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Förord – Acknowledgements

I feel I should begin this book in English since many of those who have 
helped me most in realizing this project do not read Swedish. This is, 
however, not true regarding Kathryn Boyer, whose written and spo-
ken Swedish is truly excellent. Without Kathryn I would never have got 
the idea to spend eighteen months in Kansas, which was the concrete 
beginning of this study and which is an experience that forever has 
changed my view of America, Sweden and myself. At Kansas University 
I was overwhelmingly well received by the staff and especially Profes-
sors David Cateforis, Charles Eldridge, Marni Kessler, and Linda Stone-
Ferrier at the Kress Foundation Department of Art History. Not only 
have they given me invaluable knowledge about American art but also 
about American ways of life.

I am equally grateful to the Department of Art History at the Uni-
versity of Minnesota for letting me spend a year with them. I am par-
ticularly obliged to Professor Frederick Asher for having the courage to 
appoint me as a visiting professor without having met me, and to Paul 
Wilson for being out there Irl, or somewhere in cyberspace, yet always 
prepared to give me a helping hand.

I am also deeply indebted to Professor Marshall Becker for clarifying 
the extremely complex history of the archeological evidence of New 
Sweden and to Dr. Andrew Walker for deepening my understanding of 
Christian Brinton’s scholarly production.

Thank you all, and forgive me for now switching to my native lan-
guage.

Det finns en mytbild av den ensamme forskaren på sin studiekam-
mare. Men trots bara ett författarnamn på titelbladet är nästan alla 
forskningsprojekt kollektiva arbeten. En närmast oöverskådlig skara 
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kollegor och vänner har hjälp mig genom detta projekt, och för att inte 
göra förordet lika långt som den redan väl tilltagna boken måste jag 
begränsa mig. Till er som inte nämns vid namn, men som varit med på 
vägen vill jag börja med ett stort kollektivt riktat ”tack!”.

Med under den långa resan har professorerna Lena Johannesson, 
Margaretha Rossholm-Lagerlöf, Astrid Söderbergh Widding, Maj-Brit 
Wadell och Torsten Weimarck, alla varit på olika sätt. Inte minst genom 
att ge mig ovärderligt stöd och uppmuntran under arbetet.

Jag vill också tacka vännerna och kollegorna på Gotland, inte minst 
dem som under senare år kamperat i ”Dödens korridor”. Hade inte ni 
täckt upp för mig under mina forskningsperioder, hjälpt mig med al-
lehanda uppslag och informationer, läsning och kommentarer, och inte 
minst ständigt muntra tillrop hade jag aldrig korsat mållinjen: dokto-
rand Carina Johansson, adjunkt Evert Lindkvist, dr Eva Nodin, pro-
fessor Ulf Palmenfelt, dr Erika Sandström, docent Åke Sandström och 
docent Michael Scholz. Professor Peter Gillgren får väl också räknas till 
denna tappra skara, trots flytten till fastlandet.

Stort tack också till docent Tomas Björk, docent Hans-Henrik Brum-
mer, dr Eva Eriksson, dr Bo Florin, docent Björn Fredlund, dr Anna 
Sofia Rossholm, designhistorikern Hedvig Hedqvist, dr Helena Kåberg, 
professor Brian B Magnusson (who could have been included in the 
English paragraphs above, but whom I nowadays regard as permanent-
ly transplanted to Swedish soil), dr Hanna Paimela, MA Maria Perers, 
dr Anna Tellgren, professor Kerstin Wickman och privatforskaren Olle 
Östlind. Ni har generöst delat med er av era specialområden och/eller 
läst och kommenterat enskilda kapitel. Era synpunkter har varit oer-
hört värdefulla och förhoppningsvis räddad mig från de värsta grodor-
na. Kvarvarande felaktigheter kan bara jag lastas för.

Flest mil på resan har dock min hustru Lena From avverkat. Med 
illa dold bestörtning mottog hon 2001 beskedet att vi skulle flytta till 
Kansas, USA. Sedan dess har vi tillbringat många månader i bil, kors 
och tvärs över den amerikanska kontinenten för att samla erfarenheter 
och material till denna bok. Lena är också min noggrannaste korrek-
turläsare och största support i livet. Må vi ha många mil kvar att rulla 
tillsammans!

Jeff Werner
Stockholm den 2 april 2008
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Inledning

”The class in geography will come to attention,” said the teacher. ”James, 
will you tell us something about Sweden?” James could have told who 
were the most famous movie stars and results of the baseball games. But 
as to some facts about Sweden, poor James was in a plight very similar to 
that of the college student who awoke to the fact that his professor was 
asking him about Nero. ”Nero, well the fact is, sir, that the less said about 
Nero the better.”

William H. Tolman, 
 ”A Class in Geography”, The Pantucket Times, den 1 juni 1926.

När jag var liten fanns det en norgehistoria som gick ungefär så här:

 – Vet du vad världens tunnaste bok heter?
 – ???
 – Berömda norrmän!

Jag var, när jag påbörjade detta forskningsprojekt, rädd att detta skulle 
bli en utmanare om titeln Världens tunnaste bok. Den handlar visserli-
gen inte om berömda svenskar, utan något kanske ännu mer obemärkt: 
Sverigebilder i USA. ”Sverigebilder” används med den dubbla betydel-
sen mentala bilder av Sverige, och visuella representationer av eller från 
Sverige.

Som så ofta under ett forskningsprojekt växte undersökningsmate-
rialet under resans gång lavinartat. Omfånget hotade snart att begrava 
projektet under sin egen tyngd. Därför publiceras det nu i två volymer. 
Trots denna uppdelning av materialet är de två volymerna tänkta att 
läsas tillsammans. Skälet till detta är att mycket av poängen händer 
mellan de olika delstudierna.



12

Syftet är alltså att undersöka om, hur samt varför amerikaner upp-
märksammat svensk visuell kultur. Samt i någon mån även varför de 
inte gjort det. En central fråga är vilka föreställningar om Sverige som 
skapas i denna reception. Skälet till att jag velat forska i amerikansk 
reception av svensk visuell kultur är att USA idag utgör något av ett dis-
kursivt centrum och en ekonomisk och politisk supermakt. Sedan flera 
decennier har USA varit världens ledande konstcentrum, men också 
den mest betydelsefulla producenten av texter om konst, arkitektur, 
film, foto och design. Det gäller såväl i form av tidskrifter som böcker. 
Det tycktes mig därför som angeläget att veta hur ett litet och avlägset 
land som Sverige ser ut från en amerikansk horisont.

Eller från några olika amerikanska horisonter, ska jag säga, för USA 
är inte bara ett till ytan stort land, det är också en nation som sedan 
sin födelse aktivt motverkat tendenser till stark centralmakt. Inte bara 
ekonomiskt och politiskt. Också kulturellt är det stor skillnad mellan 
olika delstater och regioner. Pluralformerna i underrubriken på denna 
bok signalerar min ambition att se utanför New York och östkusten, 
att inte bara uppfatta förhållandet mellan USA och Sverige i termer av 
periferi–centrum, eller periferi–periferi, utan även uppmärksamma 
amerikanska centrum–periferiförhållanden, i den mån de inverkar på 
receptionen av svensk visuell kultur.

Denna ambition underlättades av att jag under ett och ett halvt års 
tid bodde i Kansas, USA:s geografiskt mest centralt belägna delstat. Men 
ändå en delstat som uppfattas som en periferi och som brukar kallas 
”Fly-over-country”, eftersom de flesta inte sett delstaten från annat än 
ett flygplansfönster på väg mellan viktiga knutpunkter som New York 
och Los Angeles, Chicago och Houston.

I konstvetenskapliga sammanhang är ändå Lawrence, Kansas, där 
jag bodde, ett centrum. Där skrivs en av världens viktigaste konsthis-
toriska översiktsverk, Marilyn Stokstads Art History, som används som 
grundbok på konsthistoriska utbildningar över hela världen, inte minst 
i Sverige. Denna och ett par andra amerikanska textböcker är också 
föremål för en delstudie i denna bok. Jag vill här inledningsvis bara 
peka på hur detta förhållande, ett diskursivt centrum (The Department 
of Art History, University of Kansas) i en kulturell periferi (Kansas) 
som geografiskt befinner sig mitt i världens konstcentrum (USA), säger 
något om vår tids globaliserade konstvärldar.

Konstvärld är ett begrepp som jag lånat från Arthur Danto och som 
får beteckna alla dem som på ett sätt eller ett annat sysslar med konst. 
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Konstnärer, kuratorer, kritiker, museibesökare, konstköpare, konstve-
tare, gallerister och många, många andra. Konstvärld betecknar också 
de sociala, ekonomiska och kulturella relationerna mellan dessa aktörer, 
samt de institutionella ramar som de verkar inom. Den globala konst-
världen har sina centrum och periferier.1 Dessa är både geografiska och 
sociala till sin karaktär. Vissa aktörer är helt enkelt mer inflytelserika 
än andra. En utställning på MoMA i New York får större globalt genom-
slag än en på Skövde konsthall, utan att nödvändigtvis vara bättre eller 
mer intressant för besökarna.

Ofta är den globala konstvärlden som abstraktion en alltför generell 
modell för att tjäna som analytiskt instrument. Jag väljer då att tala om 
mindre konstvärldar, exempelvis den i Stockholm, eller den konstvärld 
som intresserar sig för kyrkokonst. Vissa konstvärldar lever ganska 
autonoma liv, medan andra är tätt sammanflätade med varandra. På 
ett likartat sätt använder jag begrepp som designvärld, arkitekturvärld, 
etc.

Denna studie intresserar sig för förändringar över tid. Hur har Sveri-
gebilderna förändrats? Vad i uppfattningar om Sverige och svensk kul-
tur är nytt och vad traderar äldre uppfattningar som stelnat till ”san-
ningar”?

Det finns en tendens att betona det nya med sin egen tid (i mitt fall 
saker som globalisering och branding) som man bör vara observant på. 
Agenterna inom den visuella kulturen – konstnärer, arkitekter, desig-
ners, marknadsförare, fotografer, journalister, kritiker, museimän, fil-
mare, försäljare m.fl. – ser sig ofta som förnyare och banbrytare. Det 
finns flera skäl till det. De befinner sig i en konkurrensutsatt miljö där 
det är viktigt att framhålla sina förtjänster och projektens nyhetsvärde.

Betoningen av brott och förändring har även en existentiell grund. 
De flesta är som mest receptiva när de är på väg att forma sina egna 
liv, sin framtid. Det inträffar ofta i de sena tonåren. Då upptäcks den 
stora världen, kulturen och kärleken. De upplevelser man har då, for-
mar ofta receptionen för lång tid framöver. (Jag kommer mer konkret 
att återkomma till detta i kapitlet om Ingmar Bergman.) Den kultur 
som gav stora upplevelser då, behåller man ofta en kärlek till under 
resten av livet. Den upplevs också som en brytningstid, mellan ett äldre 
paradigm (före ens egen aktiva tid i kulturlivet) och ett nyare (ens egen 
tid; samtiden).

Stora, inflytelserika generationer har skrivit historia där deras egen 
ungdomstid utgör ett viktigt brott i historien. Senare generationer har, 
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i den mån de granskat historieskrivningen, kanske istället påtalat kon-
tinuiteten. Jag tror mig inte stå över dessa förhållanden, men jag försö-
ker vara uppmärksam på dem.

Visuell kultur-studier, receptions- och produktlandsforskning

Denna studie är, så vitt jag känner till, den första att knyta samman 
reception av visuell kultur med teorier om hur föreställningar om län-
der och nationaliteter skapas och reproduceras. Därför kommer denna 
inledning främst att användas till att diskutera hur detta sker teore-
tiskt och metodologiskt. De därpå följande fallstudierna är mer kon-
kreta, empiriska studier av hur olika ”svenska” visuella kulturuttryck 
uppfattats i USA. I respektive kapitel redovisas tidigare forskning på 
delområdet.

Som en första avgränsning av mitt närmelsesätt till materialet har 
jag redan använt uttrycket ”visuell kultur”, och detta arbete skulle 
kunna sorteras under Visual Culture Studies. Beteckningen används 
emellertid om ett vitt fält av studier och jag ska omedelbart tillägga att 
för mig har Visual Culture Studies en historisk – och historiografisk –  
dimension. Det handlar om att studera visuella aspekter av mänsklig 
kultur, men också visualitetens historia. Vi måste vara medvetna om 
att såväl det som produceras, som hur detta erfars och tolkas, undergår 
historiska förändringar. Vad som finns att se är – likväl som hur vi ser 
det, historiskt och kulturellt betingat.

I denna studie anläggs två huvudperspektiv som kan betecknas re-
ceptionsanalytiskt respektive historiografiskt. Jag ämnar alltså under-
söka hur svensk visuell kultur har mottagits i sin samtid, samt hur den 
har inskrivits i historien, i texter och på utställningar. Perspektiven är 
inte strikt analytiskt åtskilda. Det initiala mottagandet påverkar givet-
vis historieskrivningen, men också senare tiders värderingar och kon-
textualiseringar återverkar på receptionen.

Jag undersöker i denna bok förekomsten, samt mottagandet av 
svensk visuell kultur i USA. Det huvudsakliga intresset riktas mot de 
fall när mottagaren uppfattar kulturen som svensk, vilket naturligtvis 
långt ifrån är alltid fallet. Till de mest välkända konstverken i New York 
hör Carl Fredrik Reuterswärds Revolver framför FN-skrapan. Men trots 
att den är välbekant är det få som förknippar den med Sverige.2 Den 
kommer därför inte att behandlas i dessa båda böcker.

Vid mötet med ett formgivet föremål, en bild eller en byggnad väcks 
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en mängd associationer och känslor till liv hos betraktaren som har att 
göra med förkunskaper och preferenser. Denna studie söker mönster i 
receptionen hos kollektiva grupper av amerikaner, med särskilt avse-
ende på reaktioner som har att göra med föremålens, bildernas eller 
byggnadernas kopplingar till Sverige.

Receptionsforskning kan, enligt filmvetaren Birgitta Steene, bedri-
vas på två sätt. Antingen, skriver hon, kan man ”undersöka ett konst-
närskaps mottagande på en given plats under en given tidsrymd”, eller 
så kan man ”gå ett steg vidare och söka tolka de betingelser som legat 
bakom receptionen”.3 ”Att gå ett steg vidare”, är givetvis ett syfte med 
denna studie. Det är också i den betydelsen jag använder begreppet 
”reception” istället för det smidigare svenska ”mottagande”. Med recep-
tion avser jag inte bara mottagandets direkta uttryck, utan även den 
omgivande diskursen.

Men vad är det för kontext som ska inkluderas för att förstå receptio-
nen? Frågan öppnar upp en avgrund av metodologiska och teoretiska 
trätor inom samhällsvetenskap och humaniora. Är de bakomliggande 
betingelserna av individuell eller samhällelig karaktär? Ska de sökas i 
ahistoriska strukturer eller i specifika historiska omständigheter? Är 
ekonomiska och sociala faktorer grundläggande, eller ska svaren sökas 
i hur föreställningar uppstår i mottagarnas medvetanden?

Min utgångspunkt är att det jag studerar inom ramen för denna un-
dersökning är samhälleliga konstruktioner. Nationella bilder är förän-
derliga, men ofta rätt sega, och reproduceras över tid genom olika slags 
berättelser och bilder. Det är klichéer som har rostat fast på plats, som 
några experter på området har uttryckt det.4 I receptionen aktualiseras 
ett batteri av olika slags föreställningar, kunskaper, associationer och 
minnen hos mottagaren (betraktaren). Jag ska strax återkomma till 
hur jag tänker mig dessa i samband med en diskussion om ursprungs-
landets betydelse.

Med detta sagt måste jag tillägga att jag ingalunda ser receptionen 
som oberoende av biografiska eller individorienterade drag. Flera av 
delstudierna i denna bok undersöker enskilda konstnärskap (Anders 
Zorn, Carl Milles, m.fl.), och mottagandet av dessa påverkades i hög 
grad av hur de framträdde och framställdes som personer. Generellt 
sett framträder ofta de biografiska sammanhangen starkare i ameri-
kansk reception och historieskrivning än i svensk. Jag tänker mig att 
bilden av ett land påverkas av dess mest kända företrädare, liksom att 
receptionen av dessa enskilda personer påverkas av stereotyper om lan-
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det. Jag kommer i den fortsatta framställningen att växla mellan dessa 
båda perspektiv.

En annan viktig aspekt är att receptionen växlar över tid, såväl sett 
till det övergripande mönstret av all svensk visuell kultur (inte minst 
beroende på skiftande politiska och sociala förhållanden i USA), som till 
de enskilda fallen. Vad gäller sistnämnda kan man, med Steene, ana-
lytiskt strukturera receptionen i tre faser: 1. avsändarfasen; 2. annek-
teringsfasen; och 3. assimileringsfasen.5 Med avsändarfasen avses här 
texten och dess kontext(er) vid initieringen i USA. Det kan vara utställ-
ningar, artiklar eller filmpremiärer där konsten/konstnärskapet första 
gången introduceras och presenteras. Hit hör också all marknadsföring 
som ska hjälpa till vid lanseringen. I denna fas finns i allmänhet ett 
textflöde (artiklar, pressmeddelanden, pressfoton, med mera) från Sve-
rige till USA, som ofta kraftigt styr den amerikanska receptionen. Även 
om denna undersökning inte främst fokuserar den svenska textpro-
duktionen, kommer jag att då och då under resans gång peka på när 
den varit särdeles betydelsefull för mottagandet i USA.

I den andra av de tre faserna, annekteringsfasen, formas den tolk-
ning eller förståelse som publiken kommer att förknippa med konst-
nären och/eller konstverket. ”Annektering kan bl.a. innebära att en 
generell bild av en konstnär eller ett verk vinner acceptans inom olika 
kulturområden men inte assimileras i ett bestämt kulturmönster”, skri-
ver Steene och exemplifierar med det romantiska, besatta diktargeniet 
Strindberg.6 Annekteringen kan ske i ett större eller mindre segment 
av den amerikanska kulturvärlden, beroende på hur konstnären eller 
konstverket kontextualiseras i sin nya, transatlantiska miljö.

Den tredje fasen, assimileringen, kan ske på två sätt; antingen di-
rekt där ”konstnärens egna arbeten fortsätter att figurera aktivt men 
där mottagaren inte längre ser dem som främmande produkter”, eller 
”indirekt där den importerade konstnärens verk fortlever genom andra 
skapare” som tagit intryck av hans/hennes konst. Direkt assimilering i 
ett personfixerat land som USA innebär ofta ”att konstnärsidentiteten 
förstärks och blir till ett begrepp”, konstaterar Steene.7 Greta Garbo är 
ett exempel på detta som jag senare får skäl att återkomma till i del två 
av detta arbete.

Tolkningen av ett visuellt uttryck sker mot bakgrund av ett kom-
plext mönster av erfarenheter, föreställningar och kunskaper. Två olika 
slags kontexter är av särskild betydelse i denna studie. Den första har 
– naturligtvis – att göra med nationella stereotyper och förförståelser. 
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Den andra är genrespecifik. En byggnad, en målning, en stol eller en 
film, jämförs med och förstås mot bakgrund av kännedom om andra 
byggnader, målningar, stolar och filmer. Dessa båda kontexter kopplas 
ofta samman i receptionen på så sätt att avvikelser uppfattas som na-
tionella karaktäristika. Byggnadens, målningens, stolens och filmens 
särdrag tolkas som typiska nationella särdrag. (På liknande sätt upp-
kommer tolkningar av exempelvis genus- och rasmässiga särdrag.)

Genom olika slags texter formas med tiden allt fastare tolkningsmöns-
ter av det visuella materialet; recensioner och presentationer bidrar till 
betydelsebildningen. Språket är en aktiv del i konstitutionen av världen, 
det påverkar hur vi ser och uppfattar den, samt reproducerar våra före-
ställningar om den. Även den kortaste bildtext pekar ut ett sätt att upp-
fatta bilden och det den avbildar. Eftersom de tolkningsmönster som 
uppstår vid de första mötena mellan betraktare och uttryck ofta bestäm-
mer receptionen under lång tid framöver, ligger tonvikten av denna un-
dersökning på de tidigaste fallen. Jag uppmärksammar hur det svenska 
materialet initialt presenterades samt hur det mottogs under den första 
tiden. Men det finns också fall där receptionsmönstret förändras, som 
följd av såväl förändrad syn på Sverige som inomamerikanska förhål-
landen. Dessa förändringar kan förstås som paradigmskiften. Nya bety-
delser läggs över gamla till ett slags palimpsestliknande struktur, ända 
tills motsättningarna mellan de olika lagren upplevs som så oförenliga 
att en omskrivning av helheten blir nödvändig. Ett exempel på detta är 
hur en äldre bild av den svenska kvinnan som en trygg bondmora under 
efterkrigstiden avlösts av den promiskuösa svenska blondinen. Under 
samma tidsperiod förefaller emellertid äldre tolkningsmönster av den 
svenske mannen som hantverkskunnig men socialt trög ha kunnat be-
stå för att gestaltas som exempelvis den svenske kocken i Mupparna.

Omfattningen till trots är detta snarare en kvalitativ studie än en 
kvantitativ. Jag har till största delen använt mig av skriftligt material, 
inte minst av samtida artiklar i dagstidningar och tidskrifter som jag 
bedömt ger en ganska direkt bild av hur den svenska kulturen uppfat-
tats. (Mer diskussion om de källkritiska problemen med detta material 
följer i senare kapitel.) De uppfattningar och värderingar som journa-
lister och skriftställare ger uttryck för kan givetvis skilja sig avsevärt 
från andra befolkningsgruppers, men det har fördel av att vara relativt 
lättarbetat och dessutom tillgängligt från hela USA, dvs. både från kus-
ter och inland, landsbygd och storstäder.

Jag har använt kvantitativa studier där det varit möjligt, i synner-
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het olika slags marknadsundersökningar. Tyvärr har de stora företagen 
(IkeA, Volvo, Saab, m.fl.) varit ovilliga att lämna ut sina egna under-
sökningar, vilka tvivelsutan hade kunnat berika denna studie. Istället 
har jag använt undersökningar utförda av tredje part, till exempel ame-
rikanska motortidskrifter, Gallupundersökningar och forskningsinsti-
tutet gmI-Anholt, som har fördelen av att inte väcka misstänksamhet 
om partiskhet.

Jag har endast utfört ett fåtal intervjuer, och de flesta av dem har 
inte kommit till användning i den slutliga texten. Företrädare för ovan 
nämnda företag har ställt upp och berättat om företagens verksamhe-
ter i USA, men uppgifterna som har lämnats har mestadels varit av en 
allmän natur som inte tillfört mycket vad gäller amerikansk reception. 
Av källkritiska skäl har jag föredragit samtida förstahandskällor.

Djupintervjuer med amerikaner har inte heller använts, även om 
jag med stort intresse tagit del av Birgitta Steenes studier av Ingmar 
Bergman-receptionen i USA. Däremot har jag flitigt använt mig av möj-
ligheten att fråga mina amerikanska vänner och kollegor om hur de 
uppfattar alltifrån ABBA till vikingar. En del av deras svar har kommit 
till direkt uttryck i texten, men merparten har helt enkelt gett mig en 
vidare förståelse av de kulturella förhållanden som denna bok har för 
avsikt att undersöka.

Nationell image i den globala byn

På Massachusetts Street i Lawrence ligger möbelaffären Danish Mo-
dern. Den säljer något slags moderna möbler och positionerar sig främst 
mot ”amerikanska” stilar som exempelvis Mission Style. Så mycket med 
Danmark och dansk design att göra har inte affären, vare sig utseende-
mässigt eller med avseende på produkternas ursprungsland (Country 
of Origin; coo eller Country of Design; cod). Det är ändå troligt att 
butiken drar nytta av landsbeteckningen. Dansk design blev omtalad 
på femtiotalet, och har fortfarande ett gott renommé i USA.

Inte många av dem som handlar på Danish Modern skulle sannolikt 
kunna peka ut Danmark på en karta. Förmodligen associerar de flesta 
Danmark med Skandinavien utan att för den sakens skull kunna säga 
vad som är en delmängd av vad. I det allmänna medvetandet är Danish 
Modern, Swedish Modern, Finnish Modern och Scandinavian Modern 
tämligen synonyma begrepp. Det kan kännas konstigt, och kanske 
förolämpande, att få känner till om Skandinavien är en del av Sverige 
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eller vice versa, eller att folk tror att ”Sweden” är huvudstad i ”Den-
mark”, men ur marknadsföringsperspektiv kan det vara en fördel och 
utnyttjas för synergieffekter. Vilka nationella markörer som är mest 
gångbara har fluktuerat över tid. Under det nya millenniets inledande 
år tycks ”Scandinavian” vara det begrepp som flitigast används av både 
danska och svenska företag. Det finns en uppfattning hos marknads-
förare att ”Scandinavian” har en mer differentierande effekt i USA än 
”Swedish”.8

En stor del av denna studie kretsar kring receptionen av svensk de-
sign i USA. Genom att många av föremålen tillverkats i stora serier har 
vetskapen om deras utseende inte enbart, eller ibland inte ens främst, 
spridits genom journalistisk bevakning eller reklam, utan genom fö-
remålen själva. Betydelsebildningen upprätthålls och förstärks genom 
upprepning, på ett likartat sätt som musikaliska teman används i film. 
Varje gång en Volvo igenkänns på vägen förstärks Volvo som visuell sig-
nal. Till de betydelsebildningar som uppstår hör otvivelaktigt ”svensk 
bil”. Volvobilen bidrar därmed till att bygga upp föreställningar om Sve-
rige och svenskhet, exempelvis som ett land som prioriterar säkra bilar. 
Detta sker oavsett om Volvo strävar efter att låta varumärket associeras 
med Sverige eller inte. Det samma kan anföras om annan ”svensk” indu-
stridesign, där varumärkesidentiteten sammankopplas med Sverige.

Denna process är inte lika stark hos alla ”svenska” varumärken, eller 
i alla tider. Saab gör det i mindre utsträckning än Volvo, Absolut Vodka 
gör det mindre idag än för 25 år sedan, Ericsson och Hasselblad gör 
det knappast alls. Liknande relationer kan noteras på kulturområdet: 
Ingmar Bergman uppfattas omedelbart som en svensk regissör (i USA) 
men inte Lasse Hallström.

Lite förenklat kan vi med designern Clive Grinyer tala om värde-
exportörer vs värdesamlare (value exporters vs value collectors). De 
förstnämnda använder de starka värden som ofta är förknippade med 
nationella stereotyper till att differentiera sig på marknaden. Ett av de 
tydligaste exemplen på detta är bilindustrin, enligt Grinyer, som näm-
ner Volvo. Värdesamlarna studerar och reagerar noggrant sina mark-
nader för att kunna designa sina produkter så att de slår väl ut. Ett 
exempel på denna strategi är elektronikföretaget lg, vars nationella ur-
sprung aldrig framhålls.9 I denna bok är det alltså främst varumärken 
och företag av värdeexportörskaraktär som studeras.

Det fanns kring 1990 en överdriven tro på att nationerna skulle tap-
pa i betydelse i det globala (eller glokala) samhället. Utvecklingen har 
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sedan dess snarast gått åt motsatt håll. I den globala handeln betyder 
nationellt ursprung alltmer i marknadsföringen och de nationalistiska 
rörelserna har på många håll i världen fått en allt starkare ställning. 
Detta gäller inte minst i USA, i synnerhet efter den 11 september 2001. 
Aktuell forskning visar även på att konsumenterna i allt högre grad an-
vänder uppgifter om ursprungsland för att orientera sig i utbudet av 
varor och tjänster.

En del av det som skrivits och sagts om globaliseringen bygger på 
felslutet att bara för att ett kulturuttryck eller varumärke lanseras över 
hela (eller stora delar av) världen så är det att betrakta som globalt. 
Tveklöst finns det, om man ser till marknadsföring och distribution, 
globala företeelser. Coca-Cola brukar anföras som exempel, men det 
gäller också till stora delar IkeA, Volvo och Saab. Men att dessa företag 
och deras produkter finns i flera länder (på flera marknader) betyder 
inte att de uppfattas som globala. Hos mottagaren (konsumenten, be-
traktaren) uppstår en betydelsebildning som bottnar i lokala, regionala 
och nationella kulturer och kontexter. Detta gäller till och med Coca- 
Cola som ofta får stå som symbol för globaliseringen. De betydelsebild-
ningar som läskedrycken ger upphov till är högst olikartade i olika delar 
av världen, liksom bland olika marknadssegment. Den omständighet 
att produkten har samma namn och samma smak över hela världen, 
innebär inte att den har samma betydelse. Däremot kan omständig-
heten att Coca-Cola är en amerikansk produkt med global distribution 
bidra till betydelsebildningen (som i exemplet ”symbol för globalise-
ringen”). Samma varumärke, samma visuella identitet, betyder inte 
nödvändigtvis likartad varumärkesimage på alla marknader.10

En närbesläktad idé om att regioner spelar allt större roll i den glo-
baliserade världen har inte visat sig helt felaktig, om än något övervär-
derad. I synnerhet regioner med en stark berättelse och identitet (ofta 
i termer av historisk regional särart) tycks ha flyttat fram sina positio-
ner. Även aktörer inom den globala visuella kulturen har börjat bygga 
egna regionala berättelser, eller anknyta sina produkter och företags-
berättelser till regioner. Tydligast gäller detta kanske Apple, som 2005 
inte längre marknadsför sina produkter som ”manufactured in the U.S.” 
utan som ”designed by Apple in California”. Komponenterna i företa-
gets ipods och datorer kommer ju också från skilda delar av världen, 
men i Kalifornien är företagets historia förlagd, både som alternativ-
kultur och high-tech (axeln Santa Monica Beach – Silicon Valley).

Det finns inga regioner i Sverige som än så länge lyckats ”branda” sig 
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i USA, även om en sådan utveckling inte är osannolik i framtiden (Norr-
botten och Gotland?). Däremot uppfattas kanske ”Skandinavien” och 
”Sverige” som just regioner med mer eller mindre tydliga berättelser 
(om design, välstånd med mera).

I receptionen av ett främmande lands visuella kultur kan föreställ-
ningar, fördomar, insikter och åsikter om detta land förväntas inverka 
på mottagandet. Anmärkningsvärt är att frågan om ursprungsland 
främst tillmätts betydelse i studier av masskultur, och inte inom ”fin-
kulturen” (däremot spelar geografi mycket stor roll inom viss influens-
forskning av typen ”fransk gotiks påverkan på gotländsk stenskulptur”, 
liksom inom proveniensbestämningar – ”italienskt renässansarbete”). 
Berninis eller Cézannes betydelse ligger i deras konstnärskap, inte i de-
ras nationalitet, är den outtalade tankefiguren i konstens historia.

Samtidigt vet varje konsthistoriker av egen erfarenhet hur föreställ-
ningar om olika kulturer spelar in i bedömningen av konst, design och 
arkitektur. Vi vet vilka kulturer som tillhör de ”stora” i historien, och 
vilka som befunnit sig i periferin. Kanske spelar också andra omstän-
digheter in? Bidrar måhända inte solen, vinet och maten i Italien till 
den estetiska upplevelsen av ett renässanspalats? Och hur påverkar 
våra ”kunskaper” om italienares sätt att vara (emotionella, språksam-
ma, hetlevrade, passionerade…?) till vår tolkning av Caravaggio?

Stilar, genrer och tekniker associeras också ofta till specifika länder. 
Det kan ha att göra med stilens, genrens eller teknikens ”upphovsland”, 
som i fallen italiensk renässans, holländska stilleben eller grekisk skulp-
tur. Hästsportbilder associeras med England och impressionismen med 
Frankrike. Men sammankopplingen kan förflyttas från ”upphovslan-
det” om en stark utveckling av stilen, genren eller tekniken senare sker 
någon annanstans. W. J. T. Mitchell påpekar att fotografiet tidigt kom 
att förknippas med USA, även om den allra första tekniska utvecklingen 
skedde i Frankrike.11

Det närmaste Sverige kommer liknande starka kopplingar med en 
stil, genre eller teknik är ”Swedish Modern” och ”Swedish Films”. Forn-
nordismen associerades under en tid ganska starkt med Sverige, även 
om associationerna till Norge förmodligen var starkare och mer var-
aktiga. Dessa, och andra, sammankopplingar mellan visuell kultur och 
Sverige kommer i studien att undersökas närmare med hjälp av meto-
der och teorier hämtade från bland andra produktlandsforskning.
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Produktlandsforskning

Mitt huvudperspektiv är alltså hur ”svensk” visuell kultur i bred be-
märkelse har mottagits och uppfattats i USA, samt hur denna reception 
återverkat på bilden av Sverige. Detta är ett område som tidigare är i 
stort sett outforskat. Bristen på forskning innebär inte bara att både 
empiriskt och uttolkande material saknas för stora områden, utan 
också att det finns få teoretiska och metodiska diskussioner att låta 
sig inspireras av. På jakt efter verktyg och förståelsemodeller har jag 
sökt mig till internationella studier inom företagsekonomi och mark-
nadsföringsteori. Med början i mitten av sextiotalet har forskare inom 
dessa fält intresserat sig för hur uppgifter om ursprungsland påverkar 
konsumenter, distributörer och handelspartners. Med globaliseringen 
har forskningen både intensifierats, differentierats och korsbefruktats 
med forskning om varumärkesidentiteter och strategisk design, för att 
under de senaste 20–25 åren ha etablerat sig som ett dynamiskt och 
produktivt forskningsområde.12

Intresset har alltså ökat för hur nationalitet spelar in vid konstruk-
tionen av olika slags föreställningar kring produkter och varumärken. 
En produkt kan idag ha en komplicerad genealogi: varutypen kan för-
knippas med ett visst land (ex. jeans = USA), marknadsföras under 
ett varumärke (Diesel), som förknippas med ett annat land (Italien), 
men vara tillverkad någon helt annanstans (Colombia).13 Med ökade 
kunskaper om hur coo, cop (Country-of-Production) och cod (Coun-
try-of-Design)14 påverkar konsumenterna hoppas de globala företagen 
bättre kunna manövrera med olika slags nationella markörer. Japanska 
biltillverkaren Toyota hade till exempel en marknadsföringskampanj i 
USA, där modellen Camry sades vara ”the best car built in America” som 
svar på protektionistiska försök från inhemska biltillverkare att sälja 
”amerikanska bilar”. ”While multinational production has made identi-
fying a products country of origin less clear to consumers, at the same 
time it has given managers more control over choosing a product’s 
country of origin”, skriver Brodowsky, Tan och Meilich i en studie av 
hur företagen kan använda sig av coo-val.15

De flesta coo- eller pcI-undersökningar (”Product Country Image”) 
är empiriska undersökningar av hur konsumenters val påverkas av 
uppgifter om tillverkningsland (”coo effect”), i syfte att utveckla stra-
tegier som företagen kan använda. Hanne Niss konstaterar i sin forsk-
ning om nationalitetens betydelse i internationell marknadsföring att 
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mycket få coo-studier behandlar ämnet utifrån överordnade teoretis-
ka perspektiv.16 Detta bekräftas även av framträdande internationella 
forskare som Louise Heslop och Nicolas Papadopoulos.17 Men ur den 
stora mängden coo/pcI-forskning går det att vaska fram en lång rad 
intressanta resultat och teoretiska modeller, som har givit stoff och in-
spiration till denna studie.

Resultaten från coo/pcI-forskningen kan tyckas motstridiga, bero-
ende på olika tillvägagångssätt i undersökningarna. Flera har pekat på 
att det finns starka nationalistiska, patriotiska och etnocentriska drag 
i konsumtionsmönstren. Inhemska produkter har ofta påvisats värde-
ras högre av konsumenterna, åtminstone i västvärlden, men det finns 
också undersökningar som visat att exempelvis amerikaner värderar 
vissa utländska produkter högre än inhemska.18 Unga tycks generellt 
mer positiva till utländska produkter än gamla, liksom kvinnor jämfört 
med män.19 Människor med höga inkomster och med låg etnocentrisk 
tendens tycks mer välvilliga till utländska produkter, än dem med låga.20 
Produkter från i-länder värderas generellt högre än de från u-länder i så-
väl i- som u-länder. Värderingar av ursprungsländernas politiska system 
tycks också ha betydelse för konsumenternas val. Föreställningar om 
landets allmänna kultur tycks spela större roll ju mindre konsumenter-
na har kännedom om andra produkter från landet.21 Det finns en klar 
tendens till läckage mellan olika produkter. Älskar man Chianti ökar 
benägenheten att köpa andra italienska viner. Har man förtroende för 
japanska tv-apparater är sannolikheten hög att man väljer en japansk 
tillverkare av andra, nya elektronikprodukter. Högteknologiska produk-
ter vinner generellt status om de kommer från högutvecklade länder.

En del forskare anser att betydelsen av upphovslandets image (pcI) 
ökar om den baseras på goda kunskaper om landet hos konsumen-
terna.22 Detta antagande ligger bakom många nationella marknads-
föringskampanjer. Vi kommer senare att se hur Sverige genom bland 
andra American Swedish News Exchange (ASNe) och Svenska Slöjdför-
eningen såg information om landet och dess sociala, historiska, eko-
nomiska och politiska förhållanden som en viktig del av lanseringen 
av svensk konstindustri och konsthantverk. Men det tycks mig ändå 
som att det är bildens positiva lyskraft snarare än dess relevans som är 
avgörande.23 Det finns faktiskt också undersökningar som tyder på att 
utlänningar som besökt Sverige har en något mer negativ bild av landet 
jämfört med dem som aldrig varit här.24 Ur denna synvinkel är alltså 
inte mer kunskap alltid av godo.
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En nations rykte bygger i allmänhet på medierad information. Ett 
exempel är Sydafrika före och efter apartheidregimens fall, och de po-
sitiva effekter rapporterna om systembytet haft på den sydafrikanska 
vinexporten till Sverige. I undersökningen kommer därför föränd-
ringar i den amerikanska synen på Sveriges sociala, ekonomiska och 
politiska förhållanden att uppmärksammas. Visserligen ligger detta i 
allmänhet utanför det enskilda företagets, konstnärens eller kulturor-
ganisationens inflytande, men som Niss påpekar kan nationalitet ha 
betydelse för produktens/märkets image även om den inte aktivt fram-
hålls i marknadsföringen eller identitetsbygget.25

Simon Anholt började i slutet av 1990-talet att undersöka länder 
som varumärken (”National brands”). Hans undersökningar har snabbt 
fått ett mycket stort genomslag och det är idag lika vanligt att höra ut-
trycket ”varumärket Sverige” som ”aktiebolaget Sverige”. Jag kommer 
att diskutera Anholts resultat mer ingående i det avslutande kapitlet i 
del 2, och vill här bara kort peka på hur synsättet kommer in i denna 
studie i stort. Anholt anser själv att användningen av varumärkesper-
spektivet är produktivt, men att det ofta missbrukas, och han har till 
och med sagt att han ångrar att han någonsin myntade uttrycket ”Na-
tional branding”. En viktig poäng, enligt Anholt, är att nationer i likhet 
med andra starka varumärken uppfattas stå för något.26 Nationsvaru-
märken är alltså en receptionskategori, de har att göra med hur länder 
uppfattas av sina invånare och av människor i andra länder: ”a brand 
is the sum of an external oberver’s associations with the product or 
organization, so the only place where the brand truly exists is in the 
consumer’s mind.”27 För att ett nationsvarumärke ska bli framgångs-
rikt måste det, precis som hos andra varumärken, finnas en samstäm-
mighet mellan den bild av landet som förmedlas av olika aktörer. Vik-
tigast av alla är landets medborgare, enligt Anholt, som därmed tonar 
ner betydelsen av reklamkampanjer. Historiskt sett har USA varit det 
mest framgångsrika nationsvarumärket, inte minst för att en stor del 
av den egna befolkningen omfattar bilden att landet står för positiva 
värden såsom frihet, individualism och demokrati, och sprider denna 
uppfattning till omvärlden. Amerikaner är duktiga på att sprida denna 
självbild, eftersom de tror att dessa värden (inklusive den amerikan-
ska tolkningen av dem) är universella.28 En kraftfull insats står också 
den amerikanska kulturindustrin för, som distribuerar en koherent 
Amerikabild över stora delar av världen genom film, musik och konst. 
Detsamma gäller en lång rad världsledande varumärken som förknip-
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pas med USA (Coca-Cola, McDonalds, Levi’s m.fl).29 Varje gång någon 
köper deras produkter, köper de symboliskt en del av Amerika. Upp-
skattningen och lojaliteten till varumärket sprider sin glans också över 
ursprungslandet, i synnerhet om det förknippas starkt med varan.

Forskningen pekar på att den egenskap hos produkterna som star-
kast knyts till uppgiften om upphovsland är kvaliteten:

Good products are seen to be produced by people who have refined taste, 
and are likeable, trustworthy, and admirable for their role in world politics. 
Overall, then, good products come from countries whose industrial prowess 
we respect and whose people we like and admire.30

Produkter från för konsumenterna välkända länder rankas oftast högre 
än de från mindre kända länder. Det säger dock inget om huruvida ran-
kingen av dessa länder förbättras genom sanningsenligheten hos in-
formationen. Det är inte heller ovanligt att produktnamn pekar mot en 
annan destination (coe: Country-of-Evocation) än deras egentliga ur-
sprung (coo). Det finns flera amerikanska produktnamn som är tänkta 
att väcka europeiska associationer: Häagen-Dazs glass, Smirnoff vod-
ka, Klarbrunn mineralvatten, Giorgio di St Angelo kläder osv. Skälet till 
namnen är att producenten vill dra fördelar av nationalitetsassociatio-
nerna. Häagen-Dazs för tankarna till någon slags mjölkproducerande 
region i närheten av Tyskland–Holland–Danmark, Smirnoff till vod-
kans hemland Ryssland, Klarbrunn till tyska brunnsorter och Giorgio 
di St Angelo till italienskt mode och Milano. Olika produktkategorier 
tjänar på att förknippas med olika länder eller regioner. Maskiner till-
verkade i Tyskland vinner trovärdighet, liksom elektronik från Japan. 
Svensk sprit gör det kanske, men knappast svenska viner.

Nära sammanhängande med vad som sagts ovan är att ursprunget 
i sig kan ge produkten högre status. Att dricka mousserande vin från 
Champagne visar på klass. Det är därför värt att uppmärksamma sta-
tusmarkören i att beställa ett porträtt av en europeisk konstnär (An-
ders Zorn), eller köra en svensk bil (Volvo).

Jag kommer i denna undersökning alltså att applicera modeller och 
begrepp från kultur(mötes)studier, företagsekonomi och marknadsfö-
ringsteori även på konst och arkitektur, väl medveten om att det kan 
uppfattas stötande. En målning av Zorn eller en byggnad av Ragnar 
Östberg är naturligtvis inte produkter i samma mening som en bok-
hylla från IkeA, och Zorn och Östberg är inte varumärken på samma 
sätt som Volvo. Men med inspiration från bland andra Svetlana Alpers 
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anser jag att det ofta är just genom att införa främmande perspektiv 
och angreppssätt som ett kanske alltför bekant material kan avlockas 
nya betydelser. Jag är medveten om riskerna med reduktionism (om 
exempelvis målningar bara betraktas som varor på marknad) men ser å 
andra sidan inte dessa risker som väsenskilda från dem som uppträder 
vid traditionella konstvetenskapliga närmelsesätt (att exempelvis se 
målningar som stilhistoriska manifestationer).

Min användning av betraktelsesätt från andra vetenskaper än min 
egen (konstvetenskap) kan kanske betecknas som eklektisk. När fö-
retagsekonomer använder exempel från kulturens värld, blir jag ofta 
obehagligt påmind om hur fel det kan bli när man ger sig in på and-
ras marker. Jag hoppas ändå att vinsten av att korsa perspektiven blir 
större, än de nyanser och dimensioner som eventuellt går förlorade vid 
approprieringen av, för mig, utomdisciplinära teorier och metoder.

Invändningar kan resas – och har rests – mot coo/pcI-forskningen. 
En påfallande del av de tidiga empiriska undersökningarna utfördes 
på amerikanska studenter. För mitt syfte är det naturligtvis inget pro-
blem att intervjupersonerna är amerikaner – tvärtom – men det snäva 
urvalet av profession och social tillhörighet reser misstänksamhet om 
studiernas representativitet. Ofta har också antalet intervjuade varit 
relativt litet och de valsituationer de ställts inför i hög grad konstru-
erade (i syfte att kunna laborera med ett fåtal variabler). I hur hög grad 
studierna avspeglar reaktioner kring coo/pcI utanför testsituationen 
har därför ifrågasatts. Senare, mer statistiskt tillförlitliga studier, har 
dock oftast bekräftat resultaten från dessa tidigare undersökningar.31

Det bör också hållas i minnet att betydelsen av coo/pcI kan vara 
överdriven i de undersökningar som gjorts av konsumentreaktioner-
na, eftersom många studier använder coo/pcI som enda variabel. I 
en verklig valsituation verkar uppgifter om coo/pcI att spela mindre 
roll.32 En annan viktig invändning är att coo/pcI-forskningen sällan 
anlägger diakrona perspektiv, medan jag i hög grad intresserar mig för 
Sverigebildernas förändringar över tid. I den mån coo/pcI-forskarna 
intresserar sig för förändring är deras uppmärksamhet oftast inriktad 
på framtiden, i syfte att göra forskningsresultaten praktiskt tillämp-
bara för företagen. En del studier har dock undersökt den förändrade 
status som produkter tillverkade i nyligen industrialiserade länder, som 
exempelvis Sydkorea mött,33 men jag känner inte till undersökningar 
där ett lands reception följs under lika långa tidsperioder som i förelig-
gande studie. Det går förstås inte heller att genomföra statistiska coo/
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pcI-undersökningar byggda på intervjuer eller enkäter på äldre tider. 
Uppfattningar om Sverige och svenska visuell kultur, samt växelverkan 
dem emellan, har jag istället fått utläsa ur annat material.

De till synes motstridiga resultaten hos olika coo/pcI-studier kan 
kanske delvis förklaras av fluktuationer i konsumenternas uppfattning-
ar? Även om Sveriges image inte har förändrats så snabbt som Japans 
och Sydkoreas, finns det goda skäl att vara observant på förändringar 
och överlagringar av olika slags Sverigebilder.

Produktens/företagets/märkets image är, som ovan påpekats, sam-
manflätad med receptionsgruppens föreställningar om det land som 
den förknippas med. Under arbetet med denna studie har jag haft en 
mental bild av dessa associationer som tredimensionella strukturer, 
snarare än de två-dimensionella modeller av kognitiva nätverk som 
produktreceptionsforskningen använder. Tredimensionaliteten hos 
modellen är tänkt att synliggöra att somliga föreställningar tenderar 
att träda i förgrunden, medan andra befinner sig längre tillbaks i med-
vetandet. Jag tänker mig att delar av dessa strukturen kan knoppas av, 
när de krafter som förenar dem med den visuella källan förlorar i styr-
ka. Samtidigt kan andra, större eller mindre betydelsekomplex, komma 
att förenas och ge upphov till nya mönster.

Jag tänker mig vidare att dessa strukturer kan förstås och analyseras 
på olika sociala aggregations- och abstraktionsnivåer, från den enskilda 
individens reception, upp till nationsnivå. Det är också min övertygelse 
att människan i grunden är en social varelse och att de föreställningar 
som dyker upp på individnivå ofta står i en nära relation till värderingar 
och föreställningar hos större grupper av människor. Detta är den teo-
retiska grunden till mitt användande av olika slags källmaterial, från 
utsagor av enskilda individer till globala marknadsundersökningar.

I föreliggande studie kompliceras, som sagt, förhållandet av föränd-
ringar över tid. Genom Nokia har exempelvis Finland under senare 
år kommit att förknippas med high-tech-produkter som mobiltelefo-
ner; samma företag var för 100 år sedan en del av Finlands image som 
skogsnation. Äldre personer kan därför uppfatta Nokia och Finland 
helt annorlunda än yngre, efter som de bär med sig en repertoar av mer 
eller mindre seglivade värderingar, erfarenheter och kunskaper.

I en del fall har, som ovan antytts, starka betydelsebildningar upp-
stått mellan produkter och länder. Vodka förknippas exempelvis med 
Ryssland och parfym med Frankrike, oavsett var produktionen faktiskt 
sker. Likaså tycks det vara av mindre betydelse hur stor del av en Volvo 



28

som är ritad, tillverkad och sammansatt i Sverige. Att Toyota är USA:s 
största biltillverkare får ju inte heller deras bilar att uppfattas som ame-
rikanska. För att travestera Arthur Dantos och George Dickies försök 
att definiera konst, betraktar jag det som amerikanarna uppfattar som 
svenskt som svenskt.34

Ytterligare ett klargörande kan vara på plats: De flesta coo/pcI-un-
dersökningar studerar alltså hur konsumenter påverkas av uppgifter 
om tillverkningsland. Jag är, å min sida, framförallt intresserad av de 
föreställningar som coo väcker, oavsett om de förknippas med kon-
sumtion eller inte. Därtill är jag lika intresserad av hur mötet med 
produkter (till vilka jag i detta sammanhang räknar allt från konst och 
arkitektur till sängkläder och bilar) formar föreställningar om Sverige. 
Sistnämnda aspekt finns bara undantagsvis med i coo/pcI-studier, och 
då ofta inom ramen för så kallade halo- och ”summary construct”-effek-
ter. Halo är ett begrepp som lånats in från psykologin för att undersöka 
hur bedömningen av en produkt (positivt eller negativ), produktgrupp 
eller pcI, påverkar hur man bedömer andra produkter från samma land. 
”Summary construct” avser hur kännedom om ett lands produkter 
(eller vad man uppfattar vara ett lands produkter) abstraheras till en 
bild av landet.35 Det är främst kring denna ”sammanfattande konstruk-
tion” som denna studie kretsar.

Att forskningen om coo/pcI intensifierats under de senaste två de-
cennierna hänger samman med att alltfler producenter använder coo 
för att positionera sig. Även regioner, städer och länder marknadsför 
sig i allt större utsträckning längs liknande linjer som varumärken. 
Dock tycks det fortfarande finnas lite förståelse för att det är frågan 
om en reciprok process. Volvo, IkeA och Orrefors använder sitt svenska 
ursprung (coo, cop eller cod) för att förstärka sin profil och vinna 
marknadsandelar, men de konstruerar samtidigt föreställningar om 
Sverige. Papadopoulos igen:

The attitude of most governments toward whether or not domestic manu-
facturers use country identifiers in international strategies is indifferent: the 
nation has an image, and its use is up to the producers. This view, however, 
is based on the implicit assumption of the ”halo construct” (national image 
is transposed to products) and does not account for the possibility that the 
”summary construct” hypothesis may be more relevant in some cases. The lat-
ter states that a positive image of the country may evolve from the image of 
products with which consumers are familiar, and that this image may in turn 
facilitate the export expansion of other domestic producers. This, of course, 
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presupposes that the ”products with which consumers are familiar” carry a 
recognizable national image. If they do not, as is frequently the case, the po-
tential advantage is lost. Yet few nations take active steps to encourage their 
manufacturers to identify themselves with their origin.36

Trots det stora internationella intresset har ytterst få svenska coo/
pcI-studier genomförts. I sökandet efter relevant statistik och mark-
nadsundersökningar har jag slagits av en påtaglig passivitet inom detta 
område även från de intressen som direkt skulle gynnas av sådana stu-
dier: svenska företag, den svenska staten och organisationer som Ex-
portrådet. Kanske vill vi svenskar inte erkänna att våra och andras val 
av produkter, tjänster och samarbetspartners i andra länder, inte bara 
bygger på rationella överväganden, utan på känslomässiga reaktioner 
och fördomar?37

Slående är också att trots att forskarvärlden alltmer erkänner bety-
delsen av pcI i människors val av tjänster och produkter, så har ytterst 
lite forskning bedrivits på hur föreställningar om andra länder egentli-
gen uppkommer.38 Antalet möjliga källor är oöverskådligt stort: skolan, 
teve, reklam, resor och vänner är några förslag förutom den visuella 
kultur som här ska studeras. Bristen på forskning och teoretiska mo-
deller medför att jag inte kan mäta vikten av just den visuella kulturen 
i förhållande till andra möjliga faktorer, men jag har som utgångspunkt 
att det visuella spelar en mycket stor roll i det moderna samhället. Det-
ta är också en ofta torgförd uppfattning inom forskningsfältet Visual 
Culture Studies.

Till de begrepp som används av coo/pcI-forskningen internatio-
nellt har jag fogat ytterligare ett: coe. Skälet till detta är att jag behöver 
instrument för att koppla samman coo/pcI-forskningens producent-
inriktade perspektiv (som ofta krasst handlar om att sälja mer) med 
mitt intresse för reception. coe står för ”Country of Evocation”, det 
vill säga det land (eller region etc.) som frammanas genom ett visuellt 
uttryck hos en produkt eller konstverk, och som inte behöver samman-
falla med cop etc. Begreppet kommer att användas flitigt i samband 
med bland annat amerikansktillverkad Swedish Modern, alltså produk-
ter som var tänkta att ge associationer till Sverige, men som formgavs 
och producerades i USA.
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Nationella stereotyper

Ett näraliggande forskningsfält rör nationella stereotyper och före-
ställningar om nationalkaraktärer. Också denna forskning återfinns 
till delar inom företagsekonomi och marknadsföringsteori, men har i 
hög grad också bedrivits av etnologer, turismforskare och psykologer. 
Stereotyper är, som många teoretiker påpekat, nödvändiga för vårt tän-
kande. Förmågan att sortera intryck i förenklade kategorier och bilder 
gör världen fattbar. Men samtidigt tycks stereotyperna ställa sig i vägen 
för en fullare förståelse. Därför fungerar stereotyper bäst när de förblir 
osedda, omedvetna och förnekade, skriver W. J. T. Mitchell.39 Forska-
rens position blir, i detta perspektiv, att växla mellan att använda sig av 
stereotyper, och att synliggöra dem. Tyvärr tillhör en sådan växling av 
perspektiv undantagen i de flesta skrifter som behandlar ”svenskhet” 
och andra nationella karaktärsdrag.

Stereotyper hänger nära samman med essensialisering och andre-
fiering, dvs. uppfattade egenskaper ses som representativa för hur en 
folkgrupp eller nationalitet ”verkligen är”. Den essensialistiska grun-
den kan förklara varför nationalkaraktär så ofta knyts till andra ”be-
ständiga” företeelser, som naturförhållanden, klimat och historia. Men 
att föreställningen om nationer och nationalkaraktärer är socialt ska-
pade innebär inte att de saknar betydelse. Det har också visat sig att 
uppfattningar om andra länder och deras invånare är mer varaktiga än 
åsikter om olika nationellt knutna varumärken.40

Jag bryr mig egentligen inte om huruvida de föreställningar som 
finns om Sverige eller svenskar i USA är sanna i relation till hur Sverige 
eller svenskar verkligen är. Jag utgår från att de är sanna för dem som 
har dem, i enlighet med Thomas teorem: ”om människor definierar si-
tuationer som verkliga, blir de verkliga till sina konsekvenser”.41 I några 
fall kommer jag dock att jämföra föreställningar i USA och Sverige med 
varandra, i syfte att visa på betydelseförändringar som sker vid kon-
textbyten.

Frederick och Lise-Lone Marker har ironiskt talat om ”the geographi-
cal, climatological fallacy”.42 Vi kommer under resans gång att träffa på 
en lång rad tolkningsmönster av svensk visuell kultur som faller under 
det ”geografisk-klimatologiska felslutet”: de långa, kalla, mörka vint-
rarnas betydelse, till exempel. Men framväxten och bibehållandet av 
dessa föreställningar är inte en renodlad amerikansk företeelse. Tvärt-
om handlar det om ett komplext reciprokt nätverk, där föreställningar 
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konstrueras, distribueras, omformas, återbrukas och nyupptäcks i en 
ständigt böljande transatlantisk dialog mellan Sverige och USA.

Den amerikanska receptionen av Sverige har ofta uppfattats ut-
trycka bristande förståelse eller avsiktliga missförstånd, för att i ett 
senare skede återkomma i den svenska diskursen som utländsk, och 
därmed mer objektivt, stöd för den ena eller andra sidan i en inhemsk 
makt- eller positionskamp. Jag är i hög grad intresserad av dessa för-
hållanden, och kommer att återkomma till dem på flera håll i studien. 
Men det betyder inte att jag anser att de amerikanska tolkningarna 
verkligen är exempel på bristande förståelse eller missförstånd. Den di-
kotomi som upprättas mellan oss och dem, Sverige och USA, i kampen 
om tolkningsrätten till den ”svenska” visuella kulturen, ser jag som ett 
uttryck för intressekonflikter och maktkamper. Vi har ofta svårt att se 
att det rör sig om pluralistiska tolkningsmönster, skriver Steene, när 
ett konstnärskap vandrar från en kulturell kontext till en annan.43 Det 
samma gäller också andra slags icke-biografiskt kopplade kulturuttryck. 
Det uppfattas som att ”vår” konst och kultur, misstolkas av ”dem”.

Att sociala konstruktioner får verkliga återverkningar, som skiljer 
Sverige och USA, är påtagligt just i uppfattningen av den egna nationen. 
Jag kan sägas vara en rätt typisk svensk i det att jag har svårt för detta 
med svenskhet. Svenskar skriker sällan ut sin nationella tillhörighet. 
Utomlands vill vi helst bete oss osvenskt. Signifikativt är att de som 
mest oförblommerat hyllar Sverige och svenskhet i USA är tredje, fjärde, 
femte generationen av svenskättlingar. De är förstås så mycket ameri-
kaner som man kan bli och deras hyllningar av Sverige är ett lika ty-
piskt amerikanskt förhållningssätt som mina förnekelser är svenskt.44 
Amerikaner framhåller ofta sitt etniska ursprung och det lär finnas nio 
miljoner i USA som räknar sig som ”Swedish-Americans”.

I den svenska kulturdebatten signifierar ”osvenskt” något positivt, 
liksom i diskurser om uteliv och social samvaro. Exempelvis använder 
DN:s arkitekturskribent Peder Alton regelmässigt ”osvensk” om arki-
tektur som han tycker är spännande. I USA är ”oamerikanskt” däremot 
alltid negativt laddat, medan ”svenskt” i många sammanhang har posi-
tiva konnotationer.

För att undvika alla missförstånd vill jag understryka att ”svenskt” 
och ”amerikanskt” i denna undersökning är provisoriska begrepp.45 Jag 
tror inte att konst, design och arkitektur i någon essentiell mening nå-
gonsin är svensk eller amerikansk. Av praktiska skäl kan det vara be-
kvämt att indela konstvärlden och dess artefakter efter nationsgränser, 
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men de nationella betydelser som uppstår hos dessa objekt eller aktörer, 
uppstår i receptionen. Med detta menar jag att det är uttolkarna som 
gör Carl Larssons konst svensk och Jackson Pollocks amerikansk (till 
de första uttolkarna hörde förstås Larsson och Pollock själva). Ibland 
kan den nationella aspekten vara väldigt betydelsefull för upplevelsen 
eller tolkningen av konsten. Det gäller otvetydigt både Larsson och Pol-
lock. Det nationella tillskottet kan vidare vara antingen en del av ar-
tefakternas ursprungliga betydelsebildningar, som vid lanseringen av 
Swedish Modern i USA, eller ett sentida tillägg. Det sistnämnda gäller, 
för att ta ett extremt exempel, svenskheten hos arkeologiska föremål 
som runstenar.

En uppgift för denna undersökning är följaktligen att peka ut den 
reception där föreställningar om nationalitet är en viktig del av betydel-
sebildningen. Dessa föreställningar behöver emellertid inte vara djupt 
förankrade i kunskaper eller myter om Sverige. Lika vagt som Altons 
”osvensk” negerar allt trist, tråkigt och fantasilöst, är det amerikanska 
”Swedish” en signal om hantverkskicklighet, mänsklig modernism och 
sociala framsteg.

Eftersom fokus ligger på ”Sverigebilder” har produktiva fält – de som 
tenderar att producera rikligt med pcI – premierats över dem som inte 
har lika stor potential. Detta innebär att en genomläsning av denna bok 
kan ge en snedvriden bild av hur närvarande Sverige är i amerikanskt 
medvetande. För det mesta är Sverige icke-existerande, och mycket av 
den svenska (coo) visuella kulturen uppfattas inte som svensk.

Reception bygger ofta på jämförelse. Det svenska jämförs med det 
inhemska, eller med andra länders. Detta kontrastiva tänkande förefal-
ler ha djup bärighet i vårt sätt att förstå världen,46 och det går också 
igenom min text. Alltså är betydelsebildningarna hos svensk kultur av-
hängiga de relationer som upprättas till andra kulturers. Om exempel-
vis IkeA uppfattas som modernt svenskt, sker det antagligen i relation 
till att andra detaljister på heminredningsmarknaden förbinds med 
andra betydelser.

Nationalitet, ras och etnicitet

Som svensk blir man ganska förvånad över att ständigt behöva uppge 
sin ras på olika amerikanska formulär. Är man kaukasier? Eller vit? Ska 
en svensk med asiatiskt påbrå kryssa i ”Asian”? Har vi förresten inte 
lärt oss i skolan att det inte finns några mänskliga raser?



33

Medan vi i Sverige och övriga Europa i stort sett upphört att tala 
om mänskliga raser efter andra världskriget, är det fortfarande mycket 
vanligt i USA. Det amerikanska sättet att klassificera raser bygger oftast 
på morfologiska drag (ex. svarta) men har starka inslag av sociologisk 
och etnisk gruppering (exempelvis ”hispanics”). Amerikanskans ”race” 
översätts därför oftast med omskrivningar såsom ”etnisk härkomst”.

För hundra år sedan var situationen en annan. Ras användes då fli-
tigt om olika människogrupper i både USA och Sverige. Svenskar såg 
sig som en del av den nordiska rasen, stereotypt framställd som blond, 
reslig och demokratiskt sinnad. Men de svenskar som immigrerade till 
USA blev varse att svensk etnisk härkomst inte nödvändigtvis betydde 
att de var riktigt vita. Vitast, som i sammanhanget är ett starkt värde-
rande begrepp, var de ursprungliga immigranterna från England.

Att föreställningar om ras och etnicitet har varit en viktig recep-
tionsfaktor i USA kommer att framgå av denna bok. Det är emellertid 
av vikt att hålla isär begrepp som nationalitet, etnicitet och ras. Den 
”svenska” visuella kultur jag undersöker kommer ibland från nationen 
Sverige, ibland från svensk-amerikanska immigrantgrupper och ibland 
från rent amerikanska producenter som vill skapa associationer till 
Sverige.

I det långa historiska perspektiv som denna undersökning anlägger 
gör sig frågor om etnicitet påminda, inte minst som det funnits en ovil-
ja från officiellt svenskt håll att se Sverige som annat än en homogen 
nationalstat bebodd av svenskar. Jag kommer i senare kapitel att dis-
kutera vikingarnas nationalitet, inte minst i samband med unionsupp-
lösningen med Norge. Och jag uppmärksammar hur den unga finska 
nationen protesterade mot den storsvenska mentaliteten när Sverige 
1938 firade 300-årsminnet av den svenska kolonin i Delaware.

Noteras bör även att medan ”svensk” i Sverige syftar på någon som 
är född eller bor i Sverige, med svenskt medborgarskap, betyder ”Swe-
dish” i USA ofta att man har svenskt påbrå. Detta påbrå kan vara ganska 
avlägset, men det gör inte stoltheten över arvet mindre påtaglig. Man 
kan också höra folk presentera sig som exempelvis åttondelssvensk, ett 
språkbruk och synsätt som är högst ovanligt i Sverige.

Hade denna bok varit skriven för femton–tjugo år sedan hade jag 
antagligen satt ut citattecken varje gång jag använder uttryck som jude, 
ras, kaukasier, angloamerikan, vit, svart, indian, etc. Det är ett skriv-
sätt som är rätt svårläst och som dessutom öppnar för nya oklarheter 
i bedömningen av vilka ord vars användning bör markeras vara delvis 
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ironisk. Citattecken används därför sparsmakat i texten, om de inte är 
där för att ange faktiska citat eller att särskilja ett begrepp från omgi-
vande text. Ett likartat val har jag för övrigt gjort angående bruket att 
sätta främmande ord i kursiv. ”Främmande” kunde ju annars ha satts 
inom citattecken, och ”kursiv” kunde särkilts med lutande skrivstil.

Spårberoende

Ett perspektiv som jag lånat in från framförallt teknikhistoria är ”spår-
beroende” (engelskans ”path dependence”).47 Det används av Paul A. 
David i en mycket uppmärksammad artikel om skrivmaskinernas tan-
gentbordslayout. Qwerty-uppsättningen var från början en lösning på 
att tangenter som användes flitigt hakade i varandra när man skrev 
snabbt. Trots att qwerty-designen inte är den mest effektiva har den 
fortsatt att användas, eftersom den kom att dominera marknaden och 
alltfler därmed lärde sig skriva på den.48 Likartade förklaringar har getts 
till hur andra tekniska lösningar segrat, trots att de inte är de bästa eller 
mest ekonomiska.

Spårberoende har på senare tid börjat användes i andra samman-
hang. Per H. Hansen har anlitat det för att diskutera dansk design och 
möbeltillverkning.49 Snarare än att förklara hur tekniska lösningar 
kommit att dominera, används det här för att beskriva hur konstruk-
tionen av identiteter, bilder och berättelser om företag, regioner och 
länder röjer väg för framgångsrik marknadsföring och försäljning. Men 
samtidigt hur denna väg (spår) på sikt kan bli en återvändsgränd. I 
Hansens undersökning är det den hantverksmässiga, småskaliga mö-
belproduktionen i Danmark som blir en hämsko när den internatio-
nella uppmärksamheten öppnar förutsättningar för en expansion och 
storskalig produktion.

I denna undersökning används spårberoende metaforiskt, inte en-
bart för att kasta ljus på produktion och marknadsföring, utan även 
för att urskilja hur receptionsmönster relaterar till föreställningar om 
Sverige.

Bilder och berättelser

I denna undersökning av Sverigebilder i USA består betydande delar av 
undersökningsmaterialet av olika slags massproducerade produkter, 
såsom bilar, möbler och bruksglas. Producenterna av dessa produkter 
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är oftast stora företag som tillsammans med intresseorganisationer 
och statsmakten aktivt verkar för att påverka receptionen genom bland 
annat reklam, utställningar och propaganda. Både i analysen av pro-
duktionen av föremålen och dess kontexter, och i receptionen, kommer 
jag att använda begreppen bilder och berättelser.

Ett företag eller en produkts framtoning hos marknaden diskuteras 
ofta med hjälp av det engelska begreppet ”image” (= bild, framtoning, 
ytterst från latinets ”imago”). Jag har ändå valt att oftast i denna bok 
använda ”bild” på sätt som också vetter mot betydelser som symbol 
och föreställning, men jag växlar ibland till det i detta sammanhang 
mer precisa ”image”. När jag diskuterar hur företag och kulturprodu-
center konstruerar och reproducerar bilder om sig själva och sina pro-
dukter handlar det både om reella bilder (avbildningar med mera, ”en 
bild av en Volvo Amazon”) och föreställningar (”den bild vi vill förmedla 
av IkeA” eller ”Ingmar Bergmans självbild”).

En viktig distinktion upprättas i marknadsföringsteori mellan ett 
företags identitet och dess image. Förstnämnda handlar om ett med-
vetet identitetsbygge, om de bilder och berättelser som företaget vill få 
spridda, medan image är de bilder och berättelser som skapas i mot-
tagarnas (kundernas) medvetande. Även om jag ser teoretiska problem 
med denna uppdelning mellan identitet och image har jag i huvudsak 
funnit den användbar för mitt syfte (se vidare diskussion i kapitlen 
om Volvo och Saab i del 2). Ett problem med distinktionen är att den 
bygger på en linjär modell, med rötter i klassisk kommunikationsteori, 
där mottagaren uppfattas som passiv, och bristande överrenstämmelse 
mellan avsänt budskap och mottaget som beroende på distorsion. Fö-
retagens önskade identitet överförs enligt detta synsätt till konsumen-
terna,50 där den i kombination med deras preferenser och förkunskaper 
omsätts i en image av produkten/företaget.51

The notion of ’brand image’ is slippery. While the brand identity of a product 
involves the straightforward attributes given to it by its producer, brand im-
age belongs to both producer and consumer. It refers to those values which 
are both created and communicated around the product; but these values are 
also subject to the fluxes of their possible meanings in society.52

I varje receptionsmoment aktiveras mottagarens minnen, känslor och 
preferenser. Det är i mötet mellan ett visuellt fenomen och en betrak-
tare som betydelser uppstår om bl.a. Sverige, svenskar och svenskhet. 
Detta sker hos både avsändare och mottagare. Därmed inte sagt att de 
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betydelsekonstellationer som uppstår är subjektiva. Tvärtom inramas 
de av starka kontexter, ofta kulturellt bestämda, som gör betydelsebild-
ningarna intersubjektiva.

En konsekvens av det här anlagda perspektivet är att vi också kan bli 
varse en stark rörelse från den image som formas i receptionen, tillbaka 
mot avsändarna/producenterna (i detta fall både konstnärer, formgiva-
re och företag). Denna rörelse påverkar både företagen och de enskilda 
aktörerna, och kan ofta komma att inverka på deras självbild/identitet 
liksom deras fortsatta verksamhet. Vi ska se prov på denna växelverkan 
i bland annat kapitlet om Milles, och hur han utvecklas till en utpräglad 
fontänskulptör under åren i USA.

”Images” existerar på såväl individnivå som i olika aggregerade for-
mer. Jag har ofta valt att generellt tala om den image Sverige har i USA, 
i syfte att tydliggöra övergripande mönster, utan att alltid specificera 
att denna image skiljer sig kraftigt åt mellan olika amerikanska sub-
kulturer med avseende på geografi, klass, kön och etnicitet. Inom coo/
pcI-forskningen har skillnader mellan olika konsumentgrupper inom 
en och samma nation studerats, som bekräftar att stora skillnader fö-
religger mellan exempelvis olika åldersgrupper.

Det andra begreppet, ”berättelse”, syftar på de interna och externa, 
sammanhålla utsagor som olika aktörer, grupper av aktörer och företag 
formar om sig själva, sin historia, sin verksamhet och sin plats i värl-
den. Berättelserna kan vara mer eller mindre elaborerade, medvetna, 
spridda och omfattande, men de är en nödvändig del av att göra verk-
samheten meningsfull för både dem själva och deras omgivning. Under 
senare år har medvetenheten om berättelsernas betydelse ökat, inte 
minst inom företagen, som följd både av de krav som ställs på den glo-
bala marknaden, och det strategitänkande som utvecklats inom mark-
nadsföringsteorin.

Globalt agerande företag som IkeA, Volvo och Saab har under 1900-
talets sista decennier intensifierat sitt bygge av varumärkesidentiteter. 
Strategier för uppbyggnaden och bibehållandet av de bilder och berät-
telser som finns kring märkena blir allt viktigare. Biltillverkarna började 
tidigt tänka kring imageskapande aktiviteter, eftersom de tillhörde de 
första producenterna att befinna sig på en global konsumentmarknad. 
Ju mer abstrakt produktens avsändare blir (ett företag i ett avlägset 
land som tillverkar produkter i stora serier), desto mer måste man ar-
beta på att skapa närhet till konsumenten genom andra medel.53

Allt högre levnadsstandard i västvärlden och alltmer omfattande 



37

varucirkulation har medfört förändrade handlingsmönster hos konsu-
menterna under efterkrigstiden, som i sin tur (och i växelverkan) fött 
nya strategier hos producenter och återförsäljare. Det har ofta påpekats 
att konsumtionen har blivit mer av en aktiv och identitetsbyggande 
handling, som därtill upptar allt större intresse och tid hos konsumen-
terna. Själva transaktionen och behovsuppfyllandet har fått en un-
derordnad betydelse, både i förhållande till den föregående processen 
(”shoppingen”, marknadsföringen) och den efterföljande, efterköps-
upplevelsen, som skapar en lojalitet med varumärket. Samtidigt har 
produkternas nyttoaspekter trätt i bakgrunden för deras symbolvärden 
och sociala innebörder. ”Den fysiska produkten förlorade huvudrollen”, 
skriver designhistorikern Christina Zetterlund, ”och fick istället en bi-
roll i att företräda denna image”. Konsumenten var inte längre en pas-
siv mottagare, utan en aktiv medproducent av varan.54

I detta strategiska arbete blir varumärket viktigt. De betydelsebild-
ningar som det ger upphov till hos konsumenterna bör, enligt mark-
nadsstrategerna, inte bara ge upphov till enskilda positiva associationer 
(till exempel Saab – sportighet) utan helst en mer omfattande berät-
telse som kommunicerar vad företaget uppfattar vara dess identitet. 
Enligt Zetterlund är det just ”berättelsearbetet som skiljer branding 
från äldre tiders särskiljningsmärke”.55

Varumärke/brand indikerar en mer symbolisk nivå än ”företag”. 
Även om bilmärket Volvo är producerat av (det Fordägda) företaget 
Volvo, pekar språkbruket ut olika representationsnivåer. I denna studie 
är det märkesnivån som undersöks, om inget annat sägs. Alla företag 
uppfattas inte som varumärken/brands. Med en argumentation som 
närmar sig den institutionella konstteorins definition av konst, kan vi 
säga att ett företag (eller en produkt) är att betrakta som ett varumär-
ke endast om det igenkänns som ett varumärke av konsumenterna:  
”… brand does not exist without interaction. It refers to the relations-
hip between the company and the customer”, enligt Toni-Matti Karja-
lainen.56

Zetterlund pekar på att det finns en diskrepans mellan, å ena sidan, 
en väldigt ”rationalistisk syn på hur varumärkesbyggandet går till där 
antagandet är att den upplevelse som konsumenten köper är företagets 
medvetna berättelse”, och å andra sidan den postmoderna betoningen 
av konsumenterna som medproducenter.57 Det finns en påfallande nai-
vitet hos många varumärkesteoretiker om de visuella tecknens polyse-
mantiska karaktär.
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Ett första steg är att varumärket blir synligt och igenkänt av kon-
sumenterna. IkeA, Volvo och Saab har nått ett genomslag i USA där 
de är bekanta för stora befolkningsgrupper. Men steget är långt från 
igenkännande till att varumärket förknippas med en mer omfattande 
betydelsebildning, och det är naturligtvis långt ifrån givet att denna 
sammanfaller med vad företaget velat uppnå.

New York, New York...

Idag talas allt oftare om det delade USA. Det tycks som att de mentala 
skillnaderna mellan de liberala, demokratiska (blå) kusterna och det 
konservativa, republikanska (röda) inlandet växer. Det påverkar även 
receptionen av svensk kultur. ”Kanske säger det något att nästan samt-
liga IkeA-varuhus i USA ligger i det blå USA. Det är i det blå USA man 
kör Volvo och Saab”, skriver Olle och Inger Wästberg.58 Det tidigare 
konsulparet är väl insatt i amerikanska förhållanden och sätter dem i 
relation till europeiska självbilder:

I det röda USA tänker man nog inte så mycket på Europa, utom möjligtvis då 
man planerar sin semester. Medan vi européer hela tiden är medvetna om 
hur amerikansk politik och kultur påverkar våra liv, finns ingen motsvarande 
känsla hos amerikanerna. Europeiska medier följer vad som händer i Wash-
ington DC; det är mer än vad man kan säga om medierna i USA:s landsorts-
områden. Politik finns i det blå USA, men långt mindre i det röda. Motståndet 
mot Vietnamkriget fanns nästan helt i kuststaterna. De städer som antog 
resolutioner mot ett krig i Irak under vintern 2003 låg nästan bara i New 
England och i Kalifornien.59

Det är sant. Men ändå så fel. Majoritetsvalen färgar den amerikanska 
valkartan tydligt röd och blå. Men de ökande klyftorna mellan demo-
krater och republikaner i många avgörande moraliska, religiösa och 
politiska frågor skär genom hela landet. På mittrefuger i Kansas små-
städer stod människor med skyltar, ”Honk for peace!”, under upptakten 
till Irakkriget. Deras värderingar befann sig säkert långt från folkflerta-
lets i Kansas, men de visar att motsättningarna i dagens USA inte står 
mellan liberala kustzoner och det mörkblå bibelbältet, utan i hög grad 
följer klass-, utbildnings- och etnicitetsmönster. Att jag valde att bo i 
Kansas 2001–3 och i Minnesota 2005–6 var ett försök att motverka den 
enögdhet som drabbat så många svenska intellektuella och journalister 
i USA.
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Samtidigt är förstås New York viktigt för studien. The Big Apple är 
världens kulturcentrum. Det som händer där ger eko på många andra 
håll, och man måste som intellektuell förhålla sig till det. Men medan 
den svenska kulturvärlden oftast tycks älska New York, uttrycker mina 
amerikanska vänner och kollegor mycket större skepsis. Visserligen 
kom New York mycket närmare amerikanska hjärtan efter den 11 sep-
tember, men vi fick ändå följande fråga efter vår första New York-resa 
i december 2001: ”Wasn’t it terrible?” Frågan gällde vår upplevelse av 
Manhattan. Inte Ground Zero.

I min undersökning har New York, i synnerhet från 1960-talet och 
framåt, kommit att framstå som ett centrum i den globala världen, 
men med mindre inflytande på den amerikanska receptionen i stort. 
Det är jag förstås inte ensam om att ha insett. När New York används 
som marknads(förings)plats av svenska intressenter är det inte nöd-
vändigtvis för att vinna framgång i USA. Wästberg skriver:

Flera gånger har det hänt att vi frågat svenska företag varför de egentligen 
satsar på en aktivitet i New York, tänker de långsiktigt satsa på den ameri-
kanska marknaden? Och svaret har ungefär blivit: Nej det är inte så säkert, 
men om vi får uppmärksamhet i New York blir vi intressanta i Sverige och får 
publicitet i Sverige. Det som blir trendigt i New York dyker upp i all världens 
städer.60

Ska man bli uppmärksammad i Sverige kan det räcka med ett mindre 
framträdande i New York som rapporteras av svenska medier. Det be-
höver inte nå en enda amerikan. Men vill man vinna genomslag i USA 
behövs det helt andra strategier, som vi kommer att se exempel på i 
denna undersökning.

Uppmärksamhet och framgångar i New York kan även ge negativa 
konnotationer i andra delar av USA. Inte minst som beteenden och vär-
deringar som där är politiska korrekta, kan uppfattas som stötande och 
hotande på andra håll. I upptakten till presidentvalkampanjen 2004 
lanserade en konservativ grupp i Iowa en reklamfilm mot den demo-
kratiska kandidaten Howard Dean. I filmen syns ett äldre par utanför 
en affär. På frågan vad de tycker om Deans förslag till skattehöjningar 
svarar mannen att ”Howard Dean should take his tax-hiking, govern-
ment-expanding, latte-drinking, sushi-eating, Volvo-driving, New York 
Times-reading…” varpå hans fru fyller i: ”… Hollywood-loving, left-
wing freak show back to Vermont, where it belongs”.61
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Forskningsresan

När jag landade i Kansas City den 1 november 2001 visste jag nästan 
ingenting om amerikansk reception av svensk visuell kultur. De första 
månaderna var ett frustrerat famlande i mörker efter material och me-
toder. Efterhand hittade jag saker som jag bedömde värda att under-
söka vidare, metoder för att gripa mig an dem och så småningom bör-
jade jag också kunna formulera övergripande utsagor om mitt material. 
Min förhoppning är att denna studie innehåller såväl nya historiska 
”fakta”, som nya metoder och överraskande slutsatser.

Hälften av de sex år som arbetet med denna studie pågått har jag 
bott i USA. Trots mitt amerikanska förnamn, Jeff, är jag i högsta grad 
svensk, och det var självklart som en främling jag vistades i Amerika, 
även om jag på många sätt kommit att känna mig hemma där. Det är 
också med den skärpning av perceptionen som man erfar på främman-
de platser som jag närmat mig det amerikanska receptionsmaterialet.

Jag har också befunnit mig på främmande mark i en annan betydel-
se. Studien har fört mig långt utanför de inmutade gränserna för min 
ämnestillhörighet: konstvetenskapen. Det är knappast som specialist 
som jag rört mig på exempelvis filmens eller arkeologins fält. Men jag 
är övertygad om att, likväl som det närgångna studiet kan leda till nya 
upptäckter och insikter, så finns det mönster som bäst avtecknar sig 
på avstånd eller från hög höjd. Perioder av bristande tilltro till min för-
måga att ro projektet i land har avlösts av stunder då det tyckts vara 
ett vetenskapligt idealfall i bemärkelsen att jag i liten grad styrts av 
förutfattade meningar. Men, nej. Mycket blev inte som jag tänkt, och 
verkligheten har alltid en beundransvärd förmåga att slå undan benen 
på den forskare som tittar för mycket upp i det blå.

Jag skrev inledningsvis att jag i upptakten av detta projekt befarade 
att detta skulle bli världens tunnaste bok. Ändå var den från början 
upplagd som en ömsesidig studie av amerikansk reception av skandi-
navisk visuell kultur, samt skandinavisk reception av amerikansk dito. 
Snart skar jag bort både den andra halvan, dvs. vår reception av det 
amerikanska, liksom hela Skandinavien utom Sverige. Jag tycker fort-
farande att mitt ursprungliga upplägg var såväl symmetriskt tilltalande, 
som forskningsmässigt stimulerande, men det visade sig vara ogenom-
förbart. Några avsnitt tenderar emellertid att adressera Skandinavien 
mer än Sverige, i synnerhet det som berör amerikansk vikingarecep-
tion. Även om Norge och Island har knutit vikingarna starkare till sig 
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än Sverige, dyker de så ofta upp i receptionsmaterialet att jag till slut 
såg det som oundvikligt att bearbeta dem i ett separat kapitel.

Mycket annat har också fått stryka på foten under de sista genomar-
betningarna av boken. Jag har försökt upprätta en balans mellan att å 
ena sidan foga samman mina delstudier till något som kan fungera som 
helhet, och å andra sidan inte skära bort det som pekar åt andra håll 
än mina huvudteser. Kanske kan det beskrivas som val mellan berät-
telsens krav på koherens och vetenskapens krav på redovisning?

Tidigt insåg jag att undersökningen måste genomföras som en serie 
fallstudier. Men vilka områden skulle jag göra till föremål för närmare 
studie? Eftersom jag till en början var angelägen att undersöka om den 
svenska samtida självbilden stämde – exempelvis rörande det svenska 
glasets genklang och den unga svenska samtidskonstens genomslag 
– anlade jag först ett genealogiskt perspektiv. För att sätta det till synes 
självklara i samtiden i rörelse försökte jag välja fall som oomtvistligt 
hade rönt stora framgångar i USA: Zorn, Milles och Swedish Modern 
tillhörde mina första val. Efter några månaders arbete upptäckte jag 
emellertid att de stora diskontinuiteterna i materialet ledde mig in 
på ett mer arkeologiskt arbetssätt. Inte så att jag sökte en ”sanning” 
i arkivmaterialet, men jag blev mer intresserad av att söka tidigare re-
ceptionsmässiga mönster än att sätt samtida självklarheter i gungning. 
Detta perspektiv har också lett till att samtiden fått mindre utrymme 
än vad som ursprungligen var tänkt. Mitt intresse för samtidskonst har 
i slutversionen fått stå tillbaka för min iver som historiker.

Som svensk forskare i USA förväntas man intressera sig för immi-
grantforskning. Men svensk-amerikansk kultur ingår inte i mitt pri-
mära undersökningsmaterial, utom i de fall den haft ett påtagligt in-
flytande på amerikaners uppfattningar om Sverige och svenskhet. Det 
vill säga, för att inkluderas i undersökningen måste den ha haft både 
ett påtagligt genomslag och ha uppfattats som svensk. Det innebär att 
fascinerande konstnärer som Fritiof Colling (1863–1944), som arbetade 
som ett slags transatlantisk gåramålare, inte tagits med. Han reste pe-
rioden 1887–1902 regelbundet till Sverige på uppdrag från svensk-ame-
rikaner för att måla svenska gårdar.62 Dessa målningar spred tveklöst 
en bild av det gamla landet i USA, men främst till relativt nyanlända 
immigranter. Såväl Collings person som konst är tämligen okända för 
en bredare allmänhet.

Ett liknande urval har gjorts bland arkitektur och bebyggelse. I de 
fall det finns skäl att misstänka att de har uppfattats som svenska har 
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de blivit föremål för undersökning. ”Svenska” uttryck i arkitektur ri-
tad av såväl svensk-amerikanska som amerikanska arkitekter har också 
uppmärksammats i undersökningen, liksom amerikansk reception av 
arkitektur i Sverige. Generellt är källmaterialet mindre inom arkitektur, 
än inom bildkonst, design och film.

I början av 1900-talet betraktades de svensk-amerikanska konstnä-
rerna som svenskar. De inkluderas i svenska biografiska uppslagsverk 
och konstutställningar, och deras framgångar på andra sidan Atlanten 
rapporterades med stolthet i svenska medier. Men efter att emigratio-
nen avtagit har det svenska intresset för dem klingat av, och de be-
traktas idag inte som en del av den svenska konst- och kulturhistorien. 
Av olika historiografiska skäl är de dessutom sällan upptagna i över-
siktsverk och utställningar om amerikansk konst i USA. En viktig del av 
svensk och amerikansk historia är därför på väg att osynliggöras. Jag 
kan fullt förstå frustrationen hos det fåtal forskare som sysslar med 
detta fält, men har inte bedömt det som ett starkt argument för inklu-
dering i just denna studie.63

Jag har strävat efter att ha en någorlunda jämn kronologisk fördel-
ning av mina fallstudier, att låta dem omfatta olika områden av den 
visuella kulturen, samt innefatta skilda delar av den amerikanska na-
tionen. En första avgränsning sker genom bestämningen visuell kultur, 
som exkluderar bland annat litteratur, musik och sport. Men avgräns-
ningen till det visuella låter mer självklar än vad den i praktiken är; 
varför behandla foton av Greta Garbo men inte ABBA eller Björn Borg? 
I den alltmer medialiserade värld vi lever i blir också musiken och spor-
ten visuell kultur. All visuell kultur är blandkultur.

Mitt val att inte inkludera litteratur, sport och musik betyder alltså 
inte att jag bedömer dem som mindre intressanta att studera ur recep-
tionsperspektiv. Tvärtom förefaller det rimligt att författare som Ellen 
Key,64 August Strindberg och Astrid Lindgren, idrottsmän som Ingmar 
Johansson och Börje Salming, äventyrare som John Ericsson och Char-
les Lindbergh, musikstjärnor som Jenny Lind, Christina Nilsson och 
Birgit Nilsson, samt popgrupper som Roxette, kan ha lämnat högst på-
tagliga avtryck, och påverkat bilden av svenskar och Sverige i USA.65

Mer än vad som inkluderats har alltså valts bort. I en del fall blev 
också resultaten av mina efterforskningar inte de förväntade. Det gäl-
ler exempelvis svenskt fotografi och Öyvind Falhström, där receptions-
materialet inte visade sig vara lika betydande som jag förväntat. En 
bransch som hade varit given att undersöka, om det inte gällt just USA, 
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är den svenska tändsticksindustrin, som länge var en betydande svensk 
exportindustri. Swedish Safety Matches var ett välkänt begrepp under 
andra halvan av 1800-talet och en stor del av 1900-talet. Tändsticksas-
kens etikett spred också visuella bilder som förknippades med Sverige, 
genom texten ”Made in Sweden”. Ofta handlar det visserligen om mo-
tiv som inte har något med Sverige att göra (vilda djur, exotiska platser, 
moderniteter, med mera), men det finns också ett flertal exempel på 
”svenska” motiv (samer, vikingar, stadsmiljöer, etc.).66 Överhuvudtaget 
är tändsticksaskarnas etiketter ett försummat forskningsfält för visu-
ella studier. Att jag lämnat dem utanför detta arbete grundas på att 
Amerika var ett av få områden i världen som inte lät sig imponeras av 
de svenska säkerhetständstickorna. Amerikanerna ville också fortsätt-
ningsvis kunna tända sina tändstickor mot vad de behagade (skosulan, 
husväggen osv.).67 I ett fritt land ska man inte vara begränsad till plånet 
som friktionsyta, är en tolkning av den svenska säkerhetständstickans 
misslyckande på den amerikanska marknaden – men det kan också för-
stås som ett uttryck för konservatism.

Andra möjliga fallstudier strök jag därför att jag bedömde att tiden 
inte skulle räcka till. Hit hör vykort, som det skulle vara oerhört spän-
nande att studera närmare. Det har sänts många miljoner vykort från 
Sverige till USA, och de bilder av Sverige som på detta sätt sprids har 
format många människors bild av vårt land, dess natur och kultur. 
Andra omfattande fält som jag inte ansett mig ha tid eller möjligheter 
att undersöka är barnkultur (inte minst Pippi Långstrump skulle moti-
vera en plats), engelskspråkiga guide-böcker till Sverige, teve-program 
om Sverige samt en lång rad svenska varumärken.

Vad gäller varumärken föll det sig självklart att välja Saab, Volvo, Ab-
solut Vodka och IkeA, därför att de ofta förs på tal när man presenterar 
sig som svensk i Amerika och på grund av att de i hög grad identifieras 
visuellt. Jag har under resans gång också övervägt att se närmare på 
Svenska Amerikalinjen, SAS, Ericsson, Electrolux, Facit, men de har fått 
stryka på foten av olika skäl. De är allmänt mindre kända som svenska 
företag, och/eller mindre visuella i sin framtoning.68

Till det som också lämnas utanför hör mode, kanske som följd av 
bristande intresse hos författaren. Jag kommer dock kort att beröra 
Katja of Sweden som på femtiotalet förknippades med Swedish Mo-
dern.69 Under de senaste åren har några nya svenska formgivare skapat 
ett visst intresse kring sina kläder exempelvis Johan Lindeberg, om 
än kanske inte under svenska insignier. H&M:s etablering i USA har 
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förstås också noterats bland den amerikanska allmänheten, även för 
annat än fackliga konflikter. Andra intressanta områden som lämnats 
utanför studien är reklamfilm, musikvideo och dataspel där svenska 
aktörer varit framgångsrika.

Jag har i hög grad utgått från texter, men det är värt att påpeka att 
receptionen med fördel kan studeras som formgivna föremål. Vi kom-
mer att tangera detta hos designparet Wright samt i den amerikan-
ska produktionen av Swedish Modern. Inte kan väl en produkt eller 
ett koncept få större uppmärksamhet än när den flitigt kopieras eller 
används som inspirationskälla? Ett exempel är Jean Heibergs bakelit-
telefon för Ericsson 1931, som lånades till förebild av Henry Dreyfuss i 
USA för Bells modell 302, 1937.70 Men även om dessa inspirationskedjor 
är nog så intressanta att undersöka i termer av reception, så går oftast 
de nationella betydelsebildningarna förlorade på vägen, vilket gör dem 
mindre motiverade att undersöka i detta sammanhang.

Till källorna

Min ursprungliga tanke var att enbart välja fallstudier som tidigare var 
väl utforskade, och där jag därför kunde gå direkt på receptionsmate-
rialet. I några fall som Anders Zorn, Carl Milles, Victor Sjöström och 
Ingmar Bergman har denna metod också fungerat, men merparten av 
materialet visade sig vara obearbetat ur de perspektiv som intresserade 
mig, med omfattande arkiv- och fältstudier som resultat.

När jag påbörjade arbetet använde jag mig av de stora tidningarnas 
årsindex, som jag plöjde igenom från det sena 1800-talet fram till idag 
på jakt efter artiklar om svensk kultur. Under arbetets gång har alltmer 
och alltfler av arkiven digitaliserats, vilket underlättar såväl sökandet 
efter artiklar som accessen till dem. Det har under senare år varit fullt 
möjligt att bedriva mycket av efterforskningen i amerikanska medier 
från Sverige. Men man bör samtidigt observera att det bara är de störs-
ta amerikanska tidningarna som är digitaliserade, i synnerhet längre 
tillbaks än ett decennium eller två. Att enbart använda sig av de artiklar 
man finner i dessa digitala arkiv skulle alltså riskera att ge en mycket 
skev bild av den amerikanska receptionen. Ett undantag utgör Newspa-
per Archive som har digitaliserat ett heterogent bestånd av bland annat 
amerikanska dagstidningar tillbaks till sent 1700-tal. Sökningar i denna 
databas har gett mig flera oväntade nedslag i tidningar jag tidigare inte 
ens kände till existerat.
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Mitt arbete har även underlättats av pressklippsamlingar, exempel-
vis Anders Zorns, Carl Milles, Svensk Forms och Utrikesdepartemen-
tets. Urvalet i dessa samlingar väcker en del metodologiska frågor kring 
klippens representativitet, men jag har bedömt att fördelarna att an-
vända klippsamlingar har varit betydligt större än nackdelarna. Dess-
utom korrigeras den eventuella tendensen i klippsamlingarna i någon 
mån av de artiklar jag funnit på andra sätt. Ett annat problem vad gäller 
arbete med pressklipp är att materialet studeras mer kontextlöst (eller 
i varje fall i en annan kontext) än vid arbetet med tidningslägg. Det 
är svårt att avgöra hur artiklarna varit publicerade. Om det var på en 
framträdande plats i tidningen, eller om det var under någon särskild 
avdelning. Hur påverkades artikeln i sitt ursprungliga sammanhang av 
omgivande text, bilder och reklam?

Zorn prenumererade på pressklipp från både USA och Frankrike, 
vilket gör att det finns ett enormt material i arkivet på Zornmuseet 
i Mora.71 Tyvärr har ofta uppgifter om artikelförfattarens namn, arti-
kelns rubrik, tidningens namn eller datum för publiceringen fallit bort. 
Jag har endast i en del fall spårat upp artiklarna, eftersom arbetet med 
amerikansk press utanför storstadsregionerna är mycket tidsödande 
och fordrar långa vistelser på varje ort. Jag anger dock i noterna var i 
arkiven jag funnit artiklarna och hoppas att detta ska vara tillräckligt 
för att hjälpa den nyfikna läsaren vidare.

Utrikesdepartementets tidningsklippsamling är omfattande och 
även om urvalet i den amerikanska kontingenten ger ett slumpartat 
intryck har den varit en värdefull källa. Ud ger också ut sammanställ-
ningar av Sverigebilden utomlands, men de har i sin redigerade form 
varit mindre användbara: Sverige i utländsk press, 1969–1988, Sverige i 
utländska medier, 1989–2002.

Svensk-amerikanska nyhetsbyråns arkiv (ASNe; American-Swedish 
News Exchange), årsredogörelser och andra skrifter utgör också ett vik-
tigt källmaterial. Liksom Ud:s sammanställningar måste det behandlas 
varsamt eftersom det, åtminstone i stycken, är tendensiöst och färgat 
av uppdragsgivarnas och ägarnas intressen.

Färdriktning: något om bokens struktur

Det finns en övergripande diakron struktur i boken där kapitel som 
behandlar äldre tider föregår senare tidsavsnitt, men den bryts flera 
gånger av narrativa skäl, eftersom jag velat hålla samman diskussioner 
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om olika delfält av den visuella kulturen, till exempel svensk design. I 
första hand har jag strävat efter att få varje kapitel att fungera som en 
separat enhet, inte minst för den läsare som inte har tid och lust att 
läsa hela boken.

Genom boken löper de diskussioner av mer teoretisk art, som har 
introducerats i detta inledande kapitel. Ibland utvecklas och fördjupas 
aspekter av dessa teorier i den löpande texten, men ofta hänvisar jag 
endast genom en inskjuten parantes till den teoretiska kontext som 
exemplet eller diskussionen ska förstås inom (exempelvis coo).

Boken börjar i trakterna av Delawarefloden, där Sverige hade en 
kortlivad koloni vid mitten av 1600-talet. Fokus ligger här på huruvida 
något av den visuella kultur som svenskarna förde med sig till Ame-
rika uppfattades i termer av etniska särdrag. Därefter följer kortfat-
tade studier av receptionen av några tidiga svenska konstnärer som var 
verksamma i Amerika. Framställningen fördjupas när vi når fram till 
de stora världsutställningarna under andra halvan av 1800-talet, inte 
minst för att dessa uttryckligen visade fram olika slags kulturyttringar 
som förbundna med deras nationella eller etniska ursprung. Intresset 
för svensk bildkonst och konsthantverk studeras i detta ljus, med sär-
skilt fokus på Anders Zorn. Efter första världskriget avtog det ameri-
kanska intresset för svensk bildkonst högst påtagligt, med undantag 
för Carl Milles vars konst dock kom att uppskattas utifrån andra aspek-
ter än sekelskiftesmåleriet. Vag eller utebliven reception ägnas annars 
lite utrymme i studien, men ett kort kapitel undersöker receptionen av 
fotografen Henry B. Goodwin.

Flera av de följande delstudierna undersöker design- och konstin-
dustrifältet, med särskild tonvikt på perioden från sent tjugotal till 
femtiotalets slut. Till skillnad från tidigare studier uppmärksammar 
jag även den amerikanskproducerade ”svenska” designen, i enlighet 
med det ovan angivna perspektivet (coe). Ett kapitel undersöker hur 
svensk bebyggelse uppfattats i USA. En kompletterande studie görs i en 
kommande andra del av detta arbete (Medelvägens Estetik. Sverigebilder 
i USA del 2) av hur arkitektur i Sverige förmedlats och diskuterats i ame-
rikanska medier och böcker. I del 2 följs även designundersökningarna 
upp med specialstudier av IkeA, Volvo, Saab och Absolut Vodka. Fokus 
i dessa avsnitt ligger på hur företagen använt sig av ”svenskhet” (coo, 
coe, etc.) för att marknadsföra sina produkter, samt hur uppfattningar 
om Sverige och svenskar spelar in i receptionen av produkterna.

Film intar en framträdande position i den andra volymen, med stu-
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dier av såväl regissörer (Victor Sjöström, Mauritz Stiller och Ingmar 
Bergman) som skådespelare (Greta Garbo och Ingrid Bergman). Lik-
som i avsnitten om design undersöks även amerikanska filmer, med 
amerikanska skådespelare som framställt ”svenskar”. Inte minst Vilda 
Västernfilmer visar sig i detta sammanhang innehålla intressanta et-
niska markörer.

Liksom film, teve och reklam bidrar till att skapa föreställningar om 
Sverige, har under de senaste decennierna inhemska immigrantmiljöer 
börjat spela en allt större roll för visualiseringen av andra länder och 
kulturer. I många fall är dessa miljöer rena konstruktioner. Inte minst 
i Mellanvästern har många städer ”etnifierat” sin framtoning i syfte att 
locka turister. Detta diskuteras i kapitlet Drive-thru Sweden i del 2, pla-
cerat efter en studie av hur IkeA bygger ”svenska” miljöer.

Några kapitel tar tematiska grepp på receptionen, i stället för att 
undersöka avgränsade empiriska material. Detta gäller exempelvis ras-
diskursen i kapitlet Svenskar vita som snö (del 1), liksom efterkrigsti-
dens förändrade och mer negativa syn på Sverige i De Fyra Essen (del 2). 
Andra volymen avslutas med de två fallstudier med vilka arbetet inled-
des i Kansas 2001. Det ena undersöker föreställningar om det svenska 
samtidskonstundret på 1990-talet, det andra närvaron av svensk konst 
i amerikanska översiktsverk. Härmed understryks en bärande tanke i 
projektet, nämligen sambandet mellan den samtida receptionen och 
bilden av historien.
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Från Delaware till Chicago

Pionjärer

Vi skulle kunna börja historien i mars 1638, när Kalmar Nyckel och 
Fågel Grip anlade Amerikas kust vid Delawareflodens mynning. I den 
svenska kolonin, ”Nya Sverige”, restes stockvirkeshus av en kvalitet 
som imponerade på andra bosättare. Kanske fanns här också en och 
annan dekorativt utformad detalj, en portal eller fönsteromfattning, 
som skulle kunna räknas till arkitekturhistorien. Kolonin blev dock en 
kortlivad företeelse och lämnade, möjligtvis med undantag för knut-
timringstekniken som vi senare ska återkomma till, inga varaktiga spår 
efter sig.

Några spår av bildproduktion från Nya Sverige existerar inte heller. 
Med ett viktigt undantag. Till den svenska kolonin kom 1654 Per (Peter 
Martensson) Lindeström. Han var fortifikationsingenjör och uppen-
barligen en äventyrlig man som reste till Amerika med drivkraften att 
få se en fjärran del av världen. Väl där genomförde han bland annat 
exkursioner till häst och båt till näraliggande områden, som han under-
sökte och kartlade. När den svenska kolonin föll i holländarnas händer 
1655 tillfångatogs Lindeström, men kunde så småningom ta sig hem 
till Sverige. En hel del av hans packning gick förlorad under hemfärden, 
men utifrån anteckningar som han räddade ur havet skrev han mot 
slutet av sitt liv en redogörelse för resan som också inkluderade Linde-
ströms egenhändigt utförda teckningar. Arbetet kom inte i tryck förrän 
på 1900-talet, men har mött ett visst intresse från amerikanska histori-
ker och konsthistoriker för sina skildringar i text och bild av Delaware-
indianer.1 På en naivt utförd pennteckning, men med stor omsorg lagd 
vid utförandet av kläder och attribut, skildrar Lindeström en indian-
familj. I sin redogörelse noterar Lindeström att indianerna mestadels 

Delawareindianer 
genom svenska 
ögon. Per Linde-
ströms teckning  
av en indianfamilj, 
1691. Beskuren. 
Riksarkivet.  
Foto: Emre Olgun.
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var nakna med undantag för höftskynken. Skriften är en fascinerande 
vittnesbörd om hur Lindeström med stor nyfikenhet försöker förstå 
”de amerikanske vilde människors” seder och bruk.

