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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 Ca-
rola de Boulloche, född Tersmeden, men denna stora och betydel-

sefulla exempelsamling över svensk, och i någon mån europeisk, teck-
ningskonst från tre sekler har nu alltså även formellt kommit i o!entlig 
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 Kung-
liga 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 hand-
teckningar, 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, kari-
katyrer med mera. Donationen omfattar hela samlingen med undantag 
för ett fantasilandskap tecknat av en sjuttonårig Gustav III som kron-
prins 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 his-
torien 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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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 till-
sammans med sina bröder delägare, sty-
relseledamot och verkställande direktör i 
flera av faderns företag. I arton års tid, mel-
lan 1863 och 1881, satt han i Härnösands 
stadsfullmäktige. Från mitten av 1890-talet 
och fram till sin död var han bosatt i Stock-

+&!'-&5'6 7869): .5554, 6;*"<'*6+9 #)'9)65")'*6+)-, => )-&5" />?1. )+:)&%"" !@( "):%&5'7, 1A B C3,A @,.

)'*%&6 D!&', $)&'-!&9&<99. $";%&96, 
/>,= B /=,> @,.



5

holm, där han hade bättre möjligheter 
att utveckla sina kulturella intressen 
och tillfredsställa sina samlarbegär.

1800-talet var på många sätt det pri-
vata 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 handteck-
ningar, 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 privat-
personer för jämförelsevis modesta 
summor bygga upp ganska impone-
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 or-
ganiskt helt och, vågar jag säga, ett verkligt konstverk.”3 Kempes sam-
lande 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 yng-
re 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 efter-
som 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 Kem-
pe var Preussens, från 1871 det ena-
de Tysklands, konsul i Härnösand 
mellan åren 1868 och 1879. Kon-
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 barn-
barnet 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 Na-
tionalmuseum. Dedikationen visar att Kempe åtminstone i någon mån 
hade personlig kontakt med de konstnärer vars verk han samlade. Utö-
ver 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 trämassepap-
per 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 kom-

mit i Kempes händer. I album 1–3 
(kvarto) samt 5 (folio) är materia-
let alfabetiskt ordnat och bör ha 
varit sammanbringat i sin helhet 
när han inledde monteringen. Al-
bum 4 (kvarto) inleder en ny al-
fabetisk 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 lö-
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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 krokodilskinnsimita-
tion.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 guld-
färg 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 re-
gister som fördes i en liten adressbok med bokstavsflikar. Konstnärerna 
har förtecknats alfabetiskt utifrån efternamnets begynnelse bokstav, 
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men inom denna gruppering står 
de sedan oordnat. Vid varje namn 
finns en hänvisning till album 
och ordningsnummer på respek-
tive verk. Med ledning av registrets 
uppställning bör det vara möjligt 
att göra ytterligare iakttagelser rö-
rande samlingens tillkomst. ”Re-
gistret innehöll d. 1 Dec. 1898 teck-
ningar af 424 artister”, har Kempe 
noterat på sista uppslaget. Av dem 
var sex oidentifierade.

Som inledningsvis nämnts har 
omfånget på samlingen senare be-
räknats av Ulla Ehrensvärd. Göran 
Bäärnhielm har upprättat en mer 
detaljerad förteckning med om-
kring 549 namngivna konstnärer 
varav omkring 440 är svenskar och 
en tiondel är kvinnor; till det kom-
mer 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 el-
ler av de bibliotekarier som registrerat samlingen.

Somliga teckningar är kända från andra o!entliga 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 exem-
pel ur en upphovsmans œuvre: han 
ville ha de historiskt mest betydande 
och konstnärligt högst skattade ar-
tefakterna. ”Av de odödligas efter-
lämnade handskrifter ville jag för-
värva – vilken förmäten ärelystnad! 
– just det som gjort dem odödliga i 
världens ögon”, förklarade Zweig. I 
hans hem fanns delar av originalpar-
tituret till Figaros bröllop av Mozart, 
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några manussidor ur Goethes 
Faust, Napoleons arméorder 
från Rivoli, Beethovens skriv-
bord och pennskrin.6 Kempes 
samlande tycks aldrig ha ut-
vecklats i denna kräsna rikt-
ning – det är bredden och hel-
heten som varit styrande sna-
rare än objektens exklusivitet.

