 

området. Däremot var inköpen av föremål som trotsade den goda smaken till för att 

belysa att den inte är total. Men även ett sätt att visa på avdelningens kunskapsbredd om 

det samtida konsthantverket, vilket i enlighet med Bourdieus fältteori och kapital 

ytterligare höjde avdelningens kulturella kapital och auktoritet.196   

   

6.2 Konsthantverksavdelningen och kulturfältet 

Det kan antas att konsthantverksavdelningen intog genom de inköp och därigenom vad 

som förmedlades genom basutställningen en viss roll på kulturfältet. Denna roll 

påverkas av den mängd symboliskt kapital avdelningen hade på kulturfältet enligt Pierre 

Bourdieu. Det symboliska kapitalet är den kapitalform som ger makt på ett fält, i detta 

fall kulturellt kapital, som består av kunskap om finkulturen och ett kultiverat sätt att 

utrycka sig, och socialt kapital som är värderelationer till andra på fältet. Den goda 

smaken blir därför en del av det kulturella kapitalet, och den inställning som has till den 

goda smaken påverkar således ens roll på kulturfältet. Därmed gav inköpen som gjordes 

en viss förhållning till den goda smaken och visade var Konsthantverksavdelningen stod 

inom diskussionerna om den goda smaken. Dessutom påverkade rollen även 

allmänhetens fostran inom konsthantverk.197  

För att kunna klargöra vilken roll Konsthantverksavdelningen hade på kulturfältet 

inom de olika diskussionerna mellan åren 1945 och 1966 används ett konstsociologiskt 

perspektiv på analysen i kapitel 5. Genom konstsociologin kan det undersökas vilken 

roll avdelningen hade på kulturfältet och i samhället, men även hur konsten påverkade 

samhället. Kulturfältet är ett kraftfält på vilket strider om vad som är god konst finns 

enligt Bourdieu. För att häva sig i dessa strider krävs tillräckligt med auktoritet och 

legitimitet. Auktoriteten och legitimiteten fås genom högt symboliskt kapital, i detta fall 

                                                 
195 Hård af Segerstad 1957, 60. 
196 Bourdieu 1986, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-
capital.htm#n4, 4.12.2018. 
197  Bourdieu 1986, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-
formscapital.htm#n4, 4.12.2018; Ollivier & Fridman, 
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kulturellt och socialt kapital, och striden om den goda konsten är därmed samtidigt en 

strid om maktpositioner.198  

Bourdieus kulturfältet består av aktörer som tillsammans har rätten att avgöra vad 

som är god konst och smak. Aktörerna på kulturfältet är enligt Bourdieu bland annat 

museum och andra institutioner, konstnärer, kritiker med flera. Aktörerna är fältvakter 

som filtrerar den konst och annan kultur som skapas och bundna till att arbeta för 

samhällets bästa. I detta fall är Nationalmuseum och dess avdelningar Bourdieus 

fältvakter som genom inköpen visar vad som är god konst och god smak. Därmed 

påverkar de vad allmänheten ser som god konst men även konstnärerna som påverkas 

av de begränsningar och ramar som fältväktarna satt på kulturfältet. Alexander lyfter 

fram i Sociology of the Arts att museer ofta har ett gammaldags sätt att arbeta, vilket 

även Topelius lyft fram. Det innebär att traditionsbundna och tidsenliga verk oftast 

prioriteras och de utmanande stilarna inte får lika stor plats. Kapitalet som museet och 

dess avdelningar har kan därför ses som starkt bundet till de föremål och verk som är 

traditionsbundna och tidsenliga.199  

Det kulturella kapitalet som Konsthantverksavdelningen har är, enligt Bourdieu, 

en kombination av de föremål som godkänts och köpts in, men även den kunskap som 

avdelningens anställda, Hernmarck och interna har. Genom det kapital som avdelningen 

har genom inköpen och de anställdas kunskaper intas en viss roll på fältet. Avdelningen 

kan dessutom antas ha automatiskt legitimerad makt på fältet då den är en del av 

Nationalmuseum, en institution med ett stort nätverk av kontakter och anställda som är 

experter på det de gör. Som dessutom genom sina långa anor har en stor samling 

konstverk och kunskap om dem, konsthistorien med mera.200 Nationalmuseum var 

också under den undersökta perioden understött genom bidrag av regeringen, bland 

annat för inköp av levande svenska konstnärers arbeten, vilket ger dem högt socialt 

kapital. Således kan Nationalmuseum ses som en institution som getts ansvar för 

konstbildningen av det svenska samhället.201 Alla dessa faktorer kan anses ge 

Nationalmuseum och dess avdelningar, en hög position, status och makt på kulturfältet 

genom att de har ett högt kulturell och socialt kapital.202 Trots att 

Konsthantverksavdelningen har ett högt anseende på kulturfältet den ändå ses som lägre 

                                                 
198 Broady 2000, 9; Gunnarson Payne & Öhlander 2017, 139–141; Lindgren 2007, 166–167; 
Wiik 2008, 181–182. 
199 Alexander, 2006, 71, 76–77, 112, 117–119; Bourdieu 2000, 9–10; Topelius, Ann-Sofi, telefonintervju 
22.11.2108; Payne & Öhlander 2017, 136, 141–142. 
200 Alexander 2006, 117; Wiik 2008, 183. 
201 Alexander 2006, 112, 117. 
202 Bourdieu 1986, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-
capital.htm#n4, 4.12.2018. 
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än Nationalmuseums, då museet som helhet har mer symboliskt kapital än avdelningen. 

Under avdelningen finns sedan dess chef och intendenter, Hernmarck, Gyllensvärd, 

Nordenson och Widman som alla har egna symboliska kapital. 

 

Inköpen och kulturfältet 

Konsthantverksavdelningen intog genom inköpen och det som förmedlades genom 

basutställningen en viss roll på kulturfältet. Rollen påverkades av den mängd 

symboliskt kapital avdelningen hade. Enligt Bourdieus fältteori består det symboliska 

kapitalet på kulturfältet av kulturellt kapital, avdelningens egendom och den kunskap 

som fanns, och socialt kapital, avdelningens kontakter. De inköpen som gjordes kan 

därför anses ha påverkat den roll som avdelningen hade inom de diskussioner och 

strider om samtida konsthantverk som förekom mellan åren 1945 och 1966. Den goda 

smaken var en del av detta, ett kulturellt kapital, då den goda smaken var en del av 

finkulturen och den bildning man skulle ha under denna tid. Således kan den goda 

smaken ses som en maktfaktor, vilket gjorde att förhållningssättet till den visade var 

avdelningen stod på kulturfältet. 203 

1940-talets inköp visar på att Konsthantverksavdelningen till största del följde det 

mål som den demokratiska kulturpolitiken hade. Målet var att ge allmänheten 

färdigheter att konsumera rätt och således lära sig vad som var god smak, för att genom 

den göra dem lyckligare och till bättre medborgare. Men även att inse att den goda 

smaken inte endast var för eliten utan något för alla. Konst- och smakbildningen 

handlade under 1900-talets första del om att göra konsten tillgänglig för alla, men att 

även göra det möjligt för alla oavsett inkomst att konsumera goda ting. De goda tingen 

ansågs skapa bättre liv och därmed bättre samhällen.204 Det kan därför antas att 

Konsthantverksavdelningen agerade som ett stöd till den goda smaken och dess 

estetiska ideal: kvalitet, enkelhet och ändamålsenlighet. Genom att köpa in föremål som 

ansågs vara sköna enligt de kriterier som Key och senare Paulsson satt upp, exempelvis 

Bergs vas (bild 2), Percys skål (bild 32), Stålhanes vas (bild 34) och Adelborgs 

Gyllenax (bild 36) visades detta stöd. Avdelningen förespråkade genom bland annat 

dessa verk att formen skulle följa funktionen och behovet av god konst.  

Trots detta ställningstagande köptes det även in verk som delvis bröt mot de 

estetiska idealen. Inkluderingen av även de normbrytande föremålen kan ses som en del 

av museers uppgift att arbeta för allmänhetens bästa och fostra dem i den nationella 

                                                 
203 Ollivier & Fridman, http://educ.jmu.edu/~brysonbp/symbound/papers2001/Olivier.html, 2.12.2018; 
Wiik 2008, 180–183. 
204 Görts 2005, 309–310; Robach 2010, 298–299.  
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kulturen.205 De delvis normbrytande föremålen som köptes in var bland annat Halds vas 

(bild 4), Palmqvists skål (bild 6), Lundins Falcon (bild 7), Kåges vas (bild 29) och 

bröderna Anderssons kruka (bild 35). Genom inköpen av dessa föremål, kan det 

konstateras, att avdelningen inte försökte trotsa de estetiska idealen utan visade att även 

om det finns en norm så är den inte total. I och med detta framhäver avdelningen genom 

Hernmarck, som konstaterat i föregående kapitel, att gott, accepterat konsthantverk inte 

måste följa de normer som styr fältet. Även om de avvikelser som föremålen har, bland 

annat ojämn glasyr och opraktiska former, är milda framhäver de att personlig frihet och 

uttryck var en del av 1940-talets konsthantverk.206 Hernmarck och Gyllensvärd visade 

därför, genom inköpen, att de hade kunskap om motsättningen mot och det nya 

perspektivet på den serieproducerade varans monotona formspråk. I enlighet med 

Bourdieus fältteori kan denna kunskap och inköpen ses som ett kapital som påverkade 

avdelningens roll på kulturfältet. 

I och med ställningstagandet kan det antas att avdelningen tog del av 1940-talets 

återkommande debatt om konstnärlig frihet contra den målmedvetna nyttokonsten med 

de inköp som gjordes. Samtidigt hade Nationalmuseum tillsammans med Svenska 

Slöjdföreningens facksektion tagit en aktiv roll i debatten genom utställningarna 

Kontakt med nyttokonstnären (1944) och Nyttokonstnärerna (1949). Under den första 

hade nyttokonsten områdesvis (hemmet, gatan m.fl.) presenterats, men under den senare 

utställningen var målet inte att bara framhäva nyttokonsten utan även de unika, 

normbrytande föremålen. Nyttokonstnärerna ledde således till att utställningen ansågs 

som ett avsteg från det som kämpats för inom den estetiska bildningsrörelsen.207  

Under 1950-talet fortsatte Konsthantverksavdelningen med denna allt mer öppna 

inställning till det friare och personliga konsthantverket. Trots detta dominerades 

inköpen ändå av föremål som följde funktionalismens ideal, samt av föremål som 

försiktigt ifrågasatte dem. Kampen mot de importerade varorna som präglade 

kulturfältet samt att funktionalismen och den goda smaken nådde sin kulmen, vilket 

syns tydligt i inköpen. De funktionalistiska uttrycktes genom Scandinavian designs rena 

linjer, harmoni, ändamålsenlighet och enkelhet,208 vilket återfinns i bland annat 

Lindstrands kristallvas (bild 10), Edenfalks (bild 13) och Öhrströms (bild 14) karaffer, 

Landbergs (bild 16), Fribergs (bild 43), makarna Thrillers (bild 53) vaser och Flemings 

skål (bild 81). Inköpen av föremål som dessa kan därför ses som ett sätt för avdelningen 

                                                 
205 Alexander 2006, 112, 117. 
206 Topelius, 1967, 103–104; Widman 1975, 69. 
207 Topelius 1967, 104. 
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att ta del av oron om konkurrensen med den billiga importen samt att fostra folket till att 

köpa rätt och svenskt. Under 1950-talet kan Konsthantverksavdelningen således 

fortsättningsvis ses som en förespråkare på kulturfältet för den goda smaken. 

 Därutöver köpte Konsthantverksavdelningen även in verk som inte följde idealen 

och som var fria i sina uttryck. Ju mer den goda smakens vision uppfylldes och blev 

allmän desto mer började den kritiseras. Kritiska röster började höjas kring medlet av 

1950-talet och den goda smakens föremål ansågs sakna symboliskt värde, anknytning 

till det moderna samhället och möjligheten att uttrycka sin personlighet genom dem. 