Efter kolonins fall 1655 beskrivs de kvarlämnade svenskarna och fin-
narna i samtida källor leva ett fattigt och smutsigt liv. Vid en folkräk-
ning 1693 uppgavs svenskarna vara 907, varav 39 var födda i Sverige och 
två vistats i Amerika sedan 1639. William Penn beskriver visserligen 
svenskarna som starka och arbetsamma, men utan större kulturella 
traditioner, och Pehr Kalm skriver 1748 att de blivit mer och mer lika 
indianer. Flera av svenskättlingarna verkade som tolkar mellan engels-
män/holländare och indianer. Med tiden kom också somliga svenskätt-
lingar att assimileras av den framväxande koloniala administrationen: 
Peter Rambo, Peter Cock och Israel Helm.2 Det svenska språket levde 
länge kvar i regionen. Vid mitten av 1700-talet talade omkring 2 000 
personer i området kring Delawarefloden svenska.3

De tidigaste svenska träkyrkorna finns inte kvar, men i Wilming-
ton (dåvarande Fort Christina) invigdes 1699 stenkyrkan Trinity Church 
som fortfarande används, och där svenskspråkiga protestantiska guds-
tjänster hölls ända in på 1830-talet. 1712 anlände Andreas Hesselius för 
att tjäna som pastor. Med på resan följde brodern Gustaf (Gustavus) 
Hesselius (1682–1755), som etablerade sig som en av de tidigaste verk-
samma konstnärerna i Nordamerika. Roland E. Fleischer konstaterar i 
sin doktorsavhandling från 1964 att mycket lite är känt med säkerhet 
om Gustaf Hesselius liv och arbete i Amerika, och att tidigare skriben-
ter gärna fyllt i luckorna.4 Tilläggas kan att det även gäller senare tiders 
historieskrivare. Fleischers anmärkning kan ses som en kritik av en 
tendens till etnocentrisk historieskrivning bland svenskar och svensk-
amerikaner, som jag senare ska återkomma till. Men just i detta fall 
kan de kreativa kompletteringarna likaväl uppfattas som en vilja att 
skriva Amerikas tidiga konsthistoria lite fylligare än vad källmaterialet 
egentligen tillåter.

Gustaf Hesselius lämnade snabbt Christiania och verkade på olika 
platser kring Philadelphia och i Maryland. Han rörde sig till synes obe-
hindrat mellan beställare från olika immigrantgrupper och religiösa 
riktningar. 1721–22 utförde han en av de första offentliga konstbeställ-
ningarna i Amerika, en nattvardscen för St. Barnabas Church, Prince 
County, Maryland.5 Sin huvudsakliga konstnärliga gärning gjorde han 
dock som porträttmålare.6 Han har beskrivits som den som införde 
den sena barockstilen i Amerika.7 Men det var ett rätt kärvt, och tämli-
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gen oskolat måleri som han utförde. I ett brev skriver domaren James 
Logan 1733:

We have a Swedish painter here, no bad hand, who generally does justice to 
the men, especially to their blemishes, which he never fails showing in the 
fullest light, but is remarked for ever having done any to ye fair sex, and there-
fore few care to sit to him.8

Ingenting är känt om Gustaf Hesselius konstnärliga utbildning, men 
det finns uppgifter som styrker att han arbetade som porträttmålare i 
Sverige före flytten. Kanske bedömde han försörjningsmöjligheterna i 
Amerika som bättre? Han var inte den ende europeiske konstnär som 
valde att flytta sin verksamhet över Atlanten, där det fanns en mark-
nad för ett mer naturalistiskt måleri än i Europa, även om beställarna 
vid denna tid säkert försökte följa modets svängningar på den gamla 
kontinenten.

Gustaf Hesselius avsaknad av senbarocka broderier i kombination 
med ett nyfiket, granskande öga kan möjligtvis förklara den överras-
kande direktheten hos hans mest kända porträtt av Tishcohan (Gå-sin-
väg-för-att-samla-mat) och Lapowinsa (Han-som-aldrig-nedvärderar-sig-
själv) utförda på beställning av John Penn 1635. Dessa båda målningar 
har en given plats i amerikansk konsthistoria, inte bara för att de avbildar 
de två lenapiska huvudförhandlarna som bröderna Penn lurade på ett 
betydande landområde, utan även för det anmärkningsvärda sätt som 
de avbildas på, med värdighet och individualitet.9 Genom dessa porträtt 
finns den tidiga svenska kolonin närvarande i amerikansk konsthistorie-
skrivning, även om Nya Sverige annars spelar en mycket undanskymd 
roll i landets historia.

Gustaf Hesselius lärde känna de ledande skikten i regionen, och 
gifte in sig i välbeställda engelska kretsar. Men goda kontakter till trots 
var den amerikanska konstmarknaden i början på 1700-talet ytterst be-
gränsad och han tvingades, eller valde, att vara mångsysslare. Han må-
lade släktvapen på vagnar och skyltar, gjorde teateraffischer och förgyll-
ningar och rengjorde gamla tavlor.10 Genom sina bröder Andreas och 
Samuel, sistnämnde reste senare över från Sverige och vistades i Penn-
sylvania 1719–31, behöll Gustaf Hesselius kontakten med den svenska 
församlingen, men hur ”svensk” han uppfattade sig – och uppfattades 
av sin omgivning – är omöjligt att veta. Faktum är dock att han döpte 
ett stycke mark som han förvärvade i Maryland till ”Swedenland”, vil-
ket förefaller vara en tydlig markering av härkomst och etnicitet. Men 
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med tiden kom han säkert att alltmer bli en naturaliserad engelsman 
(detta var ju före den amerikanska revolutionen), och hans barn följde 
de engelskspråkiga gudstjänsterna i den svenska kyrkan.11

Gustaf Hesselius testamenterade sina slavar till dottern, medan 
sonen Johan (John) Hesselius (1728–78) ärvde konstnärsmaterialet.12 
Sonen blev av allt att döma en framgångsrik konstnär och gifte in sig i 
plantagesocieteten i Virginia, som också utgjorde hans kundkrets. Han 
var Philadelphias ledande porträttmålare fram till den amerikanska 
revolutionen. Som lärare till den store amerikanske målaren Charles 
Wilson Peale – i utbyte mot en hästsadel – har även Johan, under nam-
net John Hesselius, en viktig position i den tidiga amerikanska konst-
historien.13

b

Den förste svenske konstnär som var verksam i Amerikas Förenta Sta-
ter, dvs. efter självständigheten, var Adolph Ulric Wertmüller (1751–
1811). Han reste till Amerika våren 1794 och kom att stanna i det nya 
landet, med undantag för en längre resa till Europa 1796–1800 då han 
försökte, dock utan större framgång, reda ut sina ekonomiska affärer i 
den gamla världen. Orsakerna till hans beslut att flytta är oklara. Svåra 
omständigheter i kölvattnet efter franska revolutionen, en olycklig kär-
leksaffär och äventyrslust har föreslagits.

I USA slog sig Wertmüller ner i Philadelphia, där han fick hjälp av 
konstnärsfamiljen Peale, som ju även kände släkten Hesselius. Staden 
hade ännu vid denna tid ett ansenligt antal svensktalande familjer, och 
hyste också den federala kongressen vars medlemmar Wertmüller san-
nolikt hoppades få porträttera.14 Men efterfrågan på konst visade sig 
inte vara stor, även om han fick utföra en del mindre porträttmålningar 
– det lilla formatet passade den närsynta målaren bäst, skrev hans elev 
Rembrandt Peale 1855.15 Wertmüller målade även den nya nationens 
första president, George Washington.16 Porträttet mötte emellertid 
ingen större entusiasm, och hängde länge undanskymt i konstnärens 
ateljé.17 Det fick kritik för Wertmüllers val av klädsel (Washington var 
inte klädd i sin generaluniform) och dess ”forced and foreign air”.18 
Rembrandt Peale ansåg att det var mörkt i tonen och hade tyska drag.19 
Anaclectic Magazine skyllde bristerna på konstnärens franska skol-
ning.20 Oavsett vilka tillkortakommandena var, söktes förklaringen till 
dem alltså utomlands.

Amerikas president 
som europeisk 
aristokrat. Adolph 
Ulric Wertmüller. 
George Washing-
ton, 1794, opd, 
65,4 x 53,7 cm. 
Foto: Graydon 
Wood, Philadelphia 
Museum of Art.
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Bakom kritiken låg sannolikt att Wertmüller, sin bakgrund och skol-
ning trogen, hade avbildat Washington som en europeisk aristokrat 
med utsökta kläder och med puder väl synligt på axlarna.21 Men vid 
denna tid hade den amerikanska porträttkonsten utvecklats i en egen 
riktning, bort från europeiska förebilder. En jämförelse mellan Wert-
müllers porträtt och Gilbert Stuarts ikoniska Washingtonporträtt från 
samma tid visar på den distinkta skillnaden mellan fransk-europeisk 
respektive amerikansk porträttkonst kring sekelskiftet 1800. Wertmül-
lers porträtt bär kvarvarande drag av rokoko, med hår och tyger målade 
med ett luftigt anslag. Washington bär en kokett knuten sidenskarf 
och har antydan till ett leende på läpparna. Men det var inte de kvar-
dröjande stildragen i sig som fick Wertmüllers porträtt att framstå som 
mindre fördelaktigt jämfört med amerikanska kollegors. Snarare är det 
så att den amerikanska publiken inte ville se sin president avbildad 
som en aristokrat från den gamla världen, utan som en karaktärsstark  
politisk och moralisk ledare för den nya, unga nationen. Skillnaden i 
smak har att göra med moraliska värderingar snarare än estetiska. 
Dessa kunde Stuart tillgodose bättre än någon annan. Hans Washing-
tonporträtt kunde sannolikt av samtida europeiska betraktare uppfat-
tas som lite valhänt, men aldrig insmickrande. Den statuariska – näs-
tan stela – hållningen hos presidenten kunde uppfattas som uttryck för 
positiva karaktärsdrag.

Wertmüller reste tillbaka till Europa 1796, men återvände till För-
enta Staterna 1800 och gifte sig med Elizabeth Hesselius, barnbarn till 
Gustav Hesselius.22 De köpte en egendom vid Naaman’s Creek i De-
laware på svensk historisk mark.23 Det förefaller emellertid inte ha fun-
nits några kvar i grannskapet som talade svenska.24 Wertmüller ägnade 
sig här, föga framgångsrikt, åt jordbruk samt ett och annat konstnärligt 
uppdrag. Han kämpade också mot en allt sämre syn. Men trots att de 
ekonomiska och konstnärliga framgångarna uteblev i Amerika, skrev 
han i sin dagbok att han aldrig varit lyckligare. 1802 blev han ameri-
kansk medborgare.25

Till Amerika hade Wertmüller tagit med sig Danaë med guldregnet 
som han här för första gången visade offentligt.26 Han försökte tidigt 
sälja målningen, men ingen var beredd att betala vad Wertmüller ansåg 
den vara värd. Rembrandt Peale igen:

His Danaë was admired by the few persons that talked about painting; but 
nobody thought of purchasing it, partly repelled by the subject, which was 
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abhorrent to their Quaker sentiments, and by the high price put upon it, as 
his masterpiece…27

Emellertid växte målningens rykte, och folk började söka sig till Wert-
müllers gård för att få se den. Wertmüller insåg att han kunde tjäna 
pengar på den även utan försäljning, och arrangerade med hjälp av 
Rembrandt Peale visningar mot betalning i Philadelphia. Målningen 
var den första svenska nakenchocken i USA, och blev en av Wertmüllers 
bästa inkomstkällor, dock utan att bli såld under hans livstid.

Målningen stimulerade även Rembrandt Peale att försöka överträffa 
sin svenske lärofader. Efter svenskens bortgång, målade Peale Dream of 
Love (1813), som han visade tillsammans med bland andra Danaë med 
guldregnet. Peales målning, som lär vara den första stora naketmålning-
en i USA utförd av en inhemsk konstnär, gick dock senare förlorad i en 
brand.28

Det finns inget som tyder på att Wertmüller svenska härkomst låg 
honom till last, men han tycks inte heller ha kunnat dra nytta av den. 
Hans ”franskhet” förefaller mer betydelsefull (i negativ betydelse) än 
hans ”svenskhet”. I Anaclectic Magazin 1815 omtalas Wertmüller visser-
ligen som svensk ”by birth” och född i Stockholm, men det fungerar 
endast som en faktaupplysning om den då avlidne konstnären.29 Hans 
franska skolning påtalas, som ovan nämnts, och han får erkännande 
för att ha bidragit till den amerikanska publikens intresse för bildande 
konst. Skribenten vill dock inte räkna honom till de allra främsta konst-
närerna: ”his genius, if it may be called so, was the genius of mechanical 
excellence”.30 Men det är på det moraliska planet, i känslan för takt och 
ton, som Wertmüllers brister tydligast kommer i dager:

His Danaë is his greatest and most splendid production. It is indeed his great 
work; and, for that very reason it is, on every account, to be regretted, that 
both in subject and the style of execution it offends alike against pure taste 
and the morality of the art.31

Efter Wertmüllers död – han ligger begraven vid den gamla svenska 
kyrkan Gloria Dei, i Philadelphia – auktionerades hans konst ut. Danaë 
och guldregnet lär då ha köpts på spekulation för $1 500, eventuellt av 
auktionshuset. Ett par år senare, 1815, dyker målningen upp som ex-
empel på osedlig konst som hotade moralen i Philadelphia.32 Samma år 
hölls en minnesutställning i New York.33 Därefter bleknade minnet av 
Wertmüller bort. Hans hustru dog bara månader efter honom i januari 
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1812. De hade inga barn och egendomen och den konstnärliga kvarlå-
tenskapen kom därför att skingras.34

1800-talet

”Det kändes godt i hjertat att höra med hvilken aktning det öfver allt i 
Södra Staterna taltes om Sverige och dess befolkning. Det är amerika-
narnes ’bästa nation’ och derför hafva vi i synnerhet att tacka mamsell 
Bremer och Jenny Lind”, skriver år 1860 Mathilda Nettelbladt (1814–
67), efter att i sex år bott och rest i North och South Carolina.35 Nettel-
bladts beskrivning kan tyckas märklig. Den kännedom om Sverige som 
fanns i USA vid denna tid måste varit ytterst begränsad. Det var före 
de stora utvandringarnas tid efter inbördeskrigets slut. Men en posi-
tiv Sverigebild hade säkert formats genom Fredrika Bremer och Jenny 
Lind. Bremers böcker var mycket spridda sedan 1840-talet. Hon hade 
själv besökt USA 1849–51, och vid ungefär samma tid gjorde Jenny Lind 
succé som den svenska näktergalen. Lind lär för övrigt ännu idag vara 
mer känd i USA än i Sverige.36

Tjugo år tidigare hade den svenske konsuln Swante M. Swenson 
skrivit att den stora allmänheten i Amerika vet så lite om hans hem-
land att det förväxlas med Schweiz, men att Bremer nu bidrog till att 
Sverige fick höjt anseende.37 Bremer och Lind ligger utanför vårt under-
sökningsmaterial eftersom de inte primärt verkade inom visuell kultur, 
även om sistnämnde var föremål för en mycket omfattande bildpro-
duktion.38 Men sammanblandningen med Schweiz – som ju inte be-
höver vara till någon nackdel för något av länderna – kommer vi ha 
anledning att återkomma till.

Vid mitten av 1800-talet fanns det ytterst få svenska konstnärer och 
arkitekter verksamma i USA. Immigranterna var till största delen arbe-
tare och bönder. Marknaden för bildkonst var också ytterst begränsad. 
En pionjär var Lars Gustaf Sellstedt (1819–1911) som vid tolv års ålder 
rymde hemifrån och gav sig ut till sjöss. 1837 kom han första gången till 
USA, där han tjänstgjorde under några år i amerikanska marinen. 1846 
bosatte han sig i Buffalo, New York, där han som självlärd konstnär teck-
nade, skulpterade och målade. Genom hustrun, född Caroline Scott, in-
troducerades han för stadens kulturella kretsar. Han målade bland andra 
presidenterna Millard Fillmores och Grover Clevelands porträtt. 1862 
var han en av grundarna av Buffalo Fine Arts Academy, för vilken han 
var president 1876–77. 1875 blev han den förste svenskfödde ledamoten 
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av National Academy of Design.39 En annan tidig immigrantkonstnär 
är Peter Magnus (Adamsson) Almini (1825–90) som emigrerade till Chi-
cago omkring 1848, där han öppnade en dekorationsmålningsverkstad 
som huvudsakligen utförde uppdrag i kyrkobyggnader. På 1860-talet 
öppnade Almini Chicagos första konsthandel, som har beskrivits som 
en föregångare till Chicagos Academy of Fine Arts och 1866 startade 
han tidningen Svenska Amerikanaren. Han var en framgångsrik affärs-
man och en betydelsefull organisatör av svensk-amerikanska intressen 
i Chicago.40 Ingen av dessa män tycks emellertid primärt ha uppfattats 
som svenskar och faller därmed utanför denna studie.

Philadelphia 1876

En arena på vilken vi kan studera amerikansk reception av svensk visu-
ell kultur såsom svensk är de stora världsutställningarna, där länderna 
möttes i en fredlig kamp, som det har sagts. Men bredvid den fredliga 
krigföringen i syfte att föra utvecklingen framåt, stod ”en aggressiv na-
tionell, politisk och ekonomisk kamp- och konkurrenssituation, ofta 
formulerad i krigiska metaforer”, skriver Anders Ekström i sin idéhisto-
riska studie Den utställda världen.41 På utställningarna visades det egna 
landets tekniska och kulturella framsteg fram, ofta avtecknade mot en 
historisk bakgrund. Ländernas utveckling jämfördes både officiellt, ge-
nom medaljutdelningar och andra priser, och inofficiellt genom besö-
karnas bedömningar.

1800-talets utställningsväsen kan uppfattas både som en avspegling 
av tidens nationalstatsbyggande, och som en aktiv komponent i skapan-
det av nationella föreställningar. Vi kan se hur konst, konsthantverk och 
arkitektur alltmer presenteras och förstås utifrån nationella kategorier. 
Konstmuseernas samlingar ordnas i nationella skolor, konsthistorien 
ges både kronologiska och geografiska strukturer, och det talas om na-
tionella stilar. På världsutställningarna ställdes föremålen ut strukture-
rade efter art och nationer. Nationella paviljonger blev allt vanligare vid 
århundradets slut, där andra ordningsskapande strukturer (jordbruk, 
handel osv.) ersattes av nationen som överordnad princip.

Vi kommer i det följande att titta närmare på det svenska deltagan-
det på världsutställningarna i Philadelphia 1876, Chicago 1893, St Louis 
1904, San Francisco 1915, Chicago 1933 samt New York 1939. Detta är 
inte samtliga världsutställningar som hållits i USA, utan de där Sverige 
framträtt med konst- och kulturutställningar, som uppmärksammats 
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av samtida amerikanska källor. Senare tiders utställningar har bedömts 
vara mindre intressanta, eftersom deras status och genomslagskraft då 
avtagit. Världsutställningarnas ”klassiska” period avgränsas av London 
1851 och New York 1939.

Jag kommer av praktiska skäl att koncentrera framställningen till 
arkitektur, konst, konsthantverk och design. Världsutställningarna 
har en lång förhistoria tillbaks till åtminstone det sena 1600-talet, om 
inte äldre tiders marknader under antiken och medeltiden också ska 
inkluderas. Under första halvan av 1800-talet inrättas en tradition att 
förlägga utställningarna i tillfälliga, för ändamålet uppförda, byggna-
der, vilket fått Elias Cornell att bestämma Paris 1834 till utställningsar-
kitekturens födelseplats och födelseår.42 Med ”världsutställning” avses 
en utställning där en lång rad nationer deltar. The Great Exhibition of 
the Works of Industry of All Nations i London 1851 brukar få beteckna 
startpunkten för de stora världsutställningarna, med ett fyrtiotal med-
verkande länder och över sex miljoner besökare.

Den unga amerikanska nationen var tidigt ute. Redan 1853, två år ef-
ter London, restes ett kristallpalats till världsutställningen i New York, 
ritat av Charles Gildemeister och George Carstensen, efter internatio-
nell tävling. Carstensen är kanske mest känd för sin plan för Tivoli i 
Köpenhamn. Att kristallpalatsets tak läckte var bara ett av utställning-
ens mindre problem. Planeringen och organiseringen av utställning-
en hämmades av motsättningar mellan de amerikanska delstaterna 
och den fick aldrig officiell uppbackning. Inte heller publikt var New 
York-utställningen så framgångsrik som den behövt vara, och den gick 
med gigantiskt underskott. Jämfört med de sex miljoner som besökte 
världsutställningen i London, är dryga miljonen besökare i New York 
inte mycket att skryta med.43

b

Mycket mer framgångsrik blev världsutställningen i Philadelphia 1876, 
som hölls med anledning av hundraårsjubileet av de amerikanska sta-
ternas självständighetsdeklaration. Ambitionsnivån var hög. För att 
erbjuda bättre med plats anlades ett nytt utställningsområde, Fair-
mont Park, i nordvästra utkanten av Philadelphia, där utställningssta-
den byggdes. Området låg vid Schuylkill river och erbjöd en pittoresk 
syn, med höjder, dalar, vattenspeglar och bäckar. Huvudansvaret för 
utformningen fick den blott 27 år gamle, bayerske arkitekten Herman 
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Joseph Schwarzmann.44 Det var han som låg bakom omgestaltningen 
av landskapet samt även flera av byggnaderna, däribland Memorial 
Hall och Horticultural Hall.

Det fanns farhågor från amerikanskt håll att de europeiska nationer-
na och kanske främst monarkierna skulle nonchalera Philadelphia, både 
på grund av USA:s perifera position och jubileets revolutionära tema, 
men de infriades inte. Ett femtiotal länder deltog, däribland Sverige.

Utställningen hölls öppen från den 10 maj till den 10 november,45 
och var en stor framgång, med nästan 10 miljoner besökare.46 Men 
den höga besöksiffran var ingen självklarhet. Öppningsdagen hade vis-
serligen mer än 186 000 besökare, men sedan föll besökssiffrorna till 
knappt 13 000 två dagar senare. Mitt under sommaren kom även det 
för många säkert chockartade beskedet att den amerikanska armén li-
dit ett stort nederlag mot Sioux- och Cheyenne-indianer vid Little Big 
Horn och att general Georg Armstrong Custer stupat i slaget. Firandet 
av självständigheten fortsatte emellertid, och besöksiffrorna växte, för 
att nå ett dagligt genomsnitt på styvt 115 000 i november. The Centen-
nial, som utställningen kom att kallas, fick rykte om sig att vara ”a great 
show for the money” (50 cent per dag).47

Vad som var storartat och vad som ansågs ge värde för pengarna be-
rodde förstås på intresse. Det fanns ingen möjlighet att under en dag ta 
in allt som visades och besökarnas vandring styrdes av håg och slump. 
Utställningarnas upplägg blev under andra halvan av 1800-talet allt-
mer omfattande och encyklopediskt. Inte minst fick konst och kultur 
alltmer framträdande plats. New York 1853 hade endast haft en mindre 
måleriavdelning. I Paris 1855 fanns en konstavdelning som beskådades 
av en miljon besökare. Att inkludera de sköna konsterna blev härefter 
snarare norm än undantag. Ändå tilldrog sig nog Mrs Brooks smör-
skulpturer i kvinnopaviljongen minst lika stor uppmärksamhet som de 
konsthistoriska mästerverken i Memorial Hall.48

b

Om Philadelphia har det sagts att: ”nothing on so grand a scale, so 
exotic, or so euphoric with ’culture’ had ever been seen in America be-
fore. Americans drank deep of the heady wine of art, and the hangover 
lasted for at least a quarter of a century, or longer than anyone cares to 
remember.”49 Det var framförallt Queen Anne-stilen och japansk och 
kinesisk konst som populariserades för den amerikanska publiken.
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Man ska hålla i minnet att världsutställningen öppnade i efterdy-
ningarna av 1873 års lågkonjunktur och att den stängde just innan den 
stora järnvägsstrejken utbröt 1877. Lågkonjunkturen gjorde finansie-
ringen av utställningen problematisk. Trots detta tycks ”the Centennial” 
ha präglats av tillförsikt. Amerikanarna visade stolt upp sina framsteg 
och noterade hur den gamla världen imponerades av järnvägsutbygg-
naden, tidningsindustrin och skolväsendet. Den nationella självkäns-
lan var tilltagande. På utställningen visades symaskiner, skrivmaskiner 
och Bells telefon.50 Det var också här som insamlingen till Frihetsgu-
dinnans fundament på Liberty Island initierades och besökarna kunde 
klättra upp i en fackla i full skala (Frédéric Bartholdis staty restes på 
plats i New Yorks inlopp 1886 som en gåva från Frankrike).51 Fram-
stegsoptimismen som kom till uttryck i Philadelphia förenades med en 
förvissning om att Gud stod på den unga nationens sida och utställ-
ningsområdet var fyllt av nationella och religiösa symboler.52

På utställningsplatsen fanns fem större utställningshallar: Main 
Building (fabriksvaror), Machinery Building, Memorial Hall (de sköna 
konsterna), Agriculture samt Horticulture. Därutöver fanns ett hund-
ratal mindre byggnader. Dessa var oftast uppförda av delstaterna, 
handels- och industriföreningar och främmande länder. I Philadelphia 
fanns för första gången en så kallad kvinnopaviljong, med syftet ”att 
visa, hvad qvinnor hittills kunnat producera, och att genom exempel 
ådagalägga, att qvinnans verksamhetsområde icke är inskränkt till 
nålen”, för att citera initiativtagaren Mrs. Elizabeth Duane Gillespie.53 
Byggnaden som var ritad av huvudarkitekten H. J. Schwarzmann inne-
höll allt från industriella produkter till konst och vetenskap, inklusive 
ett drygt sjuttiotal uppfinningar av kvinnor.54

För en modernistiskt tränad betraktare tycks utställningsområdet 
uppvisa ett kaos av olika arkitekturstilar, vad gäller såväl byggnadernas 
yttre, som utställningsarkitekturen och de utställda föremålen. Men i 
stor utsträckning följde formgivningen 1800-talets stillogik: jordbruks-
byggnaden var gotisk för att utrycka böndernas gudstro, trädgårdshal-
len morisk för att samspela med de utställda växternas exotism och 
utställningsbyggnaden för konst hade förstås renässansdrag som an-
spelade på konstens guldålder.55

Memorial Hall är, tillsammans med den mer blygsamma Ohio buil-
ding, den enda kvarvarande strukturen på plats från utställningen och 
var också den enda av de större byggnaderna som var uppförd i tradi-
tionell murningsteknik (de andra var inklädda järnkonstruktioner, ofta 
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av gigantiska mått).56 Det som ställdes ut var amerikansk och europe-
isk samtidskonst. Dominerande var landskapsmåleri samt genre- och 
folklivsskildringar.

Det svenska deltagandet

Allt som allt deltog ett femtiotal länder på världsutställningen. Sverige 
hade 1776 tillhört de första nationerna att erkänna USA och det fanns 
därför goda argument att delta i högtidighållandet med en ambitiös 
satsning. Amerikanska medier förmedlade uppgifter om att i förhål-
lande till folkmängden var Sveriges satsning större än någon annan 
nations.57 Av särskilt intresse här är bildkonsten i Memorial Hall och 
dess tillbyggnad, fotografiutställningen strax bredvid, och den svenska 
konstindustrin i the Main Building.

Det svenska deltagandet organiserades under ledning av Kongl. 
Svenska Komitén, Verldsutställningen i Filadelfia 1876.

Bland kommittémedlemmarna fanns Svenska Slöjdföreningens ord-
förande Fritz von Dardel, läkaren och politikern Charles Dickson samt 
arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. Sverige var det första land att 
anta inbjudan till utställningen, och även den första nation att 1874 
resa till Philadelphia för att undersöka förutsättningarna för utställ-
ningen.58 Till generalkommissarie för det svenska deltagandet utsågs 
Carl Juhlin-Dannfeldt (1823–1904).

Merparten av den svenska bildkonsten ställdes ut i ett annex nordöst 
om Memorial Hall, kallad ”Extension to the Art Gallery”. Avsikten var 
från början att all konst skulle inrymmas i Memorial Hall, men utrym-
mena visade sig otillräckliga och beslut togs relativt sent om att uppföra 
en utbyggnad som tillsammans med the Photographic Hall utgjorde the 
Department of Art.59 Annexet var till ytan nästan lika stort som huvud-
byggnaden.60 Även denna byggnad var ritad av H. J. Schwarzmann. Den 
var uppförd i nyrenässans och salarna hade naturligt överljus.

Huvudbyggnadens större salar delades mellan USA, Storbritannien, 
Frankrike, Tyskland och Italien, medan Norge, Sverige, Österrike, Bel-
gien, Ryssland och Spanien hade tillgång till mindre utrymmen. I den-
na byggnad utställdes ”konstverk af utmärktare beskaffenhet”, vilket 
för Sveriges del innebar 25 målningar av levande konstnärer inlånade 
från Nationalmuseum.61 Även i tillbyggnaden fick USA, följt av Frank-
rike, Holland, Belgien och Italien, större delen av utrymmet (cirka 25 
procent).62
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Till specialkommissarie för ”skönkonstafdelningen” utsågs sommaren 
1875 Olof Hermelin (1827–1913).63 Den mångsysslande Hermelin kombi-
nerade bland andra en militär och konstnärlig bana. 1848 hade han delta-
git som officer vid Västgöta Dals regementeskommendering på Fyn un-
der det dansk-tyska kriget. 1851 tog han avsked och ägnade sig därefter 
i hög utsträckning åt inventering av fornminnen och kyrkoinventarier 
på Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Som konstnär 
var han i stort sett autodidakt, även om han fått viss utbildning på Konst-
akademien och hos landskapsmålaren Theodor Billing. Hans konstnär-
liga verksamhet omfattar framför allt landskapsmåleri. 1871 valdes han 
till agré vid Konstakademien, men blev en av opponenterna 1885.64

Hermelin ställde samman såväl målningar i Nationalmusei ägo som 
nya verk av svenska konstnärer, hemma såväl som utomlands. Även 
Edward Bergh tycks ha varit behjälplig med urvalet, trots att han vid 
denna tid var handikappad efter ett slaganfall.65 Våren 1876 reste Her-
melin till Philadelphia, och kom att stanna ett och ett halvt år i USA.66 
Han återvände först sommaren 1877 till Sverige.

Från Amerika rapporterade Hermelin i Ny Illustrerad Tidskrift i maj 
1876 om förberedelsearbetet med utställningen. Efter en del omflytt-
ningar ska en del av den svenska avdelningen hänga i huvudbyggnaden 
tillsammans med Spanien, och resterande verk i ett eget rum i annexet, 
plus en extra vägg. Hermelin var nöjd med utfallet och lokalerna: ”Sve-
rige har således blifvit gynnadt framför många andra nationer. Skola vi 
kunna motsvara detta förtroende? Jag hoppas det. [– – –] Helsa kamra-
terna, och konstnärerna. Säg dem att alla skola få goda platser för sina 
konstverk.”67

Ett hundratal svenska konstnärer ställde ut i Philadelphia varav 21 
kvinnor.68 De svenska konstnärer som deltog förutom Hermelin var 
bland andra Olof Arborelius, Johan Ahrenberg, Edward Bergh, Theo-
dor Billing, Johan Boklund, Bengt Brandelius, Agnes Börjesson, Per 
Ekström, Anna Gardell-Ericsson, Johan Fredrik Höckert, August Jern-
berg, Amalia Lindegren, Severin Nilsson, Bengt Nordenberg, Anna 
Nordlander, Sophie Ribbing, Hugo Salmson, Geskel Saloman, Carl Skå-
nebrg, Oskar Törnå, Hanna Winge och Mårten Eskil Winge.

Andelen kvinnor var hög, med tanke på att Konstakademien först 
1864 öppnats för båda könen. Många av dem hörde till första eller 
andra årskullen. Ulla Manns uppmärksammar att ingen av dem valde 
att ställa ut i kvinnopaviljongen. Där deltog däremot svenskor med tex-
tilier och annat konsthantverk.69
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Hermelin hade hängt målningarna tätt efter 1800-talets estetiska 
preferenser, i tre till fyra register på väggarna. Av de svenska verken 
framhöll kritikerna Edward Berghs Marknadsdag i Düsseldorf och Björk-
skog, liksom Johan Höckerts Slottsbranden i Stockholm den 7 maj 1697 
som värda att notera.70 J. S. Ingram behandlar den svenska och norska 
bildkonsten ytterst kortfattat i The Centennial Exhibition, men konsta-
terar att verken var ”of a very good class”.71

I den tunga The Masterpieces of the Centennial International Exhibition 
kommenterar Edward Strahan sorgfälligt ett stort antal av de utställda 
verken. Utgåvan är dessutom rikligt illustrerad, bland annat med en 
xylografi av Bengt Nordenbergs Bröllop i en svensk landtkyrka. Bildtolk-
ningarna blir till resor i tid och rum. Inför Nordenbergs målning för-
flyttas betraktaren till ett lantligt Sverige:

Mr. Nordenberg transports us to Sweden, with his ”Wedding in a Country 
Church”. It is a homely, pleasant scene, with the peculiar innocuousness of 
the village type plainly stamped on every countenance. In this rustic tem-
ple, – so different from our Fifth Avenue congregations, – all the congrega-
tion know each other, and all will presently adjourn to dance at the feast. 
The kneeling couple receive the benediction of the clergyman, whose mind 
is already running, it may be, on the chosen slice of fat goose that will pres-
ently be his portion at the wedding-table. The hobbledehoy who holds up the 
evergreen is already practising the glances of courtship on the innocent gawk 
of a school-girl whose large hand is decorated with an unaccustomed glove 
and a bouquet. A very charming group, in this region, is the pair of pleased 
and sober-sided parents, by no means without a kind of unpretending dig-
nity, who guard between their knees the little demure maiden who sits on the 
kneeling-cushion and attends to her nosegay of sweet country flowers. Mr. 
Nordenburg’s work, somewhat defective in color, rather gains by our large 
and careful engraving.72

Nordenbergs målning är det enda svenska verk som Strahan kommen-
terar, i en volym på 366 sidor som utförligt behandlar stora delar av den 
utställda konsten. Det är en indikation på att den svenska konsten inte 
befann sig i fokus för den närvarande konstvärldens uppmärksamhet. 
Sverige tas inte upp i Strahans lista över utdelade priser.73

Inte heller hos Frank Leslie’s Historical Register är omdömet om den 
svenska kontingenten särskilt uppskattande:

[T]hey do not impress one as possessing extraordinary merit, although cer-
tainly none of the are very bad, while a few are quite up to the ordinary stan-
dard for the exhibition.74
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Till dem av svenskarna som fick positiva omdömen i Frank Leslie’s His-
torical Register hör Edward Bergh, Wilhelmina Lagerholm, Sophie Rib-
bing, Johan Fredrik Höckert samt Carl Skånberg. Dagstidningarnas 
rapporter är mer entusiastiska. Green Mountain Farmers korrespondent 
skriver att: ”The Swedish art collection has been a surprise to all but a 
few connoisseurs who were not unfamiliar with the names Bergh, Bor-
gesson, Herzberg, Kjorboe, Hermelin, Nordenberg and Ribbing.” Höck-
erts Slottsbranden ägnas ingående beskrivning, men även Skånberg, 
Nordenberg, Jernberg, Bergh, von Rosen och Cederström får beröm. 
Noterbart är, skriver korrespondenten, att det finns flera excellenta 
verk av kvinnor, varav Sophie Ribbing, Amalia Lindegren och Agnes 
Börjesson nämns.75

Även The Baptist Union uppmärksammar de svenska kvinnliga konst-
närerna: ”A noticeable feature is the large number and high excellence 
of the pictures painted by women.” Som helhet sägs ingen annan ut-
ställning dra större uppmärksamhet till sig än den svenska.76

b

Hur många intryck av svensk visuell kultur besökarna fick med sig hem 
från världsutställningen är naturligtvis svårfångat. Jag har främst an-
vänt tidningsartiklar, där intrycken från utställningsområdet snabbt 
omsattes i trycksvärta. Det har sina metodologiska problem. Journa-
listerna var ofta receptiva men rapporteringen byggde på ett snabbt 
flöde från upplevelse till tryckt text. Hur bestående intrycken var för de 
vanliga besökarna, efter omfattande vandringar på utställningsområ-
det och kanske en lång tågresa hem, kan vi bara spekulera i. Detsamma 
gäller hur medvetna besökarna var om det fjärran Sverige (som cop), 
när de drack kaffe och bullar i det svenska kaféet, eller strömmade förbi 
de svenska montrarna.

Philadelphiautställningen lades snabbt till handlingarna i Sverige. I 
historieskrivningen noteras på sin höjd att de stora framgångarna för 
svensk konst uteblev i Philadelphia 1876, i kontrast till Chicago 1893. 
Denna bild tycks emellertid snarare avspegla senare maktkamper inom 
svenskt konstliv än faktisk amerikansk reception. Hermelin som ställt 
sig bakom opponenterna 1886 såg vid 1900-talets början konsten ut-
vecklas i en riktning som han inte kunde förstå eller uppskatta.77 Han 
var som det heter ”fosterlandsvän” och förde på sin ålders höst en ihär-
dig kamp mot socialismen. Under pansarbåtsinsamlingen skänkte han 
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inkomsten av sina sålda målningar. I historieskrivningen har Herme-
lin heller aldrig tilldelats en plats som föregångare till den moderna 
svenska konsten.

För det finns fler tecken än ovan citerade tidningar som tyder på 
att det svenska deltagandet inte var helt utan framgångar. Under ut-
ställningens gång fick Hermelin uppmuntran hemifrån för de goda om-
dömena i Philadelphia och för de fina försäljningssiffrorna. Men när 
resultaten av juryns arbete tillkännagavs blev besvikelsen stor i svensk-
lägret.78 I kategorin oljemålningar fick Sverige endast två medaljer, en 
färre än Norge. Flest, 17 priser, gick till Frankrike följt av Storbritan-
nien med 14 och USA med 13. Efter protester mot att alltför få utmär-
kelser delats ut fick Frankrike ytterligare 19, Storbritannien 10 och USA 
28. Sverige och Norge tilldelades dock inga fler.79

De två oljemålningarna som belönades var utförda av Georg von 
Rosen (Porträtt) och Alfred Wahlberg (Landskap i månsken). Övriga 
svenskar som fick utmärkelser i konstavdelningen var Johan Börjesson 
(skulptur), Gottfried Berg (porfyrbord), Anna Gardell (akvarell), Nils 
Mandelgren (ritning, kyrkodekorationer), Magnus Isæus (träportal), 
Henry Osti (fotografi), Robert Roesler (heliografi), Johannes Jæger (fo-
tografi) och Carl Gustaf Wilhelm Carleman (heliografi). Efter förnyade 
protester tilldelades dock Sverige ytterligare utmärkelser i klassen olje-
målningar av en appellationsprisnämnd! Edward Bergh (Björkskog och 
Interiör af en furuskog), Johan Boklund (Konsultation), Olof Hermelin 
(Marin), August Jernberg (Förberdelser till måltiden), Anders Kallenberg 
(Bokskog), Arvid Lindström (Höstlandskap), Bengt Nordenberg (Bröllop 
i en svensk landtkyrka) och Amelie von Schwerin (Landskap med boskap) 
kunde lägga ytterligare lagrar till samlingarna.80

Efter utställningens slut hängdes de svenska målningarna in i hu-
vudbyggnaden och bjöds ut till reducerade priser. Sammanlagt lär den 
svenska konsten ha sålt för mer än 30 000 kr.81 Hermelin donerade sin 
målning The Graveyard of the Poor till Pennsylvania Academy of Fine 
Arts.82

Hermelin konstaterar i sin rapport från konstutställningen att 
konstintresset var stort och att amerikanerna behandlade den utländ-
ska konsten med välvilja, medan bedömningen av den inhemska kon-
sten ofta var hårdhänt.83 Själv erkänner sig dock Hermelin ha börjat 
uppskatta det amerikanska landskapsmåleriet, som till en början kan 
tyckas egendomligt, och nämner Frederic Church, William Trost Ric-
hards och Thomas Moran som exempel.84
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Enligt Hermelin blev amerikanerna överraskade av den högt utveck-
lade svenska (och skandinaviska) konsten: ”Det såg nästan ut, som om 
de besökande icke kunde till en början vid inträdet i dessa afdelningar 
tro sina egna ögons intyg.” Hundratals tidningar berömde den svenska 
konsten, enligt Hermelin, medan bara en enda var negativ. Sverige och 
Norge sålde också fler målningar än någon av de andra nationerna, 
trots de dåliga tiderna. 85

Hermelins rapport understryks i viss mån av amerikansk forsk-
ning kring ”the Centennial”. Utställningen har både betraktats som ett 
startskott för det amerikanska intresset för konst och arkitektur, och 
ett varningskott för den amerikanska konstvärlden, som såg sig akter-
seglad av Europa. Efter utställningen växte ett antal konstskolor och 
lokala konstföreningar fram, och amerikanska konstnärer började i en 
stridare ström söka sig till Europa för vidareutbildning.86

Den negativa bilden i Sverige av insatserna i Philadelphia tycks ha 
förstärkts av ekonomiska och administrativa problem som Hermelin 
råkade ut för (eller kanske orsakade) i Amerika. Maj Odelberg (1918–
2001) skriver sammanfattande om dessa incidenter:

I Philadelphia fick han problem med mindre nogräknade personer. Hermelins 
omisstänksamma natur gjorde att dessa människor tog hand om en del tav-
lor och annat material. Detta förbittrade tillvaron när Hermelin senare kom 
hem. Han hade intresserat målare i den svenska pariskolonin att sända verk 
till utställningen i Nya världen. Även om en del av konstnärerna fick medal-
jer, väckte det förargelse, inte minst genom protestartiklar i pressen, att Olof 
Hermelin ville hänga 13 av sina egna verk på en av utställningslokalens bästa 
väggar. Forskaren och storsamlaren Nils Månsson Mandelgren (1813–1899) 
hörde till dem som förlorade alster i Philadelphia.87

Oavsett hur det var med detta förefaller Hermelin ha arbetat vidare, 
också efter utställningen, med att marknadsföra och sälja svensk konst 
i USA, inte minst sin egen. Hermelin använde även tiden i USA till att 
måla, och hans amerikanska motiv bjöds ut tillsammans med verk från 
Sverige på konstauktioner i Philadelphia, Boston och Washington D.C. 
under 1877.88

b

På världsutställningen i Philadelphia deltog Sverige även med ett skol-
hus, ritat av Magnus Isæus och Ernst Jacobson. Sverige var stolt över 
sitt skolväsende och hade tidigare deltagit med ett skolhus också på 
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världsutställningen i Wien (1873), ritat av samma arkitekter. Byggnaden 
tillverkades i Sverige som en monteringsfärdig struktur och restes på 
plats av svenska hantverkare.89 Den är uppförd av sammanfogade en-
tumsplank, med en lätt kurvatur på väggarnas utsida, och med ”knut-
timrade” hörn, som får den att på håll se ut som en timmerstuga.90 
Den kraftigt utskjutande takfoten och gavelbalkongen ansluter till ti-
dens populära schweizerstil, något som också uppmärksammades i de 
samtida amerikanska kommentarerna. Men den har även dekorativa 
detaljer, som zigzagornament kring de rundbågiga fönsteromfattning-
arna, tunna kvartskolonner, och en sockel utformad av stående panel 
som för tankarna till romanska kyrkor och norska stavkyrkor. Harper’s 
Weekly spådde redan på vårvintern 1876 att skolhuset skulle dra upp-
märksamhet till sig:

The ”Swedish School-House”, situated quite near the main Exhibition build-
ing, and almost joining the Judge’s Pavilion, is destined to be an attraction to 
many visitors, who will see in the simple, but exquisite little structure a model 
for the future school for their little ones.91

Artikeln illustrerades med teckningar av Theodor Davis, som visade hur 
området färdigställdes inför öppnandet. En av teckningarna visar det 
svenska skolhuset, med en grupp människor framför.

Även i andra publikationer om världsutställningen beskrivs och dis-
kuteras skolhuset i uppskattande ordalag. I Frank Leslie’s Historical Re-
gister, reproduceras skolhuset:

[T]he entire building is carefully finished, all the wood being either oiled or 
polished, and no nails being exposed. The windows are arched, the sashes 
swinged upon hinges. It is one of the prettiest buildings on the ground.92

J. S. Ingram noterar att det förtjänade all uppmärksamhet för sin 
smakfulla formgivning.93 I tredje volymen av The Masterpieces of the 
Centennial International Exhibition avbildas skolhuset, som också ägnas 
ett längre stycke i texten. Men i bildtexten görs det förväxlingsmisstag 
som vi tidigare sett konsul Swante Swensson beklaga sig över och som 
även senare ofta drabbat Sverige i USA, ”The Swiss School-house”.94

På taket vajade den svenska flaggan och en skylt ovanför balkongen 
proklamerade SwedeN SchoolhoUSe.

Skolhuset låg väl synligt från huvudbyggnaden och skilde sig från 
den omgivande klassicerande arkitekturen med sina falska stockvir-
kesfasader. Det följde, liksom arkitekternas skolhus i Wien, i stort 
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normalritningarna för en folkskola på den svenska landsbygden, men 
hade mer dekorativa utsmyckningar, samt en något förändrad plan. I 
huset fanns utställningar om det svenska undervisningssystemet, ett 
tecken på stoltheten över skolväsendet, samt bostäder för några ur den 
svenska personalen.95

De amerikanska reaktionerna på det svenska skolhuset var entydigt 
positiva. I en första kommentar skriver American Architect and Building 
News 26 april 1876 att

The Swedish Schoolhouse, built of oak, is peculiar in its peaked roof, its low 
galleries extending around it close to the eaves, its doors studded with bright-
headed nails, and metal ornaments at the corners of the windows.96

En dryg månad senare återkom tidskriften med en längre diskussion 
om den svenska byggnaden:

The Swedish Schoolhouse might almost serve for a model of wooden con-
struction, but, is not one very likely to be followed in a land of steam-mills, 
boards, and clapboards. [– – –] The construction is substantially like that we 
are familiar with in Swiss cottages in Switzerland. [– – –] There are no thicker 
beams relieving themselves against the walls and carved into bells or string-
courses as in the Swiss houses. The openings too, are quite unlike the Swiss, 
being arched and shafted, and decorated with saw-tooth ornament, like 
twelfth-century Norman work, and so less suited to a wooden house; but 
they are somewhat harmonized with the surrounding construction by being 
set or grouped into square panels, and treated as filling. The wood-work is 
wrought with great nicety, and varnished or shellacked so as to preserve the 
natural color of the pine outside as well as inside. Altogether the beauty of the 
outline and disposition, the naturalness and firmness of the construction, 
and the simple grace of the detail, make this little structure one of the most 
charming things in the Exhibition.97

I sin historik över utställningen beskriver James Dabney McCabe 
(1842–1883) det svenska skolhuset som nätt och praktiskt utformat:

The Swedish School-House was a pretty little building constructed of native 
woods. It was built in Sweden and brought to this country in sections. It was 
one story in height, and was situated west of the Carriage Building and north 
of the building of the Department of Public Comfort. No paint was used in 
the building, but the native wood showed everywhere, fresh and brought to a 
high polish. [– – –] The neatness and order of this little building were particu-
larly noticeable, and the practical nature and thoroughness of the course were 
well shown by the exhibit made therein.98
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På plats i Philadelphia skriver Isæus nöjd hem till sin kollega Jacobson: 
”Det tyckes falla amerikanerna i smaken”.99

Till dem som besökte världsutställningen hörde landskapsarkitek-
ten Frederick Law Olmsted, som vid tiden ännu var verksam med ut-
formningen av Central Park i New York City. Olmsted blev uppenbarli-
gen intresserad av det svenska skolhuset och tyckte att det kunde passa 
in i stadsparken på Manhattan. Sent under hösten 1876 föreslog han 
parkförvaltningen att köpa byggnaden. Han beskrev den som en ”very 
ornamental, useful, and well-built structure of wood, [which] would be 
suited for the Central Park…”100

Byggnadens exteriör är idag avsevärt mörkare än 1876. De dekora-
tiva skorstenarna har ersatts av enklare utformade tegelkonstruktio-
ner, fönstren har bytts mot typiska amerikanska ”sash windows” och 
flaggstängerna tagits bort från taket. Efter att under de första 70 åren 
på plats ha använts för olika syften, (förvaringsutrymme, offentlig toa-
lett och lunchrum för kvinnor, entomologiskt laboratorium, naturstu-
dierum, med mera)101 blev huset 1947 hemvist för ”the Cottage Mario-

Beundrat svenskt 
skolhus på världs-
utställningen 
i Philadelphia 
1876. Arkitekter: 
Magnus Isæus och 
Ernst Jacobson.
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nette Theatre”. Sedan 1973 har byggnaden också hyst en mindre scen 
för marionetteatern. Detta innebär att tusentals barn och deras föräld-
rar årligen besöker huset, framför vilket den svenska och amerikanska 
flaggan vajar och informationskyltar upplyser om husets historia. Men 
de associationer som byggnaden väcker om Sverige har förstås föränd-
rats radikalt. 1876 signalerade den modernitet, såväl till sin funktion 
(det svenska folkskoleväsendet) som sin form (en stil som avviker från 
tidens stilpluralism). Idag uttrycker den snarast ett slags exotisk tradi-
tionalism. Liksom flera andra strukturer i Central Park anspelar den på 
den gamla världens kultur.

b

Som tidigare omnämnts ställde Sverige även ut konsthantverk och 
konstindustriella produkter i huvudbyggnaden. Enligt Harper’s Weekly 
tillhörde denna del de mest intressanta:

Some of the most interesting objects to be seen in the Main Building may be 
found in the west end […]. Japan, China, Sweden and Norway there present 
a variety of exhibits that has attracted the attention of all who have visited 
the great fair.102

I uppräkningen av länder framträder bilden av ett exotiskt hörn av 
utställningen, ett intryck som knappast förminskades på plats inför 
Norges vikingainspirerade föremål och Sveriges allmogeklädda dockor, 
som jag strax ska återkomma till. Men här ställdes även ut konsthant-
verk och konstindustrivaror av hög standard. I Frank Leslie’s Historical 
Register omnämns detta kortfattat men positivt:

There is species of majolica-ware shown here, which is extremely artistic and 
original in design. Its general popularity is displayed in the fact that almost 
every article in the collection is marked ”sold”. [– – –] The display of glassware 
is very handsome, and the carved wood, cabinet-work, etc, will attract atten-
tion.103

Ingram skriver i The Centennial Exposition, Described and Illustrated att 
efter järn- och stålutställningen var porslinet det som främst pockade 
på uppmärksamhet. Han framhåller särskilt Rörstrands kakelugn: ”No-
thing but a colored photograph would give an idea of the elegance of 
this article.”104

I The Masterpieces of the Centennial International Exhibition kom-
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menteras konstindustrin mer utförligt. Boken är rikligt illustrerad och 
texten kommenterar de reproducerade objekten. Fem svenska föremål 
avbildas – ovan nämnda kakelugn från Rörstrand, en terrakottastaty-
ett efter Molins Bältesspännare, Vikingavasen från Gustavsberg, samt 
två ornamentala gjutjärnsarbeten.105 Den svenska keramiken och 
porslinet beskrivs som bland det finaste på världsutställningen, både 
vad gäller konstnärlig halt och teknisk kvalitet. Rörstrand sägs, efter 
Konigliche Porcelaine Fabrique, delta med den bästa utställningen i hu-
vudbyggnaden.106 Kakelugnen ägnas en lång och ovatorisk text som 
avslutas med att

Whether in this piece we consider the adaptability of the material to the use 
proposed, or the character of the ornamentation allowable in an object of 
this kind, or simply the effect of the whole as we see it, there can be but one 
opinion of its merit, and we cordially recommend it to all, not only for its me-
chanical execution, which few will appreciate, but for its purity and harmony 
of design, which all can study and admire.107

De svenska konstindustriarbetarna rapporteras vara nästan lika skick-
liga som de franska och engelska och den svenska majolikan på utställ-
ningen är på flera sätt den främsta av allt det som finns utställt. Också 
den svenska terrakottan uppges befinna sig på hög nivå: ”Next to Italy, 
Sweden’s terra-cotta is the most satisfactory in the Exhibition.” Molins 
Bältesspännare ägnas en ingående analys, som avslutas med att: ”We are 
glad to see the reproduction of works of this class in terra-cotta.”108

Den redan tidigare positiva rapporteringen av utställningarna av 
svenskt konsthantverk och konstindustri, blir än mer entusiastisk in-
för kungahusets samlingar:

The remarkable collection of artistic pottery and porcelain in the Swedish 
Court at the Centennial, attracted the admiring attention of every one inter-
ested in this subject. It was undoubtedly the most comprehensive exhibit of 
the kind in the exhibition, and the only one worthy of being called a represen-
tative display. Moreover, it was the only exhibit that contained any novelty in 
this important branch of industry. [– – –] The Ornamental Iron Work in the 
Swedish Court at the Centennial, attracted attention, both by the excellence of 
the iron itself and the high degree of artistic skill manifested in working it.109

Bland kungahusets samlingar uppmärksammas särskilt Gustavsbergs 
Argentina, keramik täckt av ett ytskikt av silver, antingen för att ge en 
illusion av solida silverpjäser eller som underlag för dekorationer i färg. 
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Särskilt omtalar Smith den nyss nämnda Vikingavasen, som också av-
bildades:

In order to show the capabilities of the process to the best advantage, M. 
Gustafsberg had prepared an Argentina Vase [– – –]. It is a work of the high-
est artistic merit, worthy of rank among the chefs-d’ouvre of the Exhibition. In 
shape it corresponds to the ancient sepulchral urn of a Norse warrior; one of 
that race of Vikings whose sagas tell of conquests beyond the seas, when the 
rest of Europe was ignorant of the existence of another continent. Around 
the bowl of the vase is a series of nineteen medallions, telling the story of the 
hero’s life, in a quaint yet eloquent language, more intelligible than words. 
Beginning with the ceremonies attending his birth, we see portrayed his early 
life, his instruction in the use of implements of war, his initiation into the 
stern reality of war and his departure on some voyage of conquest. [T]he de-
sign […] has all the vigor characteristic of the art-work of Northern Europe. 
But its unique excellence is the exquisitely soft and rich texture of the silvered 
surface, so admirably contrasting with the decoration.”110

Som synes förenas modern teknik med tradition och arv. Jag kommer i 
senare kapitel att återkomma till frågor om ras i receptionen av svensk 
visuell kultur. Låt oss nu bara notera att Philadelphia 1876 är det första 
tillfället när detta tolkningsmönster dyker upp. Detta gäller inte enbart 
Sverige. George T. Ferris gör i Gems of the Centennial Exhibition (1877) 
en överraskande jämförelse av norsk och indisk konst över flera sidor 
och med två helsidesillustrationer. Upplägget bygger på romantikens 
idé om det indo-europeiska urspråket och det ariska folket. Trots sitt 
gemensamma ursprung, fann Ferris den norska och indiska kulturen 
högst olikartade, på grund av att båda är djupt rotade i sin historia. Den 
svenska kulturen uppvisar emellertid inte lika tydliga samband med sitt 
arv, trots att landet bebos av samma nordiska ras som Norge. Med un-
dantag från Vikingavasen är de svenska föremålen inte förbundna med 
historien, enligt Ferris. Men å andra sidan, skriver han, är de svenska fö-
remålen ”essentially modern”.111 Dikotomin mellan å ena sidan trohet till 
den nationella historien och, å andra sidan, modernt uttryck, kommer vi 
att kunna följa i den amerikanska receptionen in i samtiden. Det gäller 
också användandet av Norge som ett kontrastivt exempel till Sverige.

Att Vikingavasen fick stor uppmärksamhet vittnar om tidens stora 
fornnordiska intresse också i USA. En stor del av det utställda svenska 
konsthantverket (liksom det norska) hade fornnordiska drag, exempel-
vis en dryckeskanna ritad av Magnus Isæus.112 1860- och 1870-talen 
var fornnordismens storhetsperiod inom såväl konsthantverket som 
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konstindustrin. Användningen av ”fornnordiska” formelement blev 
också ett sätt för de nordiska länderna att synas i den hårda konkur-
rensen på världsutställningarna.113

I kvinnopaviljongen ställde bland andra Handarbetets vänner ut 
hemslöjd. Föreningen hade bildats i Stockholm två år tidigare, som en 
följd av den uppmärksamhet som den svenska hemslöjden väckt på 
världsutställningen i Wien 1873. Men det var ”de fornnordiska mönst-
ren och snårsömmen som blev föreningens signatur och kännetecken 
under de första åren på 70-talet”, skriver Bo Grandien: ”[M]an skulle 
kunna kalla drakslingan rörelsens tändande gnista.”114

Sverige deltog med fornnordiskt utformade föremål vid flera inter-
nationella utställningar under 1870-talet, men därefter minskade de i 
antal. Stilen levde endast kvar i vissa produkttyper, som exempelvis 
dryckeshorn (se följande kapitel om Chicagoutställningen 1893). Någon 
inarbetad nationell stil blev aldrig fornnordismen i Sverige, till skillnad 
från i Norge där den också hade en senare blomstring som närdes av 
nationalismen under unionsupplösningen.115

Skälet till att den fornnordiska stilen hade svårt att vinna uppskatt-
ning i Sverige var att starka intressegrupper i och kring Svenska Slöjd-
föreningen var angelägna om att nationen skulle framstå som modern. 
Att ha drakornamentik på ett cigarretui uppfattades som löjeväckande. 
I ett kort perspektiv innebar denna inställning att Sverige förlorade 
vikingarna till Norge (åtminstone till en del), men på längre sikt lade 
denna inställning hos Slöjdföreningen grunden för Sveriges stora fram-
gångar från 1920-talet och framåt. För Norges del innebar den starka 
associationen till forntiden en tradition som nationen har haft svårt att 
ta sig ur inom konstindustrin (vi återkommer i senare kapitel till frågan 
om vinster och risker med starka berättelser, så kallat ”spårberoende”).

Till det i de svenska avdelningarna som tilldrog sig mest intresse 
från publiken hörde, tvivelsutan, dockor i folkdräkt som visade ”tradi-
tionellt” svenskt liv, och med föremål ur Hazelius samlingar. Figurerna 
var gjorde med bemålade ansikten och händer av vax eller gips, och 
klädda i autentiska kläder.116 I den svenska redogörelsen karaktäriseras 
de som ”bilder ur vårt folklif”. De var utförda av Karl August Söderman 
(1835–1907) under konstnärlig ledning av Fritz von Dardel och uppgavs 
i den svenska rapporten från utställningen ha samlat ”täta skaror af 
intresserade åskådare”.117 Detta bekräftas av Frank Leslie’s Historical 
Register som kallar dem de antagligen mest anslående föremålen i den 
svenska avdelningen.
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Such great care has been taken to secure absolute correctness in detail, that 
when the hand of one of the figures was broken in transit, it was supplied by 
a cast taken from the hand of a Swedish girl in the employ of the Commis-
sion. Most of the groups were made up from paintings. Countenances and 
the attitude of the figures are remarkably natural. One of the most admirable 
of these groups is that represented in our illustration, in which a Laplander in 
his sledge is shown. The sledge is drawn by a reindeer, and the driver is stop-
ping to chat with a fur-clad woman, carrying a baby dung to her neck in a sort 
of trough – a thoroughly national characteristic.118

Längre fram i redogörelsen återkommer Frank Leslie’s Historical Register 
till dockorna, med än större entusiasm:

There is perhaps no special class of articles exhibited in the Main Building 
which has been more generally inspected than the groups of life-size figures 
exhibited in the Swedish Department. These figures illustrate peasant life in 
Sweden. They are the work of a noted Swedish sculptor – Professor Töder-
man [sic!] – of the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. Coloring and 
costuming of these figures are admirably true to life, and their grouping and 
attitudes artistic, and at the same time natural. The peculiar scene about the 
little cradle of the dead baby attracts special attention. The grouping which 
illustrates the old-time play of pulling a flower to pieces with some such re-
frain as ”He loves me, he loves me not,” etc. – reminiscence of Marguerite and 
Faust, by-the-way – will be found in the Women’s Pavilion.119

Även i Ingrams The Centennial Exposition beskrivs dockorna vara det 
som lockade flest åskådare i de svenska och norska avdelningarna. Sär-
skilt samefamiljen (Lapplandskap med lappar, stadda på höstflytt, från 
Kvikkjokk) och ett hem med ett avlidet barn framhålls.120 Sistnämnda 
baserades på Amalia Lindegrens populära målning Lillans sista bädd. 
Också flera av de andra figurgrupperna baserades på konstnärliga för-
lagor (Willhelm Wallanders Vingåkersflickor, nej-ja, också kallad ”Älskar, 
älskar inte”, Johan Fredrik Höckerts Gudmors besök samt bilder ur Gus-
taf Sandbergs Ett år i Sverige), medan andra tycks ha varit fria kompo-
sitioner. Allt som allt tycks det ha rört sig om 30 dockor uppdelade på 
tolv figurgrupper.121

Dockorna hade visats tidigare på internationella utställningar, 
kanske redan på världsutställningen i Paris 1855. Även om Hazelius 
ursprungliga idé varit att använda dem till utställningar om allmoge-
kulturen i Stockholm, visade de sig bli uppmärksammade på interna-
tionella utställningar. Liknande – eller samma – vaxdockor visades på 
världsutställningen i Paris 1867 och en ny uppsättning tillverkades till 
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Wien 1873.122 Varför avstå från ett vinnande koncept? En viktig skill-
nad är att 1876 visades dockorna utan målade bakgrunder, vilket de 
haft på tidigare utställningar i Sverige och utomlands.123

Att figurgrupperna tillhörde de mest uppskattade av de svenska 
utställningarna framgår av att Frank Leslie’s Historical Register ägnade 
dem inte mindre än två bilduppslag. Det första visar samen i sin släde, 
dragen av en ren. Bakom syns en stor mängd människor uppmärksamt 
betrakta gruppen. En äldre man tycks konsultera en bok. Det andra 
uppslaget är en dekorativ sammanställning av nio andra figurer/figur-
grupper. Det minner om fotografier på en anslagstavla, på ett likartat 
sätt som i det vid tiden omtyckta trompe-l’œil-måleriet, och är spegel-
symmetriskt ordnat. Varje ”bild” är numrerad och åtföljs av en förkla-
ring nederst på sidan.124

Även om ett betydligt modernare Sverige visades fram på andra stäl-
len av utställningen – den svenska skogs- och gruvindustrin, skolvä-
sendet, etc. – tycks allmoge- och samefigurerna ha hört till det mest 
uppskattade och visuellt anslående. De faller in i ett mönster av in-
tresse för det exotiska, som går att följa i alla världsutställningar, åt-
minstone fram till andra världskriget. Ännu hade inte bilden av Sverige 
som en modern industrination vuxit fram.

Södermans dockor 
i Orsadräkt på 
världsutställningen 
i Chicago 1893. 
Foto: Nordiska 
museet.
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Chicago 1893

Det var långt ifrån självklart att Sverige skulle medverka på världsut-
ställningen i Chicago 1893, i synnerhet i konstavdelningen. Resultatet 
av den föregående, första amerikanska världsutställningen, i Philadel-
phia 1876, uppfattades som svagt av det deltagande Sverige, både vad 
gällde ekonomi och kulturellt genomslag. Dessutom hade svenskarna 
denna gång hellre sett att New York hade gått segrande ur kampen om 
var utställningen skulle hållas. Den nyanlagda, knappt 60 år gamla, 
explosionsartat växande staden vid Lake Michigan hade dåligt rykte. 
New York eller Washington kändes mer kulturella för européerna, en-
ligt Ulla Ehrensvärd som i en uppsats från 1966 behandlar det svenska 
deltagandet på Chicagoutställningen.1

Sverige valde till slut att delta, men på en mycket lägre nivå än i Phi-
ladelphia. Den långa fraktvägen till Chicago var ett skäl till att Sverige 
bara skickade omkring hälften så mycket som 1876, men det främsta 
skälet, skriver Ehrensvärd, ”var nog åsikten, att Sverige inte kunde få 
något direkt ekonomiskt utbyte av en kontakt med Mellersta Västern”. 
Det kan tyckas märkligt att intresset från Sverige var så svalt med tan-
ke på att Chicago vid denna tid hade den största svenska populationen 
utanför Skandinavien.2 Men de svenskar som bodde i Chicago var till 
största delen arbetare, och även om utställningen kunde glädja dem, 
var det inte de som var målgruppen. Ett av de främsta syftena med ett 
svenskt deltagande var trots allt att befrämja svensk export.

Chicagos dåliga anseende kommer till tydligt uttryck i företalet till 
Gustaf Gullbergs reseskildring från världsutställningen, Boken om Chi-
cago, 1893:

På väg till USA. 
Anders Zorn,  
Omnibus, 1893, 
opd 126 x 88 cm. 
Foto: Isabella 
Stewart Gardner 
Museum.
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Man skall ju tusen engelska mil in i den vilda vestern och vet icke ett dugg 
om bästa vägen och bästa sättet att ordna resan. Och så, när man kommer 
fram till Chicago, – som för resten lär skola vara en förskräcklig stad – hur 
kan man reda sig?3

Gullberg uttrycker sig här som en typisk europé. I Europa och inte 
minst Norden fanns en bild av USA som kulturellt efterblivet, ett land 
av cowboys och uppkomlingar.

I utställningskommissionen, som leddes av Artur Leffler, ingick 
bland andra Oscar Björck och Isaak Gustaf Clason.4 Till utställningen 
producerades en ambitiös, engelskspråkig katalog i två band om sam-
manlagt cirka 300 sidor. I den första delen redogjordes för de svenska 
utställarna i såväl den svenska paviljongen som i andra byggnader på 
utställningsområdet. Den andra volymen innehåller en omfattande 
redogörelse av Sverige och svensk kultur. Avsnittet om de sköna kon-
sterna skrevs av Anders Georg Göthe, som tar sin början i slottsbygget 
med Nicodemus Tessin d.ä. och David Klöcker Ehrenstrahl, för att sluta 
i samtiden med Gustaf Wickman.5

”The Colombian Exposition” anordnades med anledning av 400-års-
minnet av Christopher Columbus landstigning i Västindien 1492. Ko-
pior av Columbus tre skepp, Niña, Pinta och Santa Maria, for från Spa-
nien mot Chicago på 400-årsdagen av Columbus avresa 6 augusti 1492. 
Några byggnader invigdes också redan 20 oktober 1892 för att tajma 
Columbus landstigning, men den officiella öppningen av världsutställ-
ningen var 1 maj 1893. Planenligt stängdes den sex månader senare den 
30 oktober.6

Utställningen har främst gått till konsthistorien för den bittra strid 
som utbröt bland de amerikanska arkitekterna om vilken stil som 
skulle användas för utställningsarkitekturen. Chicagoskolan slogs för 
sin ”nationella stil”, medan östkustarkitekterna ansåg klassicism vara 
det enda tänkbara. De senare vann och John Sullivan fällde den ofta 
citerade kommentaren att den skada världsutställningen åsamkat USA 
skulle bestå ett halvt århundrade.

För att ge utställningsområdets alla palats, paviljonger och hallar ett 
sammanhållet uttryck reglerades deras mått, men det enskilt viktigaste 
beslutet vad gäller helhetsverkan tillkom sent under planeringen: näs-
tan alla byggnader på området målades vita.7 Utställningsområdet kom 
därför att kallas den vita staden, och måste ha framstått som tagen ur 
en dröm för många av besökarna.

Målsättningen var att skapa den största utställningen världen sett. 
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Landskapsarkitekten Frederick Law Olmsted valde platsen, Jackson 
Park vid Lake Michigan, och ritade grönområdena. Arealen var dubbelt 
så stor som Parisutställningen 1889, men besökssiffrorna nådde ald-
rig upp till Paris nivå – drygt 27 miljoner mot 32 miljoner i Frankrike.8 
Trots denna besvikelse är antalet besökare imponerande, tre gånger 
fler än i Philadelphia 1876.

Innan vi tittar på de två delar som intresserar oss mest, den svenska 
paviljongen och den svenska konstutställningen, ska vi skaffa oss en 
snabb helhetsöverblick över den svenska närvaron i Chicago. Sverige 
fanns representerat på flera håll på utställningsområdet: i maskinhal-
len, fiskeribyggnaden, på konstutställningen och i kvinnornas bygg-
nad. Enligt Ehrensvärd var det Gustaf De Lavals ångturbinfabrik som 
tilldrog sig den största uppmärksamheten av de svenska utställarna.9 
Med en i Gullbergs reseguide anonym amerikansk skribents ögon går 
vi in i industripalatset:

hvilket är den största byggnad, som menniskohand någonsin uppfört. Det 
innehåller 30 och ½ acres af golfyta, och ett tusen små hus med en storlek af 
25 x 50 fot skulle mycket lätt kunna inrymmas i detsamma. Industripalatset 
har i uppförande kostat $1,500,000.
 Det inre af denna jettebyggnad är uppfyldt med skatter, hitsända från alla 
jordens nationer. Man skulle ledigt kunna vandra här en hel vecka, och ändå 
inte hinna med att se allt, hvarför vi, som ha brådtom få inskränka oss till att 
taga en allmän öfverblick af det hela.
 Vi se då, att korridorerna äro utlagda som gator, och följande saker synas 
bland andra vara utstälda: möbler, stenvaror, marmor, sten och metallmo-
nument, glasvaror, träsniderier, guld och silfvervaror, juveler och smycken, 
ur, sidenvaror, bomulls- och linnevaror, mattor, kläder, pelsverk, artificiella 
blommor, toalettsaker, reseffekter, guttaperkasaker, leksaker och galanteri-
varor, lädervaror, mått, mål och vigt, kok- och värmeapparater, varor af jern, 
badkar, vattenledningar skrifmaterialier och skrifmaskiner etc.
 Till sist ännu ett par siffror, förrän vi skiljas från denna byggnad, som verk-
ligen med fullt skäl må kallas »the greatest on the earth.»
 Byggnadens höjd är 245,6 fot. Taket är uppburet af 211 fot höga stålbågar, 
vägande tillsammans 11,000,000 skålpund. Materiel: 15,000,000 fot timmer, 
10,000,000 skålpund jern, förutom glas, färger etc. Hela byggnaden beräknas 
kunna rymma 300,000 menniskor. Golfvet består af 7,000,000 fot timmer, 
och det tog fem vagnslaster spik att sätta ihop det. Ljustaket (the skylights) 
täcker en yta af 11 acres och innehåller 40 vagnslaster glas.10

Vi förstår genom skribenten den förkrossade känslan av att inte kunna 
se och uppleva allt. Vad såg egentligen de 27 miljoner besökarna av ut-
ställningsområdet? Många strosade säkert runt, häpna över storskalig-
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heten, tog del av de nöjen som erbjöds, men såg bara en bråkdel av ut-
ställningarna. Exotismen var påtaglig liksom fascinationen inför olika 
slags moderniteter. Den som ville kunde bli buren i bärstol av ”svart-
muskiga österländingar” i det som beskrivits som det Vita Mekka.11 
Säkert var det, som diskuterats ovan i avsnittet om Philadelphia 1876, 
endast en mindre andel av besökarna som hittade till de svenska utstäl-
larna, och ännu färre som uppfattade dem som ”svenska”.

I kvinnopaviljongen, Woman’s building, visades mycket konsthant-
verk, men även bildkonst. En särskild kvinnoutställning hade som ti-
digare nämnts funnits även i Philadelphia 1876, men denna gång var 
också utställningsbyggnaden ritad av en kvinnlig arkitekt, Sophia G. 
Hayden och skulpturen utförd av Alice Rideout.12 Sverige deltog med 
framför allt konstindustri och konsthantverk, med deltagare från 
Handarbetets vänner och Tekniska skolan. Bland de 32 svenskorna 
som ställde ut kan nämnas Selma Giöbel (konstslöjd), Lea Ahlborn 
(relief och medaljkonst), Amalia Lindegren (porträtt av drottning So-
fia) och Anna Boberg (som också ställde ut måleri i konstavdelningen). 
Men allt i byggnaden var inte utfört av kvinnor. Här hängde också det 
helfigursporträtt av mrs Potter Palmer som nu finns på Art Institute 
i Chicago. Nästan 2,5 meter hög är det en av Zorns större målningar. 
Målningen beställdes av styrelsen för världsutställningen och avtäcktes 
under pompa och ståt.13

Till utställningen hade ”The Swedish Ladies’ Committee” under re-
daktörskap av Ellen Fries sammanställt en engelskspråkig rapport om 
de svenska kvinnornas situation inom utbildning, filantropi, litteratur 
& konst samt offentlig förvaltning & handel.14 Bland mycket annat 
innehåller rapporten den första svenska konsthistorien om kvinnliga 
konstnärer, som tar sin början i medeltiden och slutar i samtiden. 
Bland de på utställningen deltagande konstnärerna framhålls i boken 
Lea Ahlborn för sina medaljer, bland andra en som New York City 1876 
lät prägla till 100-årsjubileet av självständighetsdeklarationen, och 
Amalia Lindegren vars Lillans sista bädd fanns med som vaxtablå.15

Vår redan tidigare citerade anonyma amerikanske skribent är entu-
siastisk över byggnaden:

Om sjelfva inredningen torde det vara onödigt att säga mera än att densam-
ma med stor smak verkstälts af kvinnor, och att den vackra byggnaden är fyld 
med frukterna af kvinnors arbete på konstens, vetenskapens, litteraturens, 
den husliga ekonomiens, uppfinningarnes, sömnadens och broderiets olika 
områden. Aldrig förr har kvinnan haft sådant rättvist skäl att känna sig stolt 
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öfver sitt kön, och aldrig förr torde olika damkomitéer, först och främst den 
stora hufvuddamkomitén i Chicago, som ledts af en bland de mest intelligen-
ta kvinnor i Amerika, Mrs Potter Palmer, ha arbetat så enigt och med sådant 
nit för samma mål.16

I andra utställningsbyggnader som Agriculture Hall och Machinery 
Hall ställde svenska företag ut maskiner, skogs- jordbruks- och fiske-
produkter. Till bilden av Sverige som en trä- och järnnation lades vid 
utställningen alkohol. Järn, tändstickor och punsch äro Sverige för ut-
länningen, rapporterade Bohlin. Sex svenska punschtillverkare fanns 
på plats.17

Den vita staden och den svenska villan

Utvecklingen under 1800-talets andra hälft gick mot att allt fler natio-
ner reste egna paviljonger vid världsutställningarna, som en del av de 
nationella manifestationerna. I Chicago deltog drygt femtio utländska 
nationer, varav nitton uppförde egna utställningsbyggnader.18 Sverige 
hade förhandlats sig till en bra belägen, om än lite svårbemästrad, tri-
angulär tomt nära fiskeriutställningen i den nordöstra delen av utställ-
ningsområdet.

Entusiasmen inför världsutställningen på hemmaplan hade varit 
svag under det inledande förberedelsearbetet, kanske bland annat för 
att det fanns en motvilja att för amerikanarna visa upp hur fattigt och 
eftersläpande Sverige var inom jordbruk, industri och teknik. Men 
frampå sommaren 1892 hade intresset ökat i Sverige, eventuellt eggat 
av att Gustaf Wickmans nationalistiskt utformade svenska paviljong 
hade reproducerats i flera svenska dagstidningar.19 Paviljongen gick un-
der namnet ”Svenska villan” och prefabricerades i Eskilstuna innan den 
sändes till Chicago.

När världsutställningen öppnades av president Grover Cleveland 
den 1 maj 1893 var stora delar av utställningsområdet ännu inte klart. 
En lång och hård vinter hade försenat arbetet och transporterna från 
Europa, liksom strejker bland arbetarna.20 Som följd av detta kunde 
den svenska paviljongen inte öppnas för allmänheten förrän den 4 juni, 
flera veckor efter att utställningen officiellt hade invigts. Byggnaden 
var långt mer monumental än beteckningen ”villa” kan förleda oss att 
tro. Dess tydliga avsikt var att producera positiva bilder av Sverige, och 
då inte minst av Sveriges ärorika förflutna. I sin utformning ansågs den 
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av sin samtid förena nationella svenska drag, från Vasaslottens runda 
torn till rokokoinspirerade tornhuvar. Ehrensvärd pekar vidare på ”re-
miniscenser från Wickmans närmast föregående alster, det tillsam-
mans med Georg Ringström utarbetade förslaget till riksdagsbyggnad, 
där Vadstena slott var en tydlig inspirationskälla”.21 Gullberg beskriver 
målande paviljongens koloristiska kvaliteter:

Det mörka spåntaket, de gröna fönsterinfattningarne, guldkronan kring spi-
ran, och den måleriska fasadgrunden af omvexlande tegel, cement och ce-
mentmosaik, ger det hela ett lif, en originalitet och en ’flägt’ som ovilkorligen 
fängsla alla.22

I senare tid har Fredric Bedoire uppmärksammat hur planen, med den 
likbenta triangeln som bas, refererar till tomtens form, och att den för-
enar ”element från amerikansk Shingle Style och nordisk träbyggnads-
tradition – stavkyrkor och klockstaplar”.23 Till skillnad från svenska 
paviljonger på tidigare världsutställningar var Wickmans skapelse emel-

”Den svenska 
villan” i Chicago 
1893. Arkitekt: 
Gustaf Wickman. 
Foto: Riksarkivet.
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lertid inte en kopia av ett berömt nationellt byggnadsverk,24 utan en 
självständig skapelse. Den hänvisade till den stolta historien med drak-
huvuden på gavlarna men uttrycket kunde ändå uppfattas som högst 
samtida. Wickmans paviljong ville alltså förena modernitet med histo-
riska referenser, och ”svensk” byggnadstradition med samtida interna-
tionella stildrag (inte minst amerikanska). En alltför stark betoning av 
nationell egenart och tradition riskerade att motverka Sveriges ambitio-
ner att framträda som en modern industrination. Härvidlag står den i 
kontrast till den norska paviljongen, utförd som en stavkyrka.25

Även Norge hade alltså en egen paviljong. De båda unionsländerna 
manifesterade genom arkitekturen olika förhållande till nationalitet 
och historia. Norges behov av att under unionstiden visa sin självstän-
diga prägel satte spår för lång tid i amerikansk reception. Vid detta ge-
mensamma framträdande betonades traditionen starkare i den norska 
paviljongen, medan moderniteten framhölls mer i den svenska, om än 
en modernitet byggd på historiens grund.

Norge manifesterade på flera sätt sina ambitioner till självständighet. 
I alla officiella sammanhang på utställningen, som kataloger, handböck-
er och medaljonger, presenterades unionen som ”Norway and Sweden”. 
Reseskildraren Bohlin må i storsvensk anda överdriva, men efter en resa 
i USA 1893 noterade han att i ”Amerika betraktas Sverige endast som ett 
litet annex till det ’stora Norge’ ”.26 Till det mer uppmärksammade nor-
diska inslaget hörde att Norge lät bygga en kopia av Gokstadskeppet och 
segla det över till Amerika. Den lyckade norska vikingaöverfarten fram-
stod i bjärt kontrast till spanjorerna som bogserat över Columbus skepp. 
I den norska retoriken framhölls Leif Eriksson både som norrman och 
Amerikas egentliga upptäckare. Efter att lite överförfriskade ha orsakat 
visst tumult i New York möttes norrmännen av en stor folksamling vid 
ankomsten till Chicago.27 Vikingarnas bedrifter väckte beundran i en 
nation där många hade erfarenhet av att korsa Atlanten i båt.

b

Även om den svenska paviljongen inte framstod som någon stilkopia 
för de arkitektoniskt bildade betraktarna var det dess historiska röt-
ter snarare än nyskapande drag som framhölls i amerikansk press. The 
Times skrev att ”[i]t will be patterned after the old Swedish cathedrals” 
och The Democratic Standard att Sverige, liksom Norge, skulle hålla sig 
”home talent” och resa en triangulär svensk katedral. I andra tidningar 



84

berättades att formgivningen byggde på gamla stavkyrkor.28
Frågan om nationell image bekymrade en del svenska skribenter, 

som ansåg att paviljongen visade upp Sverige som något gammalt, 
istället för att lyfta fram landet som modernt. Byggnaden utgjorde ”ett 
skarpt afbrott mot öfvriga omkring liggande bygnader, hvilka samt-
liga voro uppförda i en modern stil”, skriver reseskildraren Bohlin som 
emellertid inte uppvisar några större insikter i konst och arkitektur.29 
Ehrensvärd sammanfattar receptionen med att ”[v]isserligen anmärkte 
andra på den svenska villans ålderdomliga karaktär, men i stort sett 
rönte den en smickrande uppmärksamhet, som senare renderade den 
en medalj. Svenskarna kunde således från början känna medvind i Chi-
cago.”30

Enligt Ehrensvärd uppskattade amerikanarna att byggnadens sock-
el, utförd i tegel, järn och cement, var en utställning i sig, bekostad av 
svenska (eller rent utav skånska) företag. Skånska Cement AB stod för 
dubbeltrappan och Höganäs Stenkolsaktiebolag för det grön- och salt-
glaserade teglet till frisen och andra arkitekturdetaljer. Höganäs hade 
också bekostat en del av muren och ställde framför byggnaden ut ett fem 
meter högt arrangemang av kloakrör som såg ut som orgelpipor. Även 
bland andra Billesholm, Minnesberga tegelbruk och Skromberga Sten-
kols- och Lerindustri AB finansierade sockeln och fick visa upp sig.31

Byggnaden inrymde en sexkantig central hall, omgiven av triangu-
lärt utformade rum. Inredningarna ritades av Agi Lindegren och Hugo 
Hörlin, som båda följde med Wickman på resan till Chicago. Lindegren 
hade utformat Svenska Turistföreningens utställning samt salongen 
och sovrummet, Hörlin matsalen och biblioteket (skrivrummet).32 
Matsalens inredningar gick i ”modern stil” efter äldre förebilder, och 
biblioteket i nyrenässans. Ett uttalat skäl till användandet av ett an-
tal ny-stilar var att Slöjdföreningen ville att svensk-amerikanerna som 
besökte utställningarna skulle känna igen det gamla hemlandet. Stilar-
na skulle därför vara ”inhemska”, men den fornnordiska stilen valdes 
bort.33 Detta var den sista världsutställning där Slöjdföreningen valde 
att medverka med stilimitationer.

Lindegren utformade salongen i karolinsk stil efter den då nyrestau-
rerade Oscarssalen på Drottningholms slott, medan sovrummet gick i 
empire med gustavianska inslag. Syftet med stilvalen, enligt Britt-Inger 
Johansson, var att låta den svenska stormaktstiden sprida glans över 
samtiden. Många möbler och tyger för utställningsrummen kopierades 
omsorgsfullt efter förebilder på husgerådskammaren,34 andra var nyde-

Rörstrands monter 
i svenska pavil-
jongen 1893.  
Foto: Riksarkivet.
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signade åren närmast före utställningen. Spännvidden mellan olika sti-
lar var stor, från Hörlins gotländska väggskåp efter medeltida förebild, 
till Christian Erikssons klädskåp som bar spår av analkande jugend.

Slöjdföreningen önskade bereda plats för så många utställare som 
möjligt i rummen, med följden att den ”ursprungliga planen att inreda 
varje rum i en stil gick inte att genomföra”.35

På blekta fotografier i Riksarkivets ägo kan den svenska paviljongen 
studeras. Ett första intryck är av överlastad oscariansk inredning, med 
mycket betoning lagd vid träsniderier. Det mesta var nyproducerade 
stilimitationer, men där fanns också några antikviteter. Montrarna var 
tätt fyllda med föremål. Nationalismen, ibland med fornnordisk för-
gyllning, framhölls starkt. I matsalen, framför ett porträtt av Oscar II i 
helfigur, stod ett vikingaskepp och på kartan som var målad på trapp-
husets vägg var Sverige utmärkt med lika stora bokstäver som Europa, 
medan Norge angavs med betydligt mindre.36

Överdådet av utställda föremål i paviljongen medförde, enligt Ehren-
svärd, att besökarna hade

stora svårigheter att få en överblick över det hela. I paviljongens mitt glänste 
Rörstrands mångfärgade fontän i orientalisk stil, som redan tidigare ställts ut 
i Göteborg. Dessutom hade Rörstrand fyllt två montrar med vaser och ser-
viser, men de utländska kritikerna tyckte inte, att Rörstrand kunde mäta sig 
med de tyska, belgiska eller franska fabrikerna. Däremot uppskattades det 
svenska glaset från Reijmyre. Stort intresse tilldrog sig Stockholms Gymnas-
tikförenings utställning med en komplett uppsättning redskap för en gym-
nastiksal [– – –] I Selma Giöbels monter trängdes kuddar och handarbeten 
med kåsor i fornnordisk stil.37

Selma Giöbels mest fornnordiska period var i slutet av 1860-talet och 
början av 1870-talet, i samband med att Handarbetets vänner bilda-
des. Därefter blev inslagen av svensk allmoge starkare för att närmare 
sekelskiftet övergå i jugend. Hon följer alltså med i den svenska konst-
industrins stilskiften, där fornnordismen var på tillbakagång redan 
på 1880-talet.38 Fornnordismens avklang hänger samman med en allt 
starkare kritik inte minst från arkeologiskt håll mot hur ”fornnordiska” 
former och ornament kombinerades utan känsla för att de härstam-
made från olika tidsperioder och regioner. Även bruket av fornnordisk 
dekor på moderna industriprodukter ansågs opassande. I Giöbels mon-
ter 1893 fanns flera fornnordiska kåsor – ett enligt tidens smak lämp-
ligt användningsområdet – men där fanns även sniderier i andra stilar 
samt ett glödritat fat.39

Selma Giöbels 
monter 1893. Foto: 
Riksarkivet.
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Fyra rum var iordningställda av Svenska Slöjdföreningen som visade 
konstindustrins utveckling i Sverige. Handarbetets vänner ställde ut 
tyger och vävnader. I den svenska paviljongen fanns också ett flertal 
svenska glasbruk, porslin-, möbel- och textilindustrier. En del av de ut-
ställda föremålen tycks ha varit till salu. I katalogen framgår inga priser, 
men av det som fanns till försäljning bjöds en samedräkt ut för 800 kr 
och en Rörstrandsservis i tolv delar för 4 000 kr.40

Nordiska museet hade, enligt Ehrensvärd, ”varit först och ivrigast 
att anmäla sitt deltagande i världsutställningen”.41 Skansen hade för-
värvats två år tidigare och flera byggnader hade flyttats dit. Grundlägg-
ningsarbetena för museibyggnaden på Djurgården hade också påbör-
jats och Nordiska Museet var angeläget att visa upp sig. När besökaren 
kom upp för trappan i den svenska paviljongen mötte hon de tablåer 
med vaxfigurer i naturlig storlek som Sverige så framgångsrikt visat 
på tidigare världsutställningar. Först stod ”Lapplandskap med lappar, 
stadda på höstflyttning, från Kvickjock”. Längre in återfanns igen bland 
annat Lillans sista bädd.42

Det Sverige som visades fram i Chicago uppvisar alltså en märk-
lig blandning av modernitet och tradition. Å ena sidan är det en mo-
dern järn- och träindustri, mjölkseparatorer, säkerhetständstickor och 
punsch (en vid tiden synnerligen modän dryck). Å andra sidan ett land 
som värnade minnet av fornstora dar, inte minst den mytiska forn- och 
vikingatiden. Det framstår dock som mindre motsägelsefullt om man 
uppfattar vurmandet för forntiden som något i högsta grad modernt.

Dessutom sålde det forntida anslaget bra. Världsutställningen i Chi-
cago kan betecknas som startpunkten för det svenska konsthantverkets 
framgångar i USA. Genom svensken Mikael Samuel i New York fördes 
Rörstrands, Reijmyres och Selma Giöbels föremål, efter Chicagoutställ-
ningen över till California Midwinter International Exhibition, som 
öppnades i San Francisco i slutet av januari 1894. Under de följande två 
åren fortsatte dessa objekt att turnera runt på utställningar i USA.43

”Genom världsutställningen i Chicago kom således svensk konstslöjd 
att för första gången i stor skala föras ut på amerikanska marknaden”, 
skriver Ehrensvärd, medan konstnärerna inte hade lika stor framgång. 
Jag är inte överens med Ehrensvärd på denna punkt; mottagandet av 
den svenska konsten var överlag mycket positivt, och ledde också till 
stora försäljningsframgångar (se nedan). Å andra sidan skriver Ehren-
svärd att ”Om man jämför med Philadelphiautställningen 1876 med 
dess hövliga reverens för Bengt Nordenberg och Olof Hermelin, blev 
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resultatet för svenska konstnärerna i Chicago rent sensationellt.”44 
Ehrensvärds värderingar av utställningarna 1876 och 1893 torde hänga 
samman med bristande tillgång till källmaterial, i synnerhet beträffan-
de Philadelphia, vars genomslag hon synes underskatta. Mot bakgrund 
av vad som här framkommit kan vi konstatera att båda utställningarna 
var lyckade för svenskt vidkommande. Men i Chicago tillkommer en 
personlig faktor, Anders Zorn, som fick stor betydelse för den ameri-
kanska Sverigebilden.

Kommissarie Zorn

Det ökade intresset för svenskt deltagande under förberedelsearbe-
tet, som nämnts ovan, smittade också av sig på konstvärlden. Sixten 
Strömbom skriver att ”hela den svenska konstnärskårens intresse hade 
under år 1892 samlats kring deltagandet i världsutställningen i Chicago 
nästkommande år”.45 Representationen på utställningen blev en del av 
den pågående maktkampen mellan Konstakademien och Konstnärs-
förbundet. Akademien ville se Oscar Björck som kommissarie för den 
svenska konstutställningen. Björck var också ledamot av den förbere-
dande Chicagodelegationen samt verkställande ledamot i dess konstut-
skott. Konstnärsförbundet ville å sin sida ha Zorn. Ett starkt argument 
var att medan Björck inte behärskade engelska var Zorn ”språkkunnig 
och världserfaren”, samt redan känd inom amerikanska konstnärskret-
sar.46

1891 hade Zorn mött amerikanskan mrs Potter Palmer i Paris, där 
hon köpte en av hans bryggerimålningar. Potter Palmer var en ledande 
aktör bakom den kommande världsutställningen i Chicago och, som ti-
digare framgått, ordförande för kvinnoavdelningen.47 I Europa verkade 
hon för att intressera den gamla världens kulturelit för Chicagoutställ-
ningen. Genom Palmer och chefen för konstsektionen, Halsey C. Ives, 
som han också lärde känna i Paris, tillfrågades Zorn om han kunde ar-
rangera en svensk konstutställning.48

Under hot från konstnärsförbundarna att annars inte delta i utställ-
ningen, utsågs Zorn i november 1892 till kommissarie. Strömbom skri-
ver att von Rosen rasade, men enligt Gerda Boëthius kan det mycket 
väl ha varit just von Rosen, Zorns gamle lärare, som förhandlade fram 
en kompromisslösning.49 Det organiserades två jurygrupper, Grupp A 
för konstnärer som var ledamöter av Konstakademien eller Svenska 
Konstnärernas Förening, samt Grupp B för medlemmar Konstnärsför-
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bundet med flera, med juryrepresentanter från respektive organisatio-
ner. Högst tre arbeten av vardera konstnär fick anmälas.50

Tillsammans strävade akademister och förbundister efter att göra 
den svenska utställningen så slagkraftig som möjligt. I en skrivelse till 
svenska kommittén daterad 19 november och undertecknad av 31 konst-
närer med prins Eugen överst, förordas lån från museer och enskilda 
ägare för att göra utställningen representativ. Enligt Ehrensvärd, hade 
Prins Eugen förhoppningen att Ernst Josephsons verk därmed skulle 
komma med. Det blev emellertid inte fallet. De flesta av verken skicka-
des in av konstnärerna själva efter påstötningar av Zorn och Richard  
Bergh.51

Det råder ingen tvekan om att Sverige vid denna tid ansågs som en 
periferi i konstvärlden. I inbjudan, översatt till svenska, skriver Hal-
sey C. Ives dock smickrande att ”[d]en svenska konsten, som i hvarje 
afseende är värdig att ställas i jemnbredd med den Franska, Tyska, 
Engelska och Holländska, har hittills endast i obetydlig mån varit känd 
för den Amerikanska allmänheten, hvilken likväl under de sista åren 
utgifvit mera penningar för inköp af konstverk, än publiken i något 
annat land. Världsexpositionen erbjuder ett tillfälle för en utställning 
af svensk konst, som aldrig förr yppat sig i Förenta Staterna, och det 
måste vara af största intresse för hvarje svensk artist, att der utställa 
sina bästa arbeten”.52

Valet av Anders Zorn (1860–1920) som kommissarie för den svenska 
konsten skulle visa sig vara ett lyckokast, både för den unge ambitiöse 
dalmasen och svensk konst i stort. För att förstå Zorns framgångar bör 
man hålla i minnet att han inte bara var en begåvad målare och grafi-
ker vars verk väckte uppmärksamhet på utställningarna, utan även en 
socialt mycket talangfull person som var snabb att knyta kontakter, 
dra nytta av dem och hålla dem vid liv. Han var skicklig att förmedla 
den bild av sig själv som den amerikanska överklassen efterfrågade. I 
detta och efterföljande kapitel kommer vi att studera hur Zorn, med 
den europeiska traditionen i ryggen, lyckades kombinera bilden av sig 
själv som målarfurste med den av en ”self-made man”, och hur han på 
en och samma gång kunde framstå som vikingahövding och verserad 
intellektuell. Som vikingahövding drog han nytta av sitt svenska ur-
sprung, medan han som intellektuell europé profiterade på sina långa 
vistelser i London och Paris.

Anders och Emma Zorn avreste till USA i mars 1893. Enligt Gerda 
Boëthius hade Anders Zorn drömt om att åka till Amerika ända sedan 
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ungdomen, och 1883 hade en resa till Japan och Amerika nästan blivit 
av. När han bodde i London och Paris hade han träffat många amerika-
ner och redan 1883 hade han haft en utställning i New York.53 Men 1893 
var första gången han kom till USA. Det skulle bli ytterligare fem besök: 
1896–1897, 1898–1899, 1900–1901, 1903–1904 och 1907.

Den svenska konstutställningen

Det krävdes mycket för att synas i mängden på konstutställningen i 
Fine Art Gallery. Utställningen som helhet omfattade fler än 9 000 olje-
målningar varav drygt 100 var svenska fördelade på styvt 50 svenska 
konstnärer. Till detta tillkom tio svenska skulptörer samt ett femtio-
tal verk i andra tekniker, som akvarell, etsning och pastell.54 Totalt har 
Ehrensvärd räknat till 71 svenska konstnärer med 151 verk,55 men detta 
inbegriper också konst som ställdes ut på andra håll inom utställnings-
området. Tretton av de deltagande konstnärerna var kvinnor.56

Konsten var hängd nationsvis, med undantag för konstpalatsets 
låneutställning, där utländska mästerverk i amerikansk ägo visades. 
Zorn var den ende svenske konstnär som fanns representerad där med 
Lilla Bryggeriet.57

Den svenska konstsektionen rapporterades vara i ganska gott skick 
vid invigningen andra veckan i maj.58 Zorn tog uppdraget seriöst och 
hängde om målningarna in i det sista. Den 6 maj, medan han arbetade 
med hängningen, kom en svartklädd dam in i salen. Hennes namn var 
Isabella Stewart Gardner (1840–1924). Zorn berättar själv:

Hon stannade något framför min ”Omnibus”, vände sig så till mig, pekande 
på nämnda tavla. ”Jag vill ha denna tavla, kan jag få köpa den?” – ”Ja”, svarade 
jag. ”Vem är Zorn?” – ”Jag” – ”Oh, ni! Jag känner på mig att antingen kommer 
vi att snart bli ovänner eller också för alltid mycket, mycket goda vänner. Kom 
till mig till te i e.m.” Detta var början till en oföränderlig vänskap oss emellan. 
När utställningen blivit öppnad med stor pomp och ståt började också de 
många både officiella och enskilda festligheternas rad och vårt lilla samhälle 
i lilla hotellet skingrades mer och mer. Själv kom jag mer och mer [till] Chica-
gos unga miljonärer som man ju kallar Amerikas bättre lottade män.59

Hans Henrik Brummer kommenterar Zorns beskrivning med att den 
svenske konstnären

nu träffat en framstående representant för amerikansk kultur i dess mest förfi-
nade och, bör man tillägga, egensinniga form. Vid konserterna i Boston kunde 
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hon dricka öl, när andra damer smuttade på sin sherry och hon satt vid ringsi-
de när Jim Corbett boxades och de andra damerna föredrog att hålla sig borta. 
[– – –] Hennes konversation höjde sig alltid över det meningslösa pladdret och 
hon kunde få vilken man som helst att leva upp till idealbilden av sig själv.60

Isabella Stewart Gardner var dotter till affärsmannen David Stewart 
vars förmögenhet ($2 750 000) tillföll henne vid hans frånfälle 1891. 
Hon kom från New York men giftermålet 1860 med finansmannen Jack 
(John Lowell) Gardner förde henne in i Boston-sociteten. På 1870-talet 
följde hon renässansspecialisten Charles Eliot Nortons föreläsningar 
vid Harvard University. Isabella Stewart Gardner blev snart god vän 
med Norton, den förste professorn i konsthistoria vid Harvard.61

Nortons elev Bernard Berenson hjälpte från 1894 Mrs Gardner 
med att rekommendera italienska målningar för inköp. Inom två år 
hade Gardner, med hjälp av Berenson, förvärvat betydelsefulla verk 
som Botticell’s Lucretia, Tizians Europa, Vermeers The Concert samt ett 
självporträtt av Rembrandt. Gardners konstsamling, som tillhör USA:s 
främsta, kan än idag besökas i Boston, utställd så som den hängde vid 
Gardners bortgång. Zorn är förstås väl representerad i samlingen med 
oljemålningarna Med sin mamma (1888), Omnibus (1892), Mrs. Gardner 
in Venice (1894), Mrs. Grover Cleveland (1899), Abram Piatt Andrew (1911) 
samt en teckning som föreställer Mrs Gardner utförd 1894.

Idag är Zorn ingen konstnär som den amerikanska konstpubliken i 
allmänhet känner till. Stafflimåleri är lättare att plocka undan än mura-
ler och statyer, och få konstmuseer visar numera de verk av Zorn som 
de har i sina samlingar. Isabella Stewart Gardner Museum i Boston är 
ett undantag eftersom grundaren i sitt testamente bestämde att inga 
permanenta omhängningar får ske. Hennes vilja har respekterats se-
dan museet öppnades 1903. I det venetianska palatset från 1898, ritat 
av Willard T. Sears, hänger konstverken inte ordnade efter stil, period 
eller nationalitet. Många saknar också uppgift om titel, tillkomstår och 
konstnär, allt efter Isabella Stewart Gardners önskemål, för att betrak-
taren ska kunna koncentrera sig på verket. Även om Zorn är represen-
terad med ett flertal oljemålningar, utställda brev, samt ett stort antal 
etsningar, medför det därför inte nödvändigtvis att hans namn inprän-
tas i museibesökarens medvetande. Men hans porträtt av Isabella Ste-
wart Gardner i Venedig tillhör förstås museets nyckelverk och hänger 
på en framträdande plats.62

b
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Enligt Zorn själv hade den svenska avdelningen en ”lysande success 
och det hörde till god ton att stämma möte där”.63 I amerikanska tid-
ningar hyllades utställningen:

The great attraction of the three Swedish rooms […] comes from the fact that 
they illustrate a natural taste for colour apprehending the impressionist idea 
with delight and the utilizing it without failing in restraint. The Swedish sec-
tion brings forth unexpected sensations. [– – – Zorn’s] accent on open air 
studies, which is that of many of the other clever Swedes, the accent of Monet 
tempered by feeling for more nervous, precise effects than he prefers [… Zorn 
is] Impressionist in spirit without ceasing to be very Swedish.64

Vår ovan citerade, anonyme amerikanske skriftställare, som Gullberg 
anlitade, skriver kortfattat men uppskattande om den svenska avdel-
ningen:

[T]idigt på morgonen följande dag bjuder jag läsaren att göra mig sällskap 
till konstpalatset. Detta täcker en yta af 4,8 acres, har i uppförande kostat 
$670,000, är bygdt uteslutande af jern, tegel och glas, och anses vara eldfast.
 Att skildra hvad som här inrymmes eller ens det mest sevärda, vore hardt 
nära omöjligt. Endast katalogen öfver de utstälda dukarne och skulptörarbe-
tena är en rätt diger bok i sig sjelf.
 Jag får derför endast åtnöja mig med att intyga, det Sveriges lilla exposi-
tion är en af konstutställningens perlor. Den har betydligt uppmärksammats 
i de angloamerikanska tidningarne, och särskildt ha Bruno Liljefors, Anders 
Zorns, Carl Larssons och Ernst Lundströms taflor varit föremål för smick-
rande omdömen.
 Ej mindre stolt än öfver sin konstutställning kan gamla Sverige vara öfver 
sin paviljong. Det är en bland de vackraste af de utländska byggnaderna, och 
ingen, som endast sett ritningen till den, kan föreställa sig, hur verkligt väl 
den presenterar sig.65

Gullberg själv är inte mindre positiv:

De amerikanska tidningarne äro fulla af ytterst berömmande artiklar öfver 
den svenska konstutställningen, och våra tre rum äro ständigt fulla af en be-
undrande publik.
 Det är heller intet tvifvel om, att den svenska konstutställningen i fråga, 
om verkligt gediget och genialt arbete står bland de allra främsta. Ja, de fin-
nas, – och jag har hört att många af de främmande kommissarierna för konst 
medgifva det – som påstå att den svenska afdelningen helt enkelt är den, som 
helhet betraktad, bästa af alla.
 I synnerhet har Zorn gjort furore härute. Flera af hans taflor äro redan 
sålda till de främste konstkännarna här, och afbildningar af dem lemnas i de 
stora illustrerade tidningarne. [– – –]
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 Liljefors mästerliga djurbilder, Nordströms egendomligt gripande taflor, 
Kreugers stämningsfulla bilder och Carl Larsons stora tafla »Min familj» 
väcka i synnerhet uppmärksamhet, liksom Ekströms landskap och Björcks 
»kostall».66

Även att döma av försäljningen gick det bra för Sverige.67 27 verk såldes. 
Carl Larssons Fairytale köptes av St Louis Art Museum, och även Olof 
Arborelius, Ferdinand Boberg, Eva Bonnier, Per Ekström, Christian Er-
iksson, Per Hasselberg, Nils Kreuger, Bruno Liljefors, Axel Lindman, 
Karl Nordström, Alfred Wahlberg, Alf Wallander och Zorn fick se verk 
säljas.

