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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

AMERIKANSK RESA 

Det är svårt att tacka nej till ett stipendium, som erbjuds på så gene
rösa villkor, att stipendiaten själv får planera sin resa, avgöra vad han 
vill se, och hur länge vistelsen skall vara. Ett sådant förmånligt stipen
dium var »the Neosho Grant for Research in Material Culture». Peng
arna räckte i åtta veckor, och stipendiaten hade fått sin önskan uppfylld, 
en överblick av de mera betydande amerikanska konstsamlingarna i 
offentlig ägo. Resplanen uppgjordes i samråd med Mr. Henri Marceau, 
Assistant Director i Philadelphia Museum of Art, välkänd i svenska 
museikretsar sedan det engelsk-amerikanska studiebesöket i Sverige 
i september 1947. Inalles besöktes 22 museer, nämligen The Metropolitan 
Museum, The Cloisters, The Morgan Library, The Brooklyn Museum, 
The Frick Collection i New York, The Philadelphia Museum of Art i 
Philadelphia, The Walters Art Gallery och The Baltimore Museum of 
Art i Baltimore, The National Gallery, The Freer Art Gallery och 
Dumbarton Oaks i Washington, The Art Institute i Chicago, The Denver 
Art Museum i Denver, The William Rockhill Nelson Gallery of Art i 
Kansas City, The St. Louis City Art Museum i St. Louis, The Detroit 
Art Institute i Detroit, The Toledo Museum of Art i Toledo, The Cleve-
land Museum of Art i Cleveland, The Boston Museum of Fine Arts och 
The Isabella Stewart Gardner Museum i Boston, The Fogg Art Museum 
i Cambridge och The Worcester Art Museum i Worcester. 

Det ligger nägot barbariskt i en sådan snabbresa genom en hel kon
tinents museer, och den kan givetvis endast ge en mycket ytlig före
ställning om de museala förhållandena, växlande från fall till fall, i den 
främmande världsdelen. Detta gäller i synnerhet som den resandes in
tresse i första hand var inriktat på studium av enskilda föremål i sam
lingarna och icke på museala frågor. Vissa allmänna reflexioner och 
iakttagelser, som ligga nära till hands för en europeisk museiman, skola 
dock här i all anspråkslöshet meddelas. 

De äldsta amerikanska konstmuseerna ha trekvarts sekel på nacken, 
en aktningsvärd ålder i Nya Världen. De ha knappast heller tillförts 
några betydande, amerikanska samlingar av äldre dato. I motsats till de 
mera berömda europeiska konstmuseerna synas de amerikanska sakna 
varje historisk och nationell förankring, och detta är särskilt framträ
dande bl. a. genom det inhemska konstmaterialets ganska blygsamt till
mätta plats. Denna korta historia och avsaknaden av nationella anknyt
ningar kan förklara en viss brist på karaktär, som nog i gemen är 
utmärkande för de amerikanska konstmuseerna. Vid deras vaggor åter
finnas ständigt trenne faddrar: den entusiastiske privatsamlaren, den 
rundhänte miljonären, som förser museet med inköpsmedel, och den 
skicklige konsthandlaren, som skaffat fram varorna, och som förmod
ligen måste ha sin del av äran. Uppbyggnaden av de amerikanska 
museisamlingarna av europeisk och asiatisk konst är i sanning ett impo-
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nerande storverk, och det är hart när obegripligt, att dessa praktfulla 
samlingar till större delen kunnat hopbringas under loppet av det senaste 
halvseklet. 

Ett museum, som huvudsakligen är sammansatt av donerade privat
samlingar, gör gärna ett tillfälligt intryck, företer stora luckor och 
ojämnheter. Man märker bristen på bestämd målsättning från musei
ledningens sida, och ofta har denna stora svårigheter att kämpa med, 
då donationsbestämmelserna mestadels äro av den arten, att varje 
samling måste bevaras som separat enhet. — Emellertid, även där mu
seiledningen själv svarat för de flesta inköpen, blir intrycket gärna en 
smula plockigt, eftersom de amerikanska konstmuseerna gjort en dygd 
av att vara all round, och möjligheterna till inköp slumpat sig olika. De 
flesta amerikanska konstmuseer skulle som motto för sin samlarverk
samhet kunna sätta den i Amerika mycket älskade katalogrubriken »Art 
through 50 Centuries». Och Rom byggdes inte på en dag. Det ligger en 
god portion amerikansk optimism i detta vittfamnande samlarintresse, 
denna storslagna aptit — men när man konfronteras med de senaste 
årens nyförvärv vill man tro att den är berättigad. Det är ofattbara 
skatter som årligen via den internationella konsthandeln sugs upp i de 
amerikanska museerna. 