Slutet av 1950-talet blev därmed en tid för en diskussion om föremål som sociala 

symboler.209 Konstpedagogiken började också förändras från fokus på den goda smaken 

som livsfrämjande, till att se det estetiska som en brygga mellan känslor och intellekt.210 

Gregor Paulsson såg denna förändring ske och kritiserade den vackrare vardagsvaran 

och den goda smaken han förespråkat för att ha glömt bort föremålens sociala 

symbolvärde: ”Valet av varor är ett val av livsstil.”211 Allt detta är en del av den 

förändrade synen på och kritiken mot funktionalismen kollektiva syn, som utställningen 

H55 (1955) blev en arena för.212 Därmed kan inköpen av föremål som Palmqvists 

Ravenna (bild 9), Morales-Schildts Ventana (bild 20), Grete Möllers Spirande lök (bild 

45), Larsson (bild 48) och Öbergs (bild 49) vaser, Dahlquists halssmycke (bild 84) och 

Strömdals brosch (bild 85) ses som ett ställningstagande från Konsthantverks-

avdelningens sida mot funktionalismens kollektivism. Föremålen uttrycker personlighet 

genom bland annat färg, materialkombinationer, nya former, experimenterande i 

materialet. Det kan därför, i enlighet med Bourdieus fältteori, antas att det var viktigt för 

avdelningen att bygga upp ett kapital som gav dem rätten att inte bara diskutera det 

traditionella utan även det moderna konsthantverket.  

Inköpen var säkerligen även påverkade av den förändring som skedde inom den 

svenska kulturpolitiken. Förändringen medförde att kulturpolitiken var, som nämnt i 

kapitel 2.4, mer accepterande än tidigare samtidigt som det fortfarande ansågs viktigt att 

sprida en enhetlig kanon till allmänheten om vad som var finkultur.213 Genom 

öppenheten mot det friare konsthantverket kan det konstateras att avdelningen inte bara 

blev en arena för konsthantverkets historia och traditioner utan även en plats där det 

moderna och samtida kunde ta plats. Till viss del kan detta även vara påverkat av 

                                                 
209 Robach 2002, 326; Robach 2010, 225. 
210 Görts 2005, 310; Hård af Segerstad 1957, 58. 
211 Paulsson & Paulsson 1957, 123; Robach 2010, 197. 
212 Robach 2010, 193, 195. 
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diskussionen om och förverkligandet av Moderna museet. Fram tills 1958 inhyste 

Nationalmuseum även den moderna konsten, men vid flytten av den moderna konsten 

inkluderades inte konsthantverket.214 Konsthantverksavdelningen var och är därför den 

enda avdelning där det samtida och moderna representeras, vilket enligt Ann-Sofie 

Topelius är till avdelningens fördel och ett resultat av den fortfarande existerande 

önskan att en dag öppna ett konsthantverksmuseum.215 Skapandet av Moderna museet 

kan ses som ett ställningstagande från Nationalmuseums sida och visade på att den 

moderna och samtida konsten hade lika stort värde som den äldre och mer klassiska.  

Under 1960-talet nådde formens frigörelse sin topp och decenniet var fyllt av 

diskussioner och debatter om konsthantverket, konsumtion och den goda smaken. 1960-

talet kan ses som ett krisens decennium, och inleddes av moralisk kritik mot 

massproduktionen och det kvalitetsbegrepp som var normen inom funktionalismen. Den 

allt ökande konsumtionen ledde till oro för livskvaliteten, och hur den påverkades av 

köp-slit-släng-trenden. Kritiken om köp-slit-släng inleddes av Lena Larssons artikel i 

tidskriften Form 1960, och handlade till största del om kvalitet och behovet av ett vidare 

kvalitetsbegrepp. Kvalitet var inte bra den goda smakens nyttiga föremål och konstant 

konsumtion av dem för att bli bättre medborgare, vilket den estetiska bildningsrörelsen 

före fram. Kvalitet kunde även vara konsumtion av onyttiga föremål som skapade 

trivsamhet och glädje. Debatten ville således förskjuta fokus från nyttoaspekten till vad 

föremålen betyder för dess innehavare.216 Som konstaterat i föregående kapitel 

understöddes köp-slit-släng-debattens konsumtionskritik och kvalitetsbegreppets 

förändring genom inköpen av den goda smakens föremål samt de fria föremålen som 

inte hade någon praktisk nytta men som skapade upplevelser.  

Kritiken mot funktionalismen slutade inte här, utan fördes vidare bland annat i 

utställningen Form Fantasi år 1964. På utställningen lyftes debatten om gränsen mellan 

konsthantverket och den fria konsten fram. Konsthantverk definierades och 

existensberättigades av funktionen,217 vilket ifrågasattes på Form Fantasi. Widman, 

som ordnade utställningen, hade tillsamman med Arthur Hald tagit fram en ny 

definition av konsthantverk som föremål där materialbehandling, konstnärlig gestaltning 

och hantverksskicklig möttes. Bland annat Hertha Hillfons Svart pelare (bild 56) men 
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även Gehlins Kaktus218 ställdes ut,219 vilka var föremål som var fria till formen och 

närmade sig konsten. Föremålen var även inköpta till Konsthantverksavdelningen och 

således kan det påstås att avdelningen tog del av diskussion samt understödde det 

vidgade konsthantverksbegreppet, vilket inte alla var positiva till. Hård av Segerstad 

kritiserade det fria konsthantverket som allt för fritt då den gedigna tekniken och viss 

andel av ändamålsenlighet var konsthantverkets kännetecken.220 Inköpen av dessa fria 

och fantasifyllda konsthantverk kan ses som ett ställningstagande och avdelningen förde 

genom dem fram att konsthantverk inte bara var ändamålsenliga bruksföremål. Det fria 

konsthantverket var således likställt det som följde den goda smaken och nyttokravet. 

Men på Form Fantasi förevisades inte bara det fria konsthantverket utan även det 

traditionella funktionalistiska konsthantverket för att visa bredden av 

konsthantverksbegreppet. De traditionella föremålen var därför en protest mot 

statussymbolerna som goda smakens konsthantverk arbetade för.221 

Trots förevisandet av det breda konsthantverksbegreppet kritiserades Form 

Fantasi för att arbeta för den goda smakens ideal av Lena Larsson. Som svar på detta 

meddelade Widman att den goda smaken är ett dött begrepp som inte används av de 

som arbetar med estetiska avgöranden.222 Avståndstagandet från den fria formen av 

Widman återspeglas in Konsthantverksavdelningens inköp. De fria föremålen 

dominerade inom alla material och det kan därmed konstateras att avdelningen förde 

fram att den fria formen är den nya goda smaken. En stor orsak till detta är troligtvis 

bundet till att det var Widman som hade hand om inköpen under åren efter 1964 fram 

tills 1966.223 Hans breda syn på konsthantverksbegreppet kunde således dominera. 

Konsthantverksavdelningens roll på kulturfältet förändrades således mycket från 

1945 till 1966. Från att ha varit smakbildare enligt funktionalismens kollektiva syn på 

1940-talet, till en större öppenhet mot det allt friare konsthantverket på 1950-talet, blev 

avdelningen en förespråkare för ett bredare konthantverksbegrepp på 1960-talet. Med 

hjälp av Bourdieus fältteori kan det konstateras att avdelningen, genom inköpen som 

kapital, intog en roll som inte var statisk utan den följde med tiden och utvecklades och 

reflekterade samhällets utveckling. Rollen var att vara en aktör som såg vikten i att 

acceptera helheten inom formvärlden och inte styras av ett vist ideal fullt ut. Som det 
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kommit fram analysen i kapitel 5 dominerade den goda smaken inköpen som helhet och 

det kan därför sägas att den stilen prioriterades. Men samtidigt är det inte hela 

sanningen. För avdelningen var det tydligt av största vikt att skapa en samling vars 

föremål representerar den samtid som de uppstått i och de debatter som präglade deras 

tillkomstkontext. Även om Hernmarcks intresseområde låg hos det äldre 

konsthantverket såg han vikten i det modernas inkludering i samlingarna då man utan 

dessa inte kunde återge en helhet. Då Hernmarck själv inte var specialist inom det 

moderna konsthantverket fick de som hade kunskapen ta ansvar för det moderna och på 

så sätt sattes det inte åt sidan utan fick den plats det behövde. 

Museum är, enligt Ann-Sofi Topelius, bra på att samla den äldre konsten men 

stöter ofta på problem med den nya och moderna konsten. Men på 

Konsthantverksavdelningen var intresset för det moderna tidigt centralt enligt Topelius. 

Inköpen av dessa fick anslag av olika slag och blev en aktiv del av verksamheten.224 

Därmed kan det konstateras att avdelningen gick en egen väg och blev en aktiv aktör 

inom det moderna konsthantverket och arbetet för synliggörandet av det. Avdelningen 

kan därför ses som en fältvakt som arbetade för det konsthantverk som var 

betydelsefullt för framtiden istället för att prioritera trender. 

 

6.3 Konsthantverksavdelningen och smakfostran 

När konstens inverkan på samhället undersöks kan olika tillvägagångssätt användas, 

varav ett är shaping approach som används i denna avhandling. Shaping approach 

innebär att konsten har en inverkan på samhället och människorna som bor i det. Oftast 

iakttas de negativa effekterna men även konstens positiva effekter kan iakttas. Tanken 

om konstens positiva inverkan på samhället och konsten som ett medel att bilda folket i 

god smak var stark från 1930-talet framåt. Och kan tydligt ses i Svenska 

Slöjdföreningens estetiska bildningsrörelse som pläderade för den goda smakens 

livsfrämjande och danande karaktär.225 

Enligt Alexander är det extremt att säga att konsten inte har en inverkan på 

samhället. Konstens inverkan på samhället är ändå inte ett rakt sträck enligt Alexander 

utan mångfacetterad då människor är olika och har ett eget medvetande. 226 Således kan 

det anses att konsthantverksavdelningen en inverkan på samhället genom sin 

verksamhet, sina inköp och sin roll på kulturfältet. Denna inverkan, smakfostran, var 

hur allmänheten skulle se på konsthantverket och vad som var gott konsthantverk. Hur 
                                                 
224 Topelius, Ann-Sofie, telefonintervju 22.11.2108. 
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allmänheten påverkades av avdelningens smakfostran av konsthantverk är inte relevant i 

detta sammanhang. 

Inköpen av då levande svenska konstnärers arbeten dominerades som tidigare 

konstaterats, se kapitel 5, 6.1 och 6.2, av den goda smakens ideal om enkelhet och 

ändamålsenlighet. Den goda smaken starka ställning som ideal och kapital på 

kulturfältet kan ses som orsaken till detta, men trots det utmanades den i föremål som 

uttryckte konstnärlig frihet och frigörelse från nyttokravet.227 I och med detta köptes 

även experimentella föremål in som på ett eller annat sätt bröt mot de rådande idealen. 

Dessa två kategorier av föremål möttes, trots sina olika syner på konsthantverket, på 

Konsthantverksavdelningen basutställning och tillfälliga utställningar. De möttes för att 

både visa att konsthantverk var en konstgren och att gott konsthantverk inte innebar att 

föremålen måste följa de estetiska idealen. Det centrala i föremålen kan därför anses 

vara deras relevans i den samtida kontexten på kulturfältet, med andra ord de 

diskussioner och debatter som förekom. De skulle visa var konsthantverket var och vart 

det var på väg. Konsthantverket var en resurs i Nationalmuseums fostran av den 

svenska befolkningen och förevisades genom en blandning av både unika och 

massproducerade föremål.228 Således var det relevant att köpa in föremål som inte bara 

följde en norm utan även det avvikande konsthantverket under 1940-talet. Inköpen kan 

därför ses som ett sätt för avdelningen att visa allmänheten vad det aktuella samtida 

konsthantverket omfattade. Utställningen Nyttokonstnärerna var ett sätt att visa detta, 

då utställningen ansågs till en del frångå de estetiska ideal som dominerade fältet.229 

1950-talet följde detta spår och den goda smaken var således en viktig del av 

allmänhetens fostran inom konst, även om andra typer av föremål köptes in. Den goda 

smaken nådde sin kulmen i medlet av 1950-talet,230 vilket gör att det inte är förvånande 

att 1940-talets roll inom allmänhetens smakfostran även dominerade under 1950-talet. I 

och med att Nationalmuseum fick bidrag av regeringen skulle även den samtida 

kulturpolitiken följas och förmedlas på museet. Under 1940-talet innebar det att 

konstsynen var snäv och funktionalismens ideal skulle spridas som en kanon, men att 

allmänheten skulle ha till gång till konst av god kvalitet. 1950-talets kulturpolitik var 

däremot mer öppen och ledde till att det blev allt viktigare att kulturorganisationerna 

reflekterade samhället som ständigt var i förändring. 231  Den större öppenheten mot den 
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normavviskande konsten återspeglas i Konsthantverksavdelningens verksamhet genom 

inköpen. De normbrytande föremålen är allt fler och det kan antas att avdelningen 

belyste den kritik som mot slutet av 1950-talet höjdes mot funktionalismen kollektiva 

syn, och förde fram att gott konsthantverk inte bara är estetik och funktion.232 

Under 1960-talet framkommer det tydligt genom avdelningens roll inom 

diskussionerna på kulturfältet att helheten ansågs som viktigare än normen. Inköpen 

under 1960-talet dominerades av fria former, vilket framkom i analysen i kapitel 5, och 

kritiken mot det ändamålsenliga konsthantverket fördes fram på avdelningen. Hillfons 