Sistnämnde hade störst framgångar och sålde fem målningar för 
$7 700, att jämföras med de $80 som Carl Larsson erhöll för Fairytale. 
Zorns försäljning var ensam därtill tre gånger så stor som hela den 
danska avdelningens.68 Danska Politiken bredde på om broderlandets 
framgångar:

Ligesaa usselt som i den danske Afdeling er Salget i den norske Afdeling, 
hvorimod Sverige, hvis Maleriudstilling er af Størrelse som den danske, har 
faaet solgt for ikke mindre end 30,000 Dollars, af hvilke de 15,000 Dollars 
alene falder paa Kommissæren, Maleren Zorn, der desuden har faaet Bestil-
linger for ca. 10,000 Dollars. Gaar man gennem den svenske Afdeling møder 
man rundt om paa Billederne saadanne Millionær-Navne som George Van-
derbilt, Yerkes, Deering. John T. Gardener og F. Williams. Den svenske Kunst 
har fundet Købere i den højeste, amerikanske Pengeadel.69

De danska uppgifterna om Zorns och de andra svenskarnas framgångar 
var överdrivna,70 men att de spreds bidrog naturligtvis till den positiva 
bilden av svensk framgång på världsutställningen på hemmaplan. Till 
Pontus Fürstenberg skriver Zorn förnöjd den 8 oktober 1893:

Vår konstutställning har storartad succés. Den sättes först av alla nationer. 
De konstnärer, som funnos här och konstkommissarierna började genast vid 
utställningens öppnande taga för vana att stämma möte med sina vänner i 
’Swedish Section of Fine Art Building’ eller först ta dem dit. – Den svenska 
avdelningen har väckt en så stor förtjusning i landets konstnärskretsar att 
The Society of American Artists bett att få låna hela avdelningen för att under 
januari–februari 1894 visa den i föreningens magnifika utställningsbyggnad 
i New York.71

Inte heller världsutställningens officiella belöningssystem, den jury-
bedömda medaljutdelningen, motsäger bilden av svenska framgångar 
Även om mängden utmärkelser var minst sagt generös, och värdet av 
uppskattningen som investerats i varje enskild medalj eller diplom där-
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för kan diskuteras, kan man konstatera att svensk konst och konst-
hantverk belönades rikligt. Ett hundratal svenska konsthantverkare 
och företag fick medalj, bland dem Anna Boberg för en vikskärmsdeko-
ration och Selma Giöbel för nyrenässansmöbler.72

Flera svenska konstnärer belönades också med medaljer: Christian 
Eriksson, Per Hasselberg, Werner Åkerman, Olof Arborelius, Oscar 
Björck, prins Eugen, Axel Jungstedt, Nils Kreuger, Carl Larsson, Bruno 
Liljefors, Karl Nordström, Anshelm Schultzberg, Ida von Schulzen-
heim, Carl Trägårdh, Ferdinand Boberg, Axel H. Haig (dvs. Hägg), Carl 
Kjellin och Alf Wallander. Som vanligt kom fördelningen av utmärkel-
ser att föranleda diskussioner, och Zorns uttryckte sitt missnöje med 
juryns arbete (i vilken han själv satt med) med anledning av att flera 
ledande svenska konstnärer som Georg och Hanna Pauli, och Richard 
Bergh blev helt utan medaljer.73

b

Zorns entusiastiska rapportering om den svenska konstens framgång-
ar kan beläggas i recensioner och rapporter i amerikansk press. The Art 
Amateur skriver att den största överraskningen i konstavdelningen är 
den lilla men ”aggressively youthful and modern exhibit of the Swedish 
artists. [– – –] [T]he exhibit, as a whole, is one of the most interesting 
in the Fair”.74 The North noterar att Zorn hade gjort en ”success pyrami-
dale” och berömde urvalet i den svenska sektionen:

Of all foreign art exhibits at the World’s Fair none has attracted such atten-
tion or elicited such highly favourable comment by the critics as the Swedish 
department. [– – –]
 Here, in the Swedish exhibit, you will find for the first time a country which 
has not endeavoured to show how many generations of painters it owns yet 
alive and active, a country not parading before the ’world proofs of an un-
bloody, but cruel conflicts on the arena of arts, victims and victors pell mell.’ 
The battles have been fought out at home. It is the victors we see here. [– – –]
 Add that many of these artists happen to be in the very first rank of mod-
ern painting, in the front line of the advance corps of art, and it is easily 
understood why the Swedish exhibit impresses the critics so strongly. 75

Ett tema i flera recensioner är att den svenska konsten inte är lika na-
tionell till sin karaktär som den danska och norska, vilket framhålls 
som positivt:
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It has been said of the Swedish artists, by way of complaint, that they are not, 
as are their brethren in Denmark and Norway, in any marked degree national. 
Swedish art, as represented in Chicago, has for its characteristics boldness 
and superiority in modern tecnique, [sic!] nobility of purpose and depth of 
feeling. Be these characteristics national or cosmopolitan, the Swedish artists 
are certainly a great credit to their country.76

Ibland sammankopplas detta med att den svenska konsten uppvisar 
ett starkare franskt inflytande än broderländernas:

Swedish Art shows strongly French influence and inclines toward impression-
ism; but Norwegian art is bold, rugged and strikingly original.77

Frankrike hade vid tiden konstvärldens starkaste image (pcI). Landet 
förknippades starkt med kultur och konst, och vid tiden inte minst med 
impressionismen. Beroende på skribenternas preferenser kunde det 
svenska måleriets franska drag antingen tolkas i positiva ordalag, eller 
som epigoneri och konstnärligt förfall (ett likartat tolkningsmönster 
fanns för övrigt också för den inhemska konsten). Överlag vann dock 
det svenska friluftsmåleriet de amerikanska skriftställarnas gunst. Det 
uppfattades av många som både modernt – med sin tid – och väl för-
ankrat i en konstnärlig och nationell tradition.

Friluftsmåleriet har ibland tolkats som en tredje väg, en medelväg. 
Den modifierade impressionism som Zorn och andra svenska konst-
närer företrädde har av Henri Usselman,78 och senare Margareta Gyn-
ning satts i förbindelse med juste-milieu-konstnärer i Frankrike som 
Bastien-Lepage, Albert Besnard med flera, samt Alexander Harrison 
och John Singer Sargent i USA. ”Juste-milieu”, franska för medelväg, 
används ibland som beteckning för konstnärer som vid tiden befann 
sig mellan det impressionistiska avantgardet och akademismen. En 
tanke hos Gynning är att de svenska opponenterna trots att de lät sig 
inspireras av ”medelvägens realister” i Paris, uppfattades ”som tillhö-
rande avantgardet” i Sverige.79

Vad som uppfattas som medelväg, beror på det utsedda måleriets 
förhållande till annan konst. Det är beroende av positioner på konst-
fältet, både sett som helhet, och till olika delfält. Eftersom dessa po-
sitioner är föränderliga och i hög grad bestäms av konstkritik och 
konsthistorieskrivning är det lätt att låta sig missledas av senare ti-
ders historieskrivningar, där impressionismen framställs som tidens 
självklara avantgardism och det akademiska historiemåleriet som dess 
förlegade motsats. De amerikanska akademierna (i plural) hade dock 
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en annan karaktär än de europeiska, inte minst stod de i avsaknad av 
de sistnämndas historiska tradition och kungliga beskydd. I Amerika 
fanns därför inte heller någon opponentrörelse av europeiskt snitt.

För att förstå Zorns framgångsrika amerikanska karriär spelar 
utom-amerikanska positioneringar som ”opponent” eller juste-milieu 
mindre roll. Jag tänker mig konstvärlden som en spelplan, snarare än 
ett diagram, öppen för positionsförändringar. Zorn damp ner på den 
amerikanska spelplanen som en dark horse, känd sedan tidigare av en-
dast ett par samlare. Medflyttat europeiskt kulturellt kapital kunde vis-
serligen investeras i spelet, men det kan inte ensamt förklara hur han 
blev en vinnare.
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Zorn älskar Amerika, Amerika älskar Zorn

För Zorns vidkommande blev världsutställningen i Chicago 1893 en 
framgång, som öppnade dörrarna till nya amerikanska beställare. Ingen 
annan enskild svensk konstnär har haft lika stora framgångar i USA, 
även om reservationen måste tilläggas att framgången beror på vilka 
kretsar man ser till. Zorns succé är främst situerad inom de ytterst för-
mögna skikten på östkusten. Isabella Steward Gardner förvärvade som 
ovan berättats Omnibus redan innan världsutställningen var officiellt 
öppnad. Hon introducerade snart Zorn för andra viktiga samlare exem-
pelvis George Vanderbilt som köpte The Waltz.

Men Zorn hade också känsla för vem det var viktigt att bli vän med. 
Redan under sin första vistelse i Chicago 1893 målade han ett porträtt 
av Mrs Palmer Potter, chef för världsutställningens kvinnoavdelning, 
och av Halsey Cooley Ives, chef för dess konstavdelning. Han tecknade 
ett porträtt av konstkuratorn Sara Tyson Hallowell,1 samt utförde en 
etsning av konstsamlaren Henry G. Marquand, president för Metro-
politan Museum of Art i New York.2 Under sina amerikanska vistelser 
fortsatte Zorn att umgås med, och porträttera, såväl den ekonomiska 
som sociala eliten.

Zorns virtuosa stil, som förenade drag från de gamla mästarna (alltid 
omtalade som ”The Old Masters” i den amerikanska kultur som såg sig 
som en pånyttfödelse av den italienska renässansen) med den samtida 
konstens intresse för rörelse och ljus, tycks ha appellerat till det nyrika 
amerikanska borgerskapet, som byggt sina förmögenheter på handel, 
järnväg och olja. Vid denna tid hade den amerikanska överklassens 
ambitioner och intressen expanderat utanför den rent affärsmässiga 
sfären. Den såg sig som ansvarstagande aktörer också på det politiska 
och kulturella fältet:

Anders Zorn i 
Amerika. Skämt-
teckning av Carl 
Larsson, 1889. 
Akvarellerad 
tuschteckning, 
69,5 x 56,5 cm. 
Foto: Norrköpings 
konstmuseum.
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Feeling themselves the New-World equivalent of the great mercantile princes 
of the past, desirous of helping their countrymen share in the cultural wealth 
of Europe, wanting to immortalize their names by association with the per-
manent glory of art, and recognizing a good investment when they saw it, the 
new elite became great collectors and patrons of the arts.3

Förmögenheterna investerades snarare i kultur, museer och universi-
tet, än i sociala reformer. John Cawelti fortsätter:

The new elite quickly recognized and affiliated with a new group of architects, 
painters, writers, critics, and scholars who shared to a considerable extent 
its conception of cultural reform. The new group of artists and their patrons 
venerated the great artistic traditions of Europe and desired to recreate in 
America the institutions and cultural standards of this tradition. Among the 
artists this attitude frequently resulted from European training and resi-
dence, which provided another bond between them and their well-traveled 
patrons.4

Det är mot denna bakgrund av samlarnas kännedom om europeisk 
kultur och ambition att skapa ett slags ny renässanskultur i USA som 
Zorns framgångar ska förstås. Tveklöst fick svensken draghjälp av ett 
iögonfallande genomslag i pressen. I ett stort antal artiklar berättas om 
hur andra konstnärer vallfärdade till de svenska salarna på världsut-
ställningen 1893 för att se hans målningar. Vi kan i pressen följa hur 
alltfler av dem såldes och läsa beskrivningar av Zorn som en ledande 
europeisk modern konstnär. Berättelserna passade in i den amerikan-
ska framgångsmyten. Formuleringar som ”för ett år sedan var han 
okänd i detta land, nu är han konstpublikens nya idol” är ofta återkom-
mande.5

I sina målningar fångade Zorn flykten och hastigheten med sin 
till synes spontana penselskrift. Genom att mästerligt på duken eller 
pappret återskapa reflexen av ljus i vattenytan på en sjö i Dalarna 
eller en regnvåt trottoar i Paris, fångade Zorn det ständigt föränder-
liga ögonblicket. I porträtten hittade han sätt att uttrycka de sittandes 
uppfattning om sig själva som moderna människor – de ser ut att vara 
fångade i flykten mellan arbetet och festen. Zorns intresse ligger i hur 
de framträder i och för världen, inte för vad som döljer sig under ytan. 
Samtidigt ger både tekniken och kompositionen målningarna status 
som de senaste mästerverken i en lång konsthistorisk tradition. Denna 
dubbelhet fick Zorns konst att attrahera en publik som var ambivalent 
inför moderniteten, som ville ha både samtidens snabba puls och yta, 
och traditionens legitimitet och status. Detta var inte resultatet av be-
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räkning från konstnärens sida. Tvärtom tycks Zorn fullt ut ha delat sin 
publiks ambivalens.

Lena Johannesson diskuterar bland annat Zorns internationella 
karriär i studien ”Fenomenet Zorn – världs- och verklighetserövraren”. 
Hon betonar Zorns beroende av verkligheten och hans obenägenhet, 
eller oförmåga, att fabulera och fantisera. Hans förmåga att fånga verk-
lighetens skiftande visuella uttryck fascinerade samtiden, vid en tid när 
nya optiska tekniker, inte minst fotografiet, tävlade om uppmärksam-
heten. Zorns konstnärliga strävan, och den teknik han utvecklade, inte 
minst inom grafiken, var därför kongenial med tiden.6 Det tycks mig 
som att den amerikanska publiken i särskilt hög utsträckning uppskat-
tade det verklighetsanknutna i Zorns konst. Porträttkonst, landskap 
och stilleben dominerade vid tiden den amerikanska konstscenen, 
samtidigt som historiemåleri och mytologiska motiv inte mötte sam-
ma entusiasm som i Europa.

b

De kontakter Zorn fick under världsutställningen försedde honom med 
uppdrag som möjliggjorde för honom att besöka landet i väster vid ett 
flertal tillfällen under de kommande åren. Zorn sade själv att han äls-
kade Amerika,7 en inte alltför vanlig uppfattning bland konstnärer un-
der 1800-talet då USA ofta beskrevs som ett kulturellt bakvatten, och 
han upprördes av europeiska kollegor som förtalade Amerika. Kärleken 
var ömsesidig, Amerika älskade också Zorn som utförde en lång rad 
porträtt under sina besök i Boston, Evanston, St Louis, Pasadena, New 
York, Florida och Mexico.8 Vid ett besök år 1900 förklarade Zorn, att 
USA snabbt höll på att bli ett konstcentrum. De amerikanska samlarna 
uppskattade konst, gallerierna och museerna ägde några av världens 
främsta konstverk, och amerikanska konststudenter studerade flitigt i 
Europa och tog med sig lärdomarna hem för att omsätta dem i en rent 
amerikansk konst. ”Mr. Zorn predicts that America will be the future 
home of art”, rapporterade pressen stolt.9 ”It is all nonsense to assert 
as some people do that America has no art”, sade Zorn, ”[T]he greatest 
painters of the world, Sargent, Whistler and Harrison, are Americans 
[– – –] In commerce and industry America has produced a race of gi-
ants, and slowly and surely she is producing giants in art as well.”10

Zorns resor och andra aktiviteter följdes av dagspressen och hans ut-
ställningar på Frederick Keppels galleri i New York fick stor publicitet.11 
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På den amerikanska marknaden var det främst grafikern och porträtt-
målaren Zorn som trädde fram, inte folklivs- och naketmålaren. Keppel 
(1845–1910), som han träffade redan vid ankomsten från Europa 1893 
på väg till Chicago,12 hade specialiserat sig på grafik och genom samar-
betet med honom fick Zorn snabbt ett rykte om sig som etsare i USA.13 
Den första av en lång rad utställningar på Frederick Keppel & Co hölls 
i november 1893 och omfattade 36 blad. I den lilla vikta katalogen pre-
senterar FritzRoy Carrington Zorn i samma andetag som Rembrandt, 
Van Dyck och Whistler.14 Sammanställningen av Zorn med de gamla 
mästarna – samt med Whistler – följer ett gängse mönster under den 
period som kommit att kallas The Etching Revival (cirka 1850–1930). 
Lena Johannesson har påpekat att detta följer hur konstnärerna ”själva 
formulerade sin genealogi”, men knappast gör det historiska förloppet 
och dess övriga aktörer rättvisa.15 (Vi ska senare återkomma till sam-
mankopplingen mellan Zorn och de gamla mästarna.) Den betydelse 
katalogerna från Keppel & Co, och de med dessa nära relaterade tex-
terna i konsttidskrifter och tidningar,16 hade för att befästa bilden av 
Zorn som samtidens största etsare, ska inte underskattas. Katalogerna 
innehöll introducerande texter, skrivna för det mesta av FritzRoy Car-
rington och några gånger av J. Nilsen Laurvik, som gav en entusiasme-
rande kontext till de etsningar som efter sekelskiftet dessutom gene-
röst reproducerades.17

b

Zorn betonar själv klubblivets betydelse för framgång i USA.18 Han ut-
ökade snabbt sitt kontaktnät inom den amerikanska societeten. Sedan 
tidigare var han vän med konstnärer som John Singer Sargent, James 
McNeill Whistler och Thomas Eakins, nu lärde han även känna socitets-
arkitekten Stanford White, och han målade Daniel H. Burnhams por-
trätt. Liksom många andra européer var Zorn imponerad och fascinerad 
av Burnhams stadsplanering och skyskrapor i Chicago.19 Under sin sista 
resa till USA 1911 målade Zorn dessutom porträtt av såväl stålmagnaten 
Andrew Carnegie, senator Nelson Aldrich, vicepresident James Sher-
man som presidenten William Howard Taft.20 Vid sidan om grafiken, 
blev Zorn i USA alltså framförallt berömd som porträttmålare, och även 
inom grafiken var det porträtten som fick mest uppmärksamhet.

Under 1890-talet hade Zorn ett flertal utställningar med både ol-
jemålningar och etsningar, framförallt i östkuststäderna Boston, New 
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York, Philadelphia, Washington och Pittsburgh. Han betraktas som en 
etablerad konstnär, vilket avspeglas av att artiklarna innehåller få note-
ringar om hans nationalitet. ”Svenskhet” är inte längre en betydelsefull 
markör, både eftersom hans ursprungsnationalitet kunde förutsättas 
vara känd, och för att han nu assimilerats av den amerikanska konst-
världen och inte behöver pekas ut som främling.

Ett slags omvänd bekräftelse på Zorns framgångar är att man bland 
tidningsklippen kan finna raljerande skrivningar om hur den ameri-
kanska allmänheten fallit platt inför Zorns fötter, och ville ha sina por-
trätt målade av mästaren till vilket pris som helst:

The same impulse to run after a foreign painter who is for the time a fashion-
able novelty – the latest thing out in art – accounts for many of the most ab-
surd freaks of the popular taste. This sudden and perhaps unexpected ”boom” 
is likely in most cases to have very bad effect upon the foreign artist; his con-
science cannot always stand the strain of temptation to which it is exposed; 
and he begins to show his contempt of the barbarous Yankees (including his 
sitters) by painting them without mercy [– – –]. Undoubtedly an artist of no 
ability whatever could not under any circumstances attain such a vogue, even 
in Chicago, and it is to be premised that Anders Zorn is as clever as they make 
’em; but the ridiculous claims put forth, in his behalf, in public and in private, 
the preposterous pretension of the Zorn fanatics, the inordinate prices put 
on his works and the extravagant statements about his superiority to other 
artists, who in reality are far above his level in every respect, ought not to 
pass without protest.21

Framgång föder framgång

Men succén för den svenska konstavdelningen i Chicago 1893 ledde 
inte enbart till personlig framgång för dess kommissarie, Anders Zorn, 
utan även till ett påtagligt intresse för svensk konst. Som en direkt 
följd av resultatet i Chicago inbjöds en utställning med svensk, norsk 
och holländsk konst till New York under januari–februari 1894, i regi av 
the American Fine Arts Society. Utställningen omfattade 295 verk, till 
stor del hämtade från världsutställningen.22

Förflyttningen av utställningen till New York förefaller dock inte ha 
mött någon större entusiasm bland Zorns vänner i Sverige. Varken Ric-
hard Bergh eller Carl Larsson visade något påfallande intresse för sa-
ken.23 Kanske stack Zorns personliga framgångar i ögonen på de andra. 
Carl Larsson skrev till Fürstenberg i januari 1994: ”Visst är det vådligt 
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roligt hans succés i Amerika! Hans idé med den svenska konsttournéen 
är kanske ej så tokig. Men är det ej väl tvärt att genast i höst dra sta’ 
med den? Det ser så angeläget ut.”24

Kanske var det just angeläget det var? Zorn valde, som så ofta, att 
smida medan järnet var varmt. Och han lyckades få med flertalet mål-
ningar från Chicago till New York.25 Själv kompletterade han med flera 
nya verk, bland andra porträttet av Thomas Wheeler.

Zorn stannade kvar i USA under vintern i väntan på att utställningen 
skulle öppna i New York, sysselsatt med ett flertal porträttbeställningar. 
”Han [– – –] kände sig omvärvd av framgång”, skriver Ehrensvärd. ”Han 
umgicks mest i kretsar, som fortfarande ägde pengar, och han tycks 
mycket sent ha fått kännedom om den finansiella kris, som lamslog 
hela USA. Han hade visserligen märkt, att flera porträttbeställningar 
inhiberats, men han var inte medveten om hur katastrofalt köpkraften 
hade minskat.”26 Effekterna av ”the Panic of 1893” blev omfattande så-
väl socialt som politiskt, med en arbetslöshet på som mest 20–25 pro-
cent och 15 000 företag som gick i konkurs. Inte förrän 1896 hade den 
amerikanska ekonomin återhämtat sig.

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt hur väl den svenska 
konstutställningen föll ut. Också i New York fick den, med undantag 
från hos ett par skribenter, ett häpnadsväckande gott mottagande. 
Zorn beskrivs allmänt som den stora stjärnan. Jämförelsevis blev den 
holländska konsten betydligt mer kritiskt behandlad och den norska 
fick avgjort minst utrymme och beröm. Den kritik svenskarna fick be-
rörde att de var alltför modernistiska. De skrevs av detta fåtal kritiker 
in i impressionismen, eller luminismen, tillsammans med vad skriben-
terna uppfattade som amerikanska epigoner.

As we move further north among the nations of Europe the art becomes 
fresher, brighter and perhaps more original. Something of northern winds 
and lights, blue skies and waters, clear atmospheres comes to us, and we be-
gin to feel that far from the madding crowd of Paris there may be a new race 
with a new art conceived and wrought in the belief that what is their own is 
good, and better for purposes of art than the borrowed materials of others. 
[– – –]
 These northerners have something new to say to us. They bring a new picto-
rial land and people before us, and tell us of strange lights, hot noondays, red 
sunsets, blue mornings, ranks of pines, sheets of cobalt water, rivers fringed 
with ice, mill steams churned to green foam, opalescent seas, wind-swept up-
lands with shivering cattle, snows, rains, clear skies. And all this they tell us 
in a new way. The visitor passes in to the Swedish section, glances about him, 
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and exclaims ”Impressionism!” Yes, these painters are fond of high light, but 
it is not Paris Impressionism. [– – –]
 Sweden, and indeed Norway and Denmark, are to be congratulated upon 
their painters. What these men do is their own and has about it the courage 
of conviction. In that respect, if in no other, they have the basis of true art. 
There is some reason for thinking that they will continue as they have begun, 
for none of these men shows the influence of Paris, or of any other country, 
to any extent. [– – –] The only hope for northern painting lies in its remain-
ing northern painting and nothing else. Cosmopolitanism would utterly ruin 
it.27

Kosmopolit används både som positivt och negativt värderingsord i 
texterna. För dem som ser den nationella tillhörigheten och karaktä-
ren som viktigast i bedömningen blir det ett uttryck för utslätning och 
epigoneri, medan de som uppfattar konsten som höjd över nations-
gränserna använder kosmopolit på samma sätt som vi idag brukar be-
grepp som ”världsmedborgare”. New York Herald skriver uppskattande 
om Zorn att:

Apart from his Swedish types there is little that is Swedish in his pictures. He 
is an Parisian or, let us say, a cosmopolite, and he bears the mark of modern 
French work, the mark of excessive cleverness that makes one think more of 
the way he paints than of the picture itself.28

I New York gick emellertid försäljningen sämre än i Chicago, som följd 
av den snabba nedgången i ekonomin. Men intresset för den svenska 
konsten fanns kvar, i synnerhet för Zorn som vintern 1893 dessutom 
deltog i en utställning på Academy of Fine Arts i Philadelphia.29 Senare 
på våren ställdes en kollektion av fyra oljemålningar och 31 etsningar 
ut på Earles Galleries i samma stad.30 I samband med detta blev Zorn 
tillfrågad om att ordna en större turnerande utställning med svenskt 
måleri. Zorn tackade med glädje ja, men utställningen kunde inte för-
verkligas förrän nästan två år senare, i slutet av 1895, på grund av den 
ekonomiska lågkonjunkturen.

I december 1895 kunde så den svenska konstutställningen, Repre-
sentative works of contemporary Swedish artists, öppnas på the Boston 
Art Club, för att därefter först turnera till Art Institute of Chicago, följt 
av i tur och ordning Pennsylvania Academy of the Fine Arts i Philadel-
phia, The Cincinnati Museum Association, St Louis School and Mu-
seum of Fine Arts och The Pratt Institute of Brooklyn.31 På grund av 
Zorns stora populäritet i Chicago ändrades titeln där till An Exhibition 
of 97 Works of Contemporaneous Swedish Artists Collected by Anders Zorn 
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and Including Several of His Works.32 Utställningen, som dominerades 
av opponenterna, omfattade verk av Acke Anderson, Richard Bergh, 
Oscar Björck, Eva Bonnier, Gustaf Cederström, Per Ekström, August 
Franzen,33 Wilhelm von Gegerfelt, August Hagborg, Eugene Jansson, 
John Kindborg, Nils Kreuger, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Karl Nord-
ström, Hanna Pauli, Robert Thegerström, Alf Wallander, Anders Zorn 
samt Charles [Carl] Fredrik von Saltza, Zorns vän från tiden på Konsta-
kademien som bodde och undervisade i konst i St. Louis och som hade 
hjälpt till att organisera utställningen. Utseendet och omfattningen av 
utställningen varierade, och fler verk än vad som upptas i katalogen 
förefaller i praktiken ha visats på de flesta orterna.

Receptionsmönster

Katalogtexterna till 1895 års vandringsutställning bildar ofta utgångs-
punkt för recensionerna, även om skribenterna som regel bygger vida-
re med egna tolkningar och omdömen. Förutom Zorn framhålls Bruno 
Liljefors av flera recensenter. Också Karl Nordström, Richard Bergh 
och Nils Kreuger studeras med intresse. Endast två år har gått sedan 
Chicago, och man ska inte dra alltför långtgående slutsatser, men det 
förefaller som att det nordiska nu blivit en viktigare receptionsfaktor. 
Det tycks som att den svenska självbilden om den nationella, nordiska 
konsten först nu fick ordentligt genomslag i USA, och blandas med en 
amerikansk uppfattning om Norden som något uråldrigt och exotiskt. 
Det spelar förstås också in att detta var en vandringsutställning med 
enbart svensk konst, ett upplägg som så att säga bjöd in till nationali-
tetsanknytna tolkningar.

I katalogen återkopplas till världsutställningen i Chicago, där den 
svenska konsten upplevdes vara ”…wholly new to Americans and 
was full of a freshness and vitality uncommon in recent art.”34 Kata-
logtexterna skilde sig åt mellan utställningsplatserna. Gemensamt är 
att Zorn framhålls som den mest välkände av svenskarna. Men han 
är långt ifrån den ende som sätts i rampljuset. Ett anslående exempel 
är Gegerfelt. Medan han inte alls nämndes i Philadelphia 1876 fram-
hålls han nu som en gammal bekant: ”Mr. Gegerfelt is not a stranger to 
the American public, many of his sunny streets, and canal-scenes from 
Venice his broad and masterly interpretations of French and Swedish 
coast scenery have found their way to public or private collections on 
this side of the Atlantic.”35 Katalogtexten brukar vad vi kan benämna 
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kontextaktivering. Strategin, som är vanlig inom journalistik, är att 
genom lokal anknytning göra ämnet intressant, samtidigt som det ny-
skapande hos det pekas ut. Om August Franzen kan vi sålunda läsa att 
han är starkt förknippad med sitt hemland Sverige även om han sedan 
länge varit bosatt i USA.36

Det nordiska ljuset och mystiken förekommer i flera artiklar men 
är inte alls så accentuerade som de skulle komma att bli 90 år senare. 
Den unga generationen syntetistiska sekelskiftesmålare var inte heller 
något påtagligt inslag på utställningen. Signaturen L.V.N. uppskattade 
dock Acke Anderssons enda målning för dess mystik och folksagostäm-
ning,37 liksom C. W. Rhodes: ”So now, good-bye to Realism, and let us 
join the elfin crew and dance beneath the moonbeams.”38

b

Vandringsutställningen 1895–96 ledde till att den svenska konsten 
nådde en ny och nyfiken publik. Dess inflytande på konstlivet i Cinn-
cinnati är oerhörd och har varit av största betydelse för konststuden-
terna, skriver Cincinnati Tribune, och fortsätter: ”The work of the Swe-
des came as an relevation…”39

En annan intressant effekt av vandringsutställningen är att den re-
trospektivt förstärkte bilden av den svenska utställningen på världs-
utställningen 1893 som ytterst framgångsrik. När man läser tidnings-
klipp från 1896 framstår det som att den svenska avdelningen var den 
i särklass mest lysande 1893, utan egentlig konkurrens från någon an-
nan nation.40 Detta illustrerar betydelsen av vad vi kan kalla ”fördröjd 
och förändrad reception”. Genom att ämnet åter tas upp till förnyad 
behandling förstärks och förvrängs minnet av den ursprungliga hän-
delsen. Vi kan förstås alla känna igen oss i detta, i berättelsen om barn-
domsminnen, sporthändelser med mera, men vi är kanske inte alltid 
fullt uppmärksamma på vad denna fördröjda och förändrande recep-
tion betyder för historieskrivningen?

I de allra flesta omdömen i amerikanska tidningar beskrivs den 
svenska utställningen, sedd som helhet, som ett uttryck för de mest 
moderna strömningarna i samtidskonsten. Den ses som en nordisk 
variant av impressionism, även om beteckningarna kan skifta. En del 
skribenter går ett steg längre och analyserar skillnader mellan de ut-
ställda konstnärerna. Gustaf Cederström ses av dessa som den mest 
traditionelle målaren, medan Karl Nordström och Nils Kreuger uppfat-
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tas som de mest radikala. Intressant ur vårt perspektiv är att Zorn i det-
ta sammanhang uppfattas som en medelvägens målare: ”…Zorn’s work 
generally appeals to both admirers of the old school and the new.”41 
Även om det ska hållas i minnet att han samtidigt var alltför radikal för 
många i den amerikanska konstvärlden, pekar detta mot den framgång 
för medelvägens estetik som är ett bärande tema i denna bok.

Men inte bara Zorn, utan hela den skandinaviska utställningen kun-
de – i uppskattande ordalag – uppfattas som en medelväg mellan alltför 
mossig akademisk och alltför radikal fransk samtidskonst:

It will disappoint the expectations of the un-familiar visitor to discover how 
little there is of the violet shadows and orange lights of so called impression-
ism in these works of the Scandinavians, whose understanding of impres-
sionism is exemplified rather in the broadly painted suggestion of what may 
have been an impression, than in the jugglery of de-composed lights and 
problems of the spectrum in nature, which have affected the wits of some of 
the eccentrics of Paris and their young American imitators.42

Naket

Som vi sett är det en annan Zorn som träder fram i USA än i Sveri-
ge. Snarare än dalkullamålare är det porträttören och grafikern som 
är mest synlig. Men den mest anmärkningsvärda skillnaden rör hans 
nakenstudier. I Sverige brukar hans tidiga nakenskildringar uppfattas 
som ”äkta” och mästerligt utförda. När han är som bäst lyckas Zorn 
förena det erotiska med det pastorala. Blonda, ljushylta flickor badar 
i vild, orörd natur. Men de är aldrig pastorala på ett teatraliskt sätt. 
Flickorna ser för det mesta ut att vara en del av naturen, snarare än att 
posera för betraktaren.

Men i USA sålde Zorns oljemålningar med badande flickor dåligt, 
förmodligen för att de ansågs för opassande att ha hängande på väg-
gen.43 Hans etsningar med likartade motiv gick däremot bättre.44 Dessa 
kunde ju med fördel samlas och förvaras i privata utrymmen. Zorn var 
uppenbarligen medveten om skillnaden i moralsyn. Eller blev det vid 
världsutställningen i Chicago då han försökte införa förbud för para-
soller, paraplyer och käppar på konstutställningen, av rädsla ”för att 
få sina badande flickor sönderslagna”.45 Någon enstaka recensent ut-
tryckte också sitt missnöje med den myckna huden:
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However, in this figure [Forest study], and in the girl bathing at ”Sunset” (144), 
he displays a woeful lack of taste. It seems as though it were a waste of energy 
to learn to paint so well if one is going to select so repulsive a subject.46

Men någon större källa till kontroverser blev aldrig Zorns naketmål-
ningar i Chicago, 1893, kanske för att det dominerande mönstret var 
ett massivt hyllande i snart nog all press. Mindre kända konstnärer 
mött mindre tolerans. Krokiteckningarna från Pennsylvania Academy 
plockades ner från väggen och placerades i en portfölj, eftersom de an-
sågs opassande.47

Zorns nakna flickor väckte emellanåt kontroverser under de kom-
mande åren. Under vandringsutställningen med skandinavisk konst 
1895–96 valde Chicago Art Institute i sista sekund före öppningen att 
inte ha med en naketmålning.48 Tidningarna slöt i stort sett upp bakom 
beslutet. Först åter till signaturen L.V.N., som enligt egen utsago redan 
tidigare anklagats för att vara pryd:

Zorn paints flesh superbly, and perhaps is not to be blamed that he chooses 
to paint it as frequently as possible, but an unoffending public should hardly 
be made to suffer because he chooses the coarsest types of womanhood for 
subjects. [– – –] I remember that a year or so ago I offended some critics and 
a number of artists by objecting to a picture which hung in the institute. I 
believe I was accused of being that awful thing, a prude, because I dared say 
that such pictures taught students nothing which they need know.49

Många skribenter gav beröm till de ansvariga för att de plockat undan 
målningen:

Anders Zorn has been given such generous measure of praise in Chicago that 
the action of the directors of the Art Institute in refusing to hang one of his 
paintings caused the people who thronged the galleries at the opening of the 
Swedish exhibit to pause in bewildered amazement. [– – –]
 The painting, which is a nude, entitled ”After Bath” [Morning Toilet], has 
nothing of charm for the people, although it shows the artist’s marvellous 
skill in painting wet flesh. The subject chosen has no beauty to give excuse 
for its being either, unless one judges by oriental standards, and the picture is 
bluntly – brutally painted.50

Som vore det en brasklapp, eller en försiktig reservation inför framtida 
omdömen, fortsätter artikeln att berätta att målningen tidigare visats 
i Philadelphia och fått mycket beröm för sin behandling av vatten och 
naken hud.
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Censureringen orsakade insändardebatt, och fick Charles W. Deering 
– Zorns vän sedan 1893 – att avgå ur institutets styrelse.51 Uppmärk-
samheten minskade förstås inte intresset för utställningen, som tycks 
ha varit mycket välbesökt.

Också på östkusten mötte Zorns naketmåleri negativa reaktioner 
från en i övrigt positivt inställd press: ”His nudes are simply marvelous 

Svenskt friluftsliv blir 
amerikansk naken-
chock. Anders Zorn, 
Grunt, 1913, etsning,  
43,7 x 32,5 cm. Foto: 
Göteborgs konst-
museum.
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as studies, but they are absolutely brutal and unfeeling, and no one 
would want them in the house.”52 Andra recensenter uppfattade Zorn 
som en dr Jekyll och mr Hyde:

Some of the best pictures in the collection are the work of [Zorn – – –. But] 
some of the worst pictures it contains also come from his hand. He contrib-
utes almost the only studies of the nude to be found in the collection. Some 
of these, notably those bearing the most recent dates, are absolutely atro-
cious.53

Problemet med Zorns naketskildringar var förstås att de inte doldes 
bakom en historisk eller mytologisk mask. I detta avseende var han en 
modern målare. I ett tidningsklipp från tiden har jag funnit en samtida 
medvetenhet om detta. Artikelförfattaren ogillar Zorns målningar – de 
skildrar ”nakedness” snarare än ”nudity” och den retoriska frågan ställs: 
”Should nudity be permitted longer to masquerade under the names 
and with all the superior airs of the Christian virtues, as in Bougereau’s 
inanities?”54 Även efter hans död, fortsatte Zorns flickor att testa grän-
serna. Så sent som 1930 nekades etsningar av Zorn importtillstånd till 
USA på grund av deras stötande motiv.55

Nu är inte reaktionen på naketmålningarna det enda som skiljer 
svensk och amerikansk Zorn-reception. Inte heller hans landskap eller 
bilder av det folkliga livet i Dalarna gick något vidare att sälja på andra 
sidan Atlanten.56 Vi har uppenbarligen att göra med en annan konst-
när, än den vi hemmavid känner under namnet Zorn.

Zorn, vikingahövdingen

Zorn underblåste gärna bilden av sig själv som en viking, från det att 
han landsteg i USA första gången. Redan vid infarten till New York 
tycks hans associationer ha gått till Leif Eriksson: ”Egendomlig käns-
la att första gången se denna kust, som våra vestsvenska isländare 
sågo och bebodde for 800 år sedan”, skriver han.57 Kanske uppfattade  
han sig som något av en erövrare av ett nytt land, en ny konstvärld? 
Men han upptäckte snart att Amerika var ett land han tyckte om, som 
han kunde känna sig hemma i, och som beundrade de nordiska viking-
arna.

För att förstå receptionen och konstruktionen av Zorns persona i 
USA fordras kännedom om den förförståelse som fanns. Douglas Hy-
land har påvisat att receptionen av konst som gestaltar norra Europas 
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vilda natur och djupa historiska rötter, som alternativ till den moderna 
världens depravering, var väl förberedd i USA, genom exempelvis Wag-
ners Niebelungen och Henry Wadsworth Longfellows The Saga of King 
Olaf. För många amerikaner, skriver Hyland, var Zorn ett koncentrat 
av vikingahövding: ”In a period when rapid industrialization was resha-
ping America’s topography at an unprecedented rate, the romance of 
the storied north offered one avenue of escape.” Och Zorn levde gärna 
upp till förväntningarna på hur en vikingahövding skulle leva: ”he trav-
eled in great style dressing in costly garments and smocks woven only 
of the finest linen. During the summer he cruised abroad his yacht. 
[– – –] [In his home in Mora] house guests were treated on occasion to 
all-night banquets resembling bacchanalia.”58

I samband med vandringsutställningen 1895–96 tematiserades vi-
kingatemat för första gången på ett iögonfallande sätt i amerikansk 
press. En Cincinnati-tidning skrev exempelvis:

We first met the Scandinavian artists in Chicago at the World’s Fair, and were 
overwhelmed by the freshness and vitality of the Swedish and Norwegian sec-
tions. Their work was full of the sturdy character of the Norsemen, and their 
canvases breathed the pure air and light of the North. Not here the grace of 
France, the sweetness of Italy, nor the sentiment of Germany, but the great, 
strong, throbbing life of the Viking.59

Och i en förhandsartikel inför öppningen i St Louis kan vi läsa:

In the galleries of the Fine Arts at the World’s fair no foreign, section aroused 
so generally the interest of all art lovers as did that of Sweden. From this land 
of skald and saga – the land of the Vikings and the midnight sun – came a 
collection of paintings wonderful in technique and rich in local color. [– – –] 
Paris, the art mother, has reared a family of Titans, strong and daring, which 
revels in the beauty of the fjords and mountains, the woods and the meadows 
of the Far North. Each picture is thoroughly modern; each shows you the 
people and the nature surrounding him as he himself has seen it.60

Blandningen av antik och nordisk mytologi var, som framgår i ovan-
stående citat, vanlig såväl i nygöticismens Skandinavien,61 som i ”the 
gilden age” Amerika. Fred Hovey Allen tog avstamp i den klassiska kul-
turen i sin fjärde artikel om konstutställningen i Boston Standard, innan 
han övergick till Norden:

A few years ago the thought of northern artists reached backward towards 
the heoroic age of the Vikings; the myths of Thor and Baldeer, the Sagas and 
runes of earlier times. [– – –]
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 In a gallery of their paintings we recognize a uniformity of allegiance to 
nature. There is a feeling of latitude, the breath of the north, the long and 
lingering twilights, in fact, a wonderful truth and fidelity to nature as seen by 
the artists themselves.
 This demand for truth has led these painters to the opposite of impression-
ism – that is realism.62

Till och med ett kvinnoporträtt från Dalarna kan tolkas i vikingaba-
nor:

In light key is the figure of ”Skeri-kulla”, a vivacious daughter of the Vi-
kings.63

Hänvisas inte till vikingar, så går associationerna till barbarer (distink-
tionerna mellan dem är ofta oklara; se även kapitlet Vikingablod):

It is as if the Swedes could not restrain themselves, and had been under a sort 
of necessity of filling the art cup to the very brim until it should run over. A 
sort of violence and fury impel them; common language will not suffice; they 
want to shout and hurrah; they want to cover leagues of canvas; they want to 
invent pigments more brilliant than any that exist. All this is truly northern; 
truly Scandinavian, and a little barbaric; but it is tremendous! ponderous! 
grand!64

Nära sammanhängande med vikingareceptionen är de genusdifferen-
tierande skrivningarna om maskulinitet. Detta betyder inte att de 
kvinnliga konstnärerna inte omnämndes – inte minst Eva Bonnier fick 
generöst utrymme. Men det svenska måleriet, i synnerhet landskaps-
måleriet, tolkades i anslutning till de svenska manliga konstnärernas 
självbild, som ett uttryck för manliga dygder.65 Karl Nordström be-
skrevs som en ”true Norseman” som inte försökte ställa sig in,66 och 
den svenska konsten som helhet sades uttrycka ”masculine strength 
and genius untamed”.67 På annat håll beskrivs svenskarna som ett ”set 
of men removed from the strong currents of life and thought pulsing 
in the art world; a set of men dwelling in a Northern and with which we 
have never thought of connecting the idea of great art”.68

Zorn kunde hela sin fortsatta amerikanska karriär ofta läsa beskriv-
ningar av sitt måleri som ”virilt”. Adjektivet syftar primärt på hur han 
arbetade med penseln, den snabba uppfattningen och gestaltningen av 
motivet, men det vann också i styrka av relationen till de ofta avklädda 
kvinnorna i hans bildproduktion. Under sin sista resa till USA 1911–12, 
fick han emellanåt frågor om hur han såg på kvinnans rättigheter, och 
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hans reaktionära åsikter om att kvinnans plats var moderns och hus-
hållerskans, inte konstnärens, samt uttalanden mot kvinnlig rösträtt 
återgavs villigt i pressen.69 Så starkt tycks Zorn ha förknippats med 
manlighet i USA vid denna tid att hans namn dyker upp i en recension 
av Berthe Morisot: ”The more virile or the more feminine is art all the 
better. We need more men like Zorn or Zuloaga or Augustus John and 
less of the fashionable lace makers and effeminate twaddlers from Paris 
and elsewhere; also more womanly artists.”70

Vikingatemat höll för Zorns del i sig ända tills hans död, även om det 
med tiden blev mindre framträdande i jämförelse med andra tolknings-
mönster. I samband med en etsningsutställning på Keppel 1907 skriver 
FitzRoy Carrington, som ju marknadsfört Zorn ända sedan 1893:

In Zorn history repeats itself, though under a different guise. From the dark, 
mysterious North came the fair-haired, blue-eyed barbarians, who time and 
time again, swept southward, overran Europe, sacked Rome, the Eternal City, 
herself, and settling upon the land and among the people they had overcome, 
learned all too readily the Latin vices, only in their turn to be swept away by 
yet fresh tides of other northern invaders, who, though perishing in their 
turn, stamped for all time into northern Italy the impress of their personality. 
Such a one is Zorn. Sixteen hundred years have passed and he comes not as a 
destroyer, ’a blond beast,” to sack and burn, but as a creative force. Individual, 
inasmuch as his technical equipment as an etcher is, like the bow of Ulysses, 
for himself alone, but wresting from the art, wrenching from the unwilling 
copper, with almost brutal strokes, the message which he brings and which 
proclaims him not only the greatest artist Sweden had produced, but one of 
the master etchers of the world.71

Birgitta Steene, som omnämndes i inledningskapitlet, har benämnt 
den konstnärsbild som växer fram i receptionsprocessen ”konstnärens 
kringvandrande persona”. Det är en bild som kan utgå från konstnären 
själv, men som antar olika drag i olika receptionskulturer. ”Den kring-
vandrande konstnärspersonan blir i ett internationellt receptionsper-
spektiv en mångkulturell gestalt men äger samtidigt vissa konstanta 
drag som fortplantar sig över gränserna.” Till konstnärspersonan kan 
också kopplas mytiska föreställningar om ”hans eller hennes land”, 
fortsätter Steene, med kopplingen mellan Strindberg och det tungsin-
ta nordiska kynnet som exempel.72 I fallet Zorn var det inte nordiskt 
tungsinne, utan snarare fornnordisk festyra, som utgjorde grundton.

Enligt Steene används vikingen för att beteckna det främmande: 
”Benämns man viking har man hemortsrätt i Norden. Är man uppskat-
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tad konstnär utomlands hör man till mottagarlandet.”73 Detta tycks 
emellertid inte stämma i Zorns fall. Även när han är som mest assi-
milerad i den amerikanska konstvärlden kallades han ”viking”, något 
som snarast förstärkte hans ställning. Man ska i sammanhanget inte 
glömma den amerikanska befolkningens heterogenitet, och att bruket 
av etnisk härkomst ofta är inkluderande.

Mönstret i receptionen av Zorn är att vikingatemat paradoxalt nog 
förstärktes under 1890-talet, i takt med att han blev mer välkänd. Vid 
sina första framträdanden i USA, på världsutställningen i Chicago och 
på de efterföljande utställningarna på östkusten, uppfattas han fram-
för allt som en europeisk modernist. ”Impressionist” och ”luminist” är 
begrepp som brukas flitigt och han relateras ofta till den parisiska kon-
sten.74 Även om det noteras att han är från Sverige, tillåts kategorier 
som har med ”svenskhet”, ”nordiskt” eller ”skandinaviskt” sällan få nå-
gon större tyngd. I pressklippen från denna tid betonas istället att Zorn 
är kosmopolitisk, i betydelsen att det nationella särdraget är svagt eller 
omärkbart: ”He is denationalized in the subject matter of his efforts, 
but not in his enthusiasm over the work of his countrymen, whom he 
considers the masters of modern painting.”75

Men med tiden blir Zorn alltmer viking, vilket tycks strida mot Ste-
enes schema. Detta sker som följd av både konstnärens självmedvetna 
identitetsbygge, och publikens vilja att låta sig förföras. Vi ska inte 
glömma att fornnordismen och vikingaintresset vid tiden var stort, 
både i USA och Skandinavien (vi ska återkomma till detta i ett senare ka-
pitel). När svensk-amerikanen Henry Reuterdahl argumenterar för det 
nationellas betydelse i den nordiska konsten, beskriver han, i samband 
med Zorn, den svenska karaktären som ”steadfastness and daring, the 
Viking spirit”.76 Svenskarna ville vara vikingar, och amerikanerna ville 
se dem som vikingar.

En man med sin tid

Zorns amerikanska persona var emellertid inte enbart vikingens. Han 
uppfattades också som en man som var med sin tid, en sportsman och 
världsvan aktör på cocktailpartyn. Uppfattningen om Zorn som en 
modern människa saknade ingalunda stöd i hans person och självbild. 
Parallellt med att han bevarade gamla byggnader och traditioner i Da-
larna, omfamnade han entusiastiskt den nya tekniken. Han var en av 
de första som kopplade in telefon i sitt hem i slutet av 1890-talet, en 
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vedeldad varmvattenberedare som kopplades till husets uppvärmning 
inköptes på världsutställningen i Chicago 1893. Huset försågs med WC 
och badkar i början av seklet, elektricitet 1906, interntelefon 1908 och 
en rostfri diskbänk sattes in i köket 1914 (inköpt i Sheffield).77 Därför 
är det inte så förvånande att Zorn vid öppningsanförandet vid Car-
negie Institutes utställning i Pittsburgh 1900 entusiastiskt talade om 
modern industridesign. Det vackraste dörrhandtaget förtjänar lika 
mycket som den vackraste tavlan att bli belönad med medaljer, enligt 
Zorn.78 Han berömde alltså den industriproduktion som var orsaken 
till det traditionella hantverkets borttynande, samtidigt som det var 
det sistnämnda som han samlade.

Anförandet i Pittsburgh är också högintressant eftersom det är ett 
av de första tillfällena som en svensk i USA propagerar för att konstnä-
rerna måste ut i industrin. Zorn berömmer, som så ofta, den amerikan-
ska konsten, konsthantverket och arkitekturen. Han uppmärksammar 
användningen av organiska ornament i amerikansk arkitektur, som al-
ternativ till de traditionella som i hans ögon länge klavbundit Europa. 
Det är först på senare år som konstnärer vunnit insteg i industrin, be-
rättar Zorn vidare, och ofta under stort motstånd:

Only through highest influence was a Swedish artist, a couple of years ago 
allowed to enter a china manufactory near Stockholm, and great was the sur-
prise when there came orders from the Court and art lovers for sets of dishes, 
plates and vases of his production, and high prices were paid. Well, there was 
another rival manufactory that up till then had its doors well closed to art. It 
felt itself left out, and had to engage an artist also. Well, he was by no means 
a great loss to the canvas, but that man has rendered Swedish china famous, 
and the result of efforts in this art industry could be seen in the Paris Exposi-
tion this summer; also in other lines of art industry efforts of our best men 
were to be seen – tapestries and rugs designed by Carl Larson [sic] and Gerard 
Munthe and others.79

Zorns argumentation tycks ha gett den amerikanska konstindustrin 
vind i ryggen. Åtminstone i Pittsburgh. En månad efter Zorns anfö-
rande förklarade styrelseordföranden i Carnegie Institute, W. N. Frew, 
att han var beredd att ge the Industrial Art League möteslokaler i det 
tillbyggda Carnegie Institute, samt att konstindustrin var betydelsefull 
för att försköna staden och dess hem.80
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Giotto from Mora

Cecilia Lengefeld har i sin studie av Zorn och Tyskland diskuterat kon-
struktionen av myter kring konstnären. Mytbildningen var förstås en 
viktig del i formandet av Zorns persona och receptionen av hans konst 
också i USA. Lengefeld behandlar i sammanhanget bland annat Georg 
Nordensvans (1855–1932) artikel i Die Kunst-Halle 1897. Den är, enligt 
Lengefeld, inledningen till populariseringen av Zorn, med betoning på 
hans lantliga liv och samhörighet med allmogen i Mora. Lengefeld på-
pekar vidare att materialet i Nordensvans text på viktiga punkter över-
ensstämmer med Zorns egna Självbiografiska anteckningar, som påbör-
jades tio år senare under en resa till USA, och att Zorn själv förmodligen 
lämnat underlag till dem i muntliga kommentarer. 81

Vad Nordensvan skriver är att: ”Seine frühesten künstlerischen Ver-
suche waren Kühe und Pferden aus Holz geschnitzt und mit Blaubeeren-
saft angemalt.”82 Detta kan jämföras med Zorns egna beskrivning 1907:

Jag fick tidigt börja göra nytta för mig. Gå de äldre tillhanda i arbetet så långt 
krafterna räckte, [– – –] på kvällen få låna morfars kniv och skära till en början 
i bark tvåbenta hästar (barken höll ej att skilja benen åt). Sedan i trä med fyra 
raka ben och sedan med krökta i trav. Också kunde jag någon gång få låna 
hans timmerpenna att rita hästar eller gubbar på baksidan av något brev från 
min mor (det enda papper som fanns). [– – –]
 Jag vet ej rätt varifrån jag fått låna kniv däruppe [på berget ovanför Siljans-
dalen], men nog måtte jag ha skurit i trä, både hundar i full jaktfart och någon 
gubbe, och jag kommer så väl ihåg hur jag med fett och sot färgade gubbens 
rock svart och fick en skär ton ansiktet med tunn blåbärssaft. Någon grön 
fläck fick jag av smörblomman. Denne gubbe kommer jag särskilt ihåg därför 
att den blev min första konstnärssuccess.83

Lengefeld påvisar den uppenbara likheten med Giottos barndom, så-
som den berättas av Vasari:

Redan vid tio års ålder visade Giotto på sitt barnsliga sätt en sådan vakenhet 
och en så ovanligt livlig intelligens, att han gladde icke blott sin far utan alla, 
som kände honom i byn och där omkring. Hans far uppdrog åt honom att 
vakta fåren, och han drev dem på bete här och där på faderns ängar, medan 
han själv, följande sin naturs böjelse för teckning, ritade i jorden och sanden, 
antingen efter naturen eller något ur egen fantasi.84

Motivet med herdepojken går tillbaka till antiken och har flitigt uppre-
pats i konstnärsbiografier sedan dess, som kartlagts av Ernst Kris och 
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Otto Kurz i Legend, Myth and Magic in the Image of the Artist (1937). Det 
finns enligt dem tre återkommande ingredienser i hjältekonstruktio-
nen om konstnärer: 85

1. Ovanlig barndom som förebådar hans framtida storhet.
2. Brådmogen talang, ofta förhindrad av föräldrarna.
3. Den unga konstnären blir upptäckt av en viktig person.

Zorn kände säkert till berättelsen om Giotto och flera liknande konst-
närsbiografiska upptakter, och det är inte märkligt att både han och 
andra skriftställare, medvetet eller omedvetet, anpassade barndoms-
minnena efter detta mönster.

Men Zorns barndomsskildringar hade faktiskt formulerats långt 
innan Nordensvans tyska text publicerades 1897. Det var i USA, inte i 
Tyskland, som historien först formulerades i skrift. Kanske var det den 
flitiga och personinriktade mediebevakningen i USA under Zorns första 
vistelse där som drev på utbroderingen av berättelsen? Det tidigaste 
nedslaget jag hittat är redan i samband med Zorns första Amerikaresa, 
från maj 1894:

Anders Leonard Zorn first saw the light of day at Darelarlia [sic], Sweden, in 
1860. His parents were poor people, his father being a farmer. Zorn’s early life 
was passed as a herd boy. This gave him much leisure time while watching the 
herds to amuse himself and the young lad used to spend this time in cutting 
figures of the sheep, his companions and other objects that came before his 
gaze upon wood with his knife. These he colored to represent the subject by 
the aid of juices of berries, bits of charcoal and whatever substance he could 
obtain. Thus was formed that devoted love for nature and that keen apprecia-
tion for the beautiful. He learned to work from nature in his own manner, and 
during his studies he never copied but always followed this rule.86

Jag misstänker emellertid att historien berättades redan 1893. Av bety-
delse är att Zorn på världsutställningen hade med en träskulptur som 
föreställde hans mormor. Denna skulptur tycks ha fastnat i minnet hos 
många skribenter som återkommer till den långt senare.87 Att också 
pappan blir av bondestam i ovan citerade artikel ligger i linje med bil-
den av Zorn som en ”self-made man”.

Ungefär vid denna tid anlände konstkritikern Cecilia Waern till New 
York från Paris. Hon kom att stanna i USA och blev en betydelsefull 
marknadsförare av svensk konst.88 I april 1894 – alltså strax före ovan-
stående artikel – föreläste Waern i Boston om ”Swedish Impressionism”, 
med särskild tonvikt på Zorn. Enligt ett referat i tidningen sade hon:
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As is well known, he was a peasant lad, born (in 1860) in Mora, Sweden, and 
as a child was sent to herd the goats on the hills and drive them home at 
night. He was another Giotto, [– – –] and at the age of 8 or 10 was producing 
his watercolor sketches, with yellow obtained from the buttercups, and red 
from the scarlet berries, and greens and browns from something else, and 
this perhaps accounts [– – –] for the simple scale of his palette now and the 
very few colors with which he produces his effects.89

Waern kunde uppenbarligen sin Vasari och transformerade de täljda 
skulpturerna till akvareller. Värt att notera är att hon utgår från att Zorns 
uppväxt som fattig bondson redan var välkända. Intressant är också den 
uttalade kopplingen till Giotto, dock utan inslaget att han blev upptäckt 
av en äldre konstnär. Waern fortsatte istället med att berätta att Zorn 
vid 17 års ålder reste till Stockholm och Konstakademien – ”a state in-
stitution for the protection of mediocrity”. Han valde bort den obligato-
riska gipsteckningen, berättar hon vidare, och när han under sitt andra 
studieår blev inkallad till professorn – uppenbarligen von Rosen – för 
att stå till svars för sin frånvaro från klasserna, svarade Zorn: ”Well Mr. 
Count, I am sorry, but under the circumstances I must leave.”90

Variationer av berättelsen om fåraherden som täljer i trä och färgar 
med bärsaft återkommer sedan vid ett flertal tillfällen. De dyker främst 
upp under hans besök i USA och tycks därför delvis ha planterats av 
honom själv, även om journalisterna säkert också gick tillbaka till äldre 
artiklar i klippsamlingarna för information.91 Genom att tropen där 
den unge konstnären upptäcks av en äldre mästare utelämnas, fram-
står Zorn som oberoende av förebilder. Detta förstärks av att han läm-
nar Konstakademien och ger sig ut på egen hand i världen, till London 
och Paris:

Zorn was a Swedish peasant and lived in the province of Dalarne. He began 
to model in clay and wood while watching the flocks in his care and learned 
the rudiments of his art without teachers. After a while it became possible 
for him to leave his work in the fields and become a student at the academy 
in Stockholm. He supported himself at that time by carving wooden figures 
which he was able to sell at prices sufficient to support him in the humble 
fashion he required. At the age of 21 he left the academy convinced that he 
had learned all that could be taught him there. Four years later he began to 
attract attention throughout Europe.92

Huvuddragen i berättelsen är sig lika, men beroende på inriktning och 
uppdrag faller betoningarna olika. Tidskriften The Craftsman under-
strök 1913 kopplingen mellan bondekultur och hantverk:
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Zorn was born of Swedish peasant people, and during all his early years he 
tended sheep in the Dalecarlian forests. The first beauty that he found power 
to express was the images of his flocks which he carved in birch wood, and 
the first person who cared for his work, who encouraged him, who showed 
pride in his achievement was one of the peasant folk, his shepherd friend, 
who bought the lad’s carved model of an angry cow, giving in payment a sou 
and a small loaf of white bread.93

En bra historia lever sitt eget liv, heter det, och vi avslutar med ett sista 
nedslag från en minnesartikel daterad november 1920, där den svenske 
konstnären definitivt legerats med Giotto:

The story of this great Scandinavian artist’s life could begin like a tale of 
Anderson’s: Once upon a time, in the little village of Dalecarlia, there lived 
a young shepherd who, while watching his flocks, took pleasure in carving 
of statues of his sheep and his goats in pieces of birchwood, which he later 
colored with the juice of mulberries and bilberries. But one fine day a rich 
man from Stockholm, who had come on a holiday to the neighborhood of 
Mora, met the young artist while he was at work and was so charmed by the 
ingenuous grace of his sculpture and by the natural wit of the child that he 
asked and obtained permission of his parents to take him to the capital and 
to take charge of his education.
 [– – –] Anders Zorn, who was even more celebrated in the United States 
than in old Europe, would be incomplete if we did not add that his work as a 
painter and engraver was supplemented by that as a sculptor of great talent 
who had not limited himself to carving little figures of goats and sheep in the 
days when he was a shepherd. Moreover, it was as a sculptor that this Giotto 
from Mora was revealed to the providential Cimabué of Stockholm.94

The self-made man

Ett tredje spår i den amerikanska receptionen av Zorn, liksom i hans egen 
självbild, utgörs av föreställningar om ”the self-made man”. Sistnämnda 
amerikanska favorittrop om hur karriärer och inte minst förmögenheter 
byggts upp med två tomma händer appellerade starkt på Zorn, som kom 
att frekvent hänvisa till sig själv på detta sätt. ”Redan i sina självbiogra-
fiska anteckningar träder han oss till mötes som en self-made man, en 
amerikaniserad mas”, skriver Hans Henrik Brummer.95 Zorn passade 
utmärkt in i mönstret om hur alla hade chans att bli rika och förmögna, 
genom talang, hårt arbete och hängivenhet. Myten ursäktade hänsyns-
lösheten och gnidigheten hos familjer som Carnegie, Vanderbilt och 
Rockefellers, men den jämnade också vägen för en svensk uppkomling 
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som Zorn. Att vara en ”self-made man” var ett ideal i det sena 1800-talets 
USA. Det vittnade om företagsamhet och begåvning. Resan från en fat-
tig bakgrund, med stora umbäranden, ansågs också, i social-darwinistisk 
anda, vara danande för karaktären. Att Zorn uppfattades som en ”self-
made man” fick honom att framstå som lik många av hans uppdragsgi-
vare. Liksom dem berättade han gärna historier om sin enkla bakgrund, 
mot vilken senare framgångar avtecknar sig i tydlig relief.96

Men i allt passade dock Zorn inte in i den amerikanska mönsterbil-
den. Vi har ovan sett att hans naketmålningar aldrig gjorde någon stör-
re succé, åtminstone inte i den offentliga eller semioffentliga sfären. 
Zorn saknade, både som person och i sin konst, också den puritanska 
etik som amerikanska normer i hög grad var uppbyggd på. Dessutom 
var han, skriver Brummer, ”ofta antiklerikal”. ”Den amerikanska fram-
gångsmytens religiösa innehåll bör därför ha lagt hinder i vägen för ett 
mer djupgående engagemang från hans sida. Han lockades enbart av 
mytens sekulariserade aspekt.97

Att gå till kyrkan på grund av dekorum eller av sociala hänsynsta-
ganden skulle aldrig ha fallit Zorn in, inte heller att framställa sig själv 
som moraliskt oantastlig eller mer gudfruktig än han var. Men Zorn 
vore inte Zorn utan en viss grad av komplexitet. Samtidigt som han 
beskrev sig själv som en ”self-made man”, åtminstone när det passade 
situationen, kunde han pika andra för att sakna bildning.98 Att enbart 
förvärva ekonomiskt kapital framstod inte som lovvärt för Zorn som 
hade betydande konsthistoriska kunskaper, även om hans attributio-
ner av historiska mästerverk inte alltid bestått tidens tand. Och han 
uppträdde ofta som en bildad gentleman, och föredrog att umgås i kul-
turella kretsar.99

Zorn exploaterade sin ställning till fullo och tjänande enorma sum-
mor på sina porträtt i USA. Men han var aldrig en ryggradslös hovmå-
lare som sålde sin förmåga till högstbjudande. Hans professionalitet 
tillät inte att han underkastade sig sina klienters pretentioner, skriver 
Brummer.100 Zorn var för stolt och självmedveten för att låta sig köpas. 
Men han hade turen att befinna sig i USA vid en tidpunkt och i ett sam-
manhang när hans konst och person kunde uppskattas till fullo av dem 
som hade störst förmåga att låta sin uppskattning uttryckas i dollar.

Zorn blev en alltmer konservativ man, i takt med att framgången 
och förmögenheten växte. De radikala åsikter han må ha haft som ung, 
var utplånade. Hans ord om USA och amerikaner kan låta som förebud 
av senare tiders attacker på svensk välfärdspolitik: ”De stora förhål-
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landena gör att all småstads-och småborgarhänsyn får vika för en rätt 
på sak gående tendens. Att humbug och karaktärsfel icke tolereras, att 
man får lita till sig själv. Att icke en lätting kan leva som hemma på 
medmänniskors tanklösa barmhärtighet tvingar honom till att utnytt-
jande av allt det bästa hos honom.”101

Dalkarlen Zorn

Dalarna spelade mindre roll i den amerikanska receptionen av Zorn, än 
i den svenska och tyska. Lengefeld visar i sin studie om Zorn och Tysk-
land hur det ovan diskuterade Giotto-motivet kom att utnyttjas för 
att skapa hembygdsmålaren Zorn på 1910-talet,102 men denna aspekt 
är inte lika framträdande i USA. Svenskhet var inte på samma sätt en 
tillgång i USA, som i Tyskland, och det fanns tillfällen när Zorn avstod 
från att föra sin nationella tillhörighet på tal. På frågor om varifrån han 
kom, kunde han svara med dubbeltydigheten ”From Nowhere”.103 Det-
ta betyder inte att Zorn inte alls marknadsförde sin hembygd. I inter-
vjuer och genom de utställningar han medverkade till i USA förde han 
fram den svenska konsten, och han framhöll vikten av att bevara den 
traditionella bondekulturen. Dessa fält tycks snarast flyta samman hos 
Zorn. I sina självbiografiska anteckningar skriver han att

[…] misstro till allt eget och dyrkan av allt utländskt har nog varit en betydlig 
hämsko för vår utveckling. Först när svensken fått komma ut och nöta kant 
och mäta sina krafter med utlänningarna har han kommit underfund med 
sin fysiska och andliga överlägsenhet. Se vad det blir av våra tusentals fattiga 
torpare på andra sidan Atlanten. Jo, de blir vad tre presidenter för Förenta 
Staterna, Cleveland, Harrison och Roosevelt, sagt mig personligen: ”Amerikas 
ryggrad” – ”The Backbone of our country’’.104

Till de utländska gäster som besökte Zorns hem i Mora hörde också 
amerikaner, exempelvis målaren Alexander Harrison (1853–1930).105 
Zorn visade stolt upp sin hembygd för de långväga besökarna samti-
digt som han var noga med att framhålla att det var viktig för amerika-
ner att bygga vidare på sin egen kultur, som han såg som en av de mest 
livskraftiga i världen.

Henry Goddard Leach, lärare i Skandinaviska språk och kultur vid 
Harvard University, var en inflytelserik förmedlare av kunskaper och 
uppfattningar om den nordiska kulturen. Kring 1910 reste han till 
Sverige och var med på midsommarfirandet i Mora.106 Han var sedan 
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tidigare väl förtrogen med Zorns måleri, och han träffade också den 
svenske konstnären under sin resa.107 Zorns konst utgjorde en viktig 
repertoar för Leachs förståelse av vad han såg och upplevde. Han be-
skriver båtfärden från Leksand, med vackra töser som blivit världsbe-
römda genom Zorns porträtt, och artikeln illustreras med Zorns Mid-
sommardans.

”The sacrifice and the dance of Midsummer eve is one of the last of 
these festivals to yield to the advance of civilization. Far in the north 
of Europe, in the province of Dalecarlia, in Sweden, this mysterious 
holiday is still observed by the descendants of the Vikings”, inleder 
Leach. I sin rapport från Mora blandas universitetslärarens omsorgs-
fulla redovisningar av seder och klädedräkter, med nästan hallucina-
toriska upplevelser. Leach jämför känslan han erfor med Shakespeares 
En midsommarnattsdröm och måste nypa sig i armen för att försäkra sig 
om att han inte drömde. Uråldriga traditioner och riter – så uppfattade 
han dem i varje fall – utspelades framför hans ögon, och i den ljusa 
sommarnatten dansade unga par och förälskade sig i varandra. Leach 
kontrasterar avslutningsvis sin egen och sitt stockholmska sällskaps 
upplevelse med lokalbefolkningens, med en beskrivning som för tan-
karna till Shakespeare:

To the native and to her rustic lover the night had been more than a gay show; 
the maypole, the ring song, the beacon fires, had been intense realties. Not so 
for Miss Inga, of Stockholm. Today the city girl must throw off the spell of the 
night together with her peasant costume and put on the conventional frock 
dictated by the modes of Paris. To her as to me, the American, Midsummer 
eve had been an unreality, a fairy dream.108

Målarfursten Zorn

Vid sekelskiftet kom Zorn att uppfattas som en europeisk målarfur-
ste i USA. Skälen till detta var flera. Ett är att han uppfattades arbeta i 
den stora traditionen, i synnerhet inom grafiken. Hans etsningskonst 
jämfördes med Rembrandts och hans naketstudier med Rubens. Ve-
lasquez, Frans Hals och van Dyck nämndes också ofta i samband med 
Zorns namn. Vid hans besök i USA 1900 hade New York Journal en stort 
uppslagen artikel med rubriken ”Zorn, A Prince Of Art Is Again Our 
Visitor”. Tre av hans etsningar återgavs i bild tillsammans med en liten 
vinjettfigur med barret och palett, inte olik Rembrandt.109
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Zorn gjorde själv inget för att motverka kopplingen till den holländ-
ske mästaren. På en direkt fråga i Chicago året efter, om vem som var 
den störste etsaren sedan Rembrandt, svarade Zorn kort och koncist: 
”jag”.110 Och i Keppels katalog till en utställning med Zorns etsningar 
1907 kan man läsa:

Last to be mentioned, but in some ways his greatest achievement in etch-
ing, are his masterly nudes. [– – –] Here Zorn stands not only unsurpassed, 
but unequalled. In the whole range of etching, during the four centuries that 
stretch from the time of Albert Dürer to our own, no one, not even Rem-
brandt, can approach Zorn.111

En annan orsak till upphöjningen till målarfurste är hans umgänge med 
kungar och presidenter. Han hade i USA målat de allra mest berömda 
och rika såsom Andrew Carnegie och presidentparet Cleveland. Från 
Europa berättades hur han målat kungligheter. En historia som spreds 
vitt och brett i amerikansk press berättar om hur han fick den svenska 
kungen Oscar II att byta sin uniform mot kostym inför sittningen. Be-
rättelsen påminner om dem som finns om förhållandet mellan Tizian 
och Karl V.112

Zorn spelade sin roll väl och låtsades som om att det inte var något 
särskilt för honom att måla kungar och presidenter:

Painting a crowned head is an easy way to procure fame, [– – –] In Europe 
there are a number of artists who can lay no other claim to distinction than 
that they have painted the portrait of a king or a queen. Among artists, whose 
hearts are in their work, it is not considered a great thing to be commissioned 
to paint a monarch.113

Brummer har påtalat det handikapp Zorn hade i USA: han var svensk.114 
Visserligen hade svenskar ett rykte om sig att vara ärliga och arbetsam-
ma, men de ansågs också lite korkade och burdusa. De arbetade som 
skogshuggare, rallare och tjänstefolk, men sällan i mer intellektuella 
yrken. Sverige var kulturellt och intellektuellt marginaliserat i USA, pre-
cis som USA var i Sverige. Zorns räddning var hans position som målare 
och etsare i den stora europeiska traditionen; hans konst befann sig i 
en sfär ovanför nationsgränserna; hans arena var den internationella 
konstvärlden och måttstocken med vilken hans storhet kunde mätas 
var inte tillverkad i vare sig USA eller Sverige. Hur medveten Zorns 
strategi var, kan diskuteras. Enligt Brummer var han, föga förvånande, 
väl medveten om fördomarna mot svenskar i USA, men han älskade 
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samtidigt Amerika och trodde aldrig att hans svenska arv var ett han-
dikapp.115

Till bilden av Zorn som en målarfurste hörde också rapporterna om 
hans stora förmögenhet och skyhöga inkomster. Efter stämningsansö-
kan mot Pierce i St Louis 1900, för utebliven betalning, berörde nästan 
all press under lång tid de enorma summor Zorn krävde i ersättning för 
sina porträtt – samt att folk var beredda att betala dem. Också den nyss 
nämnda historien om Oscar II kom i hög grad att behandla den ekono-
miska sidan av Zorns verksamhet, eftersom den svenske målaren var 
beredd att gå ner ordentligt i pris om kungen tog av sig uniformen.

Bilden av Zorn som målarfurste var alltså allt annan än diskret. I 
tidningarna, som följde snart sagt varje steg han tog på amerikansk 
mark, var den ett dominerande tema:

He goes about the world like a prince, always in the bright glow of approba-
tion. No art dealer makes appointments for his portrait painting. As soon 
as it is known that he turns this way or that, he is besieged by an army of 
patrons, and this is as true in Germany or Russia as it is in America.116

Precis som med de stora mästarna i historieböckerna, lade tidningarna 
bort förnamnet och kallade honom bara ”Zorn”. Det är något magiskt 
med det namnet, skrev American Chicago Illustrated 1903.117 Betoningen 
av målarfursten Zorn, minskade i någon mån utrymmet för vikinga-
hövdingen, men när Zorn rakade av sig sin mustasch 1904 skrev Bertha 
C. Crowell att man knappt kunde känna igen honom, när han blivit 
berövad sin vikingaprydnad.118

b

I inledningskapitlet diskuterades upphovslandets betydelse för recep-
tionen, med stöd i den så kallade produktlandsforskningen. Det kan 
finnas skäl att återknyta till den diskussionen vad gäller Zorn och andra 
tidiga svenska konstnärer i USA. Vi har förstås inga marknadsunder-
sökningar att luta oss mot och källäget lämnar mycket att önska, men 
några tendenser går att urskilja.

För de amerikaner som investerade i Zorn 1893 framstod han som en 
europeisk målarfurste. Det var hans europeiska, snarare än hans svens-
ka, ursprung som höjde hans anseende. Betydelsefulla aktörer i den 
amerikanska konstvärlden hade tidigare mött honom i Paris och kunde 
intyga hans status i konstens dåvarande huvudstad. Europa, Frankrike 
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och Paris var de miljöer som tveklöst kunde förläna konstverken och 
konstnärerna mest prestige i de amerikanska kundernas ögon.

Samtidigt tycks receptionen av Zorn även hänga samman med de 
stora skandinaviska immigrantmiljöerna i Chicago. Det gäller inte 
minst Zorn som vikingahövding. Det kan i förstone förefalla orimligt 
att de extremt förmögna skikt som köpte Zorn skulle ha låtit sig påver-
kas av de nyanlända, oftast fattiga, skandinaviska invandrarna, men 
påverkan skedde på ett så indirekt sätt att de rika aldrig uppfattade 
det som att deras preferenser var avhängig av de skikt de hade som 
anställda. Chicago var efter branden 1871 en stad byggd av skandina-
ver. Några av dem hade börjat avancera socialt. Många av dem kände 
ett behov av att manifestera sin härkomst. Den norska vikingaflottan 
som brädade spanjorerna och seglade in på världsutställningen 1893 
som Amerikas verkliga upptäckare var ett uppseendeväckande exempel 
på detta, inte minst med alla jublande skandinaver som hälsade sina 
”förfäder” välkomna. Vikingar var på modet, och vikingafursten Zorn 
exploaterade detta intresse som gick långt utanför de skandinaviska 
kretsarna. På ett för honom lyckligt sätt närde hans identitetsbygge 
(målarfurste, vikingahövding, ”selfmade man”, med flera) den image 
hans publik eftersökte.

Det var Zorns halvt mytiska ursprung som triggade publiken, som 
däremot inte efterfrågade någon kongruens mellan konstnärens och 
konstverkens coo. ”Svenska” motiv var, som framgått, inte särskilt ef-
terfrågade jämfört med amerikanska porträtt, det vill säga målningar 
med stark hemortsrätt i det egna landet. USA är i detta avseende lika 
etnocentriskt som Sverige, där Zorns amerikanska produktion väckt 
förhållandevis lite intresse.

Den sene Zorn

Det tidiga 1900-talet är en viktig brytningspunkt i konsthistorien, med 
framväxten av nya idéer kring konstens mål och medel. Den modernis-
tiska konstens genombrott i USA sker emellertid senare än i Frankrike, 
och också några år senare än i Sverige. Detta innebär naturligtvis inte 
att Zorn förlorade sin marknad, bara att hans publik åldrades i takt 
med honom själv, och att allt färre yngre kunder strömmade till. Den 
mer autonoma delen av konstfältet – för att tala med Bourdieu – rörde 
sig mot den nya modernismen som introducerades från Europa. Denna 
utveckling blir särdeles tydlig efter the Armory Show i New York 1913.
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Efter världsutställningen i St Louis 1904 förekommer Zorn mer 
sparsamt i de amerikanska konstspalterna. Det är framförallt på öst-
kusten och i Chicago som intresset upprätthålls, genom utställningar 
och försäljning av Zornetsningar. ”The greatest living etcher is Zorn”, 
är ett omdöme som återkommer med smärre variationer.119 Enligt The 
American-Scandinavian Review var Zorn och Fritz Thaulow vid denna tid 
de enda nordiska konstnär som fått nationella genombrott i USA.120

Att Zorn inte längre uppfattades som en del av det unga, nydanande 
konstfältet innebar förstås inte att den äldre, etablerade, mer konser-
vativa delen av fältet förlorade intresset för hans konst. Detta avspeg-
las inte minst i prisbilden; Oljemålningar av Zorn går på amerikanska 
konstauktioner 1916 för $6–7 000.121 Samma år betalas $950 för en ets-
ningen ”The Toast” i New York, ett enastående högt belopp,122 och 1919 
– före Zorns död – går ett annat blad, ”The Omnibus”, för $800.123 1920 
har priserna eskalerat till $3 900 för ”Daigneuse de Dos” och $1 100 för 
”The Omnibus”. På samma auktion gick oljemålningen ”Water Pails” för 
$7 000.124 För att få en uppfattning om prisnivån motsvarar $1000 1916 
cirka $18 000 i 2005 års penningvärde.125

Under 1910-talet uppfattas och uppskattas Zorn främst som grafiker 
i USA, till den grad att upplysningen att han även arbetar som målare 
och skulptör ofta läggs till i texterna. Vid sitt USA-besök 1911–12 får han 
rätt god pressbevakning, men den fokuserar mest på hans uttalanden 
om kvinnorörelsen (se ovan), hans roll som jurymedlem i Pittsburgh 
och på att han ska porträttera president Taft. När det kommer till kriti-
ken av hans konst får etsningarna fortfarande mycket beröm, även om 
somliga kritiker tycker att de avtagit i kvalitet. Både oljemålningen och 
etsningen av president Taft får dock kritik, både för det konstnärliga 
genomförandet och för att det inte uppfyller kraven på dekorum.126

Ett tecken på Zorns kändisskap är att han fick en helsida i Vanity 
Fair 1916. Det var inte en tidskrift som hade något större inflytande på 
konstvärldens inre cirklar, men dess artiklar om mode, konst och kän-
disar lästes av många med pengar. Att få en dalkulla avbildad i Vanity 
Fair var definitivt ett tecken på berömmelse. Detta konfirmerades också 
av bildtexten: ”To be painted by Zorn is now ’quite the thing.’ ” Texten 
indikerar också att Zorn assimilerats, för att inte säga annekterats, av 
USA: ”It was in this country that he really made his reputation, the fame 
of which soon spread to France, England and his own Sweden.”127

b
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Den 22 augusti 1920 dör Zorn.128 Den amerikanska pressen berättar, 
företrädesvis i korta notiser, att Zorn var en multimiljonär, född som 
en fattig bondpojke.

I de zornska klippsamlingarna finns ganska få amerikanska klipp 
om Zorn från 1910-talet, i jämförelse med artiklar från de nordiska 
grannländerna, men också Tyskland och Frankrike.129 Samma sak gäl-
ler också för månaderna efter hans död. New York Times publicerar dock 
en längre dödsruna där det framgår att Zorn är mer känd för sina ets-
ningar än målningar i USA och att kan var en kosmopolit som behöll 
sitt hjärta i den provins där han var född och uppvuxen.130 New York 
World behandlar honom främst som etsare, och James Gibbons Hune-
ker noterar att idealister tagit illa upp av Zorns naketbilder: ”And girls;  
girls flecked by sunshine, too proud of their corporal beauty to wear 
clothes, just everyday human girls!”131 The Literary Digest publicerar en 
längre dödsruna som avslutas med en dikt av Zorns vän Thomas Walsh, 
som jag inte kan låta bli att återge, eftersom den med en charmfull 
naivitet återger mycket av den mytbildning kring Zorn som vi ovan 
analyserat:

Beyond Siljan there is no silver sail;
The gulls are lonely on Dalcarlia’s blue;
The isled rocks are more empurpled through
A night that falls with a majestic wail,
The mountain pines and scarlet valleys fail
Of some wild magic that they lately knew – 
O mighty Anders! – they are lorn of you,
As of the olden gods’ remembered trail!
Let build your tomb a lonely rock amid
The white sea-women’s breasts that heaving play
Their pearl and gold of morn where you lie hid!
High Sweden’s royal mantle let them bid
In folds of ermine wrapping you, to say – 
”Last of the Vikings, endless is your sway!” 132

1920 liknande en kritiker Zorn vid de stora mästarna; Zorn var ”the 
wandering knight of the palette and brush”, tillhörande ”a glorious gro-
up which includes Rembrandt, Goya, Meryon, Seymor Hayden… No 
etcher since the great Dutch master has equaled Zorn in the past inter-
pretation of ’that abyss,’ the human countenance”.133 Och ännu fyra år 
efter Zorns död slog en utställningskatalog fast att Zorn besatt renäs-
sansmästarnas ”versatility, their robustness and vitality: their physical 
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and spiritual freedom, their instinct for decorative design, and, above 
all, their zest and joy in living”.134

På gallerier och i tidskrifter som inte befann sig på den mest autono-
ma delen av konstfältet, höll det amerikanska intresset för Zorn i sig ett 
tiotal år efter konstnärens död.135 Grafiken fortsatte att marknadsföras 
av Keppel med flera och betalades bra.136 The Studio publicerade 1928 en 
mycket påkostad bok med Zorns etsningar. Men under tjugotalets lopp 
dalade ändå intresset för Zorn alltmer och det är signifikativt att när 
en svensk konstnär år 1936 skrivs in i den allmänna konsthistorien, i 
Gardner’s Art Through the Ages, är det Carl Milles och inte Anders Zorn. 
(Se vidare kapitlet Milles i Mellanvästern.)

Senare tiders preferenser får dock inte hindra oss från att se Zorns 
samtida betydelse som ambassadör för Sverige och svensk kultur. Det 
var en ljus och positiv bild Zorn spred om sitt hemland, med blonda 
flickor som badade nakna i kristallklara sjöar på dagarna, mjölkade kor 
i skymningen och dansade med sina älskade i midnattssolen. Visst är 
det myt och konstruktion, men det minskar knappast genomslagskraf-
ten. När Journal of Home Economics nästan tjugo år efter Zorns död rap-
porterar om svensk konstslöjd, hade artikeln kunnat illustreras med 
Zorns målningar. Nordborna, får vi veta, är ”devoted in the summer 
to such simple amusements as group singing and dancing, and in the 
winter to family gatherings around the spotless, whitewashed fireplace 
where each member of the family can engage in some handwork more 
or less of his own choosing”.137
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Svensk konst på export

Som följd av uppmärksamheten vid världsutställningen i Chicago 1893, 
och de fortsatta framgångarna för Anders Zorn, hade den svenska 
konsten en god ställning i USA vid sekelskiftet. Denna förstärktes yt-
terligare av ett samtida intresse för svensk kultur och konsthantverk i 
Europa, inte minst i Storbritannien, avspeglat i de inte mindre än 34 ar-
tiklar i engelska The Studio som ägnades svensk konst mellan 1897 och 
1911. Tidskriften hade stor internationell spridning, och lästes förstås 
också i USA. Ett vitt spektrum behandlas i artiklarna, men enligt Bill 
Waters, som analyserat dem, låg tyngdpunkten på Konstnärsförbun-
dets medlemmar och deras konst: ”Konstnärsförbundet höll sin ställ-
ning bland övriga separatistiska grupper i Europa, och förbundets stil 
karaktäriserades som en del av den progressiva internationella rörelse 
som sökte sig bort från de förhärskande akademiska teorierna.”1

Det amerikanska intresset för svensk och skandinavisk konst på-
verkades av det centraleuropeiska. Kirk Varnadoe uppmärksammade, i 
samband med utställningen Northern Light, hur Centraleuropa vid för-
ra sekelskiftet uppfattade Norden som en avlägsen region vars efterbli-
venhet garanterade ett ungdomligt och kraftfullt kulturellt alternativ 
till livströttheten i Europas civiliserade centrum.2 Även Reinhold Heller 
har diskuterat hur Skandinavien uppfattades i de latinska delarna av 
Europa i termer av en periferi, oförstörd av civilisationen. ”Efter oss, 
skandinaverna”, utbrast Ernest Meissonier, parafraserande såväl Ma-
dame de Pompadour (”Après nous le déluge”) som medeltida böner om 
att besparas från vikingarnas attacker.3

Uppskattningen av den nordiska konsten var en del av den pessi-
mistiska fin-de-siècle-andan. Spådomen om Skandinaviens konstnärliga 
framtid, skriver Heller, föddes ur den rådande uppfattningen om den 
latinska civilisationens förestående fall:

Anna Boberg – en 
modern viking. 
Fotografi från 
Lofoten, ca 1912.
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Youthful, fresh barbarians from the north would sweep away the ruined rem-
nants of this aged culture to build on the remaining foundations an art free 
of history’s and tradition’s restrictive bonds. [– – –] Culturally, Scandinavia 
was undeveloped soil where fin-de-siecle Europe’s faltering civilization could 
plant its seeds or, alternatively, from which new growth could emerge to revi-
talize weary and anxious Western European culture.4

Det är mot denna bakgrund som man ska se den skandinaviska kon-
stens stora framgångar vid tiden för sekelskiftet. Den belönades med 
medaljer vid utställningar och köptes in till de mest prestigefulla mu-
seerna. Konstvärldens centrum, osäker på sin egen position och stan-
dard, riktade uppmärksamheten mot periferin för inspiration. Detta 
varar under en begränsad period, från 1880-talet och fram till första 
världskriget. I historieskrivningen har dock denna period av bristande 
tilltro till den egna traditionen suddats ut. Modernismens tidiga histo-
ria har i hög grad blivit en centraleuropeisk genealogi, med rötterna i 
realismen och med en kontinuerlig berättelse fram till modernismens 
genombrott.

Detta är emellertid inte rätt tillfälle att dröja vid denna historiogra-
fiska fråga. Betydelsefullt för studien är emellertid de återverkningar 
som det centraleuropeiska intresset för skandinavisk konst tog sig i 
USA. För det är inte enbart så att amerikanerna övertog den höga vär-
deringen av skandinavisk konst som fanns i Europa. De tolkade även 
grunden för denna utifrån sina egna förutsättningar.

Det var ju inte bara Skandinavien som uppfattades som yngre, friare, 
och mer brutalt än, säg, Frankrike. Med förskräckelse, eller förtjusning, 
fascinerades européerna av utvecklingen i Amerika. Också på kulturens 
område började amerikanerna göra sig påminda, med arkitekturen som 
det mest framträdande exemplet. Parallellt växte självförtroendet i USA, 
även på bildkonstens område. Ett vanligt mönster i den amerikanska 
receptionen av skandinavisk bildkonst är att amerikanska konstnärer 
snarare bör låta sig inspireras av andra unga, livskraftiga nationer, än 
av de gamla kulturnationerna.

Det skymtar en besvikelse hos de skandinavisk-amerikanska konst-
närerna, att inte också de kunde omfattas av intresset för konsten från 
den höga Nord. I The American-Scandinavian Review blandas under tio-
talet stolthet över hur skandinaviska konstnärer skördar framgångar 
på amerikansk jord, med besvikelse över att immigrantkonstnärerna 
hade svårt att sälja sin konst trots dess mycket lägre prisnivå.5 Tidens 
rasmässiga tolkningsmönster appliceras i tidskriften även på immi-
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grantkonsten. De nordiska rasegenskaperna ansågs vara så livskraftiga 
att de fanns kvar hos konstnärer som vistats länge i det kosmopolitiska 
USA, och de kommer till tydligt uttryck i deras konst.6

Ett särdrag i det amerikanska intresset för svensk bildkonst, jämfört 
med det europeiska, är att det relaterar till den omfattande invandring-
en under perioden 1880–1920. Det fanns intresse från såväl svensk-
amerikanskt som officiellt svenskt håll att marknadsföra svensk konst 
i USA. Skälen kanske inte alltid sammanföll, men resultatet blev att 
svensk konst hade en påtaglig närvaro i USA under denna period. Ingen 
annan nation sände lika många officiella konstutställningar med sam-
tidskonst till USA som Sverige: sju stycken mellan 1876 och 1916.7 Den 
första var, som framgått, 1876 till världsutställningen i Philadelphia. 
Elva år senare deltog Sverige i Minneapolis Industrial Exposition. Tredje 
tillfället var världsutställningen i Chicago 1893, följd av vandringsut-
ställningen 1896. Därefter följde världsutställningen St Louis 1904, The 
Scandinavian Art Exhibition 1912–13 samt The Swedish Exhibition 1916. 
Efter denna upptakt dröjde det ända till 300-årsjubileet av den svenska 
kolonien i Delaware (1938) innan Sverige skickade en ny officiell konst-
utställning till USA – men denna gång hade den en mer historisk prägel. 
Aldrig skulle Sverige åter framträda som en ledande konstnation.

b

Innan vi närmare studerar de tre utställningarna 1904–16, kan finnas 
skäl att kort omnämna Minneapolis Industrial Exposition 1887, en ut-
ställning som sällan uppmärksammas i svensk konsthistorieskrivning. 
I konstavdelningen deltog de skandinaviska länderna med 121 mål-
ningar, varav 54 var utförda av svenska konstnärer. På utställningen 
fanns även omkring 400 arbeten av amerikanska konstnärer.8

Av svenskarna tillhörde knappt hälften (21) Konstnärsförbundet, 
däribland Nils Krueger, Bruno Liljefors och Ernst Josephson.9 Det var 
alltså en tämligen radikal sida av svensk samtidskonst som Mellanväs-
tern fick se – betydligt mer radikal än i Philadelphia elva år tidigare. 
Också de andra skandinaviska länderna visade den nya tidens måleri. 
Från Danmark deltog bland andra Michael Ancher och Peder Severin 
Krøyer och från Norge Eilif Peterson och Fritz Thaulow.10

USA:s konstliv var vid tiden tämligen konservativt, jämfört med Eu-
ropas, och denna utställning var den första som visade modernt, av 
impressionismen inspirerat friluftsmåleri utanför New York. Det gör 



134

det desto mer anmärkningsvärt att utställningen huvudsakligen möt-
tes av positiva reaktioner. Den svensk-amerikanska pressen rapporte-
rade stolt att svensk konst vunnit många nya vänner och att det var 
Liljefors, Pauli och Gustaf Cederström som var publikens favoriter.11 
Ekonomiskt blev dock utfallet en besvikelse. Alfred Söderström skriver 
i Minneapolis minnen 1899 att svenskarna visserligen väckte uppseende 
med sin konst, men att de inte fick något sålt, med undantag för ett 
verk av Wallander.12

b

Världsutställningen 1893 och vandringsutställningen 1895–96 följdes 
av ett fortsatt intresse för Zorn och konstnärsförbundarna under tiden 
fram till första världskriget. Men med de nya signalerna från Europa 
om det vi idag kallar modernismens födelse avtog intresset för den 
skandinaviska konsten i de inre cirklarna av den amerikanska konst-
världen. The Armory Show i New York 1913 kan i detta sammanhang 
markera ett vägskäl, även om den modernistiska konsten inte får nå-
got större genomslag förrän efter första världskriget. Kriget markerar 
en slutpunkt för mer omfattande intresse för svenskt samtida måleri 
i USA.

Vid sidan av ovan nämnda The International Studio, skrevs det ofta 
om skandinavisk kultur i tidskrifter som The Craftsman och The Mentor. 
Om skribenterna i The International Studio påfallande ofta var svenskar 
såsom Axel Gauffin, Karl Wåhlin och Tor Hedberg, tycks flera av de 
amerikanska tidskrifternas skriftställare ha haft nordiskt påbrå, exem-
pelvis Marie Olsen, Alma Luise Olsen, Holger Lundbergh, Philip Gus-
tafsson och Hanna Astrup Larsen.

Ett viktigt undantag är Christian Brinton (1870–1942). Han eta-
blerade sig som kritiker och curator under 1910-talet, specialiserad på 
tysk, rysk och skandinavisk konst. Brinton medverkade i inflytelserika 
tidskrifter som Art in America och American Magazine of Art, skrev en 
lång rad katalogtexter till olika konst- och konsthantverksutställning-
ar, och var en flitig föredragshållare i samband med utställningarna han 
medverkade till.13 Brinton var en av de tidigaste att förstå och upp-
skatta den moderna konsten, och uppfattades av sin samtid som en av 
de mest inflytelserika konstkritikerna i New York.14

Brintons position i, och i förhållande till, amerikanskt konstliv är 
intressant. Han kan framstå som en aktör i periferin som skriver om en 
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annan periferi. Samtidigt agerar han i ledande tidskrifter och på upp-
drag av betydelsefulla museer och institutioner. Brinton var angelägen 
om att introducera modern konst i USA, men han uppfattade aldrig den 
– inte ens i sin mest radikala form – som revolutionär. Tvärtom, ansåg 
han att konsten till sin natur var evolutionär, och att det var frågan om 
en utveckling som befann sig i nära relation till nationen och rasen. 
Han hängde helst sina utställningar så att konstens progression skulle 
vara synlig för besökarna. Andrew J. Walker har i en doktorsavhandling 
om Brinton benämnt hans konstsyn ”National Modernism”.

Just nationalismen och rasismen i Brintons tänkande kan verka 
främmande och kanske till och med stötande för en nutida läsare. Men 
faktum är att hans konstideologi låg väl i tiden, och delades av många 
av hans samtida. Det är på grund av att ett annat tolkningsparadigm 
gick segrande ur striden under mellankrigstiden som Brinton med 
fleras konstsyn idag kan tyckas apart. Den historieuppfattning som 
etablerades under högmodernismen såg modernismen som en inter-
nationell och inomestetisk rörelse, inte som nationell och rasrelaterad 
till sin karaktär.

Walker betonar alltså att Brintons idéer inte var unika, och att de 
därför inte främst bör förankras i hans biografi. Men det är förmod-
ligen inte helt utan betydelse att han var brorsbarn till den välkände 
antropologen och rasteoretikern Daniel Garrison Brinton, och att han 
genom en kusins giftermål blev släkt med den rasbiologiska skriftstäl-
laren Madison Grant. Dessa båda personen får jag anledning att åter-
komma till i efterföljande kapitel.

Genom att presentera tysk, rysk och skandinavisk konst ville Brin-
ton inspirera de amerikanska konstnärerna till att producera en natio-
nell konst. Han var negativt inställd till det starka franska inflytandet. 
Implantatet av fransk impressionism hade inte visat sig framgångsrikt, 
så varför inte istället söka inspiration i Skandinavien, frågade sig Brin-
ton 1913: ”They are young nations like ourselves, yet unlike us they stri-
ke valorously forth into relatively untrodden pathways.”15 Den skandi-
naviska konsten var, enligt Brinton, unik och oberoende: ”It is to the 
enduring credit of the leading Scandinavian countries that they may be 
counted among those fortunate peoples who, despite external influen-
ces, have stoutly guarded their native artistic birthright.”16

Hyllningen av det skandinaviska kan tolkas som ett uttryck för en 
nationalromantisk tendens, om än applicerad på en främmande kul-
tur snarare än Brintons egen. Men han var väl i stånd att bedöma den 
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skandinaviska konsten i relation till annan samtida europeisk. Sverige 
må framhållas som den nation som varit konstnärligt ledande i Norden 
ända fram till modernismens födelse, men när det kommer till samti-
den pekar Brinton ut Edvard Munch och Ferdinand Willumsen som de 
nya stigfinnarna. Bedömdes den efter europeisk standard är dock den 
skandinaviska konsten efter sin tid och tål inte att jämföras med rysk 
och tysk samtidskonst.17

Intresset för ett utbyte mellan periferierna var emellertid inte så 
starkt i Sverige. Av konstnärsförbundarna var det bara Zorn som på 
ett naturligt sätt lyckades förena regionalism/nationalism och kosmo-
politanism. De etablerade svenska konstaktörerna var mindre intres-
serade av att förnya sina kontakter med andra länder, i synnerhet med 
USA. Henry Reuterdahl berättar att när han första gången föreslog att 
en utställning med svensk konst skulle visas i New York, svarade den 
ledande konstkritikern i Stockholm Karl Wåhlin att ”the day should 
never come when Swedish painters would have to go abroad for sup-
port”.18

De nationalistiska strömningarna tiden före första världskriget 
gjorde också amerikanska curatorer mindre intresserade av att anord-
na utställningar med utländska konstnärer. Den stora uppståndelsen 
kring Joaquín Sorolla y Bastida-utställningen på the Hispanic Society i 
New York 1911, när polis tillkallades för att hålla ordning på de köande 
folkmassorna, utnyttjades av protektionistiskt sinnade debattörer. Det 
gick rykten om att inflytelserika aktörer beslutat att aldrig mer låta en 
utländsk konstnär så slå mynt av sina framgångar på amerikansk mark 
igen.19 Att de skandinaviska utställningar som genomfördes ofta arrang-
erades av skandinaviska intressegrupper och inte de ledande konstin-
stitutionerna ska därför inte enbart ses som ett tecken på denna konsts 
perifera status, utan även som ett utslag av nationella maktkamper i 
konstvärlden. Detta är också betydelsefullt för förståelsen av ”moder-
nismens födelse”. De internationella nätverk som de unga konstnärerna 
bildat i början av 1900-talet gick på tvärs mot den äldre generationens 
nationalistiska agenda. Det gäller för såväl Matisseeleverna i Sverige 
som de medverkande på The Armory Show i New York.



137

St Louis 1904

1904 hölls en stor världsutställning i St Louis, Missouri, med anledning 
av 100-årsjubileet av ”the Louisiana Purchase”.20 Utställningen hade 
förberetts under sex år med Chicagoutställningen 1893 och Paris 1900 
som två måttstockar att mäta sig mot. Samtidigt hölls de tredje Olym-
piska spelen i staden, som gav extra glans åt utställningen, även om de 
var mycket mindre till sin omfattning då än nu.

Den svenska närvaron var mer begränsad i St Louis än i Chicago 
1893. Näringslivet var missnöjt med det ekonomiska utfallet från de 
tidigare amerikanska utställningarna.21 Det svenska deltagandet kom 
därför enbart att omfatta de tidigare så framgångsrika utbildnings- 
konst- och konstindustriutställningarna,22 samt en paviljong tänkt att 
bli en samlingsplats för svenskar och svensk-amerikaner, helt bekostad 
med insamlade medel.23 Det sparsmakade svenska deltagandet vändes 
dock till sin fördel av den svensk-amerikanska pressen: ”Sverige delta-
ger officielt endast uti konst och upplysningsafdelningen. Det är också 
i dessa brancher som Sverige öfverträffar alla andra länder på jorden,” 
rapporterade exempelvis Kansas City Tribunen.24

Utställningsområdet var gigantiskt, med en omkrets på 35 miles 
(drygt fem mil) och en yta på 82 acres (cirka 33 hektar); nästan dub-
belt så stor som World’s Columbian Exposition 1893. Det var så stort att 
professorn i neurologi vid Barnes Medical College i St Louis, Dr Charles 
H. Hughes, uppmanade sina kollegor att göra allt för att inte nervklena 
patienter skulle besöka utställningen; dess dimensioner skulle med all 
säkerhet orsaka deras sammanbrott. Slutkörda affärsmän fick rådet att 
göra besöket till vecko- eller månadslånga rekreerande sight-seeing-
turer, eftersom stressade snabbvisiter med största sannolikhet skulle 
leda till kollaps.25

På området fanns femton gigantiska utställningspalats; totalt upp-
gick antalet byggnader till 1 576. Stilpluralism och art nouveau domine-
rade, men utställningsarkitekturen ger som helhet ett rätt heterogent 
intryck, förstärkt av delstaternas och de utländska nationernas byggna-
der. Liksom i Chicago var merparten av arkitekturen vitmålad, vilket gav 
den smeknamnet Elfenbensstaden (the Ivory City), även om det domi-
nerande byggmaterialet var trä. Till moderniteterna hörde trådlösa tele-
grafer, flygplan och automobiler.26 Blandningen av nya moderna tekni-
ker och det långa 1800-talets utställningsformer kan i efterhand tyckas 
komisk. För att visa kraften hos ett kylskåp skulpterades exempelvis 
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prinsen av Wales i smör (smörskulpturer har en lång historia på stora 
utställningar och traditionen upprätthålls ännu på många State Fairs). 
Som kontrast till allt modernt fanns ett stort område med bosättningar 
av så kallade primitiva folk: pygméer från Afrika, patagoniska giganter 
från Argentina, Ainu-aboriginer från Japan, indianer, filippiner m.fl.