Som europé kanske man — trots alla goda föresatser — känner en 
liten tagg i hjärtat, när man ser de mängder av utomordentligt, äldre 
europeiskt måleri, som hopats i de amerikanska museerna, och man frågar 
sig, om icke konstverken förlorat något av sin charm genom resan över 
Atlanten. Men det är tillräckligt att tänka på Parthenon-skulpturen i 
det sotiga British Museum eller Kina-samlingar i europeisk ägo, för att 
man utan vidare skall inse, att dylik sentimentalitet borde vara helt 
främmande för en europeisk museiman. Dessutom vore en sådan inställ
ning att göra konstverken orätt: de stora mästerverken, och det är ju 
kring dem intresset rör sig i första hand, stråla i lika ovansklig skönhet 
i Washington och New York som någonsin i London och Paris. Vissa 
föremålsgrupper äro emellertid speciellt känsligt vid en förflyttning från 
sin ursprungliga miljö, det gäller framför allt kyrklig medeltidskonst, 
där ofta konstnärligt ej särskilt betydande arbeten på grund av det be
varade materialets sparsamhet erhållit ökad betydelse som enda över
levande representanter för ett visst skede i den historiska utvecklingen. 
Jag tänker särskilt på den talrika franska och spanska medeltidsskulptur 
av nog så provinsiell art, som ingår i de amerikanska samlingarna. I sin 
hemtrakt hade dessa arbeten förmodligen haft något att säga, vare sig 
man hittat dem i deras ursprungliga vrå i en liten landsortskyrka eller 
i något närliggande hembygdsmuseum. I ett amerikanskt museipalats 
är det som om deras röst förstummats, och deras historiska värde har 
ofta avsevärt förringats, eftersom bildernas proveniens — av förbiseende 
eller av andra orsaker — för det mesta är okänd. Man förvånar sig också 
över att finna gravskulptur i sten och hela katedralfönster från 1200-
talet utan ursprungsuppgift. — Helt visst ha de amerikanska musei-
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SMÄRRE MEDDELANDEN 

Fig. 1, Skäl lill ciborium av förgyllt och niellerat silver. Kanal-skolan, 1100-lulel. 
The Metropolitan Museum, Sew York. — Howl to a ciborium of gitt and niello-silver. 

Ghannel-scboid, I2lh eentury. The Metropolitan Museum, New York. 

männen känt denna brist på »miljö» vid arrangerandet av sina medel-
lidssamlingar, och för att avhjälpa den ha de tillgripit mycket radikala 
och effektiva medel; att förflytta och bygga in i museerna hela interiörer 
av korsgångar, kapitelhus och kapell, där besökaren lyckligt kan gå in 
och drömma sig bort till en annan tid och en annan miljö. Och så kan 
det komma sig, att man kan uppleva en musikstund med medeltida 
koraler i ett katalanskt 1100-talskapell i Boston Museum of Fine Arts, 
eller försjunka i betraktelser 1 en sydfransk korsgång, medan vattnet 
porlar i en skulpterad 1000-talsbrunn av den röda, pyreneiska marmorn 
i Philadelphia Museum of Art. Nog är det rena oförnuftet och ren otack
samhet, när man ser upp från korsgången och begär Sydfrankrikes blåa 
himmel i stället för de elektriska ljuseffekterna på takets målade kuliss! 