Svart pelare (bild 56) och Gehlins Kaktus, inköpta föremål till avdelningen, var som 

sagt utställda på Form Fantasi (1964) och väckte stor uppmärksamhet.233 Det kan därför 

antas att avdelningen förmedlade till allmänheten att ifrågasättande av normer var 

viktigt och att konsthantverksbegreppen inte endast omfattade bruksföremål. Dessutom 

framfördes under 1960-talet även starkare än tidigare att gott konsthantverk inte var 

bundet till den goda smaken. Istället var det beroende av bland annat föremålets samtida 

relevans, kvalitet och innovativa eller karakteristiska egenskaper.234 

Genom den roll som Konsthantverksavdelningen intog på kulturfältet inom de 

olika diskussionerna och genom inköpen och versamheten kan det konstateras att 

profilen som Konsthantverksavdelningen tog inom fostran av allmänheten inte var 

statisk. Den goda smaken dominerade och var en viktig del av avdelningens 

bildningsverksamhet men samtidigt fanns hela tiden plats för att lyfta fram 

konsthantverkets diversitet. Basutställningen dominerades inte av den goda smakens 

föremål utan där fanns även de föremål som bestred idealen. Det fria, djärva 

konsthantverket placerades tillsammans med det traditionella och således kunde vidden 

inom området presenteras.235 Avdelningen deltog eller höll dessutom i en rad 

utställningar som inte bara visade på tradition, utan även på det nya, djärva och 

moderna, se kapitel 2.2 och 6.1–6.2. Konsthantverksavdelningens profil inom 

smakfostran av konsthantverk kan därför ses som en där förändringarna och 

diskussionerna på kulturfältet återspeglades. Allmänheten skulle fostras i det goda 

konsthantverkets mångfald och inte endast i de stilideal som dominerade. Avdelningen 

                                                 
232 Robach 2010, 193; Robach 2002, 326. 
233 Robach 2010, 93–104. 
234 Denna slutsats har dragits genom att den inköpspolicy som användes under undersökta tidsperiod 
motsvarar den inköps- och gallringspolicy som används idag på Nationalmuseum. Topelius, Ann-Sofie, 
e-postmeddelande 17.3.2019. 
235 Bergström 2018, 288–289. 
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kan därför inte ses som låst inom ett visst ideal, utan den hade en öppenhet som ofta är 

svår att uppnå på en gammal institution som är traditionstyngd.236 

 

6.4 Med sinne för tradition och det moderna 

Genom den stilkritiska analysen och konstsociologiska perspektivet kan det konstaterats 

att inköpen mellan 1945 och 1966 till stor del påverkades av den goda smakens och 

funktionalismens ideal. De tidsenliga, ändamålsenliga och enkla föremålen är 

återkommande inom alla material under alla tre årtionden. Det funktionalistiska 

konsthantverket kan således sägas vara en preferens för Konsthantverksavdelningen vid 

första anblick. Men parallellt under denna tid förekommer även inköp av föremål som 

till olika grad motsätter sig idealen. De första återfinns i 1940-talets keramik och 

glasformgivning, och blir allt fler under 1950-talet då de även återfinns inom de inköpta 

metallföremålen. Under 1960-talet är de experimentella föremålen dominerande. 

Konsthantverksavdelningens inköp understödde både de föremål som följde de estetiska 

idealen, den goda smaken och de experimentella, fria föremålen. En viss typ av smak 

eller konsthantverk understöddes därmed inte genom inköpen. Istället köptes en helhet 

in, som återspeglade idealen men även motsättningarna, den fria formen och 

utvecklingen inom konsthantverket och på kulturfältet. En helhet skulle förevisas 

framom ett ideal. 

Genom inköpen kan det således konstateras att Konsthantverksavdelningens chef 

och intendenter hade en liberal syn på vad som var gott konsthantverk. I och med denna 

öppna syn på konsthantverk kunde avdelningen utan problem delta i diskussionerna 

som förekom på kulturfältet mellan åren 1945 och 1966. Som fältvakt intog avdelningen 

en roll som inte var statisk, med andra ord var inte endast en typ av konsthantverk 

acceptabel och god. Avdelningen stod istället för konsthantverkets föränderlighet och 

utveckling. Som fältvakt av konsthantverk och den goda smaken på kulturfältet var 

avdelningen under undersökta tidsperiod en aktör som arbetade för samtiden och 

framtiden. Därför köptes det föremål som representerade sin samtid och det som 

påverkade dem i deras tillkomstkontext.  

Inköpen i sig styrdes av den policy som fanns då, som troligtvis motsvarar dagens 

policy. Mellan 1945 och 1966 var det intendenterna som genom kontakter och 

galleribesök med mera letade upp föremål som var intressanta för samlingen, 

kompletterade den samt var intressanta för framtiden. Hernmarck var sedan den som 

godkände förslagen till inköpen som intendenterna gjorde. Viktigt för avdelningen och 

                                                 
236 Alexander 2006, 118. 
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dess intendenter var att visa en helhet som inte begränsades av samtida formideal. 

Denna öppna syn på konsthantverket ledde till att avdelningen inom smakfostran av 

allmänheten i konsthantverk ville förmedla områdets mångfald. Självfallet skulle 

allmänheten lära sig vilka ideal som dominerade, men lika viktig var det att även visa 

det som inte ansågs vackert enligt de rådande idealen. Avdelningen ville därmed genom 

utställningar och annan verksamhet lära allmänheten att ett konsthantverk som följer det 

ideal som under en viss tid dominerar inte är mer värt än ett verk som motsätter sig det. 

Endast tillsammans kan de förmedla helheten, skillnader och utvecklingen inom 

konsthantverket. 

Avhandlingens resultat är baserat på de 105 föremål som valdes till analysen, men 

det kan ändå antas att även de resterande cirka 200 föremålen skulle förevisa samma 

tendenser. Den stilkritiska analysens resultat är bundet av de föremål som analyseras 

men återspeglar en större helhet, vilket gör att antagandet kan göras. Det förväntade 

resultatet var att det skulle ha funnits preferenser vid inköpen eller att Hernmarck hade 

haft ett större inflytande på dem. Men att det inte var fallet visar att arbetet på 

Konsthantverksavdelningen och på Nationalmuseums som helhet gjordes för konstens 

och konsthantverkets främjande samt för allmänhetens bästa.  

Tidigare forskning inom det område som denna avhandling berör har inte gjorts. 

Men den som kommer närmast är Cilla Robachs doktorsavhandling Formens frigörelse: 

konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige (2010). Resultatet i denna 

avhandling är i linje med Robachs resultat. I Robachs avhandling lyfts funktionalismens 

och den goda smakens starka inflytande inom konsthantverket fram och hur de olika 

diskussionerna på kulturfältet påverkade konsthantverket. Robachs avhandling visar 

indirekt att en öppenhet mot det fria konsthantverket var en självklarhet men även ett 

krav för att konsthantverket skulle möta samhällets krav och utveckling. Öppenheten 

återfinns, som konstaterat ovan, även i Konsthantverksavdelningens verksamhet och 

inköp. Därmed är avdelningens öppenhet inte en tillfällighet utan en nödvändighet för 

att kunna förevisa material som är intressant och relevant för den samtida och framtida 

svenska allmänheten. 

 

  

7 SAMMANFATTNING 

 
Syftet med avhandlingen är att undersöka Konsthantverksavdelningens roll som 

fältväktare av konsthantverk och den goda smaken på svenska kulturfältet då Carl 
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Hernmarck var avdelningschef, 1945–1966. Forskningsfrågorna som besvaras som stöd 

för syftet är: Vem valde de konsthantverk som köptes in? Vilken typ av konsthantverk 

understöddes genom inköpen och varför? Vilken typ av smak följdes vid inköpen? 

Vilken profil hade Konsthantverksavdelningen inom allmänhetens smakfostran av 

konsthantverk? Avhandlingens kontext är de samtida konsthantverksdebatterna och den 

goda smakens inflytande på kulturfältet från efterkrigstiden till 1960-talet. 

 Genom att stilkritiskt analysera 105 av över 300 inköpta konsthantverk i glas, 

keramik och metall av då levande svenska konstnärer, utreds inköpen ut ett 

konstsociologiskt perspektiv. Föremålen som analyseras presenteras i den separata 

katalogen och är ordnade materialvis: först glas, sedan keramik och metall. Inom varje 

del är föremålen ordnade årsvis enligt inventarienummer. I katalogen presenteras bilder 

på föremålen och under dem tillverkaren, föremålets namn och/eller typ, tillverkningsår, 

material, mått, inventarienummer och ort. Därefter finns en kort beskrivning av 

föremålet, föremåls- och bildrättigheter samt källa. Katalogen läses som utgångspunkten 

för analyserna i kapitel 5 och 6, i vilka ett urval av föremålen i katalogen lyfts fram som 

exempel. 

Stilkritisk analys är studiet av föremål i deras stil- och socialhistoriska kontext. 

Med hjälp av stilkritiken fås de dominerande stildragen hos de inköpta föremålen fram. 

Stildragen kan ses som den smak som fördes fram och understöddes på Konsthantverks-

avdelningen under Hernmarcks tid. Resultatet från analysen ses sedan ur ett 

konstsociologiskt perspektiv med hjälp av Pierre Bourdieus fältteori. Med hjälp av 

fältteorin och undersöks vilken roll avdelningen som fältvakt intog på kulturfältet 

genom inköpen och vad den goda smakens ideal som kapital var för avdelningen. Det 

konstsociologiska perspektivet sätter därmed inköpen i deras samhälleliga kontext. 

Enligt sociologen Victoria D. Alexander kan relationen mellan konst och samhälle 

undersökas med hjälp av shaping approach, i vilken det utgås ifrån att konsten har en 

inverkan på samhället. Därmed kan det antas att avdelningens inköp påverkade 

allmänhetens syn på konsthantverk. Shaping approach används därför för att undersöka 

vilken profil avdelningen hade inom allmänhetens smakfostran av konsthantverk.  

 Den stilkritiska analysen visar att den goda smakens och funktionalismens ideal 

om enkelhet och ändamålsenlighet dominerar inköpen. Men bland inköpen finns även 

föremål som bröt mot och ifrågasatte idealet. 1940-talets inköp domineras av den goda 

smaken, såsom Skawonius vas (bild 1), Adelborgs Gyllenax (bild 36) och Bolins teburk 

med lock (bild 79). Men bland inköpen av keramik och glas förekommer föremål som 

tar de första stegen från funktionalismens strikta formgivning, såsom Gehlins fat (bild 
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3) och Kåges vas (bild 29). Bland 1950-talets inköp finns fler normbrytande föremål, 

som tydligt visar på kritiken mot det nyttiga konsthantverket. Frigörelsen och kritiken är 

tydligast i de inköpta keramikföremålen, såsom Simmulsons Tokyo (bild 40) och 

Liljefors kruka (bild 41). Men återfinns också inom de inköpta glas- och 

metallföremålen, se Palmqvists Ravenna (bild 9), Morales-Schildts Ventana (bild 20) 

och Willös järngaller (bild 82). Trots detta dominerades inköpen av funktionalismens 

ideal, se Percys skål (bild 19), Westmans fat (bild 50) och Gillgrens vas (bild 80). 

Inköpen under 1960-talet visar däremot mer genomgående den stora skepticismen mot 

den goda smakens ideal som det enda rätta. De inköpta föremålen är mestadels 

experimentella med ett mer fritt förhållningssätt till material och metod. Den mer fria 

formen återfinns i alla material, såsom Palmqvists vas (bild 25), Lindbergs Herr 

General (bild 68) och Gierttas halssmycke (bild 104). Men bland inköpen finns även 

föremål som inte bröt mer idealen, såsom Landbergs champagneglas (bild 22) och 

Sjögrens skål (bild 77). De som istället förnyade funktionalismens uttryck var bland 

annat Perssons armring (bild 94) och Barves armband (bild 101).  