Rasbiologin, i W. J. McGees tappning, strukturerade raserna efter 
utvecklingslinjer där den ”kaukasiska rasen” stod överst. På utställ-
ningsområdet kunde besökarna själva dra slutsatser om detta utifrån 
det visuella materialet. Den vite mannen uppfann flygplan och bilar, 
medan andra folk levde i hyddor.27

Publikmässigt innebar St Louis en tillbakagång, även om besökar-
antalet under de sex månaderna uppgick till närmare 20 miljoner. Chi-
cago hade, som ovan nämnts, haft 27,5 miljoner 1893 och Paris drygt 48 
miljoner år 1900.

34 utländska paviljonger hade rests på utställningsområdet. De 
flesta var i tidens smak kopior av berömda nationella byggnadsverk. 
Frankrike hade en replik av Grand Trianon i Versailles, Tyskland Char-
lottenburgs slott, Storbritannien Wrens Kensington Palace Orangery, 
Belgien det gamla stadshuset i Antwerpen, Kina prins Pu Luis Som-
marpalats och Thailand en tempelbyggnad från Bangkok.28

Den svenska paviljongen var emellertid ingen replik, även om den 
hade tydliga nationella och historiska drag. Den var ritad av Ferdinand 
Boberg och uppfördes som ovan nämnts med insamlade medel. Över 
15 000 personer gav bidrag till projektet. Drivande bakom insamlingen 
var bland andra Gustaf Gullberg, direktör för Svenska Pressförbun-
det, som vi tidigare mött vid världsutställningen i Chicago 1893.29 Ut-
ställningskommittén noterade att dess yttre var ”mycket tilltalande, 
i nationell stil” samt att den fått ”ett synnerligen fördelaktigt läge”.30 
Utställningsbyggnaden hade tillverkats i Sverige och skeppats i mon-
teringsfärdiga delar till USA.31 Den var utförd som en gulmålad herr-
gårdsbyggnad med två lägre flyglar. Huset hade vita knutar och gröna 
fönsterluckor med utsågade hjärtan framför de småspröjsade fönst-
ren, samt ett brutet, valmat tegeltak. Över portalen fanns det svenska 
riksvapnet. Runt paviljongen löpte ett vit- och grönmålat spjälstaket. 
I trädgården hade svenska växter planterats och en frodig gräsmatta 
anlagts. Från en hög flaggstång vajade unionsflaggan, medan mindre 
amerikanska flaggor fanns på flyglarnas tak.32

Det återhållna uttrycket står i bjärt kontrast till Bobergs mycket om-
diskuterade utställningsbyggnad vid världsutställningen i Paris 1900, 
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som var en till synes fri kombination av diverse motiv ur den svenska 
byggnadshistorien. Enligt de svenska pressrösterna tyckte amerikaner-
na att byggnaden var ”beautiful”.33

Inne i huvudbyggnaden mötte besökaren ett högt, öppet, grågrönt 
rum, med rödmålade möbler ritade av Boberg. I taket hängde bloms-
tergirlander och på golvet låg blå mattor med de svenska tre kronorna 
i guld. En utställning med planscher, böcker, fotografier och målning-
ar berättade om Sverige. Där fanns också några vaser från Rörstrand 
och Gustafsberg, men inga egentliga utställningsobjekt eftersom de 
svenska bidragen fanns under respektive avdelning i huvudutställning-
arna. De båda flygelbyggnaderna användes för administration och som 
pressrum.34

Konstutställningen 1904

Sverige skickade två ”montörer” (det tidiga 1900-talets begrepp för 
nutidsvenskans inte mindre märkliga ”curatorer”) till St Louis, en från 
Svenska Konstnärers Förening (SkF) och en från Konstnärsförbundet, 
för att representera de fyra svenska konstnärsgrupperna SkF, Konst-
närsförbundet, De Frie samt Skånska Konstnärslaget.35 De fyra fören-
ingarna hade önskat var sin montör och egen jury – detta var ju en tid 
av ganska låsta positioner i det svenska konstlivet – men det accepte-
rades inte bestyrelsen av ekonomiska skäl.36 De Frie hoppade därefter 
av,37 liksom även Konstnärsförbundet och Skånska Konstnärslaget.38 
Trots att de avstod från att delta hävdade de att det var betydelsefullt 
att närvara: ”Vikten af att svensk konst sättes i tillfälle att deltaga i den 
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stora amerikanska utställningen […] framgår tydligt när man betän-
ker, att vårt land, om än i mycket de stora kulturländerna underlägset, 
dock på flera områden och alldeles särskilt på konstens förvärvat sig 
erkännande ej blott som med de främsta jämnstarkt utan ock som en 
banbrytande nation.”39

Anshelm Schultzberg utsågs av SkF till montör och kom alltså att 
företräda den svenska konstnärskåren i St Louis. För att även ”den 
riktning af svensk konst, som representeras af konstnärsförbundet, 
skulle komma till synes,” inbjöds även Anders Zorn, Carl Larsson och 
Bruno Liljefors att delta.40 Nästan 60 svenska konstnärer deltog med 
176 verk.

Det var dock intet mot den amerikanska satsningen. Mot bakgrund 
av Chicagoutställningen 1893, då den inhemska konsten hade sett blek 
ut bredvid den europeiska, var USA:s målsättning i St Louis att visa 
att den amerikanska konsten kunde mäta sig med den bästa i världen. 
Från USA deltog 1 242 konstnärer med 3 648 verk. Av dessa var 900 
målningar.41 Som jämförelse hade Belgien cirka 300 verk med, Italien 
och Storbritannien omkring 400 verk vardera, Holland och Österrike 
500, Tyskland 700 och Frankrike 1 500. Övriga deltagande nationer var 
sämre representerade än Sverige.42 Kampen om de cirka 165 000 besö-
karnas uppmärksamhet var med andra ord hård.43

Konstutställningen var indelad i tre sektioner. Den samtida visade 
konst från de senaste tio åren, dvs. från tiden efter ”the Columbian Ex-
position” 1893. Här dominerade den franska konsten. I en retrospektiv 
avdelning visades konst från de senaste 100 åren och i låneavdelningen 
fanns, precis som i Chicago, mästerverk från alla tider inlånade från 
museer och privatsamlare. Den innehöll totalt 122 verk av bland andra 
Rembrandt, Vermeer och Ghirlandaio.44

Konstavdelningen var inrymd i en huvudbyggnad, avsedd att bevaras 
som staden St Louis konstmuseum, samt tre paviljonger. Cass Gilbert 
hade ritat centralbyggnaden och den västra och östra paviljongen, Em-
manuel Masqueray skulpturpaviljongen.45 Tjugo länder hade nationel-
la sektioner i konstpalatset, inklusive Sverige som hade sex rum i den 
Östra paviljongen, där även Storbritannien, Holland, Tyskland, Kanada 
och Österrike fick rum.46 Schultzberg kommenterade, som ett utslag av 
tidens rasmässiga tänkande, det olyckliga i att arrangörerna valt att se-
parera de germanska folken från de romanska.47 Utställningsytan för de 
svenska konstutställningarna var cirka 150 kvm, det vill säga omkring 
100 kvm mindre än i Chicago 1893.48 Någon särskild katalog till den 
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svenska konstavdelningen producerades inte, men väl fem om svensk 
utbildning.49 Tilläggas kan att även utbildningsavdelningen rymde en 
del konstverk, vid sidan av planscher och rekonstruktioner.50

I de svenska salarna blandades måleri och skulptur. Väggarna var 
målade i dämpade bruna, rödbruna och grå nyanser. Zorn och Larsson 
delade en sal medan Liljefors fick en egen. SkF hade fyra salar till sitt 
förfogande,51 där publiken kunde se målningar och akvareller av bland 
andra Olof Arborelius, Gustaf Cederström, Gottfrid Kallstenius, Esther 
Kjerner, Anshelm Schultzberg, Charlotte Wahlström, Esther Almqvist 
och Olle Hjortzberg. Bland skulptörerna fick bronserna av Ruth och 
Carl Milles störst uppmärksamhet.52 Zorn hade dessutom flera mål-
ningar i ”låneavdelningen”, däribland ett porträtt av Mr Halsey C. Ives, 
chefen för konstavdelningen.53 Inte så märkligt kanske att Mr Ives var 
välvilligt inställd till Sverige och uttryckte att han var imponerad av 
den svenska samtidskonsten.54 Han hade inte haft tid att besöka Sveri-
ge och Norge inför utställningen, men hade vid tidigare tillfälle besökt 
de båda unionsländerna.55

b

I den officiella utställningskatalogen presenteras de deltagande länder-
nas konst kortfattat:

The impression made by the Swedish pictures at the Chicago Exposition is re-
peated here. Nowhere is art more patriotic than in Sweden and nowhere has a 
stronger effort been made to develop a national art, and to induce the return 
of the artist to his native soil. Since 1880 these efforts have been successful, 
and have resulted in the development of an art which has a vital connection 
with the life and civilization of the country. In architecture and sculpture is 
seen also this same strong showing of race-traits. Among the artists in this 
exhibition best known are Zorn, Liljefors, and Carl Larsson.56

Beskrivningen i katalogen togs upp av flera recensenter. Som berörts 
ovan var International Studio vid denna tid mycket välvilligt inställd till 
Sverige. Dess kritiker vid världsutställningen, Maud Oliver, slog fast 
”that in no other country of the world is art more national, more ani-
mated, or more true than it is in Sweden to-day”.57 Bruno Liljefors var 
den av svenskarna som främst blev föremål för hennes uppmärksam-
het, men hon beundrade även Anselm Schultzbergs snötäckta skogar. 
Liknande skrivningar, som i hög utsträckning avspeglade den svenska 
självbilden, stod att finna i andra tidskrifter:
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It is generally conceded, at the present time, that art in Sweden is more na-
tional, more spontaneous, more vigorous, than in any other country. And it 
has been practically, only since about ’88 that her sons have been telling to the 
world the story of her pines, her snowcapped mountains and her rich, green 
valleys. But, since they have ceased to look for inspiration abroad, they have 
discovered a life in her nature that is music itself and this they attune in lov-
ing cadence to the joyful melody of their own hearts.58

Även sett till den officiella uppmärksamheten föll det svenska delta-
gandet väl ut. I rapporten från utställningen står att läsa att ”the Swe-
dish section presented the strength of artistic endeavor in that country. 
Zorn, Liljefors, Aborelius, Bergstrom, Larssen [sic], Schultzberg, Kal-
stenius [sic] and the others who contributed to this unique exhibition 
were represented by a group of works perhaps unequaled among the 
other sections, in capacity to convey with pictorial power and beauty 
the national atmosphere”.59

Fler än 30 svenska konstnärer tilldelades medaljer eller hedersom-
nämnanden. Till de mest prestigefyllda hörde ett ”Grand Prize” till 
Zorn och en ”Grand Medal of Honor for distinguished services in the 
Art” till Carl Larsson. Guldmedaljer gick till Carl Larsson, Olof Arbore-
lius, Alfred Bergström, Gottfrid Kallstenius, Bruno Liljefors, Bernhard 
Österman, Emil Österman, Teodor Lundberg och Gustaf Malmquist. 
Johan Börjeson och Gustaf Cederström fick specialmedaljer och Fer-
dinand Bobergs svenska paviljong fick en silvermedalj.60 Schultzberg 
belönades med en guldmedalj för arbetet med den svenska utställning-
en.61 Enligt Brinton var det dock Bruno Liljefors som var ”the sensation 
of his country’s offering”.62 Liljefors hade ju också, som framgått ovan, 
fått en fördelaktig exponering i ett eget rum.

Var medaljtilldelningen god? Som alltid vid världsutställningarna 
där medaljer utlämnades generöst är det svårt att besvara frågan. De 
svenska arrangörerna var hur som helst nöjda:

De åt Sverige utdelade prisbelöningarna voro i förhållande till utställningar-
nas omfattning både många och stora, jämfördt med dem som åtminstone de 
flesta andra länders utställningar erhöllo. Detta var ett uttryck af det erkän-
nande, som allmänt kom de svenska utställningarna till del, hvarom äfven 
i öfrigt vittna offentliga och enskilda yttranden rörande den svenska afdel-
ningen af världsutställningen, hvilka kommit till kommitténs kännedom.63

Försäljningen på den svenska konstutställningen uppgick till $11 052. 
En fjärdedel av summan, $3 000, betalades för Zorns ”In the loft 
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door”.64 Sammanlagt såldes 260 verk av utländska konstnärer och 170 
av de amerikanska.65

Scandinavian Art Exhibition 1912–13

Till de största och mest publikdragande uppvisningarna av svensk 
konst före första världskriget hör den skandinaviska konstutställning 
som det ganska nybildade American-Scandinavian Society arrangerade 
1912–13 och som visades i New York, Toledo, Chicago och Boston: Ex-
hibition of Contemporary Scandinavian Art Held Under the Auspices of the 
American-Scandinavian Society.

Initiativet till utställningen kom från American-Scandinavian Socie-
ty i april 1910 genom dess dåvarande president dansk-amerikanen Niels 
Poulsen. Den norske konstnären Henrik Lund föreslog något år senare 
en norsk konstutställning, men kom istället att bli en viktig kraft i för-
verkligandet av detta panskandinaviska projekt, samt den som hängde 
utställningen på plats.66 Lund var vid tiden en ganska ansedd konstnär 
i Amerika, inte minst genom sina etsningar av president Teddy Roose-
velt och uppfinnaren Thomas Edison. Medlem av den rådgivande kom-
mittén för utställningen var även Henry Reuterdahl (1870–1925), som 
också han hade goda kontakter med ledande politiska kretsar i USA.67

1912 övertog norsk-amerikanen John A. Gade presidentskapet för 
Scandinavian-American Society. Han var även ledamot av kommittén 
för utländska relationer i den nybildade systerorganisationen Ameri-
can-Scandinavian Foundation (ASF, 1912–). Utställningen arrangerades 
officiellt av American-Scandinavian Society, men med ett stort finan-
siellt och moraliskt stöd från ASF.68

Tillsammans med Christian Brinton gjorde Gade en längre resa i de 
skandinaviska länderna, för att träffa konstnärer, konstskribenter och 
museifolk. Bland svenskarna mötte de bland andra Anders Zorn, Carl 
Larsson samt Thorstein och Carl G. Laurin.69 Vidare träffade de Carl 
Madsen på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och Jens Thiis på 
Nasjonalgalleriet i Olso. De fyra sistnämnda skrev, tillsammans med 
Brinton, också texterna i utställningskatalogen.

Enligt Walker gick Brinton antropologiskt till väga i sina efterforsk-
ningar under resan. Han genomförde intervjuer med konstnärerna och 
observerade deras vanor och beteende. Han besökte även Skansen och 
Nordiska museet för att lära sig med om skandinavisk kultur och kunna 
förklara den skandinaviska konsten i förhållande till nation och ras.70
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Det faktum att de tre skandinaviska kungahusen stod bakom ut-
ställningen garanterade uppmärksamhet i amerikansk press: För första 
gången sedan 1400-talet enas de skandinaviska kungahusen i handling, 
hette det i marknadsföringen av utställningen – det var ju dessutom 
bara några år efter unionsupplösningen. Den hade stark uppbackning 
från skandinaviskt håll genom medverkan av Laurin, Thiis och Madsen. 
Gade, Brinton, Henry Goddard Leach, Reuterdahl och Lund hade sam-
tidigt goda kontaktnät i USA och arbetade intensivt med dess mark-
nadsföring. Publiktillströmningen gynnades också av att entréavgiften 
sattes till det relativt blygsamma 50 cent på helgerna och 25 cent på 
söndagseftermiddagarna. Sammanlagt sågs utställningen av 168 000 
besökare, alltså fler besökare än vad konstavdelningen haft vid världs-
utställningen 1904.71

Henry Goddard Leach (1880–1970) var sekreterare och verkstäl-
lande direktör för American Scandinavian Foundation från 1912, men 
hade inga skandinaviska rötter. Han kom från en New England-familj 
som kunde söka sitt ursprung tillbaka till Mayflower, men hade som så 
många andra vid denna tid kommit att intressera sig för de nordiska 
länderna och disputerade på en avhandling i litteraturvetenskap om 
relationer mellan England och Skandinavien. Han talade svenska och 
reste vid många tillfällen i de skandinaviska länderna. Han arbetade 
också en tid vid den amerikanska ambassaden i Köpenhamn.72

Leach och Brinton marknadsförde utställningen, genom att skriva 
om den i flera populära tidskrifter. Leach höll även föredrag om skan-
dinavisk konst på orter som inte nåddes av utställningen. Hans per-
spektiv var i hög grad hämtade från den svenska nationalromantiken. I 
Leach ögon var Sverige ett bondeland, men den svenska bonden är inte 
som andra bönder:

He has an advantage, almost unfair, in his ancestry. In Viking days a freeholder, 
free he has remained, each farmer his own squire, never cowed and subdued 
by feudalism into the dejected pose of the Man with the Hoe. Throughout the 
Middle Ages and down to modern times the farmsteads of Sweden were alive 
with hand industry, each family growing its own dye and wool, and producing 
clothing in the gorgeous patterns peculiar to each separate parish.73

Artikeln illustrerades med svenska kvinnor sysselsatta med traditionellt 
hantverk. Ett fotografi föreställer ”young women of Selma Lagerlöf ’s 
province in Sweden – Wool, carders and typical peasant women of that 
region, vigorous, happy and good-looking”.74 Men landets djupa rötter 
i traditionen utesluter inte den moderna världen:

Omslag till Ameri-
can-Scandinavian 
Review 1913 med 
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Yet the total disregard for modern fashions and Parisian modes does not im-
press one as retrograde or ridiculous even in up-to-date Sweden, where tele-
phone service is the best and clearest in the world. The knickerbockers of the 
men are more comfortable than trousers, and cannot the farmer’s daughter 
ring the telephone and ride her bicycle to market in a scarlet bodice and a 
dainty white embroidered kerchief?75

Samtidigt med utställningen startades också The American-Scandina-
vian Review av ASF. Första numret utkom i januari 1913. I tidskriftens 
spalter kan man under året följa utställningens reception, såväl posi-
tiv som negativ. Under lång tid använde också tidskriften utställnings-
affischens vikingaskepp som omslagsbild. Gunnar Hallström (1875–
1943) gestaltade ett frontalt avbildat vikingaskepp, buret av en kraftig 
våg under himlens stjärnor, allt utformat med jugendartade stilisering-
ar. Hallströms tanke var sannolikt att knyta samman nutid och dåtid, 
och skildra hur skandinaverna än en gång kommit över Atlanten.

Utställningen beledsagades av en omfattande katalog med texter av 
Christian Brinton, Carl G. Laurin, Karl Madsen och Jens Thiis, korta 
biografier över de utställande konstnärerna samt rikligt med illustra-
tioner av de utställda verken.76 Brinton anlägger i sin inledning natio-
nella och rasmässiga perspektiv på den skandinaviska konsten. Konst, 
anser Brinton, måste förstås både utifrån universella estetiska aspek-
ter och som uttryck för grundläggande nationella faktorer.77 Han ger 
i katalogtexten en bred överblick av konsthistorien i de tre skandina-
viska länderna fram till samtiden. Även de svenska Matisse-eleverna 
behandlas i texten – uppenbarligen med sympati – trots att de inte 
var representerade på utställningen. Med adress också till vad Brinton 
uppfattade som ett eftersläpande amerikanskt konstliv, konstaterar 
han att modernismen är en vital kraft som inte låter sig ignoreras eller 
utplånas.78

Men Brinton tar också fasta på de historiska rötterna. I Norge, skri-
ver han exempelvis, utvecklades redan under vikingatiden en obero-
ende nationell stil, men i samtiden är det främst konsthantverket som 
tagit vara på arvet från de fornnordiska sagornas tid.79 I utställningen 
var det fornnordistiska arvet inte påtagligt närvarande, förutom på af-
fischen.

Vi har i tidigare kapitel snuddat vid det amerikanska intresset för 
vikingar, och det ska tematisera ytterligare i ett senare kapitel. Vid ti-
den för den skandinaviska konstutställningen hade mängder med vi-
kingafynd gjorts i Amerika som då ansågs bevisa att Vinlandsresorna 
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var verklighet, och vikingarna hade populariserats genom skönlittera-
tur och även de första filmerna (The Viking’s Daughter: The Story of the 
Ancient Norsemen, 1908, av J. Stuart Blackton; flera filmer följde under 
tio- och tjugotalet).

b

Utställningens fokus låg på samtida konst och endast levande konst-
närer var representerade. Ändå uppfattas den inte som särskilt radikal 
ur ett historiskt perspektiv, mycket beroende på att den beryktade ”The 
Armory Show” öppnade strax därpå i New York (den 5 februari 1913), 
för att därefter turnera till Chicago och Boston. ”The Armory Show” 
gjorde skandalsuccé, med Marcel Duchamps Naken som går nedför en 
trappa som symbol, och året 1913 får ofta beteckna startpunkten för 
den amerikanska modernismen.

Kubismen, futurismen och fauvismen på ”the Armory Show” hade 
inga motsvarigheter på den skandinaviska utställningen. Det mest 
modernistiska konsten som besökarna mötte där var signerad Edvard 
Munch, Henrik Lund och Per Krogh – alla i den norska avdelningen. 
Den svenska var betydligt mer traditionell.

Allt som allt omfattande utställningen cirka 165 verk. Från Sverige 
deltog målarna Anna Boberg, prins Eugen, Gustaf Fjaestad, Gunnar 
Hallström, Otto Hesselbom, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Anders 
Zorn samt skulptörerna David Edström, Carl Milles och Axel ”Döder-
hultarn” Pettersson. Det var alltså ett ganska konservativt urval där 
männen dominerade. Konstnärsförbundet bojkottade utställningen, 
och upprördes av att de före detta – och nu föraktade – ABc-målarna 
fick stort utrymme. Bruno Liljefors utträde skedde dessutom samma år 
som utställningen, 1912.

Den svenska delen av utställningen var den mest konservativa och 
mötte kritik på hemmaplan. Carl G. Laurin, som skrev katalogtexten 
om den svenska konsten, hade sannolikt ett stort inflytande på urvalet 
till utställningen. Laurin, som vid tiden gjort sig känd som konservativ 
kritiker av det nya måleriet. Även hans danske kollega, Karl Madson, 
gjorde ett försiktigt urval, medan Jens Thiis var klart positivt inställd 
till det unga måleriet. Därför kan den klena närvaron av ung konst på 
utställningen tillskrivas Brinton och Gade, enligt Lind. 80

Utställningens svenska salar – den var hängd efter nationella skolor 
– utmanade alltså i liten grad publikens förväntningar.81 Men motta-
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gandet var överlag positivt om än inte lika översvallande som 1893–96. 
Det var egentligen bara den norska sektionen som inte föll recensen-
terna på läppen. Enligt John Nielsen Laurvik var utställningen till två 
tredjedelar en succé, medan den norska avdelningen mest mötte för-
dömanden.82 Redaktionen för The American-Scandinavian Review ansåg 
att Laurviks utsaga om reaktionen på den norska konsten var alltför 
tillspetsad, men noterade i ett senare nummer att ”many Scandinavi-
ans, having in mind the pictures popular in their youth, were dissap-
pointed by the new developments, as an immigrant returning to his 
home is disappointed by the absence of the old landmarks”.83

Försäljningen på utställningen gick trögt, vilket kan förklaras av den 
för amerikanska förhållanden höga prisbilden.84

Enligt Lind var det i synnerhet Zorn och Fjaestad som fick stort ut-
rymme i presspalterna. Den sistnämnde beskrevs som en titan från de 
nordiska skogarna: ”Fjaestads popularity was probably partly the result 
of the heroic myth in which he clothed himself, and which appealed to 
the Americans: alone in the wild, independent, strong and full of vita-
lity…”85 Linds uppfattning bekräftas av vad jag sett i pressklippen.86

Fjaestad framstod, liksom Anna Boberg och Bruno Liljefors, som 
en ursprunglig och autentisk företrädare för en enkel och ursprunglig 
nordisk ras, som undgått degenererande inflytande från det moderna 
storstadslivet. De svenska konstnärerna hade tagit med sig lärdomar 
hem från Paris och Berlin, men förstått att använda dem på ett sätt 
som passar deras nation, natur och ras. Brintons katalogtext under-
blåste, som vi sett, rasmässiga läsningar av den skandinaviska konsten, 
vilket också uppmuntrades av skandinaviska immigranter som Reuter-
dahl som förklarade att de starka ras- och blodsbanden i Norden tende-
rar att utplåna (”eradicate”) alla främmande element.87

I beskrivningarna av den nordiska konsten förekommer också ut-
tryck som virilitet, sundhet (”sanity”) och hälsa. Galenskap (”insa-
nity”) används vid samma tid i negativa recensioner av modernistisk 
konst. Walker kommenterar att begrepp som hälsa och sundhet tycks 
som ekon av samtidens retorik kring immigrationen, där rasbiologiskt 
orienterade debattörer anförde att degenererade och underlägsna ele-
ment och folkgrupper vällde in i landet.88 ”Sanity” är ett begrepp som 
också kommer till användning om svensk design under mellankrigs-
tiden, något jag får anledning att återkomma till.

Till de svenskar som inte tidigare visats i USA hörde Axel Pettersson, 
Döderhultarn, som fick idel lovord. Även prins Eugen, Carl Larsson, 
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Liljefors och Hallström fick goda omdömen, liksom Anna Boberg. Sist-
nämnda framstår som både den nya tidens kvinna, och en sann viking, 
när hon på ett foto i New York Herald målar utomhus i tjocka vinterkläder 
i ett kallt Lofoten. Hennes moderna framtoning förstärks av kontrasten 
till Zorns målning av bakerskor, reproducerade på samma uppslag.

It is the life of the fishermen and the picturesque features of the fishing vil-
lages that Miss Boberg [sic!] endeavors to preserve. And especially does she 
paint the graceful sailboats of the old days and now fast giving way to motor 
boats. One of her paintings, ”Modern Vikings” is a fine example of her art. 
As she often has to face arctic temperature, she is frequently seen painting 
outdoors in winter costume.89

Intressant att notera är att av de äldre kritikerna jämförs utställningen 
med den i Chicago 1893, och trots det konservativa urvalet i den svens-
ka sektionen blir reaktionerna besvikna. En artikel New York Tribune 
sätter in utställningen i ett historiskt perspektiv:

We recall no similar demonstration since the Chicago Fair, save the one in 
Paris in 1900, [and] we have to report with regret that what the three schools 
[Sweden, Norway and Denmark] concerned are doing to-day is, on the whole, 
just about what they were doing twenty years ago.90

Den mesta kritiken riktas ändå mot att den utställda konsten är alltför 
modern.

It is not difficult to imagine that many of the Norwegian and Danish artists, 
particularly, are too much in sympathy with modern tendencies to respect 
fully Zorn’s cleverness. [– – –] Surely Munch has no sympathy with clever-
ness!91
 The looked-for sensation is at hand, but the art lover will find it a saddening 
sensation. From these lands of the long night we had expected visions in paint 
that would speak to us with the accomplished authority of a Hans Christian 
Andersen, a Strindberg, or an Ibsen; and instead we find great gobs of ”art 
nouveau” and strident jarring voices that verge upon the jargon of post-im-
pressionism. Sweden alone escapes this condemnation, but only, so we under-
stand, because her ”progressives” have stood pat and refused to bend.92

Påtagligt är att det nordiska ljuset nu träder fram som en betydelsefull 
faktor i receptionen. Det mer modernistiska måleriet kritiseras exem-
pelvis för att det inte fångar färgerna i det speciella skymningsljuset. 
Och inte bara måleriet relateras till ljusförhållandena:
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No one can have traversed these countries without having contemplated, in 
sort of ecstasy, the marvelous light of the summer nights. Sky and earth then 
seem bathed in a gray light, tinted by blues, violets, rose-pinks, of an infinite 
delicacy of coloration. These bright harmonies are refound in the objects of 
porcelain made in the royal factory of Copenhagen.93

Tillsammans med ljuset dyker också det nordiska, direkta, närmast 
mystiska relationen till naturen upp i beskrivningarna. Inga kan som 
nordbor måla snöklädda landskap. De är symbiotiskt förenade med de 
ödsliga miljöer de lever i.

Charles de Secondats, baron de Montesquieu, klimatlära har under 
de senaste hundra åren varit en trogen ledsagare vid receptionen av 
Sverige, svenskhet och svensk kultur, såväl utomlands som i Sverige. 
Det handlar både om fysiologiska förklaringar – mörkret och kylans di-
rekta effekter på människors aktiviteter och psyke – och dess kulturella 
och symboliska. På vintern går livet i ide på de norra breddgraderna, för 
att åter väckas med vårsolen. Klimatet ger både positiva och negativa 
återverkningar på svenskarnas psyke och kultur. Det kan förklara både 
framgångar (århundraden av kamp mot en fientligt sinnad natur har 
skapat ett härdat släkte) och tillkortakommanden (alkoholism, själv-
mord, social blyghet).94 På ett intressant sätt kan det nordiska land-
skapet, ljuset och klimatet kopplas till varför utställningen fick så klent 
mottagande i New York.

The Scandinavian countries are cold countries – their natural scenery is one 
made up of rockbound coasts, frowning cliffs, deep dark fjords, darksome 
mountains, with stretches, now and then, of fields, and chains of lakes and 
archipelagos – for the most part of the year, during a short hot Summer 
– ice-bound and snow-covered, overspread by a leaden sky. Small wonder, 
therefore, the majority of Scandinavian painters fail to understand, or are 
able to get the sparkle, light, color and joyous atmosphere, known and loved 
by Americans – and those of other climes ”where Southern suns more warmly 
shine,” and the life of the average Scandinavian, especially of the peasantry, 
under their gray skies and in their cold winds, is a serious and hard one. This 
gives to them, as a type, a sadness and soberness of expression, which at 
times, from an American viewpoint, approaches the morbid.95

En annan stark receptionskategori är hantverkets betydelse för den 
skandinaviska konsten. Zorns och prins Eugens insatser för det svens-
ka konsthantverket refereras och Fjaestads och Carl Larssons konst 
kopplas otvunget till deras intresse för hantverk.96 I uppskattningen 
av Döderhultarns figurer framhålls ofta att han var en självlärd bonde-
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son, det vill säga en som kunde hantverket genom arv och tradition. 
I recensioner liknades hans konst vid Ibsens dramer, och beskrevs 
som impressionism i trä.97 När New Yorks borgmästare öppnade ut-
ställningen kallade han Döderhultarns konst ”the most individual and 
intense expression of the Scandinavian mood”.98 Den skandinaviska 
utställningen kan genom detta skifte i receptionen uppfattas som en 
övergångsfas från 1890-talets uppskattning av svenskt måleri till 1920-
talets fascination av svenskt konsthantverk.

Brinton var inte rädd för att blanda samman sina roller som kritiker 
och utställningsproducent. I Scribner’s Magazine presenterade han bak-
grunden till sin utställning i en längre artikel. Den inleds med att Skan-
dinavien beskrivs som en avlägsen, föga känd, pittoresk och knappt 
moderniserad utpost. Vad gäller konsten är det de minst representativa 
konstnärerna som är kända utanför Skandinavien, såsom Zorn och 
Thaulow, konstnärer som har dolt sitt rasmässiga arv (”racial legacy”) 
och talar ett internationellt språk. Zorns estetiska internationalism gör 
Brinton lite ambivalent:

And yet, after being on the scene for a few days yourself, you begin to wonder 
whether, despite his unparalleled opportunities, if he really gets very far be-
neath the surface. You ask yourself, unconsciously of course, if these peasant 
lassies are not a shade too chic; whether, in short, there is not a deeper note 
to these simple, earnest souls whose past and whose present is so completely 
the product of that past. Come upon a little group of them singing or playing 
to themselves in some tiny hut among the hills, attend their dances, or watch 
them at work in the fields or about the house, and you will involuntarily look 
at this art with different eyes. It is barely possible that the painter have lin-
gered too long abroad and, without himself realizing it, have exchanged his 
native birthright for a mere mélange of foreign aesthetic sensibility.99

Trots viss kritik framhåller Brinton, den skandinaviska konsten som en 
exemplarisk förebild för den amerikanska konstvärlden.100 Men trots 
det påtagliga intresset tycks få amerikanska konstnärer ha funnit någon 
inspiration på denna och andra utställningar. Mary Towney Swanson 
har inte funnit någon avgörande inverkan på vare sig amerikanska eller 
svensk-amerikanska konstnärer, av den svenska konst som visades i 
USA 1876–1916.101 Spåren av skandinaviskt inflytande är lättare att följa 
inom design och arkitektur, som framgår av andra kapitel i denna bok. 
Med undantag från kanadensiska Group of Seven, som ju faller utanför 
denna studies avgränsningar, synes inte nordamerikanska konstnärer 
ha låtit sig påverkas av vad de såg av skandinavisk konst.
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Ändå förefaller det orimligt att inte någon amerikansk konstnär 
skulle ha fascinerats av och låtit sig influeras av uppmärksammade 
nordiska konstnärer som Zorn, Thaulow, Munch och Willumsen. Jag 
misstänker att det döljer sig ett historiografiskt problem här. De ame-
rikanska konstnärer som måhända tog en utgångspunkt i den skandi-
naviska konst som visades kom inte att tillhöra någon av de riktningar 
som uppmärksammats i historieskrivningen. Deras konst visas därför 
inte på de stora konstmuseerna och ägnas inte någon större uppmärk-
samhet av konsthandeln.

Bill Waters har påpekat att ”det återstår oss ännu att till fullo do-
kumentera det inflytande som de svenska målarna utövade på sina 
nordamerikanska kollegor”, men att inflytandet på den kanadensiska 
konsten står klart. Medan utställningen befann sig i Buffalo besöktes 
den av två kanadensiska konstnärer, J. E. H. MacDonald och Lawren 
Harris. Besöket fick en katalytisk verkan på deras konstnärliga utveck-
ling, liksom sedemera på Group of Seven. Så här beskrev MacDonald sin 
reaktion”:

Vi var uppfyllda av besläktade idéer. Visserligen hade vi aldrig varit i Skandi-
navien, men vi upplevde samma känsla av höjd, och bredd, och djup, och färg 
och solsken, och högtidlighet, och nyfödd förundran inför vårt eget land.102

Inspirerade av vad de såg från Skandinavien sökte sig de kanadensiska 
konstnärerna ut i vildmarken, företrädesvis de glest befolkade nordliga 
delarna av Kanada, North Country.103

San Francisco 1915

1915 var det för första gången dags för den amerikanska västkusten 
att uppmärksammas genom en världsutställning. Förväntningarna var 
stora. Utställningen hölls officiellt med anledningen av färdigställandet 
av Panamakanalen 1914, och till minne av Vasco Nuñez de Balboas upp-
täckt av Stilla havet 1513, men det var minst lika mycket frågan om att 
visa upp en stad som bokstavligen rest sig ur askan efter jordbävningen 
1906.

Utställningsområdet låg i den norra delen av staden som delvis ut-
dikades, det som idag kallas the Marina. Här uppfördes ”The Domed 
City” – ett smeknamn utställningen fick på grund av sina många ku-
polklädda byggnader, däribland konsthallen, ritad av Bernard R. May-
beck, som är den enda bevarade. Området var mer begränsat till sin 
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storlek än vid tidigare utställningar och byggnaderna var tätare grup-
perade. 104 Den skilde sig från den vita staden i Chicago 1893 genom 
sitt konsekventa bruk av pastellfärger. Åtta färgnyanser hade valts för 
utställningsbyggnaderna, och parklandskapet mellan dem fylldes med 
planteringar och blommor. Utställningsarkitekturen hämtade i stor ut-
sträckning sin inspiration från orienten och arabvärlden. Dessutom an-
vändes för första gången färgat ljus till att belysa arkitekturen kvällstid, 
utformat av General Electric. Från en pråm på redden projicerades 48 
färgade ljusstrålar mot natthimlen.

I de svenska rapporterna beskrivs utställningen som mycket av en 
marknad. Nöjesavdelningen var en betydande del av området med 
kapplöpningar, idrottstävlingar, flyguppvisningar med mera. En hög 
provision togs också ut av arrangören på allt som såldes på området.105 
Marknad eller ej, utställningen blev en stor framgång och räknade in 
närmare 19 miljoner besökare. 22 länder uppförde egna paviljonger, 
däribland Sverige. Förberedelsearbetet försvårades av att världskrig 
utbröt sensommaren 1914. Av de europeiska länderna ställde, förutom 
Sverige, endast Frankrike, Italien, Turkiet, Grekland. Nederländerna, 
Danmark och Norge ut i egna paviljonger.

Sverige deltog dock på en ambitiös nivå. De nationalistiska argu-
menten för deltagande var starka. I argumentationen lades stor vikt 
vid utvandrarna, vars ”samhörighetskänsla med sitt gamla fosterland 
[– – –] skulle [– – –] livas och stärkas genom en möjligast omfattande 
och kvalitativt framstående svensk utställning [– – –]. Ett lyckat upp-
visande av det bästa, som Sverige nu förmådde frambringa på olika 
områden, borde [– – –] vara till ett indirekt gagn för våra landsmäns 
ställning i Amerika såsom bevis, att de tillhörde en kulturellt högt stå-
ende nation”, står det i propositionen.106

Bland remissinstanserna hade Konstakademien tillstyrkt deltagan-
de med argumentet att intresset från konstnärskåren var stort och att 
det var viktigt för svensk konst att visa upp sig i en ”del av världen, 
där den förut ej uppträtt med samlad kraft”. Svenska Slöjdföreningen 
svarade å sin sida att deltagande ”skulle vara till fördel [– – –] för svensk 
hemslöjd och svenskt konsthantverk”. 107 Intresset från industrin tycks 
däremot ha varit betydligt svalare och det rapporterades problem med 
att få ihop tillräckligt många bra svenska utställningsföremål.108

Världsutställningen öppnade den 20 februari. Då var endast Sveri-
ges och Kanadas paviljonger färdigställda. Den svenska invigdes offici-
ellt den 2 mars.
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Paviljongen låg längs Avenue of the Nations, mittemot Kanada och 
mellan Filippinerna och Bolivia. Boberg hade i någon mån anpassat 
sig efter den rådande nationalromantiken och ritat en byggnad med 
element som associerade till förebildlig svensk arkitektur: ett kraftigt 
”kyrkotorn”, ett ”gravkor” och paviljonger med säteritak. Även den 
danska och den norska paviljongen gick i nationalromantikens anda.

Eugen Neuhaus (1879–1963), professor vid University of Californa, 
Berkeley, noterar i sin guide till utställningens arkitektur att den svens-
ka paviljongen, tillsammans med Norges och Danmarks, tillhörde dem 
som var värda extra uppmärksamhet: ”It must seem strange that the 
three northern countries […] should excel in originality of architecture, 
as well as the allied arts.”109 Berömmet tycks uppriktigt, men det bör 
noteras att tysk-amerikanen Neuhaus tillhörde arrangörerna av utställ-
ningen, samt satt i juryn för den bildande konsterna.110

Det är uppenbart också i andra skrifter att Sverige hade ett gott an-
seende. Ben Macomber skriver i The Jewel City att ”Sweden has deligh-
ted everybody with her pavilion, a building finely representative of the 
people who built it, and with her industrial exhibit as well. The pavilion 
combines the best in Swedish ecclesiastical and domestic architecture, 
the church tower and the gabled hall near the center, dwelling-house 
types at the ends.”111

I paviljongens centrala hall fanns en stor oljemålning av Stockholms 
stad innanför tullarna. I de åtta utställningsrummen visades bland 
annat utställningar om järn- och stålindustrin, separatorer, pappers-,  
trä-, socker- och tändsticksindustrin, social verksamhet och idrott. Där 
fanns också en föreläsningssal, samt sällskapsrum. Sistnämnda hade 
tillkommit med bidrag från svensk-amerikaner och användes flitigt 
under utställningstiden till olika sammankomster. Här fanns också 
utställningar med svensk konst och konsthantverk: några oljemål-
ningar av Mas-Olle, Kallstenius och Schultzberg, etsningar av Zorn 
och Boberg, glas från Kosta och Reymyre, porslin från Gustavsberg och 
Rörstrand, etc.112 I föreläsningssalen visades film – ett modernt och 
mycket uppskattat inslag.113

Konstutställningen 1915

Anselm Schultzberg hade återigen utsetts till kommissarie för den 
svenska konstutställningen. Konstnärsförbundet hade avböjt medver-
kan, men några av de forna medlemmarna, Carl Larsson, Bruno Lilje-
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fors och Gustav Fjaestad, deltog. Carl Larsson deltog också i det svenska 
juryarbetet (målning respektive grafik) tillsammans med bland andra 
John Bauer och Arthur Salén. Zorn avstod från att medverka.

Sverige hade tilldelats sex rum. I de båda större salarna hängdes mål-
ningar av Liljefors och Fjaestad, i ett av de mindre rummen Carl Lars-
sons akvareller. I Fjaestadrummet visades även måleri, vävnader samt 
möbler. Sammanlagt visades inte mindre än 440 svenska konstverk, fler 
än dubbelt så många som i Chicago 1893 eller St Louis 1904. Urvalet var 
tämligen konservativt. Inga av de yngre, radikala konstnärerna fanns 
med. Rikligast representerade på utställningen var, förutom de ovan 
nämnda, John Bauer, Anna och Ferdinand Boberg, Ossian Elgström 
och Anshelm Schultzberg. Sverige utmärkte sig måhända inte som mer 
traditionellt än andra länder, men som jämförelse deltog de italienska 
futuristerna med ett knappt femtiotal verk, Norge med Edvard Munch 
och Österrike representerades av bland andra Oskar Kokoschka.114

Den svenska konsten fick överlag positiv kritik och uppfattades som 
ett lugnt och tilltalande alternativ till vad som visats på The Armory 
Show ett par år tidigare. ”The Swedish section is not only one of the 
best selected but also one of the best presented sections in the whole 
exhibition”, skriver The American Magazine of Art.115

Brinton skrev 1915–16 flera artiklar om konst där han betonade ras-
medvetenheten i den svenska konsten och att Sverige i grunden är ett 
bondeland.116 Relationen mellan konsten och dess ursprungsland (coo) 
är också det bärande temat i hans recension av den utländska konsten 
på världsutställningen, som publicerades i International Studio.117 Den 
svenska avdelningen får stort utrymme i artikeln och illustreras med 
verk av Fjaestad och Schultzberg. Han beskriver hur svenskarna åter-
vände hem från Paris och skapade en av de mest kraftfulla och friska 
rörelserna i den samtida konsten. Dessa virila och klarsynta nordbor 
har gjort intryck på publiken, rapporterar Brinton som ger beröm åt 
Fjaestad, Schultzberg, Liljefors, Gabriel Strandberg, Helmer Osslund, 
Anna Boberg och Oskar Bergman.118

Unfatigued and lacking in sophistication, the art of Sweden derives its 
strength from the silent, persistent interaction between nature and man. The 
elements are few, but they are all-sufficient.119

Ben Macomber skriver att den svenska konstutställningen kanske var 
”the most distinctive display made by a foreign nation”.
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The achievements of Sweden [– – –] have surprised everybody. That country 
has sent the most distinctively national of all the European exhibits. Swedish 
artists are stay-at-homes, and their pictures are filled with the Scandinavian 
love of country. The scenes and portraits are all Swedish, from Carl Larsson’s 
intimate pictures of family life and forest picnics […], or Bruno Liljefors’ great 
paintings of the misty northern ocean, down to John Bauer’s captivating 
little illustrations of Swedish goblin tales. No one who has viewed the snow 
scenes of Anshelm Schultzberg can ever forget the impression of cold and 
impenetrable depth. Swedish painters are heroic in method, very lavish with 
their pigments, and generous in the size of their canvases.120

Även tidigare citerade Eugen Neuhaus var imponerad av den svenska 
konsten:

Of all the foreign nations represented, with the exception of Japan and China, 
none possesses so distinct a national character as the art of Sweden. I cannot 
help expressing my personal conviction that it is the best national section in 
the whole exhibition, showing, as it does, not merely easel painting, but also 
many splendid examples of so-called applied art, which often permits one to 
get a deeper insight into the standard of art of a people than easel painting 
alone.121

Neuhaus noterar Zorns frånvaro – den mest kosmopolitiske av svensk-
arna – men fascineras av John Bauer. Även Fjaestad, Carl Larsson, 
Anna och Ferdinand Boberg och Liljefors ägnas rätt ingående studier, 
och ytterligare ett par omnämns kortfattat. Men det är alltså Bauer 
som fängslar skribenten mest, och han ger uttryck för en förhoppning 
om att någon ska köpa hela bunten (”the whole batch”) av utställda 
verk.122

Den norsk-amerikanske konstnären J. Nilsen Laurvik (1876–1953), 
som var kommissarie för den norska avdelningen, beskrev i Art & Pro-
gress den svenska utställningen som en av världsutställningen främsta; 
Med några få undantag är den fullständigt modern. Anna Boberg, Oss-
lund, Hesselbom, Shultzberg, Fjaestad och Carl Larsson tillhör dem som 
lyfts fram. Larssons Bland björkarna reproduceras av tidskriften tillsam-
mans med ett fotografi av ett av utställningsrummen (Fjaestads).123

Även Charles Olmsted, som i samma nummer recenserade grafiken, 
är välvillig till de svenska bidragen:

Sweden has one of the most notable exhibits of all the foreign nations. In its 
graphics as in its paintings this Scandinavian country shows the presence of 
a very fresh and vigorous spirit.124
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Utställningen stängdes den 4 december. Då hade merparten av de 
svenska utställningsföremålen sålts.125 Medaljtilldelningen tycks också 
varit god: två Grand Prix (Liljefors och Carl Larsson), två hedersmedal-
jer, tretton guldmedaljer och tretton silvermedaljer. Schultzberg, som 
deltog i juryarbetet tillsammans med William Henry Fox, direktör vid 
Brooklyn Museum, hade undanbett Sverige medaljer av lägre valörer, 
eftersom de ”i allmänhet väcka mera missnöje än tillfredsställelse hos 
den konstnär, som de träffa”.126 Till dem som därmed blev utan medalj 
hörde Anna Boberg, vars ”masculine paintings have always won her ho-
nor hitherto” enligt Macomber.127

The Swedish Exhibition 1916

En stor del av de svenska konstverken blev kvar i USA när utställningen 
stängdes, eftersom Schultzberg och W. H. Fox, hade bestämt att låta 
den gå ut på en vandringsutställning. Endast den tunga skulpturen och 
de verk av Carl Larsson och Liljefors som skulle vara med på Liljevalchs 
invigningsutställning återsändes omgående till Sverige.128

Konstverken som sålts i San Francisco ersattes med nya från Sve-
rige innan vandringsutställningen öppnande på Brooklyn Museum of 
Art i New York. Liksom tidigare avstod Konstnärsförbundet från med-
verkan.129 Utställningen omfattade över 240 verk, varav drygt 60 gra-
fiska blad och 24 skulpturer.130 Enligt Fox fanns tack vare utställningen 
1912–13 ett stort förhandsintresse något som också avspeglas i många 
artiklar.131

Till utställningen producerades en katalog, med ett tjugotal repro-
duktioner och en längre introduktion författad av Christian Brinton. 
Till omslag valdes samma träsnitt med vikingamotiv av Hallström  
som använts 1912.132 Också Brintons text tycks inspirerad av vikinga-
temat:

It was the Swedes who, through the restless lust of conquest, first came into 
contact with the outside world, and it is Swedish art which, in point of prior-
ity as well as general importance, claims initial consideration from the stu-
dent of Scandinavian aesthetic development.133

Texten börjar med en snabbgenomgång av svensk konsthistoria. Te-
mat är hur den svenska konsten blir svensk, med ett tydligt inslag av 
rasdiskussion:
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Just as it was a German, Holbein, who may be said to have founded English 
painting, so it was the Hamburger Ehrenstrahl who has been justly called 
the father of painting in Sweden. [– – –] There was however nothing racial, 
nothing indigenous, in the art of this period any more than there was in that 
of the epoch which followed. The gay, sparkling elegance of the Gustavian 
regime was Gallic, not Swedish in spirit, and such artists as Lundberg, Roslin, 
Lafrensen, and Hall were more Parisian than Peninsular.134

Under 1800-talet blir konsten alltmer svensk, enligt Brinton, för att 
med de hemvändande konstnärsförbundarma bli helt och fullt natio-
nell till sin karaktär. Det var deras revolt mot akademismen, ”coupled 
with a spontaneous return to native scene and inspiration which pro-
ved the salvation of Swedish art”. De samtidskonstnärer som ägnas 
störst utrymme i introduktionen är därför, föga förvånande, Carl Lars-
son, Liljefors, Zorn och Fjaestad.

Brintons text innehåller också en kort genomgång av tidigare svens-
ka framträdanden på amerikansk mark. Han nämner Chicago 1893, 
vandringsutställningen 1895–96, St Louis 1904, den skandinaviska 
utställningen 1912–13 samt San Francisco 1915, men anmärkningsvärt 
nog inte världsutställningen i Philadelphia 1876.135

Det tämligen konservativa urvalet tycks emellertid inte ha mins-
kat publikintresset. Tvärtom. När utställningen visades på Brooklyn 
Museum, i New York, 29 januari–5 mars 1916, sågs den av 141 256 
besökare, en i sammanhanget mycket hög besökssiffra. För att möta 
publiktrycket hölls museet även öppet kvällstid. De sexton svenska do-
kumentära kortfilmer, om allt från samer till svenska folkdanser, som 
visades i samband med utställningen sågs av fler än 22 000 personer. 
Utställningen turnerade därefter till Philadelphia, Boston, Pittsburg, 
Detroit, Chicago, Minneapolis, St Louis, Indianapolis och Toledo.136 
Den illustrerade katalog med förord av Brinton som producerats till ut-
ställningen tryckets i två upplagor om 6 000 exemplar.137 Försäljningen 
av de utställda konstverken nådde emellertid inte upp till förväntan, 
även om ett flertal verk såldes.138

b

Utställningarna 1912–16 indikerar en höjdpunkt på den framgångsrika 
resan för svensk konst som så storartat inletts med Chicago 1893 (om 
vi uppfattar Philadelphia 1876 som ett preludium). Såväl produktionen 
som receptionen av svensk konst kan under perioden analyseras i ter-
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mer av spårberoende. Presentations- och tolkningsmönstret var länge 
produktivt. Den svenska konsten uppfattades utifrån kategorier som 
ras och nation både av konstnärerna och deras publik. Lärdomarna 
från Paris hade omsatts i en nordisk konst, som byggde på en nära 
relation mellan konstnären och den nordiska naturen. I USA tillkom 
dessutom övertoner av rasmedvetenhet och nordisk exotism. Men ef-
ter första världskriget började den väg som gick genom ett nationa-
listiskt landskap upplevas som en återvändsgränd. Nationella teman, 
försiktig impressionism, skymningsmåleri med mera upplevdes höra 
till det förra seklets konstnärliga arsenal, liksom den rasretorik Brinton 
så framgångsrikt gett uttryck för i ett antal katalogtexter och artiklar. 
Dessutom medförde den svenska neutraliteten i kriget att svensk na-
tionalism inte längre framstod som lika positiv. Sveriges och svensk-
amerikanernas lojaliteterna med USA ifrågasattes från många håll, och 
immigrantorganisationerna intog en lägre profil.

Kriget satte alltså punkt för framgångarna, men receptionsmönstret 
kom att påverka synen på svensk konst för lång tid framöver.139 Mycket 
svensk konst såldes och blev kvar i USA. En del köptes av intresseor-
ganisationer med avsikt att bli en del av museisamlingar. Det fanns 
i slutet av 1910-talet planer på att installera ett permanent skandina-
viskt galleri på Minneapolis Institute of Arts som aldrig förverkligades. 
1926 öppnades dock en svensk avdelning på Art Institute of Chicago, 
med verk av Alfred Wahlberg, Carl Larsson, Per Hasselberg, prins Eu-
gen, Carl Wilhelmson, Eugene Janson, Karl Nordström och Carl Skån-
berg.140 Senare donationer av verk som förvärvades 1893–1896 har spri-
dit svensk konst till en lång rad andra museer över hela USA. Idag är det 
emellertid få verk som hänger framme.

Som framgått ovan drog den konst som Sverige valde att visa 1904–
16 stor publik, och fick mycket uppmärksamhet och beröm av olika 
skribenter. Samtidigt ledde detta vägval – medelvägen istället för av-
antgardismen – på sikt in i en återvändsgränd. Måhända ger uttrycket 
”vägval” olyckliga associationer. Som alltid – eller nästan alltid – upp-
fattades det som ledde in ett spårberoende aldrig som ett val. Avant-
gardistisk konst som expressionism och kubism framstod vid denna 
tid inte som möjlig att skicka till prestigefyllda internationella utställ-
ningar av de ledande företrädarna för den svenska konstvärlden.
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Svenskar vita som snö

Under slutet av 1800-talet blev frågor om ras allt viktigare i receptio-
nen av svensk visuell kultur, liksom på andra områden i amerikanskt 
samhällsliv. Rasbiologin hade funnit en ny inspirationskälla i Darwins 
utvecklingslära, som överfördes på vad man då uppfattade som de olika 
människoraserna. I Amerika närdes dessa föreställningar dessutom av 
motsättningar mellan olika invandrargrupper, inte minst mellan nyss 
invandrade och tidigare invandrade nationaliteter. Med stöd hos bland 
andra Matthew Frye Jacobssons undersökningar av vithet och europe-
iska immigranter,1 Richard Dyers forskning om vithet,2 samt Arne Olav 
Lundes studie av konstruktionen av skandinavisk vithet inom film-
konsten,3 ska jag i anknytning till ovan anförda exempel på rasmässig 
reception, fördjupa diskussionen om hur den rasbiologiska diskursen 
påverkade uttolkningen av svensk visuell kultur.

Mänskliga raser är politiskt och kulturellt konstruerade. Rastillhö-
righet är något som ristas in i människors yttre, men också något som 
bestämmer hur detta yttre uppfattas. När ”vit” appliceras på den vita 
rasens skära eller olivfärgade hud förändras perceptionen av den: hu-
den blir vit. Detsamma sker med den vita rasens andra upplevda sär-
drag, som exempelvis ögonens, läpparnas och näsans form. Svårighe-
terna att bestämma vem som är vit eller inte – en under lång tid ytterst 
betydelsefull fråga i USA – visar emellertid hur godtycklig och instabil 
perceptionen av hudfärg och anletsdrag i praktiken är.

Vithet konnoterar till dygder som godhet, renhet och oskuld, men 
också till kyla och snö. Vitt är vinterns färg, och den vita rasens hemort 
är norra Europa med dessa långa, kalla vintrar, som i den rasbiologiska 
diskursen anses ha härdat och renat rasen. Dyer skriver:

Blond svensk 
design. Uma Thur- 
man som Ulla i 
Mel Brooks The 
Producers, 2005. 
© 2005 Brooks-
work LLC. All 
Rights Reserved. 
Courtesy of Colum-
bia Pictures.
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The Aryan and Caucasian model share a notion of origins in mountains. [– – –] 
Such places had a number of virtues: the clarity and cleanliness of the air, the 
vigor demanded by the cold, the enterprise demanded by the harshness of the 
terrain and climate, the sublime, soul-elevating beauty of mountain vistas, 
even the greater nearness to God above and the presence of the whitest thing 
on earth, snow. All these virtues could be seen to have formed the white char-
acter, its energy, enterprise, discipline and spiritual elevation, and even the 
white body, its hardness and tautness (born of the battle with the elements, 
and often unfavourably compared with the slack bodies of non-whites), its 
uprightness (aspiring to the heights), its affinity with (snowy) whiteness.4

Den vita rasen uppfattades av dem som ansåg sig tillhöra den som en 
överlägsen ras. Vita män hade egenskaper som gjorde dem lämpliga att 
styra över människor av andra raser (liksom över kvinnor). Endast vita 
män var tillräckligt civiliserade för att kunna styra sig själva i en repu-
blik. I 1790 års ”Naturalization Act” angavs att alla vita kunde bli med-
borgare i USA. Exkluderade var däremot svarta och indianer (”röda”). 
En skillnad upprättades samtidigt mellan dem som kunde inneha egen-
dom, och de som var egendom.

Redan med migrationsvågorna från Irland, efter potatispesten 
1846–48, började frågan om vilka som verkligen tillhörde den vita ra-
sen att resas. Irländare framställs under seklets andra hälft med grova 
anletsdrag och mörk hy i amerikanska bilder. Begreppet vit blev alltmer 
problematiskt för den angloamerikanska befolkningen. Det var ju inte 
folk som irländare (och senare bland andra slaver och italienare) som 
hade avsetts med formuleringen om vita 1790. Amerikaner började 
alltså med tiden uppfatta alltfler nyanser av vitt.

Matthew Frye Jacobson har visat hur analysen av de vitas vithet 
måste göras med stor känslighet och lyhördhet för historiska skiften 
och förskjutningar. Grovt kan vithetens diskurs i USA indelas i tre pe-
rioder: den första spänner alltså från 1790 till den irländska invand-
ringen på 1840-talet och dess centrala frågor är republikanismen och 
kapacitet till självbestämmande. Den vita rasen är under denna period 
nästan synonym med anglosaxer, möjligen utvidgad med andra väst-
europeiska folk. En andra period utgörs av tiden för den europeiska 
massinvandringen fram till 1924 års immigrationslag som begränsade 
invandringen i proportion till folkräkningen 1890 (2 procent av re-
spektive befolkningsgrupp). Under denna period differentieras den vita 
rasen i ett flertal, hierarkiskt ordnade vita raser. I medier, såväl som i 
rättegångar, fördes diskussioner om vilka som egentligen tillhörde den 
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vita rasen, och som därmed hade rätt till amerikanskt medborgarskap. 
Utifrån hudfärg föreföll det exempelvis rimligt att om sydeuropéer be-
fanns vara vita, även inkludera exempelvis armenier, iranier och turkar, 
samt kanske även asiater. Svenskarna vithet var under denna tid inte 
odisputabel, även om de aldrig exkluderats ur den vita rasen.5

Den tredje period som Jacobsen undersöker, dvs. tiden efter 1920-
talet, kännetecknas av att de olika vita raserna (kelter, arier, slaver, he-
bréer etc.) åter förenas i en vit ras (kaukasier). Under denna period, i 
synnerhet efter andra världskriget, blir ras allt oftare uttryckt som färg 
(vita, svarta, bruna och gula). Homogeniseringen av den vita rasen sker 
parallellt med att dikotomin svarta–vita skärps.

Det är perioden av uppsplittring i ett flertal vita raser som främst 
intresserar mig här. 1899 börjar den amerikanska immigrantmyndig-
heten (the Bureau of Immigration) att klassificera de ankommande 
utifrån ras och folk istället för ursprungsland. Indelningarna visar hur 
komplex rasdiskursen var vid denna tid, i synnerhet när det kommer 
till vita folk. Myndigheten noterade 45 olika raser/folk, varav 26 eu-
ropeiska.6 Utgångspunkten var Johann Friedrich Blumenbachs fem 
raser (kaukasier, mongoler, amerikaner, malajer och etiopier), som 
differentierades ytterligare med hänvisning till samtida forskare som 
Daniel Garron Brinton, Augustus H. Keane och William Z. Ripley. I of-
ficiellt likväl som vardagligt språkbruk fanns vid sekelskiftet 1900 en 
stor mängd raskategorier baserade på olika slags indelningsgrunder: 
den vita rasen (färg), den germanska rasen (bl.a. språk), kaukasier (geo-
grafi), judar (bl.a. religion), den nordiska rasen (region) m.fl. Även be-
skrivningarna av de olika rasernas egenskaper och utseenden skiljer sig 
mellan olika forskare, inte minst beroende på vilka folk som placerades 
under respektive ras.

Svenskarna kunde inordnas under bland annat vita, kaukasier, arier, 
teutoner, germaner, Nordics, och den skandinaviska rasen. Dessa ras-
bestämningar bär något olikartade konnotationer, som därtill föränd-
rades över tid. Detta kommenteras av Lunde:

In the course of my research, it was the seemingly-narrow, interstitial gaps 
between ”Nordic” and ”Scandinavian” that kept producing the most startling 
moments of discovery and surprise. This was the cultural and historical lim-
inal space where ethnicity collided most forcefully. The ”Nordic” category con-
sistently connoted race (biological characteristics of skin pigmentation, eye 
and hair color, facial features, and stature, for example), while the ”Scandi-
navian” category tended to signal ethnicity and difference (foreign markings 
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in language, cultural norms, gender roles, class status, etc.). The Nordic was 
mythic, vitalistic, essential, and ”natural.” It nearly always connoted some 
kind of perfect or ideal whiteness, conflating at various moments with no-
tions of the White Race, the Anglo-Saxon, the Teuton, or the Aryan.7

Kaukasisk (Caucasian) är det begrepp som idag används i officiella sam-
manhang. Redan under 1800-talet hade det fått en mer vetenskaplig 
ton än ”den vita rasen”. Till skillnad från mer tveksamt vita grupper, 
som mediterraner, slaver och hebréer, var kaukasier garanterat och 
otvetydigt vita. ”To become ’Caucasian’ in the 1920s and after, was not 
simply to be ’white’ [– – –]; it was to be conclusively, certifiably, scienti-
fically white”, skriver Jacobson.8 Alldeles otvetydigt är dock inte kau-
kasiernas vithet eftersom ledande etnologer som Brinton och Keane 
även inkluderade mörkhyade folk i norra Afrika och Indien under kau-
kasier.9

Osäkerheten hos rasbestämningarna har varit ett vanligt ämne i 
amerikansk kultur under 1900-talet. I Sinclair Lewis roman Kingsblood 
Royal (1947) upptäcker den rasistiska och släktforskande Minnesotabon 
Neil Kingsblood att han är neger när han söker efter kungliga förfäder. 
Ett medvetet val gör däremot Coleman Silk i Philip Roths The Human 
Stain (2000). Han väljer att leva sitt liv som vit (jude) i stället för svart. 
Medvetna val görs även i George Schuylers Black No More (1931), med 
oanade konsekvenser. En vetenskapsman uppfinner ett blekmedel som 
kan göra alla svarta vitare än de vita. Efter förvandlingen klargörs att 
de typiskt svarta anletsdragen inte längre fungerar särskiljande, efter-
som även ”the most Nordic of peoples like the Swedes, show almost 
Negroid lips and noses”.10

Även i amerikansk film tas temat med rasöverskridande ofta upp, 
exempelvis i den första talfilmen, The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927) 
där juden Jakie Rabinowitz (under namnet Jack Robin, spelad av Al 
Jolson) uppträder som svartsminkad jazzsångare.11 Smink används 
också av en collegestudent i Soul Man (Alan Crosland, 1986) som gör sig 
själv svart för att få högre stipendium. En omvänd och mer dramatisk 
förändring sker i science fiction-rysaren Dr. Black, Mr. Hyde (William 
Crain, 1976), där läkaren Dr Black upptäcker hur ett serum mot gulsot 
gör huden vit. När han testar medlet på sig själv förvandlas han till en 
albinovampyr med stor aptit för prostituerade.

Skandinaverna sägs ofta ha tillhört de etniska grupper som lättast 
assimilerades av det amerikanska samhället. De beskrivs i Dictionary of 
Races or Peoples (1911) som resliga, långskalliga och blonda, som ”make 
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ideal farmers”.12 Till skandinaver räknades norrmän, danskar, islän-
ningar och svenskar, medan finnarna beskrivs som en blandning av 
olika raser (huvudsakligen skandinaviskt och ugriskt blod). Distinktio-
ner görs även mellan de olika skandinaviska folken, men de sker främst 
på språklig och kulturell grund.

Just det faktum att skandinaverna ansågs skilja sig så lite från det 
vita, amerikanska idealet gör dem svåranalyserade. Eftersom vithet be-
tydde och betyder makt, blev det av avgörande betydelse för de nya 
immigrantgrupperna att uppfattas som vita. Samtidigt bevakade ätt-
lingarna till de första ”vita” immigranterna, angloamerikanerna, sin 
position som vitast. Varje ifrågasättande av skandinavernas grad av 
vithet kommer därför att beröra själva kärnan i den rasbiologiska och 
rasistiska diskursen.13

Att även skandinavernas vithet var ambivalent framgår av rasbio-
logiska verk som Madison Grants The Passing of the Great Race or the 
Racial Basis of European History (1916). Här indelas den vita rasen i tre 
underavdelningar, Mediterraneans, Alpines och Nordics, där den sist-
nämnda är titelns ”the Great Race”. Nordics omfattade, förutom ang-
losaxerna, också skandinaver, tyskar och holländare.14 Men helt utan 
fläckar var inte den nordiska populationen. Grant skriver att

Denmark, Norway and Sweden are purely Nordic and yearly contribute 
swarms of a splendid type of immigrants to America and are now, as they 
have been for thousand of years, the chief nursery and broodland of the 
master race. In southwestern Norway and in Denmark, there is a substantial 
number of short, dark, round heads of Alpine affinities. These dark Norwe-
gians are regarded as somewhat inferior socially by their Nordic countrymen. 
Perhaps as a result of this disability, a disproportionately large number of 
Norwegian immigrants to America are of this type. Apparently America is 
doomed to receive in these later days the least desirable classes and types 
from each European nation now exporting men.15

I sekelskiftets rasdiskurs förknippas den nordiska rasen med det nor-
diska landskapet och klimatet. Den vilda naturen, de långa, kalla vint-
rarna, de knappa livsomständigheterna, hade frambringat ett folk med 
sammanbitna läppar och välbyggda kroppar. Nordborna uppfattades 
också befinna sig nära naturen, vara mindre förkonstlade än sydligare 
folkslag.
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En vitare nyans av blek

Till skillnad från i det då relativt etniskt homogena Sverige färgades, 
som sagt, den amerikanska förståelsen av ras också av hierarkierna och 
motsättningarna som rådde mellan de olika invandrargrupperna, där 
den senast anlända med automatik hamnade lägst i hackordningen.

Från svensk-amerikanskt håll fanns en önskan att förbättra grup-
pens status. Ett medel i denna strävan blev kulturen. En av de vägar 
som de svenska immigranterna gick för att höja sin status och vinna 
acceptans som vita amerikaner var alltså att betona sina kulturella 
insatser i det nya landet. Framgångarna för svensk bildkonst i USA 
1876–1916 stärkte självkänslan hos svensk-amerikanerna, och bildkon-
sten ägnades stor uppmärksamhet i många immigranttidskrifter som 
Prärieblomman, Ungdomsvännen och The American-Scandinavian Review. 
Artiklar och böcker skrevs om framgångsrika svensk-amerikaner, både 
om historiska personer och om dem som var aktiva i samtiden. Åter-
upptäckten av Amerikas ”första” konstnär, svensken Gustaf Hesselius, 
1898, blev några år senare ett starkt argument i svensk-amerikaner-
nas strävan efter kulturell status.16 Även Adolph Wertmüller och Lars 
Gustaf Sellstedt ägnades ett flertal artiklar under det tidiga 1900-talet, 
där deras insatser för amerikanskt konstliv framhölls. Sellstedt, som 
beskrivit sitt högst märkliga liv från matros till ansedd målare i en  
självbiografi, var som tidigare nämnts en av grundarna av Buffalo Fine 
Arts Academy och var även den första att skriva stadens konsthisto-
ria.17

Genom att framhålla Hesselius, Wertmüller och Sellstedt markerade 
de svensk-amerikanska skriftställarna att de alls inte tillhörde en na-
tion av bara bönder och arbetare, utan att de var del av en lång kulturell 
kontinuitet tillbaks till det tidiga 1700-talet. Konstnärerna blev argu-
ment för att svenskarna var värdiga medborgare i det nya landet, som 
snabbt lät sig assimileras av den kultur de levde i.

Parallellt formerade sig de svensk-amerikanska konstnärerna, både i 
organiserad form och i informella nätverk som ofta utgick från de luth-
eranska kyrkorna. Ingen annan immigrantgrupps konstnärer var lika 
tidiga med att organisera sig, eller upprätthöll lika länge en kontinui-
tet med etniska utställningar.18 Att just Sverige och svensk-amerika-
nerna var så aktiva kan kanske förklaras med en tradition av organisa-
tionsförmåga. Det har antagligen också att göra med en jämförelsevis 
mycket hög grad av läskunnighet hos svenskar. Sist men inte minst 
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viktigt sporrade de svenska konstframgångarna – särskilt Zorns – till 
fortsatta ansträngningar.19

Mellan 1905 och 1964 visades 34 konstutställningar med svensk-
amerikansk konst i Chicago.20 På den första utställningen fanns verk 
av Zorn, Liljefors, Larsson och Schulzberg, varav flera lånats in från 
svensk-amerikanska samlare i Chicago.21 Härigenom lånade immigran-
terna strålglans från de svenska konstnärerna.

Mary Towley Swanson har uppmärksammat en intressant skillnad 
mellan svensk-amerikanerna och andra invandrargrupper. Hos andra 
etniska grupper var bildkonsten bland det sista att finna stöd, men re-
dan på 1890-talet fanns det svensk-amerikanska samlare av svensk och 
svensk-amerikansk konst.22 Den rimligaste förklaringen till detta är 
framgångarna för svensk konst i USA, i synnerhet från och med världs-
utställningen i Chicago 1893.

Den svensk-amerikanska konsten skrevs under det tidiga 1900-talet 
in i samma rasmässiga tolkningar som den svenska, trots att varken 
uttrycksmedlen eller motiven är påfallande lika.

Efterfrågan bestämde naturligtvis valen av genrer och motiv. Ge-
nom de lutheranska församlingarnas kontaktnät var altarmålningar en 
viktig genre, amerikanska landskap en annan. Få av de svenska immi-
grantkonstnärerna målade motiv som direkt associerades med Sverige 
(coe) – med undantag för den i inledningen nämnde Frithiof Collin. 
Istället målade de flesta svensk-amerikanska konstnärer den nya värl-
den. Ett välkänt exempel är Birger Sandzen, som av den konstintresse-
rade amerikanska allmänheten förknippas med färgstarka landskaps-
målningar från Kansas, Colorado och New Mexico.23

Efter första världskriget hamnade den svensk-amerikanska konsten 
ur fas med de dominerande trenderna i amerikansk konst. Det är möj-
ligt att det starka kontaktnät som utvecklats under perioden 1880–1914, 
med intresseorganisationer, återkommande utställningar, tidskrif-
ter, samt – inte minst – kyrkorna, på sikt ledde till ett fjärmande från 
konstvärldens centrum. Många av dessa konstnärer byggde visserligen 
tämligen framgångsrika karriärer inom dessa ramar, men de blev inte 
en del av den nationella konstscenen. Detta kan förstås som ett slags 
spårberoende: de nationalromantiska och rasmässiga tolkningsramarna 
av svensk och svensk-amerikansk konst fungerade produktivt fram till 
kriget. Men med ökad misstänksamhet mot främmande nationer, inte 
minst Sverige, och med modernismens intåg, blev den svensk-ameri-
kanska bildkonsten och den retorik som omgav den en återvändsgränd. 
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Efter 1920 blir det alltmer sällsynt att etniciteten hos de svensk-ameri-
kanska konstnärerna betonas eller ens anges i recensioner, utom i de 
fall de ställde ut i en specifikt svensk-amerikansk kontext.24

Ett annat sätt att se det är att i takt med att den svenska immigratio-
nen avtar, och svensk-amerikanerna blir alltmer assimilerade, minskar 
möjligheten att peka ut deras konstnärliga produktion som särartad. 
De hade under tjugotalet inte längre någon draghjälp av svensk bild-
konst. Eller rättare sagt ”måleri”. För inom skulpturkonsten skulle en 
svensk strax inta en framträdande roll i USA.

Konstutställningarna åtföljdes av artiklar, kataloger och böcker som 
satte in den skandinaviska konsten i ett sammanhang. Med en stor 
dos av ras- och etnicitetstänkande argumenterar Christian Brinton för 
den skandinaviska konstens egenart. De i USA mest välkända nordiska 
konstnärerna, Zorn och Thaulow, är de minst typiska, enligt Brinton. 
De har ”concealed their racial legacy beneath a veneer of clever cosmo-
politanism”, och deras framgångar beror på den amerikanska mark-
nadens preferenser för konstnärer som talar ”an international artistic 
language”.25 Sverige har en eklektisk tradition, enligt Brinton:

From the days of Roslin and Hall [– – –] the Swedes have demonstrated their 
ability to hold their own in any artistic company. The foremost living example 
of this tendency toward aesthetic internationalism is of course Anders L. 
Zorn, whose Mora home is, like himself, Swedish outside and within filled 
with the choicest gleanings from foreign lands.26

Vi har i tidigare kapitel sett Brinton anföra att Zorn vistats så länge 
utomlands att hans nationella särart hotas. I The Craftsman återkom-
mer Brinton till ämnet huruvida Zorn är trogen sin ras: ”one never feels 
that Zorn’s work is a self-conscious desire to help enlarge the national 
art of Sweden. He is far too great for this. His art is a national product 
because his intrinsic sincerity, because his vision of truth is born out of 
his race inheritance.”27

Att, som Brinton, förutsätta att rasens egenskaper avspeglas i dess 
kultur var vid tiden ett mycket spritt synsätt, liksom uppfattningen att 
hierarkier mellan raserna baserades på biologin. Trots att rasbiologiska 
hänvisningar finns i snart nog varje text från denna tid, specificeras 
emellertid ytterst sällan vilka rasmässiga drag som kan utläsas ur kons-
ten samt hur dessa kommer till uttryck.

Sverige ansågs som ett idealiskt rent land ur rasbiologisk synvin-
kel, och den svenska konsten marknadsfördes som ett uttryck för den 
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nordiska rasen av inflytelserika amerikanska skriftställare. Även den 
svensk-amerikanska konsten tolkas som ett uttryck för den nordiska 
rasen.28

Den nationalromantiska idévärlden om konstens nationella och 
rasbiologiska grund omfattades av både svenskar och amerikaner, och 
av både konstnärerna och deras uttolkare. 1912 publiceras Henry Reu-
terdahls artikel om skandinavisk konst och dess nationella signifikans 
under rubriken ”Art out of the heart of a race”. De skandinaviska folken 
är så rasmässigt homogena, enligt Reuterdahl, att varje konstnär kan 
vara säker på att förstås av alla sina landsmän och att de kan bedöma 
om han är uppriktig. Den amerikanska konsten var fortfarande, enligt 
Reuterdahl, ett eko av den europeiska. Men ur den amerikanska fusio-
nen av raser var inhemska, sant nationella konstnärer på väg att resa 
sig. Winslow Homer omnämns som den främste av dem, samt George 
Bellows och George Luks i den yngre generationen.29

Rasblandning ansågs vid denna tid som något per definition nega-
tivt. Det ansågs att det alltid var den högre stående rasens egenskaper 
som gick förlorade när den blandades med underställda rasers. Detta 
synsätt avspeglas i den negativa synen på ”blandraser” som mulatter, 
mestiser och halvblod, men även i det faktum att vita kvinnor kunde få 
svarta barn, medan svarta kvinnor aldrig tycks ha kunnat få vita.

Reutherdahl och andra till trots, alla uppfattade inte skandinaver 
som otvetydigt vita. I en artikel om valrossjakt skämtar Harper’s New 
Montly Magazine 1877 om att ”Heroism in the presence of hideous 
smells is one of the characteristics of the Scandinavian. Perhaps the 
power of the nose us dulled, just as the exterior color is deepened, by 
the cold”.30 Det är fram till 1920-talet som skandinaver och svenskar 
upplever mest motstånd mot att inkluderas bland de självklart vita. I 
mellankrigstidens rasdiskurs blir ”Nordic” alltmer frekvent använt om 
”den vitaste rasen” (dock utan att någonsin självklart inkludera finlän-
dare).

Svensken uppfattades vid tiden för de stora utvandringsvågorna 
även som dum. En lantis, oförmögen att anpassa sig till amerikanska 
förhållanden. Alla de positiva egenskaper som kunde tillskrivas den 
nordiska rasen, kunde vändas i sin motsats. De kraftfulla kropparna 
kunde också beskrivas som tröga och orörliga. Den manliga ordknapp-
heten som bristande förmåga att uttrycka sig. De blå ögonen som naiva. 
Hantverksskickligheten som avsaknad av intellektuell kapacitet, osv.

Zorn har berättat hur han mötte denna Sverigebild i USA. Vid ett 
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besök i Chicago 1900, i samband med att han satt i juryn för Carne-
gieutställningen i Philadelphia, var han bjuden på en mottagning som 
hedersgäst. En nyrik chicagobo, i pressen kallad Lady Newrich utbrast: 
”Oh, Mr. ZORN, you’re from Sweden, ain’t you? Pleasad to meet you. 
All our best servants come from Sweden.”31

Zorn var angelägen om att motverka bilden av konstnärer – och 
svenskar – som ointellektuella hantverkare. Ett exempel är en kort 
dialog 1911 när Zorn uttryckte att han kände sig gammal. Journalisten 
inleder insmickrande: ”Your hand has not lost its cunning.” Varpå Zorn 
replikerar: ”It is not the hand that paints, it is the brain.”32

Bilden av svenskar som arbetsamma och hantverkskunniga under-
lättade, som vi senare ska fördjupa oss i, lanseringen av svenskt konst-
hantverk i USA, men det gjorde knappast föreställningen om svenskar 
som dumma. Eftersom de är två sidor av samma stereotyp – dikotomin 
mellan handens och hjärnans arbete – fortsätter de att vara en del av 
den amerikanska receptionen av Sverige och svenskar. När den Chicago-
baserade kritikern Inez Cunningham besöker Sverige 1929, som en följd 
av intresset för svenskt konsthantverk, citeras hon i Dagens Nyheter:

Förr var det ju så att vi amerikaner bara sågo era emigranter och funno att 
de voro utmärkta människor – utmärkta husjungfrur och utomordentliga in-
dustriarbetare. Nu ha vi också upptäckt den svenska kulturen, den svenska 
intelligensen, och därmed ha vi upptäckt ett nytt land som inte bara är befol-
kat av lappar och dalkullor bland vita björkar, vilka ju alltid förr avbildades på 
edra reklamaffischer.33

Föreställningar om svenskar som ointelligenta men arbetsamma går 
tillbaka till receptionen av de svenska immigranterna i slutet av 1800-
talet. ”The Dumb Swede”-karaktären återfinns sedan dess i åtskilliga 
romaner, filmer, pjäser, teveserier och serietidningar. Ett tidigt exem-
pel är Stephen Cranes novell ”The Blue Hotel” från 1899. ”The Swede” 
är här en outsider med svåra anpassningsproblem.34 Han blandar sam-
man den Vilda Västern han läst om med verklighetens småstadsliv i 
Nebraska. Under ytan på honom döljs alkoholism, hysteri, alienation 
och självdestruktivitet, som obevekligen leder fram till hans död. Han 
är med Arne Olav Lundes ord på en gång vit och främmande. De un-
derlägsna karaktärsdrag som tillskrivs romanfiguren förebådar i hög 
utsträckning de myter om självmord, superi och synd som blev en fast 
förankrad aspekt av den amerikanska Sverigebilden under andra halv-
an av 1900-talet. (Se vidare kapitlet De Fyra Essen i del 2.)
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Den bortkomna svensken (alltid man), oförmögen att överleva i 
det nya landet, är förbunden med jordbruk och boskapsskötsel. Hans 
kvinnliga motpart, bondmoran, avbildas alltid nära hemmets härd. 
Varken hon eller han är riktigt vita. I sitt jordnära arbete förknippas 
de med icke-vita folk (ytterst med den svarta slavarbetskraften). Det 
smutsiga utomhusarbetet ger deras hud, både faktiskt och symboliskt, 
en mörkare ton. Landsbygdens (förment) långsammare tempo, repe-
titiva sysslor och återkommande årstidsväxlingar kan också förklara 
deras ”dumhet”. De är inte en del av den snabbt föränderliga moderna 
världen. (Att mycket av tidens teknikutveckling skedde inom jordbru-
ket har inte påverkat denna bild.)

Bilden av svensken som slätternas folk (i Nevada, Kansas, Minne-
sota, etc.) står alltså i bjärt kontrast till Dyers ovan citerade stycke om 
hur den härdade vita kroppen förbundits med bergstrakter och snö. 
Det är just den relativa instabiliteten hos sociala konstruktioner som 
medför att svenskarna behövde erövra ”sin” vithet. Inom bildkonsten 
hade, som vi sett, svenskar hittills ofta förknippats med naturlighet 
och snö (inte minst Anna Boberg och Gustaf Fjaestad), men i ameri-
kansk populärkultur skulle alltså en mindre smickrande ”svensk” ste-
reotyp leva kvar under lång tid.

Rollen ”Dumb Swede” finns i otaliga amerikanska filmer och de spe-
las nästan alltid av amerikaner. ”Riktiga” svenskar anses inte tala med 
tillräckligt rolig svensk brytning.35 Vid sidan av att odla jorden återfin-
ner vi dem i olika slags tjänsteyrken. I studie från 1939 om olika natio-
nella stereotyper i Hollywoodfilm, kan vi läsa att ”Swedes are slow-wit-
ted, and dedicated almost exclusively to janitorial duties”.36 Men inte 
heller detta är arbetsuppgifter som svenskar av manligt kön lyckas ut-
föra särskilt väl. Lunde:

[T]he Scandinavian immigrant male in America more often than not appeared 
as demasculinized, naive, gullible, henpecked, ineffectual, hysterical, and/
or alcoholic. The comic stereotype of the Swedish rube (or unsophisticated 
country person) appears to have been a staple generic element of American 
vaudeville.37

Den för biopubliken, vid sidan av Garbo, mest kända ”svenska” skå-
despelaren i början av trettiotalet var utan tvekan El Brendel (1890–
1964), född och uppvuxen i Philadelphia utan några skandinaviska 
rötter (men med tyskt påbrå). Han började sin bana på vaudeville-
scenen, där han uppträdde som ”tysk”, men tog 1926 steget över till 
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filmen, där han sadlade om till att spela ”svensk” i roller som Knute 
Knudsen, ”Yump” Olson, Eric Swenson, Knute Olson, med flera. I de 
tidigaste som var stumfilmer fick Brendel huvudsakligen förlita sig på 
klädsel och mimik för att framstå som en trög, lättlurad skandinavisk 
immigrant. Men med ljudfilmens genombrott blev det i hög grad ett 
parodiskt ”svenskt” uttal som blev hans främsta verkningsmedel och 
kännetecken. Allt som oftast utbrister han i ett ”Yumpin yimminy!”, 
som förlöjligar den svenska oförmågan att uttala det engelska j-ljudet. 
Exempelvis som ”Gus” i Raoul Walshs The Big Trail (1930) som ridande 

El Brendel – Holly-
woods meste svensk. 
I rollen som Carl 
Lundstrom i Handle 
with Care, 1932 
(regi David Butler). 
Foto: Svenska Film-
institutet.
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på en åsna följer med en karavan på den tuffa färden västerut längs 
Oregon-trail. Brendel försökte få göra andra roller, men fastnade i 
facket ”dum svensk”. Med tiden tycks han så ha växt in i rollen att han 
behöll den parodiska brytningen också mellan tagningarna.38 För att 
förstärka Brendels svenska utseende lades en tunn vit clownliknande 
mask på hans ansikte.39 I ett avseende avviker den dumme svensken på 
film från den bild av svenskar som vi stött på i andra sammanhang: han 
är inte tystlåten –tvärtom!

”Svenskar” uppträder ytterst sällan i någon huvudroll. Börjar man 
uppmärksamma birollerna finner man en uppsjö ”svenskar” och mer 
obestämda ”skandinaver”. Den vanligaste genren är Vilda Västern-fil-
mer, i vilka ”svenskarna” oftast är bofasta jordbrukare som attackeras 
av revolvermän under den tidsperiod när de västra territorierna odla-
des upp, och taggtråd sattes upp för att förhindra boskapens fria rör-
lighet. Tre klassiska exempel på detta är George Spencers Shane (1953, 
med Alan Ladd i rollen som Shane), John Fords The Searchers (1956, 
med John Wayne som veteranen från inbördeskriget) och The Man 
Who Shot Liberty Valance (John Ford, 1962, med både John Wayne och 
James Stewart).40

I Shane räddas en grupp nybyggare (homesteaders) i Wyoming av 
revolvermannen Shane. Bönderna utgör en blandad skara, varav ett par 
är svenskar. Mannen, Axel ”Swede” Shipstead, spelas av Douglas Spen-
cer. Spencer som är lång och mörk, och i filmhistorien mest bekant 
som Ray Millands stand-in, har annars inte gjort sig känd för att spela 
”svenska” roller. I kontrast till den blonde och blåögde Alan Ladd skulle 
Spencer knappast framstå som en typisk svensk bonde, om det inte 
vore för den mycket kraftiga ”svenska” accenten. Hans hustru, gestal-
tad av Edith Evanson, har inte en lika överdriven brytning, vilket skulle 
kunna hänga samman med att hon är uppvuxen i Tacoma, Washington, 
där hon säkert som liten hörde svenska talas på gatorna.

The Searchers är en annan välkänd John Ford-klassiker, på temat 
den vita mannens kamp mot de röda. Huvudpersonen Ethan Edwards 
hatar indianer, och ger sig ut på jakt efter sin brorsdotter Debbie som 
tagits tillfånga av comancher. Som följeslagare har han den adopterade 
brorsonen Martin som har en åttondels cherokeeblod i ådrorna. Med 
tidens språkbruk (filmen utspelas strax efter inbördeskriget) gjorde det 
honom till en octoroon, det vill säga icke-vit. Ethans gränslösa rashat 
riktas mot såväl Martin liksom senare mot Debbie, som med åren blivit 
indian. Som så ofta visar sig i synnerhet de svenska männen sakna de 
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karaktärsegenskaper som är nödvändiga för att överleva i Västern. När 
Ethan meddelar de svenska immigranterna Jorgenson (hans brors svär-
föräldrar) att deras son blivit skjuten, tittar den svenske mannen (spe-
lad av John Qualen) ut över Arizonas röda öken och säger uppgivet: ”Åh 
Ethan, dis country…”. Också sonen, Brad, tycks sakna de egenskaper 
som krävs för ett liv i Amerika. När han finner ut om sin systers död tar 
känslorna överhanden och han rider oöverlagt ensam in i ett indianläger 
i jakt på hämnd. Stereotypen, att svenska män är alltför känslosamma, 
kan tyckas överraskande idag när ett annat paradigm tagit över (alltför 
kalla, välorganiserade och känslolösa). I de genusdikotomier som upp-
rättas i västernfilmerna blir de svenska immigrantmännens känslosam-
het ett uttryck för mindre manliga karaktärsdrag. Liksom kvinnor och 
barn kan de inte överleva på egen hand. Chris Holmlund har analyserat 
genusmönster i västernfilmer och drar slutsatsen att:

Like most Mexican, African, and Native American characters, male screen 
Swedes thus figure primarily as foils to Anglo gunfighters who seem braver 
and more intelligent because they are so constantly compared with ”aliens” 
playing supporting roles or bit parts. Casting emphasizes differences in height 
and age, with tall, usually youthful or middle-aged men with Anglo features 
and full heads of hair chosen to play Western heroes and villains, and shorter, 
older, balding men designated as Swedes.41

Korta och flintskalliga förmår svenskarna inte framträda i heroisk re-
lief mot landskapet. Det är mot bakgrund av spektakulära bergsfor-
mationer, öknar och slätter som hjältarna avtecknar sig. För den ofta 
ensamme hjälten – the lonely cowboy – utgör den orörda naturen en 
symbol för det fria, oberoende livet. De öppna vidderna och de spek-
takulära scenerierna laddades redan genom 1800-talets amerikanska 
landskapsmåleri med nationella och religiösa betydelser som i mångt 
och mycket kom att övertas av Hollywood. Samtidigt är landskapet vilt 
och farligt, något som härdar de lämpade men får de svaga att gå under. 
Detta socialdarwinistiska synsätt kopplades under det sena 1800-talet 
samman med immigrant- och rasdiskurser. Den angloamerikanske 
mannen framstod som särdeles lämpad att överleva i den amerikanska 
naturen.42 Monument Valley, Nevadaöknen, Klippiga bergen, Grand 
Canyon, m.fl., kom genom den visuella kulturen, exempelvis hos John 
Ford och Marlboro Man, att kodas som den vite mannens domäner.

Det är de öde slätterna, ogästvänliga badlands, svårforcerade bergs-
kedjorna och dödliga öknarna som starkast förknippas med den anglo-
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amerikanske mannen. Kultiveringen av landskapet kopplas i långt hög-
re grad till immigranterna. Polska, tyska, holländska, ryska, ukrainska 
och skandinaviska invandrare odlar i ett senare skede upp den prärie 
som hjälten befriat från indianer, bufflar och hänsynslösa boskapsupp-
födare. Immigranterna måste, i västernfilmerna, också fortsättningsvis 
skyddas mot den omgivande hotfulla naturen, och de destruktiva kraf-
ter som den förknippas med.

Som antytts ovan finns emellertid även en genusdifferentiering i 
relationen ras–natur. Medan den skandinaviska mannen (liksom de 
flesta andra invandrargruppers män) framställs som alltför vek och 
effeminerad för att överleva i den nya världen, och nära förbunden 
med den feminina sysslan att bruka jorden (i kontrast till den manligt 
kodade jakten), framställs den skandinaviska kvinnan som stark och 
handlingskraftig. Hon är kraftfullt byggd och tar initiativet när man-
nen står rådvill.

I västernfilmer är det mannen som står i fokus för blicken. På ett 
komplext sätt har hjälten visuell kontroll över sin miljö, landskapet 
från hästryggen, eller baren från bardisken, samtidigt som han utsätts 
för biobesökarens granskande och beundrande blickar. Den manliga 
kroppen skildras närgånget. Inte i någon annan genre ser man män 
bada så ofta som i västernfilm, skriver Lee Clark Mitchell.43 Kläder och 
frisyrer ägnas ingående uppmärksamhet, av hjälten själv, av andra män 
i filmerna eller av kvinnor som beundrar hans utseende och dådkraft.

I vad som annars kunde uppfattas som en stereotyp homosexuell 
självupptagenhet vid sitt utseende, bekräftas samtidigt hjältens man-
lighet genom våld och självkontroll. Han utövar fysisk kontroll över 
sin omgivning, och psykologisk kontroll över sig själv. Till skillnad från 
många i hans omgivning, inklusive ”svenskarna”, låter han inte käns-
lorna ta överhanden, och om han tar sig ett glas är han i de klassiska 
västernfilmerna inte slav under flaskan. Även om också andra mäns 
kroppar, i synnerhet indianers, kan utsättas för samma voyeuristiska 
blick, är det endast hos den vite mannen som den balanseras av dessa 
manliga egenskaper.

Känslosamheten kan förstås utifrån samtida rasdiskurs. Det är de 
vita männen som genom civilisationens danande imperativ underställt 
känslorna intellektets kontroll. Svårast att kontrollera sina emotioner 
har den svarta befolkningen, som omotiverat brister ut i starka käns-
louttryck (gråt och skratt, men även dans och musik). Mellan den vita, 
anglosaxiska befolkningen och den svarta, afrikanska, finns i denna 
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diskurs en skala av avtagande vithet och tilltagande svarthet. ”Svensk-
arna” i västernfilmerna framstår ur detta perspektiv som såväl mindre 
manliga och något mindre vita, än de amerikanska hjältarna.

The Man Who Shot Liberty Valance har ett likartat tema som Shane: 
kampen mellan taggtråd och boskapsskötsel, och nödvändigheten av 
att kunna hantera ett skjutvapen. Jeanette Nolan spelar den dådkraf-
tiga kaféidkaren Nora Ericson. I en av inledningsscenerna ger hon den 
skadade James Stewert en rejäl kaffekask gjord på akvavit. Hon har 
håret uppsatt i en traditionell kringla, talar med parodisk ”svensk” bryt-
ning och följer den vanliga stereotypen rejäl svensk bondmora. Noter-
bart är att varken hon eller hennes man är blonda. Det är däremot den 
kvinnliga huvudrollsinnehavaren Vera Miles (som utsågs till miss Kan-
sas 1948).

Noras man, Peter Ericson, är inte lika handlingskraftig som hustrun. 
Han spelas av John Qualen, som var något av en specialist på ”skandi-
naviska” roller. Qualen föddes i Kanada, men växte upp i Illinois med 
norska immigrantföräldrar (med namnet Kvalen). Genombrottet kom 
som portvakten Karl Olsen i Elmer Rice pjäs Street Scene (1929, filmad 
1931), följd av en lång rad Sven, Svente [sic!], Johan, Olaf, Lars, Axel, 
Ole, Svend och Jens. Många av dessa dyker upp i John Fords västern-
filmer.

Nora Ericson i Shane har föregångare i Willa Cathers romaner och 
i filmer som The Farmer’s Daughter (1947).44 I sistnämnda följer vi en 
stark svensk-amerikansk flicka, Katrin Holstrom, gestaltad av Loretta 
Young, när hon lämnar sin familj på landet för att resa till staden och 
utbilda sig till sjuksköterska. Hon önskas farväl av sina föräldrar (mo-
dern spelas för övrigt av Anna Q. Nilsson, läkaren Dr Mattson av Sven-
Hugo Borg) och tre välbyggda bröder. På vägen avluras hon sina pengar 
och tvingas för uppehället att ta tjänst som piga hos en politikerfamilj. 
Hon visar sig inte bara vara sällsynt skötsam och duktig utan även be-
sitta en stor politisk begåvning. I slutscenen ser vi henne gå uppför 
trapporna till Kongressen i Washington D.C. som nyvald ledamot.

Filmen innehåller en hel del stereotyper om svenskar/svensk-ameri-
kaner. Den excellerar i vinterscener och Katrin älskar att åka skridskor. 
Hon brygger gammaldags gott kaffe i en kopparpanna istället för i en 
modern glaskanna. Hon tillreder svensk glögg med en glödgad eldgaf-
fel och ger ”Swedish Massage”. Hennes pappa dricker kaffe med dopp 
och bröderna sjunger en avskedssång som låter som ”Räven raskar över 
isen”. Men till filmens mest intressanta drag hör att den kombinerar 
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den svenska, kraftfulla kvinnan (Katrin kan både slakta och ploga) med 
trettiotalets bild av det socialt engagerade Sverige. Katrin blir upprörd 
över politiker som inte företräder folket, utan bara dem som betalat 
valkampanjen. Hon är för höjd minimilön och fri mjölk till skolbarnen. 
Dessutom är hon en vacker, blond svenska. Partistrategerna kalkylerar 
med att hon inte bara kommer att vinna invandrarnas och kvinnornas 
röster, utan även männens.

Ett djupare liggande betydelselager har att göra med den ovan dis-
kuterade kopplingen mellan vithet och förmåga till självbestämmande. 
Den vita rasen beskrivs i amerikansk rasdiskurs som demokratiskt 
lagd, ibland med hänvisning till hur germanska stammar själva valde 
sina hövdingar i de stora nordeuropeiska skogarna.45 I kontrast till 
somliga andra invandrargrupper ansågs svenskarna, när de väl blivit 
assimilerade, därför väl lämpade att ta politiska uppdrag.

Av avgörande betydelse för bilden av den svenska kvinnan som hus-
lig och ordentlig var med största sannolikhet det faktum att en stor 
andel av tjänarstaben vid sekelskiftet 1900 var av svensk härkomst. Det 
har gjorts uppskattningar av att omkring 2/3 av de svenska kvinnliga 
immigranterna vid denna tid arbetade i privata hem.46 Till skillnad från 
amerikanska kvinnor, och många andra invandrargrupper, tycks svens-
korna ha föredragit hemtjänstsektorn framför att arbeta inom indu-
strin.47 De förefaller också ha haft ett gott rykte och varit eftertraktade 
som tjänstefolk.

Den kanske mest uttalade hyllningen till det svenska hembiträdet 
hittar vi hos John Nesbitt. 1938–49 gjorde han en lång rad kortfilmer 
för mgm under samlingsnamnet ”Passing Parade”. De flesta berättar 
om mer eller mindre kända historiska figurer. En av de sista var An-
nie Was A Wonder (1949).48 I den minns Nesbitt sin barndoms svenska 
hembiträde, som vann föräldrarnas hjärta med sin excellenta matlag-
ning (svenskt smörgåsbord med köttbullar och sill) och barnens genom 
sitt rättframma sätt. Annie Swenson är, i Kathleen Freemans kropp, 
kraftigt byggd med det blonda håret uppsatt i kringlor. Hon är ärlig 
och gudfruktig och har, tillsammans med så många av sina landsmän, 
lämnat den gamla världen för att bygga sin framtid i USA. I öppnings-
scenen ser vi en lång rad skandinaviska flickor sitta på arbetsförmed-
lingen (”Scandinavian Welfare Domestic Placement”). Berättarrösten 
beskriver dem som den sista vågen av pionjärer. Den elva minuter 
långa filmen avslutas med att hon gifter sig med den rejäle utköraren 
Gus, spelad av Sven-Hugo Borg.
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Arvet från de svenska bondmororna och hembiträdena är påtagligt 
i de välkända reklamfilmerna för Folgers kaffe (1965–86). ”Mrs Olson”, 
gestaltad av Virginia Christine (1920–96),49 ger i dem olika unga kvin-
nor råd om hur de ska brygga riktigt gott kaffe, på ett slags klingande 
svensk-amerikanska. Även om rådet är det reduktionistiska ”använd 
Folgers”, spelar Olsons svenska ursprung (coe) roll. Dels konnoterar 
det tradition och trovärdighet; kaffe gjort som på den gamla, goda 
tiden, av en kvinna som vet hur man sköter ett kök, dels förknippas 
skandinaver med kaffedrickande. Det är ingen slump att vattentornet i 
Lindstrom, Minnesota är utformat som en kaffepanna, än mindre det 
i Christines hemstad Stanton, Iowa.50 Inte heller att det säljs ”Swedish 
Egg Coffee” på många State Fairs och marknader.

Det drivs alltså sedan länge med den svenska mannen i amerikansk 
populärkultur, men mer sällan med den svenska kvinnan. Några en-
staka gånger beter sig hembiträden korkat i mellankrigstidens visuella 
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kultur, medan den dumma svenska blondinen dyker upp först på fem-
tiotalet. Det har visserligen anförts att den skandinaviska immigrant-
pressen ofta återgav skämtbilder med husor, hembiträden etc. Men 
dessa skämtteckningar var alla av svenskt ursprung (Albert Engström, 
Oskar Andersson m.fl.) och kan inte utan problem anföras som exem-
pel på svensk-amerikansk eller amerikansk reception.51 I amerikansk 
skämtpress förekommer nästan aldrig ”svenskt” tjänstefolk. Detta 
är anmärkningsvärt eftersom dess storhetstid sammanfaller med de 
stora svenska immigrationsvågorna. I tidningar som Puck, Judge, Life 
och Truth skämtas det (ofta grovt) med irländare, judar, tyskar, hollän-
dare (kallade ”Dutchmen”) och kineser – men inte med svenskar (eller 
skandinaver). William R. Linneman har föreslagit som förklaring att 
skandinaverna bodde långt från skämtpressens produktionsområde 
(New York), men det förefaller inte rimligt som enda förklaring.52 Jag 
vill istället föreslå att det var svårt att skämta om svenskt tjänstefolk på 
grund av den image de hade som nitiska och tillförlitliga.

Från och med 1920-talet blev etniska stereotyper frekventa i Holly-
woodfilmen – en process som sker parallellt med att skämtpressen ty-
nar bort. Det drivs med högdragna tyskar, barnsliga negrer, fjolliga eng-
elsmän och dumma svenskar – men dessa är med undantag för svarta 
huvudsakligen män.53 Generellt har de som befunnit sig längst ner på 
hackordningen utsatts för de flesta och grövsta skämten. I USA har det 
gällt svarta och mexikaner, samt den senast anlända immigrantgrup-
pen. När de skandinaviska immigranterna blev alltmer etablerade un-
der mellankrigstiden avlöstes skämten om Lars och Ole av vitsar om 
polacker.54 Den dumme svensken kan därmed betraktas som en remi-
niscens av ett tidigare receptionsmönster som i Vilda Västern-filmerna 
får sin förklaring av att de utspelas under en tid när svenskarna allmänt 
uppfattades som bortkomna och efterblivna.