Det mest konsekventa, mest storslagna och imponerande försöket att 
skapa en stämningsfull inramning åt medeltida konstföremål är »The 
Cloisters» i Fort Tryon Park i New York, där en del av Metropolitan 
Museum's medeltidssamling är inrymd. Man måste ge sitt fulla erkän
nande åt denna anläggning, som uppfyller högt ställda museala krav 
(god belysning åt föremålen, inga försök till pastischer eller »falska» 
kompletteringar) och samtidigt ur estetisk synpunkt är synnerligen till
talande. Här har det verkligen lyckats att skapa en värdig och tidlös 
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ram åt en av de förnämsta samlingar av europeisk medeltidskonst, som 
existera. Att »byggstenarna» i stor utsträckning utgöras av autentiska 
kapell, korsgångar, kapitclhus, portaler, fönsterinfattningar, muralrnål
ningar och glasmålerier är självfallet. Att ha lyckats smälta samman 
dessa disparata delar till en rik och mångstämmig men harmonisk enhet 
är en konstnärlig bragd. »The Cloisters» är en byggnad som lever, den 
är ett konstverk i sig själv i sin kärva, knappa stil, osökt suggererande 
medeltida stämning, fascinerande med sina många trappor, gårdar och 
kapell. Och ändå fyller den så väl sin uppgift, att den liksom plånar ut 
sig själv och oförmärkt är allestädes närvarande, än öppnande ett 
perspektiv i någon romansk korsgång, än samlande blickpunkten i ett 
höggotiskt fönster med juvelskimrande glasmålningar, eller lockande 
besökaren att träda in genom någon figurprydd fransk portal. Det är 
James J. Rorimer, den nuvarande chefen för Metropolitan Museums 
medeltidssamling, som likt en medeltida prelat varit anläggningens bygg
herre. Att »The Cloisters» som modern museibyggnad för medeltidskonst 
i detta nu är den förnämsta i sitt slag, synes mig höjt över allt tvivel. 

Det är emellertid icke endast medeltidskonsten, som är känslig i fråga 
om miljön — det gäller också i stor utsträckning konsthantverket från 
senare tid. Här ha de amerikanska museimännen dock knappast några 
problem att kämpa med: de amerikanska samlingarna av europeiskt 
konsthantverk äro nämligen förhållandevis föga betydande utom just när 
det gäller färdiga rumsinteriörer. I amerikanska konstmuseer har jag 
besökt flera engelska slottssalar och franska 1700-talssalonger, än jag 
någonsin haft tillfälle att se i Europa. 

Vad återigen måleri-samlingarna beträffar, som i omfång och värde 
överväga, är deras exponering givetvis mycket intimt sammanhängande 
med själva museibyggnaden. De äldsta amerikanska samlingarna såsom 
Metropolitan i New York (från 1873) och The Art Institute i Chicago 
(från 1893) ha opraktiska och svårmanövrerade museibyggnader av 
samma typ, som vid denna tid voro på modet i Europa. Men det torde 
knappast vara någon överdrift att påstå, att ett museum i Amerika ur 
arkitektonisk synpunkt alltjämt i första hand betraktas som en offentlig 
praktbyggnad och endast i andra hand som ett praktiskt ordnat hem 
för de tillgängliga samlingarna. Det mest överväldigande exemplet på 
detta är konstmuseet i Philadelphia, vars grekiska tempel dessutom 
ligger på en otillgänglig brant och endast kan nås med bil eller genom 
en pilgrimsvandring uppför oräkneliga trappsteg. Museet stod färdigt 
kort före det senaste krigsutbrottet. — Ibland kunna emellertid de båda 
synpunkterna förenas på ett lyckligt sätt, och detta synes mig iia skett 
i National Gallery i Washington, som rymmer en av världen förnämsta 
samlingar av europeiskt måleri (Mellon, Kress, Widener och Chester Dale 
collections m. m.). Den vitskimrande byggnadens slutna form med släta 
väggytor och en kupolformig upphöjning på takets mitt har tycke av ett 
kostbart skrin, och stämmer förväntningarna högt. Museets huvudvåning 
är den övre, och entrétrapporna föra upp till en fullkomligt förkrossande 
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Pig, 2. Spänne uv förgylld brons. Maas-omrudel, cu 1200. The Metropolitan Museum, 
New York. — Buckle of gilt-bronze. Maas district. About 1200. The Melropolilan 

Museum, New York. 