 Analysen av inköpen visar att den goda smaken dominerande inköpen och därför 

skulle kunna ses som den prioriterade stilen och smaken vid första anblick. Samtidigt är 

det inte hela sanningen då avdelningen även köpte in experimentella och fria föremål. 

Inköpen är därför en reflektion av kulturfältets ideal och kritiken mot idealen. 

Hernmarck såg betydelsen av att skapa en samling med föremål som representerade den 

samtid som de uppstått i och de debatter som präglade deras tillkomstkontext, framom 

ett ideal. Som fältvakt av konsthantverket och den goda smaken stod avdelningen därför 

för konsthantverkets föränderlighet och utveckling. Konsthantverksavdelningen var en 

aktör som arbetade för framtiden genom skapandet av en samling av konsthantverk som 

var intressant för framtidens Sverige för att den representerade konsthantverkets kontext 

under olika tidsskeden. En viss smak eller typ av konsthantverk understöddes således 

inte genom inköpen. 

Genom det konstsociologiska perspektivet av analysen kan det konstateras att den 

goda smaken som kulturellt kapital var viktigt för avdelningen. Inköp av föremål som 

följde den goda smakens ideal var ett sätt att skaffa högt kulturellt kapital för att kunna 

häva sig i kulturfältets diskussioner. Samtidigt var inköpen av föremål som trotsade 

idealen ett sätt att visa på avdelningens kunskapsbredd om det samtida konsthantverket, 

vilket gav avdelningen ett ytterligare högre kulturellt kapital. Den goda smaken var för 

avdelningen en tidens smak, det vill säga estetiska värderingar som en viss grupp med 

auktoritet hade bestämt att var bättre än andra, som kan utmanas, utvecklas och ersättas. 
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Avdelningen hade därför, utgående från Bourdieus fältteori och kapital, en roll på 

fältet som inte var bunden till att endast förespråka den goda smaken. Rollen var inte 

statisk, utan reflekterade samhällets och konsthantverkets utveckling. Avdelningen 

utvecklades från en smakfostrare av det samtida idealet på 1940-talet till att ha en mer 

liberal syn på konsthantverket på 1950-talet. På 1960-talet förespråkade avdelningen för 

ett mer öppet konsthantverksbegrepp. Avdelningen var en aktör som såg vikten i att 

acceptera helheten inom formvärlden och inte styras av ett visst ideal.  

Utgående från shaping approach hade det konsthantverk som ställdes ut och 

köptes in en inverkan på hur allmänheten såg på konsthantverket. Men hur det direkt 

påverkade allmänheten kan inte fastställas i denna avhandling. Endast vad avdelningen 

önskade föra fram kan fastställas. Genom den öppna syn på konsthantverket som 

Hernmarck och intendenterna hade på kulturfältet kan det konstateras att rollen som 

avdelningen intog inom smakfostran var en som återspeglade utvecklingen inom 

konsthantverket och diskussionerna på kulturfältet. Allmänheten skulle fostras i 

konsthantverkets mångfald och inte endast i de stilideal som dominerade.  

Avhandlingens förväntade resultat var att det fanns en stil eller smak som 

prioriterades vid inköpen och att Hernmarck som avdelningschef hade en stor inverkan 

på inköp. Men genom analysen och det konstsociologiska perspektivet av inköpen har 

det framkommit att detta inte var fallet. Istället är det dominerar funktionalistiskt 

konsthantverk, men det är inte det prioriterade då föremål med fritt formspråk köptes in. 

Hernmarcks kärlek för det äldre konsthantverket förhindrade inte inköpen av det 

moderna konsthantverket. Istället hade främst Widman och Nordenson hand om 

inköpen av det moderna konsthantverket i samråd med Hernmarck. Inköpspolicyn som 

användes var troligtvis lik dagens: föremålens som köps in måste vara intressanta för 

framtiden, inte vara en modefluga och hade kvaliteter som förmedlade den kontext som 

de uppkommit i.  

Resultatet i denna avhandling är baserat på de 105 föremål som analyserats, men 

det kan ändå antas att de resterande cirka 200 föremål visar på samma tendenser. 

Dessutom är denna avhandlings resultat även i linje med Cilla Robachs 

doktorsavhandling Formens frigörelse: konsthantverk och design under debatt i 1960-

talets Sverige (2010). Således kan det konstateras att avhandlingens resultat om 

Konsthantverksavdelningen som en fältvakt som arbetade för konsthantverkets samtid 

och framtid är den rollen avdelningen hade mellan åren 1945 och 1966. 
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Fortsatt forskning  

Genom arbetet med avhandlingen har det tydligt kommit fram att det finns lite 

forskning om konsthantverk. Troligtvis beror det på att konsthantverket länge inte 

ansågs vara likvärdigt konsten, och att området än idag inte har samma status som 

konsten. Trots det är forskning viktigt för konsthantverket då det berikar den kunskap 

som finns om det. Kritiken mot och förankringen av konsthantverket till teorier är en 

förutsättning för att området ska höjas ur dess marginalisering. Ju mer forskning det 

finns om konsthantverket desto mer kommer området ses som jämställt konsten.    

Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara en mer grundlig genomgång 

om varför konsthantverket är marginaliserat trots det ökade intresset för området. 

Fortsatt forskning skulle även kunna beröra konsthantverkets kulturhistoriska värde och 

hur marginaliseringen av området försämrar dess fortlevnad och ökar risken att kunskap 

om material och tekniker dör ut. Endast genom att undersöka och dokumentera den 

tysta kunskapen som präglar konsthantverket kan den föras vidare till kommande 

generationer. Utöver detta skulle även konsthantverksbegreppet och dess utveckling 

kunna undersökas för att inte bara problematisera men även lyfta fram problematiken 

med gränsen mellan konst och konsthantverk. Det skulle även kunna forskas om 

könsfördelningen inom inköpen av konsthantverk till Konsthantverksavdelningen och 

undersöka vad som påverkar den manliga dominansen.  
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I katalogen presenteras de 105 föremål som är grunden till avhandlingens analyser i 

kapitel 5 och 6. Först presenteras glas-, sedan keramik- och metallföremålen. 

Föremålen som valts är ordnade enligt inventarienummer från år 1945 till 1966. 

Därför kommer föremålen inte i den ordningsföljd som de presenteras i texten. 

Istället presenteras de i katalogen enligt den ordning de köptes in för att göra det 

lättare för läsaren att se vad för typ av föremål som köptes in inom varje 

materialområde under de tre årtiondena som undersöks. Katalogen läses som ett stöd 

till kapitel 5 och 6, och av de 105 föremål som analyserats för avhandlingens syfte 

lyfts utvalda föremål från som exempel i kapitlens brödtext. 

Varje föremål presenteras med en bild och bildnummer. Under varje bild presenteras 

följande information: konstnärens namn, föremålets namn och/eller typ, 

tillverkningsår, material, mått, inventarienummer och förvaringsort. Efter det följer 

en kort beskrivning av föremålet. Till sist står vem som innehar upphovsrätten för 

föremålet och bilden samt källan. Inventarienumrets förkortning NMK står för 
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Bild 1 
Sven Erik Skawonius (1908–1981), Vas. Vitt glas, 20,7 cm. NMK 1/1945, Stockholm. 
Vasen är gjord av tunt glas och klockformad. Dess botten har en mindre diameter än dess 
brädd. 
© Föremål: Sven Erik Skawonius/ Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=23&viewType=detailView 

Bild 2 
Elis Bergh (1881–1954), Vas. Vitt och grönt glas, 15 cm. NMK 2/1945, Stockholm. 
Vasen är klockformad och vars brädd har större diameter än bottnen. Vasen är gjord i klart glas 
med dekor av två blad med en prick bredvid bladet i grönt. Bladen finns på motsatta sidor av 
vasen. 
© Föremål: Sven Elis Bergh/ Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=101&viewType=detailView 
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Bild 3 
Hugo Gehlin (1889–1953), Fat. Klart glas, 39 x 34,5 cm. NMK 75/1945, Stockholm. 
Fatet är gjort av glas och är runt med oregelbunden höjd på sidorna och på undersidan finns en 
fastsmält glasstav som löper i en spiral från fatets botten och ut till kanten. 
© Föremål: Hugo Gehlin/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5051&viewType=detailView 

Bild 4 
Edward Hald (1883–1980), Vas, 1948. Graalglas, 16,6 x 13,5 cm. NMK 102/1948, Stockholm. 
Vasen är gjord av graalglas och har en cylindrisk fot som övergår till en klotformad behållare i 
tjockt graalglas. Vasens inneslutna mönster är mjölkvita linjer som vrids runt i spiral från 
behållarens öppning till botten. 
© Föremål: Edward Hald/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6452&viewType=detailView 
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Bild 6 
Sven Palmqvist (1906–1984), Skål, 1948. Glas, 26,5 x 10,5 cm. NMK 104/1948, Stockholm. 
Skålen är  gjord av klart glas och har en halvsfärisk form. Dess kant är oregelbunden och 
bottenplattan är planslipad. 
© Föremål: Sven Palmqvist/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6542&viewType=detailView 

Bild 5 
Nils Landberg (1907–1991), Vas, 1948. Glas, 32,5 x 10 cm. NMK 103/1948, Stockholm. 
Vasen är gjord av ofärgat och färgat glas. Vasen är av hög flaskform och har en mjuk övergång 
mellan hals och buk. Brädden är tjock och delvis i ofärgat glas.  
© Föremål: Nils Landberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6498&viewType=detailView 
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Bild 7 
Ingeborg Lundin (1921–1992), Falcon/Vas, 1948. Glas, 11 x 7 cm. NMK 105/1948, 
Stockholm. 
Vasen är gjord av glas och är ovoid till formen och har en cylindrisk, smal hals. Den är gjord i 
tjockt glas och har en oregelbunden, blästrad yta som är rödbrun till färgen. 
© Föremål: Ingeborg Lundin/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6586&viewType=detailView 

Bild 8 
Tyra Lundgren (1897–1979), Vas, 1950. Kristallglas, 29 x 20 cm. NMK 8/1950, Stockholm. 
Vasen är gjord av kristallglas och är konisk till formen med mindre botten än brädd. Formen är 
inte rak utan organsik och mjuk då övre delen av vasen mjukt buktar utåt istället för att vara 
rakt konisk i förhållande till vasens nedre del. Brädden är oregelbunden med flickar som viker 
sig utåt. Vasen är till grunden gjord i ofärgat glas och är marmorerad med horisontella band i 
vitt glas. 
© Föremål: Tyra Lundgren/Bildupphovsrätt i  Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=527&viewType=detailView
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Bild 10 
Vicke Lindstrand (1904–1983), Kristallvas, 1951. Kristallglas, 32,3 cm. NMK 37/1951, 
Stockholm. 
Vasen är gjord av tjockt kristallglas med slipad spiralformad facett som löper på vasens utsida. 
Vasens kant är vinkelslipad och bottnen planslipad. 
© Föremål: Vicke Lindstrand/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2545&viewType=detailView

Bild 9 
Sven Palmqvist (1906–1984), Ravenna/Skål, 1951. Kristallgas i överfångsteknik, 25 cm. 
NMK 1/1951, Stockholm. 
Skålen är gjord av tjockt kristallglas i överfångsteknik. Skålen mönster är ljusa, oregelbundna, 
prickar i olika blåa toner i cirkelformation på en mörk bottenfärg. 
© Föremål: Sven Palmqvist/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Per-Åke Persson/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=29&viewType=detailView 
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Bild 15 
Ingeborg Lundin, Timglas/Vas, 1953. Kristallglas, 44 cm. NMK 101/1954, Stockholm.  
Vasen är gjord av tunt kristallglas och har formen av ett timglas. Vasens båda ändor är öppna 
då midjan skapar ett botten från båda hållen, vilket gör att vasen kan användas åt båda hållen.  
©Föremål: Ingeborg Lundin/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6409&viewType=detailView 