Med tiden har det emellertid blivit alltmer politiskt inkorrekt med 
etniska skämt, det brukar sägas att endast judar numer får berätta 
”judeskämt”.55 Men märkligt nog lever reminiscenser av den dumme 
svensken vidare i både Hollywoodfilmer och teveserier. Den svenske 
kocken i Mupparna hör till de mest välkända exemplen. Nationella ste-
reotyper är tveklöst oerhört seglivade. Teveserien Deadwood (2004) in-
leds med hur en svensk immigrantfamilj överfalls, och endast dottern 
överlever. Svensken som inte kan klara sig i den tuffa Vilda Västern 
tycks med and ord överleva in i det 21:a århundradet.
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Milles i Mellanvästern

Vid sidan av Anders Zorn är Carl Milles (1875–1955) den genom tiderna 
enskilt mest framgångsrike svenske konstnären i USA. Ingen av dem 
är visserligen längre allmänt bekant i bredare skikt av den amerikan-
ska allmänheten, vilket däremot deras skandinaviske kollega Edvard 
Munch är. Zorn är idag framförallt känd bland personer med ett spe-
cialintresse för skandinavisk konst, medan Milles lever vidare genom 
sina många offentliga verk, som ofta är regionalt välkända. Det gäller 
exempelvis den roterande indianen i St Pauls stadshus, Minnesota, och 
fontänen utanför järnvägsstationen i St Louis, Missouri. Båda beskrivs 
i regionala turistbroschyrer och representerar sina hemstäder på vy-
kort.

b

Milles första framträdande på den amerikanska konstscenen skedde, 
som vi tidigare sett, redan 1904 tillsammans med bland andra Zorn 
på världsutställningen i St Louis.1 Tillsammans med Zorn och andra 
skandinaviska konstnärer deltog han även på vandringsutställningen 
Contemporary Scandinavian Art 1912–13. Något bestående intryck på 
den amerikanska konstpubliken gjorde Milles knappast vid dessa ti-
diga utställningar, även om han fick positiva omnämnanden i flera re-
censioner. Men från och med denna tid kom hans internationella och 
svenska framgångar att följas av den svensk-amerikanska pressen, och 
han marknadsfördes av svensk-amerikaner som den i skandinaviska 
immigrantkretsar inflytelserike vännen Birger Sandzén i Lindsborg, 
Kansas, och affärsmannen Tage Palm i Chicago.2

Kanske kan man säga att Paris-utställningen 1925 blev ouvertyren 
till Milles framgångar i USA? Milles vann på L’Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris en guldmedalj för sin 
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Susanna. Det var på samma utställning som Le Corbusier visade pavil-
jongen L’Esprit Nouveau, som skulle bli en modernistisk ikon. Men det 
var inte den mest avantgardistiska modernismen som stod i fokus för 
flertalet besökares intresse. Istället möttes det klassicerande hantver-
ket, inte minst det svenska, av entusiasm. Mottagandet av Milles följer 
snarlika receptionsmönster som hantverket. Hans karriär i Amerika är 
därför både förknippad med mellankrigstidens intresse för hantverks-
skicklighet i svensk design och arkitektur, och med sekelskiftets beund-
ran av svensk bildkonst. Samtidigt dröjer äldre läsningar av ”svenskhet” 
länge kvar, i synnerhet betoningen av rasmässiga drag.

Parisutställningen 1925 fick stor uppmärksamhet i USA, och många 
betydelsefulla amerikanska arkitekter, designers och uppdragsgivare 
reste till Frankrike för att se den. Elisabeth Lidén beskriver i sin bok 
om Milles i USA, hur imponerade arkitekterna John Holabird och John 
W. Root, som senare skulle bli viktiga vänner och uppdragsgivare till 
Milles, blev av den svenska konstindustrin på Parisutställningen.3

Bakgrunden till det amerikanska intresset var paradoxalt nog beslu-
tet att inte delta, som fattades med argumentet att amerikansk konst 
inte kunde mäta sig med den europeiska. Den stil som i USA brukar 
refereras till som art deco, efter namnet på Parisutställningen, hade 
visserligen börjat formas redan tidigare under tjugotalet, men fick yt-
terligare inspiration och nationellt genomslag tack vare besöken, rap-
porterna och reportagen från Paris. I USA fortsatte art deco att vara 
populär ända fram till början av fyrtiotalet, samtidigt som den mer 
strama modernismen hade svårt att vinna entusiasm. En förklaring till 
intresset som visades för Milles är att skulpturala dekorationer ansågs 
vara en viktig beståndsdel av arkitekturen som uppfördes i USA under 
mellankrigstiden, vare sig den var ritad i art deco eller beaux arts-stil.

Av avgörande betydelse för Milles introduktion i USA var hans en-
mansutställning på Tate Gallery i London 1927, som bland andra upp-
märksammades av Architectural Association Journal i en positiv recen-
sion.4 Också New York Times recenserade Londonutställningen och 
hyllade Milles som en stjärna i stigande:

Professor Milles, Sweden’s greatest living sculptor, is rapidly approaching the 
place formerly held by Rodin as the leading sculptor in Europe. [– – –] Milles 
shows a marked preference for designing elaborate fountains; and we have to 
go back to Renaissance Italy to find fountains comparable as works of art.
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Artikeln framhåller vidare Milles som en self-made-man, något som 
kunde tilltala de amerikanska läsarna:

When, as a very young man, he went to Paris to study art, he was so poor that 
he had to make toys from matchboxes and bits of painted cardboard which he 
sold on the boulevards for a few pence. [– – –] Now he is so successful that he 
has built himself a magnificent house at Lidingo, with gardens and loggias of 
his own design, where his sculpture is displayed.5

Londonutställningen följdes senare samma år av ett nytt framträdan-
de på amerikansk mark, med ”Modern European Sculpture” på Buf-
falo Fine Arts Academy, där Milles ställdes ut tillsammans med bland 
andra Émile Bourdelle, Charles Despiau, Jacob Epstein, Georg Kolbe, 
Ivan Mestrovič och Aristide Maillol. Utställningen turnerade därefter 
till Toronto, Detroit, Rochester, Chicago,6 St Louis och New York. Mil-
les deltog med ett drygt tiotal verk och beskrivs i katalogen som en av 
de främsta europeiska skulptörerna, men praktiskt taget okänd i USA.7 
I New York Times beskrivs han kortfattat som främst intresserad av 
fontäner, och Engelbrekt som rigoröst stiliserad med inspiration från 
Merovingisk konst.8

Följande år, vintern 1929–30 i samband med att han reste runt i 
USA, visades Milles sex skulpturer på The Fifty-Sixth Street Galleries, 
tillsammans med Despiau och Mestrovič.9 Även följande vinter ställde 
Milles ut på samma galleri. Till det definitiva genombrottet för Milles 
på andra sidan Atlanten brukar räknas den stora utställning med ett 
knappt femtiotal verk som strax efter hans migration visades i St Louis, 
Detroit, New York och Cleveland 1931–32.10

Receptionen av Milles följer det mönster som vi tidigare uppmärk-
sammat inom bildkonsten. Norden hade avlöst södern som samtids-
konstens inspirationsgivande centrum:

In the sculpture of the last few centuries the North has given us little. From 
ancient times the South, first with Greece and then with Italy in the Re-
naissance, has stood in the front rank. The lands which today unfold new 
problems in sculpture are no longer those south of the Alps, but those to the 
north, like France, Germany and Scandinavia. As in the field of literature with 
Ibsen, and in painting with Munch, the Scandinavian countries have given us 
in Milles a great master of sculpture.11

Vid denna tid hade ett för hans framtida amerikanska karriär betydel-
sefullt tolkningsmönster upprättats. Milles konst var berättande och 
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underhållande, samtidigt som den var fast förankrad i den klassiska, 
europeiska traditionen:

Those who approach art for the pleasure of its subject matter will be aston-
ished at the richness of narrative in Milles’s work, a richness which will not 
be easily met with again in a sculptor’s performance. It is as though there had 
come to life in him the narrative art and the humor of his country’s ancient 
bards, as though we listened to the recital of an old epic poem, in which are 
accounted the origin and history of man and the transformations of his spiri-
tual conceptions throughout the centuries.12

I amerikansk press framställs alltså Milles som en konstnär som inte 
tar för allvarligt på livet. Det finns ingenting av lutheransk moral hos 
honom. Hans temperament beskrivs med begrepp som ”troll-like hu-
mor”.13

There is very little that is introspective or brooding in his work. The thought 
of death and the future life has not occupied him to any appreciable extent. 
He seems to be quite pagan in this respect.14

Det är den nordiska sagovärlden, som med gott humör och på ett eklek-
tiskt sätt förenas med den klassiska traditionen.

The aesthetic elements which comprise Milles’ work are mysticism, fantasy, 
humor, the Norseman’s nostalgia for the South and Stockholm’s cultural 
eclecticism.15

Vi känner sedan tidigare igen många av skrivningarna om Norden som 
ett hem för kreativ och oförvägen konst, liksom föreställningen om 
den oblandade nordiska rasen. Det som skiljer receptionen av Milles 
från det äldre materialet är betoningen av hans humoristiska berättar-
konst. I förening med associationer till troll och uråldriga riter, skulle 
detta drag hos Milles konst och person bli en viktig faktor bakom hans 
amerikanska framgångar.

Milles i medierna

Minst lika betydelsefulla som utställningarna i ett stort land som USA 
var de tidnings- och tidskriftsartiklar som beskrev Milles som en av 
samtidens största skulptörer, samt de monografier på franska, tyska 
och engelska som förmedlade hans konst till amerikanska läsare.

The American-Scandinavian Review hade ett långt och entusiastiskt 
reportage från Milles hem på Lidingö 1921.16 Men den första text om 
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Milles som med säkerhet fick spridning i den amerikanska konstvärl-
den, utanför de svensk-amerikanska kretsarna, var Gertrude Bones 
essä ”Carl Milles and His Work”. Den publicerades i den Londonbase-
rade tidskriften Architecture 1924, som också lästes i USA. Artikeln är en 
i alla stycken positiv introduktion till Milles konst. Bones kontrasterar i 
texten Milles utmejsling av figurerna med Rodins modellerande, och ser 
denna skillnad som en förklaring till Milles arkitektoniska kvaliteter:

[A] carver is one who is bound to simplify his planes and to be constantly 
considering the larger architectural bearings of the shapes he is bringing into 
existence. Rodin’s amazing skill in modelling had really obscured to his gen-
eration the fact that directness, simplicity and repose are after all the most 
important requirements of architectonic sculpture. It is because the work of 
Milles is so richly endowed with precisely these qualities that one hails him as 
a real leader of modern sculpture, and looks to the future employing him as it 
ought in a new manifestation of what simple architecture and architecturally 
composed sculpture can achieve.17

Betoningen av Milles förmåga som arkitekturskulptör var betydelse-
full vid en tid då efterfrågan på skulptur till monumentala byggnader 
i USA var stor. Ett ofta återkommande inslag i tidens konst- och arki-
tekturdiskurs är att konst och arkitektur borde samverka och förstärka 
varandras uttryck – precis som fallet varit under antiken. Bones artikel 
kan som effekt ha haft utpekandet av en möjlig framtida samarbets-
partner för amerikanska arkitekter.

1926, två år efter Bones artikel, introducerades Milles för första 
gången i en amerikansk konsttidskrift av Walter Unus, pseudonym för 
Walter Heinrich. Heinrich och Milles vad goda vänner sedan början av 
1910-talet.18 Han observerade i Art in America att ”the fame of a sculp-
tor, especially a monumental sculptor, is always rather slow in spreading 
and the geographical isolation of his native land and particularly the 
unfortunate conditions in Europe added to this slowness”.19

Det var inte enbart Sveriges perifera lokalisering som, enligt Hein-
rich, var en utmaning för Milles att övervinna. Den svenske skulptören 
valde också att arbeta med svårbearbetade svenska material och Nor-
dens platsspecifika förutsättningar krävde ett annat närmelsesätt än 
vad som gick att lära av äldre skulpturkonst från södern. ”The second 
thing the master discovered was the Nortern Well. In this country of 
Sweden, with all her lakes, surrounded by the sea, water is an excee-
dingly impressive element. Granite is the everlasting calm, water the 
everlasting restlessness.”20 Heinrich artikel gjorde mycket för att lan-
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sera Milles för den amerikanska läsekretsen, och det skedde som synes 
med en betoning av Milles svenskhet, som också placerades i en rasbio-
logisk kontext: ”he is the first European sculptor for a long time who 
has been able to represent in sculpture the ideals of his race and since 
the death of Rodin is undoubtedly the heir to his throne.”21 Retoriken 
liknar i stora drag den förståelse av skandinavisk konst som vi studerat 
i föregående kapitel.

Tre år efter Heinrich panegyriska introduktion publicerade Kine-
ton Parkes en artikel i Architectural Record som handlade om Milles 
arkitektoniska kvaliteter.22 Kineton Parks (1865–1938), författare och 
konstkritiker,23 förknippar liksom många andra vid denna tid Milles 
med framgångarna för svenskt konsthantverk och arkitektur. Den nya 
europeiska arkitekturen har nått sin höjdpunkt i Sverige, skriver Parks, 
och exemplifierar med Ragnar Östbergs Stockholm stadshus.24 Milles 
presenteras i artikeln både som arkitekt och skulptör och Parks tar med 
läsaren på en rundtur i Milles ateljé och hem på Lidingö. Kanske för-
klarar det faktum att Milles bror är arkitekt den svenske konstnärens 
förmåga att samarbeta med arkitekter, spekulerar Parks.

[He] believes in the maintenance of the most intimate relations between the 
structural and plastic arts, and assumes that the highest sculpture is neces-
sarily that which is most architectural in character. Hence the symmetry and 
rhythm of his work. Whilst his sculpture is highly decorative, he has so con-
trived to work with his architectural colleagues that it never appears as merely 
adjunctive but always as a homogeneous part of the actual structure.25

Parks sparar inte på ovationerna för Milles och förklarar att den svens-
ke skulptören försett Europa med åtminstone tio av kontinentens 
främsta monument, och att alla tio finns i Sverige.26 Vilken potentiell 
uppdragsgivare skulle inte, efter de orden i en av västvärldens mest 
ansedda arkitekturtidskrifter, vilja utöka listan med ett elfte verk i sitt 
eget land och sin egen stad? Och eftersom artikeln avslutas med ett 
längre avsnitt om fontäner: skulle inte denna potentiella beställare san-
nolikt helst vilja se monumentet ta form av en fontän? Som vi strax 
ska se blev just monumentala fontäner Milles viktigaste arbetsområde 
i USA.

Också i dagspressen förknippades Milles skulpturkonst med svensk 
arkitektur och konsthantverk. Vid Milles första besök i USA 1929, då 
han övervakade installationen av the Diana Fountain i Chicago, skrev 
Chicago Tribune:
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If an artistic renaissance is going on anywhere in Europe it is going on in 
Sweden, where architecture has been carried to a peculiarly notable pitch of 
development and the crafts have been wonderfully advanced. For some occult 
reason the painters lag somewhat behind, but in sculpture a figure of interna-
tional significance has arisen. This is Carl Milles, recently come to America to 
attend the erection of a fountain in Chicago.27

Samma år utkom Maurice Pillard Verneuils (1869–1942) omfattande 
bok Carl Milles, Sculpteur Suédois.28 Vernuil var redaktör för tidskriften 
L’Art Décoratif och hade tillbringat en tid i Sverige under arbetet med 
boken.29 Det finns all anledningen att tro att denna fick betydelse också 
i USA.30 Många i konstvärlden kunde förstås läsa franska, men även 
de som inte hade möjlighet att ta del av Verneuils text kunde studera 
de många högklassiska reproduktionerna. Dessutom finns ett längre 
kapitel om Milles med engelsk text, skriven av författaren och konst-
kritikern Charles Marriott (1869–1957).

Boken recenserades i flera amerikanska tidskrifter. Till recensen-
terna hör den brittiske arkeologen och konstskribenten Stanley Cas-
son (1889–1944), som även inkluderar Milles i sitt översiktsverk XXth 
Century Sculptors, följande år, 1930.31 I Architectural Review betonar Cas-
son Milles kontextrelaterade sätt att arbeta, och kontrasterar detta mot 
andra skulptörer som ”carve their works in the innermost sanctums of 
their studios and then give them to the world in the ’take it or leave it’ 
manner”. Publiceringen i en arkitekturtidskrift var ytterligare en signal 
till arkitekter att Milles var ett namn att hålla i minnet för den som 
behövde skulpturutsmyckning till byggnadsprojekt. Längre fram i re-
censionen lägger Casson dessutom till att: ”Milles has the soul of an 
architect and the aspirations of a town-planner.”32

I boken XXth Century Sculptor, som är ett slags fortsättning på Cas-
sons Some Modern Sculptors (1928), innehar Milles den mest framträ-
dande positionen; hans Siren är reproducerad på frontespisen och han 
är föremål för det första av de biografiska kapitlen. Det bör noteras att 
liksom flera andra som skrev om Milles vid denna tid, förefaller Cas-
son ha känt Milles väl, och han hade besökt Sverige och Milles hem 
på Lidingö.33 Milles var säkert medveten om hur Millesgårdens vackra 
omgivningar medverkade till att förhöja besökarnas uppskattning av 
skulpturerna i trädgården och bjöd närmast rutinmässigt hem intres-
serade arkitekter, journalister och konstsamlare. Milles och Casson 
hade också gemensamma referenspunkter i och intresse för antik 
skulpturkonst.
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Casson uppskattade konst som inte var alltför extrem. Kubism och 
vorticism bedöms i hans bok vara tråkigt och passé, medan skulptö-
rer som Paul Manship och Georg Kolbe beskrivs ha framtiden för sig. 
Men störst av alla var, i Cassons ögon, Carl Milles: ”There is no more 
interesting sculptor to-day than Carl Milles. He can be considered more 
than any other as the sculptor par excellence of the twentieth century. 
[…] [H]e stands out as the most important figure in modern art.”34

Cassons estetik var byggd på klassisk grund. I början av tjugotalet 
hade han varit Assistant Director för the British School i Aten, för att 
senare under decenniet bli Director of the British Academy Excavations 
i Istanbul. Därför är det föga förvånande att han betonade skulptur-
konstens rötter i det gamla Grekland. Till Milles storhet hörde att hans 
modernitet inte stred mot de eviga sanningarna som gällde all stor 
konst, enligt Casson.

XXth Century Sculptor förlorade i betydelse under högmodernismen, 
men boken är en representativ indikation på hur receptionen av Milles 
såg ut under mellankrigstiden. Jämförelser mellan Milles och klassisk 
konst förekommer på flera håll, och att kalla en ny konstnär för den 
”moderna tidens Fidias” var en vanlig formulering vid tiden. Men Milles 
såg också själv till att vårda associationerna till den klassiska konsten, 
såväl genom sina referenser till Medelhavskulturerna som sina sam-
lingar av klassisk konst på Millesgården. För den traditionellt inriktade 
konstvärlden i USA, som sedan det sena 1800-talet börjat betrakta sin 
egen kultur och framgångsrika ekonomi i termer av en ny renässans och 
ett nytt Florens, klingade referenserna till klassisk konst välljudande.

Även om vi sett Milles uppfattas i termer av rasbiologi och gängse 
stereotyper om Skandinavien, framträder alltså här ett nytt mönster. 
Milles knyts för det mesta inte till vikingablod och midnattssol. Det 
är delvis en avspegling av mellankrigstidens klassicism och de material 
och motiv Milles valde att arbeta med (brons, sten; antika myter), men 
också följden av Milles sätt att markera sin tillhörighet, tradition och 
position. Och även om Milles själv stundtals gav uttryck för rasbiolo-
giskt tankegods, tycks han snarast ha uppfattat sig själv som en ättling 
till antikens konstnärer än Skandinaviens vikingar.

b

Milles arbetade gärna i monumental skala och var därmed ofta bero-
ende av goda relationer till arkitekter och stadsplanerare. Den positiva 
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uppmärksamhet som vi sett honom få i internationella arkitekturtid-
skrifter var därför mycket betydelsefull. 1930 publicerade den ameri-
kanska arkitekten William Gehron, som även han hade besökt Milles i 
Stockholm, en artikel om den svenske skulptören i Architecture.35 Geh-
ron är idag mest känd för att ha ritat skolor, administrationsbyggnader 
och krigsmonument, samt som arkitekturkritiker. 36 Han var angelä-
gen om att låta alla visuella konstformer samverka i sina byggnader, 
och Milles framstod i hans ögon som en önskvärd samarbetspartner. 
Åtta år efter artikeln i Architecture gav Gehron också Milles i uppdrag 
att göra sex par bronsdörrar till Finance Building i Harrisburg, Pennsyl-
vania, som stod färdiga 1938.37

Milles rykte som arkitektur-skulptör förstärktes ytterligare av det 
exklusiva planschverket Modern Architectural Sculpture, utgivet 1930 i 
London och New York med skulptören William Aumonier som redak-
tör. Milles är inte den enda svenska skulptör som finns med; Östbergs 
Stockholms stadshus omnämns särskilt, och skulpturer av Henrik Krogh 
(1886–1927) och Ansgar Almquist (1889–1973) reproduceras. Men det är 
Milles som får det största utrymmet och de mest uppskattande orden:

Sweden, too, has the honour of claiming as her son the greatest Modernist 
sculptor, Carl Milles, the influence of whose work has fired the ambition and 
the imagination of the younger school all over the world.38

Det fanns naturligtvis inget skäl för Milles att motsäga uppfattningen 
att han var en utmärkt samarbetspartner för arkitekter. Det är också 
utan tvivel så att han ofta ända från konceptionen tänkte sig sina 
skulpturer som en del av en arkitektonisk miljö. Men han var knappast 
en person som helt underkastade sig arkitektens vilja, på det sätt som 
många samtida arkitekter tänkte sig skulptörens roll. Det är bara ett 
fåtal av Milles verk som fungerar som skulpturala utsmyckningar till 
arkitekturen. Ofta kan arkitekturen istället upplevas spela andrafiolen 
och fungera som inramning eller scenografi för skulpturen.

I takt med att Milles position förstärktes i USA, tilltog proportio-
nerna på hans verk, inte minst utomhusfontänerna. Renodlad arki-
tekturskulptur blev samtidigt mer sällsynt i hans produktion. Med ti-
den framstår Milles alltmer som arkitekt själv. De stora fontänerna är 
tänkta och utförda som (landskaps)arkitektur. Jag tvivlar därför på att 
Milles skulle ha skrivit under på Marie Petries analys i Artworks 1930, 
som går ut på att den tyske skulptören Adolf Hildebrands teorier haft 
avgörande inflytande på Milles. Hildebrand menade, i Petries tolkning, 



190

att skulpturen måste inta sin tillbörliga plats i konsternas hierarki och 
fungera som tjänare åt arkitekturen.39

Mellankrigstiden var en period av tät samverkan mellan arkitekter 
och skulptörer, inte enbart i de totalitära staterna, som kanske kom-
mer först i tankarna eftersom mycket av arkitekturen i Stalins Sovjet-
unionen, Mussolinis Italien och Hitlers Tyskland, vore otänkbar utan 
sina skulpturala utsmyckningar. Det gäller också för många anslående 
byggnader i både USA och andra länder i Europa. Under modernismen, 
som antingen motsatte sig blandformer av arkitektur och skulptur eller 
starkt underordnade skulpturen arkitekturen, kom denna del av mel-
lankrigstidens arkitektur att betraktas som en återvändsgränd.40 För 
att förstå receptionen av Milles i USA måste den renskalade modernis-
tiska estetiken uppfattas som en minoritetsuppfattning under trettio- 
och fyrtiotalen.

Ett intressant prov på tidens estetiska uppfattning finner vi i Walter 
Raymond Agard The New Architectural Sculpture från 1935. Agard (1894–
1978), professor i grekiska vid University of Wisconsin, diskuterar ingå-
ende relationen mellan skulptur och arkitektur. Idealet, skriver han, är 
ett lyckligt äktenskap, eftersom båda konstarterna hjälper och stöder 
varandra. På ett sätt som skulle vara omöjligt bara några få år senare 
lyfter Agard fram exempel på god samverkan från Tyskland och Ita-
lien. Milles både hyllas och kritiseras i boken. Svensken sägs ha utfört 
ansenliga arbeten i USA och ingen överträffar honom som formgivare 
av fontäner. Agard är emellertid mindre imponerad av Milles arkitek-
turskulptur som han finner överskattad. Också Milles hem i Stockholm 
diskuteras utifrån relationen mellan konstarterna, och Agard finner 
både starka och svaga partier i Milles gestaltningar där.41

Ett tveklöst tecken på att Milles vid tiden är ett välbekant namn 
är att Vanity Fair i januari 1930 – dvs. strax före hans migration – no-
minerade honom till sin regelbundet återkommande ”Hall of Fame”. 
Motiveringen börjar med att Milles var Rodins bäste elev och fortsät-
ter: ”because his fountains and sculpture ornament numerous Euro-
pean cities; because he is a notable landscape gardener; because he is a 
philanthropist who plans to leave his beautiful villa in Sweden to poor 
young artists; and finally because he is in this country, working on a 
monument for Chicago.”42

Samma månad var en längre artikel publicerad i Vogue, en annan av 
tidskriftsförläggaren Condé Nasts mondäna tidskrifter. Här noterade 
Helen Appleton Read att
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[i]t is curious, in view of American art lovers’ increasing interest in contem-
porary sculpture, that an artist who is held in such high esteem by European 
connoisseurs should have been almost completely ignored in this country. 
[– – –] This is the more extraordinary when one considers the interest and 
appreciation that have recently been evinced in other forms of contempo-
rary Swedish art, notably architecture and the decorative arts. So essentially 
contemporary in feelings is Milles, so sensitive to the trend of the Zeitgeist, 
that a decade before the modern decorative arts movement was recognized 
as such, he was already commencing to embody some of its major principles 
in his work. He was among the first European sculptors to bring sculpture 
back to the classical tradition, which is to see it in relation to architecture. He 
advocated the introduction of creative ideas into industry and so was directly 
responsible for the renaissance of the Swedish decorative arts.43

Den uppmärksamhet Milles fick i Vanity Fair och Vogue ökade måhända 
inte hans status i konstvärldens innersta kretsar, men den bidrog de-
finitivt till att göra hans namn allmänt känt och förbättrade tveklöst 
hans möjligheter att få uppdrag. Nasts tidskrifter hade stor spridning 
och vände sig till en förmögen läsekrets som var angelägen om att vara 
med sin tid, samt till en mindre förmögen läsekrets som aspirerade på 
att bli förmögen och framgångsrik. Genom Vanity Fair och Vogue kunde 
läsarna hålla sig à jour med vad som gällde inom mode, film, litteratur, 
foto och konst. Trots att magasinens val av konstnärer idag kan tyckas 
märkliga var redaktionerna tillräckligt lyhörda och bildade för att fånga 
in de mest betydelsefulla modernisterna. Marcel Duchamp, Francis Pi-
cabia och Man Ray är bara några av de avantgardekonstnärer som lyftes 
fram under mellankrigstiden. (Jag återkommer till Nasts publikationer 
i kapitlet om Henry B. Goodwin.)

Växelverkan mellan populär- och fackpress är tydlig i en helsidesan-
nons i Time 1934 för Chicago-tidskriften Architectural Forums senaste 
nummer. En höjdbild av en av figurerna från den blivande Orfeusfon-
tänen i Stockholm, som Milles vid denna tid arbetade med i sin ateljé 
i Cranbrook, USA, upptar halva sidan. Till vänster om bilden finns föl-
jande text som låter som ett eko av Vanity Fairs ”Hall of Fame”:

Because today Carl Milles stands alone in the essentially human quality of his 
sculpture, his scorn of tricks and mannerisms, his rare ability to create liv-
ing art within the classic form…

Because, born a Swede, trained in France, he now turns to America…
Because, at Cranbrook, near Detroit, he has just completed the Orpheus Foun-

tain, hailed as his greatest…
Because, Milles’ greatest may prove to be the greatest of all time….
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Because, in 1936 the Fountain will be placed in front of Stockholm’s Concert 
Hall, cast in dark green Swedish bronze…

På grund av allt detta presenterade alltså Architectural Forum i sitt no-
vembernummer en trettonsidig portfölj med helsidesbilder av Orfeus-
fontänen.44

Time var när den startade 1923 USA:s första veckotidskrift med ny-
hetsinriktning och den blev snabbt en spridd och ansedd publikation. 
Bättre marknadsföring i USA kunde Milles knappast få, alldeles oavsett 
hur många av Times läsare som följde annonsens uppmaning att be-
ställa det nya numret av Architectural Forum.

Det är häpnadsväckande att en amerikansk arkitekturtidskrift 
marknadsför sig själv genom en bildbilaga om en svensk skulptör. Ar-
chitectural Forum hade sin redaktion i Chicago, alltså inte alltför långt 
från Detroit och Cranbrook. Närheten till den stora svensk-amerikan-
ska kolonin i Mellanvästern kan också ha spelat roll. Men det är också 
uppenbart, genom annonsen i Time, att man räknade med att Milles 
var känd över större delar av landet och därför ett namn som kunde 
locka nya läsare till tidskriften.

Bildbilagan visar skulpturerna i Milles ateljé i Cranbrook, innan de 
gjöts i brons. En av bilderna visar i form av ett fotomontage Orfeus på 
plats i skulpturgruppen, ett arrangemang som takhöjden i ateljén inte 
tillät i verkligheten. Helhetsbilder blandas med detaljer och ett fåtal 
korta bildtexter. Det är sobert och elegant.

I en inledande text beskrivs Milles ha en enastående förmåga att i 
sina skulpturer gestalta ”the collective feeling of race”.45 Det låter som 
ett eko av Walter Heinrich artikel i Art in America 1926, och är i sig ett 
uttryck för att rasmässiga tolkningar fortfarande var gångbara vid mit-
ten av trettiotalet. Men det är två andra aspekter hos Milles som fram-
står som de viktigaste i artikeln: Hans i annonsen ovan citerade ”förakt 
för tricks och manierism”, samt skulpturens arkitektoniska kvaliteter.

Ett av skälen till att Milles rankas högt i den samtida skulpturen, 
skriver Architectural Forum, är det faktum att han är förmögen att av-
stå från alla slags excentriska kännetecken för det ultra-moderna.46 Att 
inte tillgripa ytterligheter framstår som en dygd vid denna tid, inte bara 
för Milles utan även för svensk design och svenskt samhällsbygge.

För att sammanfatta kan vi konstatera att Milles fick mycket god 
press både före migrationen och under sina första år i USA. Det är sant 
att ovationerna måste mätas efter en annan måttstock än den som bru-
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kas i dagens Sverige; både tiden och den amerikanska jargongen möj-
liggjorde formuleringar som idag skulle uppfattas som överdrivna och 
närmast genanta. För att ta ett exempel, som ingalunda sticker ut som 
ovanligt, blev Milles i Chicago Tribune 1930 kallad ”ett geni” i en artikel 
som därefter inte drog sig för att jämföra honom med konsthistoriens 
allra största:

[T]he emotion, action, individuality, and strength he puts into his least cre-
ation [as] little short of marvelous. We can rank him with Rodin and Mi-
chelangelo, with Bourdelle and Donatello. He has the vigor and force of the 
Italians with their grace, their beauty of composition, and the weight, brute 
power, and mental significance of the Frenchmen.47

Milles migration

Milles tycks vid ingången till trettiotalet ha övervägt att emigrera under 
en längre tid. Hans missnöje med hur hans person och konst behand-
lades i Sverige tilltog under tjugotalet, och Amerika framstod som så 
mycket mer välvilligt sinnat. Som ett tidigt tecken på intresset för hans 
konst där hade det redan 1910 funnits planer bland svensk-amerikaner 
på att förvärva hans Plesiosaurer för Lincoln Park i Chicago, och vid 
mitten av tjugotalet rapporteras Milles ha fått flera inviter från ameri-
kanska konstskolor att komma över och undervisa.48 Han förefaller ha 
reflekterat seriöst över dessa inbjudningar.49

Första gången Milles satte sin fot på amerikansk mark var i okto-
ber 1929, dvs. samtidigt som startpunkten för depressionen. Trots de 
ekonomiska orostiderna fick Milles ett positivt intryck av USA. I ame-
rikansk press rapporterades att Milles tackat ja till att bli gästlärare vid 
Cranbrook Academy, men i själva verket tvekade han ännu. Svensk-ame-
rikanska vänner som Birger Sandzén och Tage Palm fortsatte övertal-
ningskampanjen och två år senare genomfördes emigrationen. Milles 
situation i Sverige gav honom goda argument för flytten. Kritiken av 
hans konst, och i viss mån också hans person, hade intensifierats, och 
utsikterna att få fler offentliga uppdrag minskat. Milles kände sig för-
följd och anklagade tidigare vänner som Carl Eldh och Ragnar Östberg 
för att vilja få honom att fly landet. USA framstod på flera plan som ny 
och obruten terräng, med goda framtidsutsikter.

Milles framgångar i USA kan framstå som märkliga, med tanke på 
att det inte bara var usla ekonomiska tider med hög arbetslöshet. De-
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pressionen var därtill en period av starka nationalistiska, för att inte 
säga regionalistiska känslor, som fick kraftiga återverkningar på konst-
världen. Rooseveltadministrationen implementerade hösten 1935 ett 
federalt hjälpprogram för arbetslösa konstnärer, The Works Progress 
Administration’s Federal Art Project (wpA/FAp), som finansierade lokala 
konstnärer att utföra muralmålningar och andra konstverk, ofta i post-
kontor, domstolar och stadshus.

De två årtionden som Milles levde och arbetade i USA präglades inte 
enbart av depression, krig och nationalism. Det var även en tid med 
stora förändringar på konstfältet. Andra världskrigets slut markerar en 
bortre gräns för beaux art- och art deco-arkitekturens dominans. Inter-
national style och icke-föreställande konst vann allt större stöd, inte 
minst som de utmålades som den fria världens konst och arkitektur. 
Detta tycks emellertid inte ha minskat Milles – som i USA betraktas 
som en art deco-konstnär – möjligheter att sälja vare sig till privata be-
ställare eller offentliga uppdragsgivare. Under sina år i USA hade Milles 
fler erbjudanden om uppdrag än han hade tid att utföra.

Trots de dåliga förutsättningarna lyckades Milles emellertid etablera 
sig som framgångsrik konstnär i det nya landet. Jane Merriam Nelson 
förklarar i sin doktorsavhandling om Milles tid i USA hans framgångar:

… the network of friends and architectural contacts he already had amassed 
in the United States; the offer from Cranbrook, which assured him an imme-
diate income and congenial environment in which, and from which, to work; 
the empathy that formed between Milles and America, including potential 
patrons; and the status of American sculpture which made it possible for 
Milles to establish himself and that gave him room in which to operate.50

Senare i avhandlingen sammanfattar Nelson fyra skäl till Milles fram-
gångar i USA: (1) Han var svensk, vid en tid när Sverige väckte positiva 
associationer. (2) Han hade lätt för att samarbeta med arkitekter. (3) 
Han hade turen att hans konservativa form av modernism låg i fas med 
rådande amerikansk smak. (4) Han hade fördel av att vara vid en insti-
tution som Cranbrook, vilket ledde till kontakter med många inflytel-
serika personer.51

Nelson anser vidare att det var bristande kvalitet hos den amerikan-
ska skulpturkonsten som gav Milles hans handlingsutrymme. Jag är 
emellertid övertygad om att framgång eller misslyckande inte enbart 
eller ens främst beror på den konstnärliga kvaliteten hos de enskilda 
verken eller konstnärerna. Segrar och nederlag på konstens fält förstås 
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bättre i termer av relationella strukturer. Därför ser jag hellre det ut-
rymme som Milles fick att verka i som ett resultat av hans uppdrags-
givares preferenser, Milles förmåga att orientera sig i den nya världen, 
samt hans förmåga att där omsätta sitt europeiska och svenska kultu-
rella kapital. Avslutningsvis ska man inte heller underskatta effekten 
av att Milles ägde talang för att utnyttja olika tillfälligheter till sin för-
del.52

Cranbrook Community

Av stor betydelse för Milles framgångar i USA var, som ovan nämnts, 
hans verksamhet vid Cranbrook. Denna kombination av konstnärsko-
loni och skola (Cranbrook Foundation startade sin skola 1928 och sin 
”akademi” 1932) skapades under tjugotalet av den förmögna tidnings-
kungen George Booth (1864–1949), som ägde Detroit Daily News. Tan-
ken var inte att starta ytterligare en ordinär konst- och konsthantverks-
skola, utan att i Arts and Crafts-rörelsens anda bygga upp en miljö där 
vardagsliv och konst kunde smälta samman till en harmonisk helhet. 
Det skulle vara en plats där inte bara konsten att formge och tillverka 
vackra föremål med hantverksmässiga metoder kunde förmedlas, utan 
också ett alternativt samhälle vars sociala relationer skulle stå i bjärt 
kontrast till den omgivande industriella världen. Denna kontrast för-
stärktes ytterligare av att Cranbrook låg (och ligger) i ett grönt park-
bälte i den norra utkanten av Detroit, den amerikanska bilindustrins 
huvudstad och det löpande bandets födslokammare.

Cranbrook har skrivit in sig i konsthistorien främst genom den gene-
ration designers som fostrades där: Harry Bertoia, Charles och Ray Ea-
mes, Florence Knoll, Jack Lenor Larsen och Eero Saarinen. Sistnämnde 
var son till skolans rektor Eliel Saarinen (1873–1950).53

William Morris idéer hade ett mycket starkt fäste i Mellanvästern, 
från 1890-talet och framåt. Arts and Crafts-rörelsen var vid samma tid 
inflytelserik i Skandinavien, och de nordiska ländernas goda rykte i USA 
vad gällde hantverk och traditionellt rotad arkitektur, en uppfattning 
som vi sett spreds med de skandinaviska utställningarna från 1893 och 
framåt, var antagligen en bidragande orsak till att Booth valde den fin-
ske arkitekten Eliel Saarinen till att förverkliga sin vision.54 Valet kan 
tyckas överraskande men Neil Harris har pekat på de bakomliggande 
likheterna mellan Booth och Saarinen.55 De kom båda från provinsi-
ella miljöer, som emellertid var i färd med att bygga upp självständiga 
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kulturella identiteter i form av museer, konst- och konsthantverksa-
kademier. Liksom det Polytekniska institutet i Helsingfors (Finlands 
Tekniska Högskola) var The Art Institute i Chicago ett medvetet försök 
att skapa alternativ till centra som Berlin och New York. Saarinens res-
pekt för naturen och traditionella byggnadsmetoder har också likheter 
med prärieskolans arkitekter, och det var en attityd som Booth sympa-
tiserade med.

Liksom de flesta i Arts and Crafts-rörelsen och deras senare efterföl-
jare, delade Booth och Saarinen ett ambivalent förhållande till moder-
niteten. De var båda intellektuellt och professionellt beroende av kos-
mopolitiska miljöer, men uppskattade samtidigt lugnet och naturen 
i lantliga omgivningar. 1901–3 lät Herman Gesellius, Armas Lindgren 
och Eliel Saarinen uppföra Hvitträsk, avskiljt men ändå bekvämt nära 
Helsingfors, och Booth placerade Cranbrook på behörigt avstånd, men 
en kort bilresa från Detroit.

Enligt Harris förenas Mellanvästern och Finland, båda belägna i 
periferin, av speciella provinsiella versioner av kosmopolitanism.56 De 
ligger tillräckligt långt från centrum för att kunna ha en egen röst, men 
tillräckligt nära för att, med hjälp av moderna medier, snabbt kunna 
tillägna sig innovationer och nya trender. Likheterna mellan Skandi-
navien och Mellanvästern förstärktes också vid förra sekelskiftet av att 
en strid ström av utvandrare från Danmark, Norge, Sverige och Finland 
valde att slå sig ner i regionen.

Eliel Saarinen emigrerade med sin hustru Loja 1923 och fick un-
dervisningsuppdrag vid Architecture School of Michigan, där George 
Booths son Henry Scripps Booth studerade. Det tycks ha varit genom 
sonens positiva omnämnanden som George Booth fick upp ögonen för 
Saarinen.57 1926 rekryterades Saarinen till Cranbrook där han ritade de 
flesta av byggnaderna fram till 1943. 1933 blev han skolans president 
och Loja Saarinen förestod skolans textilavdelning.58 Fler svenskar vär-
vades vid denna tid till Cranbrook. Textilkonstnären Maja Andersson 
Wirde och kabinettmakaren Tor Berglund började både 1929.59

Milles och Saarinen hade känt varandra sedan början av tjugota-
let, och den finske arkitekten lade ett gott ord för sin svenske vän hos 
Booth. Också Tage Palm förefaller ha varit delaktig i, eller kanske till och 
med den tändande gnistan, till att få Booth intresserad av den svenske 
skulptören.60 Under hela 1929 förekommer en intensiv kontakt mellan 
Booth och Milles, som på senhösten under sin resa i USA rapporteras 
ha tackat ja till att bli gästlärare.61 Någon flytt blev dock inte av under 
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det följande året. Tage Palm försökte entusiasmera den vankelmodige 
Milles genom regelbundna brev, där han dels redogjorde för hur bra 
försäljningen av mindre Millesskulpturer gick, dels berättade om hur 
efterfrågad Milles var i USA.

Holabird och Root äro dina verkliga vänner och det är intet tvivel om att de 
komma att ge dig stora uppgifter även i framtiden. Jag har hållit på och kuck-
lat med dem en tid och är idag i stånd att förmedla ett nytt uppdrag åt dig. 
[Relieferna till rådhuset i Racine, Wisconsin.]62

Sommaren 1930 var Palm på besök i Sverige för att se Stockholmsut-
ställningen och fortsatte där sin övertalningskampanj. I en intervju 
säger Palm att han berättade

för [Carl Milles] om mr Booth och folket i Cranbrook. Själv hade jag redan 
sedan länge haft affärsförbindelser med dem. Nu började Carls intresse för 
Amerika ta form. Han bestämde sig hastigt att följa med dit över igen. Jag 
sammanförde honom här med mr Booth och Sarinen [sic!], och så blev det 
bestämt att han skulle slå sig ned där ute, verka både som lärare och konstnär 
i Cranbrook.63

1931 flyttade så Milles till USA, och under den närmsta tjugoårsperio-
den var Cranbrooks skulpturavdelning fullständigt identifierad med 
den svenske skulptören.64 Även skolans yttre gestaltning kom att i hög 
grad färgas av Milles genom flera stora skulpturgrupper och fontäner. 
För att tillfredställa Milles inköpte Booth dessutom ett stort antal verk 
av den svenske konstnären; 1934 förvärvade the Cranbrook Founda-
tion fler än 60 bronsstatyer som installerades runt om på området. 
Detta gör att Cranbrook ännu idag innehar den största samlingen av 
Milles konst utanför Sverige.65

Joan Marter har i en historik över Cranbrook poängterat att det inte 
är förvånande att Milles klassicism och nordiska mysticism appelerade 
till Booth:

Milles’ eclecticism – his fusion of Gothic angularities with more delicate ro-
mantic classicism as practiced in France, and acknowledgment of other sourc-
es was greatly admired, and matched Booth’s own eclectic tastes as a collector. 
Like Booth, who was a businessman and patron of the arts, Milles also had 
considerable personal ambition. Therefore their relationship was based on 
mutual respect for their individual achievements.66
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Booth tolererade uppenbarligen att Milles såg sig förmer än en vanlig 
lärare. Milles ville snarare spela rollen som ett slags läromästare för de 
mest avancerade studenterna, än praktisera kontinuerlig och grundläg-
gande undervisning. Detta passade väl in i den idé om lärlingslika re-
lationer som dominerade pedagogiken vid skolan. Avtalet reglerade att 
Milles skulle tillbringa minst tre månader varje år vid Cranbrook, men 
det tycks i praktiken inte alltid ha varit fallet. Ändå klagade han i brev 
över alltför tung undervisningsplikt.67

Receptionens topografi

Som påpekats ovan försåg Cranbrook Milles med en ekonomisk bas 
och en social miljö att verka utifrån. Men för att få de stora uppdrag 
han drömde om var det nödvändigt för honom att bredda sitt kontakt-
nät och att komma i kontakt med potentiella beställare. Här kom hans 
kommunikativa och sociala förmåga honom väl till pass. Att han talade 
engelska med kraftig svensk brytning tycks inte ha legat honom i fa-
tet.

Milles insåg att det var av avgörande betydelse att bygga upp vad 
vi idag skulle kalla ett nätverk. ”För att lyckas här måste de känna till 
ditt namn”, skrev han 1929 till sin nära vän Axel Wallenberg.68 Till Eliel 
Saarinen, som under åren i Amerika blev en allt närmare vän, och sin 
mecenat Booth, kunde Milles snart lägga en krets inflytelserika per-
soner som såg till att hjälpa honom med att få uppdrag. Vi har ovan 
nämnt arkitekterna William Gehron samt John Holabird och John W. 
Root. För de båda sistnämnda utförde Milles ett flertal skulpturala ut-
smyckningar under trettiotalet. Holabird och Root hade besökt Milles i 
Stockholm 1927, samma år som de tog över Chicagofirman Holabird & 
Root (tidigare Holabird & Simonds och Holabird & Roche), och hjälpte 
honom på alla sätt efter hans ankomst till USA.69

En annan betydelsefull kategori var svensk-amerikaner.70 En viktig 
nod i detta kontaktnät var konstnären, läraren och skriftställaren Bir-
ger Sandzén (1871–1954) som Milles kände sedan länge. De hade träf-
fats och utvecklat en nära vänskap i Stockholm redan på 1890-talet, när 
Sandzén studerade på Konstnärsförbundets skola. Kort därefter emi-
grerade Sandzén för att börja arbeta på Bethany College i Lindsborg, 
Kansas. De fortsatte att upprätthålla kontakten och när Milles första 
gången steg i land i Amerika 1929, var det Sandzén som mötte honom 
på piren. Senare samma år firade de jul tillsammans i Lindsborg.71
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Sandzén introducerade Milles för sina amerikanska vänner, bland 
andra redaktören Henry J. Haskell i Kansas City, som blev en av Milles 
viktigaste kontakter.72

Det svensk-amerikanska nätverket försåg Milles med uppdrag både 
direkt och indirekt. Han fick privata beställningar, men viktigare var 
att hans vänner agerade i styrelser och nämnder för att han skulle få 
uppdrag. Det var också svensk-amerikanska chicagobor som donerade 
pengar för att Milles skulle få utföra Tritonfontänen i det ansedda Art 
Institute of Chicago.73 Frågan om den svensk-amerikanska miljöns be-
tydelse är dock komplicerad. Vittnesmål från svenska immigrantkonst-
närer i USA tyder på att svenska immigranter inte alltid var särdeles 
benägna att köpa deras konst. ”Svensk-amerikanerna skrifva om mig 
oupphörligt i sina tidningar, tala om hvad jag målar, hvad jag ställer ut 
o.s.v., men det stannar i allmänhet med det”, skrev Sandzén till Mil-
les.74 Även om detta slags kverulans är vanligt bland konstnärer finns 
det skäl att ta påståendet på allvar. Det finns tecken på att svensk 
konst värderades högre än svensk-amerikansk, av både immigranter 
och amerikaner. Detta förstärktes av att Milles, och tidigare Zorn, till 
skillnad från Sandzén och andra invandrade landsmän, framstod som 
världstjärnor i många svensk-amerikaners ögon. De var stolta över de-
ras svenska härkomst, som ju också gav deras egen etnicitet en högre 
status vid en tid när svenskar ännu generellt uppfattades som lite lus-
tiga och lantliga.75

Naturligtvis är det viktigt att ha inflytelserika kontakter vare sig 
man är en immigrantkonstnär eller inte. Men i en ny miljö där man 
inte är bekant med den lokala konstvärldens funktionssätt, är vänner-
na av än större betydelse. USA hade vid tiden ganska få auktoritativa 
nationella konstinstitutioner. Artiklar i inflytelserika tidskrifter och 
omdömen från betydelsefulla konstnärer och arkitekter hade ofta av-
görande effekt vad gäller de amerikanska samlarnas och donatorernas 
förehavanden.

Jag har ovan gett uttryck för det anmärkningsvärda faktum att Mil-
les lyckades så väl i USA, trots att hans migration sammanföll med den 
stora depressionen. Jane Nelson konstaterar att Milles lyckades ”capi-
talize on America’s insecurity in art and gullibility for that which was 
European”.76 Han gjorde faktiskt än mer än så. Han drog nytta av sitt 
europeiska konstkapital, transfererade det till amerikanskt, utan att 
samtidigt få växelkursen att framstå som dålig i amerikanernas ögon. 
Hans egna referenser till europeisk kultur, som i lika hög grad gällde 
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hans älskade Italien som Sverige, kombinerades med smickrande kom-
mentarer om amerikansk konst, arkitektur och kultur.77 Milles förut-
spådde i tidningsintervjuer att Amerika i framtiden skulle bli den le-
dande konstnationen i världen, precis som vi sett Zorn göra tidigare.78 
Som så många andra européer fascinerades Milles av New Yorks skyline 
när han först steg i land 1929.79 Men han lät sig också imponeras av 
Kansas sädessilos med ord som för tankarna till Le Corbusier:

Vad jag nyss sade om oljefältens speciella skönhet gäller i än högre grad de 
oerhörda spannmålsbehållarna i vetelandet Kansas. När man i bil närmar sig 
t. ex. Kansas City eller MacPherson, häpnar man över de höga cylindrar, som 
i långa rader bilda ett slags märklig arkitektur. De ser ut att vara minst 100 
meter i höjd och omkring 20 i diameter samt stå i jättekolonner tätt intill 
varandra. Alla äro byggda i betong och vitmålade, men ha av sol och regn fått 
en silverton, som gör sig förunderligt väl mot det, så långt ögat ser, platta, 
guldgula landskapet. Det påminner om egyptisk arkitektur, men något i for-
men så mäktigt ha egypterna aldrig gjort. Pelarna i Karnak går ej upp däre-
mot.80

Den ömsesidiga omfamningen mellan Milles och USA var lika uppriktig 
som överraskande. Milles fann människorna i Amerika äkta, vänliga 
och tillmötesgående (till och med på Skattemyndigheten! sa han i en 
intervju), kulturlivet ungt och framåtblickande, och förutsättningarna 
för sin egen verksamhet lysande. 1942 blev Milles amerikansk medbor-
gare, och tycks inte ha haft några planer att någonsin återvända och 
leva permanent i Sverige.81 I en tidningsintervju, på tillfälligt besök i 
Sverige 1946, när det åter var möjligt att resa efter kriget, utbrast han: 
”Jag är så glad över att få komma till Sverige en gång till […]. Jag äls-
kar Sverige – [men med sänkt röst] ändå inte så mycket som Amerika. 
[– – –] Mest av allt älskar jag Italien och sedan kommer Amerika.”82

I efterhand kan det tyckas vältajmat av Milles att emigrera när han 
gjorde och att välja just USA. Vid tiden för hans emigration hade sma-
ken börjat förändras i Sverige. 1930 marknadsförde Stockholmsutställ-
ningen en mer renodlad modernistisk design, som inom arkitekturens 
fält skulle komma att bli nära associerat med folkhemsbyggandet och 
det socialdemokratiska partiet. Omsvängningen i smak skulle visser-
ligen ske betydligt långsammare inom bildkonstens sfär, men det är 
tydligt att Milles började uppfattas som reaktionär bland inflytelserika 
konstkretsar på trettiotalet. Denna reaktion i Sverige hade emellertid 
ingen inverkan på Milles verksamhet i USA.
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En avgörande skillnad mellan USA och Sverige är den relativt sett 
större betydelse som privata donatorer spelar i Amerika, samt den mer 
decentraliserade konstscenen. För att förstå receptionen av Milles i USA 
är det betydelsefullt att ta hänsyn till smakens topografiska utseende. 
Bortsett från de mindre relieferna i Rockefeller Center, New York (1938–
41),83 den numera borttagna Fountain of the Muses för the Metropolitan 
Museum of Art (1951–55),84 och den stora Fountain of Faith (1939–52) i 
National Memorial Park i Falls Church, en förort till Washington, är de 
flesta av Milles arbeten i USA lokaliserade till Mellanvästern. Där utgör 
de en imponerade ensemble. Detta är inte platsen för en uttömmande 
katalog över alla Milles arbeten i USA (som inom parantes sagt fortfaran-
de utökas. Så sent som 1995 uppförde Wichita State University Genius.). 
Vi har ovan nämnt de över sextio verken i Cranbrook, som, även om de 
till största delen är repliker av äldre arbeten, utgör en mäktig samling. 
Vidare finns större arbeten i Chicago: Tritonfontänen i Chicago Art Insti-
tute är en populär plats att vila vid i museet, The Diana Fountain (1929–
30) finns nu vid University of Illinois.85 På campus finns även Solsånga-
ren i Arlington Park (The Sunsinger 1930). I St Pauls stadshus, Minnesota, 
finns det stora, roterande fredsmonumentet God and Peace (1932–36). I 
St Louis Missouri är den monumentala utomhusfontänen Meetings of 
Waters ett viktigt landmärke (1936–40), och i Kansas City står St Martin 
of Tours, The William Volker Memorial placerad strax nedanför stadens 
ansedda konstmuseum Nelson-Adkins Museum of Art (1950–55).86 On 
a Sunday Morning (1939–41) översköljs av vatten i Ann Arbor, Michigan 
och efter Milles död uppfördes 1960 Spirit of Transportation i Detroit.

De anmärkningsvärda framgångarna i det som brukar kallas perife-
rin (fast det ligger mitt i USA) betyder inte att Milles inte uppmärksam-
mades eller uppskattades i konstvärldens centrum. Han blev exempel-
vis Doctor of Humane Letters vid Yale University 1935 och tilldelades 
1938 en guldmedalj av The American Institute of Architects and the Ar-
chitectural League of New York.87 Han fick också flera goda recensioner 
i New York. Men vare sig centrum eller periferier är receptionsmässigt 
homogena strukturer. Det finns ”konservativa” öar i centrum, likväl 
som smak- och kunskapsmässigt avancerade aktörer i periferierna.

1943, ett år efter att han blivit amerikansk medborgare, fick Milles 
Amerikanska konst- och vitterhetsakademiens förtjänstmedalj för sina 
insatser inom amerikansk konst. Med anledning av priset skrev S. J. 
Woolf i New York Times:
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Milles is one of the few great sculptors of the present day. He is unique be-
cause in this period of artistic fads he is modern without a trace of modern-
ism. As academic as the old Greeks, he is also as up-to-date as a streamline 
designer. The work of no other contemporary sculptor combines such a happy 
balance of architectural stability and romance and lightness. Expressing the 
runic poetic primitiveness and the trollish fantasy of the Scandinavians with 
superb craftsmanship, at the same time he instills in all he does a peculiar 
psychic element which makes his art distinctly personal.
 The traditions of antiquity and the Renaissance have gone into his making. 
So too have the sensuousness of Rodin and the realism of Meunier. Yet none 
of these influences has played so important a part as to dominate his work. 
This reflects the man himself. It is characterized by simplicity, sincerity and 
humor, together with a quaint philosophical attitude which combines mysti-
cism with a love of the world.88

För moderat lagda samlare och donatorer, både i New York och på 
andra håll i landet var detta slags erkännanden viktiga insignier för 
Milles höga konstnärliga rang. Även om Milles hade framgångsrika 
utställningar i New York och Boston fick han aldrig några offentliga 
uppdrag där. Elisabeth Lidén påpekar att de konservativa traditionerna 
i Mellanvästern utgjorde en bättre grund för att uppskatta Milles. Upp-
dragsgivarna där kunde känna att de hade gjort ett tämligen radikalt val 
när de valde Milles.89 Han var tillräckligt modern för att de inte skulle 
framstå som mossiga, samtidigt som hans konst var föreställande och 
begriplig, ofta med mytologiska och bibliska teman och motiv. Utan 
tvekan ansåg Milles att den begränsande topografiska receptionen var 
otillfredsställande. Han fick en god utkomst av uppdragen, men de gav 
honom begränsat kulturellt kapital.

Milles fick ett stort uppdrag på östkusten av mycket långlivad karak-
tär, men det var från en privat uppdragsgivare. Robert Marlowe hade 
börjat planera en privat begravningsplats i Falls Church, Virginia, inte 
långt från Washington D.C., vid mitten av trettiotalet. Vid denna tid 
studerade hans son Walter arkitektur vid University of Pennsylvania. 
Våren 1937 fick Walter syn på ett verk av Milles på omslaget till Life. Det 
är en närbild av en triton till fontänen i St Louis, taget från ett under-
perspektiv med dramatisk ljussättning. I tidningen stod att läsa att inte 
någon kritiker kan förneka att Milles gör de bästa fontänerna.90 Wal-
ter blev till den grad fascinerad att han talade med sin far om Milles. 
Det medierade bilden av Milles konst, kanske i kombination med den 
kulturella status ett omslag på Life kan förläna sitt objekt, resulterade 
sålunda i ett av hans största uppdrag.91

Ystra tritoner i Milles 
fontän Meeting of 
Waters i St Louis, 
Missouri. Foto: Jeff 
Werner, 2002.
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Arbetet i Falls Church varade 1939–52, under ständig utvidgning av 
skulpturprojektets omfattning. Det första kontraktet nämnde fjorton 
skulpturer plus The Astronomer från världsutställningen i New York. 
Det slutgiltiga verket inkluderar en bassäng med trettiosju skulpturer, 
plus den fristående placerade Solsångaren som ersatte den skadade The 
Astronomer.92 Far och son Marlowe var nöjda med resultatet, liksom 
uppenbarligen deras kunder. Gravplatserna såldes snabbt. 24 000 be-
sökare uppskattas ha närvarat vid invigningen 1952.93

1985 intervjuade Jane Merriam Nelson arkitekten Walter Marlowe. 
Han beskrev då Milles skulpturer som ideala för att förhöja den arki-
tektoniska miljön, och att de hade en teatral kvalitet som reflekterade 
livets viktigaste stunder.94 Ordvalet överraskar. Visserligen hade ”tea-
tral” inte nödvändigtvis en pejorativ klang när intervjun gjordes. Men 
Marlowes uttalande behöver vare sig avspegla en postmodern upp-
skattning av Milles teatrala uttryck, eller vara en reaktion mot moder-
nismens avståndstagande från teatralitet. Snarare är det en reminiscens 
av en tidigare förmodern, eller åtminstone tidigmodern, omfamning av 
teatrala uttryck, av det slag vi också kan finna i samtida amerikansk 
konst, exempelvis hos Thomas Hart Benton.95 Om så är fallet uttrycker 
Marlowe just det receptionsmönster av Milles konst som vi tyckt oss se 
i materialet, men som i senare tider dolts av modernismens avfärdande 
av teatrala verkningsmedel.

b

Under trettiotalet förstärktes de konservativa dragen hos Milles, vilket 
ytterligare distanserade honom från de delar av konstvärlden som var 
angelägna om att vara i kontakt med avantgardet. Den internationella 
konstscenen polariserades samtidigt genom den konstpolitiska utveck-
lingen i länder som Tyskland, Italien och Sovjetunionen. Milles var up-
penbarligen okänslig för de associationer han väckte när han dömde ut 
den modernistiska konsten som ”degenererad”.96

Milles mötte även kritik från konservativt håll. I USA var det i syn-
nerhet hans användning av nakna figurer som mötte protester. Till och 
med fysiska åtgärder tillgreps för att dölja osedliga partier. Könsorganet 
på den nakne indianen i Spirit in Transportation var under lång tid täckt 
av en kopparplatta, en liknande lösning tillgreps på The Astronomer i 
Falls Church, och förseningen av Guds Hand (Hand of God) i Detroit 
berodde delvis på den nakna figuren.97
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För det mesta lyckades dock Milles, genom sitt charmanta sätt och 
tillsynes naiva entusiasm, övertyga de mest konservativa beställare och 
donatorer. Han var alltid beredd att förhandla, vilket är en absolut för-
utsättning för att kunna arbeta tillsammans med styrelser och offent-
liga uppdragsgivare. Han framstod som en vänlig och ödmjuk man, en-
kel att göra affärer med. Men de förändringar han accepterade berörde 
aldrig verkens konstnärliga kärna. Exempelvis gick han efter en lång 
och irriterad diskussion i medier och styrelserum kring hans stora fon-
tän The Wedding of the Rivers i St Louis, där verket bland annat hånats 
för att gestalta ett ”bröllop i ett nudistläger”, med på att ändra titeln 
till Meetings of Waters.98 Till Milles förhandlingsförmåga måste också 
räknas att han, när han visste att han hade uppdragsgivarens stöd, inte 
drog sig för att förändra, förstora och fördyra projekten, ibland nästan 
till oigenkännlighet.

Carl Milles lyssnar 
till änglarna i Upp-
ståndelsefontänen 
Falls Church, 
Virginia, 1952.  
Foto: Millesgården.
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Jane Nelson formulerar väl Milles relation till sina uppdragsgivare:

Despite their payment of lip service to Americanism, the wealthy art patrons 
and potential art patrons of this country were still looking abroad for cul-
tural leadership; their insecurity, however, made them shun non-objective art 
at the same time they were finding satisfaction in traditional forms, themes 
and techniques. There was a desire for modernism and a fascination with the 
new, but there was not the artistic sophistication necessary for understand-
ing the avant-garde in art. Milles offered what was needed in this situation. 
His primitivism, his abstract yet figurative images, and his foundation in 
classic tradition stood him well in this country, as did his comprehension of 
the market. Through his artistic efforts, he gave his patrons sculptural works 
that they found satisfying even when they did not understand; through his 
business acumen, his aura of old-world gentility and his obvious empathy for 
new-world openness, he charmed them into believing not only in him as an 
outstanding artist but also in themselves as informed and public-spirited art 
connoisseurs.99

Krav på begriplighet – liksom kritik av den modernistiska, icke-förestäl-
lande konsten att vara humbug eller befinna sig ovanför huvudet på van-
liga människor – är nästan alltid förtäckta krav på litterär konst. Milles 
var, till skillnad från många modernistiska konstnärer, inte rädd för att 
förklara sin konst. Tvärtom tycks han ha funnit nöje i att på engelska med 
exotisk svensk brytning, lägga ut texten om sina verk. Av vittnesmålen att 
döma förefaller han ha haft en sällsynt förmåga att charmera och fängsla 
sin publik, och att väcka skulpturerna till liv inför deras ögon. Genom den-
na förmåga skaffade sig Milles en klar fördel framför konkurrenterna.

Fluent now in his new language, the Swedish lilt and trick of tongue adding 
a certain charm and flavor to his discourse, Milles has a thousand ideas, doz-
ens of anecdotes, to tell a congenial companion. Gayety and humor and wit 
lighten his talk and have conspired to send away, in a happy mood, many a 
grim delegate with a New England conscience inquiring about such matters 
as a bit of drapery on the sculpture commissioned from Milles.100

Men, och detta är viktigt, de anekdotiska utvikningarna betyder inte 
att Milles såg sin konst som litterär. Skulpturens övertygelsekraft låg i 
hanteringen av former, spatiala relationer och material, samt i hante-
ringen av konturlinjer. Men genom att verbalt väcka sina figurer till liv 
skapades en intimitet som han också verkar ha använt under skapel-
seprocessen. Det finns mängder av exempel på hur Milles gick till väga 
när han talade om sina skulpturer. Vid invigningen av Tritonfontänen 
på Art Institute i Chicago till exempel, underhöll han publiken genom 
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att berätta vad figurerna sa till varandra.101 Och i Kansas City förkla-
rade han varför en av änglarna kliade sig på benet med att det fanns så 
mycket mygg i området.102 För en publik som inte hade köpt moder-
nismens credo att all god konst måste vara självförklarande och att det 
första en konstnär måste göra är att skära av sig tungan, måste Milles 
historieberättande ha förhöjt upplevelsen av konsten.

Samtidigt befann sig Milles långt från den samtida amerikanska 
strömning som dominerade New Deal-erans bildkonst: regionalismen. 
Den var föreställande och jordnära realistisk, med huvudsakligen ame-
rikanska ämnen. Ledande företrädare är John Curry, Thomas Hart 
Benton och Grant Wood.103 Till skillnad från dem sysslade Milles inte 
med samtidens ekonomiska, sociala och politiska problem i sin konst. 
Milles rörde sig nästan uteslutande i myternas, religionens eller histo-
riens sfärer. Det finns ett eskapistiskt drag i hans konst som tycks ha 
slagit väl an hos uppdragsgivare i depressionens och krigets USA.

Milles postuma liv i USA

1951 lämnade Milles Cranbrook 81 år gammal och återvände till Sve-
rige. Året dessförinnan hade Eliel Saarinen dött i Michigan, något som 
säkert bidrog till beslutet att vända tillbaka till Millesgården, även om 
han också fortsättningsvis funderade på att resa tillbaks till USA.104 
Vintrarna tillbringade han och hustrun Olga emellertid i Rom, där 
American Academy hade försett honom med en ateljé. Vid ”hemvän-
dandet” var Milles fortfarande en berömd man i USA. 1949 hade the 
Metropolitan Museum i New York beställt Fountain of the Muses för 
Lamontflygeln, som utfördes av Milles i Sverige 1951–55.105 Den kan ses 
som ett sent tecken på erkännande av Milles i den amerikanska konst-
världens huvudstad, även om samma museum redan 1940 köpt in ett 
bronshuvud från centralfiguren i Orfeusfontänen i Stockholm.

Fountain of the Muses utgjorde under trettio år en anslående syn mitt 
i museets restaurang. Francis Henry Taylor vid Metropolitan skrev i en 
dödsruna över Milles att

There have been greater sculptors in the interval, but in this peculiar realm 
in which water, architecture, and sculpture are united to create a living art 
form Milles has had few peers. There is a quality to his work, a quality to 
his thought implicit in the forms emerging from these fountains. It might 
be called blandness – a surface gentleness, a voluptuous calm, soothing and 
relaxing – yet at the same time as volcanic and deceptive as that of a beauti-
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ful woman. It is a quality of experience and perception, the product of deep 
and knowledgeable living which runs the full gamut of human emotions. The 
present generation of artists will do well to relax on the edges of this pool and 
ponder over the fact that here is the conception of a colleague who was not 
only a great artist but a man of the world fully conscious of the present yet 
who still retained a reverence for the past.106

1951 var också året då Milles valdes in i den amerikanska konstaka-
demien – samma år faktiskt som vännen Frank Lloyd Wright.107 Föl-
jande år utsågs Milles till ”outstanding artist of the year” av National 
Art Foundation.108 På hans åttioårsdag hade Time en längre artikel om 
honom inklusive en tvåsidig färgbilaga, placerad före en artikel om 
Picassos retrospektiv på Louvren. Milles konst är både modern och 
konservativ, både populär och poetisk, enligt Time.109 Också New York 
Times söndagsbilaga hyllade Milles på födelsedagen med en helsida i 
fyrfärg. Näst efter Rodin är Milles 1900-talets främste skapare av of-
fentlig skulptur, skrev Stuart Preston.110

Efter återflytten till Sverige förlorade Milles naturligtvis i betydelse 
i USA, men han har aldrig blivit helt bortglömd. Hans många offentliga 
skulpturer förhindrar att minnet helt suddas ut. Som vi senare ska se 
togs han med i 1948 och 1959 års utgåvor av Gardner’s Art Through the 
Ages, även om han strukits ur senare upplagor. Hans insatser som lä-
rare vid Cranbrook Academy of Art garanterar honom också en fortsatt 
närvaro i modern amerikansk skulpturhistoria, trots att utvecklingen 
efter att Milles lämnade USA dominerades av abstrakt expressionism, 
popkonst och minimalism.

Som lärare kan man emellertid utöva ett stort inflytande på sina 
elever, utan att det tar sig direkta visuella uttryck i deras konst. Ett 
intressant exempel på detta är Duane Hanson (f. 1925) som talar varmt 
om Milles, men vars superrealistiska skulpturkonst är fjärran från lära-
rens. Hansons föräldrar kom från Sverige och han växte upp i svensk-
bygderna i Minnesota. 1947 började han vid Cranbrook som han beskri-
ver som en spännande blandning av skola, konstnärskoloni, museum 
och laboratorium. Han uppskattade Milles ironiska humor och blev 
inbjuden att följa med som assistent till Sverige, vilket Hanson dock 
tackade nej till.111

Vad gäller verk av Milles i museisamlingarna har flera plockats un-
dan på senare år. Hans Tree of Life (1946–51) i the Museum of Fine Arts, 
Houston, Texas, har inte visats på många år. Redan tre år efter färdig-
ställandet plockades det ner och stoppades i förråd fram till 1980. Då 
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togs det fram och installerades i restaurangträdgården. Efter en tid lär 
det ha uppstått problem med vattenläckage och skulpturen hamnade 
åter i förråd.112

Ett mindre tråkigt öde har Fountain of the Muses (1951–55) rönt. Den 
fanns i restaurangen på Metropolitan Museum of Art i New York fram 
till 1982. När museet inrättade ett nytt utbildningscenter under restau-
rangen visade sig dock fontänen vara för tung att bära för byggnadens 
konstruktion. Eftersom ingen annan lämplig plats fanns såldes verket 
till Brookgreen Gardens i South Carolina som har en imponerande 
samling av amerikansk föreställande skulptur.113 Det är visserligen en 
mycket mindre statusfylld miljö för muserna att vistas i, men skulptu-
ren är vackert placerad i ett hörn av den väldiga skulpturparken, som 
varje sommar besöks av stora mängder turister.

Offentliga monument kan också falla ner i anonymitet. Det har na-
turligtvis hänt med många av Milles skulpturer, liksom med tusentals 
andra offentliga skulpturer. De står visserligen kvar i sina miljöer, men 
är inte längre uppskattade som konstverk (de kan förstås uppskattas i 
andra funktioner, exempelvis som samlingspunkter). Men flera av Mil-
les verk har med tiden blivit folkkära monument. Det gäller exempelvis 
God and Peace i St Paul, Minnesota, från 1936 som orsakade en mängd 
kontroverser vid sitt uppförande för sin oanständiga nakenhet. Nästan 
20 år senare, 1955, återinvigdes den av staden som ”världens största 
indian” – och började användas i reklam och på vykort.114 ”Världens 
största” är ett av de allra vanligaste positiva epiteten i regional mark-
nadsföring i USA. Den elva meter höga onyxstatyn roterar långsamt 
och fullbordar ett varv på 2 1/2 timme. Efter återinvigningen började 
repliker av statyn säljas, på samma sätt som av Michelangelos David i 
Florens, och en speciell turistbyrå sattes upp bredvid statyn. 1957 be-
räknades över 65 000 människor ha kommit för att se den.115

St Pauls indian är ett extremt exempel, men också flera andra av 
Milles skulpturer har blivit allmänt uppskattade, inte minst Meetings of 
Waters i St Louis, som en gång i tiden orsakade en storm av protester 
mot de nakna figurerna. Enligt Francis D. Healey, styrelseordförande 
för St Louis Municipal Art Commission, var fontänen inte passande: 
”What will people think of two nude figures being married? Why we 
might have a nudist camp on the city’s plaza.” I stället föreslog Healey 
”something more in the Western tradition – a group of pioneers gathe-
red around a teepee”.116 Healey var långt ifrån ensam om sin kritik, 
och kampanjen mot Milles eldades på av den lokala pressen. Inför upp-
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draget genomförde St Louis Star-Times en omröstning för eller emot 
”the Milles nudes for Aloe Plaza”. Andelen röster emot var överväldi-
gande.117 Mer än ett halvsekel senare är fontänen, som allmänt kallas 
”the Milles fountain”, en omtyckt mötesplats utanför den till restau-
rang- och shoppingcenter ombyggda järnvägstationen.118 Den avbildas 
i turistbroschyrer och på vykort och är en välkänd symbol för staden 
(om än inte lika välkänd som Eero Saarinens Gateway Arch).

b

Vi har i detta kapitel sett hur Milles under trettiotalet axlade Zorns 
mantel som den mest välkände svenske konstnären i USA.119 Det finns 
uppenbara likheter dem emellan. Liksom Zorn förekom Milles ofta i 
medierna, och han var en skicklig marknadsförare av sig själv och sin 
konst. Både Zorns och Milles konst uppfattades erbjuda en balanserad 
medelväg, och de utnyttjade båda en blandning av svenskt och europe-
iskt kulturkapital. Likheterna till trots, framstår emellertid Milles och 
Zorn som högst olikartade, både som personer och konstnärer. Om-
sättningen av deras svenska bakgrund till kulturellt och ekonomiskt 
kapital i USA skedde på olika sätt, och deras strategier för att vinna 
framgång på konstscenen skilde sig åt.

Zorn var som vi sett expansiv och utåtriktad och tvekade inte att slå 
mynt av föreställningarna om Sverige som en nation av vikingar. Han 
använde framgångsrikt den europeiska kulturhistorien som en reper-
toar för konstruktionen av sig själv som en målarfurste och sin konst 
som sprungen ur den stora traditionen. Zorns konst står på en och 
samma gång i dialog med konsthistorien, genom val av genre, teknik, 
motiv och komposition, samtidigt som den markerar sin modernitet 
genom exempelvis avsaknaden av mytologiska och litterära förtecken. 
Som vi sett i tidigare kapitel var det just genom att kryssa mellan tra-
ditionalitet och modernitet, europeisk härkomst och fascination inför 
det nya landet, som Zorn vann amerikanernas hjärta.

Liksom Zorn, lade också Milles gärna ut texten om sin konst, men 
tonfallet var mildare och mer underfundigt. Han och hans konst före-
kom på omslag och bilduppslag i amerikanska tidskrifter med stor 
spridning, som LIFE och Time. Och även Milles låter skriva in sig i den 
klassiska, europeiska traditionen. För honom var de antika myterna 
levande, om än i en annan dimension av verkligheten än den vi till var-
dags erfar. Hans nymfer kan vara nog så sensuella som Zorns, men 
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de lever i en annan värld än vår. Det är genom konsten och konstnä-
ren som de träder fram för oss, tillsammans med änglar och tritoner, i 
märkliga konstellationer.

Milles beskrivs i USA som en humoristisk person, på en gång skoj-
frisk och klok. Också hans konst uppfattas innehålla både komiska och 
allvarliga inslag. Härvidlag skiljer sig receptionen av Milles både från 
den tidigare uppfattningen om svenskar som naiva men skickliga hant-
verkare, och från synen på svenskar som suicidala, sexuellt frigjorda 
suputer som avlöste under femtiotalet.

Till skillnad från Zorn exploaterade Milles aldrig den amerikanska 
fascinationen inför vikingarna – eller blev förknippad med dem. Istället 
beskrevs inte sällan Milles, med sitt yviga vita hår och sjungande ton-
fall, av amerikanska medier i termer av ett snällt troll. Det tyder också 
på att även om Milles var väl assimilerad i Amerika, med amerikanskt 
medborgarskap, uppfattade man att han innerst inne tillhörde en an-
nan kultur. ”Troll” pekar på något avlägset, något som hör myterna och 
sagorna till, precis som de änglar och tritoner som befolkar Milles fon-
täner.
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Henry B. Goodwin  

– ett amerikanskt mellanspel

Rolf Söderberg har konstaterat att Sveriges perifera position vid sekel-
skiftet blev en tillgång inom fotokonsten. Receptionen tycks i stort följa 
utvecklingen inom bildkonst och design, och det svenska fotot betrak-
tades i relation till föreställningar om Skandinavien som befolkat av en 
ursprungligt, starkt och fritt nordiskt folk, som levde i nära relation 
till naturen. Liksom i bildkonsten, och senare filmen blev landskapet 
ett viktigt motiv för de svenska fotograferna, som gärna avbildade det 
med mjuktecknande objektiv. Resultatet blev en förstärkning av land-
skapets mystiska och drömska atmosfär, skriver Söderberg.1

I USA var emellertid intresset för svenskt foto litet. Ett möjligt un-
dantag är Henry B. Goodwin (1878–1931). Han föddes i München som 
Heinrich Bürgel, men innan han flyttade till Sverige 1905 för att tillträ-
da en tjänst som lektor i tyska vid Uppsala universitet, hade han angli-
fierat sitt namn. Sedan länge en passionerad amatörfotograf beslöt sig 
Goodwin 1915 att bli fotograf på heltid. Redan från början tycks verk-
samheten ha gått bra, och hans kunder inkluderade många av Sveriges 
ledande skådespelare, författare och intellektuella.

Antagligen var det föremålen för Goodwins fotografier, lika mycket 
som kvaliteten hos hans fotokonst, som fick Condé Nast och Frank 
Crowninshield att bjuda över honom till New York. Nast var förläg-
gare för tre ytterst framgångsrika tidskrifter: Vogue, House and Garden 
och Vanity Fair. Han är för evigt förknippad med dessa tidskrifter, trots 
att han faktiskt inte startade någon av dem.2 Anmärkningsvärt är att 
Nast inte tycks ha haft något personligt engagemang i vare sig mode, 
modern konst eller trädgårdsskötsel. Hans intresse och begåvning låg i 
att vara publicist, och i att agera som elegant värd för de bjudningar för 

Dansaren Jenny 
Hasselqvist i 
Vanity Fair, maj 
1920. Foto: Henry 
B. Goodwin. Kung-
liga biblioteket.
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samtidens celebriteter som han regelbundet anordnade och som var 
en betydelsefull beståndsdel av förlagshusets rykte. Runt hans person 
fanns en air av succé och glamour. Publicistiskt förändrade han sättet 
att betrakta tidskrifter, genom att rikta sina publikationer till speciella 
målgrupper och ge dem en aura av hög klass och exklusivitet.

Tidskrifterna riktade sig till den relativt stora grupp av rika amerika-
ner, som ville framstå som med sin tid och intresserade sig för konst, 
bilar, mode och arkitektur. Men trots att det fanns stora kretsar av för-
mögna människor som hade råd att köpa produkterna som annonse-
rades i Nasts tidskrifter, gällde det knappast alla läsare. Men de läsare 
som inte var förmögna drömde att någon gång bli så rika att de kunde 
köpa kläderna som visades i Vogue, bilarna som annonserats i Vanity 
Fair eller bo i husen som skildrades i House and Garden.3

I början av seklet hade Nast förvärvat Vogue, som grundades 1892. 
1913 köpte han modemagasinet Dress, samt en liten tidning med nam-
net Vanity Fair. Den sammanslagna tidskriften Dress & Vanity Fair blev 
emellertid ingen omedelbar succé. Men till Nasts förmåga hörde att vär-
va rätt personer till sina projekt. Han behövde en redaktör med känsla 
för vad som låg i tiden och med breda intressen, i synnerhet inom det 
kulturella fältet. Denna redaktör blev Frank Crowninshield, som an-
ställdes 1914. Crowninshield strök ”Dress” från tidskriftens namn, och 
beslutade att mode inte längre skulle tillhöra dess bevakningsområden 
– det området reserverades för Vogue. Istället fylldes sidorna av det mo-
derna urbana livets kulturella uttryck: musik, teater, film, litteratur och 
konst, gärna med fokus på celebriteter. Enligt Crowninshield var Va-
nity Fair till för ”peoples of means, who cultivate good taste, read good 
books, buy the best pictures, appreciate good opera, love good music 
and build distinguished houses”.4

Till konsten räknade Crowninshield även fotokonsten, som fick ett 
stort utrymme i tidskriften, ofta med egna uppslag. Vanity Fair inne-
höll under Crowninshields ledning alltså inte bara reproduktioner av 
avantgardkonstnärer som Arthur B. Davis, Pablo Picasso och Matisse 
– Crowninshield hade för övrigt en fin samling av modern konst själv, 
och bidrog till att grunda Museum of Modern Art 1929 – varje nummer 
av tidskriften innehöll också generöst uppslagen fotokonst av tidens 
ledande fotografer.

Bildkonsten, liksom övrig kultur var av både amerikanskt och eu-
ropeiskt ursprung. Tidskriften visade fram ett internationellt jet-set. 
Crowninshield var väl insatt i vad som hände på andra sidan Atlanten, 
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och rekryterade många begåvade författare, fotografer och konstnärer 
till att visa upp sig i tidskriften. Utbytet ökade ytterligare när Nast star-
tade europeiska editioner av Vogue, britiska Vogue 1916, franska Vogue 
1920 (känd under lustifikationen ”Frog”) och den kortlivade tyska Vo-
gue 1928.

Nast och Crowninshield kom att uppmärksamma Henry B. Good-
win redan omkring 1915. Från 1916 medverkar Goodwin tämligen flitigt 
i Vanity Fair, huvudsakligen med porträttbilder av svenska författare 
och skådespelare, men också med genrebilder. I januari- och februari-
numren 1917 har han tilldelats helsidor.

1920 presenteras Goodwin i skrift för Vanity Fairs läsare som

… a notable figure in the artistic life of Stockholm [– – –] and one of the half 
dozen most distinguished photographers of our time. A long succession of his 
camera studies have appeared in this magazine, where they have created an 
immense amount of favourable discussion.5

Citatet är hämtat från ett uppslag med rubriken ”A Scandinavian Hall 
of Fame” med fotografier av Hjalmar Branting, August Strindbergs 
dotter Kerstin Strindberg, Henry B. Goodwin, samt dansösen Lillebil 
Ibsen. Skandinavien var för övrigt påfallande ofta uppmärksammat i 
tidskriften under åren kring 1920.

Även om porträttbilder dominerade, reproducerades även ”konstbil-
der” av Goodwin vid den här tiden. I november 1921 visades två naken-
studier under rubriken ”Camera Studies in the Open Air”. Enligt pre-
sentationen hade Goodwins fotografier likartade kvaliteter som Zorns 
etsningar.6 Zorn var alltså ännu 1921 ett välbekant namn som inte be-
hövde någon närmre introduktion, utan tvärtom kunde tjäna som refe-
renspunkt. Men kanske är bilderna också ett tecken på en visuell strate-
gi från Goodwins sida? De har flera likheter med Zorns nakenbilder, och 
förde otvetydigt den bildade publikens tankar till den välkände svenske 
konstnären även utan förankrande bildtexter. De andra nakenbilder, av 
andra fotografer, som publicerades i Vanity Fair under dessa år, saknade 
dessa Zornska uttryck (men anspelade ofta på annan bildkonst).

1920–21 är den period då Goodwin medverkar som flitigast i Vanity 
Fair. Det är också nu han får han inbjudan att komma till New York.7 
Omständigheterna kring resan är oklara, men oomtvistligt är att det 
äkta paret Goodwin avreste med båt den 7 januari 1921. De fick bo i en 
lyxvåning på 470 Park Avenue, ägd av Nast, där Crowninshield just var 
på väg att flytta in.8
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Under Amerikavistelsen porträtterade Goodwin några av landets ce-
lebriteter, inklusive Nast själv. Han visar också en utställning med sina 
”kamerabilder” i New York, och kanske även i Boston, Chicago och Los 
Angeles.9 Utställningen omfattade 50–60 verk som han tagit med sig från 
Sverige.10 Det tycks till största delen ha rört sig om porträtt och genre-
bilder av folktyper, det vill säga det slags bilder som hade bäst avsättning 
till Condé Nasts tidskrifter.11 Konstkritikern Christian Brinton hjälpte 
honom att skaffa utställningslokaler. I New York visades utställningen 
på Brown-Robertson Galleries, Madison Avenue, under perioden 7–19 
mars.12 På kvällen höll the Pictorial Photographers of America en fest för 
Goodwin. Sällskapet bildades 1916 och räknade Stieglitz, Steichen, Kase-
bier, Coburn, White, Pierie, Mc Donald och Garo till sina medlemmar.

Det förefaller alltså som att Goodwin träffade en lång rad inflytelse-
rika personer under sin resa, inklusive skriftställare som Henry Leach 
och Christian Brinton, som hade ett sedan tidigare dokumenterat in-
tresse för skandinavisk kultur, men han fick ingen uppmärksamhet i 
medierna.13 Detta kan förstås som ett uttryck för att intresset för foto-
konst ännu var begränsat, men det syns också som att det Goodwin 
hade att visa upp inte ansågs särskilt anmärkningsvärt.

Trots att Goodwin var angelägen om att upprätthålla bilden av sig 
själv som framgångsrik, anas en besvikelse hos honom efter USA-resan. 
Något fastare engagemang hos Nast blev det aldrig fråga om. Goodwin 
återvände till Sverige i april 1921. Vid hemkomsten förklarade han att 
resan varit lyckad men att han föredrog Sverige framför USA. Goodwin 
höll öppet för att han kunde tänka sig att göra en och annan ”säsong-
resa” till USA i framtiden.14 Någon sådan blev dock aldrig av.

Under resten av tjugotalet medverkar Goodwin alltmer sporadiskt 
i Vanity Fair. Många av de svenska filmstjärnorna bodde ju vid denna 
tid i Hollywood och fotograferades där istället för i Sverige. Några gen-
rebilder av Goodwin publiceras inte efter 1923, vilket kan indikera att 
Goodwins konstnärliga stil inte längre föll den trendkänsliga redaktio-
nen i smaken.15

I Sverige uttalade sig Goodwin efter resan påtagligt nedlåtande om 
amerikanskt foto, i synnerhet om de amerikanska fotografernas tek-
niska utrustning och hantverkskunnande. Det kan tolkas som uttryck 
för en allmän besvikelse, men antagligen också som en följd av att hans 
estetiska preferenser inte sammanföll med dem som under tjugotalet 
dominerade i USA. Goodwin vidhöll sina ideal och följde inte med i ut-
vecklingen bort från piktorialismen under mellankrigstiden.
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Detta ska inte uppfattas som att Vanity Fair var en tidskrift som en-
dast gynnande en stil. Tvärtom var den aldrig rädd för att blanda olika 
uttryck och såg gärna att läsarna debatterade konstfrågor. Ett avant-
gardistiskt fotogram kunde några sidor senare följas av en romantisk 
iscensättning av Ira Hill. Men tidskriften var samtidigt angelägen om 
att följa med sin tid, och att gå i takt med sin läsekrets. Det är noterbart 
att en fotograf som Edvard Steichen fick allt större utrymme under tju-
gotalet.

Goodwin kunde under tiotalet och de första åren på tjugotalet dra 
fördel av att vara svensk, i enlighet med ovan nämnda analys hos Sö-
derberg. Konstvärdet hos hans genrefotografier förstärktes av hans eu-
ropeiska och skandinaviska ursprung (coo), samt av det intresse som 
vid tiden fanns för skandinavisk kultur i Amerika. Hans porträtt blev 
inte mindre efterfrågade av att svenska skådespelare och filmstjärnor 
blev alltmer uppmärksammade i USA. Men detta ledde samtidigt till 
ett problem för Goodwin. Hans USA-resa sammanföll tidsmässigt med 
att en stor del av den svenska filmvärlden lämnade Sverige för Holly-
wood. Efter 1923 hade han inte längre någon fördel, vare sig av att vara 
verksam i Sverige eller av att vara svensk. Andra fotografer kunde fylla 
Vanity Fairs behov av bilder på Greta Garbo, Lars Hanson, Nils Asther 
m.fl.16

Det kan också tänkas att Goodwins intresse för Amerika svalnade 
efter New York-besöket 1921. Det saknas tyvärr information om hur 
kontakterna mellan Vanity Fair och Goodwin såg ut, både före och efter 
resan. Vi kan emellertid konstatera att han under en period nådde en 
stor och betydelsefull amerikansk publik, men att han i längden inte 
lyckades upprätthålla eller fördjupa intresset från amerikanskt håll.

USA blev ett mellanspel för Goodwin, men det är också representa-
tivt för svenskt foto i stort. Visserligen har enskilda svenska fotografer 
uppmärksammats i olika sammanhang (Hans Hammarskiöld, Anders 
Petersen, Christer Strömholm, Lennart Nilsson, m.fl.), men den ameri-
kanska fotovärlden har generellt varit ointresserad av utländsk import. 
Som nämndes i inledningskapitlet betraktas foto i USA som en i grun-
den amerikansk verksamhet.
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Svenska byggnader i Amerika

Svenska arkitekter, verksamma i Sverige, har inte varit föremål för nå-
gon större uppmärksamhet i USA, undantaget ett omfattande intresse 
för Ragnar Östberg och Stockholms Stadshus under mellankrigstiden 
samt den postmoderna receptionen av Gunnar Asplund.

Det finns emellertid en annan kategori svenska arkitekter som är 
värda att lägga märke till i detta sammanhang: emigrantarkitekterna, 
de som lämnande Sverige, mer eller mindre permanent, och skaffade 
sig uppdrag i USA. Jag lutar mig i detta avsnitt mot Göran Rygerts om-
fattande forskningsrapport från 1996, i vilken han studerat 140 svenska 
arkitekter som emigrerade till USA 1846–1930. Deras insatser, åtminsto-
ne kvantitativt, är betydande: de ritade antagligen 30 000, kanske upp 
till 60 000 byggnadsprojekt.1 Många av dem finns upptagna i lokala 
och regionala arkitekturguider; flera är också listade historiska minnes-
märken.

Jag är i detta sammanhang inte intresserad av deras framgångar eller 
tillkortakommanden i allmänhet, utan om deras arkitektur uppfattats 
som svensk, liksom om deras svenska bakgrund inverkat på deras verk-
samhet i USA. Det kan exempelvis handla om att svenska drag varit 
eftersträvansvärda ur beställarens synvinkel, eller att denna ansett det 
vara viktigt att arkitekten haft svenskt påbrå.

Men det är inte enbart arkitektritade byggnader som bidrar till 
föreställningar om Sverige, svenskhet och svensk arkitektur. Nog så 
viktig är folklig bebyggelse (”vernacular architecture”) som ofta bär et-
niska särdrag i USA. Uppmärksamhet kommer därför också att ägnas 
”svenska” drag hos den svensk-amerikanska bebyggelsen, och huruvida 
denna var urskiljningsbar och betydelsebärande för andra befolknings-
grupper.2

Vikingsholm vid 
Lake Tahoe i Kali-
fornien. Arkitekt: 
Lennart Palme, 
1929. Foto: Lena 
From, 2003.
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The Log Cabin – från svensk nödvändighet till amerikansk myt

De tidigaste exemplen på svensk immigrantarkitektur finns i områdena 
kring den dåvarande kolonin Nya Sverige vid Delawareflodens myn-
ning 1638–55. Knuttimrade stugor (”log cabins” och ”log houses”)3 in-
troducerades här av de svenska och finska nybyggarna och tekniken 
spreds snabbt till närliggande områden. Byggnadstekniken förefaller, 
av det sparsamma källmaterialet att döma, ha associerats med just 
svenskarna av andra befolkningsgrupper i Nordamerika under 1600- 
och 1700-talen.

Det finns inga odisputabla exempel kvar av de allra tidigaste svenska 
knuttimrade husen, men det finns tiotals av dem omnämnda i sam-
tida dokument. Det rör sig om alltifrån det prestigefulla Printzhof på 
Tricinum Island, guvernör Printz tvåvåniga hem, till bastustugor.4 De 
skriftliga beläggen är ofta kortfattade och utan närmare beskrivningar 
av konstruktion eller utseende. Av intresse är därför en lite längre pas-
sage hos den holländske resenären, Jasper Danckaerts, från en resa 
han gjorde tillsammans med Peter Sluyter 1679–80. Efter att föregå-
ende dag ha övernattat i ett trångt, kallt och dragigt engelskt hus med 
tunna brädväggar, hamnade resenärerna den 18 november 1679 hos 
Jacob Hendricks i ett hus byggt på svenskt vis:

The house, although not much larger than where we were the last night, was 
somewhat better and tighter, being made according to the Swedish mode, and 
as they usually build their houses here, which are block-houses, being nothing 
else than entire trees, split through the middle, or squared out of the rough, 
and placed in the form of a square, upon each other, as high as they wish to 
have the house; the ends of these timbers are let into each other, about a foot 
from the ends, half of one into half of the other. The whole structure is thus 
made, without a nail or spike. The ceiling and roof do not exhibit much finer 
work, except among the most careful people, who have the ceiling planked 
and a glass window. The doors are wide enough, but very low, so that you have 
to stoop in entering. These houses are quite tight and warm; but the chimney 
is placed in a corner.5

Som synes refereras här till bilade stockar som förenas genom knuttim-
ring med utskjutande knutskallar, medan de flesta äldre bevarade tim-
merhus i USA annars är byggda av obilat virke. Dessutom kallar Danck-
aerts hustypen för ”block house”, och beskriver att den har en fyrkantig 
planform. Denna beskrivning kan föra tankarna till en svensk fatbur, en 
byggnadstyp som belagts till omkring 1600.6 Begreppets användning är 
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emellertid inte entydigt. ”Block house” kunde på 1600-talet även hänvi-
sa till en byggnadsstruktur som blockerade en flodpassage, utan att den 
behövde ha fyrkantig planform eller vara uppförd av timmer.7 Några 
dagar senare anländer vår holländske resenär till platsen för fortet Nya 
Göteborg, på Trinicum Island. Tre eller fyra hus, byggda av svenskarna, 
står fortfarande här, skriver Daenckert. Dessutom finns en liten kyrka, 
uppförd av timmer, några timmerskjul (”log huts”) samt resterna av 
”the large block-house, which served them in place of a fortress”.8

Det är redan i de tidigaste källorna uppenbart att Sverige och Fin-
land förknippas med en annan slags byggnadstradition än England och 
Holland, vad gäller såväl tekniken (knuttimringen) som planformen 
(exempelvis placeringen av spisen i hörnet). För Daenckerts blev bygg-
nadens utseende ett tecken för svenskhet, trots att huset han övernat-
tade i ägdes av en man från Holstein.9 Han nämner på annan plats i 
reseskildringen att svenskarna behållit sin kultur i Amerika, och hans 
urskiljande av olika nationella byggnadstraditioner förefaller inte vara 
kontroversiell, trots att den värld han besöker i mångt och mycket var 
en blandkultur.10

Det finns en handfull byggnader kvar i närheten av Delawarefloden 
som förefaller vara av svenskt ursprung, bland annat en vid Darby 
Creek i Drexel Hill, Philadelphia, som kallas ”The Swedish Log Cabin”. 
Den är kraftigt restaurerad men såväl konstruktionen som planformen 
vittnar om att den skulle kunna vara rest av svenskar eller finnar på 
1600-talet. Konstruktionen är emellertid grövre än vad Daenckert rap-
porterade ovan. Det är stora glapp mellan stockarna av ”white oak”, 
som inte verkar ha varit avbarkade före uppförandet.11

”The Swedish Log Cabin” användes in på 1900-talet som bostad av 
arbetare i den näraliggande spannmålsindustrin. Den hade då byggts 
om vid flera tillfällen, men placeringen av eldstäderna tycks vara av ti-
digt datum. Placeringen av dessa kan uppfattas som tecken för svensk-
finskt inflytande. Senare har taket höjts för att ge rum åt ett sovloft.

Stugan uppmärksammades först i slutet av trettiotalet som histo-
riskt intressant och förvärvades av staden Upper Darby. 1938 inklu-
derades den av wpA i Historic American Building Survey. Den användes 
fram till sextiotalet av de lokala flickscouterna och blev då känd som 
”Girl Scout Cabin”. En misslyckad restaurering genomfördes av loka-
la krafter 1976, varefter förfallet fortsatte till i slutet av åttiotalet. Då 
fick intresseföreningen ”The Friends of the Swedish Cabin” med lokala 
medel till stånd en restaurering av byggnaden, som var nästan avslu-
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tad till 350-årsjubileet av den svenska landstigningen i Amerika 1988. 
Av säkerhetsskäl inkluderades den inte i kungaparets rundtur. Den är 
uppförd på National Register of Historical Places.12

Enligt en uppgift gjordes en dendrokronologisk undersökning i sam-
band med renoveringen som gett 1697 som ungefärligt tillkomstår.13 
Den är alltså en generation yngre än den svenska kolonin, men som 
ovan framgått fanns svensk och finsk kultur närvarande i regionen 
långt fram på 1700-talet. I samband med restaureringen genomfördes 
även en till synes ganska amatörmässig arkeologisk undersökning som 
uppdagade en del metallföremål och keramik av svårbestämd ålder. En 
arkeologisk utgrävning har också genomförts av en närbelägen ”Upper 
Log Cabin”, som tyvärr förstördes i en brand 1979. Det äldsta fyndlagret 
på den platsen bestämdes till före 1750.

Clinton Alfred Weslager har i ett flertal arbeten dokumenterat ett 
betydande antal stockvirkeshus i området som sannolikt är av svenskt 
ursprung. Många har emellertid gått förlorade under de senaste 100 
åren, och är idag endast kända genom äldre beskrivningar och avbild-
ningar. Men ett mindre antal står ännu kvar och vittnar om svensk-
finska byggnadstraditioner, oavsett om de är från kolonins kortvariga 
tid eller från tiden efter dess fall. En intressant struktur återfinns på 
andra sidan Delaware-floden, i det som i dag är New Jersey. Hopbyggt 

Tidig timmer-
konstruktion. 
The Swedish Log 
Cabin, Drexel Hill, 
Philadelphia. Foto: 
Jeff Werner, 2006.
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med ett bostadshus från omkring år 1700, Nothnagle House, finns ett 
omsorgsfullt byggt timmerhus. Jordbruksfastigheten finns dokumen-
terad från 1670-talet och har först under senare decennier styckats av. 
Någon dendrokronologisk undersökning har den nuvarande ägaren 
inte velat genomföra, och han har på egen hand restaurerat byggnaden. 
Liksom de andra tidiga timmerhusen är eldstaden placerad i ett hörn. 
Stockarna är omsorgsfullt bilade och förenande med laxknutning.

Ett fint exempel på knuttimring återfinns i Morton Homestead, 
som länge ansågs vara Pennsylvanias äldsta byggnad, daterad till 1654 
och i så fall ett prov på svensk byggnadskonst från kolonins tid.14 En 
undersökning från 1989 pekar emellertid på att husets äldsta delar är 
från tiden efter den kolonins fall (ett mynt har hittats i bakfyllningen, 
daterat till 1666).15 En del av timret är ceder, omsorgsfullt fyrkantsbilat 
och med dubbelskåriga slätknutar, som har härletts till svenska bygg-
nadstraditioner. Andra delar – bland andra golven – är utförda i ek, i 
en teknik som snarare för tankarna till England. Planformen, en vari-
ant av dogtrot – förknippas av Jordan med svenska mellansvalelängor 
etc.16 Byggnaden har byggts om och till vid flera tillfällen, och det är 
svårt att göra sig en bild av dess ursprungliga drag.

Ett enklare timmerhus av svensk karaktär låg i New Castle, Delaware. 
1950–51 gjordes en arkeologisk utgrävning av stugans golv, i samband 
med att den flyttades till Delaware State Museums där den återupp-
byggdes 1955. Därefter har den monterats ner och flyttats ytterligare en 
gång, 1980, till sin nuvarande plats, under tak på Delaware Agricultural 
Museum and Village. Med största säkerhet är denna timmerstuga inte 
från tiden för den svenska kolonin, utan sannolikt uppförd kring 1700 
av en engelsk immigrant.17 Tekniken, med bilat timmar och ganska 
brant takfall, tycks ändå vittna om svensk-finskt inflytande, och hur 
denna teknik tagits upp av andra immigrantgrupper.

Det finns ett metodologiskt problem i den komparativa analysen av 
amerikanska och skandinaviska timmerhus. Kulturgeografen Terry G. 
Jordan har påpekat de felslut som riskerar att dras vid jämförelser mel-
lan pionjärarkitektur i Amerika och de ofta högtstående exempel på 
timmerarbeten som finns bevarade på skandinaviska utomhusmuseer, 
eftersom dessa främst valt att ta hand om goda exempel.18 Jordan an-
ser att den teknik som fick störst betydelse i Amerika, var en grov knut-
timringsteknik som han förknippar med de så kallade skogsfinnarna 
från Savolax, som också immigrerade till Värmland och Hedmark. De 
lämnade stockarna obilade och tätade de breda springorna som bilda-
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des med mossa och lera. Denna teknik var lättare att lära och snabbare 
att uppföra än den mer omsorgsfullt bearbetade svenska knuttimring-
en där stockarna ligger an tätt. Det är därför denna teknik som kom-
mit att användes av pionjärer i skogsbeklädda områden i Nordamerika, 
oavsett etnisk härkomst.19

Just förekomsten av obilat timmer är, enligt Jordan, ett distinkt 
skandinaviskt drag, som är särskiljande gentemot träbyggnadstekniker 
i de tyskspråkiga delarna av Europa. Knutarnas distinkta V-formade ut-
huggningar, som återfinns på bland annat The Swedish Log Cabin, be-
traktar Jordan som ett drag som finnarna i Värmland lärde av svensk-
arna där, och som ursprungligen kommer från Norge. Däremot anser 
han att den typ av sexkantsknut, ”diamond notching” som finns på en 
del äldre amerikansk bebyggelse är av svenskt ursprung.20

Även om Jordan har rätt i att i sina typologiska undersökningar sär-
skilja två traditioner i New Sweden, en ”svensk” och en ”finsk”, uppfat-
tades de båda som svenska av andra befolkningsgrupper, och är följakt-
ligen ur denna studies perspektiv att betrakta som svenska. Under lång 
tid kom denna byggnadsteknik att uppfattas som svensk, och bidrog 
alltså till föreställningar om svenska särdrag.

b

En annan byggnadstyp från 1600-talet som säkerligen förknippats med 
svenskar av andra befolkningsgrupper är kyrkorna, som Old Swedes 
(Holy Trinity) Church i Wilmington, Delaware, från 1698–99, och Old 
Swedes (Gloria Dei) Church i Philadelphia, 1698–1700.21 Ingen av dem 
ger i och för sig ett särskilt svenskt intryck. Holy Trinity, uppförd un-
der ledning av stenmästaren Joseph Yard från Philadelphia, har tydliga 
anglosaxiska drag, medan det branta takfallet och klocktornet på Glo-
ria Dei med lite god vilja kan sägas påminna om svenska kyrkor.22

Sammanfattningsvis bildar denna tidiga ”svenska” arkitektur ett 
viktigt kapitel i amerikansk och svensk kulturhistoria, och åtminstone 
lokalt och bland byggnadshistoriskt intresserade amerikaner förknip-
pas knuttimring med de tidiga svenska immigranterna. Tyvärr är det 
ett arv som varken den svenska eller amerikanska statsmakten har 
gjort mycket för att bevara och skydda, och dess fortlevnad vilar ofta i 
händerna på lokala entusiaster.

b
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Det finns två betydelsefulla dokumentationer från andra halvan av 
1700-talet som kastar ljus över den då kvarvarande svenska kulturen 
och arkitekturen: Israel Acrelius historik över den svenska kolonin 1759 
och botanisten Peter Kalms reseskildring från 1776–79.

