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olof bernhard kempe (1830–1908)

jonas nordin

Handteckningar från tre sekler
Kempe-samlingen i Kungliga biblioteket

I

mars 2012 mottog Kungliga biblioteket som donation Bernhard
Kempes stora handteckningssamling. Den deponerades visserligen
redan 1961 på nationalbiblioteket av Kempes sondotterdotter Carola de Boulloche, född Tersmeden, men denna stora och betydelsefulla exempelsamling över svensk, och i någon mån europeisk, teckningskonst från tre sekler har nu alltså även formellt kommit i offentlig
ägo.1 Kempes stora autografsamling, som följde med den ursprungliga
depositionen, har redan tidigare donerats till nationalbiblioteket och
kommer inte att behandlas här.
Att samlingen deponerades för ett halvsekel sedan innebar att Kungliga biblioteket redan i slutet av 1969 kunde ställa ut 145 nummer för att
göra materialet mer känt. Enligt Ulla Ehrensvärds beräkningar i den då
tryckta katalogen omfattar teckningssamlingen 1 490 objekt: 995 handteckningar, 18 skissböcker om sammanlagt 477 blad samt 20 gravyrer.2
Mestadels rör det sig om svenska teckningar från perioden cirka 1600–
1900: porträtt, landskapsmotiv, historiska ämnen, satiriska bilder, karikatyrer med mera. Donationen omfattar hela samlingen med undantag
för ett fantasilandskap tecknat av en sjuttonårig Gustav III som kronprins samt ett barnhuvud tecknat av Anders Zorn (Kempe-samlingen
6: 12 respektive 3: 95). Dessa har behållits av donator.
Bernhard Kempe som samlare
Familjen Kempe, med ursprung i Svenska Pommern, är välkänd i historien om Norrlands näringsliv under det industriella genombrottet. I
den processen hade som bekant sågverksnäringen stor betydelse och Mo
och Domsjö AB var en av de stora aktörerna. Ursprunget till koncernen
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anders zorn, barnporträtt. blyerts,
17,2 × 12,7 cm.

var den mångskiftande näringsverksamhet
som bedrivits av J. C. Carl Kempe (1799–
1872) i Västernorrland med grosshandel,
seglation, skogs- och järnbruk med mera.
Carl Kempe härstammade från Stralsund
i Svenska Pommern, men hade hamnat i
Sverige efter Napoleonkrigen. I hans första
äktenskap med Anna Catharina Wikner
föddes sonen Olof Bernhard Kempe 1830.
Bernhard Kempe, vår samlare, blev tillsammans med sina bröder delägare, styrelseledamot och verkställande direktör i
flera av faderns företag. I arton års tid, mellan 1863 och 1881, satt han i Härnösands
stadsfullmäktige. Från mitten av 1890-talet
och fram till sin död var han bosatt i Stock-