Kempe-samlingen har va rit 
känd av forskningen åtmins-
tone sedan den deponerades 
på Kungliga biblioteket. En-
skilda motiv har därför också 
avbildats i litteraturen, men 
här finns definitivt fler forsk-
ningsuppgifter att utföra och 
mer att hämta för den som 
söker illustrationer. I det föl-
jande kommer några få ned-
slag göras för att visa på något 
av rikedomen i samlingen – 
en miniutställning i text och 
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 deko-
rationsmålare och en av dem som realiserade Louis Masreliez’ inten-
tioner 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 Brahe-
lund, den tidigare befintliga byggnad som håller på att byggas till 
med nya flyglar. Om man skall tro Ecksteins vittnesbörd så är den 
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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 Vasa-
stans 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 hög-
ra hörnet ser man ett arbetslag kommenderat av en o"cer i plyma-
gerad 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 ar-
betarna och en nådig överhet är förekommande motiv.
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Ecksteins bild har reproduce-
rats förut, senast i den stora vo-
lym om Haga som utkom 2009 
i bokserien De kungliga slotten.7 
Bland andra gustavianska konst-
närer märks Elias Martin (1739–
1818) med sju bilder. Den ståtligas-
te av dem, en akvarell tagen från 
engelska parken vid Forsmark 
(2: 84), har uppmärksammats av 
Magnus Olausson.8

Mikael Ahlund står bakom den mest aktuella studien av Elias Mar-
tins konstnärskap. Han talar bland annat om den förändrade konstnärs-
rollen under 1700-talet och om de öppningar som denna medgav för 
kvinnliga konstutövare:

[F]lera forskare har under de senaste åren lyft fram kvinnornas ak-
tiva roller i de nya kulturmönster som utvecklades. Konstintresse och 
konstutövande ingick där i idealen, och som konstnärer och ama-
törkonstnärer 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 teck-
ning ingår i en serie snarlika bilder 
från 1760-talets mitt som alla är ut-
förda 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 oform-
ligt 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 an-
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nan bild på samma ark, föreställande en 
kvinna (konstnärens hustru?) som sit-
ter i sängen och broderar. Texten lyder: 
”wackert. och lärorikt. 4 dagen efter ac-
couchement [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 målning-
ar pekade framåt mot en mer känslo-
laddad syn på naturen. Att Martins 
konst ännu inte var fullt ut romantisk 
framstår klart i jämförelse med en natt-
lig landskapsbild i Kempe-samlingen 
(4: 8). Vi ser ett par som blickar ut över 
en sjö i månsken och en roddbåt guppar 
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sakta fram i vattnet. Färgkontrasterna är 
förhöjda och det finns en sentimental 
ton i bilden som saknas hos den i jäm-
förelse trots allt ganska saklige Martin. 
Enligt Kempes anteckning skall akvarel-
len vara utförd av ”Brandenberg elev af 
Martin”. Därmed avsågs uppenbart Lo-
rens Wilhelm Brandenburg (1794–1850), 
som utförde utsikter i akvarell och teck-
ning. Någon Brandenberg är så vitt be-
kant 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 gråpap-
persband. Eva Nordenson, som är den senaste som studerat Linner-
hielms 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 o!entlig 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 re-
dan i full grönska. Om man vandrar på Norra Djurgården och genom 
Lill-Jansskogen kan man ännu i dag se 
samma välbekanta landskap som Linner-
hielm 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 
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för att kartlägga naturresurser. Hans dagbok från en resa genom Härje-
dalen till Röros är utgiven av Herman Richter och illustreras med flera 
av Robsahms tuschteckningar. Uppenbarligen hade han även akvarell-
lådan 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 överträ!ar gravyren, åter-
finns 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 förtjus-
ning 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 be-
handlats i litteraturen finner vi en skiss utförd av kunglige danske hov-
målaren Carl Gustaf Pilo. Det är en teckning av Frederik V:s höger-
hand (5: 58), ”en obetydlig rödkritsstudie”, menar Gunnar Jungmarker, 
”utförd i naturlig storlek och skra!eringsskuggad 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 teck-
ningar, 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 bruksägarfa-
miljens julfirande (4: 41). Den halvt allegoriska bilden visar värden Jean 
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Jacques och dennes hustru Fredrika Aurora 
Taube, som ur var sitt ymnighetshorn öser 
ut håvor till barn och tjänstefolk. Julmira-
klet är högst närvarande i form av Jesusbar-
net i krubban. Till komposition och inne-
håll är teckningen inte helt olik de många 
altartavlor som Hörberg målade runt om i 
Östergötland och omgivande landskap.16