Acrelius anlände från Stockholm till nuvarande Wilmington 1749 för 
att tjänstgöra som präst i Christina församling. Tre år efter att han år 
1756 återvänt till Stockholm publicerades hans bok om de svenska för-
samlingarna, som han påbörjat i Amerika. Den bebyggelse som Acrelius 
möter på 1750-talet utgörs huvudsakligen av engelsk-inspirerade, oput-
sade tegelhus, eller hus uppförda av sten eller ekplank. Taken är klädda 
med shingle, och fönstren horisontellt delade där den undre hälften 
kan skjutas upp. Några spår av svensk träbebyggelse tycks Acrelius inte 
ha mött, men han beskriver hur de första svenska kyrkorna uppfördes 
av trä. Informationen tycks ha kommit från intervjuer med svenskar 
som ännu levde i området. Acrelius förtecknar en lång rad svenska fa-
miljer, varav två av dem som uppges vara födda i Sverige sägs ha bott i 
Amerika i 54 år, det vill säga sedan sekelskiftet 1700.23

Peter Kalms beskrivningar av Delawareflodens dalgång är mer ut-
förliga. Även om växterna var hans primära fokus, innehåller hans 
reseskildringar mycket om seder och bruk i områdena kring det som 
en gång var Nya Sverige. Han söker upp och intervjuar flera äldre per-
soner, men minnena av den svenska kolonin var redan vaga. Under 
sina resor fann han också spår av de svenska bosättningarna i form av 
byggnader och boskap. De första svenska timmerhusen bestod, enligt 
Kalm, av ett enda rum, med spis och skorsten utan spjäll i ett hörn av 
byggnaden. Dörren var så låg att man fick böja sig för att stiga in, och 
fönstren saknade glas. Att glasfönster tillhörde ovanligheterna råder 
det ingen tvekan om, men vi vet att guvernör Printz faktiskt lät skeppa 
över fönsterglas till Nya Sverige 1644. Eftersom det inte fanns någon 
lämplig mossa att täta med använde de första svenska bosättarna istäl-
let lera. Från Kalms rapport, och från flera andra 1700-tals källor, vet vi 
alltså att det fanns ett flertal knuttimrade hus kvar i svenskbygderna, 
men deras svenska uttryck hade i hög grad modifierats av holländska 
och engelska drag.24

Det står klart att knuttimring inte användes i de engelska kolonierna 
före svenskarnas ankomst.25 Vare sig engelsmän, fransmän, holländare 
eller ursprungsbefolkningen använde sig av denna teknik. Ändå har det 
ifrågasatts om det var från den svenska kolonin som bruket med knut-
timring spred sig. Nya Sverige var en liten och kortlivad historia, och 
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efter den lilla svenska kolonin kom det immigranter till Amerika under 
1600- och 1700-talet från andra håll i Europa med timmerbyggnads-
traditioner.26 Försök har gjorts att på typologiska grunder finna sprid-
nings- och influensmönster för olika etniskt bundna typer av knuttim-
merkonstruktioner, planlösningar och exteriör utformning av husen, 
utan att några entydiga resultat framkommit. Ett problem är givetvis 
att i den mån timmerhusen bar på nationella eller regionala särdrag, 
såsom utseendet på knutningen och skorstenens placering, genomgick 
dessa snabbt förändringar i den nya miljön, dels genom påverkan från 
andra traditioner, dels på grund av att de materiella förutsättningarna 
såg annorlunda ut. Exempelvis adopteras snabbt bruket att använda 
”wood shingles” som takbeklädnad av svenskarna.27 Efter flera decen-
nier av strider mellan olika forskare, som ytterst tycks bottna i olika im-
migrantgruppers önskan om att ”äga” ursprunget till ”the American log 
cabin” tycks de flesta idag skriva under på att det var med svenskarna 
som just knuttimringen introducerades. Det mesta tyder också att det 
var den enklare finska tekniken som vann störst spridning bland andra 
nybyggare i Amerikas skogsbeklädda regioner.28

Engelsmännen var ännu under 1700-talet ointresserade av knut-
timringstekniken. Det var först med invandringen av skottar och irlän-
dare som ”log cabins” började resas av britter. Med den fortsatta mig-
rationen till tidigare obebyggda områden av Maine, New Hampshire, 
Virginia och North Carolina under 1700-talet blev byggnadstypen en 
symbol för den amerikanska pionjärandan. Den första dokumenterade 
moderna användningen av beteckningen ”log cabin” härrör från en 
irländsk bosättning i Virginia 1770.29 Med den fortsatta expansionen 
västerut spreds tekniken. Knuttimringen medförde att man kunde resa 
husen utan att använda spik, som var dyrt och tungt att transportera. 
Det enda som behövdes var en yxa eller andra lämpliga verktyg (under 
förutsättning att de sökt sig till ett trädbevuxet område; när migratio-
nen nådde de stora slätterna restes istället torvhus – ”sod houses”).30

Vad som uppfattas som svenskt, finskt eller amerikanskt ligger för-
stås i betraktarens ögon. Även om amerikaner vid sekelskiftet 1800 
uppfattade timmerstugorna som en amerikansk tradition, kunde Ba-
ron Klinckowström när han besökte Delaware 1819 ännu känna igen 
drag av hemlandet:

I trakten kring Daunington [Downington] började timmerhus att synas. Det 
kuperade och skogsbevuxna landet, de på Svenska sättet timrade husen, bi-
drogo att göra landskapet Svenskt. Ehuru trä-husen äro timrade med knutar, 
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så har man ej huggit drag i stockarna; de äro jemt afkantade och såten gemen-
ligen smetade med ler och mossa; i öfrigt är yttra väggen ganska litet afsliktad; 
vanligtvis rappas husen invändigt: somliga boningshus bestå af sprängsten, 
som är ganska mörk till färgen; men på långt när ej så hård, som vår granit. 
Dessa hus gifva åt landskapet ett mörkt dystert utseende; man träffar ibland 
logar byggda på Svenska sättet, och som tyckas utvisa, att Svenska kolonister 
fordom nedsatt sig i Pensylvanien [Pennsylvania].31

Men vid denna tid hade alltså den ”svenska” knuttimrade stugan bli-
vit ”amerikansk”. Det finns knappast någon annan byggnadstyp som 
är lika symboliskt laddad som ”the log cabin”. Den är själva urbilden 
av amerikansk pionjäranda. Av avgörande betydelse för denna föränd-
ring är presidentsvalkampanjen 1840, när William Henry Harrison blev 
smädad av sina motståndare för att inte hålla måttet för Vita Huset. 
Han beskrevs vara en alltför simpel man, nöjd med att leva i en ”log 
cabin” och dricka stark cider. The Whigs vände hånfullheten till sin för-
del och deras kandidat Harrison presenterades som en äkta amerikan 
som var stolt över att ha bott i en ”log cabin”. Timmerstugan blev där-
med en symbol för enkelhet, ödmjukhet och hederlighet, demokratiska 
ideal som vägledde den unga nationen. The Whigs spred knappar med 
”log cabins”, sånger om ”log cabins” och firade efter valmötena med 
stark cider.32

Harrison vann presidentvalet och sedan dess har ”the log cabin” va-
rit helylleamerikansk. Ett år senare, 1841, publicerades Reverend Alex-
ander Youngs Chronicles of the Pilgrim Fathers. I en fotnot om pilgrimer-
nas första år i Plymouth förmodar Young att deras hus var byggda i 
knuttimringsteknik, tätade med lera och försedda med halmtak. Detta 
blev snart den etablerade sanningen hos såväl historiker som vanligt 
folk, och ett ständigt återkommande inslag i böcker, artiklar, historiska 
skådespel och ”återuppbyggda” miljöer. ”The log cabin” har i USA blivit 
en symbol för den vite mannens erövring av landet: ”And yet, nothing 
better illustrated the dauntless spirit of the Caucasian race than to see 
[– – –] a log cabin inhabited by some daring whites, who were prepared 
to risk all their wordly interests against the Wild Sioux at the muzzles 
of their long and deadly rifles”, skriver John Finerty i sina minnen från 
indiankrigen på 1870-talet.33

Visserligen avslöjades ”The log cabin myth” av Harold R. Shurtleff 
i en omfattande studie 1939, men det har på intet sätt minskat bygg-
nadstypens attraktionskraft. Det finns mängder med rekonstruerade, 
historiska timmerstugor över snart sagt hela USA. ”The log cabin” tjäna-
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de också som inspiration för många federala projekt under trettiotalet, 
inte minst i nationalparkerna, där pionjäranda, historiska rötter och 
nationell stolthet samverkar.

Lång är också listan över presidenter, och andra berömda amerikan-
ska män och kvinnor, som sägs ha vuxit upp i en ”log cabin”. Så lång 
faktiskt att uttrycket ”the log cabin myth” under senare år kommit att 
syfta på en politisk strategi att framställa sig som en som lyckats trots 
en påver bakgrund.34

b

Rygert konstaterar att varken på 1600-talet eller senare har svenska im-
migranter ”intresserat sig för en arkitektur knuten till moderlandet”.35 
Det finns ingen ”Swedish Style” som motsvarighet till ”Dutch Colonial”, 
”English Georgian” eller ”French Provincial” i USA. Detta kan naturligt-
vis förklaras med det oändligt mycket större politiska, kulturella och 
ekonomiska inflytande som Holland, England och Frankrike hade på 
USA under 1600-, 1700- och 1800-talen. Men det tycks också, i synner-
het när man studerar den omfattande svenska invandringen under det 
sena 1800- och det tidiga 1900-talet, som att svenskarna varit inställda 
på att snabbt assimileras av det nya landets kultur. Bara i de allra mest 
koncentrerade svenskbygderna, exempelvis i delar av Kansas, Oregon, 
Washington och Minnesota, levde svenska byggnadsmönster kvar un-
der en längre period än den första invandrande generationens aktiva 
tid. Hit hör exempelvis 1800-talets stockvirkeshus i Minnesota och 
bruket av svenska sidohängda fönster i delar av Kansas. Kanske kan 
även det svenska inslaget i Mellanvästern spåras i de röda lador med 
vertikal klädsel och obrutna sadeltak som finns på en del håll? Det finns 
ett stort antal olika utformningar av lador i USA, som i hög rad hänger 
samman med olika etniska immigrantgruppers utbredningsmönster. I 
vilken mån etniska särdrag kommit till uttryck i ekonomibyggnader är 
emellertid ett vanskligt forskningsområde, inte minst som det sedan 
1800-talets andra hälft funnits en omfattande prefab-försäljning, som 
följt järnvägsnätens utbyggnad.36

Tyvärr finns lite forskning gjord på den tidiga svenska immigrantbe-
byggelsen. Lena A:son Palmquist genomförde i början av 1980-talet en 
studie av två counties i Minnesota.37 Vid samma tid publicerades även 
en studie av det svenska inflytandet på arkitekturen i Kansas Smoky 
Valley av Elisabeth Jaderborg.38
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Palmquist konstaterar att det är svårt att spåra svenskt inflytande, 
eftersom det inte finns några intakta exempel kvar. Gårdarna har 
många gånger byggts om, och medvetet eller omedvetet anpassats till 
amerikanska förhållanden. Ändå visar studien av befintliga gårdar på 
bestämda och tämligen generella mönster. De svenska immigranterna 
reste i allmänhet knuttimrade hus när de anlände. Det var en teknik 
de kände till och som de hade lärt genom att vara med vid uppföran-
det av byggnader i Sverige. De kunde använda virke som fanns på de-
ras ägor och de behövde inte inhandla många produkter. Till skillnad 
från i Sverige användes i Minnesota flera olika trädslag och springorna 
tätades oftast med cement. Taken på både bostadshusen och ekono-
mibyggnader täcktes med shingles – taktegel förekommer inte alls på 
landsbygden.39

Timmerstugan byggdes senare ut och försågs eventuellt med kläd-
sel. Verandor på en eller två sidor gav skugga. När det blev vanligt med 
panelklädsel blev det vanligt med laxknut istället för utskjutande kors-
knutar. På ladugårdar och andra ekonomibyggnader kan man ännu 
hitta exempel på klädsel med stående panel. Dessa byggnader har ut-
satts för färre ombyggnader och förbättringar, och uppvisar starkare 
kulturella band med hemlandet än boningshusen.40

När resurserna så medgav ersattes, eller kompletterades timmerstu-
gan av ett nytt hus, byggt av färdigsågade brädor och kanske efter en 
mönsterritning. Efter sekelskiftet blev också kataloghus allt vanligare. 
Även olika ekonomibyggnader såldes från omkring 1900 via Sears post-
orderkataloger, något som kan tänkas ha minskat regionala och etniska 
skillnader.

Även om de metoder och det kunnande som de svenska immigran-
terna tog med sig till USA bygger på generationer av utveckling och 
”learning-by-doing”, anpassades snabbt utseendet hos byggnaderna de 
bodde i och brukade efter amerikanska förhållanden. Man köpte ame-
rikanska järnspisar istället för att mura upp hörnspisar, man satte in 
amerikanska sachsfönster och man skyddade sig mot sommarens hetta 
med stora verandor. När ekonomin så tillät ville man ta del av det nya 
landets moderniteter. Ändå skvallrade sannolikt sättet som gårdarna 
var anlagda på, och detaljer i husens utformning och disposition, om 
bosättarnas etniska tillhörighet. De bidrog därmed till att skapa före-
ställningar om svenska(merikanska) sätt att leva och bete sig. Men det 
förefaller som att de mest tydliga, och medvetna, etniska markörerna 
fanns i interiörerna. Det handlar om rummens användning, likväl som 
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föremålen som exponerades. I familjelivet och inför nära vänner signa-
lerades den svenska härkomsten, men till det yttre anpassade man sig 
relativt snabbt till det nya landet. Arkitekturen avspeglar härigenom 
det dominerande svenska assimilationsmönstret av att snabbt vilja bli 
amerikan.41

En anmärkningsvärd byggnadskategori där etniska markörer fram-
hävdes, om än huvudsakligen interiört, är olika slags samlingslokaler. 
Merparten uppfördes under den period som sammanfaller med den 
nordiska nationalromantiken, och de stora emigrationsvågorna. Arki-
tekturen i detta slags byggnader uttrycker ofta etniska särdrag och his-
toriska referenser. Dessutom är de ofta prydda med dekorationsmåleri 
och väggmålningar som ytterligare förstärker deras etniska prägel, lik-
som av donerade föremål från det gamla landet.42

Bebyggelsen på den trädfattiga prärien fick inledningsvis ett nå-
got annat utseende. Det första immigranterna byggde var dug-outs i 
strandkanten av floder, eller som hål i marken, täckta med tak av grenar 
och jord, buffelhudar eller en prärievagn. Många av immigranterna i 
Smoky Valley, Kansas, kom från Värmland, och uppförde senare bilade 
korsvirkeshus, men knotiga almar, ekar, valnötsträd, lönn och cotton-
wood lämpade sig mindre väl. Stenhus blev också tämligen vanliga.

Jaderborgs undersökning visar att immigranterna snabbt ville bli 
amerikaner, en beteckning som vid tiden omfattade alla som redan var 
på plats. Men trots denna vilja kom bebyggelsen i Smoky Valley att 
uppvisa svenska drag. Jaderborg förklarar detta med att det inte fanns 
någon amerikansk bebyggelse att inspireras av på plats.43 Inlednings-
vis byggde immigranterna på basis av kunskaper de hade med sig från 
Sverige. Parstugorna fick exempelvis ett finrum precis som i det gamla 
landet. Placeringen av dörrar och fönster, och skorstenarnas utform-
ning visar också svenskt inflytande.

Med järnvägens ankomst till Lindsborg 1879 blev maskinsågat tim-
mer och monteringsfärdiga strukturer tillgängliga, och de som kunde 
valde att uppföra ”frame-houses”. Stenhus ansågs inte längre goda att 
bo i (kalla och fuktiga). Jaderborg pekar på att den äldre svenskinspi-
rerade bebyggelsen har haft ett inflytande på frame-houses i området. 
Min uppfattning är emellertid att det med järnvägen sker en homo-
genisering och amerikanisering av bebyggelsen, åtminstone till det 
yttre. Man ska inte heller låta sig luras av områdets utseende idag. 
Som Jaderborg påpekar är de röda stugorna med vita knutar, och de 
falska stockvirkesbeklädnaderna, sentida inslag, med syfte att markera 
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Lindsborg med omnejd som svensk-amerikansky.44 (Se även kapitlet 
”Drive-thru Sweden” i del 2.)

Det är också så att etniska markörer snabbt kan blekna eller rent-
utav växla innebörd. De visuella tecken hos byggnationen som direkt 
signalerade för, säg, en kringresande handlare på 1880-talet att bosät-
tarna hade skandinaviska rötter, kan mycket väl ha varit osynliga för 
en senare generation. Eller de kan ha skiftat betydelse, som i fallet med 
den ovan diskuterade knuttimrade stugan, som växlade från ”svensk” 
till ”amerikansk”.

Det bör också hållas i minnet att föreställningarna om Sverige och 
vad det är att vara svensk har varierat över tid och mellan olika befolk-
ningsgrupper. De nationella känslorna bland de svenskar, som utvand-
rade strax efter 1800-talets mitt, såg annorlunda ut än bland dem som 
gav sig iväg på 1890-talet. Dag Blanck skriver att de nationella käns-
lorna hos de tidiga immigranterna förmodligen var ganska svaga och 
att de identiteter de bar med sig främst var av regional eller lokal natur. 
Väl i USA kom de emellertid att bli uppfattade som svenskar, snarare 
än östgötar, skåningar eller värmlänningar.45 Vid sekelskiftet skapas 
mycket av det som idag anses vara svenska traditioner, och de senare 
immigrantgrupperna tog med sig dessa nya traditioner till Amerika. 
Omkring 1910 började även en svensk-amerikansk medelklass att ta 
form. Bland denna fanns grupper som kan antas mer beredda än arbe-
tarklassen att ta till sig den svenska nationalromantikens uttryck och 
seder, inte minst inom arkitektur och heminredning. Genom svensk-
amerikanska tidskrifter och utställningar kunde de, som vi tidigare 
sett, hålla sig informerade om utvecklingen såväl i Sverige som i USA.

Immigrantarkitekter

Strömmen av svenska invandrare nådde sin höjdpunkt på 1880-talet. 
De flesta var småbönder och arbetare, men den snabba utvecklingen 
och den blomstrande byggnadsindustrin i de stora städerna, lockade 
också arkitekter. Till skillnad från bildkonsten kunde den amerikanska 
arkitekturen också kännas innovativ och lockande att lära känna, med 
sin storskalighet och nya byggnadsmetoder.

Ett stort antal arkitekter och byggnadsingenjörer utvandrande till 
Amerika. Det finns också en lång rad svenska arkitekter som under be-
gränsad tid vistats i USA, antingen som en från början planerad studie-
resa, eller med initiala planer på att emigrera som efter en tid i Amerika 
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ändrats. Med undantag för Martin Hedmark har dessa arkitekter inte 
blivit tillräckligt uppmärksammade i USA för att motivera ett närmare 
studium i detta sammanhang. Exempel på arkitekter som temporärt 
vistats och arbetat i USA är Martin Borgstedt, Adolf Emil Melander, 
Ture Stenberg och Carl Westman. Samtliga tog med sig viktiga intryck 
från Amerika, som satte spår i deras svenska arkitektverksamhet. 
Detta gäller också renodlade studieresenärer som Ferdinand Boberg, 
Hans Hedlund, Gustaf Hermansson, Hugo Hörlin, Albert Lilienberg, 
Agi Lindegren, Ivar Tengbom, Lars Israel Wahlman och Gustaf Wick-
man. Ett gränsfall mellan temporär emigrantarkitekt och studieresenär 
är Ragnar Östberg som 1893 reste till USA med ambitionen att stanna 
där, men som återvände till Sverige efter ett halvår under vilket han 
inte lyckats finna något arbete.46

Carl Westman utvandrade till USA 1893 och arbetade under de föl-
jande två åren på R. L. Dous arkitektkontor i Brooklyn, New York. 
Westmans biograf, Bertil Palm, förmodar att Dous ansåg sig kunna ha 
användning för Westman i arbetet med att rita en kyrka åt en svensk 
församling i Brooklyn. Amerikavistelsen blev emellertid aldrig vad 
Westman drömt om, och han återvände desillusionerad till Sverige 
1895: ”jag ger tusan i dessa amerikaner det är bara business, pengar, 
ingenting annat”, skriver han till vännen Erik Lallerstedt, strax före 
hemresan.47

De som återvände till Sverige i besvikelse förde ändå med sig förs-
tahandskunskaper om exempelvis Henry H. Richardsons neoroman-
ska arkitektur och de imponerande skyskraporna av Adler & Sullivan, 
Burnham & Root, Jeeney & Mundie samt McKim, Mead & White. 
Och många av de arkitekter som reste över i samband med världsut-
ställningen i Chicago 1893 – sammanlagt ett tjugotal – passade på att 
studera amerikansk byggnadskultur.48 Inflytandet från USA på svensk 
arkitektur syns påtagligt under det följande decenniet, exempelvis i 
Hans Hedlunds Dicksonska folkbibliotek, Göteborg, och Ragnar Öst-
bergs och Carl Westmans villaarkitektur.

De svenska arkitekternas immigrationsmönster sammanfaller inte 
med den stora majoriteten svenska invandrares. Jordbruksdistrikten 
i Minnesota och Kansas var av uppenbara skäl mindre intressanta för 
arkitekter än urbana miljöer med stor tillväxt. Chicago utövade, efter 
branden 1871, en synnerligen stark dragningskraft på de svenska im-
migrantarkitekterna.49

Det finns flera samverkande förklaringar till att dessa snabbt as-
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similerades och amerikaniserades. I sitt yrke var de beroende av att 
anpassa sig efter sina kunders önskemål och de lade sig vinn om att 
snabbt lära sig det nya landets estetiska ideal. Även då uppdragsgivarna 
var av svensk härkomst fanns ofta en vilja att bygga amerikanskt. Den 
svensk-amerikanska befolkningens höga läs- och skrivkunnighet samt 
den protestantiska religionstillhörigheten brukar framhållas som två 
skäl till att de svenska invandrarna inte insisterade på att behålla någon 
svensk särart. De röda stugorna tillhörde något man lämnat bakom sig 
i det gamla landet. Fanns det ett val, och det fanns det ju ofta om man 
hade möjlighet att anlita en arkitekt, ville man bo i ett modernt, ame-
rikanskt hus.

Ett tydligt exempel på att svenska arkitekter varken behövde rita 
svenskt eller förknippas med svenska arkitekturdrag är Chicago. Efter 
den förödande branden blev staden en lysande arbetsmarknad för ar-
kitekter och byggherrar. En mycket stor andel av dessa var svenskar; 
undersökningar pekar på att mellan 35 och 75 procent av de nyuppförda 
byggnaderna ritades av svenska arkitekter.50 Ändå uppfattas Chicago 
ofta som den amerikanska arkitekturens födelseplats och centrum. 
Inte ens i den ”svenska” stadsdelen Andersonville vittnar arkitekturen 
om något svenskt påbrå. De svenska arkitekterna i Chicago gav möjligt-
vis Sverige ett visst mått av goodwill, men de anpassade sig fullständigt 
och framgångsrikt till amerikanska krav och värderingar. De må ha va-
rit födda och utbildade i Sverige (coo), men deras arkitektur väckte 
inga associationer till hemlandet (coe).

En av de mest framgångsrika svenska arkitekterna i Chicago var Lars 
G. Hallberg (1844–1915). Han var utbildad arkitekt och hade passande 
nog deltagit i uppbyggnaden av Gävle efter branden 1869. I Chicago 
blev han en av pionjärerna att använda armerad betong. Rygert skriver 
att Hallberg ”blev helt och hållet amerikaniserad” även om han lär ha 
varit stolt över sin svenska härkomst. Den enda av alla de byggnader 
han ritade med svenska drag är Augustana College i Rock Island, Il-
linois, uppförd 1893, som uppvisar likheter med Uppsala Universitets 
nya huvudbyggnad från 1879. Anledningen till detta var dock inte att 
Hallberg själv ville signalera svenskhet, utan att det var ett uttalat krav 
från styrelsen vid colleget.51
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1900-talet

Det är först sent i immigrationshistorien, under 1920-talet, som en 
del svenska arkitekter kan exploatera en vilja hos beställarna att bygga 
svenskt. I samband med att svenskt hantverk blev internationellt upp-
märksammat börjar svenskättlingar som lyckats ”over there” uttrycka 
sin nordiska härkomst i form av timmerstugor med drakmotiv och 
kurbitsmålningar. Det hänger sannolikt också samman med en tillta-
gande ”etnifiering” och ”amerkifiering” av arkitekturen, som inte minst 
är tydlig i art deco-byggnader. Inhemska motiv, inte minst inspirerade 
av olika indiankulturer, kom ofta till användning, men det fanns också 
en öppenhet att experimentera med allehanda dekorativa element och 
former.

Till de svenska immigrantarkitekter som ritat svensk-inspirerad ar-
kitektur i USA räknar Rygert John A. Nyden, Martin Hedmark, August 
Nordin, David E. Andersson, Anders G. Lund, Lars G. Hallberg, Henry 
C. Eckland, Lars A. Hocanzon, Andrew Norman, John A. Nyden, E. G.  
Petterson, Ernest O. Brostrom och Lennart Palme.52 Sistnämnde, som 
var släkt med statsminister Olof Palme, emigrerade 1923, vid 42 års 
ålder till USA. Palme hade en ingenjörsutbildning i Sverige och hade 
ritat flerfamiljshus i Stockholm. Genom familjens affärskontakter fick 
han i uppdrag att inreda en bostad åt Ivar Krüger i New York. 1929 ri-
tade han Vikingsborg i Harrison, New York, åt sig själv och sin familj.53 
Huset beskrevs av House Beautiful som ett hus med ett omisskännligt 
svenskt grästak.54 Som förebild hade Palme haft svenska bondstugor, 
i synnerhet från Dalarna. House Beautiful kunde dock konstatera att 
trots de gamla utländska förebilderna hade Vikingsborg blivit ”very liv-
able” – bekvämlighet är ett nyckelord i amerikanska livstidsmagasin 
redan vid denna tid.55 Intentionen bakom huset, fortsatte tidskriftens 
journalist, var inte att skapa en exakt replik, utan att bara använda de 
utländska, etniska drag som ”may consistently be adapted to American 
habits of living”. Förutom grästaket inkluderade de pittoreska, etniska 
dragen sådant som en ”svensk” öppen spis, tunga synliga trätakbjälkar 
och skulpterade drakhuvuden. För att hugga bjälkarna och snida or-
namentiken hade finska snickare anlitats. Väggarna i matsalen hade 
försetts med imitationer av svensk folkkonst, utförda av Mari Bollman, 
och hela huset hade möblerats med antikviteter. Eftersom det ansågs 
nästan omöjligt att föra ut svenska antikviteter ur Sverige hade de flesta 
av möblerna införskaffats i Italien. Detta var dock inget problem, enligt 
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artikelförfattaren; eftersom italienskt inflytande är väldigt påtagligt i 
svenskt hantverk, blev resultatet ändå fullständigt harmoniskt.56

Lennart Palme fick en ny möjlighet att rita ett ”nordiskt” hus ett 
par år senare, denna gång vid Emerald Bay, Lake Tahoe, i Kalifornien. 
Uppdragsgivaren denna gång var Mrs Lora Josephine Knight, som inte 
alls hade något skandinaviskt påbrå. Hon var född i England, och det är 
möjligt att den samtida brittiska uppskattningen av nordisk kultur kan 
ha spelat in. Men det främsta skälet till att hon anlitade Palme var san-
nolikt att han var hennes ingifta nevö. Hon hade sett hans hus i New 
York och tyckte att den fjordliknande naturen vid Lake Tahoe passade 
för ett fornnordiskt hus.

1928 reste Mrs Knight samt herr och fru Palme till Skandinavien för 
att studera möjliga inspirationskällor.57 Norska stavkyrkor och skånska 
slott blev viktiga förebilder, liksom de medeltida bostadshus de såg i 
Lillehammer. Inspirationskällorna fotograferades och bildade underlag 
för designen i Vikingsholm. Huset ritades in mellan de gamla pinje- och 
cederträd som stod på platsen.58

1928–29 uppfördes huset. Fler än 200 hantverkare lär ha varit verk-
samma på plats under sommaren 1929. Timret är handhugget och 
gångjärn och dörrlås handsmidda. Trä och sten hämtades från platsen, 
men de blyinfattade fönstren importerades från Sverige.59 För timmer-
arbetet hämtades två finska snickare från New York, och hantverkare 
med skandinaviskt påbrå snidade drakornamentiken kring dörrarna 
och på vindskivorna. Delar av den stora anläggningen uppfördes på 
traditionellt vis helt utan spik eller bultar.

Den norra och södra flygeln av slottet har jordtak. Mrs Knight hade 
fått berättat för sig att i Norden betade getter på taken. Det föreföll 
dock inte genomförbart och istället lät hon installera ett sprinkelsystem 
som möjliggjorde för vilda blommor att frodas trots de heta och torra 
somrarna i Kalifornien. Också inredningen bär spår av amerikansk 
handlingskraft. På sin skandinaviska resa införskaffade Mrs Knight en 
hel del antikviteter. Men eftersom de finaste museiföremålen inte var 
till salu lät hon tillverka flera ”exakta” kopior, kopierade i detalj ned till 
varje enskild repa hos originalet. En del av möblerna ritades av Len-
nart Palme. Hit hör två sängar med hästhuvuden som inspirerats av vi-
kingatida gravfynd i Norge och som utfördes av snickare i Sacramento, 
Kalifornien.60 Flera av väggarna i huset har dekorationsmåleri efter fö-
rebilder från skandinaviska bondstugor och i vardagsrumstaket hänger 
en stor snidad drake.
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Både exteriört och interiört blandas tider och regioner. Stavkyrko-
ornamentik samsas med svensk stormaktstid, danska 1500-talsmöbler 
med den finska klockan Selma, döpt efter den svenska nobelpristaga-
ren Selma Lagerlöf.61

Inte heller i Vikingsholm kompromissades det med kraven på be-
kvämt och modernt boende. Mrs Knights beställning gällde ett stort 
och luxuöst sommarhus, med gott om gästrum och utrymmen för 
tjänstefolk. Ett ångkraftverk uppfördes på tomten för att förse som-
marhuset med energi och i köket används rostfritt stål. På en liten ö 
i inloppet av viken uppfördes ett ”medeltida” te-hus, till vilket Mrs 
Knight med gäster lät sig transporteras med roddbåt, ett par gånger per  
sommar. Varken stenbyggnaden eller stockvirkeshusen är solida, tim-
ret och stenen tjänar som fasadbeklänad utanpå fackverkskonstruktio-
ner.62

När Vikingsholm stod färdigt kallades det för det finaste exemplet 
på skandinavisk arkitektur i USA.63 Detta omdöme används fortfarande 
av den lokala turistindustrin i broschyrer och på de informationstavlor 
som finns vid huset. Vikingsborg är idag museum inom Emerald Bay 
State Park. Därigenom fortsätter det att sprida föreställningar om vad 
skandinavisk arkitektur och formgivning kan vara.64

b

Palme var inte den ende arkitekt att på andras uppdrag exploatera in-
tresset för Norden. Det finns många andra exempel på ”svensk” eller 
”skandinavisk” arkitektur i USA, inte minst de hotell och restauranger 
som under perioden 1890–1940 inreddes i vikinga- eller fornnordisk 
stil (exempelvis Viking Hotel i Tacoma, cirka 1907, och ”Viking Room” 
i Radisson Hotel St. Paul cirka 1936). Fornnordismen klingade av efter 
kriget, men intresset för ”traditionell”, ”svensk” arkitektur – i synner-
het inredningsarkitektur – har fortlevt. Detta stråk av uppskattning för 
svensk form, bildar ett parallellt spår till den amerikanska receptionen 
av Swedish Modern, till vilken jag återkommer i följande kapitel.

1930, samma år som Stockholmsutställningen, publicerade The Ame-
rican Home fotografier från Nordiska Museet i Stockholm av traditio-
nella svenska bondstugor. Fotografierna tjänade som introduktion till 
en serie ritningar av den amerikanska arkitekten Paul Windom. Han 
hade specialiserat sig på att rita etnisk arkitektur och visade i tidskrif-
ten ett hus ”in the Norse manner”, alltså i fornnordisk stil. Det var en 
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omålad timmerstockskonstruktion, tänkt som sommarstuga, med ett 
flertal öppna spisar och andra typiskt nordiska drag. Men Windom var 
flexibel. Om kunden inte ville ha knuttimring, kunde huset byggas i te-
gel, taket kunde läggas med shingle istället för stockar och interiörerna 
tapetseras istället för att dekorationmålas.65

Ett annat ett exempel på hur man kunde förvandla sitt hem till något 
som liknar en traditionell svensk bondstuga hittar vi i sommarnumret 
av Country Life 1938. Mr och Mrs H. K. Chamberlain rapporteras ha 
låtit måla sin viktorianska järnkamin i vitt för att efterlikna en svensk 
kakelugn, och väggarna i sitt sommarresidens hade de fått dekorerade 
med traditionellt svenskt primitivt väggmåleri.66

Det kan tyckas som en lustifikation att räkna detta slags byggnader 
och inredningar till svensk arkitektur i USA? Det vore som att räkna 
Casinot Bellagio i Las Vegas till italiensk arkitektur. Men de stora eko-
nomiska resurser dessa beställare lade på att bygga svenskt eller nord-
iskt, och den beslutskraft och målmedvetenhet med vilken de skred till 
verket, tillhör de mest tydliga exemplen vi har på det intresse och den 
uppskattning som fanns i Amerika under mellankrigstiden för skandi-
naviska antikviteter, konsthantverk och arkitektur.

b

En enda av de svenska immigrantarkitekterna utförde i USA arkitek-
tur av nyskapande värde, enligt Rygert. Det var Martin Hedmark, som 
bland annat ritat First Swedish Baptist Church i New York (nu Trinity 
Baptist Church, 240 East 61st Street). Hedmark hämtade inspiration 
från svensk tegelbyggnadstradition och svenska medeltidskyrkor. Hans 
huvudsakliga uppdragsgivare, svenska lutheranska församlingar, lät sig 
också övertygas om värdet av att bygga vidare på svenska traditioner i 
det nya landet.67 Hedmark vistades under två perioder i USA, 1923–31 
och 1951–61. Hans första kyrkouppdrag i USA var Gloria Dei Lutheran 
Church i Providence, Rhode Island, 1928. Dess torn har skånska trapp-
gavlar, tegelfasaden med runda hörntorn pekar mot Gripsholms slott 
och interiören ”bär omisskänliga drag av svenska kyrkor” skriver Ry-
gert.68 Christian Evangelical Lutheran Church i Arlington, New Jersey, 
(1920-tal) lånar drag från svenska enskeppiga medeltidskyrkor.69 Och 
First Swedish Baptist Church i New York, 1928–31, minner om Norden 
med sin dominerande trappstegsgavel, vikingaornament och sin kopia 
av Håsjö klockstapel på Skansen.70
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Nämnas bör även John A. Nydén (1878–1932), vars byggnader ofta 
citerar svenska förebilder. Nydén var en mycket framgångsrik och pro-
duktiv arkitekt i Chicagotrakten. 1926 blev han State Architect i Illi-
nois. Hans Caroline Hall, North Park College, Chicago, har parvis sam-
manförda fönster som får dem att likna svenska fönster med mittpost. 
Samma fönstermotiv använde Nydén i Minnehaha Academy’s Audito-
rium Building i Minneapolis 1921 och återfinns även i John Morton 
Memorial Building i Philadelphia, numer American-Swedish Historical 
Museum (1927) som sägs kombinera motiv från Eriksbergs slott med 
drag från Mount Vernon, George Washingtons plantage i Virginia.71 
Arkadbågarna i entrén hänvisar till sistnämnda, måhända ska detta ses 
som ett konkret uttryck för svensk uppskattning av den amerikanska 
revolutionen.

De svenska arkitekturelementen var medvetet använda. Nydén 
kämpade för svenskhetens bevarande i USA. Inom familjen talades 
svenska och han var aktiv i flera svensk-amerikanska organisationer. 
1928 publicerade han den lilla skriften The Story of Our Forefathers, en 
dokumentation över svenskarnas insatser i USA.

Nydén avled innan museet var färdigbyggt. Följderna av den svarta 
torsdagen 1929 fördröjde arbetet ytterligare nästan ett decennium. Fler 
arkitekter har därför varit inblandade i formgivningen. Exempelvis är 
Martin Hedmark ansvarig för art deco-inredningen i Ericson- och Chi-
cagorummen. Museet invigdes 1938 vid 300-årsjubileet av den svenska 
kolonin Nya Sverige.

Men de svenska hänvisningar som finns i Hedmarks och Nydéns ar-
kitektur torde knappast uppfattas av andra än specialister, eller ameri-
kaner som vistats mycket i Sverige. Den fornnordiska och ”traditionella 
svenska” arkitekturen bär härvidlag tydligare svenska drag, och är den 
som kommer till användning i de etnoarvstäder som ska studeras i ett 
senare kapitel. Arkitekturen fungerar härvidlag på ett likartat sätt som 
andra nationella stereotyper (se inledningskapitlet). Pyramider pekar 
mot Egypten, stavkyrkor mot Norge och väderkvarnar mot Holland 
eller kanske Danmark. Det är mer sällsynt att samtida arkitektur skapar 
starka nationella associationer, även om skyskrapor länge associerades 
med USA. Undantaget är enskilda byggnader som kan bli mycket starka 
symboler för städer eller länder (Eiffeltornet i Paris, Gateway Arch i St 
Louis, Guggenheimmuseet i Bilbao, etc.). Det närmsta Sverige kommit 
en byggnad med starkt nationellt symbolvärde är Östbergs Stockholms 
stadshus, till vilken jag ska återkomma i del 2.
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Avslutningsvis vill jag emellertid notera en solitär som ställer frågan 
om ”svensk” arkitektur i ett annat ljus. Det är överraskande att möta 
en skandinavisk vikingaborg i Kalifornien och Swedish Modern i New 
York, men frågan är om det inte är än mer överraskande att få syn på 
kataloghuset Moduflex från Ytonghus i Montana?72 Än mer förvånad 
blir man när man erfar att det inte är ett äkta Ytonghus, utan en ame-
rikansk kopia, uppförd efter de ritningar och bilder som stod till buds, 
eftersom Ytonghus inte kunde importeras till USA. En bit svensk sjut-
tiotalsförort återskapad på den amerikanska prärien.

Ägarna är inte skandinaver, men de har skandinaviskt påbrå. Att de 
gjort sig omaket att låta uppföra huset är ett uttryck för att de uppskat-
tade arkitekturen, som har ett formspråk som skiljer sig från det sam-
tida amerikanska. Tankemönstret är inte helt väsensskilt från när Mrs 
Knight lät uppföra ett vikingaslott i Kalifornien – beställaren har upp-
märksammat en arkitekturstil som hon vill uppföra i USA. Men syftet 
är helt privat. Det finns ingen tanke att huset ska signalera svenskhet. 
Vilket det inte heller gör – kanske inte ens till svenskar som passerar 
förbi.

Ytonghuskopia i 
Montana. Foto:  
Birgit Ambler, 2005.
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Ett gott (konst)hantverk

Som framgått väcktes det amerikanska intresset för svenskt konst-
hantverk redan under sent 1800-tal. Men höjdpunkten för svenskt 
konsthantverk och design inleds vid 1920-talets mitt. Det finns därför 
starka skäl att nu undersöka fältet mer grundligt. Liksom tidigare är det 
den amerikanska receptionen som fokuseras, även om bakomliggande 
svenska strategier också berörs där det är nödvändigt för förståelsen.

Undersökningen förenklas inte av den omfattande mytologisering 
och idealisering som skett av svensk design. Svensk marknadsföring 
i USA försöker ännu i idag utnyttja den goodwill som skapades under 
mellankrigstiden. Sättet på vilket jag närmat mig detta material skulle 
kunna rubriceras ”misstänksamhetens hermeneutik”; jag har på en 
gång varit oerhört nyfiken på de omtalade svenska framgångarna efter-
som de tycks mig vara en nyckel till förståelsen av 1900-talets ameri-
kanska Sverigebilder, samtidigt som jag starkt misstänker att historie-
skrivningen varit – milt uttryckt – tendentiös och självförhävande. För 
att försöka undvika att hamna i antingen ett okritiskt anammande av 
den officiella svenska historieskrivningen, eller, omvänt, i ett ensidigt 
avfärdande av allt tal om framgångsrik svensk formgivning, har min 
utgångspunkt i hög grad varit samtida amerikanska texter.

Under senare år har Svensk Forms/Svenska Slöjdföreningens verk-
samhet kritiserats för att vara totalitär och påtvinga konsumenterna 
den ”rätta” smaken. Min bedömning är att den kritiken varit historielös 
ur två aspekter. För det första har föreningens verksamhet inte disku-
terats i relation till dess historiska kontext/diskurs. Till detta ska jag 
återkomma. För det andra har kritiken inte relaterat tidigare diskussio-
ner om Svenska Slöjdföreningens smakuppfostrande ambitioner. Men 
under den här undersökta perioden har det vid åtskilliga tillfällen blos-
sat upp debatter om Svenska Slöjdföreningens mål och medel, även 
om det under långa tider onekligen funnits en störande frånvaro av 

Svensk medelklass-
familj på stranden. 
Formgivning: Sven 
Palmquist, 1940. 
Foto: Orrefors.
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kritiska perspektiv. Det finns även i designvärlden en påtaglig historie-
löshet. Samtidens naiva tal om ”god form” som motstår ”handens och 
ögats slitage”, står i bjärt kontrast till sextiotalets kritik, då begreppen 
”vackert” och ”fult” bannlystes ur Svenska Slöjdföreningens vokabulär. 
Förändringen i synen på smak inleds på femtiotalet och förknippas 
kanske främst med Lena Larsson (1919–2000). Kerstin Wickman har 
uppmärksammat hur den smakdebatt som var intensiv under sextio-
talet föddes redan på utställningen H55; flera röster höjdes där för att 
alla hade rätt att avgöra vad som var god smak.1 1961 väckte poeten och 
debattören Bengt Nerman (f. 1922) diskussion i en angränsande fråga: 
folkbildningens mål och medel. Nermans eftertänksamma ifrågasät-
tanden väckte stor uppmärksamhet, och missuppfattades av de flesta 
debattörer. För honom var målet att få varje människa att känna var i 
världen hon befann sig, inte att av någon uppifrån lära sig vad som är 
rätt eller fel, bra eller dåligt, kultur eller skräp. Liksom i de samtida idé-
erna om det öppna konstverket, betonades hos Nerman betraktarens 
egna upplevelser och erfarenheter.2 Diskussionerna om normer och 
smak fortsatte i hög grad under det vänsterpolitiskt dominerade sjut-
tiotalet, och 1981 kritiserade Svensk Forms ordförande, Sven Thiberg, 
urval gjorda av en elit, påtvingade konsumenterna.3 Diskussionen om 
smak, norm och folkbildning har alltså under hela efterkrigstiden skett 
både inom och utom Svenska Slöjdföreningen.

Lika lite som det finns skäl att förbigå föreningens smaknorma-
tiva ambitioner med tystnad, finns det anledning att inte ta tidigare 
debattörers argument på allvar. Men under den till Sverige sent an-
lända postmodernismen blev den goda, svenska formen en måltavla 
för unga debattörer som inte kände till – eller ville känna till – tidigare 
debatter. Modernismen och folkhemsprojektet svartmålades. En del av 
den kritik som då formulerades, om att smaken och idealen i mycket 
formulerades från ett ovanifrånperspektiv, som något som de lägre be-
folkningslagren behövde fostran i, har bärighet också i mitt material. 
Det finns ett uppenbart diskursläckage där svensk inhemsk polemik 
sipprar in i den amerikanska receptionen.

Under stora delar av 1900-talet har det rått en intim relation mel-
lan den politiska makten och designfältet. Inflytelserika kretsar inom 
socialdemokratin entusiasmerades av funktionalismens estetiska re-
formprogram, samtidigt som många av de främsta arkitekterna och 
formgivarna gjorde folkhemsprojektets politiska visioner till sina 
egna.4 Detta partnerskap mellan den politiska och den estetiska mak-
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ten förtjänar att analyseras på ett mer grundligt och nyanserat sätt än 
vad som hittills gjorts. Som i ett skolboksexempel på bourdieusk fält-
teori har designfältet under senare tid istället polariserats mellan dem 
som försvarar och ofta till och med förhärligar folkhemmets estetiska 
uttryck, och dem som uppfattar det som torftigt, maktfullkomligt och 
närmast totalitärt.

Det tycks föreligga betydande skillnader mellan arkitekturens re-
spektive designens förhållande till den politiska sidan av folkhems-
projektet, som Gunilla Frick förtjänstfullt analyserat. Frick anser att 
Svenska Slöjdföreningen av arbetarrörelsen länge förknippades med 
det gamla borgerliga samhället. Detta förstärktes av att dess ledande 
företrädare kom från andra samhällsförhållanden än arbetarrörelsens 
ledare: Gregor Paulsson var akademiker och Gotthard Johansson skrev 
i den konservativa tidningen Svenska Dagbladet. Det konsthantverk 
som föreningen berömde låg också ofta utanför arbetarklassens eko-
nomiska möjligheter att förvärva. Först under femtiotalet, i vad jag 
skulle vilja kalla en korporativistisk anda, började Svenska Slöjdfören-
ingen och arbetarrörelsens organisationer samarbeta mer friktionsfritt 
genom exempelvis studiecirklar. ABF, SSU och Sveriges Socialdemokra-
tiska Kvinnoförbund (SSkF) inträder också som medlemmar i Svenska 
Slöjdföreningen. Som ett första tecken på denna utveckling förvärvade 
kooperationen 1937 Gustavsbergs porslinsfabrik.5

Ledande aktörer på det svenska designfältet var också aktiva i USA, 
inte minst som del av marknadsföringen av svenskt konsthantverk 
och design. Det som Gregor Paulsson (1889–1977), Gustaf Axel Berg 
(1891–1971), Åke Stavenow (1898–1971) med flera uttryckte på ame-
rikansk mark och skrev i amerikanska medier påverkade naturligtvis 
den amerikanska receptionen. Liksom det som sägs, skrivs och ställs 
ut idag påverkar bilden av det som då sades, skrevs och ställdes ut. Vår 
analys av Swedish Modern måste därför både utnyttja de erfarenheter, 
kunskaper och verktyg som vi har idag, samtidigt som dåtidens utsagor 
(visuella såväl som språkliga) måste sättas in i sin tids kontext.6

Vackrare vardagsvara

Uttrycket ”Vackrare vardagsvara” myntades som bekant i en propa-
gandabroschyr från Svenska Slöjdföreningen 1919, författad av Gregor 
Paulsson. Tillsammans med ”konstnären till industrin” var det en ofta 
upprepad slogan i svensk designdiskurs under mellankrigstiden. Den 
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oftast använda engelska översättningen av ”vackrare vardagsvara”, 
”More Beautiful Everyday Wares”, saknar svenskans mjuka alliteration 
och en hel del av slagkraften går förlorad. Men också i den engelska 
frasen betonas värdet av att formgivningen är vacker.

Från 1915 blev det en huvuduppgift för Svenska Slöjdföreningen att 
främja kontakten mellan konstnärerna och industrin. Idén om att få ut 
konstnärer i industrin hämtades från Deutscher Werkbunds program 
från 1907, men betoningen av ”vacker” mjukade upp kraven på funktio-
nalitet, till förmån för rent estetiska kvaliteter.

Härigenom skapades också ett diskursivt spänningsfält mellan, 
mycket förenklat, å ena sidan dem som lade den största betoningen på 
”vacker” och å andra sidan dem som såg den industriella tillverkningen 
av vardagsvaror som viktigast. En vanlig läsning av svensk designhisto-
ria betonar kontinuiteten från Ellen Keys Skönhet för alla, över Vackrare 
vardagsvara till Swedish Modern. Valet mellan att betona kontinuitet 
eller brott är förstås upp till historieskrivaren. Olika strukturer avteck-
nar sig beroende på vilket perspektiv som väljs. Men när kontinuiteten 
från Key till Swedish Modern oreflekterat reproduceras tenderar den 
att dölja mer än den avtecknar. Cilla Robach har istället valt att peka 
på de avgörande skillnaderna mellan Ellen Key och Gregor Paulsson. 
Medan Key tänkte sig att folk skulle bli lyckligare om de omgavs av 
vackert inredda hem, såg Paulsson den nya estetiken och Slöjdfören-
ingens uppgift som en integrerad del av moderniseringen av Sverige, 
där målet var ett modernt och rationellt samhälle. ”Vackrare vardags-
vara” hade varit en mer passande titel på Keys bok, än på Paulssons. 
Och sanningen är att Paulsson aldrig var särskilt glad över titeln som 
lär ha hittats på av en pressagent.7

Motsättningen mellan den falang, med Gregor Paulsson i spetsen, 
som betonade produktion av bruksföremål, och den som ville se Slöjd-
föreningen mer inriktad på konsthantverk levde kvar under hela mel-
lankrigstiden. De utställningar som här ska undersökas var ofta en 
balansgång mellan olika intressen och ibland, som vid Stockholmsut-
ställningen 1930, kom konflikten att blomma ut i öppna strider. I USA 
var det alltid de mer exklusiva produkterna som var mest efterfrågade 
– den vackrare vardagsvaran kunde aldrig konkurrera prismässigt med 
amerikanska masstillverkade produkter – och det finns där en än tydli-
gare dissonans mellan Slöjdföreningens retorik och dess praktik.

Design är mycket textberoende. Det är genom (kon)texten som 
föremålen skrivs in i sina diskursiva fält och ges andra meningar och 
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betydelser för brukarna än de rent funktionella och visuella. Man ska 
inte underskatta den betydelse som fraserna ”Vackrare vardagsvara”, 
”Swedish Grace”, ”Funkis” och ”Swedish Modern” hade för att fylla fö-
remålen med betydelse. Måhända gav ”Vackrare vardagsvara” tingen en 
något annorlunda aura än den Paulsson hade önskat, men utan den 
slagkraftiga titeln hade hans ganska tungfotat formulerade skrift aldrig 
fått det genomslag som den fick.

Sverige utvecklades under denna tid till en parlamentarisk demokra-
ti med ett reforminriktat socialdemokratiskt parti vid makten. Tanke-
figuren om Sverige som ett land präglat av måttfullhet och sans tycktes 
ha fog för sig. Under mellankrigstiden styrde Sverige tämligen fram-
gångsrikt mellan stalinistisk kommunism och laissez fair-kapitalism. 
Och mellankrigstiden var i Sverige inte heller en tid mellan krig; även 
om de båda världskrigens återverkningar var omfattande manövrerade 
Sverige mellan de krigande makterna vid båda tillfällena.

Det är också värt att påminna om de täta förbindelserna mellan 
statsmakt, företag och intresseorganisationer på designfältet i Sve-
rige under denna tidsperiod. På 1910-talet hade Slöjdföreningen star-
tat sin förmedlingsverksamhet under textilkonstnären Elsa Gullbergs 
(1886–1984) ledning, som med inspiration från ”Vermittlungsstelle 
für angewandte Kunst” i München, arbetade för att få ut konstnä-
rer i industrin. Detta blev en mycket framgångsrik verksamhet med 
stora återverkningar på den svenska glas- och porslinsindustrin.8 Den 
svenska statsmakten har långa historiska anor vad gäller olika slags 
stöd till industrin, men under tjugo- och trettiotalen uppstod ett sam-
arbete av mer ideologisk karaktär mellan design- och arkitekturvärlden 
och det socialdemokratiska partiet. Efter det tidiga tjugotalets relativt 
hårda klassagitation, påverkad av partisplittring, hungerupplopp och 
den ryska revolutionen, modererades den socialdemokratiska politi-
ken under andra halvan av decenniet. Socialisering stod inte längre på 
dagordningen och efter valsegern 1932 återanvände Per Albin Hansson 
det gamla konservativa begreppet ”folkhemmet” till att beteckna ett 
samhälle där alla, både rika och fattiga, kunde leva tillsammans i fred 
och samförstånd. Folkhemmet kom att innefatta områden som fri ut-
bildning, offentlig sjukvård och arbetslöshetsförsäkring. I USA kom den 
svenska politiska och ekonomiska modellen att väcka stort intresse, i 
synnerhet under Roosevelts New Deal-administration.

Visionen om det goda samhället kan också beskrivas med ord som 
renhet, omsorg, effektivitet, modernitet och standardisering. Det goda 
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samhället uppfattades vara befolkat av arbetare, tjänstemän och före-
tagare som alla strävade mot samma mål. Av ansvarstagande veten-
skapsmän som ställer sin forskning till samhällets tjänst, av bönder 
som förser landet med mat – samt av formgivare som skapar vackra 
vardagsvaror och arkitekter som ritar goda bostäder att leva i.

Parallellt med ett allt starkare internationellt intresse för den svens-
ka modellen blev svensk konstindustri alltmer uppmärksammad utom-
lands. The Studio publicerade en större artikel om Orrefors 1921. Föl-
jande år anordnade Svenska Slöjdföreningen den första utställningen 
utomlands (i Schweiz) och ett nummer av den schweiziska tidskriften 
Das Werk ägnades svensk konstindustri.9 Men det är Parisutställningen 
1925, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, 
som brukar anföras som startskottet för framgångarna för svenskt 
konsthantverk och konstindustri. Paris var ännu konstvärldens cen-
trum och de priser som Sverige belönades med (31 Grand Prix, 46 
guldmedaljer, plus en mängd andra utmärkelser) uppfattades som ett 
tecken på kvalitet och framgång.10 Amerikas benägenhet att ta till sig 
det som i Paris uppfattades som modernt, förstärktes av att USA, som 
tidigare nämnts, inte deltog på utställningen.

Syftet från amerikansk sida med att visa fram svensk samtida de-
sign var att inspirera den inhemska industrin till att modernisera sitt 
sortiment och att få USA att komma ikapp Europa.11 I amerikansk fack-
press analyserades det svenska framgångsreceptet under rubriker som 
”Why Sweden Leads in Design”.12 I fråga om glasindustrin uppnåddes 
detta mål vid mitten av trettiotalet. Produktionen vid Steuben Glass 
Works stod alldeles klart i skuld till det som Orrefors gjort tio år tidi-
gare, enligt Ostgaard, och företagets glashyttor leddes av svenska ar-
betsledare.13

Joseph Breck på Metropolitan Museum of Arts avdelning för deko-
rativ konst beskrev den svenska paviljongen som en ”oasis of delight. 
Here was beauty of proportion, of simple masses, of clean lines. Same 
freshness of expression – without violent departure from tradition 
characterizes Sweden’s exhibit of applied art.”14 Enkelhet, renhet, men 
utan brott mot traditionen. Uppskattningen av svensk design följer ett 
likartat mönster som det vi tidigare sett appliceras på svensk bildkonst. 
Det framstod som en medelvägens estetik.

Europa framstod alltså som ett föredöme för moderniseringen av 
amerikansk formgivning. Moderniseringsreceptet stavades art deco. 
Modernistisk formgivning, i termer av Corbusier, De Stijl eller Bauhaus 
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hade mycket liten resonans i USA före 1932. Modernismen var ännu 
inte på modet, medan svensk tjugotalsdesign, som några år senare 
skulle döpas till Swedish Grace,15 framstod som bland det bästa tiden 
hade att erbjuda.

Swedish Grace har en del modernistiska drag som exempelvis ytori-
enterad dekor, men är i grunden en renskalad och enkel klassicism. Till 
de områden som väckte intresse i USA hörde möbelformgivning, smide 
och textilier, men det var i synnerhet det svenska glaset som gjorde 
succé. Det betyder inte att stora kvantiteter svenskt glas såldes i USA. 
De utställda föremålen var i stor utsträckning dyrbara lyxföremål.

Kvaliteten och framgångarna för det svenska glaset tycks ur en syn-
vinkel bekräfta att Svenska Slöjdföreningens strategi var lyckad och 
framgångsrik. Genom att få ut talangfulla unga svenska konstnärer 
i glasindustrin, konstnärer som delade den tidiga modernismens es-
tetik, uppnådde företag som Orrefors och Kosta stora nationella och 
internationella framgångar. Samtidigt var dessa prestigefulla konstglas-
objekt något helt annat än de vackrare vardagsföremål som Slöjdför-
eningen uppsatt som sitt mål att initiera och sprida. ”It is ironic that 
the affordable, functional, everyday objects intended for the common 
man did not make Swedish industrial arts famous. Instead it was the 
expensive, unique, individual luxury items such as Orrefors engraved 
glass”, skriver Clarence Burton Sheffield Jr i en diskussion om svensk 
konsthantverksestetik under mellankrigstiden.16 Denna bild bekräftas 
av Anne-Marie Ericsson; enligt Gregor Paulsson fick den vackrare var-
dagsvaran draghjälp av lyxtillverkningen. ”Men att döma av katalogens 
innehåll och den internationella dagspressens illustrationer”, skriver 
Ericsson, ”var det utan tvekan lyxprodukterna som dominerade” på Pa-
risutställningen 1925.17

Men bilden är inte entydig. Derek E. Ostergard har undersökt mark-
nadsföringen och receptionen av Orrefors glas i USA. Med en reserva-
tion för att källmaterialet är svåranalyserat konstaterar han att de flesta 
beställningarna ändå rörde bruksglas. Det går dock inte att avgöra om 
Orrefors största inkomster kom från konstglas eller servisglas, eller om 
de amerikanska kunderna hade andra preferenser än de europeiska.18

Att USA inte var intresserat av svenskt konsthantverk före Parisut-
ställningen 1925 sätter Ostergard i samband med den perifera situa-
tion som de svenska immigranterna levde i. Deras koncentration till 
Mellanvästern tenderade att isolera dem från resten av landet, skriver 
Ostergard, och deras relativt sena ankomst till Amerika medförde att 
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de varit oförmögna att dra nytta av de möjligheter som funnits till-
gängliga för andra, tidigare immigrantgrupper.19

They had a very small impact if any on American culture in general. They 
often stood apart, not only from the work produced in their own country, but 
from modernist developments in America as well.20

Ostergard må ha rätt i det, men hans omdöme är också ett, förmodligen 
omedvetet, uttryck för centrums syn på periferin. Både geografiskt – 
Mellanvästern uppfattas i New York som ett bakvatten – och vad gäller 
hierarkier inom konsthantverksvärlden. Svenskt konsthantverk köptes, 
såldes och samlades i Mellanvästern före Parisutställningen 1925, inte 
minst av amerikaner med svensk härkomst. Chicago utgjorde ett vik-
tigt regionalt centrum för denna verksamhet. Tidskrifter med inrikt-
ning mot konsthantverk, som The Craftsman, rapporterade regelbundet 
om svensk konst, arkitektur och design. Men det var snarare frågan om 
traditionellt svenskt konsthantverk än prestigefullt konstglas.

Ostergard har i ett annat sammanhang pekat på att ”[m]arknads-
föringen av svenskt glas [under mellankrigstiden] förefaller ha utvecklats 
i den kommersiella världen utan stor hjälp av konstkritikernas positiva 
omdömen om de svenska föremål som visades på museerna”.21 Fram-
gångsrik marknadsföring kan leda till ett allmänt intresse som resulterar 
i museiutställningar, likväl som utställningar kan stimulera försäljning. 
Men aktiviteter på det kommersiella fältet, i synnerhet på återförsäljar-
nivå, är oftast svårspårade i artiklar och arkiv och tenderar att glömmas 
bort. Om mer vikt lades vid vad som marknadsfördes och såldes på lokal 
nivå, skulle också bilden av ett smakbestämmande centrum och passivt 
mottagande periferier kunna komma att ändras. Det finns all anledning 
att hålla detta i minnet när vi senare återkommer till Swedish Modern.

På kungligt initiativ

Sveriges anseende i USA naggades i kanten av första världskriget. 
Svensk politik uppfattades under de första krigsåren som tyskvänlig, 
något som också smittade av sig på amerikanarnas uppfattning om 
svenskar och svensk-amerikaner. Luxburgaffären, då svenska diplo-
matiska kanaler användes för att förmedla tyska chiffertelegram från 
Argentina till Tyskland, försämrade ytterligare Sveriges rykte i Förenta 
Staterna. De dåliga förbindelserna inverkade menligt på handeln efter 
kriget och Utrikesdepartementet (Ud) sökte vägar att förbättra relatio-
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nerna. Det var mot denna bakgrund som två betydelsefulla organisa-
tioner skapades: Sverige-Amerika stiftelsen (1919) och Svensk-ameri-
kanska nyhetsbyrån (1921). I sistnämndas styrelse satt inledningsvis 
två representanter från Ud, två från Sverige-Amerika stiftelsen och 
en från Publicistklubben. Organisationen följer det inom designfältet 
gängse mönstret med intimt samarbete mellan staten, näringslivet och 
olika intresseorganisationer. Den vikt organisationen tillmättes illus-
treras vidare av att dess första ordförande var stats- och utrikesminis-
ter Hjalmar Branting.22

Nyhetsbyråns uppgift var att förmedla nyheter men också andra 
slags utbyten mellan USA och Sverige. Den hade en byrå i Stockholm 
och en i New York, sistnämnda under beteckningen American-Swedish 
News Exchange (ASNe). När kontoret öppnade vintern 1921–22 låg det 
på Nassau Street på Manhattan, nära det svenska generalkonsulatet 
och handelskammaren, Wall Street och Associated Press (Ap). Närhe-
ten till Ap var betydelsefull så när Ap senare flyttade följde ASNe med. 
Tidigt upprättades ett samarbete med Ap som distribuerade artiklar 
till cirka 1 400 amerikanska tidningar; senare upprättades samarbeten 
också med United Press, Science Service och North American Newspa-
per Alliance. ASNe satsade även tidigt på att distribuera bilder, vilket 
visade sig mycket framgångsrikt. På trettiotalet verkade byrån för pro-
duktion av amerikanska guideböcker om Sverige, utgivning av svensk 
skönlitteratur i engelsk översättning, uppförandet av svenska pjäser på 
amerikanska teatrar och produktion av kortfilmer om Sverige.23

Från mitten av trettiotalet låg ASNe i det nyuppförda Rockefeller 
Center tillsammans med en rad andra svenska institutioner och stora 
delar av den amerikanska tidnings- och förlagsvärlden. Detta förklarar 
att de flesta utställningar med svensk konst och konsthantverk visades 
just i Rockefeller Center. 1960 flyttades kontoret till det hus som kallas 
the Swedish Building, och som förvärvades 1954 för FN-missionen och 
den svenska handelskammaren.

ASNe:s första chef var Börje Brilioth. 1925 började Naboth Hedin 
(1884–1973) arbeta för byrån och 1926 anställdes han som dess chef när 
Brilioth återvände till Sverige. Detta var också året för ASNe:s första 
stora pr-kampanj i samband med kronprinsbesöket som vi strax ska 
återkomma till. Hedin var född 1884 i Småland och hade 1900 emigre-
rat till USA tillsammans med sina föräldrar. Han gick ut med en B.A. 
från Harvard 1908 och arbetade som krigskorrespondent för Brooklyn 
Daily Eagle i Paris 1914–18 och därefter för Universal Press under freds-
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konferensen 1918. Åter i USA bosatte han sig i Boston varifrån han fri-
lansade för bland andra Stockholms-Tidningen.24 Hedin förblev kvar vid 
nyhetsbyrån till 1946.

ASNe bidrog kraftigt till den ökande svenska publiciteten i USA. ”By-
råns arbetsmetoder och det anseende för vederhäftighet som den ti-
digt fick bidrog utan tvivel till framgångarna, men dessa berodde också 
på tidsförhållandena inom nyhetsförmedling och kommunikationer. 
De stora telegrambyråerna och tidningarna hade ännu inte byggt ut 
sina korrespondentnät, och man hade inget emot att betjänas av en 
journalistiskt arbetande informationsbyrå representerande ett främ-
mande land”, skriver Allan Kastrup i en historik över byrån. Det ställer 
oss inför ett problem. Under senare delen av tjugotalet lär omkring tre 
fjärdedelar av materialet om Sverige i amerikansk dagspress ha haft sitt 
ursprung i ASNe och en betydande del av det som skrevs om Sverige 
och svensk kultur i USA var direkt producerat av nyhetsförmedlingen.25 
Formuleringarna i dessa artiklar är alltså inte ett uttryck för ameri-
kansk reception, även om publicering i sig kan ses som ett tecken på 
att ett intresse existerade. På sikt bidrog de också till kunskaper och 
föreställningar om Sverige som påverkat den amerikanska receptio-
nen. Receptionsanalysen försvåras ytterligare av att vi här har att göra 
med en skala av artiklar, alltifrån färdigproducerade alster utsända från 
ASNe till texter inspirerade av svenska pressmeddelanden. Det finns 
inte möjlighet att här i detalj undersöka varje publicerad texts genea-
logi, men jag vill peka på det nödvändiga i att behandla materialet med 
varsamhet och uppmärksamma de inte alltid synliga kommunikations-
vägar på vilka nyheter, informationer och propaganda färdats.

En av Naboth Hedins första uppgifter var, som sagt, pressbevak-
ningen kring det svenska kronprinsparets USA-resa. Europeiska kung-
ligheter möttes överlag med stort intresse i Förenta Staterna, och Gus-
tav Adolfs (Gustav VI Adolf) och Louise besök utnyttjades effektivt av 
ASNe. I ett tidigt skede skickades texter och bilder systematiskt ut till 
den amerikanska pressen, och marken var väl preparerad vid parets 
ankomst till New York den 26 maj 1926. Under den långa resan, som 
avslutades först den 4 augusti i San Francisco, fick de svenska kung-
ligheterna omfattande och genomgående positiv press. I Philadelphia 
lade prinsen den 2 juni grundstenen till American-Swedish Historical 
Museum, och många av svenskbygderna runt om i USA besöktes.26

Kronprinsen talade utmärkt engelska – hans första äktenskap var 
med prinsessan Margaret av Connaught och hans andra hustru Louise 
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Mountbatten hade också växt upp i England – och hade till skillnad från 
Gustav V varit vänligt sinnad till England och Förenta Staterna under 
första världskriget. I USA uppfattades han som ”a good fellow and a 
democrat” och hans vetenskapliga intressen framhölls av massmedia.27 
Under USA-resan såg kronprinsen till att använda sitt inflytande till att 
utöva påtryckningar till fromma för svenskt konsthantverk: ”Under up-
pehållet i New York försommaren 1926 gjorde kronprins Gustav Adolf 
fem eller sex besök hos Metropolitan Museum of Art, och vid mitten 
av januari 1927 öppnades i Amerikas främsta konstmuseum en stor ut-
ställning av svenska produkter”, skriver Kastrup en smula lakoniskt.

Jag har inte kunnat belägga Kastrups uppgifter, som förefaller lite 
märkliga.28 Hedvig Hedqvist har påpekat att kronprinsens kontakter 
inom arkeologin befrämjade kontakterna med museet, samt att formu-
leringar i museets rapportering förstärker bilden av svenska påtryck-
ningar på museet. Hon har även stöd i muntliga källor från personer 
med god insikt i vad som hände på designfältet under denna tid. Men 
den svenska bearbetningen av Metropolitan Museum of Art hade med 
största säkerhet inletts redan 1925 på Parisutställningen. Kronprisens 
betydelse var måhända att med kunglig glans föra frågan till ett avgö-
rande?29

Det är förstås anmärkningsvärt att Metropolitan Museum of Art 
visade en utställning med konsthantverk från ett annat land, som de 
inte själva producerade. I den svenska pressen framhölls oftast utställ-
ningen som ett uttryck för de svenska framgångarna i Paris.30 Social-
Demokraten kunde den 20 juli 1926 meddela att styrelsen för Metropo-
litan Museum of Art utfärdat en inbjudan till en utställning av modern 
svensk konstslöjd.

Inbjudan framfördes till kronprinsen vid dennes besök i New York samt till 
Svenska slöjdföreningens direktör, fil dr Gregor Paulsson. [– – –] Utställning-
en är beräknad att hållas under tiden 15 januari – 28 februari 1927 samt skall 
omfatta glas, textilier, metaller, keramik, bokkonst och möbler. Det är en 
sällsynt hedersbetydelse, som genom inbjudningen visas svenskt konsthant-
verk, i det att Metropolitan Museum denna Amerikas främsta konstinstitu-
tion, aldrig tidigare anordnat en utländsk exposition.31

De exakta omständigheterna kring utställningens tillkomst går inte att 
utläsa ur de skriftliga källorna. I Metropolitans arkiv finns korrespon-
dens och interna PM kring kronprinsens lunch på museet den 11 juni 
1926. Den tillkom på initiativ från Henry Goddard Leach. När museets 
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ledning blir klar över kronprinsens intresse för arkeologi – han hade 
under resan blivit hedersdoktor vid Princeton University – arrangerar 
man en ambitiös visning av samlingarna, under ledning av museidi-
rektören Robert W. De Forest och intendenten för konsthantverks-
samlingen Joseph Breck. Zorns The Cigarette Girl och Nils Kreugers 
Winter Idyl samt The Red Sunset plockas fram ur magasinen. De Forest 
och Breck var naturligtvis också med vid lunchen. Några dagar senare 
tackar museichefen Breck för hjälpen med vad som utvecklats till ”more 
of a formal occasion than I had any reason to suppose”.32

Svensk design på Metropolitan Museum of Art 1927

Metropolitan Museum of Art började efter första världskriget visa och 
samla samtida design och konsthantverk, om än i begränsad skala. 
Årliga utställningar av amerikansk design var tänkta att stimulera det 
inhemska intresset. En ytterligare förändring av museets inriktning in-
träffade 1922, när Edward C. Moore Jr beslöt att årligen donera $10 000 
för inköp av modern dekorativ konst. En betydande andel av pengarna 
användes till inköp av europeiska föremål, främst från Frankrike och 
Danmark.33 Med dessa medel köpte museet även in de tre första glasfö-
remålen från Orrefors 1924: en pokal av Edvard Hald, samt en skål med 
tillhörande fat av Simon Gate.34

Intresset vid Metropolitan Museum of Art för svenskt konsthant-
verk kan kanske betecknas som måttligt vid denna tid. Joseph Breck 
(1885–1933), intendent för avdelningen för dekorativ konst, har beskri-
vits som en försiktig general. Hans huvudsakliga område var medeltida 
konst, och han föredrog elegant design med rötter i traditionen, fram-
för modernistiska objekt.35

1925 reste Breck till Parisutställningen. Han skrev senare uppskattan-
de om den svenska paviljongen, men merparten av förvärven utgjordes 
av franska möbler.36 Dessa kom även att ingå i en vandringsutställning 
1926, med ett urval föremål från Parisutställningen, som öppnade i 
Boston den 26 januari 1926 och sedan visades i New York, Cleveland, 
Detroit, Chicago, Minneapolis, St Louis, Pittsburgh och Philadelphia. 
Urvalet på utställningen ger en fingervisning om vad de amerikanska 
museerna uppfattade som mest sevärt; omkring 350 av utställningens 
400 föremål var franska. Övriga representerade nationer var Danmark, 
Sverige, England, Tjeckoslovakien och Österrike. Av dessa nationer var 
Danmark i särklass bäst representerat. Ur ett amerikanskt konsthisto-
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riskt perspektiv är utställningen betydelsefull eftersom den gav publi-
ken på hemmaplan en första möjlighet att se den franska design som 
skulle påverka utvecklingen av den amerikanska formen av art deco 
som vid denna tid börjat ta fart.

Från Sverige deltog fem utställare: Orrefors (åtta vaser av Gate och 
Hald), Annie Frykholm (en vävnad utförd av Thyra Grafströms textilaf-
fär), Handarbetets vänner (en vävnad formgiven av Carin Wästberg), 
Märta Måås-Fjätterström (en matta) samt Malmöhus Hemslöjdsfören-
ing (en matta formgiven av Eva Nilsson). Det var alltså graverat glas och 
textiler som visades från Sverige, men i högst begränsad omfattning. 
Cirka tre procent av utställningens föremål kom från Sverige, en inte 

Svensk design i 
New York. Metro-
politan Museum of 
Art, 1927. Utställ-
ningsarkitekt: Carl 
Bergsten. Foto: 
Svensk Form.
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alltför imponerande indikation på svensk designs position. I museets 
månatliga bulletin är det också de franska föremålen som får mest ut-
rymme, medan Orrefors endast vid ett tillfälle omnämns kortfattat.37

Något tyngre framträdande fick alltså inte svensk design i och med 
1926 års utställning.38 1927 och 1928 hölls inga utställningar med ame-
rikansk design. Istället visades två internationella utställningar. 1927 
den ovan nämnda utställningen med svensk design och konsthantverk 
och 1928 en med internationell modern keramik, som också innehöll 
föremål från Sverige.

Det förefaller, mot denna bakgrundsteckning, ha funnits en vilja 
hos museet att visa europeisk samtidsdesign. Sverige ingick visserli-
gen i det fåtal europeiska länder som bedömdes vara intressanta, men 
det var Frankrike som stod i fokus. Även om de svenska framgångarna 
i Paris förmodligen överdrivits i svensk historieskrivning, var de up-
penbarligen av tillräcklig omfattning för att svensk konstindustri skulle 
väcka ett visst intresse i USA vid denna tid.39

Man ska förstås inte heller glömma att svenskt konsthantverk och 
konstindustri länge varit uppmärksammade i USA. Den svenska textil-
konsten hade alltsedan världsutställningen i Paris 1900 en stark ställ-
ning internationellt. Så sent som några månader före utställningen på 
Metropolitan Museum of Art hade bland andra Märta Måås-Fjätter-
ström, Amalia Engdahl och Thora Kulle framgångar på en utställning 
med kvinnliga konsthantverkare i New York.40

Det som är anmärkningsvärt med Metropolitan-utställningen 1927, 
är att den inleder en förändrad reception av svensk design. Enligt Os-
tergard marknadsfördes svenska produkter i USA under tjugotalet inte 
med betoning av deras nationella härkomst. ”Svenskt” var ännu inte 
något försäljningsargument, och produkterna såldes tillsammans med 
varor från andra länder inklusive USA. Ursprungslandet (coo) var an-
tagligen inget tungt argument för de flesta kunder. Det var först med 
Swedish Modern, under andra halvan av trettiotalet, som ”Made in 
Sweden” blev en viktig del av produkternas identitet. Samtidigt sker en 
förskjutning från betoning av olikhet (exempelvis den nordiska rasens 
särart) till att understryka likheten mellan Sverige och USA. Enkelheten 
hos svensk design var tänkt att tilltala amerikanska kunder, och det 
informella levnadsättet i den nya världen.41

Metropolitan Museum of Art tog beslut om att visa utställningen 
i slutet av juli 1926, under förutsättning att museet inte behövde stå 
för några andra kostnader än att packa ner den efter utställningstidens 
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slut. Efter förhandlingar med svenskarna gick man senare även med på 
att bekosta frakten mellan New Yorks hamn och museet. Allt ekono-
miskt och estetiskt ansvar låg på de svenska representanterna, av vilka 
Gregor Paulsson var den var mest aktive i förhandlingsarbetet.42

Från svenskt håll satsades stort på utställningen.43 Den stod under 
kronprinsens beskydd och Kommerskollegium sköt till lotterimedel till 
utställningen eftersom ”högt stående konstslöjd bör kunna tilldraga 
sig uppmärksamhet på den köpstarka amerikanska marknaden”.44 Un-
der ledning av utställningskommissarie Gregor Paulsson och Svenska 
Slöjdföreningen förbereddes utställningen noggrant i Sverige. Utställ-
ningsarkitekturen var ritad av Carl Bergsten och montrarna tillverkades 
i Sverige. Att det var den svenska Parispaviljongens arkitekt framhölls 
också i Metropolitan Museum of Arts marknadsföring.45

Det var alltså en näst intill färdig utställning som skeppades över. 
Metropolitan Museum of Art hade redan sommaren 1926 gjort klart att 
ingen försäljning fick ske på eller i samband med utställningen. Detta 
beslut stod i uppenbar motsatsställning till Kommerskollegiums, Slöjd-
föreningens och de svenska producenternas önskan om att få in en fot 
på den amerikanska marknaden. Gång på gång försökte de svenska re-
presentanterna få till en möjlighet att sälja varor i samband med utställ-
ningen, med följden att museets representanter blev alltmer irriterade.

Vernissage för specialinbjudna gäster skedde den 17 januari 1927. 
Museets president, Robert W. de Forest, höll ett kort tal:

It is a notable exhibition that The Metropolitan Museum of Art opens today. 
It is the first one-country exhibit of industrial art ever held in this country. It 
comes to us under royal auspices, none the less welcome in this democratic 
country because they are royal. It was His Royal Highness, the Crown Prince 
of Sweden, when he was entertained at our Museum a few months ago, who, 
as I remember, suggested it. [– – –] But, notable as his exhibition is in its rela-
tion to royalty, it is even more notable in the character of its exhibits, and in 
their installation. It is democratic in that the objects displayed, beautiful as 
many of them are, are as a rule not costly but are appropriate even to humble 
homes.46

Indikerade de Forest i sitt tal påtryckningar från Sverige? Det kan tyckas 
så. Men betoningen av kungligheternas betydelse kan också uppfattas 
som ett tidstypiskt amerikanskt svärmeri för europeiska kungligheter. 
Hur det än må vara med saken, kontrasterar de Forests beskrivning 
av utställningens tillkomst med det efterföljande talet av den svenske 
envoyén i Washington, Wollmar Boström:
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It was […] with great joy and gratitude that we learned – during the visit of 
His Royal Highness, the Crown Prince of Sweden, and perhaps owing to his 
interest in this matter – that the Metropolitan Museum offered to open its 
doors to an exhibition of this kind…47

Utställningen visades i museets flygel för dekorativ konst. Längs väg-
garna visades böcker, möbler, textilier och gjutjärn. I montrar på golvet 
återfanns glas, porslin, keramik, tenn och silver. Allt som allt ställde 88 
utställare ut ett par hundra verk.48

Utställningen blev en stor publikframgång. Gregor Paulsson nämner 
särskilt ASNe:s insatser, men att döma av materialet i Svensk Forms 
arkiv var marknadsföringen på det hela taget professionellt skött.49 Ut-
ställningen var tänkt att visas februari månad ut, men förlängdes till 
20 mars, ”in response to the very evident interest in it”. 50 Under en 
enda dag besöktes utställningen av 6 000 personer och under de första 
sex veckorna den visades sågs den av 55 000 besökare som köpte 4 000 
exemplar av katalogen.51 Intresset var större än vad som förväntats och 
katalogen fick tryckas i flera upplagor under utställningens gång.

Den drygt 50-sidiga katalogen från New York innehåller reproduk-
tioner av 27 föremål, en förteckning över utställda verk och deras till-
verkare, samt en introduktion av Joseph Breck. Han beskriver svenskt 
konsthantverk och design som en lyckosam kombination av tradition 
och modernitet, huvudsakligen producerad för att möta medelklassens 
smak och behov.52 Breck betraktar objekten som uttryck för stilinfluen-
ser, nationella rötter och smak, medan en senare broschyr från Detroit 
även tar upp det nordiskt, demokratiska sinnelaget:

The quality of this decorativeness derives partly from the deeply rooted dem-
ocratic tradition in Northern peasant work of simple masses, clean line and 
clear color, touched with a gay gift of story-telling…53

Den amerikanska tullmyndigheten godkände inte att de föremål som 
tagits in för utställningen blev föremål för försäljning. Den pragma-
tiska lösningen blev att orderupptagningen genomfördes av Svenska 
Slöjdföreningen under det svenska konsulatets adress. Ett sant kor-
porativistiskt samarbete mellan staten, näringslivet och en intresseor-
ganisation kan det tyckas. Trots det omständliga arrangemanget gick 
försäljningen över all förväntan, och uppskattades av Gregor Paulsson 
redan i början av april 1927 till över 70 000 kr.54

Utställningen fick god publicitet. Inte minst tycks ASNe:s beredvil-
lighet att serva den amerikanska pressen med bra bildmaterial ha haft 
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gott resultat, och flera förhandsartiklar publicerades.55 Redan hösten 
1925, alltså långt före kronprinsens besök, hade byråns nye medarbe-
tare Naboth Hedin fått en artikel om ”The Renaissance of Household 
Arts in Sweden” publicerad i House Beautiful. ASNe bidrog alltså till kän-
nedomen om svenskt konsthantverk både genom egenproducerade ar-
tiklar och genom samarbete med externa skribenter.56

Ingeborg Glambek skriver i sin studie av utländsk reception av nor-
disk design och arkitektur att utställningen inte blev särskilt uppmärk-
sammad i amerikansk press. Hon har endast funnit ett omnämnande. 
Det är New York Times som i sin konstspalt noterar att Metropolitan 
Museum of Art funnit det intressant att visa svensk dekorativ konst! 
Glambek finner omnämnandet arrogant, men anser att det säger mer 
om synen på dekorativ konst än om synen på Sverige.57

Men Glambeks påstående bygger på ett bristfälligt underlag. New 
York Times publicerade faktiskt flera artiklar om utställningen, som där-
till uppmärksammades – inte sällan med bildreportage – i flera andra av 
New Yorks dagstidningar: New York Herald Tribune, New York American, 
The World, Brooklyn Daily Eagle och New York Sun.58 Dessutom skrevs 
det om utställningen i tidningar på andra orter samt i specialpressen. 
Min bedömning är utställningen blev väl uppmärksammad och att alla 
artiklar var positiva, för att inte säga entusiastiska, i sina värderingar av 
den. En viss förvåning uttrycks dock om att hela utställningen produ-
cerats i Sverige och i stort sett färdig skeppats över till New York.59

Det är i mycket stor utsträckning Svenska Slöjdföreningens bild av 
den svenska konstindustrin som reproduceras i amerikanska medier. 
De framgångsrika försöken att föra ut konstnärer i industrin refereras 
ofta. En dominerande uppfattning är att Sverige lyckats tillverka va-
ror av hög konstnärlig halt till rimliga priser som gör dem möjliga att 
förvärva av medelklassen. Oftast förklaras de moderata priserna med 
den industriella masstillverkningen, men det noteras också att Sverige, 
jämfört med USA, är ett låglöneland.60 Att produkterna är ganska bil-
liga betyder inte att de är mindre konstfulla. Det är ett felslut att tro 
att konst måste vara lyx, skriver Nellie C. Sanford under rubriken ”Real 
Artistry at Moderate Cost” i Good Furniture Magazine.61

Den svenska designen är emellertid inte eftersträvansvärd för majo-
riteten av besökarna enkom för dess moderat satta pris – även själva 
föremålens uttryck är sansade, enligt flera skribenter.



258

The exhibition of Swedish decorative arts in the Metropolitan Museum of 
Art is an undoubted success. The glass, silverware, rugs and crockery are el-
egant, artistic and at the same time fitted for instant use. There is nothing in 
it anywhere that any of us would have to grow up to. The sedate combination 
of beauty and practicality is such that even the average individual – he whose 
education in the arts is not extensive – must recognize the desirability of the 
things on display and yearn to possess them.62

Det är design för den vanliga människan – genomsnittsamerikanen. 
The World skriver, att den svenska konstindustrien verkar mindre radi-
kal än den franska och att den utmärker sig genom prov på god hant-
verksskicklighet och nationell tradition. Helen Appleton Read i Brook-
lyn Daily Eagle poängterar att den svenska konstindustrin inte strävar 
efter att vara modern för modernitetens skull. Formspråket har logiskt 
vuxit fram ur nya produktions- och levnadsförhållanden, samt nya 
skönhetsideal.63

En av de skribenter som ASNe hade god relation till var Alma Louise 
Olsen.64 De som kommer för att få se kubistisk eller expressionistisk 
konst, kommer att bli besvikna, skriver hon i en anmälan av utställ-
ningen; designen är resultat av en långsam och gradvis evolution där 
gångna tiders traditioner dröjer kvar. Olsen spårar reminiscenser från 
bland annat vikingatiden och rokokon, men ser den ändå som ett ärligt 
och uppriktigt försök att tala samtidens språk.65

Från flera håll uppskattas alltså ambitionerna att förena det nya med 
det historiska, nationella arvet. Joseph Breck framhåller i en presenta-
tion av svenskt konsthantverk i Bulletin of the Metropolitan Museum of 
Art att det har lycktas förnya sig utan att på ett våldsamt sätt bryta 
med traditionen, samt att det avspeglar ”the tastes and needs of the 
comfortable middle class for which it is made”.66 Brecks artikel är ett 
tidigt uttryck för den reception av medelvägens estetik, för medelklas-
sens konsumenter, som kommer att bli det dominerande tolknings-
mönstret för svensk design i USA under flera decennier.

Men det restes också invändningar mot att se Sverige som en före-
bild och modell. Ett dominerande tolkningsmönster, som vi tidigare 
observerat, är att svensk konst, konsthantverk och design, var ett ut-
tryck för ett rasmässigt homogent land. De svenska idéerna kunde där-
för inte överflyttas till ett stort och heterogent land som USA:

It is doubtful whether in this country it would work as yet, if ever. Lacking the 
cohesion of interest that exists in a small country and among a people tena-
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cious of racial tradition, and lacking also the innate genius for craftsmanship 
whether of hand or machine by which the Swede is distinguished among his 
fellows, we should find it very difficult to establish a standard of industrial 
art that would obtain throughout the country. It would not even be desirable 
that the country should recognize a central authority in standards.67

Amerikaner älskar att pröva allt, fortsätter artikeln. Åtminstone en 
gång: ryska, tjeckiska, franska, spanska palatsdekorationer… rustika 
bondstugemöbler. Varför inte prova svenskt denna säsong? är en out-
talad fråga i artikeln. Andra tidningar rapporterar att det blivit modernt 
att inreda sitt hem i svensk stil.68

Den för de svenska aktörerna så viktiga försäljningen tycks också ha 
gått bra. Paulsson meddelade – antagligen med sedvanlig känsla för po-
sitiv reklam – att inte mer än en tiondel av utställningen skeppades till-
baka till Sverige till följd av den goda avsättningen.69 Han kunde också 
meddela att varuhuskedjan Wanamakers börjat lansera svenskt konst-
hantverk. Greta Trygger, som tidigare hade arbetat med utställningen 
på Metropolitan Museum of Art, inredde avdelningen både i New York 
och Philadelphia, och tonvikten tycks ha legat på traditionellt konst-
hantverk och slöjd. Lergökar rapporterades vara en storsäljare, liksom 
de kopior av Vasatidens rustika möbler som en svensk snickare börjat 
tillverka. Även tennföremål och Arthur C:son Percys formgivning för 
Gefle porslinsfabrik sålde bra. Svårare att sälja var däremot det dyrare 
Orreforsglaset.70

Även Metropolitan Museum of Art förvärvade ett flertal objekt, som 
följande år fanns utställda i den dekorativa avdelningen: en stol av Carl 
Malmsten,71 glas från Orrefors, bland andra Halds Fyrverkeri, dansande 
nymfer av Gate och betande hjortar av Ewald Dahlskog. Vidare fanns 
en vas av Wilhelm Kåge, tenn av Anna Petrus, samt en bonad av Maja 
Andersson. Museet hade vidare köpt in, men ej ställt ut, en gjutjärn-
surna från Näverkvarn.72 I en artikel i museets tidskrift diskuteras det 
svenska glaset, som beskrivs som sällsynt väl anpassat för storskalig 
produktion.73

Exportfrågan är under denna tid central för Gregor Paulsson och 
Svenska Slöjdföreningen. Såväl i diskussionerna med olika intressenter 
och statsmakten, som i rapporteringen till pressen, framhålls de stora 
möjligheterna på den amerikanska marknaden. Det var viktigare att 
exportera varorna än idéerna bakom dem. Tage Palm beklagar sig 1928 
över att svenska tillverkare, som fått stora beställningar, ”amerikanise-
rat” sina produkter och att den svenska karaktären därmed utplånats.74 
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Detta ger en föraning om de diskussioner som kommer att föras tio år 
senare, och som vi kommer att återvända till.

Medelklassens estetik

Slöjdföreningens direktör Gregor Paulsson kom till New York till öpp-
ningen av utställningen i egenskap av utställningskommissarie. I en 
artikel i Bulletin of the Metropolitan Museum of Art presenterade han sin 
och Slöjdföreningens syn på behovet av konstnärer i konstindustrin. 
Han framställde det som en generationskamp:

The struggle of the artists to win a place in the arts and crafts is now, in fact, 
a struggle of one generation of artists against another. The younger artists 
– in years or in spirit – are, more or less directly, resisting the older architects 
and artcraftsmen, who in most cases are hostile toward cooperation with in-
dustry.75

Anpassningen av föremålen för industriell massproduktion krävde ett 
nytt formspråk, rensat från ologiska ornament och dekorationer som 
inte passade materialet, framhöll Paulsson.

Paulsson höll under New York-vistelsen även en lunchföreläsning 
för The Advisory Committee on American Industrial Art. Paulssons 
tal spreds gratis av Metropolitan Museum of Art som särtryck till, vad 
författaren själv benämner som, ”konstindustriella kretsar i Förenta 
Staterna”.76 Det var åtta år sedan hans Vackrare vardagsvara publice-
rades och tre år före öppnandet av Stockholmsutställningen. Det var 
också ett par månader före öppnandet av Weissenhof-utställningen i 
Tyskland,77 vars idéer skulle få stort inflytande på den svenska funk-
tionalismen. Paulssons tal kan användas som en indikation på hans 
ambivalenta hållning, eller kanske snarare pågående rörelse från en 
mer traditionell Arts and Crafts-estetik mot en striktare funktionalis-
tisk estetik. Det är emellertid inte mitt huvudsyfte här; jag vill snarare 
peka på hur redan Paulssons Sverigebild på Metropolitan Museum of 
Art 1927 preparerade den medelvägens estetik som blev svensk designs 
främsta framgångsrecept knappt tio år senare.

Svenska Slöjdföreningen var vid denna tid angelägen om att både 
förvalta Arts and Crafts-arvet, de svenska hantverkstraditionerna, och 
att spela en aktiv roll i moderniseringen av Sverige. En majoritet av 
svenskarna levde på tjugotalet utanför storstäderna, och det var en 
viktig uppgift att få med sig landsbygdens befolkning i modernise-
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ringssträvandena. Gregor Paulsson uttryckte en tillförsikt att lantliga 
traditioner skulle kunna kombineras med urban modernitet, att för-
industriellt hantverk kunde samleva med modern industriproduktion. 
Även om svensken vill ha alla moderna bekvämligheter i sitt hem, be-
varar han gamla tiders ideal när det kommer till möblerna, sa Paulsson 
till sina amerikanska åhörare.78

En viktig tankefigur för Paulsson var att konsten avspeglar de rå-
dande samhällsförhållandena, en idé som han förmodligen inspirerats 
till av Aloïs Riegl och Karl Marx. ”Formerna äro icke absoluta, men 
tillkomma icke heller av en tillfällighet. Det existerar ett nödvändigt 
samband mellan dem och den tids politiska och sociala karaktär, under 
vilken de kommo till”, skrev han i Vackrare vardagsvara.79 Men Paulsson 
tänkte sig inte sambandet som momentant och ovillkorligt, eftersom 
samhället aldrig är homogent, och olika samhällsgrupper rör sig sig i 
olika takt med tiden. Precis som i politiken kunde situationen därför 
påverkas genom propaganda och faktiska handlingar.

I sitt föredrag i New York pekade Paulsson ut den klass som skulle 
förändra designens framtid: det var inte företagarna, inte heller arbe-
tarna, utan medelklassen. De förmögna kunde, enligt Paulsson, sällan 
skilja det vackra från det dyrbara. Klasserna utan kultur försökte olyck-
ligtvis härma de rika genom att köpa billiga imitationer. Därför satsade 
Slöjdföreningen sitt krut på medelklassen och den bildade delen av ar-
betarklassen, ”whose desire it is to get beautiful surroundings before 
they buy a motor-car”.80

Paulsson hade en fot kvar i Ruskins estetik och erkände att den 
industriella produktionen gett skral kvalitet som resultat. Men detta 
gällde bara det infantila industriella stadiet; ”If you look at the motor-
car business, for instance, you will find that there is more interest today 
in good cars than in the inexpensive, but short-lived one.”81 Argumen-
tet att det är bättre att köpa dyrt, för att det håller längre, föll kanske 
inte Henry Ford i smaken, men det är ett ofta återupprepat argument i 
svensk designdiskurs. Medelklassen lade en stor del av sin inkomst på 
sina hem, fortsatte Paulsson, dess motto är att man ska äta under sin 
inkomst, klä sig i enlighet med den, och inrätta sitt boende över den.82

Denna medelklassens designvänliga attityd var emellertid inte med-
född utan resultatet av effektiv propaganda från Slöjdföreningen. Folk 
köper vad man säger åt dem att köpa, enligt Paulsson.83 Också på en 
annan punkt var Paulsson tydlig. Bra design skapas genom att man får 
ut de bästa konstnärerna i industrin. Dessa hittar man inte bland stu-
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denterna på konsthantverksskolorna, utan bland bildkonstnärer och 
arkitekter. För att få dem att ta tjänst som formgivare på företagen 
måste man få dem att överge en del av sin konstnärliga frihet. Det är 
inte lätt eftersom de hellre väljer att svälta i tron att de är genier, än 
säljer sig till näringslivet.84

Paulsson använde den amerikanska utställningen till att befästa den 
svenska konstindustrins position på hemmaplan. Såväl före som under 
och efter utställningen berättade han välvilligt för den svenska pressen 
om det stora intresset som mötte svenskt konsthantverk och design 
i USA. ”Många städer i U.S.A. tävla om vår konstindustriutställning”, 
”Alla tala om den svenska konstutställningen. Storartad framgång för 
vår konstindustri i New York” och ”Den svenska konstindustrin på se-
gertåg”, är tre rubrikexempel från Paulssons återkomst till Sverige.85

Ut på turné

Efter New York skickades den svenska konsthantverksutställningen ut 
på turné. Beslutet att låta utställningen turnera fattades mycket sent. 
Den ansvarige vid Metropolitan Museum of Art, Joseph Breck, hade 
så sent som den 5 januari 1927 inte hört talas om några andra utställ-
ningsorter.86 Liksom det mesta i samband med utställningen sköttes 
turnéplanerna av de svenska arrangörerna.

Första anhalt var Detroit där den öppnade den 16 maj på Society 
of Arts and Crafts i Detroit. Genom aktivt arbete från svensk sida och 
med god draghjälp av succén i New York hade den fått god förhands-
publicitet. I förhandsartiklarna omnämndes framgången i New York.87 
Kringarrangemang som en svensk afton med musik, föredrag och film-
visning anordnades. Försäljningen uppgick till över $9 000 och tillsam-
mans med frivilligt insamlade medel täcktes kostnaderna.88 Tage Palm, 
som vi tidigare stött på i samband med Carl Milles, svarade för utställ-
ningens genomförande i Detroit och Chicago.89 Palm redigerade kata-
logen och höll föreläsningar i samband med den. Chefen för Sverige-
Amerikalinjens Chicagokontor John Sjunneson, som skulle fortsätta 
samarbetet med Palm efter utställningen, skötte försäljningen.90

Efter Detroit gick utställningen vidare till Art Institute i Chicago, 
där den öppnade den 9 augusti. Utställningens kostnader garantera-
des i Chicago av privatpersoner.91 Den sammanlagda försäljningen blev 
något mindre än i Detroit, knappt $9 000, vilket ledde till ett litet un-
derskott.92
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Till utställningen översatte Tage Palm Erik Wettergrens bok L’Art 
décoratif moderne en Suède från världsutställningen i Paris 1925 till eng-
elska.93 Efter en femtiosidig introduktion följer ett par hundra illustra-
tioner, varav flera i färg. Konsthantverket får det största utrymmet, i 
synnerhet textil och metallkonst. Det är exklusiva objekt som avbildas, 
inte ”vackrare vardagsvara”. Sextio exemplar av boken delades ut till 
museer, ledande affärsmän och kritiker vid utställningarna i New York, 
Chicago och Detroit.94 Boken recenserades i New York Times,95 och efter 
New York-utställningen kunde Gregor Paulsson rapportera att uppla-
gan om 800 exemplar var slutsåld och att en ny upplaga var beställd.96 
Uppmuntrade av det internationella intresset översattes ett flertal 
böcker om svenskt konsthantverk, design och arkitektur till engelska 
under de följande åren.97

Det intresse utställningen väckte avspeglas även i en rad förfrågningar 
från institutioner runt om i USA och Kanada att få visa utställningen. De 
svenska arrangörerna avböjde samtliga – det fanns inte finansiella och 
organisatoriska möjligheter att låta utställningen fortsätta turnera.98

Däremot kom svenskt konsthantverk att visas i andra sammanhang 
under de kommande åren. Metropolitan Museum of Arts ovan nämnda 
designavdelning fortsatte att visa svenska föremål och de inkluderades 
också i vandringsutställningar. 1928–30 anordnade American Federa-
tion of Arts med stöd av General Education Board fyra internationella 
vandringsutställningar. Den första omfattande porslin och keramik, 
den andra glas och mattor, och den tredje ägnades metallarbeten och 
bomullstextilier.99 Som synes innehöll varje utställning två kontras-
terande material. De turnerade inte längs samma rutt, men varje ut-
ställning visades på ett knappt tiotal framstående museer och innehöll 
arbeten från knappt tio länder. Sverige var ett av dessa.

Syftet var att uppmuntra och utveckla den inhemska produktionen 
genom att jämföra den med objekt från Europa. För vår räkning kan 
utställningen användas som en värdemätare på hur svenskt konsthant-
verk och design uppfattades i relation till andra länder som USA fann 
värda att uppmärksamma (England, Frankrike, Tyskland, Österrike, 
Italien, Tjeckoslovakien, Danmark, Schweiz och Holland). Vi kan no-
tera att Sverige ansågs intressant nog att inkluderas i alla tre utställ-
ningarna, men att svensk design inte fick någon framträdande plats 
vare sig på utställningarna eller i receptionen.

De svenska mattorna beskrevs av Elisabeth Luther Cary i New York 
Times som ”sturdy conventional”. Ingen av mattorna var, enligt recen-
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senten, ”aggressivt modern” utan alla hade en stilla, nationell prägel.100 
Walter Rendell Storey uppmärksammar att svensk textil hämtar inspi-
ration från traditionella vävnader, och nämner bland andra Elsa Gull-
berg och Marianne Stiernstedt som framträdande konsthantverkare.101 
Glaset omnämns ytterst kortfattat. Enligt utställningsarrangören var 
det från Frankrike mest inspiration kunde hämtas för en förnyelse 
inom glasindustrin, även om Sverige och Österrike uppmärksammas 
för renässansen för det graverade glaset. Den svenska keramikutställ-
ningen berörs knappt alls av recensenterna, även om Cary nämner 
Gunnar Nylunds ”splendid stoneware” i den danska avdelningen.102

Stockholmsutställningen

Stockholmsutställningen 1930 har en så betydelsefull plats i svensk 
design- och arkitekturhistoria och har efterhand mött så mycket upp-
märksamhet i USA att den i detta sammanhang inte kan förbigås. 
Svenska Slöjdföreningen var den drivande kraften bakom utställning-
en och Gregor Paulsson dess generalkommissarie. Den var tänkt att 
dra nytta av det stora internationella intresset för svensk formgivning 
och arkitektur, även om utställningens målgrupp primärt var svenskar. 
Naturligtvis kom det ändå många tillresta journalister, formgivare, ar-
kitekter och allmänt nyfikna från hela Europa, samt från USA.

Inför utställningen hade den svenska design- och arkitekturvärlden 
polariserats i två läger, allmänt kallade ”tradis” och ”funkis”, med rötter 
i de gamla motsättningarna mellan hantverk och industriproduktion, 
eller modernism och tradition. Företrädarna för ”funkis” var starkt in-
spirerade av de senaste årens europeiska modernism, såsom den visats 
upp i bland annat Paris 1925, Stuttgart 1927 och Barcelona 1929. Tra-
dislägret, med Carl Malmsten och Carl Milles, betonade betydelsen av 
att inte tappa kontakten med traditionen. Paulsson hade, jämfört med 
ovan refererade anförande i New York 1927, förflyttat sig mot en mer 
renodlad funktionalistisk estetik, och betraktades som en ledande fö-
reträdare för funkis tillsammans med arkitekterna Gunnar Asplund, 
Eskil Sundahl, Sven Markelius och Uno Åhren. Modernismens histo-
rieskrivare har velat framställa Stockholmsutställningen som en ren-
odlad uppvisningsplats för funktionalistisk formgivning. Sanningen 
är snarare att en brokig skara föremål ställdes ut i de modernistiska 
byggnaderna; från rostfria diskbänkar till dalahästar (sistnämnda var 
utställningens försäljningssuccé).
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Inför utställningen inrättades propagandakommittéer på olika håll i 
världen, och utländska resebyråer kontaktades för att sprida reklam.103 
Redan 1928 började ASNe förberedelsearbetet i USA. Under våren 1930 
publicerade ett trettiotal amerikanska tidskrifter, med en sammanlagd 
upplaga på en och en halv miljon, artiklar om svenskt konsthantverk 
och arkitektur. Därtill kom kortare och längre artiklar i dagspressen. De 
svenska arrangörerna var mycket nöjda med utfallet i USA.104

En av dessa artiklar, författad av Naboth Hedin, publicerades i in-
flytelserika International Studio i mars 1930. Texten följder det gängse 
mönstret. Vad svenska formgivare vill, skriver Naboth, är att utfor-
ma beboeliga och bra hem (”livable homes”) för vanligt folk (”average 
people”). Hur långt de lyckats kommer att visas på sommarens utställ-
ning. Naboth beskriver kort, med en hänvisning till Corbusiers bostads-
maskin, att det i Sverige finns funktionalister, men också de som rea-
gerar mot extrem formgivning. Alla är dock överens om att kombinera 
skönhet och brukbarhet, så att föremålen blir användbara i det mo-
derna livet.105 Artikeln är rikt illustrerad med bilder från ASNe. Noter-
bart är att ingen av bilderna visar den nya funktionalistiska designen. 
Istället är det tjugotalsklassicismen som dominerar. Sannolikt var det 
detta utbud som fanns i ASNe:s bildbank vid denna tid. Förhandspubli-
ceringen av Stockholmsutställningen i USA förberedde därmed inte de 
amerikanska besökarna på vad de skulle möta på Djurgården.