Bild 16 
Nils Landberg (1907–1991), Vas, 1954. Klart och rostrött kristallglas, 27 x 13,5 cm. NMK 
105/1954, Stockholm. 
Vasen är gjord i tunt kristallglas, vasens fot är roströd och behållaren är klar till färgen. Foten 
är trumpetformad med utåtsvångyande kant längst ner. Denna övergår till en smal midja för att 
sedan svänga ut till en bägare som först växer i större vinkel som avbryts av en kant för att 
övergå till en mindre vinkel. Brättet på vasen är lätt utsvängt. 
© Föremål: Nils Landberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6588&viewType=detailView
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Bild 21 
Ingeborg Lundin (1921–1992), Äpplet/Vas, 1955. Glas, 42 cm. NMK 90/1960, Stockholm. 
Vasen är gjord av tunt klart glas och är formad som ett äpple med en rund kropp och smal 
cylindrisk hals. 
© Föremål: Ingeborg Lundin/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5859&viewType=detailView 

Bild 22 
Nils Landberg (1907–1991), Champagneglas, 1960. Kristallglas, 16,8 x 10,8 cm. NMK 
104/1960, Stockholm. 
Champagneglaset är gjort av tunt kristallglas med en trumpetformad fot som övergår till en 
tunnblåst nästan halvsfärisk kupa. 
© Föremål: Nils Landberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6549&viewType=detailView



Frida Nyman

Bild 24  
Kjell Blomberg (1931–1989), Fat, 1960. Rökgrönt kristallglas, 33,5 cm. NMK 67/1961, 
Stockholm. 
Fatet är gjort av rökgrönt kristallglas och är runt till formen. Fatet har en kort stående kant 
som övergår till en lätt sluttande slät yta för att avslutas i ett lätt välvt botten.  
© Föremål: Kjell Bomberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4570&viewType=detailView

Bild 23  
Arthur C:son Percy (1886–1976), Skål. 1960. Färgat kristallglas, opalglas, 8,5 x 13,5 cm. 
NMK 65/1961, Stockholm. 
Skålen är gjord av opalglas, förgat kristallglas som skiftar i orange och mjölkvitt och skapar 
ett ojämnt mönster i glaset. Skålen är klockformad med en kort fot och rundat brätte. 
© Föremål: Arthur C:son Percy/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4441&viewType=detailView 
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Bild 29 
Wilhelm Kåge (1889–1960), Vas, 1945. Stengods med reliefdekor samt brun, beige och grön 
glasyr, 26 cm. NMK 21/1945, Stockholm. 
Vasen är gjord av stengods med glasyr i brunt, beige och grönt. Den är bägarformad och 
reliefdekoren upprepas totalt fem gånger. Dekoren består av en liten kvadrat inuti en större 
som löper runt vasen i fyra spalter. I varje spalt finns fem kvadrater. Spalterna avgränsas av en 
rand snedgående linjer som bildar ett liksidigt rombmönster. 
© Föremål: Wilhelm Kåge/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1441&viewType=detailView

Bild 30 
Berndt Friberg (1899–1981), Vas. Stengods samt brun och gul glasyr, 8,5 cm. NMK 28/1945, 
Stockholm. 
Vasen är gjord av stengods och är glaserad i brun och gul glasyr. Den är konisk formad och 
har en sneddad brädd. Den gula glasyren är bottenfärg och har sedan ett tunt lager brun glasyr 
som skapar dimension och en ojämn yta.  
© Föremålet: Berndt Friberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1928&viewType=detailView
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Bild 31 
Anna-Lisa Thomson (1905–1952), Snäckan/Vas, 1945. Lergods med vit glasyr, 16,2 cm. 
NMK 60/1945, Stockholm. 
Vasen är gjord av lergods och är delvis täckt av vit glasyr. Insidan är glaserad med vit glasyr. 
Vasen är päronformad och har en dekor av snäckor som löper runt vasen snett uppåt i en 
spiral. Snäckorna är täckta av vit glasyr med partier runt dem som inte är glaserade. 
© Föremål: Anna-Lisa Thomson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4074&viewType=detailView

Bild 32 
Arthur C:son Percy (1886–1976), Skål, 1945. Stengods samt beige och vit glasyr, 7,8 x 12 cm. 
NMK 61/1945, Stockholm. 
Skålen är gjord av stengods med beige glasyr som bottenfärg samt vita prickar på bottenfärgen 
runt hela skålen.  
© Föremål: Arthur C:son Percy/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4151&viewType=detailView
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Bild 33  
Stig Lindberg (1916–1982), Fat, 1947. Fajans med målad dekor, 6,4 x 36,3 cm. NMK 
60/1947, Stockholm. 
Fatet är gjort av fajans och har en dekor i svart och grått målat på en vit bakgrund. Fatet är till 
formen runt och har höga kanter, vilket gör fatet med skålliknande. Dekoren vid brädden 
består av en grå rand ovanför hängande bågar i svart. På fatets botten finns en kvinna med 
vågigt långt hår och klänning. Konturerna är gjorda i grått medan detaljer är målade tunt i 
svart. Kvinnan har löv i håret och två halsband om halsen och ett armband på högra handen i 
vilken en fågel sitter. Runtom kvinnan finns ett landskap med kullar, träd och blommor samt 
en sol. 
© Föremål: Stig Lindberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4076&viewType=detailView

Bild 34 
Carl-Harry Stålhane (1920–1990), Vas, 1947. Stengods med glasyr i vitt och ljusorange, 13,3 x 
13,3 cm. NMK 6/1948, Stockholm. 
Vasen är gjord av stengods, är klockformad med raka sidor och har en glasyr av vitt och 
ljusorange. Glasyren är mörkast uppe vid brädden och skiftar långsamt över till vitt mot 
bottnen. 
© Föremål: Carl-Harry Stålhane/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=387&viewType=detailView 
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Bild 35 
Stig (död 1979) och Arthur Andersson, Kruka. Stengods med svart glasyr, 26,5 x 27,5 cm. 
NMK 83/1948, Stockholm.  
Krukan är gjord av stengods, är en ovoid med fot- och halsring. I glasyrens finns ett inristat 
randigt mönster som löper lodrätt över krukans yta där vartannat streck är rakt och vartannat 
vågigt. 
© Föremål: Stig och Arthur Andersson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5495&viewType=detailView 

Bild 36 
Louise Adelborg (1885–1971), Gyllenax/Tekopp med fat (del av servis), 1949. Fältspatporslin 
med vit glasyr och tryckt dekor i guldfärg, 11,1 cm. NMK 98/1949. 
Tekoppen och fatet tillhör den idag kallade serien Swedish grace. Tekoppen och fatet är gjorda 
i fältspatporslin, har en vit glasyr och en grunddekor som är stämplad i porslinet i form av 
axstrån. På denna stämplade dekor har gyllene ax tryckts på två olika alternerande höjder. 
Fatet har ett litet botten som koppen passar in i och uppstöttande kanter. Tekoppen har en rak 
cylindrisk fot som övergår till en klockformad bägare. Örat är tunt och till formen av en f-klav. 
© Föremål: Louise Adelborg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6249&viewType=detailView 
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Bild 37 
Jonni Böving, Skål. Tunt flammigt stengods. NMK 801/1950, Stockholm. 
Skålen är gjord av stengods och har en ringfot som övergår till en skålen som är klockformad. 
Dess yta är flammig i rödbrunt från mörkare till ljusare. 
© Föremål: Nationalmuseum. Foto: Greta Lindström, Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=11349&viewType=detailView 

Bild 38 
Edgar Böckman (1890–19819), Kruka, 1951. Stengodschamotte med glasyr, 56 cm. NMK 
20/1951, Stockholm. 
Krukan är gjord av stengodschamotte med svart glasyr. Krukan är nästan droppformad, dess 
bas är liten och krukan utvidgas sedan och blir ovanför dess mitt som bredast för att sedan 
smalna av mot brättet. En bit innan brottet finns en kant och efter kanten är krukan oglaserad.  
© Föremål: Edgar Böckman/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1377&viewType=detailView 
Bild från Micael Ernstell, micael.ernstell@nationalmuseum.se. 
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Bild 39 
Ingrid Atterberg (1920–2008), Monstera/Fat, 1951. Lergods med reliefdekor, 6 x 50 cm. NMK 
28/1951, Stockholm. 
Fatet är gjort av lergods, är rund till formen och är glaserat på undersidan med en mörk glasyr. 
Ovansidan har ett bottenmönster av fiskbensmönster i mörk färg på ljust botten och ovanpå 
det en relief av ett monsterablad i markbaserat lergods. 
© Föremål: Ingrid Atterberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1934&viewType=detailView

Bild 40  
Mari Simmulson (1911–2000), Tokyo/Vas, 1951. Fajans och glasyr, 53 x 10,5 cm. NMK 
14/1952, Stockholm. 
Vasen är  gjord av fajans och är av hög flaskform med kort hals. Glasyren är strimmig och 
ojämnt överdragen . Glasyren är i färgerna lila, mörkrött, turkos. 
© Föremål: Mari Simmulson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=974&viewType=detailView
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Bild 41 
Anders B Liljefors (1923–1970), Kruka, 1952. Stengods med glasyr, 25 x 26 cm. NMK 
22/1952, Stockholm.  
Krukan är gjord av stengods och sfärisk till formen med en kort hals med brädd. Den är 
glaserad med beige glasyr ovanpå vilken ett mönster i svart av ojämna romber och stjärnor 
löper runt krukan. Varannan romb är helsvart innanför en beige ram och svart konstur och 
varannan är randig. Mellan varje romb finns två prickar som ett kolon och i varje mellanrum 
både på ovan och undersidan om rombens sidor finns en stiliserad stjärna gjord av sex 
korsande streck. Runt varje romb finns dessutom en skudda av mörkare beige. 
© Föremål: Anders B. Liljefors/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1513&viewType=detailView

Bild 42 
Wilhelm Kåge (1889–1960), Skål, 1953. Stengods med blå och brunskiftande glansig glasyr, 6 
x 24,5 cm. NMK 13/1953, Stockholm.  
Skålen är gjord av tjockt stengods och  är elliptisk till formen med en oregelbunden bredd. 
Insidan är täckt av en blåskiftande glasyr som även har inslag av brunt medan utsidan är täckt 
av en flammig gulbrun och brun glasyr.  
© Föremål: Wilhelm Kåge/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=909&viewType=detailView 
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Bild 43 
Berndt Friberg (1899–1981), Vas, 1954. Stengods med harpälsglasyr, 32 cm. NMK 1/1954, 
Stockholm. 
Vasen är gjord av stengods och har formen av en upp och nervänd droppe. Botten har en liten 
diameter som sedan ökar tills den rundas av till ett halvklot som övergår till en smal cylindrisk 
hals. Vasens dekor är harpälsglasyren, som ser ut som päls, som skiftar i brunt och kornblått. 
© Föremål: Berndt Friberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=32&viewType=detailView 

Bild 44 
Karin Björquist (1927–2018), Blomkruka, 1954. Stengods med reliefdekor och glasyr, 15,5 x 19 
cm. NMK 10/1955, Stockholm.  
Blomkrukan är gjord av stengods och har en reliefdekor samt täckt av glasyr. Till formen är 
krukan cylindrisk med lätt inåtlutande sidor. Reliefdekoren är i svart och vitt och består av ett 
band av rektanglar som alternerande är svarta och vita runt vasen, som upprepas totalt 10 gånger. 
Mönstret avslutas vid brädden med vågräta och lodräta streck som är fritt ritade utan specifik 
längd eller mellanrum. 
© Föremål: Karin Björquist/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
 http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=667&viewType=detailView 
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Bild 45 
Grete Möller (1915–2000), Spirande lök/Marmeladburk. Rågodsbränt lergods med glasyr, 
21,5 cm. NMK 15/1955, Stockholm. 
Marmeladburken är gjord av lergods som inte har glaserats innan bränning, vilket gör att dess 
yta är rå lera. Den har formen av en lök där den stiliserade basten är handtaget på burkens 
lock.  
© Föremål: Grete Möller/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1042&viewType=detailView 

Bild 46 
Einar Lynge-Ahlberg (1913–1980), Fat. Stengods med glasyr, 3,5 x 22 cm. NMK 14/1955, 
Stockholm. 
Fatet är gjort av stengods och är elliptiskt till formen. Fatet är glaserat i rödbrun och vit glasyr. 
Den vita glasyren skapar fatets mönster av kurviga linjer som varierar i tjocklek. 
© Föremål: Einar Lynge-Ahlgren/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=977&viewType=detailView 
Bild från Micael Ernstell, micael.ernstell@nationalmuseum.se. 
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Bild 49 
Eje Öberg (1929–2000), Vas, 1955. Stengods med blank brunsvart glasyr, 15 x 17 cm. NMK 
58/1955, Stockholm.  
Vasen är gjord av stengods och är täckt av brunsvart glasyr. Den är cylinderformad för att 
sedan kraftigt smalna av till en oregelbunden hals. Vasen är täckt av lodräta och vågräta sträck 
som testats in samt små oregelbundna gropar. Således lyser stengodsens rödbruna färg igenom 
där den blanka glasyren inte fastnat.  
© Föremål: Eje Öberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=3954&viewType=detailView 