Kempe-samlingen hyser också ett akva-
rellporträtt av Pehr Hörberg utfört av ”A. 
Lindström” (2: 73). Vem denne var har jag 
inte kunnat utröna, men bröstbilden över-
ensstämmer med och är ett fint komple-
ment till de övriga kända porträtten av Hör-
berg, som väl alla är av hans egen hand och 
där förlagan eventuellt står att återfinna.17

Ett par andra porträtt med skilda upp-
hovsmän visar två korpulenta gustavi-
anska 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. Helfigursporträt-
tet (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 
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uppbar en lång rad positioner inom den lärda 
sfären. Han var bland mycket annat ledamot 
av Vetenskapsakademien, sekreterare i Vit-
terhetsakademien och Svenska Akademiens 
förste ständige sekreterare. Han var också in-
formator 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 Ale-
ander (1766–1853).18 Uppsalabilden är grövre 
i teckningen (ordenskraschan, knapphål, an-
siktsprofil med mera) och det förefaller klart 
att det är en kopia tagen efter bilden i Kempe-
samlingen.

Om Rosenstein var bemärkt och allmänt 
omtyckt var John (”Jonne”) Hugo Hamilton 
däremot en mer udda figur, sällan omnämnd 
i tidens rika memoarlitteratur. Den kortfat-
tade 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 Elisa-
beth Charlotta. Hamilton blev 1798 direktör 
för de kungliga teatrarna. Helt främmande 
för svensk kultur och med begränsade kun-
skaper i språket var han ej lämpad för upp-
giften. Genom val till ett galaspektakel av en 

enligt Gustav IV Adolfs mening oanständig opera ådrog han sig den-
nes 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.
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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 Steb-
nowska. Sophie Karsten blev själv premiärdansare, men hade dessförin-
nan 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 re-
nässanskonstnären 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 renässan-
sen 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 ti-
derna, men efter att ha låtit mörda en av sina motståndare fängslades 
han tillsammans med sina två söner och två sonsöner. Nycklarna släng-
des i floden och fångarna lämnades att svälta till döds. För eftervärlden 
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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 – appli-
cerat 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 Kar-
stens några år yngre syster, Elisabeth Charlotte, balettdansös och någor-
lunda 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 geo-
politiska 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 stån-
den gemensamt och inbördes 
(4: 73). Längst till höger i bild sitter 
representanter för de fyra stånden 
tillsammans vid ett bord med flas-
kor och glas. Till vänster om dem 
står en liknande grupp och hö-
jer sina glas i en gemensam skål. 
Därpå följer, från höger till vän-
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ster, präster, borgare, adel och bön-
der, som under intensiva omfam-
ningar 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 över-
givit de urmodiga knäbyxorna. De 
bägge adelsmännen bär uniformer 
som möjligen kan vara militära, 
medan en av borgarna har civil äm-
betsdräkt. De civila uniformerna 
började införas under gustaviansk 
tid, men det verkliga genomslaget 
kom efter statsförändringarna 1809. 
Skillnaden mellan stånden framgår 
ändå av att de båda adelsmännen 
bär svärd vid sidan. När bilden ta-
gits 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 sköl-
den i hans hand pryds av det svensk-norska unionsvapnet. Landskapet 
kan möjligen liknas vid den bergiga trakten kring Halden och Fredrik-
stens 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 Jo-
han hade belägrat Fredrikstens fäst-
ning, den senare med större fram-
gång 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 
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”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 beman-
nade fästningen 1814–1815 efter det korta erövringskriget och kom att stå 
till 1860, då det ersattes av ett nytt i gjutjärn. Den nuvarande minnesste-
nen ställdes på plats 1938.22 