kronprins gustav (iii), sydländskt fantasilandskap, 27 april 1763. akvarell och lavering, 35 × 49,5 cm.
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holm, där han hade bättre möjligheter
att utveckla sina kulturella intressen
och tillfredsställa sina samlarbegär.
1800-talet var på många sätt det privata samlandets stora tid. Det hade
vuxit fram ett någorlunda talrikt
medel- och överklasskikt, som hade
såväl den bildning som den tid och
de resurser som krävdes för att på ett
engagerat och sakkunnigt sätt hänge
sig åt denna sorts intressen. Enklare
konstnärliga objekt, såsom handteckningar, hade inte fullt ut adlats till
vördnadsbjudande kultföremål och
priserna hade ännu inte drivits upp
till senare tiders omåttliga nivåer. Med
kunskap och ihärdighet kunde privatpersoner för jämförelsevis modesta
anonym konstnär, okänd dam.
summor bygga upp ganska imponeenligt påskrift den första handteckning
som bernhard kempe ägt. kempe 3:111.
rande samlingar.
Den store österrikiske författaren
Stefan Zweig (1881–1942) var visserligen ett halvsekel yngre än Kempe,
men deras liv gick omlott och bägge delade samlandets lidelse. Zweig
började samla autografer i unga år. ”Vad jag påbörjat som dilettantisk
femtonåring”, skrev han mot slutet av sitt liv, ”hade med årens gång,
tack vare förvärvad erfarenhet, rikligare tillgångar och kanske allra
mest stegrad passion, förvandlats från enbart disparata delar till ett organiskt helt och, vågar jag säga, ett verkligt konstverk.”3 Kempes samlande började i samma ålder. I ett av albumen finns en teckning (3: 111)
av en mörkhyad kvinna i solhatt och vit klänning med följande påskrift:
”Den första handteckning jag egt, fick den i Gefle 1846 av en kamrat.”
Till intresset verkar även en obesvarad kärlek till teckningskonsten ha
bidragit. I samlingen finns en egenhändig skissbok i folio av något yngre datum – omslaget har påskriften ”B. Kempe 1847, 48”. Teckningarna,
alla i blyerts, är inte många – drygt två dussin – och de är tämligen
valhänt utförda. Särskilt besvär tycks Kempe ha haft med perspektiven
medan ett par djurmotiv är mer tekniskt drivna om än ganska stela. På
en teckning av en svan som reser sig ur vattnet står: ”Stralsund den 20
Juli 48. O. B. Kempe.”
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Påskriften är intressant eftersom den visar att Kempe behöll
kontakten med det Pommern
som släkten härstammade från.
Den gamla svenska besittningen
hade, som bekant, övergått till
Preussen 1815, och Bernhard Kempe var Preussens, från 1871 det enade Tysklands, konsul i Härnösand
”stralsund den 20 juli 48. g. b. kempe.”
mellan åren 1868 och 1879. Konur bernhard kempes egenhändiga skissbok.
sultiteln användes i en personlig
dedikation från den i Paris verksamme svenske konstnären Nils Forsberg
(1842–1934) på ett fotografi av dennes ”Le grand père et les mauvaises
nouvelles”, farfadern och de dåliga nyheterna (6: 24). Scenen, målad 1876,
visar en dekorerad gammal krigare som med tung blick lyssnar till barnbarnet då hon läser upp nyheten om Frankrikes nederlag i fransk-tyska
kriget.4 Forsberg hade tjänstgjort som frivillig sjukvårdare i detta krig
och hans erfarenheter gjorde honom till övertygad pacifist, vilket syns
i många av hans motiv, däribland den kända ”En hjältes död” på Nationalmuseum. Dedikationen visar att Kempe åtminstone i någon mån
hade personlig kontakt med de konstnärer vars verk han samlade. Utöver detta signerade fotografi innehåller samlingen en landskapsteckning
av Forsbergs hand (5: 40).
Kempe organiserade sin teckningssamling i album. De sammanlagt
nio volymerna är i dag ganska så medfarna, mest för att det trämassepapper som bilderna uppfordrats på blivit sprött och arken har på många
håll lossnat och fallit sönder. På sättet som samlingen organiserats kan
man dra vissa slutsatser om den ordning i vilken teckningarna kommit i Kempes händer. I album 1–3
(kvarto) samt 5 (folio) är materialet alfabetiskt ordnat och bör ha
varit sammanbringat i sin helhet
när han inledde monteringen. Album 4 (kvarto) inleder en ny alfabetisk ordningsföljd och torde
representera en andra fas. I album
6–7 är bilderna rangerade utan
inbördes ordning, vilket tyder på
att de monterats i takt med löur bernhard kempes egenhändiga skissbok.
han har inte helt lyckats med perspektivet.
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” till consul b. kempe. nils forsberg paris 1889”, fotografi signerat av konstnären.
kempe 6:24.

pande förvärv. Detsamma gäller album 8, med utländska tecknare, och
album 9, med teckningar av kungliga upphovsmän. Album 1–6 samt 8
är alla av samma art, i konstläder men med olika färg, medan album 7
och 9 är av halvfransk typ med pärmbeklädnad av krokodilskinnsimitation.5 Inom albumen är de enskilda konstnärernas verk så långt möjligt
ordnade tillsammans och, om möjligt, kompletteras de med en gravyr,
ett fotografi eller annan bild som porträtterar upphovsmannen. Ibland
har Kempe monterat bilderna elegant, omgett dem med ramverk i guldfärg och täckt känsliga motiv med transparent skyddspapper.
Alla teckningskonstens tekniker är representerade: blyerts, penna och
krita, lavering, akvarell och gouache med mera. Här finns också silhuetter
och gravyrer, till och med ett fåtal oljemålningar. Även de har uppfordrats
i album och bär i somliga fall spår av att ha skurits ut ur sina ramar.
Samlingen katalogiserades av Kempe i ett egenhändigt upprättat register som fördes i en liten adressbok med bokstavsflikar. Konstnärerna
har förtecknats alfabetiskt utifrån efternamnets begynnelsebokstav,
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men inom denna gruppering står
de sedan oordnat. Vid varje namn
finns en hänvisning till album
och ordningsnummer på respektive verk. Med ledning av registrets
uppställning bör det vara möjligt
att göra ytterligare iakttagelser rörande samlingens tillkomst. ”Registret innehöll d. 1 Dec. 1898 teckexempel på album i kempesamlingen. album 1, 2 och 3.
ningar af 424 artister”, har Kempe
noterat på sista uppslaget. Av dem
var sex oidentifierade.
Som inledningsvis nämnts har
omfånget på samlingen senare beräknats av Ulla Ehrensvärd. Göran
Bäärnhielm har upprättat en mer
detaljerad förteckning med omkring 549 namngivna konstnärer
varav omkring 440 är svenskar och
album 4 och 7.
en tiondel är kvinnor; till det kommer en betydande del anonyma
teckningar. Det rör sig om grova uppskattningar och ett noggrannare
studium av samlingen kan utan tvekan leda längre. Det är uppenbart
att flera av teckningarna är felattribuerade, antingen av Kempe själv eller av de bibliotekarier som registrerat samlingen.
Somliga teckningar är kända från andra offentliga samlingar. I vissa
fall förefaller Kempes exemplar vara originalet, i andra har han innehaft
en kopia eller rentav en reproduktion. Stefan Zweig blev med åren allt
mer exklusiv i sitt samlande och nöjde sig inte med något valfritt exempel ur en upphovsmans œuvre: han
ville ha de historiskt mest betydande
och konstnärligt högst skattade artefakterna. ”Av de odödligas efterlämnade handskrifter ville jag förvärva – vilken förmäten ärelystnad!
– just det som gjort dem odödliga i
världens ögon”, förklarade Zweig. I
hans hem fanns delar av originalpartituret till Figaros bröllop av Mozart,
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några exempel på de skissböcker kempe samlade.
i mitten med gråpappersomslag märkt ” 19”syns
jonas carl linnerhielms skissbok.