Bild 50 
Marianne Westman (1928–2017), Fat. Eldfast flintgods, vit glasyr och målad dekor, 37 x 17,5 
cm. NMK 80/1955, Stockholm. 
Fatet är gjort av eldfast flintgods, täckt av vit glasyr med målad dekor i blått. Fatet är till 
formen rektangulärt och har en hög kant. Dekoren är 18 vita fiskar på blått botten. Fiskarna är 
romber till formen och har ögon som någondera är stiliserade människoögon eller prickar. 
Stjärtfenorna är trekanter och vissa är dekorerade med vågräta eller diagonala sträck. Det tre 
fiskarna längst till höger har inga stjärtfenor.  
© Föremål: Marianne Westman/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5333&viewType=detailView 
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Bild 53 
Ingrid och Erich Triller (1905–1982), Vas, 1935–1958. Stengods med aubergineglasyr, 12 x 
2,8 cm. NMK 38/1958, Stockholm. 
Vasen är gjord av stengods och är cylindrisk till formen. Den är avrundad nertill och upptill 
innan den upptill övergår till en konisk hals. Glasyren är mörk, aubergineglasyr och matt.  
© Föremål: Ingrid och Erich Triller/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2624&viewType=detailView 

Bild 54 
John Andersson (1899–1969), Kak-, konfekt- eller teburk, 1956–1967. Högbränt stengods 
med glasyr av oxidfärgad lera, 11 x 9 cm. NMK 101/1960, Stockholm. 
Burken och dess lock är gjorda av stengods som är högbränt. Till formen är den cylindrisk 
med en midja upptill som avslutas i dess brädd. Locket till burken är koniskt med en knopp. 
Locket sjunker ner till en del då det sätts på burken. Till färgen är burken gråbrun, vilket den 
fått av glasyren gjord av oxidfärgad lera. 
© Föremål: John Andersson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6414&viewType=detailView
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Bild 55 
 Fred Forslund (1923–2007), Marmeladburk, 1960. Stengods med reliefdekor och blå glasyr, 
10,5 x 10,5 cm. NMK 135/1960, Stockholm. 
Burken är gjord av stendgods och är cylinderformad och har en utstående kant inom vilken 
locket sitter i. Locket är plant med en skålformad knopp. Dekoren består av relief av vågräta 
ränder på burken av olika grovlekar samt ojämn blå glasyr på locket och burken. Locket täcks 
till stor del av den blåa glasyren medan burken är täckt på övre halvan frånsett reliefen. 
© Föremål: Fred Forslund/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=7774&viewType=detailView 

Bild 56 
Hertha Hillfon (1921–2013), Svart pelare/Skulptur, 1960. Stengods och brungul skärv, 65 x 21 
x 15,5 cm. NMK 63/1961, Stockholm.  
Skulpturen är gjord av stengods och brungul skärv samt delvis täckt av svart glasyr. Till 
formen är den oregelbunden med lodräta organiska delar som fogats samman till en 
pelarliknande konstruktion. Utöver dessa finns även halvcirkelformade delar här och var på 
skulpturen. Nedan om de lägsta halvcirkelformade delarna är skulpturen oglaserad men resten 
är glaserad av svart, lite blåskiftande glasyr.  
© Föremål: Hertha Hillfon/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4297&viewType=detailView 
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Bild 58 
Åke Holm (1900–1980), Rapphöna. Stengods med gråbrun glasyr, 28 cm. NMK 147/1961, 
Stockholm. 
Rapphönan är gjord av stengods och är en stiliserad skulptur av en höna. Den saknar ben och 
sitter således direkt mot marken. Den har en liten utbuktning för stjärtfjädrarna och en stor 
nästan mandelformad kropp som övergår till en konisk hals med avrundat slut för huvudet. 
Näbben är en trekant. Rapphönan är täckt av tunn gråbrun glasyr som är ljusare brungrå med 
en oregelbundet mönster i mörkare brungrå.  
© Föremål: Åke Holm/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=8149&viewType=detailView 

Bild 57 
Robert Nilsson (1894–1980), Så kallad knorpel/Skulptur. Stengods med saltglasyr och ristad 
dekor, 8 x 6 cm. NMK 80/1961, Stockholm. 
Skulpturen är gjord av stengods har formen av en stiliserad fisk med gapande mun. 
Stjärtfenan, fiskens ovan- och undersida samt området runt munnen är ristad med sträck och 
från fenan löper även en nedsänkning som slutar nedan den runda gropen som är ögat. 
Skulpturen är glaserad med en brun saltglasyr. 
© Föremål: Robert Nilsson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5339&viewType=detailView 
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Bild 60 
Britt-Louise Sundell (1928–2011), Skål. 1962. Stengodschamotte med reliefdekor och glasyr, 
15 x 19 cm. NMK 104/1962, Stockholm. 
Skålen är gjord av stengodschamotte. Den är elliptisk till formen som sedan övergår till en 
cylindrisk hals innan brädden. Reliefdekoren består av vågräta sträck runt den elliptiska 
skåldelen och är sedan glaserad med vit ojämn glasyr med inslag av duvblått och grågrönt. 
Insidan är glaserad av ofärgad glasyr.  
© Föremål: Britt-Louise Sundell/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6551&viewType=detailView 

Bild 59  
Hertha Bengtson (1917–1993), Vas, 1961. Stengods med matt och blank glasyr och målad 
dekor, 26,5 x 10 cm. NMK 84/1962, Stockholm. 
Vasen är gjord av stengods och har formen av en droppe som övergår till en smal hals. Vasen 
är inte en traditionell vas utan har ett lock, där den tunna halsen är handtaget på locket. 
Dekoren på locket består av ett ljusblått botten med svart dekor av cirklar med kryss i som 
övergår upp mot halsen till ett kluster av cirklar som blir nästan helsvart. Toppen och nedre 
delen av locket är beige till färgen och har matt glasyr. Den målade dekoren är täckt av glansig 
genomskinlig glasyr. Resten av vasen är beige och har matt glasyr. Den beige färgen är inte 
enhetlig utan inslag av sträck i mörkare färg.  
© Föremål: Hertha Hillfon/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5559&viewType=detailView 
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Bild 61 
Gunilla Palstierna-Weiss (1928–), Kruka, 1960. Stengods med reliefdekor, 15 x 17 cm. NMK 
105/1962, Stockholm.  
Krukan är gjord av Stengods och är cylinderformad som inte är helt rak utan lite välvd. 
Sidorna sluttar inåt ovanför reliefdekoren och övergår till en kant innan brädden. 
Reliefdekoren består av fyra trianglar som varav två stycken består av sex och två av tio 
toppar som är målade på toppen i blåturkos färg. De två trianglarna med sex toppar pekar 
neråt medan de två andra pekar uppåt samt är placerade högre upp på krukans välvda sidor. 
Frånsett topparna är krukan ljus- och mörkbrun till färgen med en det mörka under och 
ovanför reliefdekoren. Innan det mörka ovanför reliefdekoren finns en rand av glansig glasyr 
med rödbrud färg. Resten av krukan är mattglaserad.  
© Föremål: Gunilla Palmstierna-Weiss/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum, 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6595&viewType=detailView 

Bild 62 
Sylvia Leuchovius (1915–2003), Vas, 1963. Chamotterat stendgods med vit skärv, gråblå 
glansig glasyr, svart glasyr samt ristad reliefdekor, 24 x 11,5 cm. NMK 45/1963, Stockholm. 
Vasen är gjord av chamotterat stengods med vit skärv. Den är cylinderformad och även täckt 
av gråblå glansig glasyr och svart glasyr i olika fält. På de gråblå partierna finns reliefdekoren 
av ristade lodräta och vågräta sträck. På det övre gråblåa partiet finns korta lodräta sträck och 
på det nedre ett vågrätt som korsas av flera lodräta av olika längder. Det nedre gråblåa partiet 
är inramat av pastillformade cirklar, som är mindre till storleken vid överkanten än vid den 
nedre.  
© Föremål: Sylvia Leuchovius/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=3095&viewType=detailView 
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Bild 63 
Alf Jarnestad (1923–2008), Appiskt monument/Keramisk konstruktion nr 16. Stengods med 
reliefdekor och gulbrun glasyr, 16,5 x 17 cm. NMK 54/1963, Stockholm.  
Konstruktionen är gjord av stengods samt gulbrun glasyr och har en rund sockel med ojämn 
höjd och ristad dekor av lodräta linjer. På denna står en cylinderformad konstruktion med 
kugghjulsliknande reliefer samt taggar i olika formationer. På konstruktionen ovansida finns 
cirklar av taggar. Längst ut på ovankanten finns en cirkel av snett uppåt pekande taggar och 
innanför dessa finns en cirkel av cirkulära gropar, en mindre cirkel av vågrätt pekande taggar 
samt innanför dessa en cirkel av taggar som pekar uppåt. På konstruktionens nedre kant finns 
även en dekor av runda cirklar och som bottendekor på den cylinderformade konstruktionen 
finns ristade lodräta, tunna streck. Sockel är oglaserad och får till färgen medan 
konstruktionen är glaserad med brungul glasyr. 
© Föremål: Alf Jernestad/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=3695&viewType=detailView 

Bild 64 
Bengt Berglund (1936–), Figur, 1963. Stengods med ristad dekor, byggd av lerskivor, 29,5 cm. 
NMK 39/1963, Stockholm.  
Figuren är gjord av stengods och uppbyggd av utkavlade lerskivor. Figuren är symmetrisk till 
formen men en abstrakt figur. Den nedre delen täckt av fjälliknande ristad dekor i rödbrunt på 
vitt botten ser ut som en båtliknande konstruktion. Längst fram på denna båtliknande 
konstruktion finns en dekor av lodräta tunna träck i rödbrunt på vitt botten. På den nedre delen 
finns en konstruktion som ser ut som överdelen av en flaska med 8 knappar o rödbrunt på 
svart botten. Denna avslutas i två rektangulära delar, vars kortsida är riktade mot den som ser 
på figuren, som är övertäckta av ett tunnvalv i rödbrunt och vitt. 
© Föremål: Bengt Berglund/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2694&viewType=detailView 
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Bild 65 
 Rolf Palm (1930–), Kruka, 1962. Stengods med skock grågrön knottrig glasyr med ljust 
sicksackmönster, 26 x 25 cm. NMK 46/1963, Stockholm. 
Krukan är gjord av Stengods och är koniskt till formen som växer från bottnen uppåt. Innan 
brädden går krukans sidor inåt. Dekoren är sicksackmönstret i ljust på krukans liv som är 
gjord av grågrön knottrig glasyr. Samma glasyr täcker även krukans brädd. Den inåtlutande 
delen har vågräta sträck runt krukan. Krukans insida är även glaserad med den grågröna 
glasyren. 
© Föremål: Rolf Palm/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=3160&viewType=detailView 

Bild 66 
Signe Persson-Melin (1925–), Tekanna, 1963. Chamotterat stengods med ljusbrun skärv, 
stämplad dekor samt glaserad insida, 18 cm. NMK 1/1964, Stockholm. 
Tekannan är gjord av chamotterat stengods och är täckt av en ljusbrun skärv och stämplad 
dekor. Dess insida är glaserad med en mörk glasyr. Tekannan är cylinderformad vid botten och 
övergår efter en tredjedel av dess totalhöjd, där handtaget börjar nertill, till att bli kantig med 
totalt sex kanter. Denna del är ca en tredjedel av kannans höjd till innan och avslutas där 
handtagets övre fästpunkt är. På motsatt sida från handtagets övre fästpunkt finns tekannans 
cylinderformade pip. Kannan övergår från den sexkantiga delen till dess cylinderform genom 
att slutta inåt och sedan stiga uppåt innan dess brädd böjs lite utåt. Locket är runt med en 
cylinderformad knopp med en nedsänkning. 
© Föremål: Signe Persson-Melin/ Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=42&viewType=detailView 