Under 1800-talet mer än 1700-talet levde Karl XII-gestalten upp i his-
toriska, nationalromantiska och inte minst försvarspolitiska samman-
hang, vilket illustreras på åtskilliga sätt i Kempe-samlingen. En spän-
nande 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 Carl-
Erik Törner, som vid bildens tillkomst var omkring 21 år och just hade 
lämnat Konstakademien. Han verkade senare i livet som tidningsillus-
tratör 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 Bis-
marck, vidare Storbritannien, Frankrike och Ryssland i lätt igenkänn-
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bara stereotyper. I bakgrunden till höger tövar Gustav Vasa med trum-
pet 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 dagspoli-
tisk 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 af-
fischeras 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 pa-
cifistiska 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 
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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 fi"gt 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 o!entliga 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 freds-
pris, 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 kon-
stateras att hans teckningssamling innehåller gott om fosterländska och 
militaristiska motiv. Många av dem är historiserande – bilder av krigar-
kungar med mera – men här finns också samtida bilder. Ett exempel är 
Fritz von Dardels (1817–1901) akvarell av ett kanonbatteri från Wendes artil-
leriregemente (4: 21). Dardel antogs som kadett i detta regemente då han 
invandrade från Schweiz till Sverige vid 
sexton års ålder. Han tjänstgjorde i det mili-
tära fram till 1864, då han fick avsked för att 
i stället bli överintendent. Kempe-samling-
en innehåller sju verk av hans hand.

Den numerärt mest representerade 
konstnären i samlingen är emellertid ba-
taljmålaren Johann Philip Lemke eller 
Lembke (1631–1711), som representeras av 
inte mindre än fyrtio nummer. Härunder 
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ryms intressanta vardagsscener, dräktbilder och 
satiriska teckningar, mestadels laveringar. Proble-
met är att det inte är Lemke som tecknat dem. Hu-
ruvida Kempe blivit förd bakom ljuset vid någon 
ackvisition eller om det är han själv som gjort de 
felaktiga attributionerna får vara osagt, men fak-
tum är att de teckningar som hänförts till Lemke 
är utförda av tre eller möjligen fyra olika konstnä-
rer. 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 teck-
ningarna (9: 88), som återger en man och en kvinna 
i helfigur, ger omedelbara associationer till Hen-
drick Munnichhovens porträtt av Magnus Gabriel 
De la Gardie tillsammans med hustrun Maria Eu-

frosyne färdigställt 1653.24 Möjligen är det i Munnichhovens Nederlän-
derna upphovsmannen skall sökas – några 
av teckningarna har svårtydda notiser som 
förefaller vara på lågtyska eller nederländ-
ska (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 före-
kommer militärer har möjligen lett till 
den felaktiga slutsatsen. Hur det nu än lig-
ger till innehåller sviten många spännan-
de om också gåtfulla motiv ur 1600-talets 
vardagsliv.

X X X X

Ingen skall tro att denna impressionis-
tiska 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 
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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. 

1. Deposition 166, dat. 23/8 1961; Donation 2012/24, 
dat. 10/10 2012, dnr 104-KB-177-2012.

2. Ulla Ehrensvärd i Bernhard Kempe, en samlare. 
Kungl. biblioteket, Stockholm 1969, utställningskata-
log, 55 (Stockholm: Kungl. biblioteket, 1969).

3. Stefan Zweig, Världen av i går: En europés minnen. 
Översättning: Hugo Hultenberg. Reviderad av Anna 
Bengtsson (Stockholm: Ersatz, 2011), s. 377f.

4. Nils Forsberg, Mitt liv (Stockholm: Bonniers, 
1929), s. 200.

5. Albumen är indelade enligt följande: album 1, 
kvartoformat A–H; album 2, kvarto H–R; album 3, 
kvarto R–Ö + B m.fl.; album 4, kvarto A–W; album 
5, folio A–W; album 6, folio oordnat; album 7, kvarto 
A–Å; album 8, kvarto, oordnat, utländska artister; al-
bum [9], kvarto, oordnat, svenska kungliga personer.