kupolhall med svart marmorgolv och enorma, svarta marmorkolonner. 
Om besökaren väl har mod att passera genom detta rum, öppna sig åt 
tvenne håll långa, ljusa gallerier, sparsamt möblerade med skulptur och 
på mitten och i bortersta änden vidgande sig i blomsterprydda gårdar 
med fontäner, vilkas skulpturer en gång haft sin plats i parken i 
Versailles. Runt kring dessa gallerier, som utgöra byggnadens längd
axel, gruppera sig målerisalama, vackert proportionerade och väl be
lysta rum, sparsamt och smakfullt hängda. Väggarnas lätt gulaktiga 
natursten, mild och diskret i tonen, är ypperlig som bakgrund för mål
ningarna. Men man ställer sig litet undrande, varför museiledningen 
ansett sig böra klä in Rembrandtsalama med mörkbrun ekboasering. 
I varje större sal finnas ett par bekväma soffor i rummets mitt. — 
Museets vackra exteriör och charmanta övervåning ha emellertid inte 
kunnat uppnås utan en avsevärd nackdel: utställningssalarna i botten
våningen äro nästan helt hänvisade till artificiellt ljus. Här är konst
hantverket i Widener collection inrymt, liksom en större samling italienska 
primitiva mästare, visserligen rubricerad som »hjälp-samling» eller 
kompletterande studiesamling i förhållande till mästerverken en trappa 
upp. — The National Gallery i Washington invigdes ett av de första 
krigsåren. 

179 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Museer, som ha en enda, förmögen donator som sin tillskyndare, kunna 
givetvis vara av mycket skiftande slag. Särskilt gäller detta, när mu
seet är inrymt i en privatbostad: Frick collection i New York har allt
jämt i huvudsak karaktären av ett miljonärshem vid Sth Avenue, och 
Isabella Stewart Gardner Museum i Boston är ett sannskyldigt skatbo, 
där entusiasm, penningöverflöd och brist på konstförständ och estetiskt 
sinne ingått i lika proportioner och resulterat i något ganska förfärligt 
— ett monument över en stor och obesvarad kärlek. — Ett förtjusande 
litet galleri har Mr. Bliss låtit uppföra åt den exklusiva samlingen av 
bysantinsk och fornkristen konst i Dumbarton Oaks, och Mr. Freer har 
givit sina ostasiatiska samlingar en värdig och passande museibyggnad. 

Det mest anmärkningsvärda bland de amerikanska »privatmuseerna» 
är dock Toledo Museum of Art. Även om museet, sedan det stiftades 
(år 1911) mottagit en del smärre donationer från diverte håll, är det allt
jämt i huvudsak en gåva av sin stiftare, Mr. Edward Drummond Libbey, 
till staden Toledo. Det är karakteristiskt för Mr. Libbey, att han varken 
velat åsätta museet sitt eget namn eller tillåtit någon byst, nägot porträtt 
eller någon marmortavla i entréhallen att upplysa besökaren om, vem 
som varit stadens välgörare. Men museet är inte bara ett resultat av 
Mr. Libbeys personliga initiativ, möjliggjort genom hans privata för
mögenhet, det har också fått hela sin karaktär bestämd av Mr. Libbeys 
personliga smak och uppfattning. Inom amerikanskt museiväsen är Mr. 
Libbey helt enkelt en pionjär. Den vackra envåningsbyggnaden med lätt 
klassicerande arkitektur ligger omgiven av välskötta planteringar och 
endast ett par trappsteg leda upp från sandgången till museets port. 
Redan entrén har den intima, anspråkslösa och harmoniska prägel, som 
kännetecknar hela museet. Salarna äro spatiöst hängda (en del av sam
lingen förvaras alltid i magasin, och vissa konstverk i utställningen 
utbytas med jämna mellanrum mot de magasinerade), och till museibygg-
naden hör en större länga, som tills vidare endast är bragt under tak: 
först när museisamlingarna växt till en sådan storlek, att det blir be
rättigat, kommer rumsindelning och inredning i denna länga att ske. 
I museibyggnaden ingår också en konsertsal eller teaterlokal av ansen
liga mått med åtskilliga praktiska finesser och en diskret och trivsam 
interiör, en av de vackraste moderna teatrar jag besökt. 