Frida Nyman

Bild 68 
Stig Lindberg (1916–1982), Herr General/Skulptur, 1964. Stengods med reliefdekor och lite 
grönblå glasyr, 16 x 5 cm. NMK 104/1964, Stockholm.  
Skulpturen är gjord av stengods och är en stiliserad man utan ben. Överkroppen är ett 
rektangulärt block på vilken en cylindrisk hals med ett rektangulärt huvud med rundade hörn 
samt två rektangulära, avsmalnande armar finns. På huvudet finns dessutom en stiliserad fisk. 
Dekoren består av tryckt dekor på fisken i form av fjäll, och ett öga, på skulpturens armar 
finns tryckt dekor av rektanglar och cirklar. På kroppen finns ett lodrätt streck mitt över 
rätblocket, tryckta rektanglar på blockets sidor, en blomliknande tryckt dekor vid övre vänstra 
hörnet på rätblocket samt en rektangel av grönblå glasyr i övre högra hörnet av rätblocket. 
Ansiktet på huvudet består av ristad stiliserad näsa, ett sträck till munnen samt stängda ögon. 
Runt halsen vid rätblocket finns en dekor av rektanglar och till vänster om halsen finns en 
cirkelformad lerbit med blomdekor av mörk glasyr och till höger en liggande cirkelformad 
lerbit som har tryckt dekor av rektanglar längs med dess sida. På huvudet finns dessutom olika 
formade tappar som ger intrycket av hår samt på skulpturen som helhet finns sporadiska 
fläckar av mörkbrun glasyr. 
© Föremål: Stig Lindberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6552&viewType=detailView

Bild 67  
Berndt Friberg (1899–1981), Vas, 1964. Stengods med gul glasyr i två nyanser, 29 cm. NMK 
93/1964, Stockholm.  
Vasen är gjord av stengods och är elliptisk till formen med en låg cylinderformad bas och smal 
cylinderformad hals. Vasen är täckt av gul glasyr som upptill är gul och sedan skiftar vid vasens 
bredaste punkt till en med laxrosa-gul färg.  
© Föremål: Berndt Friberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6009&viewType=detailView 



Frida Nyman

Bild 69  
Lis Husberg (1920–), Skål, 1965. Lergods med modellerade blommor och mörkblå 
koboltglasyr, 10,5 x 32 cm. NMK 31/1965, Stockholm.  
Skålen är gjord av lergods och är cylinderformad med ett brätte. Insidan av skålen är glaserad 
med mörkblå koboltglasyr och på brättet finns modellerade blommor och löv som har delvis 
ett tunt överdrag av guld- och kopparfärgad färg. Utsidan av skålen är oglaserad.  
© Föremål: Lis Husberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2154&viewType=detailView 

Bild 70  
Carl-Harry Stålhane (1920–1990), Urna, 1965. Stengods med rödbrun och gulgrön flammig 
glasyr, 28 x 21 cm. NMK 33/1965, Stockholm.  
Urnan är gjord av stengods och är elliptisk till formen där den undre delen är kortare än den 
övre ovanför urnans bredaste punkt. Den är glaserad med en rödbrun och gulgrön glasyr som 
är flammig.  
© Föremål: Carl-Harry Stålhane/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2286&viewType=detailView 
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Bild 71  
Kerstin Hörnlund (1940–), Spannmålsmagasin, Umeå/Skulptur, 1966. Porslin och chamotterat 
stengods, kavlat, skuret och byggt, bemålat trä, 30 x 13 cm. NMK 40/1966, Stockholm. 
Skulpturen är gjord av chamotterat stengods och porslin samt trä. Den utgörs av två 
huskroppar som binds samman av en övergång mellan husen samt ett större tak som sträcker 
sig från den vänstra huskroppen till den högra från vilken en stege går ner till den högra 
huskroppen tak. Från den högra huskroppens tak hänger en liten huskropp eller koja. 
Huskropparna har fönster på deras översta del samt några fönster på deras nedre delar. Den 
vänstra huskroppen har en oregelbunden öppning framtill. Huskropparna står på en 
bottenplatta i grönmålat trä.  
© Föremål: Kerstin Höglund/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Kerstin Linström/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2764&viewType=detailView 

Bild 72 
Gösta Grähs (1938–), Husmask/Skulptur, 1966. Chamotterat stengods med rödbrun skärv, 5,5 
x 20 cm. NMK 41/1966, Stockholm. 
Skulpturen är gjord av chamotterat stengods och har partier som är täckt av rödbrun skärv. Till 
formen liknar skulpturen ett sänglöss. De chamotterade delarna är vita och liknar fjäll och är 
främre delen av kroppen, huvudet samt husmaskens klor. Resten av skulpturen är täckt av 
rödbrun skärv, av vilken även ögonen är gjorda.  
© Föremål: Gösta Grähs/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2829&viewType=detailView 
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Bild 73 
Ulrika Hydman-Vallien (1938–2018), Slott/Skulptur, 1966. Lergods med vit glasyr och målad 
dekor o blått, grönt och gult, 42 x 22 cm. NMK 42/1966, Stockholm.  
Skulpturen är gjord av lergods och har en fot täckt av gröna blad på vilken en rund platta med 
gropigast med ett litet slott finns. Framför slottet finns en fågel med gröna och blå fjädrar, 
långa ben och når upp till de övre fönstren på slottet. Fågeln står på en gräsmatta med blå 
blommor bredvid en stig som sträcker sig upp till slottets dörr. Dörren är blå med diagonala 
ränder som möts i mitten. Slottet är till formen kantigt och har ett fönster på var sida om 
dörren samt tre ovanför dem. Fasaden är täckt av gula blommor. Ovanför fönstren finns en rad 
av fyra spetsbågar och slottets plana tak med blå dekor samt tre halvcirkelformade plattor med 
blåa trekanter bakom vilka en blå korg mer en flaggstång med svenska flaggan reser sig. 
© Föremål: Ulrika Hydman-Vallien/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Anna Danielsson/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2904&viewType=detailView 

Bild 74 
Margareta Swahn-Furtenbach (1936–), Vas, 1966. Lergods med reliefdekor samt med. 
Rödaktig skärv och vit engob, 28 x 19 cm. NMK 43/1966, Stockholm. 
Vasen är gjord av lergods och är klockformad med en cylindrisk fot med brätte samt en brädd 
av cirkulära plattor med reliefdekor. Dekoren på plattorna är organisk med inlag av blommor. 
På vasens kropp finns en tryckt dekor med obestämd form som delvis syns. Vasens utsida är 
täckt av vit engob och insidan är täckt av rödaktig skärv.  
© Föremål: Margareta Swahn-Furtenbach/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2969&viewType=detailView 
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Bild 75 
Inger Persson (1936–), Fat, 1966. Chamotterat lergods med blå dekor med inte heltäckande 
gråvit glasyr, 7 x 45,5 cm. NMK 44/1966, Stockholm. 
Fatet är gjort av tjockt chamotterat lergods och har en dekor i mellanblå och mörkblå samt en 
gråvit glasyr som inte är heltäckande. Dekoren i blått är abstrakt och består av två 
oregelbundna fält av mellanblått på motstående sida från varandra. Mellan de två fälten finns 
en cirkel och en rektangel i mörkblått. Mitten av cirkeln är mellanblå med mörkblå prickar. 
Mellan de mellanblå fälten, på var sida om cirkeln och rektangeln finns tre stora prickar i 
mörkblått från vilka fyra långa rektanglar i mörkblått strålar ut. Mitt I det övre mellanblå fältet 
finns en oval cirkel i vilken en fyrkant finns samt ovanför den fyra halvcirklar i mörkblått och 
på var sida om ovalen finns tre mörkblå prickar. Mellan ovalen och cirkeln i fatets mitt finns 
en mörkblå prick omgiven av en vit kant. Nedan om rektangeln i mitten av fatet finns en tjock 
båge i mörkblått och under den en vit kant innan en stor cirkel i mellan- och mörkblått. Nedan 
om cirkeln finns fyra stora prickar i mörkblått.  
© Föremål: Inger Persson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=3033&viewType=detailView 
Bild från Micael Ernstell, micael.ernstell@nationalmuseum.se. 

Bild 76  
Henning Nilsson (död 1993), Skål, 1966. Stengods med gråvit skärv och täckt med 
oxblodsfärgad glasyr, 11 x 26,5 cm. NMK 92/1966, Stockholm.  
Skålen är gjord av stengods och är nästan elliptisk till formen. Den är rund undertill och har 
lite rakare sidor som sedan går in för att övergå till den lite utsvängda brädden. Skålen är först 
täckt av gråvit skärv, som syns på brädden och fläckvis på skålen. Skålen är sedan täckt av en 
oxblodsfärgad glasyr som är något mörkare och tunnare på skålens undersida.  
© Föremål: Henning Nilsson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5962&viewType=detailView
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Bild 77 
Eva Sjögren (1930–), Skål, 1966. Lergods med gulvit skärv samt brun dekor under 
genomskinlig glansig glasyr, 14 x 23 cm. NMK 129/1966, Stockholm.  
Skålen är gjord av lergods och stor på en fot som övergår till skålen kropp som är rund 
undertill får att övergå till nästan lodräta sidor som sedan får in till en midja för att bukta ut 
innan skålens brädd. Skålen är täckt av gulvit skärv på vilken en dekor av horisontella linjer 
på skålens kropp under vilka en rad av ovala liggande prickar målats. På bräddens utsida har 
en brun linje målats samt två på bräddens insida. Skålen är sedan glaserad med en 
genomskinlig glansig glasyr.  
© Föremål: Eva Sjögren/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=7575&viewType=detailView 
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Bild 78 
Ture Jerkeman (1912–2001), Äppelträd/Hängsmycke med kedja, 1945. Silver och rubiner, 4,3 
x 3 x 31. NMK 65/1945, Stockholm.  
Hängsmycket är gjort i silver och har en rektangulär bottenform och en reliefdekor som 
föreställer två barn av vilket det ena sitter under ett stiliserat äppelträd, med äpplen av rubiner, 
medan det andra barnet står på en bänk och plockar äpplen från trädet. Från hänget går en kort 
kedja som hänger i en ögla i vilken en lång kedja löper igenom.  
© Föremål: Ture Jerkeman/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum. 
 http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4427&viewType=detailView 

Bild 79 
W.A. Bolin, Teburk med lock, 1947. Silver och emalj, 10,6 x 7,4 cm. NMK 42/1947, 
Stockholm. 
Teburken är gjord av silver och är fyrkantig till formen och har något rundade hörn. Locket är 
runt med uppstående fals och på locket finns mörkröd emalj med sigill. Locket ger intrycket 
av att vara förgyllt. 
© Föremål: Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2885&viewType=detailView 
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Bild 81 
Erik Fleming (1894–1954), Skål, 1952. Silver, 10 x 12,5 cm. NMK 56/1953, Stockholm.  
Skålen är gjord av silver och är lätt klockformad och 12-kantig. Varje sida är lätt konkav. 
Skålen står på en fot av två låga cylindrar där den första uppifrån har mindre diameter än den 
andra.  
© Föremål: Erik Fleming/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=3820&viewType=detailView

Bild 80 
Sven Arne Gillgren (1913–1992), Vas, 1953. Silver, 10,5 cm. NMK 25/1953, Stockholm.  
Vasen är gjord av silver och är päronformad samt har en cylinderformad hals och en brädd 
som böjer sig lite utåt fån halsen. Ytan är blankpolerad med en ojämn finish, det vill säga utan 
är inte enhetligt slät utan har en hamrad yta med större släta tölt som avlöser varandra.  
© Föremål: Sven Arne Gillgren/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Olle Andersson/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1710&viewType=detailView 
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Bild 84 
Inga-Britt “Ibe” Dahlquist (1924–1996), Halssmycke, 1959. Silver och gotländsk fossil, 13 x 
13 cm. NMK 105/1959, Stockholm. 
Halssmycket är gjort av silver och består av en halsring som är ihålig och u-formad, vars 
ändor är vinklade utåt. Ändorna av halsringen har dessutom varsin stopper så att delarna som 
hänger från halsringen inte ska falla av. Delarna som hänger mellan de två ändorna är kantiga 
och u-formade samt balkar, från vilka slipad gotländsk fossil hänger på silvertråd. Fossilen är 
slipas till cylinderformade stavar eller små cirkelformade plattor. Från de kantiga u:na hänger i 
var ända en stav samt från mitten av u:et en stav med en cylinderformad platta. Från varje balk 
hänger en stav och en cirkelformad platta. Fossilerna är av olika färger: gulbrun, beige, vit, 
rödvit och gråbrun. 
© Föremål: Inga-Britt “Ibe” Dahlquist/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Linn Ahlgren/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6592&viewType=detailView 