några manussidor ur Goethes
Faust, Napoleons arméorder
från Rivoli, Beethovens skrivbord och pennskrin.6 Kempes
samlande tycks aldrig ha utvecklats i denna kräsna riktning – det är bredden och helheten som varit styrande snarare än objektens exklusivitet.
kempes egenhändiga register till teckningssamlingen
fördes i en enkel adressbok.
Kempe-samlingen har varit
känd av forskningen åtminstone sedan den deponerades
på Kungliga biblioteket. Enskilda motiv har därför också
avbildats i litteraturen, men
här finns definitivt fler forskningsuppgifter att utföra och
mer att hämta för den som
söker illustrationer. I det följande kommer några få nedslag göras för att visa på något kempe inledde gärna en svit teckningar med ett porträtt av
som här en fotogravyr av louis masreliez (1748–
av rikedomen i samlingen – konstnären,
1810) på vänstersidan. högersidan visar en sittande kvinna
en miniutställning i text och av louis masreliez samt ”eros och afrodite” av brodern jean
baptiste masreliez (1753–1801). kempe 2:95.
bild, om man så vill. Urvalet
är mitt högst personliga och
på inget sätt representativt för helheten. Läsaren kommer att märka en
slagsida åt teckningar från perioden före år 1800, vilket mer beror på
mina egna intressen än på Kempe-samlingens sammansättning.
Gustavianskt landskapsmåleri
Bland de förut kända motiven finns Carl Gustaf Ecksteins (1766–1838)
akvarell av Hagaparken från 1780-talet slut (5: 18). Eckstein var dekorationsmålare och en av dem som realiserade Louis Masreliez’ intentioner i Gustav III:s paviljong. Det är förmodligen någon gång under
det arbetet som Eckstein tagit en paus och givit oss en ögonblicksbild
av det pågående bygget. Till vänster i bild ser man det gamla Brahelund, den tidigare befintliga byggnad som håller på att byggas till
med nya flyglar. Om man skall tro Ecksteins vittnesbörd så är den
9

carl gustaf eckstein, hagaparken. kempe 5:18.

nutida modell av bygget som finns i Haga parkmuseum felaktig. I
den framställs det som om ommodelleringen av den äldre kubiska
byggnadskroppen skedde parallellt med att flyglarna uppfördes. I
Ecksteins bild framgår tvärtom tydligt att det gamla huset ännu är
oförändrat och har kvar sitt valmade mansardtak fastän flyglarnas
murar redan är resta.
Stockholms slott kan fortfarande skymtas från höjderna innan Vasastans stenstadsbebyggelse växte upp och skymde vyn. Strax till höger
därom sticker Gamla Haga upp, parkens enda boningshus ända fram
tills paviljongen blev inflyttningsklar i december 1790. I det nedre högra hörnet ser man ett arbetslag kommenderat av en officer i plymagerad hatt som fraktar sten till det stora slottsbygget, den nuvarande
”Ruinen”. Till vänster i bild ser man en kvinna och ett barn ur de högre
stånden som skänker en allmosa till en tiggande kvinna. Bilden rimmar
fullständigt med Bellmans ”Fjäriln vingad”, där både de stretande arbetarna och en nådig överhet är förekommande motiv.
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Ecksteins bild har reproducerats förut, senast i den stora volym om Haga som utkom 2009
i bokserien De kungliga slotten.7
Bland andra gustavianska konstnärer märks Elias Martin (1739–
1818) med sju bilder. Den ståtligaste av dem, en akvarell tagen från
elias martin, utsikt från engelska parken
engelska parken vid Forsmark
vid forsmark. kempe 2:84.
(2: 84), har uppmärksammats av
Magnus Olausson.8
Mikael Ahlund står bakom den mest aktuella studien av Elias Martins konstnärskap. Han talar bland annat om den förändrade konstnärsrollen under 1700-talet och om de öppningar som denna medgav för
kvinnliga konstutövare:
[F]lera forskare har under de senaste åren lyft fram kvinnornas aktiva roller i de nya kulturmönster som utvecklades. Konstintresse och
konstutövande ingick där i idealen, och som konstnärer och amatörkonstnärer framträdde nu kvinnor i allt större antal […] Också i
den uppfostringslitteratur som vände sig till unga kvinnor framhölls
tecknandet som en viktig verksamhet.9