En svensk museiman på turné i de amerikanska museerna håller 
naturligtvis utkik efter skandinaviska ting, men i de av mig besökta 
museerna existera de knappast alls. Så vitt jag observerade, funnos inga 
medeltida föremål av skandinaviskt ursprung. Av ett visst intresse är 
kanske en Birgitta-bild i valnöt från nedre Rhen från ca 1500 i Metro
politan Museum (ex coll. Hoentschel, inv.nr. 16.32.197). I Isabella Stewart 
Gardner Museum äro Kronberg, Carl Larsson, Nordström och Zorn re
presenterade, i Toledo Museum Fjaestad och Nils Forsberg. I William 
Rockhill Nelson Gallery finns ett Pesne-porträtt av drottning Lovisa 
Ulrika, och i Cleveland Museum of Art förvaras ett vackert Roslin-
porträtt av en prins Kourakine, signerat 1776, deponerat av Hoderic 
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Henderson. Man blir ju en smula förvånad, när man på etiketten under 
ett par gustavianska ljusappliquer i brons i samma museum läser: »Ex. 
coll. Crown Princess Våning of Stockholm.»1 Aron Andersson 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH DESS OMBUD 
För närvarande har Riksantikvarieämbetet ca 500 sockenombud i olika 

delar av landet. Många viktiga fornlämningar ha räddats och oersätt
liga fynd ha kommit i dagen genom deras uppmärksamhet och ingri
pande. Ombudsorganisationen går ända tillbaka till J. G. Liljegrens 
dagar. De första ombuden tillkommo nämligen 1828. Efter Liljegrens död 
dröjde det emellertid ända till 1906 innan nya ombud utsagos. 

Numera måste ombuden anses som oumbärliga i det kulturminnes-
vårdande arbetet. En svaghet i denna institution har dock den bristande 
kontakt varit, som onekligen ofta funnits mellan ämbetet och ombuden. 
Det har från många håll uttryckts önskemål, att ombuden skulle få till
fällen att komma i direkt kontakt med ämbetets tjänstemän. Ett bety
delsefullt steg i denna riktning togs sommaren 1947, dä Folkuniversite
tet genom Nordiska Museets initiativ och i samarbete med Riksanti
kvarieämbetet anordnade en kurs, till vilken Nordiska Museets medde
lare och Riksantikvarieämbetets ombud inbjödos. Mats Rehnberg har i 
Fataburen 1948 lämnat en redogörelse därom. 

Det visade sig genast, att det fanns ett livligt önskemål, att liknande 
kurser skulle återkomma med jämna mellanrum, förslagsvis vartannat 
år. Under tiden den 27 juni—1 juli 1949 kunde också den andra kursen 
av detta slag anordnas. Förhoppning finns nu, att denna verksamhet skall 
kunna bli permanent. 

Flera av deltagarna voro både Riksantikvarieämbetets ombud och Nor
diska Museets meddelare. Enbart detta kunde vara ett skäl för en ge
mensam kurs för de bägge institutionerna. Det måste dessutom betraktas 
som en värdefull tillgång, att de bägge »centralinstitutionernas» med
hjälpare mötas och få del av varandras erfarenhet. 

»Traditionen och det moderna samhället» var den samlande titeln för 
1949 års kurs. Då en utförlig redogörelse över den lämnas av Mats 
Rehnberg i Fataburen 1950, skall här endast framhållas de program
punkter, som närmast berörde Riksantikvarieämbetets verksamhet. Frän 
ämbetets sida gällde det att ge en inblick i de nya arbetsområden och 
förhållanden, som de senare årens utveckling medfört i det kulturmin-
ncsvårdande arbetet, i stort sett resultat av fornminneslagen från 1942. 

Förste antikvarie K. A. Gustawsson föreläste om »Det svenska kultur-
1 De avbildade föremålen tillhöra den mycket märkliga medeltidssam

ling, som The Metropolitan Museum i New York för ett par år sedan för
värvade från konsthandlare Joseph Brummers dödsbo. Föremålen ha 
publicerats av James J. Rorimer i The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin, May 1948, som — efter hänvisning av Hanns Swarzenski — 
riktigt jämfört dem med ett par av de mera berömda pjäserna i Dune
skatten i SHM. 
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