Bild 85 
Åke Strömdahl (1913– 1974), Brosch, 1957. Rostfritt stål, 3,7 cm. NMK 112/1959, 
Stockholm. 
Broschen är gjord av rostfritt stål och består av fyra fyrkantiga elliptiska cirklar. Ringarna är 
arrangerade som atomringarna runt en atom. 
© Föremål: Åke Strömdahl/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6910&viewType=detailView 
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Bild 86 
Heinz Decker (1919–2017), Soppslev, 1959. Rostfritt stål och trä, 37 cm. NMK 125/1961, 
Stockholm. 
Soppsleven är gjord av rostfritt stål med ett handtag i trä. Sleven är oval till formen och en 
halvsfär till formen. Från den är skaftet först platt och övergår till att bli koniskt rund. 
Trädelen är även rund och konisk och har således en större diameter i ändan. 
© Föremål: Heinz Decker/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=7428&viewType=detailView

Bild 87 
Helge Lindgren (1885–1982), Vas, 1956. Silver, 21 x 6,5 cm. NMK 122/1961, Stockholm. 
Vasen är gjord av silver och är cylinderformad med lätt utåtlutande sidor. Den är gjord av plåt 
som är lindad till en cylinder så att den överlappande kanten är ovanpå vasens yta. Den 
överlappande kanten har i hörnet ett hål och vasens brädd är lätt böjd utåt samt oregelbunden. 
Brädden är lägre vid överlappningen och blir högre till motsatt sida. Vasens yta är slät och 
blankpolerad. 
© Föremål: Helge Lindgren/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Olle Andersson/Nationalmuseum 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=7315&viewType=detailView 
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Bild 88 
Barbro Littmark (1918–2008), Vas, 1955. Silver, 19 cm. NMK 124/1961, Stockholm.  
Vasen är gjord i silver och har en oregelbunden kantig form. Den är ihopsatt av 7 delar som 
alla har olika form och har därmed 6 kanter. Alla delar har fyra hörn men olika form då en del 
har lodräta långsidor medan andra har sneda sidor. Vasens omkrets i bottnen är mindre än 
bräddens omkrets. 
© Föremål: Barbro Littmark/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=7390&viewType=detailView 

Bild 89 
Torun Vivianna Bülow-Hübe (1927–2004) och Edward Hald (1883–1980), Armband, 1950-
talet. Silver och överfångsglas, 2 x 3,5 x 5 cm. NMK 152/1961, Stockholm. 
Skenan och fattningen i silver är gjorda av Bülow-Hübe och är bredast mitt på och smalnar av 
till ändorna med de tvärgående fyrkantiga t-balkarna. Skenan är u-formad och mellan ändorna 
finns det infattade överfångsglaset som är gjort av Hald. Glaset som är tjockt, lätt koniskt och 
rektangulärt till formen och har konvexa sidor och runda hörn. Vid glasbitens nedre kant finns 
ett spår i vilken en silvertråd är runtlindad och på långsidorna övergår tråden till två öglor som 
fäster stenen vid armskenan. Silvret är blankpolerat. 
©Föremål: Torun Vivianna Bülow-Hübe och Edward Hald/Bildupphovsrätt i Sverige.  
Foto: Nationalmuseum 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=8295&viewType=detailView 
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Bild 90 
Carl Nyströmer (1932–1962), Vas, 1951. Silver, 27 cm. NMK 1/1961, Stockholm.  
Vasen är gjord av silver och består av två konvexa plåtbitar som är ihoplödda med varandra 
och på ett ögonformat botten, upptill innan halsen är vasen rund. De två delarnas form är 
ögonformade med avskurna ändor där den ena är botten och den andra är övergången till den 
cylinderformade halsen. Vasens yta är slät och matt. 
© Föremål: Carl Nyströmer/Bildupphovsrätt i Sverige. 
Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=39&viewType=detailView 

Bild 91 
Ainar Axelsson (1920–), Cigarettask, 1957. Silver, 6,4 x 7,5 cm. NMK 151 /1961, Stockholm. 
Cigarettasken  är gjord av silver och har ett kvadratiskt botten samt raka sidor som är brutna i 
två plan. Det övre planet av sidorna är uppdelat i två delar där det övre är locket. Lockets 
ovansida är kvadratisk och samma storlek som bottnen. Silvret är blankpolerad och asken har 
en slät yta. 
© Föremål: Ainar Axelsson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=8266&viewType=detailView 
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Bild 92 
Lars Fleming (1928–), Ask, 1962. Silver och randig järnmalm, 9 cm. NMK 80/1962, 
Stockholm. 
Asken är gjord av silver och är blankpolerad och har ett rektangulärt botten med raka sidor 
samt slät yta. Locket är till att börja med lika stor som asken som sedan övergår till en kant 
som en kornisch samt har på ovansidan en kvadratisk bit av randig järnmalm. Insidan av asken 
är fodrad med cederträ. Silvret är blankpolerat. 
© Föremål: Lars Fleming/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5340&viewType=detailView 

Bild 93 
Gunilla Fleming-Borgström (1930–), Luffarschack/Brosch, 1962. Silver, 3,5 x 4 cm. NMK 
81/1962, Stockholm. 
Broschen är gjord av silver och består av rektangulära balkar som bildar ett rutnät med 12 
rutor. Balkarnas ändor ä inte i rak linje med varandra utan sticker ut olika lång på broschens 
fyra sidor. Fastsatt i broschen finns fem kulor i silver, av vilka två är i rutorna till höger och 
vänster i bilden, ett steg upp till vänster från kulan i högra hörnet, en är i rutan bredvid denna 
kula samt en kula två rutor ner till vänster från kulan i högra hörnet. Ytorna är blankpolerade. 
© Föremål: Gunilla Fleming-Borgström/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Anna Danielsson/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5402&viewType=detailView 
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Bild 94 
Sigurd Persson (1914–2003), Armring, 1962. Silver och förgyllt silver, 8,3 cm. NMK 6/1963, 
Stockholm. 
Armringen är gjord av silver och har formen av en ögla med uppsvängda formpressade ändor 
som är droppformade och förgyllda. Alla ytor är blankpolerade. 
© Föremål: Sigurd Persson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Greta Lindström/
Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=402&viewType=detailView

Bild 95 
Rey Urban (1929–2015), Hängsmycke, 1963. Silver och bergskristall, 3,8 cm. NMK 5/1963, 
Stockholm. 
Hängsmycket är gjort av silver och är runt med två delar som är ihopsatta till en ihålig 
konstruktion med ett hål i mitten av de två runda delarna. Inne i ihåligheten finns en 
facettslipad bergskristall vars spets står ut ur hålet i silvret. Hänget har en ögla på en tapp och 
genom öglan löper en lång kedja gjord av fyrkantiga balkar med öglor på ändorna. Balkarnas 
sidor är tunnare i ändorna och tjockare på mitten, som två liksidiga trianglar som möts med 
botten mot varandra och är brutna i vinkel. Silvret är blankpolerat. 
© Föremål: Rey Urban/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=334&viewType=detailView 
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Bild 96 
Anders Högberg (1921–1996), Halskedja, 1964. Silver, 52 cm. NMK 112/1964, Stockholm. 
Halskedjan är gjord av silvern och består av 15 stycken lätt ovala öglor i rund silvertråd som 
länkas samman av mindre ovala länkar av platt silvertråd. Silvret är blankpolerat. 
© Föremål: Anders Högberg/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum. 
 http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=6914&viewType=detailView

Bild 97 
Bengt Liljedahl (1932–), Fat, 1965. Silver, 4 x 30 cm. NMK 70/1965, Stockholm.  
Fatet är gjort i silver och är runt till formen med raka sidor och en brädd som är som ett brätte. 
Bottnen har hamrats så att det bildats sexkantiga kullar, som på en honungskaka, med en kulle 
i mitten och runt den först sex trycken och runt dem tolv stycket kullar. Fatet är blankpolerat. 
© Föremål: Bengt Liljedahl/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Olle Andersson/
Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4766&viewType=detailView
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Bild 100 
Theresia Hvorslev (1935–), Halssmycke, 1963. Silver och agater i olika färger, 18 cm. NMK 
73/1965, Stockholm. 
Halssmycket är gjort av silver och är ett stelt halssmycke. Ändorna är tunna och övergår sedan 
till en form av bågar på båda långsidorna. På övre långsidan finns 17 bågar med trubbiga, 
fyrkantiga ändor och på undre långsidan finns 9 trubbiga, fyrkantiga toppar. På varannan topp 
på övre långsidan finna en klotformad agat fastsatt. Dessa är 8 stycken totalt och är två rosa, 
en ljusgul, två ljusbruna, två bruna samt en pink. Topparna på övre långsidan är börja så att de 
hänger över och bildar en u-form så att agaterna hänger i varje i varje båge mellan två av 
nedre långsidans toppar. Halssmycket är blankpolerat. 
© Föremål: Theresia Hvorslev/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=4950&viewType=detailView 

Bild 101 
Olov Barve (1930–2014), Armband, 1965, Silver, 20 x 7,5 cm. NMK 74/1965, Stockholm.  
Armbandet är gjort av silver och består av sex stycken rektangulära halvcirkelformade delar. 
Dessa är sammanfogade med tappar och nitar och bildar ett armband med tre lager där de övre 
och undre delarnas ändor möts är på samma sidor (klockan tre och nio), medan de två delarna 
i mitten har sina öppningar i 90 graders vingel från dem (klockan tolv och sex). Armbandets 
alla delar är blankpolerade. 
© Föremål: Olov Barve/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5009&viewType=detailView 
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Bild 102 
Yngve Berger (1934–), Cigarettskrin, 1965. Silver, samt delvis förgyllt, ciselerat lock, 2,8 x 
9,5 x 9,5 cm. NMK 75/1965, Stockholm.  
Cigarettskrinet är gjort av silver och är kvadratisk till formen. Den har raka sidor och ett lock 
som är ciselerat och delvis förgyllt. Dekoren på locket är som en fyrklöver till grunden med 
olika organiska former på varje blad. Mellan varje blad finns en stående avlång form med en 
cirkel på varje ända. Locket är förgyllt i dekorens nedsänkningar.  
© Föremål: Yngve Berger/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Olle Andersson/Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5069&viewType=detailView 

Bild 103 
Olle Ohlsson (1928–), Vas, 1965. Silver och niellonehandling, 20 cm. NMK 76/1965, 
Stockholm.  
Vasen är gjord av silver och formad som en flaska med raka sidor, smal hals med en ojämn 
brädd. Vasens kropp är dekorerad med oregelbunden reliefdekor av pålödda strängar och 
fläckar på ett niellobehandlat botten. Flaskans hals har en hamrad, blankpolerad yta.  
© Föremål: Olle Ohlsson/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=5125&viewType=detailView
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Bild 104 
Claës E. Giertta (1926–2007), Halssmycke, 1964. Silver, 15 cm. NMK 18/1966, Stockholm. 
Halssmycket är gjort av silver och består av fyra delar samt är formad som helhet som en 
månskära. Varje del har ett genombrutet mönster av smala rektanglar samt rektanglar med en 
eller flera halvcirklar. De fyra delarna är sammanfogade med länkar och de två ändorna av 
halssmycket fungerar som där ena sidan har ett hål för den krok som är fastlödd på den andra 
sidan. Halssmycket är blankpolerat och har en slät yta. 
 © Föremål: Claës E. Giertta/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum.  
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1258&viewType=detailView 

Bild 105 
Per Arne Terrs Lundahl (1939–), Halsring, 1966. Guld, 25 x 0,14 cm. NMK 35/1966, 
Stockholm. 
Halsringen är gjord i guld och är formad som en smal rundad ten med ändorna nertill formade 
som hakar. Hänget är gjort av öppna öglor i olika storlek och tjocklek som slumpmässigt 
fogats samman till en rektangulär form. På hängets övre kant finns en rund, lätt kupad 
formation av öglor som kopplar samman hänget med halsringen. Ytan är opolerad 
© Föremål: Per Arne Terrs Lundahl/Bildupphovsrätt i Sverige. Foto: Nationalmuseum. 
Bildkälla: Widman, Dag, Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal, Rabén & 
Sjögren, Stockholm, 1967, 146. 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=2416&viewType=detailView 
Bild: Widman, Dag, Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal, Rabén och Sjögren, 
Stockholm, 1967, 146.