Ahlund illustrerar denna förändring
med en teckning av den engelske
konstnären Paul Sandby (1731–1809),
som föreställer en dam som sitter och
kopierar vid ett ritbord. Sandbys teckning ingår i en serie snarlika bilder
från 1760-talets mitt som alla är utförda med stort allvar. Intressant nog
har Elias Martin tecknat ett liknande
motiv med en kvinna med palett och
pensel i hand. Martins bild ter sig
emellertid snarast karikatyrartad. Den
målande kvinnans händer är oformligt stora och påskriften har en ironisk
ton: ”men Ach! min schöna” (2: 86).
Att Martin hade en traditionell syn
på kvinnliga dygder antyds av en anelias martin, målande dam. kempe 2:86.
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nan bild på samma ark, föreställande en
kvinna (konstnärens hustru?) som sitter i sängen och broderar. Texten lyder:
”wackert. och lärorikt. 4 dagen efter accouchement [förlossningen]” (2: 86).
Elias Martin införde en ny typ av
landskapsmåleri i den svenska konsten
och kom att bilda skola i både överförd
och konkret bemärkelse. Hans målningar pekade framåt mot en mer känsloladdad syn på naturen. Att Martins
konst ännu inte var fullt ut romantisk
framstår klart i jämförelse med en nattlig landskapsbild i Kempe-samlingen
(4: 8). Vi ser ett par som blickar ut över
en sjö i månsken och en roddbåt guppar
elias martin, broderande dam. kempe 2:86.

lorens wilhelm brandenburg, landskap i månsken. kempe 4:8.
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sakta fram i vattnet. Färgkontrasterna är
förhöjda och det finns en sentimental
ton i bilden som saknas hos den i jämförelse trots allt ganska saklige Martin.
Enligt Kempes anteckning skall akvarellen vara utförd av ”Brandenberg elev af
Martin”. Därmed avsågs uppenbart Lorens Wilhelm Brandenburg (1794–1850),
som utförde utsikter i akvarell och teck- jonas carl linnerhielm, ”på djurgården nära
ropsten ”, 2/5 1819. ur linnerhielms skissbok.
ning. Någon Brandenberg är så vitt bekant inte känd av forskningen.
En välkänd Martin-lärjunge är däremot Jonas Carl Linnerhielm
(1758–1829). ”Linnerhielm var den förste svenska landskapsmålare,
som omedelbart fattade det nya i Martins naturupplevelse”, har Bo
Lindwall sagt. ”Linnerhielm blev kort sagt vår första friluftsmålare
efter Martin själv.”10 Linnerhielm har begåvats med epitetet Sveriges
förste turist och har framför allt gått till eftervärlden som författare
till en serie voyages pittoresques, illustrerade reseberättelser publicerade
som Bref under resor i Sverige (1797), Bref under nya resor i Sverige (1806)
och Bref under senare resor i Sverige (1816). Bernhard Kempe ägde en
skissbok av Linnerhielm, liksom övriga kända bunden i enkelt gråpappersband. Eva Nordenson, som är den senaste som studerat Linnerhielms teckningar och resebrev, noterar 18 skissböcker (med luckor);
Kempe-samlingens har nummer 19.11
Skissboken innehåller 32 akvareller daterade mellan 1818 och 1826.
Det är en av få i offentlig ägo och ger fina prov på Linnerhielms teknik.
En teckning är daterad 2 maj 1819 och har påskriften ”På Djurgården
nära Ropsten”. Våren måste ha varit tidig detta år och ekarna står redan i full grönska. Om man vandrar på Norra Djurgården och genom
Lill-Jansskogen kan man ännu i dag se
samma välbekanta landskap som Linnerhielm målade för två sekler sedan.
En annan mycket fin landskapsbild
från samma tid är utförd av den som
konstnär tämligen okände Carl Magnus
Robsahm, adlad af Robson (1776–1840).
Under 1790-talet, då han var auskultant
vid Bergskollegium, företog Robsahm
inventeringsresor i Sverige och Norge
carl magnus robsahm, ”utsigt af fjället
wigeln ”, 19 augusti 1796. kempe 3:118.
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för att kartlägga naturresurser. Hans dagbok från en resa genom Härjedalen till Röros är utgiven av Herman Richter och illustreras med flera
av Robsahms tuschteckningar. Uppenbarligen hade han även akvarelllådan med sig på färden. I anteckningarna för den 19 augusti 1796 kan
man läsa följande:
Jag gjorde här 2 teckningar, en utaf Vigelfjället, som framdeles torde
komma att lämnas till svenska allmänheten, och en annan teckning
öfver Tamnäset mot Storskarsfjällen. På högden straxt ofvan Beckaas
var den vackraste utsigt mot Vigelfjäll, som jag någonsin påminner
mig hafva sedt.12