Antalet utländska besökare uppskattas till 27 000 (av total cirka en 
miljon). Enligt uppgift kunde arrangörerna visa fram tidningsklipp 
från mellan 35 och 40 länder.106 Från USA reste fjorton journalister som 
inbjudits av Svenska Amerika Linien, Stockholmsutställningen och 
Statens järnvägar, och valts ut av ASNe. De fick fem dagars vistelse i 
Sverige betald av arrangörerna, men var fria att stanna längre på egen 
bekostnad. Deras besök resulterade i ett hundratal artiklar och det förs-
ta amerikanska ljudfilmsreportaget från Sverige.107

På utställningsområdet fungerade tidskriften Byggmästarens pavil-
jong som mötesplats för de utländska besökarna. Den var ritad av Uno 
Åhren, med skärmväggar av uppförstorade sidor ur tidskriften och 
böjträstolar med flätad sits. Här kunde man bläddra i äldre nummer 
av tidskriften och i en pärm med nya byggprojekt. En kvinnlig guide 
fanns till hands för dem som ville bli guidade runt på utställningen på 
engelska (eller andra språk).108

Till utställningen kom även av några av de viktigaste propagandis-
terna för den nya modernistiska estetiken: Alfred Barr, Henry-Russell 
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Hitchcock och Philip Johnson.109 I ett brev till Barr beskriver Hitch-
cock Stockholm som ”the ultimate center of modernism in 1930”.110 
Och två år senare skriver Barr att, till och med i Stockholm – detta 
arkitekturskolornas relikskrin – förvånade Asplund, arkitekten bakom 
det nyklassicistiska Stadsbiblioteket, världen med sin ”post-funktiona-
listiska” design på Stockholmsutställningen.111

En av de amerikanska journalister som bjöds på en resa till Stock-
holm, var Edward Alden Jewell på New York Times. Därtill tycks han 
ha fått tillfälle att dricka svensk snaps med ASNe:s chef Börje Brilioth. 
Jewell beskriver entusiastiskt den svenska försommaren och den in-
tima utställningen på Djurgården. De inbjudande, lätta, modernistiska 
utställningspaviljongerna av Gunnar Asplund är briljanta. De går till-
baka på Corbusier, men det är, enligt Jewell, Corbusier utan stränghet 
(”Corbusier shorn of sterness”), eller ”Corbusier after ’snaps’ ”.112 Det 
lyckade resultatet beror på att svenskarna har en beundransvärd för-
måga att anpassa sig (”a genius for assimilation”), som är synbar över 
hela Stockholm. Jewell har uppenbarligen haft tid att se sig om i den 
svenska huvudstaden. Trots alla olika stilar – de som fått Barr att tala 
om reliksskrin – fanns det inte en enda byggnad i Stockholm som inte 
såg ut att höra hemma där.

Yet in the face of all this you go about exclaiming ”How very Swedish!”. That is 
assimilation. Add in powerful expressions like the Town Hall or Mr. Asplund’s 
City Library or the Engelbrekts Church, borrowed motifs have been so bril-
liantly woven into traditional native form that the result is comparable to the 
best architectural achievements in man’s centuries of efforts.113

De amerikaner som åkte för att se Stockholmsutställningen tycks 
generellt ha haft en god förförståelse av vad samtida svensk arkitek-
tur, konsthantverk och design var, grundlagd genom utställningar, 
tidskriftsartiklar och böcker. Det är alldeles tydligt att de föremål på 
Stockholmsutställningen som bekräftade denna förförståelse väckte 
mest beundran och entusiasm. Typisk för den amerikanska receptio-
nen är Alma Louise Olson (som vi tidigare sett samarbetade med ASNe) 
i American Magazine of Art. Olson värderar Orrefors glas högt, liksom 
Carl Malmstens möbelkonst och hon uppmärksammar i positiva or-
dalag de ansträngningar som gjorts för att bevara traditionellt hant-
verkskunnande i textilkonsten. Men de exempel på stålrörsmöbler som 
ställdes ut fann hon inte det minsta attraktiva. Inte heller den frek-
venta användningen av kommersiell reklam: ”The happy slogan ’Vack-
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rare Vardagsvara’, meaning more beautiful things for everyday use […] 
threatened to be eclipsed on the Exhibition grounds buy such admoni-
tions as ’Drink Pommae’ ” [sic!].114 Det kan tyckas som en förvånande 
inställning hos en som kommer från den moderna reklamindustrins 
hemland, men kanske sågs Sverige som ett land där det traditionella 
hantverket inte bara höll produkterna, utan även den moderna mark-
nadsföringen stången?

Stålrörsmöblerna var alltså en av nyheterna som presenterades för 
den svenska publiken, liksom sprutlackerade stolar med teknik lånad 
från bilindustrin. Stålrörsmöblerna blev måltavla för tidningarnas 
skämttecknare och aldrig någon succé vare sig i Sverige eller i receptio-
nen av svensk formgivning i USA. Istället var det böjträkonstruktioner-
na som hade framtiden och marknaden för sig. En stor del av stolarna 
på utställningen var utförda i den böjträteknik som främst förknippas 
med den österrikiska firman Thonet, och hade bland andra Gunnar 
Asplund och Uno Åhren som formgivare.

Till Slöjdföreningens förmodligen stora förtret avslutade Olson sin 
artikel med att konstatera att det svenska kunnandet kom bäst till ut-
tryck i ”festive and aristocratic splendor”, och inte när det försökte an-
passa sig till vanligt folks budget.115 Det är givetvis en alldeles korrekt 
iakttagelse från den som sätter Orrefors och Malmsten högst, och det 
är också en följdriktig reception från den som blivit bekant med svenskt 
konsthantverk från utställningar likt den på Metropolitan Museum of 
Art 1927. Den spänning som fanns i Slöjdföreningens propaganda mel-
lan vackrare vardagsdesign och den publika uppskattningen av de mest 
kostsamma solitärerna skulle också komma att bibehållas under hela 
den här studerade tidsperioden.

International Studio rapporterade också från Stockholm. Den ameri-
kanske kritikern och senare redaktören Harry Adsit Bull tillhörde dem 
som inbjudits till utställningen av ASNe. Han beskriver redan i ingres-
sen till sin artikel utställningen som ett experiment i funktionalism i 
ett land där bondetraditionen fortfarande är stark. Som en konsekvens 
av denna starka tradition är svensk design (decorative arts) som bäst 
när den är som minst extrem, hävdar Bull.116 Han var, föga förvånande, 
inte det minsta imponerad av de små funktionalistiska bostäderna på 
utställningen:

[E]ven in a small home the good wife of the workman will not spend much 
time in her bedroom. Especially if it is furnished with twin beds for pig-
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mies, often placed end to end because of the acute narrowness of the room.  
Closets and bureaus are equally limited. […] The furniture needs not to be 
described in detail. Some of it is well designed, practical, even gay. […] Yet 
none of it is in any strong sense Swedish, a consideration of the first im-
portance when a distinguished and applicable national tradition is already in 
existence.117

Stockholmsutställningen har som sagts ofta beskrivits som funktiona-
lismens seger i Sverige. Men en mer nyanserad bild av receptionen är 
att se den som en bekräftelse på ett ambivalent förhållande till tradi-
tion och modernitet. En medelväg mellan tradis och funkis var vad som 
väckte gehör hos publiken.

Medan Bull och The International Studio representerar en traditionell 
Arts and Crafts-estetik vid denna tid, gav en annan Londontidskrift, 
också den väl spridd i USA, Architectural Review, funktionalismen på 
Stockholmsutställningen sitt entusiastiska stöd. Ägaren för Archi-
tectural Press Ltd., Mr Hastings och skriftställaren P. Morton Shand, 
besökte Stockholm under sommaren 1930.118 Uppenbart imponerad 
skrev Shand att: ”The world will look up to Sweden as the supreme ex-
ponent of a Modernism which has succeeded in finding its own soul 
and embellishing itself with a purely mechanistic grace.”119 Ett skäl till 
Sveriges fördelaktiga position var landets beredvillighet att acceptera 
maskinen, enligt Shand. Ett annat skäl var rasrenheten. Vi har tidigare 
noterat att rasbiologiska formuleringar i artiklar om Sverige var frekv-
enta i tidskrifter som The Studio och The Craftsman under de första år-
tiondena av 1900-talet. Bilden av Sverige som rasbiologiskt homogent 
förstärktes också vid denna tid av den statsunderstödda forskningen 
vid Rasbiologiska institutet i Uppsala. Det rasrelaterade inslaget i re-
ceptionen av svensk konst, design och arkitektur i anglosaxisk litteratur 
avtar snabbt efter mitten av trettiotalet i samband med polariseringen 
mellan Hitler-Tyskland och Storbritannien. Shand, som var en av få fö-
respråkare i England för en radikal modernistisk estetik, kombinerade 
detta med en aggressiv anti-semitism, vars uttryck dock begränsades 
till hans mer privata umgänge, samt argumentation för vikingablodets 
positiva inflytande på det brittiska folket.120 Det förefaller därför som 
att hans rasistiska tankar inte spreds till USA tillsammans med hans 
artiklar om arkitektur i Architectural Review, utan förblev kända endast 
för en mindre krets i England.

Shands beundran för den modernistiska arkitekturen kombinerade 
dessutom en strävan efter modernitet med en energisk antibolsjevism. 
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Den svenska modernismen var genomsyrad av hälsosam nordisk sund-
het (”imbued with wholesome Nordic sanity”), enligt Shand, förmodli-
gen för att distansera den från den ryska konstruktivismen. Uttrycket 
nordisk sundhet förebådar formuleringar som några år senare skulle 
brukas i lanseringen av Swedish Modern i USA.

Ett iögonfallande spår i Shands artikel rör vikingablodet:

Sweden has delibertaly elected to turn her back on the fields of her former 
triumphs, and let the old Viking urge for discovery lead her forth to explora-
tion of the uncharted currents of the Modernist maelstrom.121

I gångna tider bad engelsmännen till Gud om att undslippa vikingarnas 
ursinne, idag är det nostalgi och tradition världen behöver befrias från, 
fortsätter Shand. I denna kamp kan engelsmän och nordbor förenas 
som blodsbröder:

May our own Viking blood, the only blood in us that matters, rouse itself to 
join in the massacre of those traitors to our age, the unnatural spavined inver-
tebrates who, in their Neo-Cotsvold olde-worlde sanctuaries, daily pronounce 
anathema on reinforced concrete, chromium steel and plywood, in the sacred 
name of John Ruskin.122

Architectural Review fortsatte att flitigt rapportera och lansera svensk 
arkitektur under trettio- och fyrtiotalen, kanske delvis som en följd av 
att tidskriftens redaktör, Christian Barman, till hälften var svensk.123 
Redan året efter Stockholmsutställningen hade man ett nytt tema-
nummer om Sverige med anledning av en utställning med svenskt 
konsthantverk i Dorland House, London.124

Även Barmans efterträdare, J. M. Richards, uppskattade den svenska 
funktionalismen. I sin An Introduction to Modern Architecture från 1940 
beskriver Richards Stockholmsutställningen som den händelse som 
mer än någon annan väckte publikens intresse för modern arkitektur. 
Men det var en modernism som särskilde sig från sina centraleurope-
iska släktingar:

[T]he somewhat doctrinaire Puritanism typical of Central Europe at this time, 
and especially associated with the Bauhaus, was modified, in Sweden particu-
larly, by a strong craft tradition. A preference for natural materials gave the 
Swedish brand of modern architecture a more human character which ap-
pealed strongly to those who preferred the break with the past to be softened 
by a charm of manner generally only associated with period reminiscence.125
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En mer mänsklig modernism, skulle bli det framträdande tolknings-
mönstret för svensk design och arkitektur i USA. Arkitekten Francis 
Keally (1889–1978) bevakade Stockholmsutställningen för The Ameri-
can Architect och imponerades av det informella och lågmälda anslaget, 
som han uppfattade som en positiv kontrast till många andra utställ-
ningars, inte minst i USA. Utställningens temporära karaktär krävde ett 
annat anslag än exempelvis Östbergs stadshus, som uppenbarligen var 
en självklar referenspunkt för Keally. Också den utställda modernis-
tiska designen tilltalade honom, och han beskriver den som exempel 
på vad som kan göras…

…along modernistic lines without shocking the eye. We can learn a great deal 
from the Swedish designer and craftsman, who seems to have a fine sense of 
design, especially in the combination of beautiful native woods and manufac-
tured goods.126

Eva Rudberg har i sin monografi om Stockholmsutställningen gjort en 
sammanfattande värdering av den utländska receptionen:

Meningarna var delade om utställningens radikala arkitektur, men många 
ansåg ändå att det fanns en viss svensk ton i denna modernism. Ofta fram-
hölls utställningens lättsamma, muntra och färgglada stämning. Restaurang 
Paradiset uppskattades allmänt och utställningen Svea Rike fick beröm for 
sin pedagogiska uppläggning. Man lade även märke till de demokratiska och 
sociala ambitionerna liksom de kooperativa satsningarna. När det gällde ut-
ställningsföremålen var det många som uppskattade det traditionella konst-
hantverket och beklagade att man tycktes vara på väg att lämna det. Andra 
såg modigt nytänkande både i utställningsarkitekturen och i försöken med 
masstillverkade bruksföremål med konstnärer som formgivare. Amerikanska 
rapportörer intresserade sig bland annat för materialen på utställningen.127

Ingeborg Glambek har i en studie av den internationella receptionen 
av utställningen noterat att de flesta av de engelsk- och tyskspråkiga 
tidningar och tidskrifter som besökte Sverige sommaren 1930, var mer 
upptagna av Sveriges ”established position” än av den chockerande 
utställningen. En del omnämnde överhuvudtaget inte utställningen 
– exempelvis engelska Apollo – något som i sig kan uppfattas som ett 
ställningstagande. Dominerande inslag var artiklar om Östbergs och 
Tengboms arkitektur, Carl Milles skulptur och användningen av konst-
närer i industrin. Den negativa kritiken mot utställningen kretsade 
kring att den var alltför modernistisk, opersonlig och internationa-
listisk. Svenskarna borde lägga sig vinn om att förvalta sitt nationella 
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arv och sina vunna framgångar. Positivt var att utställningen visade 
framåtanda och nytänkande. Både de som omfamnade utställningen 
och tog avstånd från den berömde dock Sveriges demokratiska sociala 
ambitioner såsom de kom till uttryck i arkitekturen och vackrare var-
dagsvara. ”Begeistringen for det svenske gikk altså like mye på sosial 
organisasjon og politikk som på nyskapende og klassisk design”, skriver 
Glambek. Häri förebådas trettiotalets amerikanska reception av Sve-
rige och svensk kultur.

På det hela taget fick utställningen stort utrymme utomlands. Börje 
Brilioth uppskattar att över 6 000 artiklar publicerades i utländsk press 
i 45 länder om Stockholmsutställningen.128 ASNe:s pr-arbete i USA gav 
gott resultat, och strategin att bjuda över framstående amerikanska 
skribenter visade sig lyckosam även i ett längre perspektiv. Vi ska strax 
återkomma till hur en av dessa utländska gäster, Marquis Childs, skulle 
komma att få att avgörande inflytande på Sverigebilden i USA.

The Swedish Vogue – Chicago 1933

Tre år efter Stockholmsutställningen och sex efter vandringsutställning-
en med svenskt konsthantverk var det åter dags för Chicago att anordna 
en världsutställning. Chicago – namnet hade en alldeles särskild klang 
för svenskar. Den var nu den tredje största ”svenska” staden i världen, 
och många i Sverige hade släktingar som bodde där. Den svenska när-
varon var högst påtaglig. Det svenska språket hördes talas på gatorna, 
och butiker med svenskklingande namn sålde svenska produkter (både 
coo och coe). En av de drivande bakom Chicagoutställningen var också 
svensk-amerikan och född i Sverige, Charles S. Peterson, som var Chi-
cagos finanssekreterare (City Treasurer) i slutet av tjugotalet och vice-
president för världsutställningen. Han arbetade från 1925 intensivt med 
att förverkliga projektet.129 Peterson framhålls av Mary Towney Swan-
son som en viktig person i det svensk-amerikanska nätverk som stödde 
och marknadsförde svensk och svensk-amerikansk kultur under första 
halvan av 1900-talet. Han arbetade inom flera skandinavisk-amerikan-
ska organisationer och samlade svensk-amerikansk konst.130

Temat för Chicagoutställningen 1933 var ”the Century of Progress”. 
Planeringsarbetet började 1928 och en kommitté med fem nationellt 
ryktbara arkitekter tillsattes, som till sig slöt tre Chicago-arkitekter.131 
Konflikterna från 1893 skulle inte upprepas var det tänkt. Viss debatt 
uppstod om att Amerikas, och inte minst Chicagos, mest berömda ar-
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kitekt, Frank Lloyd Wright, inte utsågs att delta, men de ansvariga an-
förde att han inte var någon lagspelare.

Börskraschen 1929 och den därpå följande lågkonjunkturen ställde 
arrangörerna inför stora problem. Osäkerheten om utställningen skulle 
bli av varade in i det sista. Byggnaderna fick uppföras på billigast möj-
liga sätt, konstruktionerna gjordes lättare för att minimera den struk-
turella användningen av stål. Kontrasten till 1893 var slående för de 
besökare som mindes den äldre utställningen. Det gjordes inga försök 
att göra byggnaderna enhetliga, även om art deco och streamline mo-
dern (art moderne) var dominerande stildrag. Till skillnad från den vita 
staden 1893, var 1933 års utställning som en regnbåge. Ett färgschema 
hade utarbetats med 23 nyanser som byggnaderna målades i. De stora 
utställningarna var under denna period pionjärer i kreativ användning 
av den nya belysningstekniken. Elljuset, som använts redan i Chicago 
1893, hade genomgått flera tekniska revolutioner. Vi har sett hur färgat 
ljus användes i San Francisco 1914. Detta utvecklades ytterligare un-
der mellankrigstiden och på exempelvis Stockholmsutställningen 1930 
hade belysningsarrangemangen varit uppseendeväckande.132 I Chicago 
1933 exploaterades i hög grad den färgade belysningens möjligheter, 
med hjälp av både glödlampor och neonljus. Utställningsområdet blev 
härigenom minst lika attraktivt på natten som på dagen.133

Lågkonjunkturen i Sverige och de stora stadsfinansiella problemen 
i Chicago gjorde att förberedelsearbetena omgärdades av frågetecken. 
Det talades ända in på våren 1933 om att skjuta upp utställningen. Chi-
cagos rykte som gangsterstad och rykten om att Al Capone skulle vara 
inblandad i arrangemangen ökade ytterligare på misstänksamheten i 
Sverige. Under hela 1931 och 1932 debatteras det eventuella deltagan-
det flitigt i svensk press. Att döma av pressrösterna var dock de flesta 
positiva till svensk medverkan, med argument såväl om att främja de 
vänskapliga förbindelserna med USA, som att befrämja svenskhetens 
bevarande i utlandet.134

I november 1932 beslöt regeringen att Sverige inte skulle delta offi-
ciellt i världsutställningen, vilket ledde till en ström av protester. Bland 
andra reste Tage Palm till Sverige för att framföra svensk-amerikaner-
nas invändningar mot avhoppet till den svenske statsministern.135 
Paviljongen ska uppföras av arbetslösa svensk-amerikanska bygg-
nadsarbetare, förklarade Palm.136 En betydande del av de svenska im-
migranterna var ju sysselsatta inom byggnadsindustrin. Palm var mer 
optimistisk när han reste tillbaka till USA i slutet av december i sällskap 
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med Carl Milles och arkitekten Karl M. Bengtsson för att tillsammans 
med dem inspektera utställningsområdet.137

Den svenska regeringen höll dock fast vid sitt nej och Palm arbetade 
tillsammans med Trafikförbundets Edvard Peyron hårt under senvin-
tern för att få fram de 250 000 kr som beräknades behövas för att upp-
föra en svensk paviljong. Svenska Amerikalinjens direktör Axel John-
son Jr tillhörde dem som var angelägna om att utställningen blev av. 
”Sjöfartsintressen i Göteborg räddar deltagandet”, rapporterade bland 
andra Nya Dagligt Allehanda.138 När pengarna samlats in på privat väg, 
gav regeringen också sitt godkännande att deltagandet var officiellt 
från svensk sida, ett förhållande som sannolikt gjorts upp på ett tidigt 
stadium mellan statsministern och Palm. Beskyddare för utställningen 
blev även denna gång kronprins Gustaf Adolf.

Gregor Paulsson uttryckte sin belåtenhet med att det svenska delta-
gandet rotts i hamn, i synnerhet som den amerikanska konsumtionen 
under de dåliga tiderna vänts mot ”just de prisbilliga standardsaker, 
som vi här i Sverige gått i spetsen för. [– – –] Vi ligga så långt före Ame-
rika på dessa områden, att amerikanarna alldeles säkert komma att 
omfatta en svensk utställning med ett intresse, som blir fruktbärande 
för Sveriges vidkommande i framtiden.”139

Vi har nämnt Tage Palm ett flertal gånger i denna bok. Efter att han 
utvandrat till USA fick han otvivelaktigt stor betydelse för marknads-
föringen av svensk kultur i USA. Ändå förekommer han knappast alls 
i historieskrivningen. Detta kan höra samman med att han tycks ha 
fallit i onåd hos Svenska Slöjdföreningen. Belysande är en intervju med 
Meyric R. Rogers, Milles biograf, i Svenska Journalen 1938. Rogers säger 
där att det förefaller honom…

som om ni här hemma i Sverige ej till fullo uppskattar vad Palm uträttat för 
svensk konst och konsthantverk. Han är den som gjort svenskt konsthant-
verk känt i U.S.A. dels genom sin egen firma och dels genom att på egen hand 
driva igenom ett svenskt deltagande i världsutställningen i Chicago 1933–34. 
Det var han som intresserade Marquis Childs för att besöka Sverige och skriva 
sin numera på båda sidor av Atlanten så omtalade bok Sweden the Middle Way. 
Att de tongivande större varuhusen i Amerika för närvarande skylta med en 
ny förenklad stil i möbler och konsthantverk kallad Swedish Modern är till 
stor del Palms förtjänst. Han är nu knuten som stilkonsulent till världens 
största varudistributionsfirma.140

Palm kom att ingå i den utställningskommitté som tillsattes i början 
av februari 1933. Ordförande blev överståthållare Gustaf Henning Elm-
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qvist (1871–1933), men där ingick också bland andra Gustaf Munthe 
(1896–1962), chef för Röhsska museet, och Gregor Paulsson.141

b

Planerna i Chicago var inledningsvis mycket ambitiösa. Bland annat 
diskuterades att längst ut på en anlagd ö i Lake Michigan, uppföra ett 
”Old Europe”, med miljöer som skulle minna om medeltida städer. 
Bland internationellt ledande arkitekter som tillfrågades delta hörde 
Ivar Tengbom och Ragnar Östberg. Härigenom skrevs de europeiska 
länderna in i en romantisk, traditionalistisk reception där den Nya Värl-
den och dess tekniska och ekonomiska framgångar kunde kontrasteras 
mot Den Gamla Världens traditioner och kultur. Inför utställningen 
gav arrangörerna ut en påkostad skrift med ”typiska” stadsscener från 
”Old Europe”.142 Det enda av detta som blev förverkligat 1933 var den 
belgiska byn, men den officiella guidebokens beskrivning är belysande 
för den amerikanska synen på den gamla världen:

Immediately adjoining the Twenty-third Street entrance you find yourself 
pulling the latchstring of a Sixteenth century Belgian Village. The houses and 
buildings are exact reproductions of those seen by the American tourist in 
Belgium today. Cafes, typical mediaeval homes, a fish market, an old church 
and a town hall go to make a display which will be unsurpassed.
 The village is inhabited by craftsmen in the costumes of hundreds of years 
ago. Ancient folk dances are a feature of the main square. Typical Belgian milk 
carts drawn by dogs and driven by merry milkmaids add to the picturesque-
ness of the village.143

Charles Peterson avrådde Sverige från att bygga detta slags temastad. 
Det svenska deltagande borde istället ”gå i modern anda, och därmed 
genom kontrastverkan dra uppmärksamheten till sig”.144 ”Att det 
svenska deltagandet skall gå i ’modern anda’ äro vi [– – –] på det klara 
med även här”, replikerade Karl Axel Fryxell (1873–1935), som tagit över 
ordförandeklubban i den svenska utställningskommittén; ”Redan från 
början ha vi sagt ifrån att vi icke kunna deltaga med något slags med-
eltidspaviljong”.145

Utställningen öppnades den 27 maj.146 Stora delar var då ännu inte 
färdigbyggda. Vädret hade varit dåligt större delen av maj, vilket försena-
de utomhusarbetena. Den svenska paviljongen stod dock klar. Förutom 
Sverige, hade endast Polen, Italien och Japan egna paviljonger.147 Någon 
internationell succé blev inte utställningen, men trots alla svårigheter 
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kunde den genomföras med ganska gott resultat. Tongångarna i Chicago 
var sommaren 1933 lite mer optimistiska. Al Capone hade dömts till ett 
långt fängelsestraff och lärarna, som länge tänkt bojkotta utställningen, 
ändrade sig efter att ha fått ut tre av sina innestående månadslöner.

Karl Bengtssons (1878–1935) gulputsade paviljong var stramt ny-
klassicistisk med akroterier i rostfritt stål.148 På huvudfasaden mot Leif 
Erikson Drive, ovanför ett fönsterband som sträckte sig runt hörnen, 
annonserades SWEDEN i versaler. I parkområdet mellan utställnings-
byggnaden och gatan stod ett tiotal skulpturer av Carl Milles samt stora 
järnurnor från Näfvekvarn.

Planen var T-formad. I den officiella utställningskatalogen beskrivs 
den, om än inom citationstecken, som ”just two boxes”.149 Efter en liten 
verandaliknande entré trädde besökaren in i en kubisk hall, 14 x 14 m 
med en rotunda buren av tolv kolonner i rostfritt stål. Väggarna var 
vita och taket blått. Bortanför rotundan låg själva utställningshallen, 
en lägre och bredare byggnadskropp, där framför allt konsthantverk 
ställdes ut. Försäljning av detta var tänkt att finansiera utställningen, 
precis som vid vandringsutställningen 1927. Och precis som 1927 var 
Tage Palm inblandad, denna gång som försäljningschef.150

Utställningsarkitekturen anslöt alltså mer till Paris 1925 och Swe-
dish Grace än till Stockholmsutställningen och funkis. Detsamma gäl-
ler utställningarna. I entréhallen, den så kallade Sverigehallen, fanns 
stora fotografier på väggarna samt modeller av Stockholms Stadshus, 
Kalmar Nyckel och m/s Kungsholm. Sistnämnda tycks ha varit en ef-
tergift till Sverige-Amerikalinjen, en av de viktigaste finansiärerna av 
utställningen.151 Fotona visade både det gamla och det nya Sverige, 
landsbygd och stad, natur och kultur, friluftsliv och arbete. De var te-
matiskt uppsatta: en vägg med landskapsbilder, en av ”det gamla Sve-
rige” och en av ”det moderna Sverige”. På ett fotografi i Svensk Forms 
arkiv, bakom modellen av Stockholms stadshus, syns Gustav V spela 
tennis bredvid svenskt midsommarfirande, golfspelare, gymnaster, 
skidåkare och seglare. Sportbilderna är monterade tillsammans med 
funkishusen vid Norr Mälarstrand, gruvstaden Kiruna, kraftledningar 
i Knäred och kraftstationen i Lilla Edet. Intill sitter bilder av modernt 
jordbruk, stålindustri och träindustri.152 Det fanns också 24 album med 
nästan 1 500 bilder av Sverige för besökarna att bläddra i.153

Mitt emot entrén hade Kurt Jungstedt (1894–1963) målat två kartor, 
en över Sverige och en över USA. Under Sverigekartan stod uppställt 
hur många svenskar som utvandrat landskapsvis, och under USA-kar-
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tan hur de fördelades på de amerikanska delstaterna.154 Det ”svenska” 
inflytandet i Amerika togs även upp i Ossian Elgströms gobeläng ”Leif 
Erikssons upptäcker Vinland”.155

I konstindustriutställningen radades glas, keramik, silver och tenn 
upp, omväxlande med små svenska flaggor, på väggfasta hyllplan och 
uppbyggda montrar. På väggarna hängde mattor och hemslöjdsväv-
nader. Några möbler var också utställda.156 Intrycket, från ett foto i 
Svensk Forms arkiv, är mer av heminredningsbutik än estetiskt ordnad 
utställning.157 Gustaf Näsström, som besökte Chicago för Stockholms-
Tidningens räkning skriver att den ingav ett ”trubbigt” intryck, och att 
”[d]et hela verkar mera butik än utställning”. ”[D]etta intryck förstär-
kes av att några diskar, bakom vilka söta och vänliga svenska flickor ta 
upp order, hindra publiken att komma föremålen in på livet.” Gotthard 
Johansson framförde likartad kritik.158

Det har påpekats att designvärldens sätt att presentera föremål på 
museer och andra utställningar lånar mycket från butikernas estetik.159 
I den svenska paviljongen i Chicago blev detta uppenbarligen alltför på-
tagligt för Näsström och Johansson. Ordnade i rader på hyllor bakom 

Under dansk 
flagg? Den svens-
ka paviljongen i 
Chicago 1933 på 
kolorerat vykort. 
Arkitekt: Karl 
Bengtsson.
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diskar, påminde arrangemanget alltför mycket om hur varor bjuds ut 
till försäljning i en affär. Det är troligt att Palms merkantila bakgrund 
inte gjorde honom tillräckligt känslig för de fina distinktionerna som 
rådde i designvärlden mellan konstvärde och kommersialism.

Deltog gjorde ett trettiotal svenska utställare, exempelvis Gefle 
Porslinsfabrik, Gustavsberg, Nordiska Kompaniet, Svenska möbelfa-
brikerna, Bodafors, Axel Chambert, KF, Svenskt Tenn, Orrefors, Kosta, 
Målerås, Handarbetets vänner, Märta Måås-Fjätterström och Elsa 
Gullberg. Näsström konstaterade att den hastigt sammansatta utställ-
ningen med vardagsföremål, snarare än en ”frampressad paradkollek-
tion” visade vad svensk konstindustri verkligen kunde och stod för.160 
Urvalet föremål omfattade såväl exklusiva möbler med intarsiaarbeten 
och dyrbara träslag, praktglas och silver, som vardagsvaror som pors-
lin och vardagsglas. En försiktig modernism med kvardröjande rötter i 
tjugotalets formgivning är det övergripande intrycket, säkert präglat av 
behovet att kunna sälja de utställda föremålen.

Näsströms och Johanssons kritik om ”butik”, kan även ha påver-
kats av Chicagoutställningens helhetsuttryck. Chicago 1933 skiljer sig 

Montrar i den 
svenska pavil-
jongen 1933. Foto: 
Svensk Form.
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från tidigare världsutställningar, och även Stockholmsutställningen 
1930, genom att ett betydande antal av de mer anslående byggnaderna 
var uppförda av privata företag: Chrysler, Firestone, General Motors, 
Goodyear, Sears Roebuck m fl. Företagspaviljonger hade förekommit 
tidigare men inte i denna omfattning. Samtidigt hade delstatsbyggna-
derna nästan helt försvunnit.161 Även om den kommersiella sidan av 
utställningarna alltid befunnit sig i främsta rummet, hade firmamär-
kena framträtt först i byggnadernas inre.162 Den fredliga kampen mel-
lan nationerna började i Chicago omvandlas till den visuella kampen 
mellan logotyperna.

b

Till den svenska utställningen publicerades en knappt hundrasidig ka-
talog, med en inledande text av Bengt Lundberg: Arts and Craft at the 
Swedish Chicago Exposition 1933.163 I katalogen presenteras utställarna 
med korta texter, svartvita illustrationer samt uppgifter om amerikan-
ska återförsäljare i de fall sådana fanns. Den ger intryck av att vara en 
utpräglad försäljningskatalog. Någon entusiasmerande bild av svenskt 
konsthantverk målas inte upp, och den inleds överraskande nog med 
att konstatera världsdepressionens negativa återverkningar på konst-
hantverket. Vidare används ett stycke av den tre och en halv sidor korta 
inledningstexten till den kritik som Stockholmsutställningen mötte, 
en inte alltför taktisk introduktion kan tyckas.

I vilket fall fick den svenska utställningen ett entusiastiskt bemötan-
de av James O’Donell Bennet i Chicago Sunday Tribune. Artikeln inleds 
med en strof ur en musikal från seklets början: ”I want to go back to 
Sweden. My heart ever yearns to be there!”164 Den svenska paviljongen 
är en skattkammare, som berättar om skickligheten och smaken hos ett 
av de finaste länderna i världen, fortsätter Bennet. Fastän han beröm-
mer kombinationen av nytt och gammalt, så är det traditionen som får 
mest uppmärksamhet: det utsökta hantverket och bruket av historiska 
inspirationskällor. Slöjdföreningen kunde känna sig mer än nöjd med 
bilden som spreds av ett land där folket uppfostrats till att uppskatta 
kvalitet. Tyvärr, konstaterar Bennet, medförde de höga amerikanska 
importtullarna att många produkter blev väl dyra, påslag på 40, 80 och 
110 procent nämns i artikeln.

Bennet berättar vidare om hur fröken Maja Andersson-Virde, från 
utställningskommittén guidade honom runt på utställningen. Hon 
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kontrasterade modernitet och tradition: ”As for our great peasant 
craftsmen – men, women and children in their farm and village homes 
– they have time to do this loving work in the arts and crafts because 
we in Sweden have not so many motor cars for them to waste time 
with.”165

Detta slags artiklar motsäger inte intrycket av ”försäljningsutställ-
ning” som diskuterats ovan. Det gör knappast heller brevväxlingen 
mellan utställarna i Chicago och Svenska slöjföreningen. Tage Palm 
rapporterade stolt till Gregor Paulsson i Sverige att det slutliga försälj-
ningsresultatet översteg $80 000. ”[M]öjligheterna för att skapa en per-
manent marknad för svensk nyttokonst har aldrig varit ljusare än nu 
[…]”, skriver Palm, vars egen firma Swedish Arts and Crafts Co, dock inte 
kunde utnyttja situationen eftersom den gick på sparlåga med stora 
förluster. ”[S]vensk konstindustri har nu en klang härute som intet an-
nat lands [– – –] vi [har] fått ett försprång, som vi vore ekonomiska 
idioter, om vi icke utnyttjade. Ett faktum är att man ideligen nu hör 
talas om ’the Swedish vogue’…”166 Palms syfte med brevet tycks vara 
att vinna Slöjdföreningens stöd för en förlängning av utställningen, 
samt på sikt att få en mer samlad marknadsföring och distribution av 
svenska produkter i USA.

När 1933 års utställning stängde den 1 november, hade den besökts 
av drygt 22,5 miljoner besökare, vilket gjorde den till den dittills störs-
ta utställningen i USA.167 Av dessa uppskattas omkring 4 miljoner ha 
besökt den svenska paviljongen,168 en inte föraktfull summa. Till det 
mest uppskattade på utställningen hörde emellertid den rekonstru-
erade belgiska byn, och ett nöjesområde känt som ”Street of Paris”.169 
Konsthantverk och teknik i all ära, men många av mässbesökarna 
var där för nöjesutbudet, som var samlat till underhållningszon, ”the 
Midway”. Här fanns åkattraktioner, freak shows och nattklubbar som 
utmanade gränsen till det lagliga. En succé var Dvärgbyn (”The Mid-
get Village”), en ”bayersk” by bebodd av 84 dvärgar. En annan by var 
befolkad av tjugo autentiska indianer (”The Seminole Indian Village”). 
På freak shows kunde man se siamesiska tvillingar, Nils Nelson – man-
nen med gummihud, Martha Morris – det armlösa underverket, och 
mycket, mycket mer.170

Utställningen förlängdes under sommaren 1934. Då regeringen inte 
längre ville bekosta den svenska paviljongen övertogs representationen 
av Svenska Slöjdföreningen. Vissa mindre ändringar genomfördes: tu-
ristavdelningen togs bort liksom de nedre registren av fotografier som 
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ersattes med tyg.171 Också 1934 blev utställningen en publikframgång. 
När bokslut gjordes hade 39 miljoner betalande, totalt 48 miljoner be-
sökare, räknats in. Också ekonomiskt blev arrangemanget en framgång 
och ett överskott på $160 000 kunde fördelas till olika museer och kul-
turinstitutioner i Chicago.172

Den uppmärksamma läsaren har måhända slagits av att inget sagts 
om någon konstutställning. På de tidigare behandlade världsutställ-
ningarna i Amerika har vi ju i hög grad undersökt hur den svenska 
bildkonsten mottagits, beskrivits och tolkats. Det gäller inte minst 
världsutställningen i Chicago 1893. Fyrtio år senare spelar bildkonsten 
en undanskymd roll, och har så gjort på världsutställningar sedan dess. 
Det fanns visserligen en konstavdelning i Chicago 1933, men den var 
inrymd i Chicago Art Institute, någon kilometer från utställningsom-
rådet. Inriktningen var inte enbart samtida, utan utställningen hade en 
konsthistorisk uppläggning med stor tyngdpunkt på 1800-talets andra 
hälft. Den omfattade drygt 1 200 verk, från ungrenässansen fram till 
och med modernismen, och vittnade om de enorma konsthistoriska 
skatter som samlats i USA. Den besöktes av 1,5 miljoner besökare under 
öppethållandet från den 1 juni till den 15 november.

Samtliga verk, med undantag från Wisthlers The Artist’s Mother som 
lånats från Louvren, kom från amerikanska samlingar. Som helhet do-
minerades utställningen stort av fransk och amerikansk konst. Mindre 
än en halv procent av konsten var svensk, vilket vittnar om hur den 
svenska konsten tappat mark sedan den föregående världsutställning-
en i Chicago 1893. De åtta utställda svenska verken var två målningar 
av Zorn, en av Liljefors, två skulpturer av Ivar Johnsson, två av Carl 
Milles, samt en av Christian Eriksson.173 Ytterligare en skandinav – Kai 
Nielsen – fanns med i skulpturavdelningen. Endast en nordbo – Per 
Krohg – fanns med i salarna med samtidskonst.

Utopia på export

Om tjugotalets andra hälft innebar att Sveriges anseende i USA kraftigt 
förbättrades, var trettiotalet årtiondet när Sverige skönmålades som 
ett idealland. Äran av detta har tillskrivits Marquis Childs bok Sweden 
the Middle Way, men som Kastrup påpekat ska denna bok snarare upp-
fattas som en produkt av det stora Sverigeintresset än dess orsak.174 De 
fortsatta framgångarna för svensk arkitektur och konsthantverk, inte 
minst genom rapporteringen från Stockholmsutställningen 1930 och 
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världsutställningen i Chicago 1933, var betydelsefulla för uppmärksam-
heten. Vi har ovan påpekat att det vid tiden fanns en diskrepans mellan 
påståendet att svensk konstindustri var inriktad på att producera för 
vanligt folk, och de utställda och reproducerade lyxobjekten. I efter-
hand kan emellertid konstateras att tjugotalets retorik beredde vägen 
för det stora amerikanska intresset för Sverige på trettiotalet. Svensk 
marknadsföring fick hjälp från ett oväntat håll, nämligen den stora 
börskraschen 1929. Inte på så sätt att trettiotalets depression vidgade 
marknaden för svenskt glas och svenska möbler, men den skapade ett 
intresse för svensk politik och svenskt samhällsbygge, som i sin för-
längning beredde marken för svensk design.

Med den förödande effekt som depressionen hade på stora befolk-
ningsgrupper, samt Roosevelts New Deal-retorik som öppnade dör-
ren för omfattande statliga ingrepp i ekonomin, vändes blickarna mot 
Sverige i jakt på alternativ. I tidningar och tidskrifter beskrevs och 
analyserades svensk välfärds- och neutralitetspolitik. Nästan samtliga 
artiklar var mer än välvilligt positiva. R. H. Markham publicerade 1932 
”Halfway to Utopia: In Sweden” i Christian Science Monitor. George So-
loveytchicks strök ”halvvägs” och utropade 1934 Sverige till Nordens 
Utopia. Skandinavien, och i synnerhet Sverige, är ett himmelrike av 
sunt förnuft (”sanity”) i den internationella politikens stormiga ocean, 
skriver han.175 Henry Albert Phillips i The Literary Digest var inte mind-
re entusiastisk. Han urskilde Sverige som det bästa exemplet för Roo-
sevelt-administration på ett samhälle där privata profitintressen inte 
fick stå i vägen för allas rätt till välfärd. I Sverige finns ingen slum, inget 
barnarbete och inga ”sweatshops” (dvs. arbetsplatser med svältlöner), 
rapporterade Phillips. Gamla, sjuka och barn tas väl om hand.176

Det mest betydelsefulla bidraget till bilden av Sverige som ett näst-
intill förverkligat Utopia var alltså journalisten Marquis W. Childs 
(1903–1990) storsäljare Sweden the Middle Way. Boken skrevs efter en 
längre studieresa till Sverige och den gjorde både författaren och Sve-
rige internationellt ryktbara. Den första utgåvan i januari 1936 följdes 
snabbt av ytterligare två nytryckningar under februari. Ett stort antal 
utgåvor publicerades under de kommande åren, och boken översattes 
till och med till kinesiska.177 Som ett konkret politiskt resultat sände 
president Franklin D. Roosevelt en specialkommission till Europa för 
att studera kooperativ.

Childs arbetade för ett par olika tidningar under trettiotalet, där-
ibland St. Louis Post Dispatcher, Chicago Tribune och Detroit News. Den 
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senare ägdes av George Booth, som tidigare omnämnts i kapitlet om 
Carl Milles. Booth kan ha haft betydelse för Childs Sverigereception, 
och Milles hade det definitivt. Det var som frilansjournalist Childs res-
te till Sverige, med särskilt intresse att studera den svenska koopera-
tionen. Den som gav Childs idén att ge sig iväg på denna reportageresa 
var sannolikt Tage Palm.178 Childs första möte med Sverige var Stock-
holmsutställningen 1930, dit han åkt tillsammans med Palm på inbju-
dan från utställningen och Svenska Amerikalinjen.179 1933 besöker han 
för andra gången Sverige och skriver nu artikeln ”Sweden Where Capi-
talism Is Controlled”, publicerad i Harper’s Magazine, liksom som sär-
tryck.180 Den inleds med orden: ”If one were compelled to select in the 
present moment of flux and chaos a certain area of the earth’s surface 
in order to show the highest good that Western civilization had up to 
the present achieved, one might go farther and do worse than choose 
Scandinavia…”181

Boken Sweden the Middle Way är en politisk, social och ekonomisk 
studie av Sverige. Enligt Childs var Sverige ett laboratorium för socialt 
och rationellt demokratiskt beslutsfattande, som hade funnit en opti-
mal medelväg mellan kollektivism och individualism. Boken publice-
rades vid en tidpunkt då många upplevde ett hot från två håll. På ena 
sidan stod Sovjetunionen med Stalins totalitära förtryck, på den andra 
ett kapitalistiskt system som visat sig oförmöget att erbjuda människor 
drägliga levnadsförhållanden och som på flera håll kollapsat i fascism. 
”Sweden is almost the only country in the world in which capitalism 
has ’worked’ during recent decades”, summerar Childs. Detta har upp-
nåtts genom en tämligen väldefinierad medelväg mellan den absoluta 
socialiseringen i Sovjetunionen och den okontrollerade kapitalismen, 
där profitintressena lett till blind själv-destruktion.182

Det är en elegant liten bok om cirka 170 sidor. Inbladade fotoark 
visar några av de mest berömda funktionalistiska byggnaderna i Stock-
holm: Luma lampfabrik, Kvarnholmens bostäder och Sven Markelius 
Kollektivhus. I boken finns också bilder av en ny Konsumbutik och 
barnomsorgen i ett kollektivhus. Bildmaterialet spred bilden av ett mo-
dernt, rent och välfungerande Sverige.

Det gjorde även texten. Den är en entusiastisk överblick av det 
svenska samhället och svenska levnadsförhållanden. Detaljerade upp-
gifter om svensk stålproduktion blandas med ingående beskrivningar 
av svensk mat och dryck – inklusive konsten att skåla på svenska. En 
diskussion om svensk alkoholpolitik mixas med några uppskattande 



283

ord om brännvin och smörgåsbord. De smakmässiga, visuella och ol-
faktiva upplevelserna av Sverige tycks nästan lika viktiga för Childs 
att rapportera som ekonomiska tabeller och kooperationens organisa-
tionsstruktur.

Childs var intresserad av konst och kultur. Han kände som sagt Mil-
les genom Tage Palm, och tackar den svenska skulptören för hans gäst-
frihet i förordet till boken. Förmodligen hade de träffats redan under 
Milles USA-resa 1929, och Childs bad Milles om rekommendationsbrev 
när han sökte stipendier för sin Sverigeresa.183 Mot denna bakgrund 
framstår det inte som så märkligt att Childs i Sweden the Middle Way ut-
trycker sin besvikelse över att Milles inte fick något uppdrag av Östberg 
i Stockholms stadshus.184

Men mest av allt är Childs fascinerad av kooperationen, Konsum och 
hSB, vars bostadsarkitektur i Childs ögon är ett av de främsta exemp-
len på vart man kan nå med den svenska medelvägen. Han beskriver 
i detalj sopnedkast, linoleumgolv och centralradiosystem. Funktiona-
lismens estetik köps helhjärtat som den mest praktiska lösningen på 
den moderna tidens behov, där exempelvis de ljusa eller vita väggarna 
reducerar behovet av elektriskt ljus. De nya lägenheterna är, berättar 
Childs, inredda med svensktillverkade möbler, enkla men ändå värdigt 
behandlade i för landet naturliga träslag som björk. Enligt Childs var the 
international style alltför rigid i sin uteslutning av all slags tradition för 
att slå an i Sverige. Svenskarna vet vad som är värt att behålla och vad 
som måste avfärdas, såväl inom politiken som inom designen, försäkrar 
Childs; det är en av källorna till vishet i Sverige, i stort såväl som i smått. 
Svenskarna bevarar både gamla hantverkskunskaper och sitt kungahus, 
samtidigt som de reformerar både samhället och formgivningen.185

Childs uppmärksammar likheter mellan Svenska Slöjdföreningen 
och det Socialdemokratiska arbetarpartiet. Inom politiken var målet att 
skapa ett bättre samhälle att leva i, inom estetiken ett vackrare samhäl-
le. ”No one can doubt that the influence of the Swedish Arts and Crafts 
Society has altered the taste of every level of the population”, skriver 
Childs. ”This does not mean that the interior of every workman’s flat 
is a mean between Corbusier and Elsie de Wolff. But light, space, sim-
plicity and bright color have replaced to a surprising extent the heavy, 
crowded, dark flats of two or three decades ago.”186

De hygienistiska aspekterna av det moderna livet registreras av 
författaren. De platta taken ger utrymme för solbad. De kooperativa 
tvättstugorna är utrustade med de mest moderna av tvättmaskiner, 
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och det är reglerat att varje hyresgäst måste desinficera sina ägodelar 
innan hon flyttar in, rapporterar Childs. Mest förvånande för dagens 
läsare är den allt annat än neutrala tonen i boken. Bland siffror och 
tabeller, kan restaurangen i Markelius kollektivhus beskrivas servera 
utsökt mat i en behaglig miljö.187

Långa stycken i Childs bok skulle kunna vara hämtade från Svens-
ka Slöjdföreningens propagandabroschyrer. Det är de dock knappast, 
eftersom Childs inte talade svenska.188 Men Childs var uppenbarligen 
mottaglig för de beskrivningar av svenskt kultur- och samhällsliv som 
han fick förmedlade av sina svenska kontakter. Han var också en ut-
märkt skriftställare, och det är alls inte otänkbart att formuleringarna 
om Sverige gick ett helt varv runt och återkom via Childs i Svenska 
Slöjdföreningens marknadsföring av Swedish Modern i slutet av tret-
tiotalet.189

Två år efter Sweden the Middle Way återkom Childs med uppföljaren 
This Is Democracy; Collective Bargaining in Scandinavia. Trots att det re-
dan på omslaget anges att boken är skriven av samma författare som 
skrev Sweden the Middle Way blev den inte samma försäljningssuccé. 
Boken handlar om de socialdemokratiska regeringarnas politik, om kol-
lektivavtalen och den ekonomiska utvecklingen i Skandinavien, mot 
bakgrund av fascismens, nazismens och kommunismens framgångar i 
Europa. Sverige har en framskjuten plats och omslaget är gult med blå 
text. Boken har en annan karaktär än Sweden the Middle Way. Den är vis-
serligen journalistiskt skriven, men mer koncentrerad på ekonomi och 
politik, och med färre anekdoter. Visserligen berättas om hur Per Albin 
Hansson, likt de arbetare han företrädde, tar spårvagnen hem till Äppel-
viken efter arbetet,190 och arbetare ses äta surströmming vid kursgården 
i Brunnsvik, men tonen är allvarlig och präglad av tidens orosmoln.

b

Efter dessa positiva beskrivningar är det dags att påminna oss om vilka 
begränsade grupper som nåddes och hur lättflyktiga skriverierna om 
Sverige var. Allan Kastrup skriver med erfarenhet från ett långt yrkes-
liv i USA att det

måste […] understrykas att intresset och därmed också sympatin för Sverige 
var mera begränsade än vi vid smakprov på den ofta anmärkningsvärda pub-
liciteten lätt föreställer oss. Förenta staterna har när allt kommer omkring 
kontinentala mått, och vad som händer, exempelvis, i California eller Minne-
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sota når ofta knappast alls fram till New York, även om det därute anses nog 
så viktigt. Ett på sin höjd förstrött intresse var, och är, oundvikligen vanligt 
beträffande Sverige. Det är sant att mycket av vad som sades om vårt land 
under 1930-talet – av Will Rogers, av president Roosevelt, även av Marquis 
i boken om ”medelvägen” med tanke på pressreaktionen – hade en ovanlig 
genomslagskraft, men ofta blev det inga djupa och varaktiga spår. Genom 
upplysningsverksamheten kunde man effektivt nå huvudsakligen de mera 
livaktiga, som ville veta mera om världen utanför de egna gränserna och, i all 
synnerhet, om strävanden och framsteg som de själva kunde ha nytta eller 
glädje av i någon form.191

Kastrup var själv i Amerika 1936 för att studera ekonomi och journa-
listik och konstaterar att ”medelvägen” aldrig blev ”något dominerande 
inslag i den amerikanska publiciteten och debatten”. Folk i allmänhet 
läste knappast Childs bok och de svenskamerikaner Kastrup träffade 
vittnade om att Sverigebilden förbättrats, men ansåg att orsaken till 
detta snarare var kronprinsparets besök 1926 och Charles Lindbergh 
Atlantflygning, än Childs medelväg.192

b

Samtidigt som Childs bok kom ut i sin första upplaga, befann sig 
Erik Wettergren, chef för Nationalmusei konsthantverksavdelning, i 
USA. Han var utsänd av Kommerskollegium med uppdrag att under-
söka möjligheterna ”för ökad avsättning därstädes av alster av svenskt 
konsthantverk och svensk konstindustri”.193 Wettergren hade anlänt 
den 22 november 1935 och skulle resa hem den 5 februari 1936. Större 
delen av tiden vistades han i New York, i samband med en utställning 
där om svensk textil. Han höll också föreläsningar i Boston, Cambridge 
och Worcester, Massachusetts. Wettergren var väl medveten om att un-
dersökningen främst kom att gälla New York, men slog fast att staden 
är ”den ur import- och försäljningssynpunkt ojämförligen viktigaste or-
ten inom Förenta Staterna”. Utställningarna av svenskt konsthantverk 
och design i New York 1927, Chicago och Detroit 1928 och Chicago 1933 
och 1934 hade gett de svenska produkterna gott anseende, enligt Wet-
tergren: ”Man gav ofta uttryck åt sin uppfattning att Sverige vore det 
ledande landet inom nyttokonst och arkitektur…” Men denna uppfatt-
ning bland ”ledande kretsar av arkitekter, [– – –] heminredare, konst-
industrimän, etc” hade inte lett till någon ökad försäljning av svenska 
produkter. Vad gäller glas och keramik var exporten till USA obetyd-
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lig jämfört med exporten till andra länder, konstaterar Wettergren.194 
Eftersom de höga importtullarna och andra påslag i USA fördyrade de 
svenska produkterna, föreslog han en inriktning mot de rikaste befolk-
ningsgrupperna, för vilka

icke priset utan varans kvalitet, skönhets- och modevärde spelar den avgö-
rande rollen. Så länge den svenska konstindustrien bibehåller sin ovan skisse-
rade goodwill, är det tydligen mot denna publik den bör vända sig med varor 
av högsta kvalitet, mest konstnärliga genomarbetning och tekniska fulländ-
ning, alltså vad som kan betecknas som konsthantverk i inskränkt mening 
som motsättning mot enklare bruksartiklar eller vad som i Amerika kallas 
”The commercial line”. Denna uppdelning är visserligen efter de senaste 20 
årens inhemska utveckling i viss mån främmande för svensk uppfattning, 
men torde av ovan anförda skäl vara nödvändig, då det gäller att få ett grepp 
om den amerikanska marknaden.195

För att denna strategi skulle lyckas var det viktigt, enligt Wettergren, 
att produkterna hölls borta från enklare varuhus till förmån för de 
mer exklusiva butikerna. Som konkret förslag ställde Wettergren att 
Sweden House Inc. skulle överta försäljningsrätten för de exklusiva va-
rorna i staden och staten New York och att en permanent utställning 
av svenska konstindustriella produkter och andra industriprodukter 
skulle upprättas av Svenska Handelskammaren. Exportmöjligheterna 
för enklare bruksting bedömde Wettergren däremot som små, liksom 
för ”den allmogebetonade hemslöjden [– – –] om den icke – som t.ex. 
den estländska – specialiserar sig på sportartiklar”. Dessa varor skulle 
inte importeras eller säljas via Sweden House Inc.196

Medelvägen blir medelklassvägen

Gregor Paulsson utpekade i sitt ovan citerade tal på Metropolitan Mu-
seum of Art 1927 medelklassen som den svenska designreformrörel-
sens främsta målgrupp. Det kan här tyckas föreligga en viss spänning 
mellan detta och arbetarrörelsens intresse att reformera samhället ef-
ter arbetarklassens intressen. Men efter Per Albin Hanssons folkhems-
tal gjorde den reformistiska delen av arbetarrörelsen knappt någon 
skillnad mellan medelklass och arbetarklass. Båda grupperna bestod av 
lönearbetare och båda skulle i bästa samförstånd bygga det goda sam-
hället. Dessutom levde många av de valda ombuden för arbetarrörelsen 
under medelklassliknande omständigheter.

Upphöjandet av medelklassen till mål och ideal påverkade även form-
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givarna. Ett charmigt exempel är en graverad kristallvas från Orrefors 
av Sven Palmquist, som visar en naken man och kvinna som leker med 
två små barn på en strand. Motivet för både tankarna till den svenska 
nudist- och friluftsrörelsen, och till Swedish Grace-föremål med gre-
kiska gudar. Men titeln på vasen är ”Medelklassfamilj på stranden”.197

Utomlands uppfattades Sverige som ett medelklassland. Carl Lars-
son kunde i en amerikansk tidskrift beskrivas som en genuin och ty-
pisk medelklassmålare – och därför folkkär.198 Och i den engelska mö-
beltidskriften The Furnishing Trades’ Organiser beskrevs svenska möbler 
som en medelklasstil: ”It seems obvious that what please a middle-class 
country is likely to please the middle-class – the equivalent class – in 
another country. That has proved true in the United States.”199

Varumärket Sverige fick som följd av uppmärksamheten i medierna 
en förhållandevis stark ställning i USA under trettiotalet. Svensk väl-
färdspolitik och svensk design förknippades ömsesidigt med varandra, 
inte minst genom intressegemenskapen mellan funktionalisterna och 
socialdemokraterna. Childs bok Sweden the Middle Way hade inte en-
bart marknadsföringsvärde för svensk design i USA, den bidrog också 
till att stärka självbilden hos svenska designers och arkitekter.

Världsutställningen i Paris 1937 blev ytterligare en stor framgång 
för svensk design. Amerikanska tidningar och tidskrifter rapporte-
rade stort om att ingen, med känsla för vad som rör sig i tiden, kun-
de undvika att komma hem från Paris utan att ha blivit inspirerade 
av vad som visades i den svenska paviljongen. Den svenska medelvä-
gen framstod i klar kontrast till de totalitära staternas monumentala 
estetik. På Marsfältet stod den tyska och den sovjetiska paviljongen 
placerade mittemot varandra, på var sin sida av huvudaxeln, som en 
visuell gestaltning av tidens maktpolitiska spänningsfält. Albert Speers  
klassicistiska byggnad kröntes av en gigantisk örn med en svastika i 
klorna, medan Vera Mukhinas Arbetare och kolchoskvinna stod på taket 
till Boris Iofans inte mindre imposanta skapelse. Bredvid den tyska pa-
viljongen låg den spanska, med Pablo Picassos Guernica – en protest-
målning mot de tyska bombningarna av den baskiska staden den 26 
april 1937.

Sverige deltog i en stramt funktionalistisk paviljong, ritad av Sven 
Ivar Lind. Den design som ställdes ut var emellertid inte lika uttalat 
modernistisk som arkitekturen. Den kunde uppfattas inta en medelväg 
mellan å ena sidan klassicismen i Tyskland och Sovjetunionen, och å 
den andra den centraleuropeiska modernismen (Bauhaus-estetiken).
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Sverige lyckades under trettiotalet genomföra en gradvis förskjut-
ning av det internationella intresset från vad vi kan rubricera Swedish 
Grace till Swedish Modern. Swedish Grace, som myntades av P. Morton 
Shand 1930, användes flitigt under trettiotalet. Det kan få beteckna 
formgivning baserad på nyklassicistiska principer, ofta med förestäl-
lande men ytmässiga dekorationer. Swedish Modern kan lämpligen 
användas till att beteckna mer modernistisk design, med ett mindre 
intresse för ytdekorationer än för den övergripande formen.200 Men 
användningen av dessa beteckningar har ofta varit förvirrande, såväl 
på trettiotalet som idag. Orrefors berömda glasvaser brukar lyftas fram 
som det främsta exemplet på Swedish Grace från tjugotalet, men lik-
artade föremål ställdes ut som Swedish Modern på The New York Fair 
1939.

Tveklöst uppfattades förskjutningen från Swedish Grace till Swedish 
Modern som oerhört betydelsefull för många arkitekter, formgivare 
och kulturskribenter i Sverige under trettio- och fyrtiotalen. Den var 
en bekräftelse på att satsningen på vackrare vardagsvaror, funkis och 
social välfärd var korrekt och framgångsrik. Vardagsporslinet ersatte 
så att säga de graverade kristallvaserna. I USA var distinktionen inte 
lika tydlig och Swedish Grace och Swedish Modern flöt in i varandra, 
inte minst som den exklusiva produktionen fortsatte att dominera 
över vardagsporslinet. Svenska propagandister tog på sig uppgiften att 
informera amerikanerna. En av de mest energiska av dessa var möbel-
formgivaren G. A. Berg. I Slöjdföreningens tidskrift Form kunde han 
1938 berätta hur Waldorf Astoria Hotel i New York, inför en omgestalt-
ning av hotellet, skickade en person till Sverige för att leta efter ny de-
sign inom intarsia och skulptur. Istället hittade han, enligt Berg, en helt 
ny slags estetik, inte längre tillbakablickande mot traditionen, utan 
inriktad på att skapa funktionell design.201 Berg var angelägen att ny 
svensk formgivning i USA inte skulle förknippas med Carl Malmstens 
intarsiainlagda tjugotalsdesign, utan snarare med Bruno Mathsson 
och honom själv. Men vare sig produktionen eller marknadsföringen 
uppvisade någon enhetlighet under trettiotalet. Vid Parisutställningen 
1937 visade Sverige visserligen upp högst modernistisk design av bland 
andra Mathsson, Elias Svedberg och Axel Larsson, men också Josef 
Franks korgmöbler med lapptäckskuddar som inte skulle ha framstått 
som främmande på en sekelskiftesveranda.
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What is Swedish anyway? American Swedish Modern

Efter Parisutställningen fick Swedish Modern ett enormt genomslag i 
USA.202 Detta är ett ofta uppmärksammat och upprepat kapitel i svensk 
designhistoria. Jag vill inte påstå att succén för Swedish Modern i USA 
är en myt eller ett falsarium, även om den har vissa mytologiska drag. 
Vad jag däremot vill understryka att det inom ramen för denna fram-
gångssaga förmedlats två uppfattningar som inte är sanna:

Den första är att Swedish Modern plötsligt dök upp som ett fenomen 
i den amerikanska formgivningsvärlden. Som vi sett ovan, och som jag 
ytterligare tänker belägga nedan, hade intresset för svensk design en 
lång historia i USA. Det nya efter Paris 1937 är en massiv marknadsfö-
ringskampanj med hjälp av beteckningen Swedish Modern.

Den andra är att Swedish Modern betecknade svensk design av 
svenska formgivare såsom Bruno Mathsson, G. A. Berg och Axel Lars-
son, samt att det stora intresset för Swedish Modern ledde till en stor 
försäljning av svensk formgivning i USA. Tvärtom betecknade Swedish 
Modern oftast amerikansktillverkade möbler och annan design, ritade 
av amerikanska formgivare direkt för den amerikanska marknaden.

Visserligen förlägger Mary McCarthy Greenwich Villages intresse 
för Swedish Modern till 1933, i den ofta anförda romanen The Group.203 
Men det var först hösten 1937 och våren 1938 som den amerikanska 
marknaden utsattes för en omfattande lansering av Swedish Modern, 
iscensatt av några av de ledande amerikanska möbelfabrikanterna och 
återförsäljarna. Den nya stilen lanserades genom annonser, kataloger 
och exponering i skyltfönster och möbelbutiker. Till de mest aktiva 
aktörerna hörde företag som Heywood Wakefield, Marshall Field’s, 
Bloomingdale’s, Lord & Taylor, Gimbles, Widdicomb, S. J. Campbell, 
Valentine Seaver, Mueller, Dunbar, Louisville Textiles, Arundell Clark, 
Stroheim and Rosmann, och Bizelow Weavers.204 Vad som skedde var 
alltså inte en plötslig upptäckt av svensk formgivning, utan ett beslut 
hos flera amerikanska företag att exploatera den goodwill Sverige hade, 
både vad gällde social ingenjörskonst och design.

Marken var som sagt preparerad sedan tidigare. 1930 hade The House 
Beautiful en förhandsartikel inför Stockholmsutställningen. Texten lå-
ter som en reklamkampanj för Swedish Modern sju år senare:

[In a] land of small homes and well-designed apartments, it is but natural that 
its furniture must be compact and serviceable – and here is a quality which 
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finds instant appreciation in American eyes, for Sweden’s domestic products 
are ideally designed for the American house or apartment.205

Svenska möbler, förklarar tidskriften, är tänkta som individuella delar, 
inte ensembler. De är inte bara praktiska – de är också vackra; moder-
na, men inte extrema. Till detta kan tilläggas att ”svensk” design var 
billig att tillverka. Detta gjorde Swedish Modern lämplig att framställa 
på löpande band i de stora fabrikerna. Enkelheten i både formerna och 
materialen gjorde att den lämpade sig för massproduktion. Mindre till-
verkare kunde inte konkurrera prismässigt på detta område, och höll 
sig till mer utarbetade stilar där hantverkskunnandet var urskiljbart 
och profitabelt. Frånvaron av ett av de viktigaste dragen som hade gjort 
Swedish Grace beundrat i Amerika, det synliga hantverkskunnandet, 
var paradoxalt nog det som gjorde Swedish Modern så exempellöst 
framgångsrikt ett decennium senare. Tilläggas bör dock att ”tecken för 
hantverk”, såsom robusta träkonstruktioner och traditionella mönster, 
flitigt användes i den maskintillverkade Swedish Modern. Det är en 
brokig samling möbler, textilier, bruksföremål och dekorationer som 
såldes som Swedish Modern, alltifrån saker som hämtar inspiration 
från ”svensk” folkkonst och allmoge, till Streamline Modern.

b

Innan vi fortsätter med den stora succén för Swedish Modern våren 
1938,206 måste jag kort diskutera en formgivare som nog aldrig skulle 
ha benämnt en av sina serier Swedish Modern, men vars komplexa 
förhållande till svensk formgivning kastar ljus över dess betydelse i 
trettiotalets amerikanska designdiskurs. Hans namn är förstås Russel 
Wright (1904–76). 1935 formgav han en möbellinje i massiv lönn och 
pastellfärgat mix-and-match porslin, American Modern, som innebar 
ett formmässigt brott med hans tidigare art deco-inspirerade design. 
De dyrbara material som känntecknar mycket art deco-fomgivning, lik-
som beroendet av skickliga hantverkare, blev ett problem i trettiotalets 
depressionstider. Produkterna var alltför dyra för den stora marknaden 
av medelklasskonsumenter.207 Russel Wrights nya formgivning svara-
de inte enbart mot ett behov av nyheter, utan också mot ett behov av 
modernt utformade möbler till överkomliga priser.

Marknadsföringen av American Modern är häpnadsväckande snar-
lik den som skulle användas om Swedish Modern ett par år senare; 
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Mary Wright karaktäriserade de nya möblerna som ”blonde”.208 Tänkte 
hon på blonda, svenska möbler? Kanske. Det finns en märklig essä av 
Mary Wright med rubriken ”What is Swedish Modern?”.209 Den pu-
blicerades aldrig och dateringen är osäker. Amerikanska forskare har 
placerat den så tidigt som 1933 med tanke på omnämnandet av Ame-
rican Modern.210 Om det stämmer användes alltså begreppet Swedish 
Modern redan vid denna tid. Oavsett om denna tidiga datering är kor-
rekt eller ej är essän ett belysande exempel från en av de mest inflytel-
serika personerna i den amerikanska designvärlden på hur högt svensk 
design värderades, samt hur medveten omformningen av de utländska 
inspirationskällorna var:

Let us consider the cases of the glamorous Garbo and our own Jean Harlow. 
Garbo had the glamour, Harlow the box office appeal – yet few of the people 
who made up Harlow’s intrigued public, including the actress herself, ever 
realized that a large portion of Harlow’s equipment was borrowed consciously 
or unconsciously from the Swede. The very wave of her hair, the exaggerated 
mouth, eyebrows and lashes, even certain elements of her histrionic person-
ality were influenced by Garbo. What Garbo started our American actress 
have exploited – but figures prove that the adaption is what’s wanted.
 In the same way, it is quite probable that the qualities of the Swedish Mod-
ern which are so well liked today will soon be incorporated by the American 
designers into their own modern furniture, lamps, and accessories, and will 
be liked and wanted by the American public long after the term ”Swedish 
Modern” is forgotten.
 For Americans, with their gift of absorbing and exploiting the best of what 
other countries have to offer in terms of their own requirements, will not be 
long in fusing this style with their own. When that time comes, and its not 
unlikely that it is more than a year off, alert manufactures should be ready to 
shift the emphasis from foreign inspiration to the domestic realization. Then 
they will emphasize with equal stress and with probably equal success, the 
new style of ”American Modern”.211

Mary Wright uttrycker rättframt att den amerikanska strategin är att 
appropriera utländska förebilder som Swedish Modern. Och det var 
precis vad som skedde, om än inte i Russel Wrights studio. Frågan är 
om inte Swedish Modern tvärtom har Russel Wright att tacka för fram-
gången i USA. Genom sin design, inte minst American Modern, och 
med den aura av framsteg och modernitet som Mary Wright skapade, 
röjde Russel Wright väg för modern formgivning i USA. Paret Wright 
lärde amerikanerna vad det är att vara modern, och hur ett modernt 
hem ser ut.



292

Russel Wrights American Modern förebådade på flera sätt Swedish 
Modern. Vi har redan nämnt det blonda träet, en annan likhet är den 
tonvikt som lades vid kontinuitet och tradition: ”American Modern is 
the present-day continuation of Colonial American furniture”, deklare-
rade paret Wright i 1935 års katalog; ”Built in maple, the wood of our 
forefathers, it is designed to express in the twentieth century manner, 
the simplicity and frank construction of American Colonial furnitu-
re.”212 Precis som Swedish Modern slog American Modern vakt om det 
bästa av två världar, enligt Wrights. Den var modern, i takt med sin tid 
och praktisk, samtidigt som den byggde på en lång inhemsk tradition. 
I ett land där förfäderna mytologiserades som de som röjt marken och 
med egna händer byggt sina första timmerstugor och spikat samman 
de första möblerna, klingade det givetvis väl att American Modern var 
utförd i förfädernas anda. Lönn var ett träslag som signalerade både 
tradition och modernitet, på ett likartat sätt som björk i Sverige. Och 
det är knappast förvånande att lönn användes för amerikanskproduce-
rad Swedish Modern.213

b

Låt oss nu, återgå till framgångarna för Swedish Modern. Eftersom det 
var en stil som vände sig till breda befolkningslager, kan dess födelse, 
utveckling och borttynande bättre följas i de populära heminrednings-
magasinen i USA, som House and Garden, The American Home, Better 
Homes and Gardens, Arts and Decoration och Country Life, än i specialtid-
skrifter för professionella formgivare och arkitekter, eller i tidskrifter 
som vände sig till en ”highbrow”-läsekrets. Också de stora dagstidning-
arnas trend- och inredningsartiklar utgör en värdefull källa.

House and Garden ägnade Sverige mycket stor uppmärksamhet un-
der 1938 och 1939. I februari 1938 förklarades den nya stilen förena 
gammalt och nytt på ett fräscht sätt, och kombinera ”classic restrain 
and provincial gaiety”. Även om just provinsiell uppsluppenhet kanske 
inte är ett uttryck som föll den svenska designvärlden på läppen, har 
denna artikel ofta citerats i svensk designdiskurs, eftersom den också 
proklamerade att

…every designer who went to the Paris Exposition [1937], or to Sweden last 
season with a weather eye out for new influences, came back bursting with 
inspiration and enthusiasm for the things Sweden was doing with the mod-
ern theme.214

Modernt, moder-
nare, modernast. 
Reportage i april-
numret av House 
and Garden, 1938.
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Intressant är emellertid också fortsättningen; Den nya stilen förklaras 
vara sant internationell, i betydelsen att den lätt överbryggar gränser 
och oceaner, samt gärna plockar upp inspiration från olika källor. Där-
för förutspår House and Garden att väl hemma i USA ”this thing Swedish 
Modern will become fundamentally American”. Den kommer att i Ame-
rika anpassas till modern teknologi och inhemsk smak. Maskiner kan 
imitera de handvävda effekterna hos textilierna och därigenom kombi-
nera modern produktionsteknik med ”simplified florals common to all 
provincial styles”. Detta är ett exempel på vad jag ovan benämnt ”teck-
en för hantverk”. I aprilnumret hade tidskriften en artikel om ”7 trends 
to watch”. Redaktionens expertstab sades ha undersökt marknaden i 
Grand Rapids och Chicago, liksom i fashionabla heminredningsaffärer 
i New York, för att kunna rapportera vilka trender som gällde.215 Också 
denna artikel har återkommande citerats i svensk debatt, eftersom den 
så uttryckligen lanserar Swedish Modern som en trendig stil – inte som 
ett djupare uttryck för svensk formgivningsestetik. Men det är viktigt 
att notera att artikeln inte avviker från hur en tidskrift som House and 
Garden vanligtvis behandlar design, nämligen som något att förvärva 
och förbättra sitt hem med.

De sju stilarna som fanns att inhandla på den amerikanska möbel-
marknaden, och som spåddes vara de som gällde 1938 var: Regency, 
18th Century English, 18th Century French, Victorian, Colonial, Swe-
dish Modern samt Exposition Modern. De förstnämnda är alltså his-
toricerande stilar, välkända för den amerikanska publiken sedan länge. 
Exposition Modern är enligt tidskriften en ”trend that appeared at the 
Paris Exposition [1937], and is now spreading its fresh unspoiled influ-
ence throughout all decoration”. Den framstår i uppräkningen som den 
senaste och mest trendriktiga stilen. Swedish Modern beskrivs som ”a 
new version of Modern – a main stream trend off to a good start”. Den 
är enkel och oaffekterad, enligt artikeln, utförd i omålat trä. Av detta 
ska vi inte förledas tro att det är frågan om furu, björk eller ask. De 
vanligaste träslagen, enligt tidskriften, är mahogny och valnöt, med 
detaljer utförda i rotting, skinn och ljusa textilier. Designen sägs vara 
nästan 1700-tal till formen.216

Det finns en iögonfallande skillnad mellan vad som faktiskt sägs i 
artikeln och hur den har refererats i svensk designdiskurs. House and 
Garden framställer Swedish Modern som ett möjligt val bland andra 
stilar, men i de svenska referaten framstår det som om det var enbart 
Swedish Modern som gäller. G. A. Berg, som förmodligen var den första 
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att diskutera artikeln, förminskade betydelsen hos Exposition Modern 
genom att beskriva den som affekterad, chic och designad för att väcka 
uppmärksamhet på utställningar.217 Men dessa pejorativa värdeomdö-
men står inte att läsa i House and Garden. Tvärtom beskrivs Exposition 
Modern där som ”differentiated from Swedish Modern by its fine-drawn 
quality of line, disciplined but flowing curves, delicacy of texture”.218 
Att varken G. A. Berg eller ledande företrädare för Svenska Slöjdför-
eningen var intresserade av att förmedla bilden av Swedish Modern 
som en stil bland många andra på marknaden, är naturligtvis inte för-
vånande. Och inte heller att de avstod att förmedla House and Garden’s 
karaktäristik av den som ”main stream trend”.

Samma stilar som House and Garden pekar ut som årets trend åter-
kommer i andra tidskrifter och tidningar under 1938 och 1939, kom-
pletterade med ytterligare ett antal: Chinese Modern, Chippendale, 
American Federal, Mission, Early English, Tudor, Italian Renaissance 
och Louis XV. Till och med Early Viking noteras som stil inom ”revival”-
trenden som finner sin inspiration i det som finns att se på museer.219 
Om man får tro trendavläsarna så är det ett närmare tjugotal stilar 
som gällde åren före andra världskrigets utbrott. Att utifrån pressbe-
vakningen peka ut en entydig vinnare låter sig inte göras. Men tveklöst 
tillhörde Swedish Modern en av de mest uppmärksammade.220

Det var på de amerikanska möbelmässorna under 1938 som Swedish 
Modern fick sitt definitiva genombrott. Inspirationen från Europa och 
världsutställningen i Paris 1937 hade då hunnit omsättas i amerikansk 
produktion:

Designers have made trips abroad and a comparatively large number of Swed-
ish pieces have been brought over and displayed along with the American-
made Swedish style examples. [– – –] In the American-designed Swedish 
Modern, interesting pieces have already appeared, and word from the forth-
coming Grand Rapids Furniture Exposition, opening on June 29 [1938], fore-
casts their continued popularity.221

I sitt juninummer återvänder House and Garden till Swedish Modern 
under rubriken ”Swedish inspiration”, apropå Marshall Field’s Decora-
ting Department som i en serie rum visar upp den nya trenden. Lite 
självbelåtet konstaterar House and Garden att tidskriftens profetia i feb-
ruarinumret hade förverkligats. Swedish Modern blev mycket riktigt 
vårens mest populära variant av ”modern”. Nu när Swedish Modern 
helt och fullt anpassats till amerikansk smak, fortsätter texten, har den 





297

blivit både informell och beboelig.222 Att den svenska inspirationskäl-
lan genom amerikansk formgivning och tillverkning blivit beboelig 
(”liveable”) är nästan ordagrant samma resonemang som vi tidigare 
sett föras om fornnordiskt inspirerade hus i USA.

Konkurrenten Better Homes and Gardens tackar i sitt novembernum-
mer Sverige för att Swedish Modern likt en frisk och stärkande bris fa-
rit genom möbelaffärerna och fört med sig lätthet, ljus och elegans till 
en möbelmarknad som växt sig för klumpig och tungfotad. Men brisen 
kom inte från nordost utan från Amerikas inland. Inhemska designers, 
skriver Better Homes and Gardens, har lyckats mjuka upp den nordiska 
strängheten till att passa amerikanska krav på komfort.223 Tidskriften 
presenterade ett par exempel på ”good versions of American Swedish 
Modern”, däribland ett skåp i blont trä, några mattor, stolar med rot-
ting och silver inspirerat av dansk design. Att Swedish Modern också 
kunde innefatta dansk inspiration är tydligt, men mest anmärknings-
värd är ändå beteckningen ”American Swedish Modern”, som ju tvek-
löst är en adekvat benämning på produkterna som visades.

Better Homes and Gardens förklarade vidare att det finns två typer av 
Swedish Modern, dels en svensk som ”echoes the feeling of the past and 
blends exquisitely with its native setting”, dels en som är ”strictly 1938”, 
nämligen den amerikanska versionen. För att göra det mer förvirrat 
visar sig också denna sant samtida version vara inspirerad av äldre fö-
rebilder: ”Many of these American Swedish pieces look like modernized 
Eighteenth-Century furniture, stripped of all its ornamentation – par-
ticularly like Hepplewhite and Sheraton.”224 När det kommer till kri-
tan är alltså både ”Swedish Swedish Modern” och, om uttrycket tillåts, 
”American Swedish Modern” tillbakablickande. Den tydligaste skillna-
den tycks därmed vara nationaliteten, både för inspirationskällorna 
och tillverkarna. Än mer drastiskt uttrycker sig Beatrice G. Rosahn i 
New York Times:

”Swedish Modern” furniture – which incidentally is neither Swedish nor dis-
tinctly modern – is considered inherently American in expression although it 
has the character of the eighteenth and nineteenth century forms. It is more 
simplified and unaffected however, and with its clean line and absence of orna-
mentation, it is decidedly in the tradition of the American colonial period.225

Låt oss se på ett sista exempel hämtat från The American Home. Hösten 
1938 öppnade sig en helt ny värld av spännande möjligheter, skriver 
tidskriften. Visserligen har Swedish Modern funnits ett tag, men det är 

Skål för amerikansk 
Swedish Modern! 
Annons från  
Widdicomb Furni-
ture Co, 1938.
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först nu som trenden utvecklat sig till en riktig stil (”a real style move-
ment”), med såväl textilier som golvbeklädnader att matcha möblerna 
med. De utländska inspirationskällorna har framgångsrikt transforme-
rats till en amerikansk stil, som är ”adapted to our modern American 
taste and habits of living and gives us something we can be genuinely 
enthusiastic about”. Att det är fråga om en stil med starka historiska 
associationer råder det ingen tvekan om:

If in the past you have liked 18th century English furniture, you will feel at 
home with Swedish Modern, for it has many of the same fundamental design 
ideas, simplified. If Early American things have been your preference, you will 
find a similar charm and quaintness in Swedish Modern. If you have been 
interested in the various versions of modern design of the last ten years or 
more, you will appreciate the lighter, more graceful effects in Swedish Mod-
ern, for it is ideally adapted to our American homes.226

Swedish Modern framställs alltså som en stil som passar allt och alla. 
En perfekt medelväg för den som inte kan eller vill välja mellan moder-
nitet och tradition, europeiskt eller amerikanskt. Den är modern utan 
att vara obrukbar, ny utan att kännas främmande.

Att Swedish Modern snabbt utvecklades till en amerikansk angelä-
genhet, relativt frikopplad från Sverige, hänger samman med att den 
svenska marknadsföringen och produktionen i hög grad var inriktad 
mot den övre medelklassen, som en följd av både ekonomiska övervä-
ganden och en bristande tilltro till vanligt folks smak. Detta skapade ett 
utrymme för amerikanska producenter att möta efterfrågan på billigare 
Swedish Modern. När det första nybyggda bostadshuset på tio år visades 
i Chicago 1938, var den minsta visningslägenheten möbler med Swedish 
Modern, medan en större var möblerad i 18th Century English.227

Den mindre lägenheten var tänkt för ett nygift par utan barn. Hy-
ran låg på mellan $37,50 och $50, och möblerna kostade tillsammans 
$1 200 (utan linne och köksutrustning). Kostnaden för inredningen var 
alltså betydande.228 För detta fick paret bland annat ett sovrum med 
två sängar, en köksavdelning med bord och stolar och ett vardagsrum 
med soffa och fåtöljer. Färgskalan var ljus: gult, grönt, rosa och blått, 
med tämligen mycket synligt ljust trä. Formerna var enkla, utan någon 
annan dekor en tygens mönster. De ger ett modernt intryck, utan att 
närma sig den internationella modernismen.

Branschtidningen Furniture Record rapporterade ett enormt intresse 
för visningslägenheterna, i synnerhet den som var inredd med Swedish 
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Modern. Omkring 50 000 lär ha besökt den under sex veckor, trots 
att marknadsföringen var begränsad.229 Så medan Svenska Slöjdfören-
ingen tillsammans med svenska producenter inriktade sig på de rika 
och välutbildade, blev Swedish Modern i sin amerikanska tappning en 
förverkligad dröm om ett modernt liv för breda befolkningsgrupper i 
USA. Vi ska i ett senare kapitel återkomma till hur amerikanskproduce-
rad Swedish Modern levde vidare efter andra världskriget, men låt oss 
först återvända till de svenska aktiviteterna.

Svenska försök att de-amerikanisera Swedish Modern

Som framgått ovan kan den retrospektiva svenska historieskrivningen 
uppfattas som ett försök att försvenska och de-amerikanisera Swedish 
Modern. Dessa försök går tillbaka ända till slutet av trettiotalet, det 
vill säga till den tid när stilen var ny. Ambitionen var inte enbart att 
göra Swedish Modern svenskt, och därmed öka den svenska exporten, 
utan även att återta definitionsrätten. Svenska formgivare och ledande  
företrädare för Svenska Slöjdföreningen såg med oblida ögon på hur 
amerikanerna avideologiserade Swedish Modern (utan att se att detta 
delvis var en följd av deras eget agerande). I tidens svenska språkbruk 
förvandlades Swedish Modern från att vara en rörelse till att bli en stil.

Det må så vara att Swedish Modern profiterade på positiva asso-
ciationer till Sverige, men för de amerikanska tillverkarna, såsom S. J. 
Campbell, Widdicomb och Valentine Seaver, var politiska kopplingar 
till det svenska folkhemmet, välfärdspolitik eller socialdemokratin full-
ständigt ointressanta. Swedish Modern var en av flera stilar som samti-
digt fanns med i deras produktsortiment. Den fanns kvar så länge som 
det fanns en marknad för den, men när trendvindarna vände var det 
inga större problem att ersätta den med andra produktlinjer.

Självklart fanns det också i Sverige olika uppfattningar om vad Swe-
dish Modern egentligen stod för. Men tveklöst uppfattade ledande 
krafter i den svenska designvärlden att det förelåg ett starkt samband 
mellan Swedish Modern och det moderna Sverige, mellan nyskapande 
design och omdanande politik, samt mellan att formge ett bord och 
omforma samhället. G. A. Berg var tidigt ute för att, som han såg det, 
rätta till bilden av Swedish Modern i USA.

Vi har tidigare snuddat vid Bergs artikel i svenska Form 1938. Snar-
lika artiklar publicerade han på engelska i Design och American Home. 
Huvudbudskapet i de tre artiklarna är att Swedish Modern inte är en 
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stil utan en rörelse, det vill säga en ”modern livsattityd”.230 Enligt Bergs 
historieskrivning har Swedish Modern sina rötter i Stockholmsutställ-
ningen 1930 och var ett brott med traditionella mönster och former. 
Men i USA såg Berg en mängd missuppfattningar av den svenska de-
signen. Swedish Modern fick där en touch av turistpropaganda med 
populära stereotyper av Sverige. Berg hade i Amerika hittat textilier

covered with such motives as the men who can be seen fishing from a row-
boat with a sort of crane and a large net on a hoop around the port of Stock-
holm, together with distinctly modern dames on the quays dressed-up in blue 
and yellow Dalecarlian-peasant bathing dresses […] In the background looms 
the King of Sweden, complete with crown, and the Swedish national coat of 
arms and a bit of the Stockholm Town Hall.231

Det är ett extremt exempel Berg väljer för att underbygga sin argumen-
tation, långt från den Swedish Modern som dominerar i mitt under-
sökningsmaterial. Det finns inget skäl att misstro Berg, men den typ av 
textilier som han nämner förefaller delvis ha haft en annan målgrupp 
än den som sökte lagom moderna uttryck för sina hem. Bönder i folk-
dräkter från Dalarna, strömmingsfiskare i Stockholms ström och den 
svenska kungen, verkar snarare vända sig till de svenskättlingar som 
sökte föremål som påminde dem om deras barndom eller drömda bild 
av Sverige.

Dalamotiven blev ett slagträ i debatten för Berg, där hans primära 
syfte var att styra utvecklingen rätt igen. Idéerna bakom den genuina 
Swedish Modern var för viktiga för att tillåtas bli korrumperade av 
en perspektivlös möbelindustri. För Berg handlar det om att tillverka 
möbler i fas med tiden, till en kostnad som vanligt folk har råd med.

Today, perhaps for the first time in the world, furniture is constructed in 
Sweden to meet the physical and esthetic needs of mankind as a whole and 
not those of special casts or classes. The movement aims at making furniture 
for the requirements of ordinary people, furniture that is in harmony with 
their outlook and mentality. Period furniture was and still is a matter of form 
only. Swedish Modern, however, bears no characteristics which sets it off as 
a style.232

Berg var emellertid ingen naiv idealist. Hans artiklar är fulla med re-
ferenser till hans egen produktion, och hans lösning på problemet att 
idéerna bakom Swedish Modern kommit i skymundan i USA var sam-
arbete. Berg tänkte sig att svenska formgivare skulle förse de amerikan-
ska möbeltillverkarna med ritningar, fotografier, utställningsexemplar 
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och detaljerade tillverkningsanvisningar så att de kunde tillverka äkta 
Swedish Modern.233 Det är inte svårt att se hur detta skulle motverka 
dalkullor på textilierna, men betydligt knepigare att förstå hur Berg 
kunde uppfatta detta som en modell för att göra Swedish Modern till 
en rörelse, istället för en stil.
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Delawarejubileet, en svensk sak?

1938 hade 300 år förflutit sedan Kalmar Nyckel och Fågel Grip anlade 
det nya landet vid Delawareflodens mynning. Få amerikaner kände vid 
tiden till historien om Nya Sverige. Visserligen hade Philadelphia ägnat 
Nya Sverige viss uppmärksamhet i samband med 150-årsjubileet av Fri-
hetsdeklarationen 1926,1 och bland annat distribuerat en guide för den 
som ville bila runt och titta på ”svenska” lämningar,2 men den svenska 
kolonin förblev ett framförallt lokalhistoriskt och svenskt-amerikanskt 
intresse. 1938 höjdes emellertid ambitionerna från svenskt håll. Stärkt 
av de senaste årens internationella uppmärksamhet och angeläget om 
att befrämja exportindustrins position, beslöt Sverige att denna gång 
genomföra ett tämligen ambitiöst firande.

Med anledning av jubileet arrangerades utställningar, högtider 
och föreläsningar i både Sverige och USA. När det kommer till själva 
kolonins kortvariga historia var intresset naturligtvis långt mycket 
större bland svenskar och svensk-amerikaner än bland den amerikan-
ska allmänheten i stort. Men jubileet hade stöd från den amerikanska 
regeringen, och rönte nationell uppmärksamhet. I synnerhet de svens-
ka kungligheternas resor i USA fick som vanligt god pressbevakning. 
Kronprins Gustaf Adolf, prinsessan Louise och prins Bertil rönte i sig 
långt större uppmärksamhet än några andra arrangemang under ju-
bileet.3 Jag kommer inte att här undersöka den i och för sig nog så 
spännande visuella kultur som bildades kring kungligheterna i form av 
filmer, fotografier och teckningar, då den huvudsakligen faller under 
andra kategorier än reception av Sverige. Men naturligtvis bidrog de 
kungliga besöken till att öka intresset för Sverige och svensk kultur. 
”Gustaf Proves He’s Democratic Prince”, löd exempelvis en rubrik i Chi-
cago American, för att fortsätta med nedryckaren: ”Visits Art Exhibit, 
Wears Same Pants He Wore Yesterday.”4 I alla pressklipp från prins Ber-

Delawaremonu-
mentet av Carl 
Milles, 1938.  
Foto: Millesgården.
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tils besök på Chicago Art Institute noteras också att han stannade till 
inför verk av Zorn och Milles. I förlängningen bidrog detta till intresset 
för den svenska utställningen, och det rapporterades i pressen om att 
utlåningen av böcker om Sverige på biblioteken ökade. Inristandet av 
Sverige i det amerikanska medvetandet gav därtill tillfälle för svensk-
ättlingar, några till och med ättlingar till de första bosättarna, att träda 
fram och bli intervjuade i medierna.5

Ett annat sätt att visa fram det nya, moderna Sverige, var anordnan-
det av en föreläsningsturné med ”svenska vetenskapsmän”. Med veten-
skapsmän avsågs personer som ”hade full kompetens att bekläda läro-
stol vid svenska universitet”. Tillsammans med Henry G. Leach vid The 
American-Scandinavian Foundation togs kontakt med amerikanska 
lärosäten och andra intresserade institutioner. Sammanlagt höll elva 
svenska företrädare, bland andra Gunnar Asplund och Gunnar Myrdal, 
cirka 270 föreläsningar.6

Om den svenska staten och det svenska näringslivet primärt var in-
riktade på att använda jubileet för att marknadsföra Sverige och svens-
ka produkter, fanns det bland svensk-amerikaner i USA delvis andra in-
tressen. Berättelsen om Nya Sverige kan, liksom den om Leif Erikssons 
upptäckt av Vinland, förstås som ”homemaking myths”. Begreppet är 
myntat av Orm Øverland, och syftar på berättelser som användes av 
olika immigrantgrupper i USA för att legitimera deras rätt att vara i det 
nya landet.7 Betoningen av ett transhistoriskt ”vi” indikerar berättel-
sernas mytiska karaktär; det var ”vi” som redan på 1600-talet hade en 
koloni i Delaware, och det var ”vi” som först upptäckte Amerika.

Dag Blanck har undersökt hur svensk-amerikaner vid sekelskiftet 
1900 började formulera en svensk-amerikansk historia, med början i Leif 
Erikssons upptäckt av Nordamerika.8 I denna historia intog kapitlet om 
den kortvariga svenska kolonin i Delaware en framträdande position. 
Det var ju trots allt inte särskilt långt efter Mayflower som Kalmar Nyck-
el ankrade vid Amerikas kust. Viktiga teman i den svensk-amerikanska 
historieskrivningen är de svenska kolonisternas goda förbindelser med 
indianerna, och hur deras demokratiska och rättsmedvetna sinnelag le-
der fram till den amerikanska revolutionen (genom svenskättlingar som 
John Morton).9 I bebyggelsehistorien betonades, som vi tidigare sett, 
Sveriges betydelse för knuttimringens introduktion i Amerika.

Men eftersom den svenska kolonin till största delen hade bestått 
av finnar, restes likartade anspråk på transhistorisk hemhörighet från 
Finland och de finska immigranterna. Bakom kulisserna fördes ett 



305

intensivt diplomatiskt spel inför jubileet. I stor utsträckning gick Fin-
land segrande ur striden. Frågan om det finska deltagandet kom upp i 
den amerikanska kongressen som enhälligt uttalade sig för att Finland 
skulle bjudas in.10 Vid invigningsceremonin i Wilmington 28–29 juni 
1938 deltog också representanter från både Sverige och Finland. Och 
efter påtryckningar på den frimärksamlande presidenten Franklin D. 
Roosevelt ändrades också det frimärke som det amerikanska postver-
ket gav ut i samband med jubileet, ”Landing of the Swedes” baserat 
på en målning av Stanley M. Arthurs, till ”Landing of the Swedes and 
Finns”.11

Delaware-monumentet

Från officiellt svenskt håll tycks Nya Sverige länge mest ha betraktats 
som en pinsam och föga ärorik episod ur historien. The Historical 
Society in Delaware hade redan 1874 framfört önskemål om ett min-
nesmärke, men det avvisades av det svenska utrikesdepartementet.12 
På platsen för den svenska landstigningen hade visserligen en plakett 
placerats 1903, men det skedde på svensk-amerikanskt initiativ genom 
The Delaware Society of Colonial Dames of America. Och 250-årsjubi-
leet 1888 blev en angelägenhet endast för en mindre krets svenska im-
migranter i Minneapolis, utan närvaro av officiella representanter från 
vare sig USA eller Sverige.13 1938 var situationen en annan. Emigratio-
nen hade avtagit och upplevdes inte längre som ett hot mot Sverige. 
Och USA framstod som en intressant exportmarknad som under se-
nare tid visat Sverige ett välvilligt intresse. Trettiotalets nationalistiska 
strömningar kan också ha spelat in i viljan att uppmärksamma Sveriges 
historia som kolonialmakt.

De första planerna för jubileumsfirandet manifesterades redan 1926 
med grundandet av The American Sons and Daughters of Sweden och 
John Morton Memorial Museum i Philadelphia (senare omdöpt till 
American Swedish Historical Museum). Men det var vid mitten av tret-
tiotalet som arbetet tog fart på allvar. 1935 föreslog Sigfrid Edström, 
i rollen som ordförande för The Swedish-American Foundation, det 
svenska utrikesdepartementet att tillsätta en kommitté för att organi-
sera högtidlighållandet. Sommaren 1936 instiftades The Swedish-Ame-
rican Tercenenary Association.14

I bakgrunden verkade också den svenska ambassadören i Washing-
ton, Wollmar Boström. I hans ögon var Sverige ett av de tre europe-
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iska länder som grundlagt Amerika. Boström arbetade energiskt för att 
utverka en officiell inbjudan från den amerikanska regeringen, vilken 
också kom sommaren 1936.15 Kort därefter etablerades Bestyrelsen för 
firandet av Nya Sverige-minnet, med Sigfrid Edström som ordförande. 
Bestyrelsen representerade det officiella Sverige, med rektorerna för 
universiteten som ledamöter, tillsammans med bland andra Riksarki-
varien, Riksbibliotekarien och Riksantikvarien. Dessutom ingick flera 
representanter för det svenska näringslivet.

Från svenskamerikaner kom propåer om att Sverige skulle bygga en 
kopia av Kalmar Nyckel och segla över, på ett likartat sätt som när norr-
männen seglade över med ett vikingaskepp till Chicago 1893, men från 
svenskt håll sade man sig vilja visa fram det moderna Sverige, inte en 
pittoresk bild av det förflutna.16

Den mest besvärliga frågan för bestyrelsen gällde dock uppförandet 
av ett monument på platsen för landstigningen. Sedan tidigare var Carl 
Milles tillfrågad av John Morton Memorial Museum att göra ett utkast 
till en staty av Gustaf II Adolf med placering i Philadelphia. Emellertid 
uttrycktes farhågor om att en sådan skulle kunna reta katolikerna, som 
utgjorde en tredjedel av Philadelphias befolkning.

Istället väckte bestyrelsen idén om ett monument på den plats i 
Wilmington, Delaware, ”the Rocks” vid Christina River, där den första 
svenska landstigningen alltså ägt rum 1638. Någon officiell tävling utlys-
tes aldrig, men det förklarades fritt för alla som så önskade att inkomma 
med förslag till bestyrelsen. Landstigningsplatsen var 1938 privatägd 
och beskrivs i samtida pressreportage som en blandning av soptipp och 
kåkstad. Svenskar och svensk-amerikaner såg det därför som ett viktigt 
uppdrag att ge området den dignitet det förtjänade. Efter att förhand-
lingarna om förvärv av marken brutit samman exproprierades den slut-
ligen av staten Delaware och ersättningsbeloppet bestämdes av domstol. 
Området inrättades som Fort Christina State Park. En av Wilmingtons 
gator, North East Boulevard, döptes vid samma tid om till Governor 
Printz Boulevard och flodens namn ändrades till Christina River.17

Monumentfrågan avspeglar i hög grad olika intressen och synsätt. Be-
styrelsen tänkte sig ett pampigt monument, vars tematik dock inte fick 
vara stötande för någon part. Skulptören Carl Fagerberg utarbetade ett 
förslag som visade guvernör Johan Printz samtala med en indian, som 
hade stöd hos Axel Rinman, ordförande i Riksföreningen för svenskhe-
tens bevarande i utlandet.18 Axel Ebbes åtta meter höga skulptur av en 
man som stiger av en örn fördes fram av skånsk press. Många ville se en 
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ryttarstaty av Gustav II Adolf eller varför inte Drottning Kristina? Andra 
förslag var ett vikingaskepp, en bautasten, en domarring och en klock-
stapel. Till de mer fantasifulla hör Greta Garbo i relief som Moder Svea.

Bestyrelsen lutade åt att en obelisk skulle vara mest lämpligt, men 
det var inget som tilltalade Milles, som i kraft av den tidigare förfrågan 
från museet i Philadelphia, ansåg sig ha företräde att utföra monumen-
tet: ”Att på allvar tänka på en obelisk är redan ganska säreget, och att 
placera reliefer i bronze på dess bas, är för mig ändå egendomligare. 
Sådant långods i form & arkitektur har hela världens städer satt upp till 
leda, den kyliga formen lånad från fr.a. Egypten och Rom & kommer 
aldrig att bli intressant för americanarna & snart glömmas.”19

Inför utsikten att Milles skulle gå segrande ur striden utformade 
Carl Eldh och Ragnar Östberg ett motförslag, ett granitblock med re-
liefer som i ett första förslag bland annat skildrade ”mansfigurer av 
den äktsvenska bondetyp, med vilken den svenska kolonisationen vid 

The Rocks. Platsen 
för den svenska 
landstigningen 
1638, före anlägg-
ningen av parken. 
Foto: Riksarkivet.



308

Delaware är så intimt förknippad”.20 Ett senare förslag, en sex meter 
hög bautasten med reliefer, visar Printz skaka hand med indianerna.21 
Runt tjugo förslag uppges ha sänts in till Delawarekommittén, men det 
mesta tycks tidigt ha talat för Milles. Inte minst viktigt hade Milles 
stöd hos den amerikanska jubileumskommittén och det blev hans för-
slag som genomfördes.22

En nationalinsamling påbörjades i december 1936. Vid maj månads 
utgång 1938 hade drygt 227 000 kr insamlats.23 Den 27 juni 1938 invig-
des monumentet. Närvarande var president Roosevelt och prins Bertil, 
vilket ledde till att invigningen bevakades av amerikansk press, även 
om Milles skulptur bara fick korta omnämnanden. Kronprins Gustav 
Adolf var kvar på m/s Kungsholm på grund av njurstensanfall. De 
svenska tidningarna rapporterade också fylligt om festligheterna, om 
talen och paraderna, och om ”sotsvarta negerflickor i vingåkersdräkter 
och lika färgstarka negerpojkar förklädda till dalmasar”.24

Vid invigningen talade Roosevelt om sitt svenska påbrå – en av hans 
förfäder, William Beekman, tjänade som vice-guvernör i Nya Sverige 
och en annan var den svenske immigranten Martin Hoffman.25 Att 
Roosevelt var den ende amerikanske presidenten med svenskt påbrå, 
vilket han framhöll redan 1934 när han i Vita Huset överlämnade Ame-
rican Institute of Architects medalj till Ragnar Östberg, saknar kanske 
inte helt betydelse för hans välvilja. Samma år förklarade han för Time 
Magazine att svenska män är långa och stiliga, och att svenska kvinnor 
är vackra, samt att ”the Swedes are 200 years ahead of most of Europe 
in their civilization”.26

Av ambitionerna att skriva in Sverige som en av de nationer som lagt 
grunden till USA blev det inte så mycket. 1963 förklarades platsen för ”His-
torical Landmark”, men det har inte förhindrat dess förfall. Vid 350-års-
jubileet 1988 rustades parken hjälpligt upp, men idag liknar den återigen 
mest en avfallsplats, där den ligger i en fattig utkant av Wilmington.

Nära vattnet, på en stenlagd plats, står själva monumentet. Den höga 
sockeln i svensk, svart granit, med konkava sidor, bildar underlag för 
reliefer. Dessa visar historiska händelser såsom ”Kalmar Nyckels färd 
över Atlanten”, ”William Penn välkomnas av svenskarna” och ”Svensk-
arna köper land av indianerna”. Andra relifer visar Drottning Christina 
till häst och Gustaf II Adolf. Överst förs skeppet Kalmar Nyckel fram 
av stiliserade vågor.