6. Zweig, Världen av i går, s. 379–83, cit. s. 379.
7. Ingrid Sjöström, red., Haga: Ett kungligt kulturarv 

(Karlstad: Votum, 2009), s. 120.
8. Magnus Olausson, Den engelska parken i Sverige 

under gustaviansk tid (Stockholm: Byggförlaget, 1993), 
s. 114 f., färgplansch 8. I en gravyr av Martin Rudolf 
Heland efter Martins teckning avbildas samma vy från 
ett annat håll. Här syns samma staty, bänk och stol 
som i Kempe-samlingens bild; Sverker Janson & Bengt 
Janson, Forsmarks bruk: En uppländsk herrgårdsmiljö 
(Stockholm: LTs förlag, 1984), s. 102

9. Mikael Ahlund, Landskapets röster: Studier i Elias 
Martins bildvärld (Stockholm: Atlantis, 2011), s. 197.

10. Bo Lindwall i Jonas Carl Linnerhielm. [Utställ-
ningskatalog] Prins Eugens Waldemarsudde, novem-
ber–december 1977 (Stockholm 1977), s. 4!.

11. Eva Nordenson, Mitt förtjusta öga: J. C. Linner-
hielms voyages pittoresques i Sverige 1787–1807 (Mal-
mö: Arena, 2008), s. 93. Nordenson har studerat skiss-
böckerna numrerade 2, 4, 9, 13–15 samt 18, alla i privat 
ägo. På Nationalmuseum finns några blad ur skissbok 
nr 23, daterade 1827. 

12. Carl Magnus Robsahm och Anton Swab, Resa 
genom Härjedalen till Norge och Röros kopparverk 1796. 

Med inledning och anmärkningar utgiven av Herman 
Richter (Stockholm: Jernkontoret, 1938), s. 29f.

13. Ibid., s. 29.
14. Gunnar Jungmarker, Carl Gustaf  Pilo som teck-

nare (Stockholm: Nationalmuseum/Allmänna förla-
get, 1973) s. 18–20.

15. Gunnar Lindqvist och Marian Ullén, Pehr Hör-
berg: Konstnär – bonde (Stockholm: Carlssons, 1998), 
s. 61–86.

16. Jfr Marian Ullén, Pehr Hörberg – kyrkomålaren 
(Stockholm: Konstakademien, 1998); Lindqvist och 
Ullgren (1998), s. 87–116.

17. Jfr Lindqvist och Ullgren (1998) s. 6, 124f., 127.
18. Åke Davidsson, Katalog över svenska handteck-

ningar i Uppsala universitetsbibliotek (Uppsala 1958), 
nr 19.

19. Svenskt biografiskt lexikon, 18: Hallardt–Heur gren 
(Stockholm, 1969), s. 87. Förkortningarna i citatet har 
här lösts upp.

20. Emil Hultmark, utg., Kungl. Akademiens för de 
fria konsterna utställningar 1794–1887: Förteckning över 
konstnärer och konstverk (Stockholm: Fritzes, 1935), 
s. 148.

21. Dante Alighieri, Den gudomliga komedin. Över-
satt och kommenterad av Ingvar Björkeson (Stock-
holm: Natur och Kultur, 2006 [1983]), ”Helvetet”, sång 
33, rad 72–75.

22. Gustaf Lindegren, Gustaf Wilhelm Palm 1810–
1890 (Stockholm: Sveriges allmänna konstförening, 
1934), s. 52–68; Max Schürer von Waldheim, Svenska 
arméns Karl XII-monument vid Fredrikssten: Ett raserat 
kungligt minnesmärke (Stockholm: Svea rikes förlag, 
1940).

23. Leif Magnusson, ”Vilka äro egentligen folkets 
fiender? Klas Pontus Arnoldson – Sveriges förste 
fredspristagare 1908”, i Spåren efter Nobel, red. Kerstin 
Abukhanfusa (Stockholm: Riksarkivet och Landsarki-
ven, 2001) s. 133–45.

24. Karl Erik Steneberg, Kristinatidens måleri (Mal-
mö: Allhems, 1955), s. 164–69.

NOTER

Se även ”Några ord om Bernhard Kempe” i Nyheter & Noterat, s. 78