Motivet etsades verkligen av Vetenskapsakademiens gravör Fredrik
Acrel, men förlagan, som i skönhet långt överträffar gravyren, återfinns i Kempe-samlingen (3: 118). Växtligheten längs sjön är mycket fint
återgiven och illustrerar till fullo Robsamhs beskrivning i ord:
Bäckås är egenteligen ett fäboställe eller säter för Röraas innevånare.
Blott ett enda hushåll bor där beständigt, har ett det vackraste läge
man vill se i naturen utmed denne stora sjö med odlade stränder och
vacker löfskog, omges på alla sidor af fjäll, som på oändligt sätt variera
i sitt utseende och högd, förlora sig stundom i skyarna och uphöija
snöfälten den mörkblå färgen för att injaga förskräckelse och förtjusning på en gång i det öga, som är vant att se jämnare land.13

Porträttstudier
Om vi lämnar landskapskonsten men håller oss kvar i bilder som behandlats i litteraturen finner vi en skiss utförd av kunglige danske hovmålaren Carl Gustaf Pilo. Det är en teckning av Frederik V:s högerhand (5: 58), ”en obetydlig rödkritsstudie”, menar Gunnar Jungmarker,
”utförd i naturlig storlek och skrafferingsskuggad enligt gängse torr
akademischablon”. En senare påskrift daterar skissen till 1745, men
Jungmarker vill hellre placera den kring 1760.14 Det är i så fall inte
den enda felaktiga dateringen och attributionen bland Kempes teckningar, vilket det finns anledning att återkomma till nedan.
En annan sorts hovmålare var Pehr Hörberg (1746–1816), som från
1787 och många år framåt verkade vid Finspång med uppdrag åt familjen
De Geer.15 I en tuschlavering daterad 1790 har han avbildat bruksägarfamiljens julfirande (4:41). Den halvt allegoriska bilden visar värden Jean
14

Jacques och dennes hustru Fredrika Aurora
Taube, som ur var sitt ymnighetshorn öser
ut håvor till barn och tjänstefolk. Julmiraklet är högst närvarande i form av Jesusbarnet i krubban. Till komposition och innehåll är teckningen inte helt olik de många
altartavlor som Hörberg målade runt om i
Östergötland och omgivande landskap.16
Kempe-samlingen hyser också ett akvarellporträtt av Pehr Hörberg utfört av ”A.
Lindström” (2:73). Vem denne var har jag
inte kunnat utröna, men bröstbilden överensstämmer med och är ett fint komplement till de övriga kända porträtten av Hörberg, som väl alla är av hans egen hand och
där förlagan eventuellt står att återfinna.17
familjen de geers julfirande
Ett par andra porträtt med skilda upp- pehrpåhörberg,
finspång. ”ph f. 1790.” kempe 4:41.
hovsmän visar två korpulenta gustavianska män, intressanta för den ovanliga
och levande bild de ger av den tidens herrar, vilka vi schablonartat har
vant oss vid att se som pudrade och slanka eleganter. Helfigursporträttet (2: 98) av Nils von Rosenstein är tecknat av Anders Emanuel Müller
(1761–1829) och visar en man i vardagliga promenadkläder, spatserkäpp
bakom ryggen, med Nordstjärneorden runt halsen och Serafimerordens
kraschan på bröstet. Rosenstein var en bildad och omtyckt man som

a. lindström, ”pehr hörberg ”. kempe 2:73.

carl gustaf pilo, rödkritsstudie till frederik v:s hand,
cirka 1760. kempe 5:58.
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anders emanuel müller, porträtt av
nils von rosensten, kronprins gustav
(iv) adolfs informator. kempe 2:98.

uppbar en lång rad positioner inom den lärda
sfären. Han var bland mycket annat ledamot
av Vetenskapsakademien, sekreterare i Vitterhetsakademien och Svenska Akademiens
förste ständige sekreterare. Han var också informator åt kronprinsen, Gustav (IV) Adolf,
mellan 1778 och 1795. Ett exemplar av samma
bild finns i Uppsala universitetsbibliotek och
har där attribuerats till Johan Abraham Aleander (1766–1853).18 Uppsalabilden är grövre
i teckningen (ordenskraschan, knapphål, ansiktsprofil med mera) och det förefaller klart
att det är en kopia tagen efter bilden i Kempesamlingen.
Om Rosenstein var bemärkt och allmänt
omtyckt var John (”Jonne”) Hugo Hamilton
däremot en mer udda figur, sällan omnämnd
i tidens rika memoarlitteratur. Den kortfattade beskrivningen i Svenskt biografiskt lexikon
ringar in hans gestalt:

John Hugo Hamilton blev överste i fransk
tjänst men förlorade genom revolutionen sin
förmögenhet. Efter Ludvig XVI:s avrättning
återvände han till Sverige och blev förste
stallmästare hos hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta. Hamilton blev 1798 direktör
för de kungliga teatrarna. Helt främmande
carl johan hjelm, porträtt av john
”jonne ” hugo hamilton. ur axel fredrik
för svensk kultur och med begränsade kuncederströms skissbok.
skaper i språket var han ej lämpad för uppgiften. Genom val till ett galaspektakel av en
enligt Gustav IV Adolfs mening oanständig opera ådrog han sig dennes misshag och måste avgå 1804.19

Det oförlåtande porträttet ingår i en innehållsrik skiss- och klippbok
som ägts av skådespelaren Axel Fredrik Cederström (1780–1828), själv
en flitig tecknare av karikatyrer och vardagmotiv ur Stockholmslivet.
Hamilton är porträtterad av ”Hjelm”, sannolikt Carl Johan Hjelm (1771–
1827), som var dekorationsmålare, kostymtecknare och maskinist vid
Kungl. Teatern, alltså Operan.
16

Nära kontakt med teatern hade också Hedvig Sophie Karsten (1783–
1862), dotter till operasångaren Christopher Christian Karsten, en av sin
tids mest hyllade röster, och den polska premiäraktrisen Marianne Stebnowska. Sophie Karsten blev själv premiärdansare, men hade dessförinnan hunnit ställa ut vid Konstakademiens salong åren 1802–1804. Ett av
bidragen 1803 benämns i katalogen ”Interieuren af ett Fängelse, hvaruti
synas lefvande och half-döda fångar”, lavering i bister.20 Stycket skall vara
en kopia efter ”Moderne”, med vilket möjligen avses den veronesiske renässanskonstnären Galeazzo Mondella, dit Moderno, som tecknade och
utförde reliefer med figurrika och dramatiska motiv. Vad vi ser är i själva
verket ett mycket tacksamt motiv hos många konstnärer från renässansen till romantiken, nämligen Ugolino och hans söner i fängelset (6: 14).
Ugolino della Gherardesca var en storman från Pisa som levde på
1200-talet. Hans politiska stjärna steg och dalade under de oroliga tiderna, men efter att ha låtit mörda en av sina motståndare fängslades
han tillsammans med sina två söner och två sonsöner. Nycklarna slängdes i floden och fångarna lämnades att svälta till döds. För eftervärlden

sophie karsten, ugolino och hans söner i fängelset:
”blind begynte jag då att famla över deras kroppar”. kempe 6:14.
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är Ugolino mest känd genom Dante Alighieris Den gudomliga komedin,
där han placeras bland förrädarna i Helvetets lägsta krets. Hos Dante
uppmanar sönerna Ugolino att äta deras kroppar efter deras död, och
en kryptisk passage lämnar rum för skilda tolkningar: antingen gav han
efter för deras maningar eller så dog han av sorg dessförinnan. Ugolino
såg barnen dö i tur och ordning, och det är just denna passage som
Sophie Karsten avbildat:
[...] blind begynte
jag då att famla över deras kroppar,
och tvenne dagar kallade jag på dem;
vad sorg ej kunnat gjorde sedan svälten.21

Under teckningen har Kempe – på det sätt samlare ofta gjort – applicerat ett urklipp ur en auktionskatalog, som torde vara från hans eget
förvärv. Katalogen anger att verket sålts ”I originalram”, vilken Kempe
naturligtvis avlägsnat. Det mesta talar likväl för att Kempes teckning
är just den som Karsten ställde ut på Konstakademien. Sophie Karsten
gifte sig senare med balettmästaren Philippe Taglioni och blev mor till
den världsberömda ballerinan Marie Taglioni. Likaså var Sophie Karstens några år yngre syster, Elisabeth Charlotte, balettdansös och någorlunda framgångsrik som konstnär. Hon ställde ut vid Konstakademien
1804–1810, gifte sig sedermera med en rysk general och fortsatte att måla
i sitt nya hemland.
Politiska motiv
Den gustavianska epoken övergick i Karl Johan-tid. Modet och de geopolitiska förhållandena ändrades men den svenska fyrståndsriksdagen
överlevde de konstitutionella omdaningarna 1809–1810. En spännande
teckning utförd av Carl Jacob Mörk (1780–1828) visar olika former av
förbrödring mellan de fyra stånden gemensamt och inbördes
(4: 73). Längst till höger i bild sitter
representanter för de fyra stånden
tillsammans vid ett bord med flaskor och glas. Till vänster om dem
står en liknande grupp och höjer sina glas i en gemensam skål.
Därpå följer, från höger till väncarl jacob mörk, förbrödring mellan
de fyra stånden. kempe 4:73.
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ster, präster, borgare, adel och bönder, som under intensiva omfamningar betygar varandra inbördes
vördnad. De tre högre stånden ger
varandra kyssar medan bönderna
nöjer sig med ett rejält handslag;
de är också de enda som inte övergivit de urmodiga knäbyxorna. De
bägge adelsmännen bär uniformer
som möjligen kan vara militära,
medan en av borgarna har civil ämbetsdräkt. De civila uniformerna
började införas under gustaviansk
tid, men det verkliga genomslaget
kom efter statsförändringarna 1809.
Skillnaden mellan stånden framgår
per emanuel limnell, två krigare vid karl xii:s grav.
ändå av att de båda adelsmännen
limnell blev hovmålare 1813. kempe 5:45.
bär svärd vid sidan. När bilden tagits ur sin kontext är det svårt att
säga exakt vad den vill illustrera, men det förefaller onekligen som den
har någon form av satirisk udd.
På tal om Karl Johan-tidens politik finns det skäl att visa Per Emanuel
Limnells (1764–1861) akvarell av två romerska krigare som hedrar Karl
XII:s grav (5: 45). Mannen till höger har Karl Johans anletsdrag och skölden i hans hand pryds av det svensk-norska unionsvapnet. Landskapet
kan möjligen liknas vid den bergiga trakten kring Halden och Fredrikstens fästning. I alla händelser har bilden syftat till att knyta den från
Frankrike nyinkallade monarken
till Karl XII-minnet och därmed
skapa en inhemsk mytologi kring
honom. Både Karl XII och Karl Johan hade belägrat Fredrikstens fästning, den senare med större framgång än den förre.
Vill man jämföra likheterna i
landskapet kan man studera Gustaf
Wilhelm Palms (1810–1890) akvarell
från Fredriksten (4: 84). Teckningen
bär konstnärens lustiga signatur
gustaf wilhelm palm, fredrikstens fästning i norge.
kempe 4:84.
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carl-erik törner(?), ”svea i fara”.
kempe 3:46a.

”svea i fara”, litografi 1883. kempe 3:46b.

”G. W.” och en liten tecknad palm. Den är daterad 1838 då Palm bodde
i Berlin och Wien där han framställde och vann vissa framgångar med
norska och svenska topografiska motiv. Den minnesstod som syns mitt
i bilden är det fjärde eller noga räknat femte monument som utmärkte
Karl XII:s dödsplats. Det restes i denna form av de svenskar som bemannade fästningen 1814–1815 efter det korta erövringskriget och kom att stå
till 1860, då det ersattes av ett nytt i gjutjärn. Den nuvarande minnesstenen ställdes på plats 1938.22
Under 1800-talet mer än 1700-talet levde Karl XII-gestalten upp i historiska, nationalromantiska och inte minst försvarspolitiska sammanhang, vilket illustreras på åtskilliga sätt i Kempe-samlingen. En spännande bild är bara märkt ”Törner” och får exemplifiera den mångfald
av mer eller mindre anonyma reportage- och tidningstecknare som
återkommer i samlingen. Sannolikt rör det sig här om målaren CarlErik Törner, som vid bildens tillkomst var omkring 21 år och just hade
lämnat Konstakademien. Han verkade senare i livet som tidningsillustratör och skämttecknare. Den bokmärkesliknande akvarellen visar
Moder Svea som med bekymrad min läser på ett papper med rubriken
”neutralitet” (3: 46). Runt Sveas fötter slingrar sig en basilisk med ordet
”försvarsnihilism” i pannan. Teckningen är för all del trevlig men hade
varit svår att tolka om den inte beledsagats av den litografi till vilken
den varit förlaga. Den har överskriften ”Svea i fara” och till vänster om
den nyss beskrivna scenen ser man den tyske kejsaren Vilhelm I och Bismarck, vidare Storbritannien, Frankrike och Ryssland i lätt igenkänn20

bara stereotyper. I bakgrunden till höger tövar Gustav Vasa med trumpet korslagda armar tillsammans med hjältekungarna Gustav II Adolf
och Karl XII. Undertill läses versen:
Förskräckligt vaknar du! Se slott och hyddor brinna!
Du man, hvar är ditt svärd? Hvar är din dygd, o qvinna?
Farväl du Sveas värn! Farväl du hjeltars land!”

Vad är nu detta, kan man fråga sig. Bilden är uppenbart en dagspolitisk kommentar, men till vad? Svaret får man i Blekings-posten 25 maj
1883 och Åbo Posten två dagar senare. Båda citerar samma telegram från
Stockholm: ”Svea i fara! är titeln på en kostlig, i granna färger tryckt
tafla som i dag på f. m. utkolporterats öfver hela staden, och som affischeras å alla gathörn.” Av fortsättningen ger det sig att bilden är ett
inlägg i den försvarspolitiska debatt som rasade vid just denna tid och
som intensifierats på grund av förre stinsen Klas Pontus Arnoldsons pacifistiska agitation.
Arnoldson var en stridbar och kontroversiell gestalt vid denna tid, och
det är hans porträtt vi skall känna igen i basiliskens anlete. Han var en
djupt troende republikan som året före, 1882, hade invalts i riksdagens
andra kammare och där inledde en febril aktivitet. Han stod bakom

fritz von dardel, kanonbatteri från wendes artilleriregemente. kempe 4:21.
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en mängd radikala förslag om exempelvis religionsfrihet för svenska
undersåtar och om möjlighet till vapenfri plikttjänstgöring. I februari
1883 lade han fram en motion om svensk neutralitet, som nedröstades i
andra kammaren och över huvud taget inte togs upp till behandling i
första kammaren. Arnoldson förlöjligades i pressen och motståndarna
skällde honom och hans anhängare för ”försvarsnihilister”. De nämnda
tidningsnotiserna citerar en mycket längre vers i dialogform mellan en
röst ur förfädernas gravhög och pacifisterna, som kallas dvärgarna. Hör
här deras röst, som ett smakprov på tonläget:
Dvergarne:
Ett ganska fiffigt sätt wi nu ha funnit på
Att sopa bort allt skryt om wåra ”gossar blå”
Och skräna ned de män, som om wår heder tala.
Go’ wänner, knepet är: wi göra oss neutrala!

Det kompakta motstånd Arnoldson mötte i det offentliga samtalet fick
honom att samma år grunda tidskriften Tiden, och han var också en av
medgrundarna av Svenska freds- och skiljedomsföreningen, även den
inrättad 1883. I den senare unionskrisen tog han ställning för Norges sak
och tre år efter unionsupplösningen belönades han med Nobels fredspris, det åttonde i ordningen.23
Vad Bernhard Kempe ansåg i dessa frågor är väl inte känt – vi kan erinra
oss hans förbindelser med pacifisten Nils Forsell. Men oavsett om det var
ett utslag av tidsandan eller en spegling av personliga övertygelser kan konstateras att hans teckningssamling innehåller gott om fosterländska och
militaristiska motiv. Många av dem är historiserande – bilder av krigarkungar med mera – men här finns också samtida bilder. Ett exempel är
Fritz von Dardels (1817–1901) akvarell av ett kanonbatteri från Wendes artilleriregemente (4:21). Dardel antogs som kadett i detta regemente då han
invandrade från Schweiz till Sverige vid
sexton års ålder. Han tjänstgjorde i det militära fram till 1864, då han fick avsked för att
i stället bli överintendent. Kempe-samlingen innehåller sju verk av hans hand.
Den numerärt mest representerade
konstnären i samlingen är emellertid bataljmålaren Johann Philip Lemke eller
Lembke (1631–1711), som representeras av
inte mindre än fyrtio nummer. Härunder

tuschlavering felaktigt tillskriven
johann philip lemke. kempe 9:69.
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ryms intressanta vardagsscener, dräktbilder och
satiriska teckningar, mestadels laveringar. Problemet är att det inte är Lemke som tecknat dem. Huruvida Kempe blivit förd bakom ljuset vid någon
ackvisition eller om det är han själv som gjort de
felaktiga attributionerna får vara osagt, men faktum är att de teckningar som hänförts till Lemke
är utförda av tre eller möjligen fyra olika konstnärer. Ett par av dem (9:58, 9:61) ser ut att vara från
1700-talets mitt, medan lejonparten tillkommit på
1650-talet av klädedräkten att döma. En av teckpiprökande man, lavering felakningarna (9:88), som återger en man och en kvinna
tigt tillskriven johann philip
lemke. bilden torde vara från miti helfigur, ger omedelbara associationer till Henten av 1700-talet. kempe 9:58.
drick Munnichhovens porträtt av Magnus Gabriel
De la Gardie tillsammans med hustrun Maria Eufrosyne färdigställt 1653.24 Möjligen är det i Munnichhovens Nederländerna upphovsmannen skall sökas – några
av teckningarna har svårtydda notiser som
förefaller vara på lågtyska eller nederländska (exempelvis 9:69).
Ett fåtal av teckningarna ser faktiskt ut
att vara av Lemkes hand (möjligen 9: 57
och 9: 63, säkerligen 7: 68a–b och 7: 69),
men klart är att huvuddelen av dem inte
är det. Att det i somliga teckningar förekommer militärer har möjligen lett till
den felaktiga slutsatsen. Hur det nu än ligger till innehåller sviten många spännanman och kvinna, 1650-tal. tuschlavering
de om också gåtfulla motiv ur 1600-talets
felaktigt tillskriven johann philip lemke.
kempe 9:88.
vardagsliv.
X

X

X

X

Ingen skall tro att denna impressionistiska lilla exposé på något sätt uttömmer
eller ger en tillnärmelsevis rättvisande
bild av rikedomen i Bernhard Kempes
handteckningssamling. Framför allt har
det omfattande materialet från 1800-talet
fått stå tillbaka i presentationen, även om
tuschlavering felaktigt tillskriven
johann philip lemke. kempe 9:89.
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det förmodligen är det som är numerärt rikast. Där finns många kända
artister och kanske ännu fler som glömts bort av konsthistorien. Men
om denna bildkavalkad kan bidra till att göra samlingen mer känd och
locka till fördjupat studium så har åtminstone ett syfte uppnåtts.
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