Strax bredvid monumentet står ett timmerhus av ”svensk typ”, som 
räddades från förstörelse i början av seklet. Nu är dess fönster och dör-
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rar igenspikade med plywood-skivor. Det är högst tveksamt om huset 
är från 1600-talet, men i dess nuvarande förfall ger det ändå ett slags 
påminnelse om de usla levnadsvillkoren i Nya Sverige. I tegelmuren, 
nära vattnet, finns en del av den klippa inmurad, som 1903 identifie-
rades som svenskarnas landningsplats. En tidstypisk minnesskylt från 
1980 hyllar minnet av Anthony, den förste svarte mannen i Nya Sve-
rige.

Konstutställningen

I samband med Delaware-jubileet visades en svensk vandringsutställ-
ning i tio städer, inklusive Washington och Wilmington. Utställningen 
omfattade svensk konst och konsthantverk under 300 år (1638–1938), 
plus ett stort antal föremål från sten- och bronsåldern, medeltiden 
samt allmogekonst.27 Sixten Strömbom och Gustaf Munthe var kom-
missarier för konstutställningen.28

Idén till utställningen hade väckts under Wettergrens USA-resa 
1935–36, men tycks då framför allt ha tänkt vara inriktad mot svensk 
konstindustri. När Wettergren föreläste i Worcester, som var en stad 
med en mycket stor andel svensk-amerikaner, träffade han George N. 
Jeppson.29 Jeppson drev, tillsammans med Russel A. Plimpton vid 
Minneapolis Institute of Art, frågan om en utvidgning av utställning-
en med forntida, medeltida och folklig konst.30 Just folkkonst var vid 
tiden mycket uppmärksammat i USA. Jeppson var vice-president vid 
Swedish Chamber of Commerce of the USA och var initiativtagare till 
den amerikanska kommitté som verkade för utställningens genomför-
ande i USA. Han var därtill en stor samlare av svensk konst.31

Utställningskatalogen skrevs av Strömbom, intendent vid National-
museum, och trycktes i två upplagor om sammanlagt 8 000 exemplar. 
Den hade god avsättning trots det höga priset, skriver Lamm i verk-
samhetsberättelsen, och såldes i över 4 000 exemplar, oräknat de tu-
sentals som delats ut som presenter.32

I New York visades utställningen en trappa upp i Rockefeller Center. 
Naboth Hedin och Holger Lundberg skötte presskontakterna, med gott 
resultat. Under öppettiden, från den 24 september till den 6 oktober, 
besöktes utställningen av 26 000 personer. Därefter turnerade den runt 
i USA till ett flertal betydelsefulla museer, företrädesvis i Mellanvästern 
och på östkusten.33 Strömbom ledsagade utställningen fram till Chi-
cago där Munthe, intendent vid Röhsska museet, tog över.
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Besöksiffrorna var överlag goda, och i de fall de kan tyckas låga finns 
utom-estetiska förklaringar. I Toledo hade exempelvis museichefen 
precis avlidit och öppningsfestligheterna ställdes därför in.

Olof Lamm noterar i slutrapporten att utställningen fick bra med 
publicitet och förfrågningar kom om att visa den på fler platser. Av 
ekonomiska och administrativa skäl förlängdes dock inte vandrings-
utställningen.34

Vad såg då de amerikanska journalisterna och kritikerna på och ge-
nom den svenska utställningen? Dess omfång och bredd fick naturligt-
vis olika skribenter att fastna för olika saker. Många uppskattade måle-
riet, bland andra Roslin, Hill, Liljefors och Carl Larsson. Men Zorn fick 
i allmänhet det bästa omdömet och inte sällan en fotoreproduktion.35 
Mer överraskande är kanske att Ivar Arosenius uppmärksammades av 
ett par skribenter.36

Andra lade fokus på allmogekonsten, och många nämner de vikinga-
tida föremålen.37 Flitigast reproducerade var vikingatida hjälmar, svärd 
och dryckeshorn, runstenar och smycken. Edward Alden Jewell upp-
fattade i New York Times vikingatiden som mer nationell och mindre 
kosmopolitisk än senare svensk konst: ”Sweden was never quite the 
same after the Vikings. That rugged era gone, European culture seeped 
in more and more.” Samtidigt noteras att vikingarna, utöver att vara 
berömda för sina krigiska gärningar och kraftfulla hedniska religion, 
även bedrev långväga handel.38

Vikingtemat var starkt på utställningen och den 4 oktober 1937 höll 
Sixten Strömbom en föreläsning om ”The Art of Swedish Vikings” i The 
Pierpont Morgan Library, New York.39

Tematiseringen av svensk konst som internationellt orienterad, går 
igen hos merparten av artiklarna, och följer Strömboms katalogtext. 
Royal Cortissoz lyfter i en stor artikel i New York Herald Tribune fram 
Carl Larsson som ett undantag, efter att ha kallat Zorn för ”the Bernard 
of Swedish art”:

In the foregoing remarks I have had occasion to pause upon the debt of the 
Swedish artists to other schools, to a cosmopolitanism which leaves him not 
precisely derivative but admitting constantly to this or that outside influence. 
On the oher hand, in taking leave of this exhibition, I must refer to the one 
artist in it who affirms an essential originality. [– – – Carl Larsson’s] work has 
stayed in my mind since I first saw it at Chicago [1893], and now that I see it 
again I find that it has lost nothing of its gentle appeal.40
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Upplägget på utställningen inbjöd besökarna till att uppmärksamma 
kontinuitet, som rubriken i New York World-Telegram avspeglar: ”Swe-
dish Art Exhibit Traces Viking Influences”. I artikeln uppmärksammas 
hur det traditionella textboksupplägget (dvs. Egypten–Antiken–Medel-
tiden–Renässansen osv.) osynliggör den vitala konstutvecklingen i 
Norden från tiden strax före Kristi födelse till och med medeltiden.41

Frågan om rasmässig homogenitet dyker upp i flera artiklar och får 
förklara alltifrån varför Sverige lyckats bekämpa slummen, till varför 
landet är så framgångsrikt i att assimilera influenser utifrån och göra 
dem till sina egna:

Sweden, because of isolation and racial unity has been less swayed by every 
wind that blew across this field [of art] than we, and has unconsciously been 
more stabilized by tradition.42

Uppmärksamheten i USA användes som vanligt på hemmaplan. ”En 
stor seger för Sverige!” utropade Sixten Strömbom i Stockholms-Tid-
ningen. 250 000 har sett utställningen, enligt Strömbom, som uppgav 
sig ha hållit 132 föredrag varav 15 i radio!43 Det fanns tveklöst ett stort 
intresse i USA, som hängde samman med bilden av Sverige som en poli-
tisk och ekonomisk framgångsrik medelväg, och av svensk design som 
världsledande. Besöksiffrorna för utställningen var också på många 
håll imponerande. De är också ett av få mått som mäter intensiteten 
i receptionen.

”Hela [den amerikanska] nationens intresse har varit vänt mot Sve-
rige, kulturlandets som blivit så uppmärksammat och prisat”, sa Ström-
bom vidare i ovan citerade intervju. På reporterns fråga vilka faktorer 
som bidragit till intresse, svarade intendenten:

Främst kooperationen samt det sociala och ekonomiska framåtskridandet, 
vidare Ragnar Östbergs Stadshus och den allmänna konstkulturen, vilka sa-
ker inspirerat och ännu inspirerar här ute, kronprinsparets besök, våra sång-
erskor, och så förstås Svenska Amerikalinjen, som gjort förbindelserna med 
Sverige så mycket lättare och behagligare.44

Av Utrikesdepartementets samlade tidningsartiklar från jubileumsfest-
ligheterna framgår dock att uppmärksamheten var långt mycket större 
i Sverige än i USA. Det förvånar inte. Tre tjocka arkivpärmar innehåller 
till större delen svenska klipp.45
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Morgondagens värld

”Building the World of Tomorrow”, var det framåtblickande temat för 
världsutställningen i New York 1939. Den kan tyckas smått parodisk i 
historiens ljus – i historiens annaler står 1939 snarare för sammanbrott 
än uppbyggnad, destruktion snarare än framtidshopp. Förkrigsatmo-
sfären hade, som framgått, varit påtaglig redan vid Parisutställningen 
1937, där kampen mellan de stora nationerna och de totalitära politiska 
systemen skapade en öppning för den medelvägens politik och estetik 
som Sverige uppfattades stå för.

Liksom inför de andra stora världsutställningarna vid tiden, gick 
man från svenskt håll grundligt till väga och regeringen tillsatte redan 
den 14 augusti 1937 New York-utredningen, för att bereda hur Sveriges 
deltagande 1939 skulle se ut. Att Sverige skulle delta var efter fram-
gångarna i Paris utom diskussion.1 Ett halvår senare, den 17 januari 
1938, presenterades Utredning angående sättet för Sveriges deltagande i 
världsutställningen i New York 1939. I utredningen satt bland andra Åke 
Stavenow och Eskil Sundahl.2

New York-utredningen tillgrep en vid tiden ny teknik. Den 7 septem-
ber 1937 gav den, efter godkännande från Handelsdepartementet, Insti-
tutet för Marknadsundersökningar (ImU) i uppdrag att undersöka vilka 
”förhållanden och företeelser i Sverige” som mest intresserade den ame-
rikanska publiken. Detta är alltså ett tidigt exempel på en modern mark-
nadsundersökning, något som nyligen hade introducerats i Sverige efter 
amerikanska förebilder.3 ImU hade grundats 1932 av reklambyrån Ervaco 
tillsammans med professor Gerhard Törnqvist vid Handelshögskolan i 
Stockholm.4 Att en marknadsundersökning genomfördes beror sanno-
likt i hög grad på att Folke Stenbeck och Bengt Ljungberger båda var le-
damöter av New York-kommittén. Stenbeck var även direktör för Ervaco 
och Ljungberger för Svenska Exportföreningen. Tillsammans med pro-

Morgondagens 
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of Congress.
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fessor Törnqvist och N. L. Prindle bildade de en utredningskommitté.5 
Marknadsundersökningen hade som uppgift att bland annat kartlägga 
vad amerikaner och svensk-amerikaner önskade se och lära av Sverige på 
utställningen, samt att be konsulterade amerikanska utställningsexper-
ter om tips på hur en lyckad utställning skulle genomföras. ImU:s rapport 
överlämnades till New York-utredningen den 19 november 1938, det vill 
säga redan efter tio veckors arbete. I inledningen sägs att utredningen 
bedrivits på rekordtid i syfte att ge tid att beakta resultaten.6

ImU:s rapport togs på största allvar och dess slutsatser citeras fri-
kostigt i New York-utredningen. Den refereras också i svensk dags-
press. Tillvägagångssättet vittnar om att utredningsarbetet skedde på 
ett mycket ambitiöst och modernt sätt, som skulle bli förebildligt för 
framtiden.7

Inom ramen för undersökningen genomfördes fem delundersök-
ningar av ImU samt deras amerikanska samarbetspartner, Erwin, Wa-
sey & Co i New York:

I En enkätundersökning bland American Swedish Monthlys prenumeranter 
om vad de ville se av Sverige på utställningen.
II En likartad studie bland 2 000 personer vilkas adresser erhållits av Swe-
dish American Line, New York. De flesta av dessa var troligen amerikaner 
som besökt Sverige.
III Den tredje enkäten genomfördes bland prenumeranter på svensk-ame-
rikanska tidningar. Denna betraktades dock som misslyckad på grund av låg 
svarsfrekvens.
IV I USA intervjuade Erwin, Wasey & Co amerikanska utställningsexperter 
om hur en framgångsrik utställning skulle genomföras.
V Svenska medborgares inställning till världsutställningen undersöktes.

Nutida marknadsundersökare skulle säkert ha en hel del invändningar 
mot metoder och urval. Frågorna i enkäten var ofta ledande, genom-
förandet till synes osystematiskt och undersökningsgrupperna kanske 
inte de mest representativa. ImU förefaller ha varit medvetet om att det 
fanns problem. Man konstaterade att andelen intellektuella, affärsmän 
och svensk-amerikaner var hög, och att deras intressen och Sverigebild 
inte motsvarade den stora allmänhetens. Därför föreslog institutet att 
en kompletterande undersökning skulle göra bland ”de bredare” befolk-
ningslagren.

Av svaren från American Swedish Monthlys prenumeranter framgick 
med all önskvärd tydlighet att det var de dagsaktuella problemen som 
intresserade dem mest. Högst röstetal bland förslagen på ämnen som 
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borde tas upp på utställningen fick ”hur Sverige hanterar arbetslöshets-
problemet”, tätt följt av hur Sverige skyddar sina skogsresurser, det 
svenska pensionssystemet och penningpolitiken. Lägst intresse fick 
frågor kring det svenska postverket, hur mjölk och smörreklam höjt 
konsumtionen samt skytteföreningarna.8

”Det är sina egna amerikanska problem, som de svarande här känna 
igen”, konstaterade ImU. ”De äro intresserade av, att på dessa punkter få 
veta, om Sverige har något nytt och värdefullt att visa.” Bland svenskt 
konsthantverk var det glas och keramik som väckte störst intresse.9

Glaset hade också en förstaplacering i den andra studien (II ovan), 
som alltså utgjordes av amerikaner som besökt Sverige. På frågan om 
vad slags svensk konst och konsthantverk de fäst sig vid i Sverige sva-
rade 130 glas, 55 lergods, 51 silver och 48 textilier. Tjugo svarade möbler 
(varav fyra allmogemöbler) medan ”konst, skulptur och målning” en-
dast fick elva nedslag av 450 inlämnade. I denna studie skiktades svaren 
genom en fråga om vilken slags arkitekturstil den svenska paviljongen 
borde ha: traditionell eller modern? En överväldigande majoritet sva-
rade ”traditionell”, men det var sannolikt bland de knappt 25 procenten 
som svarade ”modern” som den mest intressanta målgruppen fanns. 
I synnerhet som dessa också visade sig vara mest intresserade av mo-
derna möbler, svensk bostadspolitik samt kooperationen.10

Det stora intresset för kooperationen överraskade ImU, i synnerhet 
som svaret avgivits på en fråga som handlade om den svenska reger-
ingens insatser inom bostadspolitik med mera (det nära samarbetet till 
trots kan kooperationens verksamhet knappast räknas som regerings-
insats).11 Uppenbart är att den uppmärksamhet som den svenska ko-
operationen fått i amerikanska medier efter Childs Sweden the Middle 
Way lämnat varaktigt intryck.

Sammanfattningsvis var det dock det traditionella Sverige amerika-
nerna ville (åter)se. Inte mindre än 70 procent röstade för att folkdans, 
folkmusik och nationaldräkter skulle visas upp. Och nästan samtliga vil-
le – om än som svar på en styrande fråga – ha en restaurang med svensk 
mat på utställningen.12 Glas, bostadspolitik, kooperationen, folkdans 
och en restaurant är det som främst framhålls, sammanfattar ImU.13

Den kompletterande undersökning bland ”de bredare lagren” av 
amerikaner genomfördes och presenterades den 28 februari 1938. Drygt 
500 intervjuer genomfördes med industriarbetare, kontorsanställda, 
butiksanställda, lägre järnvägstjänstemän, chaufförer samt arbetare på 
det blivande utställningsområdet.14 På frågan ”Vet ni något om Sve-
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rige?” svarade 83 procent nej, det vill säga inte ens alla de som hade 
släktingar i Sverige (19 procent) visste något om landet. (Motsvarande 
fråga ställdes inte i den stora undersökningen, antagligen på grund av 
att prenumeranterna på American Swedish Monthly förutsattes vara be-
kanta med Sverige.) Till det som de intervjuade kände till fick ”svensk 
heminredning, möbler och hemslöjd” flest nedslag, vilket dock bara 
innebär elva stycken. Bland det som de intervjuade var intresserade 
att veta mer om behöll ”arbetslöshetsproblemet” och ”ålderspensione-
ringen” sina starka positioner, medan ”kooperationen” tappade mark i 
förhållande till den förra undersökningen. ”Detta resultat torde troli-
gen få tolkas som bristande vetskap om kooperationen bland de breda 
lagren”, konstateras det i rapporten.15 Arkitektur, konst och konsthant-
verk, mötte också minskat intresse, sannolikt av likartade skäl.

Den tredje delstudien sammanställdes av Prindle och är daterad den 
28 oktober 1937. Prindles rapport baseras på intervjuer i USA med icke 
namngivna ”experter i anordnande av framgångsrika utställningar”.16 
Eftersom världsutställningarna ofta var mycket omfattande, såväl till 
utställningsområdets storlek, som mängden utställda föremål, gällde 
det att göra paviljongen inbjudande:

Genomsnittsbesökaren på The Fair har ont om tid, och hans begränsade 
möjlighet att se och förstå är utsatt för påverkan från hundratals andra ut-
ställare, vilka alla kämpa om hans uppmärksamhet. På några få timmar blir 
han så trött, både fysiskt och psykiskt, att endast de saker kunna väcka hans 
intresse, som han lätt kan förstå, och som erbjuda honom underhållning av 
något slag.17

Svenskarna råddes därför att satsa på avkoppling, förströelse och per-
sonlig demonstration av produkterna.

En av den moderna reklamens mest framgångsrika försäljningsmetoder har 
varit skapandet av effektiva och intressanta försäljningsbudskap, i vilka själva 
varan eller den tjänst den erbjuder, är så inflätad i framförandet, att iakttaga-
ren eller lyssnaren knappast blir klar på att han utsattes för försäljningspro-
paganda. När denna metod användes på ett skickligt sätt, anamma besökarna 
varan eller dess tjänster, så att säga undermedvetet. Detta emedan besökarna 
i gemen sällan försöka analysera de skäl, som ligga bakom den underhållning 
de bjudits på. Ett dylikt dolt försäljningsbudskap kan överbringas i bild eller 
i korta ordalag, och är ett synnerligen effektivt sätt att ”sockra” reklampillret. 
Det ligger särskilt väl till för inställningen hos de människomassor som be-
söka utställningar.18
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För att inte försvinna i bruset råddes Sverige till att låta utställningen 
bäras upp av ett ”tema, en central, lättfattlig idé”, som kan ”uttryckas i 
en kort slogan såsom ’Life To-day’ eller ’How People Live in Sweden’ ”.19 
Den amerikanska befolkningen är intresserad av dagens problem, inte 
vad som kommer att hända om tio år, slog den amerikanska rappor-
ten fast, uppenbart i polemik mot världsutställningens övergripande 
tema: ”Building the World of Tomorrow”. Sverige rekommenderas vi-
dare att göra paviljongen till en ”bra mötesplats” med viloplatser och 
toaletter, ”ett gott ställe att vila ut på efter det tröttsamma utställnings-
flänget”.20

Vad som förmodligen inte gladde de svenska företrädarna var att 
Prindle avrådde från att uppföra paviljongen i modernistisk stil:

New York World’s Fairs allmänna typ ur arkitektonisk punkt blir den rena 
funktionalismen /funktional design/ efter så kallade moderna linjer. Det 
finns häri mycket litet som är nytt för Förenta Staternas folk enär funktion-
alismen kommit till användning i varje utställning sedan 1933, och i de flesta 
nya affärsbyggnader. Funktionalismen är inte en arkitektonisk stil, som är 
särskilt uppskattad eller förstådd av massan av genomsnittsbesökare. Några 
auktoriteter, med vilka frågan diskuterats, hålla för troligt, att Svenska re-
geringen bör – till fördel för sin utställning – avvika från denna ”funktion-
alistiska” byggnadstyp även om Sverige är ett av de länder, som nått längst i 
bruket av denna stil där hemma.
 Man föreslår inte, att den svenska strukturen skall helt gå ifrån den nutida 
arkitekturens stil, men att den bör kombineras med en stil, som är typisk för 
Sverige och olika från den, som användes av de flesta andra länder. Er bygg-
nad vid Parisutställningen 1937 var ett lysande exempel på, hur man inte bör 
göra. Inte så, att Eder byggnad skulle vara värdelös eller ful ur arkitektonisk 
synpunkt, men för besökarna på New York World’s Fair skulle den inte te sig 
som typisk för Sverige, och den stora majoriteten skulle inte vara i stånd att 
uppskatta den stränga enkelheten i dess linjer.21

Även om mycket i undersökningen gick i linje med de diskussioner som 
fördes inom utställningsbestyrelsen och Svenska Slöjdföreningen, och 
trots att en hel del kan betecknas som självklarheter som erfarits vid ti-
digare världsutställningar, ska rapportens värde inte underskattas. Den 
ringade in några viktiga problemområden, inte minst frågan om vilken 
balans som skulle råda mellan seriositet och underhållning.

Den tunga svenska industrins vilja av att medverka på New York-ut-
ställningen var svag liksom i Chicago 1933, medan transportindustrin, 
kooperationen, konstindustrin och konsthantverket visade intresse.22 
Detta ligger i fas med utvecklingen. I New York-utredningen konstate-
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ras att världsutställningarna inte längre hade samma karaktär av indu-
strimässor som under 1800-talet.23 I anslutning till marknadsundersök-
ningens resultat understryks vikten av att fånga betraktarnas intresse.

En stor del – kanske den största delen – av publiken gör ej ens ett försök 
att genomgå hela det stora utrymmet och mångfalden av utställningar, och 
även de besökare, som blott gå igenom en del av utställningsområdet, måste 
ofta med hänsyn till den begränsade tid som står till deras förfogande, nöja 
sig med att taga resp. utställningar i endast flyktigt betraktande. Det nyss 
påpekade förhållandet medför, att individuellt eller för ett land kollektivt 
deltagande endast kan göra sig gällande, om det är tillräckligt originellt för 
att spontant tilldraga sig uppmärksamheten och tillräckligt lättfattligt för att 
kunna studeras utan tidsutdräkt.24

Kritiken mot att världsutställningarna förvandlats till nöjesfält, tillba-
kavisas med att det fortfarande finns goda möjligheter för den intres-
serade att fördjupa sig inom den senaste utvecklingen, ”såväl på det 
kulturella, ekonomiska och sociala fältet som på teknikens och sma-
kens område”.25 På världsutställningarna finns goda möjligheter för 
de deltagande länderna att marknadsföra sig. Man ska inte förvänta 
sig en ökad export av stapelvaror till USA som följd av utställningen, 
men den kan leda till ett stegrat intresse för Sverige och ökad turism. 
Utredningen ville inte se en ”varumässa”, men ansåg det angeläget att 
utnyttja den svenska konstindustrins starka ställning i Amerika,26 lik-
som förstås Sveriges goodwill:

Utredningen vill vidare erinra om att det bland kulturellt, socialt och eko-
nomiskt orienterade kretsar i Amerikas Förenta stater otvivelaktigt förefin-
nes ett livligt intresse för Sverige och förhållandena här, och man torde utan 
överdrift kunna säga, att Sverige för närvarande åtnjuter ett synnerligen gott 
anseende i Förenta staterna.27

För att lyckas med ambitionerna betonas att den moderna reklamens 
metoder måste komma till användning – utan att sanningsenligheten 
får stryka på foten. Liksom marknadsundersökningen föreslagit, för 
utredningen med emfas fram att utställningen måste formeras kring 
en bärande idé, att denna presenteras lättfattligt och underhållande 
samt att besökaren erbjuds platser att vila och om möjligt förfrisknin-
gar och mat i en restaurang. Den samlande idé som föreslås är Sveriges 
strävanden inom bostadsväsendet. Till denna idé kunde knytas såväl 
ekonomisk, social och politisk bakgrundsinformation, som utställning-
ar med svenskt konsthantverk och konstindustri.28
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Bakom dessa skrivningar döljer sig emellertid motsättningar. Nä-
ringslivet och flera ledande aktörer i designvärlden ville ha mer beto-
ning på marknadsföring av svenska produkter och mindre på idéer, 
politik och ideologi. I de interna protokollen kan dessa diskussioner 
delvis följas. ”Det är möjligt, att amerikanarna äro mer intresserade 
för vår sociala standard, vår kooperation etc”, citeras exempelvis Elsa 
Gullberg som snabbt tillägger att konsthantverkarna kommer ”inte att 
ha så stor nytta av utställningen då”. De som argumenterade för en 
idéutställning, var emellertid på intet sätt emot marknadsföringen av 
svenska produkter. Hakon Ahlberg menade att en lärdom från Parisut-
ställningen var att det inte gick att göra allt på en gång, utan att man 
måste renodla vilket slags utställning man ville ha.29

Av en enkät till konstindustrin som bilades New Yorkutredningen 
framgår att de flesta företagen var positiva till att svensk konsthant-
verk och design skulle ställas ut. Flera argumenterar för en kollektiv 
avdelning, snarare än exponering av enskilda producenter, och det 
”övervägande antalet firmor [anser] att en utställning av mera exklu-
siva produkter vore att föredraga”, samt att ”försäljningen ordnas till-
fredställande”. Satsningen på exklusiva produkter motiverades med att 
de höga amerikanska importtullarna inte var lika kännbara på dessa.30

I New York 1939

Världsutställningen i New York högtidlighöll 150-årsminnet av Ameri-
kas förenta stater och öppnade på årsdagen av president George Wash-
ingtons tillträde, den 30 april 1939. Chefsarkitekt var Stephen F. Voor-
hees. Utställningsområdet låg i Queens, i Flushing Meadow Park, och 
temat för utställningen var, som ovan nämnts, ”Building the World of 
Tomorrow”. Detta till trots bröt några månader senare andra världskri-
get ut, och orostiderna bildade en dyster fond till utställningen, även 
om USA inte drogs in i kriget förrän vintern 1941–42. Tanken var inled-
ningsvis att den svenska utställningen skulle inrymmas i gemensam-
ma lokaler med andra nationer, men sommaren 1938 erbjöds Sverige 
kostnadsfritt ett utrymme för en egen paviljong, ett erbjudande som 
regeringen tackade ja till.31 Skälet till erbjudandet var sannolikt både 
Sveriges starka position efter Parisutställningen, och det stora ameri-
kanska intresset för svensk välfärdspolitik.

Den svenska paviljongen, vars arkitekt var Sven Markelius, låg ett 
hundratal meter från utställningens huvudaxel, Constitutional Mall.32 
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Huvudentrén vette mot Market Street, medan administrationsutrym-
mena låg mot Agriculture Row. Därmed uttrycker redan situeringen 
– omedvetet förstås – den spänning mellan stad och land, modernitet 
och tradition, som fanns i den svenska moderniseringen. Och som så 
lyckat överbryggades i Swedish Modern, ska tilläggas.

Paviljongen kontrasterar med sin återhållsamhet mot den bombas-
tiska arkitektur som dominerade på utställningsområdet. Formspråket 
var modernistisk, med stora glasade ytor och stålpelare. Den mjukt 
utformade takfoten ger taket ett dynamiskt uttryck, inte olikt en flyg-
plansvinge. Men jämfört med den streamline modern som omgav den, 
framstår Markelius byggnad som stram. Detta intryck mildras dock av 
de svenska björkar som planterats kring paviljongen.

Utanför huvudentrén stod en svensk dalahäst i kolossalformat. En 
stålmast hade rests, liknande Stockholmsutställningens, med svenska 
flaggor och, på motsatt sida, Carl Eldhs Engelbrektstaty.33 Innanför 
dalahästen fanns en propagandavägg med fotoreproduktioner av re-
presentanter för den svenska befolkningen under rubriken ”Sweden 
Speaks, of present achievements and future aspirations”. Vid huvud-
entrén avbildades en ung man och en ung kvinna, folkhemsbyggarna, 
och precis innanför möttes besökaren av ett monumentalt fotografi av 
Per Albin Hansson. Även om paviljongens arkitektur befann sig långt 
från de stora nationernas monumentalism, minde de stora fotocollage 
som var det första besökaren mötte i entrén, åtskilligt om sovjetisk, 
tysk och italiensk propaganda. Utställningen var formgiven av Anders 
Beckman och Bibi Lindström och blandade skärmar med information 
om Sverige med utställda produkter från svenska företag.

Dalahästen och det uppförstorade fotografiet av Per Albin Hansson 
tillhörde det som väckte mest kontroverser i Sverige inför utställning-
ens öppnande. Frågan om dalahästens vara delade den så kallade pro-
pagandasektionen, som hade hand om marknadsföringen. Den 20 de-
cember 1939 höll propagandasektionen ett möte dit även utställningens 
kansli hade kallats. Närvarande på diskussionspunkten ”dalahästens 
vara eller icke vara” var Folke Bernadotte, Elof Ericsson, generalkon-
sul Josef Sachs, Anders Beckman, Tom Björklund, Börje Brilioth, Einar 
Edman, Sven Markelius, Folke Stenbeck och Karl Wessblad. Greve Ber-
nadotte var starkt negativ till att ha dalahästen framför den svenska 
paviljongen. Sverige var känt ”som ett land, där det råder ordning och 
reda, där en hel del sociala problem lösts [– – –], där det råder välstånd, 
där det inte finns någon arbetslöshet och där folket har det utmärkt 
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bra”, enligt Bernadotte. Trähästen skulle ”hjälpa till att peta ner oss” 
från denna ”piedestal”. Den skulle uppfattas som ”förlöjligande” och 
det skulle bli beklagansvärt för svensk-amerikanarna om det drevs med 
den i pressen. Sachs höll helt med kronprinsen. Starkast för dalahästen 
var arkitekten Sven Markelius, reklammännen Anders Beckman och 
Folke Stenbeck, samt Tom Björklund från Nk. Omröstningen slutade 
oavgjord tre mot tre, med två icke röstberättigade röster för, och frågan 
hänvisades till det verkställande utskottet. Slutligen fattade vU beslut 
om att dalahästen skulle vara med, om än i något nedbantat skick.34

Beslutet satte dock inte stopp för den offentliga diskussionen. Den 
svenska pressen fortsatte att kommentera och debattera den monu-
mentala hästen liksom den stora bilden av Per Albin Hanson. Paralleller 
drogs regelmässigt med Sovjetunionen och Tyskland, och dalahästen 
kom så småningom att döpas till Mein Kamp. I USA blev dalahästen 
inte omdiskuterad, men en indikation på dess visuella slagkraft är att 
The New Yorker använde den som vinjettbild till en krönika om världs-
utställningen.35

Paviljongen gav, dalahästen och de stora propagandaaffischerna till 
trots, ett ödmjukt intryck i kontrast till mycket annat på utställnings-
området. Arkitekturen blev så till vida en bild av den svenska medel-

Rendering av  
den svenska pavil-
jongen 1939. Foto: 
Svensk Form.
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vägen. Detta underströks i den rikligt illustrerade engelskspråkiga 
broschyr som såldes i paviljongen: ”The architecture of the pavilion is 
unusual. In one sense it is ultramodern and in another as old as man. 
Instead of trying to attract attention to itself, it has been designed so as 
to place the chief emphasis on its contents. ”Don’t look at me”, it seems 
to say, ”Look at what is shown inside”.36

Inne i paviljongen kände sig besökarna väl omhändertagna. Den 
största ytan upptogs av den stenlagda gården med en svalkade en fon-
tän, en stor, sex ton tung, inifrån belyst glasskulptur av Vicke Lind-
strand,37 blomrabatter och planterade björkar som gav lite skugga. Plat-
sen var belagd med gråblå gotländsk kalksten och besökarna kunde vila 
sig i ett hundratal rottingstolar (formgivna av G. A. Berg), skuggade av 
parasoller.38 Området beskrivs i många artiklar som en oas på det stora, 
varma och tröttande utställningsområdet. Till vänster låg restaurangen 
som visade sig vara ett lyckokast, inte minst dess roterande svenska 
smörgåsbord som kontinuerligt fylldes på när en sektion av det befann 
sig i köksutrymmet. Restaurangen var delad i två avdelningar, en enk-
lare med självbetjäning och en mer exklusiv där varmrätten serverades 
vid bordet.39

På vänster sida (nordsidan) följde efter restaurangen, den konstin-
dustriella avdelningen och därefter sex möblerade rum, avsedda för 
olika socialgrupper och funktioner. Interiörerna spände från en sport-
stuga, ritad av Elias Svedberg, till ett exklusivt inrett vardagsrum av 
Carl Malmsten. Gick besökarna istället rakt fram genom den svenska 
paviljongen hittade de en biograf och bakom den butiken som sista an-
halt innan de släpptes ut på Agriculture Row.

Paviljongens utställningar var tänkta att uppfattas som en helhet 
som berättade om det moderna samhällsbygget i Sverige. Organisato-
riskt var denna dock framarbetad i fyra avdelningar: Turistavdelningen, 
Ekonomi-tekniska avdelningen, Sociala avdelningen och Konstindu-
striavdelningen, sistnämnda under ledning av Åke Stavenow. Turistav-
delningen skulle informera om Sverige och förhoppningsvis leda till 
fler amerikanska turistbesök till landet. I New York ersattes emellertid 
ganska snart turistinformationen av en informationsdisk för koope-
rationen, eftersom den visade sig vara mer efterfrågad. Den Ekono-
mi-tekniska avdelningen behandlade moderniseringen och tekniska 
innovationer. Bilden av det framgångsrika svenska välfärdsamhällets 
sociala projekt, bland andra utbildningsväsendet och sjukvården, skulle 
spridas av den Sociala avdelningen och genomfördes på utställningen 
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genom att samma representanter, som besökaren redan mött, återkom 
inne på utställningarna med fördjupande texter. Konstindustriavdel-
ningen skulle förstås visa upp den svenska vackrare vardagsvaran och 
hemslöjden. Noteras kan att det inte fanns någon avdelning för bild-
konst. I konkurrens med den svenska konstindustrin fick den stryka 
på foten. Milles fanns förstås på utställningsområdet med Folke Filbyter 
och Astronomen, Eldhs Engelbrekt och Anders Jonssons byst av Gustaf 
V stod vid ingången, och i det blågula honnörsrummet hade Curt Vi-
berg målat en vägg med framstående historiska personligheter.

Informationen om Sverige, både på utställningen och i broschyren 
Sweden Speaks, betonade mycket starkt de sociala framstegen i landet.40 
I ett temanummer av Form om utställningen erkänner Åke Stavenow 
att ”[d]en kanske något överdrivna tro om svenska folkets estetiska och 
sociala nivå som amerikanerna fick i konstindustrihallen förstärktes 
ytterligare i de skickligt och delvis smart monterade ekonomiskt-tek-
niska och sociala avdelningarna”. Det hela var så välgjort att besökarna 
blev ”stärkta i tron på Sverige som ett demokratiens idealland”.41

Konstindustriutställningen fanns i en något mer sluten avdelning 
med stora norrfönster mot den öppna gården. Inredningsarkitekturen 
var ritad av Elias Svedberg, och visade också den upp en elegant kombi-
nation av modernitet och tradition. Bordskivor av naturfärgad alm bars 
upp av förnicklade metallben. Plåtlampor belyste keramik placerad på 
naturfärgat linne. Också i denna estetiskt ordnade avdelning fördes det 
sociala budskapet in. På en vägg vid bruksporslinet syntes fem unga 
svenska kvinnor och män, samt ett barn. Diagonalt över dem stod med 
versaler: WE KNOW. Vad alla svenskar visste var ”att goda hem endast 
kunna skapas av sunda människor, i hälsobostäder, genom bildning 
och kunskap, med bohag anpassat för vår egen tid”.42

Genom tematiseringen av utställningen blev de exklusiva pro-
dukterna mindre betonade än i Paris 1937. Orrefors och Kosta visade 
både konstglas och bruksglas. Kostsamma möbler formgivna av Carl 
Malmsten och Josef Frank ställdes ut, tillsammans med enklare möbler 
av bland andra G. A. Berg. Som helhet hade formgivningen ett modernt 
uttryck, även om stålrörsmöbler inte var representerade (G. A. Berg 
ställde emellertid ut en stol i björk och armerad plast). Utställningen 
var spatiöst formgiven och urvalet hårt begränsat, vilket bidrog till att 
den vann mycket sympati på ett i övrigt stort och tröttande mässom-
råde. Som belysande jämförelse kan nämnas att Frankrike valt att ställa 
ut 500 års konsthistoria i elva stilperiodiska rum.
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I den svenska paviljongen fanns, som nämnts, också en biograf med 
plats för 250 personer. En färgfilm visade i fyra delar först turistmål och 
vyer från olika delar av landet. Därefter skildrades det sociala välfärd-
systemet och svenskt idrotts- och friluftsliv. Den tredje delen handlade 
om det svenska kungahuset. Slutligen visade den fjärde delen arbetsliv 
på landet och i fabriker. Inträdet var förstås fritt.43

Tanken var att det inte skulle vara en marknadsutställning, utan en 
idéutställning. Möjligen fanns här en udd riktad mot genomförandet i 
Chicago 1933. Ingen av de inblandade, allra minst Slöjdföreningen, ville 
dock avstå från att sälja det utställda konsthantverket. På baksidan av 
paviljongen fanns därför en försäljningsbutik som drevs av Sweden 
House Inc.44 Efter att ha låtit sig imponeras av de utställda föremå-
len kunde besökaren där köpa sig en egen Orreforsskål, eller kanske en 
trycksak eller ett enklare minnesföremål.

Utställningen erbjöd ett gyllene tillfälle att inte bara sälja Sverige, 
utan också att justera den amerikanska tolkningen av Swedish Modern 
som granskats ovan.45 Genom utställningspedagogiken skulle det stå 
klart att den svenska formgivningen var en integrerad och nödvändig 
ingrediens i byggandet av det goda samhället, inte bara ännu en ny 
stil.

De interiörer som Sverige ställde ut 1939 har beskrivits med ord som 
”mjukare” och ”rundare” jämfört med den stränga funktionalismen 
på Stockholmsutställningen 1930.46 Den renskalade funktionalismen 
var en tämligen kortvarig företeelse i Sverige, enligt Hedvig Hedkvist 
kanske avgränsbar till 1930–1933.47 Under de rådande osäkerhetsti-
derna 1939 blev den mjukare modernismen en tillgång för Sverige. I 
enlighet med medelvägens estetik framstod Sverige som ett undantag 
av återhållsamhet och förnuft, i en värld som höll på att gå överstyr.  
Den svenska designen var visserligen inte lika strängt estetiskt avska-
lad som Bauhaus, inte heller var den lika elegant och luxuös som Ex-
position Modern, eller lika fartfyllt flärdig som American Streamline. 
Men, var verkligen estetisk stränghet, luxuös elegans och hastighet vad 
man behövde i en tid när hela världens upplevdes vara på väg mot sin 
undergång i racerfart? Var inte en förnuftig medelväg vad alla ville slå 
in på?
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Propaganda

Ett viktigt skäl till framgången för det svenska framträdandet i New 
York var förstås skicklig marknadsföring. Vi har tidigare pekat på bety-
delsen av ASNe och Tage Palm.48 Inte minst hade svenskarna från tidi-
gare lärt sig att lägga stor energi på bilddistributionen till amerikanska 
tidningar. Det producerades även ett flertal broschyrer och böcker inför 
utställningen, såväl av utställningsbestyrelsen som av inblandade utstäl-
lare och intresseföreningar. Utställningskommittén gav ut tolv mindre 
böcker om svensk ekonomi, politik och kultur,49 däribland Ulla Alms, 
Cooperative Housing in Sweden och E. Söderlunds & Naboth Hedins, 
Outlines of Sweden. Alms bok behandlar hSB:s historia, organisation och 
verksamhet. Hon lyfter fram de moderna funkishusen som ger alla lä-
genheter solljus, diskuterar funktionssepareringen i lägenheternas pla-
ner och framhåller den höga standarden med sopnedkast, tvättstuga, 
badrum och centralradioantenn. Kortfattat argumenterar också Alm för 
vikten av bra möblering, det vill säga att inredningarna skulle vara funk-
tionella och bekväma i anslutning till funktionalismens ideal. Inte minst 
intressant för den amerikanska publiken, för vilken ägandet av mark var 
viktigt, var att Alm visar fram hSB:s prefabricerade småhusbebyggelse 
och argumenterar för att bungalows med alla rum i samma plan är mer 
funktionella än tvåvåningshus.50 Även hSB:s daghem, sommarkolonier 
och fabriker behandlas i boken. Till världsutställningen gav kooperativa 
förbundets bokförlag ut planschverket Swedish Cooperative Wholesale 
Society’s Architecture Office, som främst innehåller bilder och ritningar 
över konsumbutiker, kontor och fabriker över hela landet.51

Söderlunds och Hedins bok är en kortfattad presentation av Sve-
riges historia, samhällsskick och topografi. Den innehåller också en 
snabbresa genom svensk konsthistoria med början i Sergels och Gus-
tav III:s tid som beskrivs som en kulturell blomstring.52 Genomgången 
är högst traditionell och nästa uppsving för svensk konst anges ha in-
träffat omkring hundra år senare med Anders Zorn, Carl Larsson och 
Bruno Liljefors. Om Milles sägs att han är Sveriges mest kände skulp-
tör, och att trots att han är verksam i USA så finns många av hans bästa 
verk i Sverige. Men det är enligt Söderlund och Hedin ”Swedish archi-
tecture rather than painting and sculpture that has had a golden era in 
recent years. Ragnar Östberg’s Town Hall in Stockholm, for instance, is 
widely recognized as one of the most notable public buildings erected 
in Europe since the World War. It marked the end of a period rather 



326

than the beginning of a new one, however, and the recent architecture 
has been modernistic rather than distinctively Swedish.”53 Sverige var 
stolt över insatserna inom arkitekturen. Betoningen av arkitekturen, 
på bildkonstens bekostnad, är anmärkningsvärd men följer det möns-
ter vi tidigare noterat. Efter opponentgenerationens frånfälle mötte 
svenskt måleri aldrig mer något större intresse i USA.

En kontrast till den ovan nämnda seriösa och faktaspäckade skrift-
serien är With Zip and his Master in Sweden av Nils och Karen Hansson. 
Boken vann första pris i en tävling om minnessaker för New York-ut-
ställningen, som Konstsektionen av New York-bestyrelsen genomför-
de.54

With Zip… är en stor fyrfärgsbok vars 24 sidor om hunden Zip och 
hans husses resa till Sverige, med barn och ungdom som främsta mål-
grupp. Omslaget visar ett flygplan över en kartbild av Sverige. Det är 
Nils Holgersson i modern tappning. Men läsaren blir snart varse att i 
Sverige finns traditionen hela tiden närvarande. Redan på omslagets 
insida avbildas dalahästar.

Zip är alltså en hund – en terrier, och hans amerikanske husse en 
blond, blåögd pojke i äppelknyckarbyxor. Amerikaner och svenskar 
syns härigenom vara väldigt lika. Men samtidigt betonas det exotiska 
med Sverige: här finns midsommarstänger, renskötande samer och Da-
larnas urgamla kultur. De korta texterna är på rim och beskriver de 
miljöer som skildras i bild. Till arkitekturen vi får möta under resan hör 
ett Vasaslott, Stockholms stadshus och Stockholms slott.55

Till de vuxna besökarna fanns informationsbroschyren Sweden at 
the New York World’s Fair, vars 28 sidor är rikligt illustrerad med svart-
vita fotografier. Omslaget, med bokens titel satt i blått och gult, visar 
den svenska paviljongens gård. Redaktör var Naboth Hedin. Texten är 
en målande beskrivning av den svenska utställningen och en presenta-
tion av idéer bakom den. I broschyren användes nio sidor till att citera 
all positiv press om paviljongen och utställningen. Detta pekar mot 
att broschyren låg klar först i början av hösten 1939, eftersom somliga 
pressklipp är från i juli 1939. Det innebär också att Hedins text inte 
kan ha påverkat artikelförfattarna, men att det omvända mycket väl 
kan vara fallet. Hedins urval av saker att presentera, tonfallet och vär-
deringarna förefaller också ha hämtat näring från pressbevakningen, 
exempelvis att ”Everything is open, informal and friendly”.

Till de mest påkostade och ambitiösa skrifterna som den svenska 
kommissionen utgav till utställningen hör katalogen Swedish Arts and 
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Crafts: Swedish Modern – A Movement Towards Sanity in Design. Temat 
var, som framgår av rubriken, att svensk design, Swedish Modern, är 
en rörelse för sundhet och förnuft. G. A. Berg skriver, i den ovan an-
förda artikeln i Form, att uttrycket ”Swedish Sanity” först användes i 
England efter Parisutställningen 1937, men som tidigare framgått an-
vände Shand det snarlika ”Nordic sanity” om Stockholmsutställningen 
1930 och George Soloveytchick ”sanity” i sin karaktäristik om Sverige 
som Nordens Utopia 1934. Kanske är man som historiker lite överkäns-
lig, men det tycks mig som att ”sanity”, måtta, sans och förnuft, ibland 
fick en obehaglig anstrykning av ”mental hälsa” och ”icke-urartad” 
formgivning. Jag vill på intet sätt utmåla de svenska formgivarna och 
deras förespråkare som krypto-nazister, men i det starkt polariserade 
trettiotalet krympte bredden på medelvägen, och det var lätt att ta ett 
snedsteg ned i diket. Många gjorde det också: Morton Shand, Philip 
Johnson och Carl Milles, för att nämna några.

Nåväl, katalogen öppnar med ett collage som visar sex personer av 
skilda åldrar och yrken. Till höger om bilden finns en rad svarta linjer 
följda av texten ”we know we know we know…”. Förklaringen till vad 
alla svenskar vet finns på högersidan:

• We know the home to be one of the most important factors in modern 
society.

• We know that good homes can be created only by sound people in hygienic 
houses, through education and knowledge with furnishings attuned to the 
times.

• We know that beauty and comfort should be provided for all.
• We know that beauty and high quality can only be achieved through the 

intimate cooperation of artist and manufacturer.
This, in brief, is the meaning of the movement Swedish Modern.56

Genom dessa punkter förknippades folkhemsideologins sociala och 
politiska uppfattningar med det visuella uttrycket hos den svenska de-
signen. Alla skulle inte bara ha rätt till utbildning utan också till god 
formgivning. Det sistnämnda definieras som möbler i samklang med 
tiden, vilket får tolkas som att stilmöbler var otänkbara.

Efter denna programmatiska inledning följer en kort historisk till-
bakablick, samt en presentation av det rådande läget. Texten andas op-
timism, framtidsförhoppning och stolthet på gränsen till självgodhet. 
Därefter avslutas inledningen med tre punkter om svensk hemslöjd 
och tre om Swedish Modern. Om hemslöjden (Swedish Home Craft) 
står att läsa:
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• It is as varied in kind and appearance as the nature of the land that fostered 
it.

• It means high quality every-day ware for the home that produced it.
• It augments the family income in thousands of small homes throughout the 

country.

Därpå konstateras att de svenska ansträngningarna att skapa design 
som står i samklang med den moderna människans behov utomlands 
har blivit till en stil: Swedish Modern. Men eftersom stil oftast innebär 
något statiskt och slutgiltigt, medan utvecklingen i Sverige är dyna-
misk till sin karaktär, vill författarna definiera Swedish Modern som en 
rörelse på följande vis:

• Swedish Modern means high quality merchandise for every-day use, avail-
able for all by the utilization of modern technical resources.

• Swedish Modern means natural form and honest treatment of material.
• Swedish Modern means esthetically sound goods, resulting from the close 

cooperation of artist and manufacturer.57

Katalogtexten gör alltså en starkare distinktion mellan hemslöjden och 
Swedish Modern än vad som framgick av utställningen. I texten står 
hemslöjden för den nationella, traditionella, småskaliga produktionen 
i första hand riktad mot det egna hemmet, medan Swedish Modern 
signalerar modernitet och maskinproduktion. Detta är en glidning i 
förhållande till den svenska praktiken, där företrädare för hemslöjden 
deltog i arbetet med såväl denna som andra konstindustriutställningar 
under trettiotalet, och där det traditionella hantverket lyftes fram i de-
signdiskursen.58

Amerikansk reception

Regionalistiska, inte sällan nostalgiska, strömningar är starka i tret-
tiotalets USA. Inhemska antikviteter och historiska föremål mötte allt 
större uppskattning. John D. Rockefeller Jr:s restaurering och åter-
skapande av stora delar av det koloniala Williamsburg är ett manifest 
exempel på kombinationen av nationalism och historievurm. Vid tret-
tiotalets mitt inspirerade Williamsburg till produktion och försäljning 
av möbler, porslin, textilier och tapeter i kolonialstil över hela USA. Ett 
annat, likartat, tidstypiskt projekt är Henry Fords förvärv, förflytt-
ning och restaurering av historiska byggnader till Greenfield Village i 
utkanten av Detroit.59 Inspirationen kom från Skansen i Stockholm, 
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men om de historiska byggnaderna inte fanns kvar, eller om de inte lät 
sig flyttas, uppförde Ford repliker, exempelvis av Independence Hall. 
Likartade ”historiska städer” finns idag spridda över hela USA, och nya 
”historiska” byggnader är ständigt under uppförande. Ingen annan-
stans kommer det till tydligare uttryck att nostalgi nästan alltid är en 
del av moderniteten.

De stora mässornas retorik har alltid pekat mot framtiden, om än 
ofta med hjälp av historiska utställningar. New York-utställningen hölls 
som sagt till 150-årsminnet av att George Washington tillträdde som 
USA:s president. Centralt placerad på utställningsområdet stod också 
en gigantisk staty av Washington, som till sin apparition inte behövde 
skämmas inför tyska, sovjetiska och italienska kollegor på andra sidan 
Atlanten. Som pendang fanns dock en lika monumental staty om än 
med ett annan slags tematik, Carl Milles The Astronomer. Om Wash-
ington representerade historiens närvaro i nuet, skådade astronomen 
mot framtiden och det okända. De två statyerna kan ses som represen-
tationer av den rådande kluvenheten mellan modernitet och tradition. 
Det var denna ambivalens som utgjorde basen för den framgångsrika 
marknadsföringen av svensk formgivning på mässan.

Valet av Milles som skulptör kan också uppfattas som ett utslag av 
ambivalens, eller som jag uttryckt det tidigare, för medelvägens este-
tik. Förutom Astronomen fick Milles även i uppdrag att utföra The Pony 
Express. Dessutom stod hans Folke Filbyter som nämnts på gården i den 
svenska paviljongen. Enligt Jane Merriam Nelson gick uppdragen för 
de två förstnämnda verken till den svenska skulptören ”because of the 
appeal of Milles’ work to the Fair committee. His style fit the moder-
nity of the overall design of the grounds and still was adequately repre-
sentational to be suited for a public location”.60

Omkring 45 miljoner människor besökte utställningen. Många av 
de nationella paviljongerna tävlade i monumentalism, precis som på 
Parisutställningen två år tidigare. Men inte den svenska, som framstod 
som kongenial i förhållande till marknadsföringen av Swedish Modern 
och propagandan för den svenska folkhemspolitiken: den låga envåni-
ga byggnaden upplevdes som välkomnande och återhållsam. Och tvärt-
emot vad ImU:s marknadsundersökning slagit fast, visade sig funktio-
nalismen i Markelius tappning vara helt rätt.

Sverige fick god press under utställningen, både förhandsartik-
lar och reportage i dagspressen, recensioner i fackpressen och längre 
reportage i design- och inredningsmagasin. Restaurang Tre Kronors 
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svenska smörgåsbord uppskattades uttryckligen i många texter, liksom 
det svenska glaset, porslinet och möblerna. Men frågan är om det inte 
var paviljongen som helhet, snarare än dess olika inslag och utställ-
ningar, som bildade basen för det positiva huvudintrycket?

Den ansedda kritikern Lewis Mumford skriver i The New Yorker att 
den svenska paviljongen var ett mirakel av elegant enkelhet. Tillsam-
mans med de engelska, belgiska och tjeckoslovakiska paviljongerna 
pekade den mot framtiden, i kontrast till den sovjetiska.61 Och i Archi-
tectural Forum stod att läsa att: ”Completely assured and unpretentious, 
the Swedish pavilion is unquestionably the most civilized piece of mo-
dern architecture in the entire Fair grounds.”62

Hyllningskören till den upplevt lågmälda svenska utställningsbygg-
naden var unison. Douglas Haskell kallar den ett mästerverk: ”How 
meaningless the ’monumentality’ of these grand buildings which, no 
matter how effectively, do nothing but brag! The gay little Swedish pa-
vilion is civilization!”63 Just kontrastverkan framhålls av många recen-
senter, också gentemot den stil som i USA marknadsfördes som svensk! 
”The straightforward simplicity of this building is characteristic of the 
best contemporary Swedish work and has little to do with the ’Swedish 
modern’ superficialities now so fashionable in this country.”64

Flera skribenter beskriver utförligt hur byggnaden inger dem en 
känsla av lugn och avkoppling, med sitt varma trätak och vackra gård 
med sin svalkande fontän. Det är en byggnad som inbjuder till lågmäld 
samtal: ”One speaks quietly there, naturally; – one strolls, and does not 
hustle; one draws long breaths of relaxation in that lovely court. One 
lives, for a moment, a different kind of life – more ordered, more quiet, 
more intelligent, less garish… Is that the authentic voice of Sweden it-
self?”65

Detta är inte enbart ett resultat av god arkitektur – det är en följd 
av ett sunt samhälle: ”You’ll miss the lesson unless you keep it in mind 
that the intelligence, good taste and fresh fancy demonstrated here 
simply go along with social welfare measures, the co-operative system, 
common sense in working for common ends. [– – –] The young men 
and women of the pavilion staff, who answer questions with quick 
courtesy and look so healthy and vigorous, are themselves the product 
of a sound state, a land devoted to the Middle Way.”66

Till och med magasin som House and Garden, som annars undvek 
att blanda samman politik och formgivning, beskrev den svenska de-
signen i relation till folkhemsbygget. Tidskriften ägnade New York-ut-
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ställningen 22 sidor i sitt julinummer. Det bör noteras att alla pavil-
jonger inte var färdigställda vid pressläggningen, så urvalet var i viss 
mån bestämt av vad som gick att se. Med detta sagt, måste det ändå 
framhållas att tidskriften fortfarande betraktade Swedish Modern som 
bland det mest intressanta. Sverige ägnades det första uppslaget efter 
inledningen och var tillsammans med Polen och Finland det enda land 
som fick sin paviljong individuellt omskriven. Modern skandinavisk 
design är, enligt House and Garden, ”coordinated with social progress”. 
Den svenska utställningen gav därför inte bara nya idéer till redaktio-
nens anteckningsbok, utan visade även på designens sociala betydelse. 
Josef Franks, Elias Svedbergs, Axel Larssons och G. A. Bergs interiörer 
avbildas på ett uppslag, men stort intresse ägnas också det traditionella 
svenska hantverket som tidskriften generöst inkluderar under begrep-
pet Swedish Modern.67

Den svenska 
paviljongens ute-
servering och Carl 
Milles skulptur 
Folke Filbyter. 
Foto: Library of 
Congress.
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Till de nya idéerna som antecknades i den svenska paviljongen 
hörde lantarbetarköket som formgavs av G. A. Berg i samarbete med 
Mattis Hörlén, statens hemslöjdskonsulent, och Åke Huldt. Kökets ut-
rymmessparande och fiffiga diskställ var en av 18 praktiska lösningar 
som noteras av House and Garden. Maria Perers har påtalat hur Bergs 
diskställ härstammar från den amerikanska hushållsexperten Chris-
tine Fredrick, som överförde taylorismens pseudovetenskapliga effek-
tivitetshöjande metoder till hemmets sfär. Via Tyskland hade Fredricks 
idéer nått Sverige och G. A. Berg, för att därefter alltså åter exporteras 
till USA. ”These practical details, inspired by the American efficiency 
movement and developed by the German Neues Bauen, were populari-
zed for American housewives through the idea of Swedish Modern.”68

Landsbygdsfunkis. 
Design G. A. Berg. 
Foto: Svensk Form.
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Det är naturligtvis ingenting felaktigt eller underligt i att Berg utgick 
från en tyskförmedlad USA-import. (De ”svenska” pinnstolarna hade ju 
för övrigt varit ute på en liknande resa, tur- och retur USA.) Det intres-
santa är hur diskstället av bland andra House and Garden och The New 
Yorker, beskrivs som en typiskt svensk fiffig lösning. Att underlätta, ef-
fektivisera och estetisera vardagslivet var ju själva kvintessensen i Swe-
dish Modern. Ingenstans blev detta tydligare än i köket:

There’s a stainless-steel sink which is a miracle of efficiency, and a little aux-
iliary faucet and drain basin set in a table-top cabinet made especially for 
preparing salads. The thing that takes everyone’s eye, though, is a hanging 
cabinet in which glass drawers hold flour, sugar spices and seasonings.69

G. A. Bergs inredning visar ytterligare en aspekt av Swedish Modern, 
nämligen den nationella traditionens betydelse. Det ovan citerade 
diskstället ingick i hans lantarbetarkök som hade flera andra smarta 
lösningar på praktiska problem. Köket var rymligt och indelades i en 
arbetsdel och en ”vardagsrumsdel”. Ett skjutbart bord kunde användas 
både vid köksarbetet och som matbord. Efter måltiden kunde disken 
enkelt rullas in i köksutrymmet (där det senare skulle tas om hand av 
kvinnan i hushållet). Bordet uppmärksammades också med ett foto i 
House Beautiful liksom den skjutbara taklampan.70

Maria Perers har pekat på hur köket går tillbaka på Grete Schütte-
Lihotzkys så kallade Frankfurtkök (1925), och Markelius svenska till-
lämpning i modellköket 1937.71 Men trots att Berg mer än något annat 
betonar effektivitet och metodiskhet i köksarbetet, blir helhetsintryck-
et ambivalent. Uppdelningen i en arbetsplats och en matplats följer 
visserligen det gängse mönstret, medan materialval och i viss mån 
storlek får det att kontrastera till funktionalismens laboratoriekök. 
Inspirationskällan var inte enbart det moderna urbana livet, och yt-
terst löpande bandet, utan lika mycket det traditionella rymliga köket 
på landet. Kombinationen av modernitet och tradition är intressant, 
inte minst för att Berg ju redan före utställningen hade gjort sig känd 
i USA som uttolkare av Swedish Modern. Att House and Garden uppfat-
tade traditionell hemslöjd som en del av denna stil/rörelse är inte så 
märkligt med tanke både på att Berg inrett sitt kök med textilier från 
Stockholms läns och stads hemslöjdförening samt Hemslöjdsförbun-
det, och att katalogen Swedish Arts and Crafts: Swedish Modern – A Mo-
vement Towards Sanity in Design, som vi tidigare sett, gav hemslöjden 
en viktig plats, med argumenten att den var estetisk, variationsrik och 
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högkvalitativ, samt gav många familjer ett extra tillskott till inkomsten. 
Dessa argument var för övrigt inte främmande för den amerikanska 
publiken som hört liknande sägas i samband med New Deal-erans Ho-
mesteadprojekt.72

I lantarbetarköket fanns även en vävstol. Berg tänkte sig att kvinnan 
i lanthushållet själv skulle tillverka gardinerna, trasmattorna, liksom 
tyget till soffan och vilstolarna. Det är en vacker bild av hur den väv 
som förenar stad och land, modernitet och tradition, materialiseras 
som hemvävda tyger på de masstillverkade pinnstolarna.73 Men var-
för skulle tygerna vävas för hand, medan pinnstolarna och köksbordet 
skulle fabrikstillverkas? Förutom den alldeles uppenbara genusstruk-
tureringen i Bergs tänkande, tycks här finnas en tydlig hierarkisering 
vad gäller den moderna formgivarens uppgifter. Textilierna var dekora-
tiva tillägg, vilkas funktion inte påverkades av att traditionella metoder 
användes. Möblerna däremot, skulle svara mot viktiga praktiska behov 
och behövde därför utformas av en utbildad designer med kunskaper 
i ergonomi.

Försöken att få modernitet och tradition att samverka har rötter 
tillbaks till Art and Crafts-rörelsen, men de former dessa försök tog sig 
under det svenska trettiotalet måste till en betydande del tillskrivas de 
politiska ambitionerna att förena stad och land. Så sent som 1939 var 
fortfarande en tredjedel av den svenska befolkningen sysselsatt inom 
jordbruket, och en stor del av den urbana befolkningen hade starka per-
sonliga band med landsbygden, i form av släktingar som de regelbun-
det besökte. På den politiska arenan hade socialdemokraterna inlett ett 
samarbete med Bondeförbundet, den så kallade ko-handeln.

Vi kan mot bakgrund av detta misstänka att trasmattorna och lin-
nedukarna i kombination med moderna möbler i Bergs lantarbetarkök 
skapade olika slags betydelsebildningar hos den svenska respektive 
den amerikanska publiken. Ändå främjade kombinationen av stad och 
land, modernitet och tradition, lanseringen av svenskt konsthantverk 
och design i både Sverige och USA. Att den svenska propagandan om 
Sverige som ett land där modernitet och tradition samverkade under 
fredliga former gick hem, framgår av Journal of Home Economics som 
1939 publicerade en artikel av Mary Elizabeth Starr om ”More Beautiful 
Everyday Things”. I Sverige finns ingen antagonism, mellan traditio-
nellt hantverk och industriellt formgivna vardagsvaror, skriver Starr. I 
affärerna, noterar hon vidare, visas design och konsthantverk sida vid 
sida, inte på grund av sentimentalitet, utan i kraft av deras respektive 
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förtjänster. Ett resultat av de framgångsrika strategierna i Sverige är att 
svenska produkter överskridit de nationella gränserna och blivit inter-
nationella till sin karaktär.74

b

I den positiva stämning som omgärdade den svenska utställningen 
blev även den svenska maten föremål för ovationer:

Sweden and good food have long been synonymous and the Three Crowns 
Restaurant in the Swedish Pavilion is always packed. Luckily we were able 
to get in and enjoyed the smorgasbord, tasty tid-bits taken from a revolving 
table, and a good Swedish meal.75

Flera andra tidningar beskrev i detalj maten och den inflytelserika 
Harper’s Bazaar rapporterade att: ”This restaurant is invariably crow-
ded. The constantly replenished revolving smörgåsbord table that in-
cludes cheeses is the talk of New York, for the cold food is just as varied 
and toothsome as you have been told.”76

Barbro Alving, Bang, rapporterade från utställningen för Dagens 
Nyheters räkning. Genom hennes kåserande artiklar kan vi kanske få 
en aning om vad vanliga besökare upplevde i den svenska paviljongen. 
De förväxlade naturligtvis Sverige med Schweiz och förundrades över  
den stora dalahästen utanför. Enligt Bang trodde majoriteten att den 
var

orangefärgad till World’s Fair’s ära och står där han står för att det står en 
liten häst utanför alla svenska hem sedan vikingatiden. Det är någonting sa-
golikt hur begreppet folklore har klistrats fast vid allt skandinaviskt…77

Paviljongen hade uppskattningsvis fyra miljoner besökare,78 det vill 
säga nästan var tionde mässbesökare. Åke Stavenow kunde nöjt kon-
statera att

Årets svenska deltagande synes ha blivit en obestridlig framgång. Från alla 
håll, inte minst i den amerikanska och svenska pressen, har värdigheten och 
kvaliteten i det svenska framträdandet omvittnats. Propagandavärdet av den-
na utställning måste därför anses vara mycket stort och helt säkert har den 
svenska paviljongen och dess innehåll bidragit till att befästa Amerikanarnas 
uppfattning om Sverige som ett föregångsland på de sociala, ekonomiska och 
konstnärliga områdena.79
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Det propagandistiska perspektivet blandades med merkantila syn-
punkter:

Den amerikanska marknaden är snart en av de få som återstår, sedan handeln 
med Europas länder försvårats och i många fall omöjliggjorts. Särskilt för den 
del av konstindustrien som är rustad för export synes viktiga skäl föreligga 
att koncentrera alla krafter på en utökning av handeln med Amerika. Den 
relativt stora och mycket representativa konstindustriavdelningen i svenska 
paviljongen är enligt svenska slöjdföreningens mening ett utmärkt propagan-
dainstrument för denna exporthandel.80

I det temanummer av Form 1939 som tidigare omnämnts, fick ledande 
amerikanska designskribenter recensera den svenska utställningen. 
Även om uppdraget i sig kanske uppmuntrade till en positiv bedöm-
ning är det tveklöst så att de alla uppskattade den svenska insatsen. 
Alfred Auerbach uppfattade att grunden för den väl sammansatta ut-
ställningen var ett harmoniskt samhälle, där välfärdspolitiken skapat 
ett lyckligt folk. Swedish Modern kan se billig och opersonlig ut när 
den översätts till amerikanska, noterar Auerbach, men i en svensk kon-
text framstår den som helt autentisk. Den svenska Swedish Modern 
är, skriver Auerbach vidare, ”av någon anledning inte acceptabel för oss 
amerikanare”, utan måste anpassas. Han höjer samtidigt ett varnande 
finger: ”amerikanarnas smak ändrar sig hastigt”.81

Designern Gilbert Rodhe såg också han en stark koppling mellan 
svensk design och svensk välfärdspolitik: ”Skönheten är till inte blott 
för ett fåtal, utan för alla.” Men han riktar också en försiktig kritik mot 
svenskarna: ”Om vi över huvud taget kunna finna några fel hos den 
svenska utställningen, så skulle det möjligen vara att den är lite för de-
mokratisk till sin yttre gestaltning, lite för enkel och älsklig och på nå-
got sätt i avsaknad av djärva och lysande anslag i kompositionen.”82

Utställningen förlängdes 1940, men den svenska bestyrelsen tacka-
de nej till fortsatt medverkan.83 Med anledning av de höga försäkrings-
kostnaderna som var förbundna med att frakta hem varorna under 
kriget sänktes priserna under slutet av utställningsperioden. En del 
kom att säljas genom Sweden House Inc. som hyrt lokaler i Rockefeller 
Center.84

Innan vi lämnar New York-utställningen ska vi för ett ögonblick 
återvända till frågan om rasbiologiska inslag i receptionen. Den tidigare 
frekvent återkommande sammankopplingen mellan den svenska rasens 
egenskaper och den svenska konsten, konsthantverket och arkitekturen 
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är påtagligt frånvarande 1939. Det kan både ha att göra med den inter-
nationella politiska utvecklingen och med den framgångsrika svenska 
propagandan om den visuella kulturens socialpolitiska relationer. Men 
om rasen skjutits i bakgrunden, framstod de klimatologiska tolkning-
arna så mycket klarare. Temat, som vi senare ska se återupprepas många 
gånger under efterkrigstiden,85 var att den svenska formgivningen, med 
ljusa färger och blont trä, är anpassad för att ljusa upp de långa mörka 
vintrarna i Sverige. Denna pseudovetenskapliga förklaring återfinns i 
flera svenska texter, och har kanske sina rötter i Carl Jonas Love Alm-
qvists Svenska fattigdomens betydelse och Ellen Keys Skönhet åt alla.86

Österrikisk Swedish Modern?

Det torde stå klart vid det här laget att jag inte uppfattar ”svensk” som 
någonting inbäddat i objekten, utan som en receptionsmässig egenskap 
som tillskrivs dem. Att exempelvis G. A. Bergs diskställ betraktas som 
en typisk svensk lösning var en följd av hur det presenterades och om-
gärdades av retorik om Swedish Modern. Huruvida det rätteligen bör 
kallas en svensk, tysk eller amerikansk design, är ur detta perspektiv 
ovidkommande. Ett liknande problem utgör Josef Frank (1885–1967). 
Men även om det inte föreligger skäl att nationalitetsbestämma ho-
nom eller hans design, kan det vara belysande att undersöka under 
vilka förtecken han mottogs i USA.

Frank var, när han emigrerade undan nazismen från Österrike till 
Sverige 1934, redan en internationellt etablerad arkitekt och formgi-
vare. Under tjugotalet hade han fungerat som en viktig förmedlare av 
modernistiska idéer från den tyskspråkiga delen av Europa till Sverige. 
Genom att hans hustru, Anna Sebenius, kom från Sverige hade han 
skäl att ofta besöka Norden. Han var också bland de första att rita 
funktionalistiska hus i Sverige på tjugotalet.

Om hans arkitektur vid ett snabbt betraktande framstår som klart 
funktionalistisk var hans inredningsdesign, som med tiden blev hans 
viktigaste arbetsfält, mer traditionell med klara referenser till Bieder-
meier och engelskt 1700-tal.87 Mot slutet av tjugotalet kritiserade han 
den modernistiska rörelsens mer maskinestetiskt orienterade arkitek-
ter och formgivare för att inte ta hänsyn till de mänskliga aspekterna 
av byggande och formgivning. Året efter att han flyttade till Sverige 
skrev han en artikel i Form som direkt vände sig mot funktionalismen. 
Istället hyllar Frank icke-geometrisk formgivning med mått och for-
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mer anpassade efter människan. Till och med metersystemet får sig en 
släng av kritiken, eftersom det till skillnad från tum och fot inte utgår 
från människans proportioner.88

I den polariserade svenska designdebatten kom Frank att inta out-
siderns position. Liksom traditionalisterna sökte han sig gärna till 
historien som inspirationskälla, men med sin bakgrund som flykting 
från Österrike var han vaccinerad mot deras nationalistiska övertoner. 
Han delade funktionalisternas kosmopolitiska världssyn, men inte de-
ras sociala agenda. Svenska Slöjdföreningen tycks dock inte ha tvekat 
att använda Frank i såväl inhemska som internationella utställningar, 
även om han aldrig var aktiv i föreningens inre kretsar. ”Samarbetet 
med Svenskt Tenn [gav] honom en exklusiv stämpel som inte [passade] 
in i Slöjdföreningens eller SAR:s engagemang i socialt bostadsbyggande 
och pedagogik om den ljusa praktiska hemmiljön”, skriver Hedvig Hed-
kvist.89 Antipatierna var ömsesidiga. Josef Frank talade om ”svenska 
slöjdföreningstråkigheten”.90

”Slöjdföreningen var också kritisk mot det osvenska inslaget i 
Svenskt Tenns sortiment”, skriver Margareta Lindahl Åkerman, en kri-
tik som också drabbade Frank. Att Svenskt Tenns sortiment inte låg 
helt i linje med funktionalismens ideal kan även beläggas i mer drastis-
ka ordalag: På 1930-talet utnämndes Estrid Ericson av konstkritikern 
Nils Palmgren till ”mästarinna i bric-à-brac”.91

Även om Franks formgivning naturligtvis förändrades under åren i 
Sverige, byggde hans mönster och former i grunden på idéer som han 
hade arbetat med i Wien.92 På världsutställningen i New York visade 
han ett exklusivt vardagsrum, som förenade modernistiska drag med 
historiska citat. På ett svart-vitrutigt golv hade hans möbler omsorgs-
fullt arrangerats: en inbjudande soffa som tog upp och varierade golv-
mönstret, ett njurformat teakbord, en blomstermönstrad fåtölj och 
en biedermeierinspirerad stol. Penny Sparke skriver, i en diskussion 
om Swedish Modern, att Franks rum måste ha bidragit till intrycket 
av sundhet (”sanity”) i den svenska avdelningen; det bevarade traditio-
nella värden utan att upprepa traditionella former. Enligt Sparke var 
det tack vare Frank som Swedish Modern, efter kriget, blev en tydligt 
igenkännbar stil, fri från alla spår av funktionalism. Vägen som hade 
stakats ut på Stockholmsutställningen visade sig vara en stilistisk åter-
vändsgränd, slår Sparke fast.93

Jag är, som förhoppningsvis framgått, inte helt överens med Sparke, 
även om jag anser att hennes analys av Frank och receptionen av Swe-
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dish Modern är viktig för att förstå utvecklingen under femtiotalet. Men 
i sina försök att stilkritiskt bestämma Swedish Modern missar hon både 
hur stilen kom att konstrueras i USA och den spänning mellan moder-
nitet och tradition som var förhärskande i svensk designdiskurs under 
hela mellankrigstiden. Om det överhuvudtaget går att säga att en väg 
stakades ut 1930 – och jag är mycket tveksam till om det är möjligt – så 
var det inte en rak, betonglagd Autobahn, utan snarare en moderniserad 
landsväg som förenade stad och land. De smakförändringar som skedde 
senare behöver inte alls läsas som att den tidiga svenska trettiotalseste-
tiken var en återvändsgränd. Tvärtom bygger mycket i efterkrigstidens 
Scandinavian Modern vidare på idéer från mellankrigstiden.

Vad gäller den amerikanska receptionen, som ju ligger i fokus för 
denna diskussion, hade Frank snarast effekten av att ytterligare vidga 
en redan vid definition av Swedish Modern. Franks utpräglat eklek-
tiska hållning bör ha tilltalat amerikaner. Kristina Wängberg-Eriksson 
pekar på det ironiska i att Frank under det sena trettiotalet blev alltmer 
internationellt uppmärksammad som företrädare för en ny och speci-
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fikt svensk designestetik.94 Detta genom att han höll fast vid sin något 
icke-modernistiska, och icke-svenska, övertygelse och formgav möbler 
som påminde om engelskt 1700-tal utförda i exotiska träslag som ma-
hogny och teak.

Också i Sverige kom Frank att, efter kriget, uppfattas som en ledan-
de företrädare för Swedish Modern. 1952 skriver Gustaf Näsström om 
en utställning med Franks möbler och textilier på Nationalmuseum: 
”Den förmedlar den renaste doften av den stilepok som kallats ’Swe-
dish Modern’.”95

Trots att Franks version av Swedish Modern förefaller ligga nära den 
dominerande amerikanska smaken blev han emellertid aldrig särskilt 
framgångsrik i USA. Detta trots att han flyttade till New York 1941, ett 
beslut taget efter den tyska invasionen av Danmark och Norge året 
dessförinnan. Han stannade i New York till 1946 och undervisade en 
kortare period på New School for Social Research,96 som också stod för 
inbjudan till Amerika. Snart inriktade han sig främst på att formge tex-
tilmönster och samarbetade en period med F. Schumacher & Co,97 men 
hans viktigaste uppdragsgivare förblev Svenskt Tenn. Han fick aldrig 
någon större uppmärksamhet i amerikanska medier, som såg Svensk 
Tenns direktör Estrid Ericson som en mycket mer spännande figur att 
skriva om. Hon uppträdde i en mängd populära och professionella tid-
skrifter, skriver Franks biograf Kristina Wängberg-Eriksson, och utro-
pades av House and Garden till ”Mistress of Modern”, medan Franks roll 
var förbisedd.98

Josef Frank och hans hustru Anna behöll sin lägenhet på Upper 
West side av Manhattan under flera år efter återflytten till Sverige, men 
han etablerade sig aldrig som designer på den amerikanska markna-
den. Han hade några utställningar i USA efter kriget, men mottagandet 
var ljummet. Till en del kan det bero på att han själv distanserade sig 
från Swedish Modern. Vid en utställning av fem interiörer på Kaufman 
i Pittsburgh 1951 lanserades de som ”Swedish Contemporary”. Frank 
sade i en tidningsintervju i samband med utställningen att han inte var 
alltför förtjust i uttrycket ”modern”.99
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Scandinavian Modern

Andra världskriget upplevdes som ett avbrott i såväl tiden som rum-
met. Efter krigsslutet gjordes inledningsvis försök att återknyta till li-
vet som det sett ut före krigsutbrottet. Ganska snart vändes dock blick-
arna framåt istället för mot förkrigshistorien, med en känsla av att en 
ny tid stod för dörren.

Valet av vändpunkter i historieskrivning är alltid tämligen arbiträra, 
men med visst fog framstår 1947 som en tydligare brytpunkt i design-
historien än krigsslutet 1945.1 Valet av år har att göra med återuppbygg-
naden av det krigsdrabbade Europa då på allvar tagit fart, inte minst i 
länder som Italien och Finland, men också med att den kulturella sce-
nen förändrades genom exempelvis genombrottet för den abstrakta 
konsten i USA och Sverige. Med den ekonomiska återhämtningen in-
leddes även efterkrigstidens långa konsumtionsboom i västvärlden. 
Brytpunkten 1947 hänger också samman med att ett nytt formspråk 
manifesterar sig, där förkrigstidens stränga centraleuropeiska moder-
nism modifieras i mer organiska former,2 vilket kom att uppmärksam-
mas på triennalen i Milano.

Efterkrigstidens reception av svensk design uppfattas ofta som en 
fortsättning på mellankrigstidens. Enligt Lesley Jackson uppvisade 
svensk design också en högre grad av kontinuitet än många andra län-
ders. Generationsväxlingen bland formgivare och producenter var inte 
heller lika påtaglig. Detta bidrog, enligt Jackson, till den svenska desig-
nens styrka efter kriget,3 men kan samtidigt vara en del av förklaringen 
till att Sverige förlorade i inflytande under femtiotalet.

Redan det språkmässiga skiftet från Swedish Modern till Scandinavi-
an Modern/Scandinavian Design under femtiotalet indikerar problem 
med kontinuitetstänkandet. Formmässigt skiljer sig de båda perioder-
na distinkt från varandra. Därtill kommer att trettio- och femtiotalen 
är två receptionsmässigt mycket olikartade perioder. Trettiotalet upp-
visade en djupt känd ambivalens inför moderniteten, med den stora 
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depressionen och de totalitära staterna som iögonfallande påminnelser 
om dess mörka sidor. Femtiotalet kännetecknas, inte minst i USA, av 
en konsumtionsboom och ungdomskult, även om den skedde mot en 
bakgrund (och måhända fann sin näring i) den existentiella skräck som 
kalla kriget och atombomben väckte. Där andra halvan av trettiotalet 
såg tillbaka mot traditionen, blickade femtiotalet mot framtiden. Dess-
utom blev hemmet en än viktigare arena för personligt självförverkli-
gande och som (upplevd) moralisk bastion. Denna skillnad mellan tret-
tio- och femtiotal, även om den är förenklat framställd här, förändrade 
förutsättningarna för uppskattningen och tolkningen av svensk och 
skandinavisk design.

Användningen av Scandinavian Modern/Scandinavian Design blir 
alltmer frekvent under första halvan av femtiotalet och kommer i allt 
mindre utsträckning att denotera och konnotera svenska produkter 
(coo/coe). Istället framstår Finland och Danmark som de mest fram-
trädande skandinaviska designnationerna. Symptomatiskt för förskjut-
ningen av intresset är att när Arcitectural League of New York våren 
1949 visar ny möbeldesign från åtta europeiska länder, får Danmark 
större uppmärksamhet än Sverige.4 En annan indikation på hur upp-
märksamheten förskjuts från Sverige till andra skandinaviska länder 
är att Interiors i februari 1950 publicerade en artikel om danska möbler 
utställda i Köpenhamn 1949. Hans J. Wegners ”den runde stol” placera-
des på omslaget och blev snart känd som The Chair.5 Interiors beskrev 
den som världens vackraste stol och den figurerade snart i mängder av 
tidskrifter. 1960 köpte cBS in tolv exemplar att användas i den teve-
sända presidentvalsdebatten 1960 mellan John F. Kennedy och Richard 
Nixon.6 Ytterligare tecken på att de nordiska grannländerna efter kri-
get framstod som mer intressanta än Sverige efter kriget är att House 
Beautiful 1951 utsåg den finske formgivaren Tapio Wirkalas (1915–85) 
björkplywoodskål till ”Most Beautful Object of the Year”.7 Därtill fick 
Finn Juhl 1950 uppdraget att möblera The Trusteeship Council Cham-
ber i FN-byggnaden i New York. Att skandinavisk design var på modet 
kan kanske förklara att en dansk, en norsk (Arnstein Arneberg) och en 
svensk (Bruno Mathsson) formgivare tävlade om uppdraget. Man bör 
kanske också hålla i minnet att FN:s två första generalsekreterare kom 
från Skandinavien, Trygve Lie och Dag Hammarskjöld. Samt att vart 
och ett av de tre skandinaviska länderna hade erbjudit sig att stå för 
kostnaderna.8 Ansvarig för möbleringen av byggnaden var dessutom 
den danskfödde arkitekten Abel Sorensen, som också var den som tip-
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sade Edgar Kauffman Jr om Juhl inför den Europaresa 1948 som bland 
annat utmynnade i en artikel om den danske formgivaren och arkitek-
ten i tidskriften Interiors. Kaufmann och Juhl blev mycket goda vänner, 
och förstnämnde blev på femtiotalet något av en ambassadör för dansk 
design i USA.9

Det är dock inte bara formspråket som förändrats sedan förkrigsti-
den, utan även de föreställningar och associationer som vävdes kring 
objekten. Sverige framstod allt mindre som ett Utopia i vardande. 
Svensk design kom, under femtiotalet, i amerikansk reception att bli en 
del av Scandinavian Modern/Scandinavian Design, också det ett tecken 
på minskad lyskraft hos den nationella bestämningen ”Swedish” (cop 
eller coe). Scandinavian Design lär ha brukats första gången 1951 på 
en försäljningsutställning på Heal’s Department Store i London: ”Scan-
dinavian Design for Living”. Den hölls samtidigt som de nordiska län-
derna visade upp en gemensam designutställning, organiserad av The 
Council of Industrial Design: ”Scandinavia at Table”.10

Det finns flera sätt att uppfatta relationen mellan Swedish Modern 
och Scandinavian Modern/Scandinavian Design. Det går att se den 
första som en delmängd av de andra, det vill säga som den svenska 
kontingenten av den moderna skandinaviska designen. Man kan också 
uppfatta dem som tämligen synonyma begrepp, tillsammans med Fin-
nish Modern och Danish Modern. En tredje möjlighet, vid sidan av att 
se Swedish Modern som en delmängd eller en synonym till Scandina-
vian Modern/Scandinavian Design, är att betona skillnaderna mellan 
dem, både vad gäller produktgrupper, former och geografiska konno-
tationer.

Benämningen Scandinavian Modern (liksom ”Finnish Modern”, 
”Danish Modern”, och till och med ”Nordic Modern”) parasiterade up-
penbart på den goodwill som omgärdat Swedish Modern, samtidigt 
som den genom förändringen av geografisk denotation kunde upplev-
des som ny och utan historisk belastning.11 Den konnoterar dessutom 
otvetydigt en stil. Liksom Swedish Modern behöver Scandinavian 
Modern inte vara formgiven eller tillverkad i Skandinavien (cod och 
cop). Ett stort antal amerikanska tillverkare producerade Scandinavian 
Modern under femtiotalet (liksom tillverkare i andra delar av världen). 
Scandinavian Design, som visserligen användes mer eller mindre sy-
nonymt, tycks däremot ha varit bärare av en starkare geografisk be-
stämning. Det har, så vitt jag sett, endast använts om produkter till-
verkade i Skandinavien (coo). Namnet användes efter kriget för att 
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betona ursprunget (cod och cop), exempelvis på en affär i New York, 
Scandinavian Design Inc., startad 1955,12 samt i lätt förändrad form i 
vandringsutställningen ”Design in Scandinavia” 1954–57, som vi strax 
återkommer till.

Föreställningen om att det fanns ett särpräglat skandinaviskt ut-
tryck, med rötter i en gemensam historia, kultur, klimat och språk, 
var särdeles stark under femtio- och sextiotalen.13 Det ökade bruket 
av begreppet Scandinavian Design hade också rötter i den förnyade 
”skandinavismen” på hemmaplan. Denna politiskt betonade samhörig-
het mellan de nordiska/skandinaviska folken tog sig uttryck som bil-
dandet av Nordiska rådet 1952, men också i gemensamma utställningar 
med skandinavisk konst och design. Även om viktiga aktörer som ex-
empelvis Edgar Kaufmann Jr och Elizabeth Gordon säkerligen såg de 
panskandinaviska politiska ambitionerna, var de osynliga för de flesta 
amerikanska betraktare. Men trots att det alltså finns skillnader mellan 
den skandinaviska identitet som nordiska företrädare försökte förstär-
ka, och den image av Skandinavien som fanns i USA, förenas synsätten 
av betoningen av Skandinavien som en kulturell identitet.

De mest designmedvetna skikten i USA uppfattade sannolikt en dis-
tinktion mellan de olika skandinaviska länderna, där Finland kom att 
förkroppsliga föreställningar om det naturromantiska Norden, Dan-
mark associeras med hantverksskicklighet och småskalighet, medan 
Sverige främst behöll identiteten som glasnation. Amerikaner i allmän-
het tycks emellertid i liten utsträckning ha uppfattat skillnader mellan 
de skandinaviska länderna, eller att de gick ut ur kriget med mycket 
olika förutsättningar, och högst olikartade erfarenheter; Sverige var 
som bekant ensamt om att ha stått utanför kriget. Men krigserfaren-
heter, politisk-, social- och ekonomisk kontext, var inte längre något 
som knöts till objekten, allra minst i USA. ”Scandinavian” konnoterade 
uteslutande elegant, modern, mänsklig formgivning, från de nordliga 
delarna av Europa.

Slutligen måste tilläggas att Scandinavian Modern alltid konnoterat 
design från i första hand Danmark, Finland och Sverige, samt i andra 
hand från Norge och under senare tid även Island, det vill säga Norden. 
Ingen på det amerikanska designfältet torde vara särskilt intresserad 
av betydelseskillnaden mellan Skandinavien och Norden, eller av att 
Finland vanligtvis inte räknas till förstnämnda. Jag upprätthåller inte 
heller någon sådan distinktion i denna text utan anpassar mig efter 
amerikansk praxis.
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Förutsättningarna förändras

Det höga anseende Sverige som nation vunnit under trettiotalet nagga-
des betydligt i kanten våren 1940. Av den skandinaviska sammanhåll-
ningen syntes inte mycket när Danmark och Norge ockuperades. Att 
Sverige accepterade tyska transporter på svensk järnväg förbättrade 
inte situationen. Amerikansk press rapporterade även om att kapprust-
ningen gjort Sverige rikt genom malmexport. Naboth Hedin på ASNe 
skriver i en tillbakablick:

From being hailed as the most civilized country in the world, Sweden was 
suddenly scorned as traitor to democracy, first for failing to fight for Finland 
and then for trading with Hitler’s Germany.14

Bilden av Sverige förbättrades visserligen åter efter kriget, men landet 
skulle aldrig mer ses som ett Utopia.15 En fortsatt positiv syn på Sverige 
bekräftas indirekt av en Gallupundersökning i december 1945 där Skan-
dinavien (preciserat som Norge och Sverige) placerade sig främst bland 
europeiska länder som amerikaner önskade se invandring från.16

Inom design- och konsthantverk återknöts som sagt till trettiotalets 
reception av Sverige, ofta som ett slags fördröjd verkan efter krigsårens 
avbrott. Rent faktiskt ledde ju också kriget till att många projekt försena-
des. 1948 utkom exempelvis Iona Plaths praktverk The Decorative Arts of 
Sweden, med mer än 500 illustrationer varav ett trettiotal i färg. Författa-
ren hade nordiskt påbrå; hon var från Minnesota och hade norska mor-
föräldrar. 1938–39 hade hon besökt Sverige och blivit förtjust i vad hon 
såg. Resultatet blev det första verket om svenskt konsthantverk, skrivet 
av en amerikan. American-Swedish News Exchange rapporterade:

Först när hon återkommit till USA mognade idén att skriva en bok, säger hon, 
”men så kom kriget emellan.” Ända till i fjol fick hon nöja sig med att följa ämnet 
genom böcker och tidskrifter hon fick med sig eller fick skickade från Sverige.
 Speciellt entusiastisk är miss Plath för de gamla målade väggbonaderna 
från Skåne, Halland, Småland och Dalarna. I en intervju med Dagens Ny-
heters korrespondent i New York yttrar hon: ”Det är så sällsynt att ett land 
verkligen har något som är alldeles unikt i fråga om allmogekonst. Men de 
här målningarna på väv, som hängdes upp runt väggarna som festdekoration 
i stugorna vid högtidliga tillfällen, är verkligen utan motsvarighet på andra 
håll.” Om den moderna svenska brukskonsten säger miss Plath: ”Den svenska 
funktionalismen är aldrig påträngande och aggressiv. Den är fridfull och still-
sam på något sätt, men inte mindre effektiv för det. Den erkänner värdet av 
komfort i hemmet, det är inte det sämsta med den.”17



348

Även institutionerna tog till en början upp vad som syntes vara en av 
kriget avbruten verksamhet. Metropolitan Museum of Art visade ett år 
efter krigsslutet (1946) en utställning med svensk och dansk design.18 
Det är en tidig indikation på det växande intresset för dansk design i 
USA under efterkrigstiden. 1949 visades en utställning med skandina-
visk design i Houston, Texas. Samma år turnerade också en utställning 
om svensk design runt på ett drygt femtiotal skolor i New York.19

Från svenskt håll utgick man från att efterkrigstiden skulle gestalta 
sig som en fortsättning på det framgångsrika trettiotalet. Detta inte 
minst som Sverige kom ur kriget med en oförstörd produktionsapparat. 
Hösten 1948 reste Gösta H. Sandstedt, Svenska Möbelindustriförbun-
det, och Gunnar E. Lindeberg, Bodafors Möbelfabriker, till USA för att 
få till stånd distribution av en helt ny produktlinje av Swedish Modern. 
Vid denna tid gick omkring två procent av den svenska möbelproduk-
tionen på export till Amerika. Till amerikanska medier uppgav de att de 
svenska möblerna i framtiden inte skulle ligga mer än femton procent 
över de amerikanska i pris, och att de skulle anpassas efter amerikan-
ska behov och önskemål.20 Detta kan jämförtas med Gregor Paulssons 
sturska uttalande i New York 1927 om att ”folk köper vad man säger åt 
dem att köpa”, och G. A. Bergs kamp mot amerikaniseringen av Swe-
dish Modern. Nu var såväl Slöjdföreningen som industrin inställda på 
att det var anpassning som ledde till framgång i USA.

1951 gavs Arthur Halds och Sven Erik Skawonius Contemporary Swe-
dish Design ut i New York.21 Titeln indikerar möjligtvis en vilja att bred-
da bilden av svensk design från förkrigstidens Swedish Modern, men 
retoriken i den rikligt illustrerade boken är fortfarande mellankrigsti-
dens. Både Hald (1916–93), redaktör för Form, och Skawonius (1908–
81), nyss avgången verkställande direktör för Svenska Slöjdföreningen, 
var ledande exponenter för svensk modern designestetik såsom den 
utformats sedan Vackrare vardagsvara.

Contemporary Swedish Design är en vacker bildexposé över svensk 
design, med undantag av möbler och textilier, två områden som för-
fattarna antagligen hoppades kunna återkomma till och behandla i en 
separat volym. Men den design som visas fram i boken, och den väg-
ledande texten, känns ”förkrigstid”. Det svenska samhällsbygget, och 
formgivningens del i detta bygge, beskrivs i ordalag som kunde häm-
tats direkt från trettiotalet. ”Let our democratic concept be your guide 
when you judge Swedish design…”, skriver författarna.22 Men även om 
amerikanerna var angelägna om att leva upp till demokratiska värde-
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ringar, var det inte dessa som de var intresserade att importera från 
Europa 1951.23

Det är tänkbart att Hald och Skawonius uppfattat de nya positiva 
konnotationerna kring ”demokratisk” efter kriget, som positionerade 
modernismen mot arkitekturen, konsten och designen i de totalitära 
staterna. Men de tycks inte ha noterat hur begreppet förändrats. I tret-
tiotalsreceptionen av Swedish Modern var democratic sammankopplat 
med medelvägens politik. Men när House Beautiful 1959 skriver att 
skandinaviska producenter producerar ”very democratic design” syftar 
det snarare på att den är ”affordable” och därmed överkomlig för den 
amerikanska medelklassen.24

Nya initiativ togs att sälja svensk design, huvudsakligen i New York 
City. 1948 invigdes också Bonnier House på Madison Avenue 605, på 
Manhattan, med regelbundna utställningar av svensk design.25 Efter 
kriget såldes och marknadsfördes svenska möbler och design hos bland 
andra Swedish Modern Inc., i New York med filial i Chicago, samt Swe-
den House och Scandinavian Design i New York. När Swedish Modern 
Inc. öppnade i januari 1949, rapporterade New York Times att de svens-
ka möblerna anpassats efter amerikanska hem. Man kunde få dem 
med mattare lack än i Sverige, och de framsidor med rulljalusier som 
var omtyckta i Sverige fanns inte på de importerade möblerna. Flera 
modeller var framtagna specifikt för den amerikanska marknaden, och 
svenskarna hade också anlitat amerikanska designers.26

Även den mycket inflytelserike Edgar Kaufmann Jr, intendent vid 
designavdelningen på MoMA (Museum of Modern Art), hade upprätt-
hållit sitt intresse för skandinavisk design under kriget.27 Kaufmann 
Jr såg Mathssons möbler första gången på Parisutställningen 1937. 
Därefter kontaktade han den svenske formgivaren och verkade under 
de följande två decennierna för att sprida kännedom i USA om hans 
produktion. 1939 köptes tjugo Mathssonstolar in till MoMA, för att an-
vändas tillsammans med annan modern design av bland andra Marcel 
Breuer, Russel Wright, Gilbert Rohde och Alvar Aalto i offentliga och 
semi-offentliga utrymmen (i Members Penthouse Lounge, på takteras-
sen samt i hörsalens foajé). Två av stolarna hamnade i familjen Kauf-
manns fritidshus Fallingwater (ritat av Frank Lloyd Wright 1935, som 
en period var Kaufmann Jr:s lärare på Taliesin 1933–34).28

Rimligen var det av betydelse för Mathsson att hans möbler ingick 
i inredningen på MoMA. Än viktigare var att de kom med på åtta be-
tydelsefulla designutställningar på museet mellan 1940 och 1955, som 
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hade som syfte att visa och marknadsföra god, modern design. På 
utställningen Organic Design in Home Furnishings 1941 var Maths-
sons möbler en del av avdelningen Projection Track, som visade den 
moderna formgivningens historia med början i världsutställningen i 
London 1951. Mathsson representerade här en fas i den moderna böj-
trämöbelns utveckling. Det var alltså hans historiska betydelse som 
framhölls. Nina Stritzler-Levine konstaterar att Projection Track var 
placerad vid sidan av de centrala delarna av utställningen, där den ny-
aste, amerikanska designen stod i fokus med Charles Eames och Eero 
Saarinens formgjutna plywoodmöbler.29

MoMA presenterade modern design som en internationell rörelse, 
utan att lägga vikt vid nationella särdrag. Härvidlag ansluter man sig 
till den historieskrivning av modern konst och arkitektur som inletts 
under trettiotalet. Projection Track visade en linjär utveckling, där så-
väl nationer som formgivare var underordnade den abstrakta form- och 
teknikutvecklingen.

Samtidigt som den moderna designen uppfattas som internatio-
nell, skrivs den in i efterkrigstidens dikotomi mellan demokrati och 
diktatur. Allt ”modernt” blir i USA synonymt med ”demokratiskt”. Den 
demokratiska världens arkitektur, design och konst var (eller blev) mo-
dern, i kontrast till de totalitära staternas stilarkitektur, traditionella 
formgivning och realistiska bildkonst.

Nina Stritzler-Levine vid Bard Center påpekar att Mathssons möb-
ler under fyrtio- och femtiotalet reproducerades i flera böcker om mo-
dern design och heminredning, som George Nelsons Tomorrow’s House, 
Edgar Kaufmann Jrs, What is Modern Design? samt Katherine Morrow 
Fords och Thomas H. Creightons The American House Today 1951.30 Det 
är sant att Mathssons möbler ibland finns med på bild i böcker från 
tiden om design och arkitektur, liksom i inflytelserika tidskrifter som 
Interiors, Architectural Forum och House Beautiful. Ändå slås man av hur 
lite man ser av Mathsson i dessa tidskrifter och böcker jämfört med 
Aalto, för att inte tala om Eames, som förekommer på reproduktio-
nerna av nästan varje hem. Även Ralph Rapsons möbler, som möjligen 
bär inspiration från Mathsson, är betydligt vanligare. Dessutom nämns 
Mathssons namn nästan aldrig i bildtexterna, vilket förstås osynlig-
gjorde honom för alla utom en initierad skara. Stritzler-Levines påpe-
kande riskerar därför att överdriva hur synlig Mathssons design var.

Till det som motverkade en mer omfattande framgång för Bruno 
Mathsson i USA hör att han saknade stöd i en effektiv försäljningsap-
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parat. Han vägrade att låta sina möbler licenstillverkas och den egna 
produktionen fick aldrig någon omfattande, varaktig amerikansk distri-
bution. Under en kortare period distribuerades de av Pascoe-Artek och 
1946–47 av Knoll Associates, i samband med att företaget tagit initiativ 
till marknadsföringen av ”Authentic Swedish Rooms”. Som en del av 
detta koncept möblerades hösten 1947 idealvardagsrum på varuhus 
runt om i USA med skandinavisk design. Men när Knoll ville börja till-
verka Mathssons möbler i Pennsylvania bröts samarbetet.31 Visserligen 
fortsatte Mathssons möbler att marknadsföras i USA av mindre aktörer, 
men han nådde aldrig det stora, allmänna genomslag bland den ameri-
kanska medelklassen som exempelvis Aalto, Wegner och Mogensen.

Knolls autentiska svenska rum kan ses som en reaktion mot den 
amerikanskproducerade Swedish Modern som vi tidigare uppmärk-
sammat. De innehöll möbler av bland andra Elias Svedberg och Bruno 
Mathsson, samt textilier av Astrid Sampe. Konceptet tycks framgångs-
rikt och under 1948 hade det även börjat användas av andra återförsäl-
jare än dem som Knoll samarbetade med.32 Det autentiska tycks både 
ha handlat om varifrån formgivningen härstammade (cod; exempelvis 
i fallet Dux) och var möblerna var producerade (cop). För Knoll handla-
de autenticiteten uppenbarligen främst om formgivaren: det var desig-
nen som var autentisk och äkta. Frank Bros, som distribuerade Maths-
son-möbler 1950–53, betonade däremot ursprungslandet: i annonserna 
angavs att möblerna var ”imported from Sweden”.33

Nya vägdragningar i femtiotalets topografi

Femtiotalet var en epok då ett mycket stort antal amerikaner blev be-
kanta med ”skandinavisk design”, och hade många föremål i sina hem 
som kunde rymmas inom detta begrepp: inte minst möbler, porslin 
och textilier. Scandinavian Modern var en enorm framgång både hos 
kritiker och konsumenter; en modern stil för den moderna människan. 
Denna framgångsrika era för skandinavisk design varade till mitten av 
sextiotalet, när designvärlden vände sig mot Italien i jakt på nya tren-
der och former.34

Jag har ovan argumenterat (i kapitlet om Carl Milles) för att för-
klaringen till receptionsmässiga framgångar eller tillkortakommanden 
primärt står att finna i mottagarnas preferenser. Skönhet, modernitet 
och äkthet är betydelsebildningar som uppstår i betraktarens percep-
tion av objekten. Med detta vill jag naturligtvis inte påstå att formgiv-
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ning, materialval med mera är oviktiga. Min uppfattning är bara att 
ett designföremåls publika framgång inte låter sig förklaras utifrån i 
föremålets inneboende, essentiella kvaliteter. Föremålet uppträder i ett 
sammanhang, på ett designfält tillsammans med andra föremål, samt 
i en diskursiv kontext. Hur det kommer att uppfattas bestäms, utifrån 
dess potential, både av dess relationer till andra föremål på designfäl-
tet, samt hur det inskrivs i och omskrivs av den samtida diskursen.

Låt mig för tydlighetens skull bli mer konkret. Svensk design drog 
under mellankrigstiden nytta av att omskrivas som ett slags medelväg 
mellan alltför reaktionär konservatism och alltför utmanande moder-
nism. Den kom samtidigt att inskrivas i en diskurs om social välfärd 
och vackrare vardagsvaror åt alla. Även om föreningen av uttryck och 
innehåll (signifikant och signifiant) alltid är arbiträr i ett generellt per-
spektiv, begränsas antalet möjliga tolkningar av den rådande kontex-
ten. Den sistnämnda såg alltså annorlunda ut på femtiotalet än på tret-
tiotalet. Även i de fall då samma, eller likartade, föremål presenterades 
för den amerikanska marknaden, exempelvis Bruno Mathssons stol 
Eva, kan vi misstänka att den kom att betyda olika saker. Omgiven av 
Svenska Slöjdföreningens retorik kunde den 1939 beteckna ”vackrare 
vardagsvara”, utställd på Swedish Modern Inc. i New York 20 år senare 
”raffinerad smak”. Och även om svensk design fortfarande kunde be-
traktas som uttryck för en medelvägens estetik, gick denna väg på fem-
tiotalet genom ett annat receptionsmässigt landskap än på trettiotalet. 
Det är också påtagligt att större grupper av konsumenter kom att före-
dra en mer djärvt dragen vägsträcka.

Helena Dahlbeck Lutteman har beskrivit den svenska designen på 
femtiotalet som lite tamare till temperamentet än finsk och dansk 
formgivning. Det kan ha att göra med mindre intensiv och framgångs-
rik marknadsföring, men det kan också ha varit så att Finland och 
Danmark, efter lidandet under kriget, kände ett starkare behov av att 
förnya sin design.35 Det som jag beskrivit som medelväg, diskuterar 
Dahlbeck-Lutteman med hjälp av ordet ”lagom”:

There is a Swedish word – lagom – which is difficult to translate precisely. It 
means moderate, sufficient, and, above all, not excessive. It always means 
that something is above reproach and good, but there are many shades of 
meaning to the term. Something that is lagom can seem dull and uninspired, 
but even then, it displays a balance not to be disdained. Much of the best that 
has been done in the past hundred years in Swedish design is lagom, and, I 
must hasten to add, good.36
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Ingen skulle komma på tanken att använda ”lagom” om dansk design, 
fortsätter Dahlbeck-Lutteman. ”Esprit and talent, even a certain radica-
lism and critical attitude, are primary traits of Danish design.”37 Asso-
ciationerna kring dansk design går emellertid inte till politisk, utan till 
estetisk radikalism. Detsamma kan sägas om finsk design, som alltid 
uppfattats som ”highbrow” och avsedd för en elitpublik.38

Krigsåren innebar naturligtvis en kraftig begränsning av handeln 
mellan Europa och USA, vilket ytterligare försvårade de svenska am-
bitionerna att sälja ”svensk” Swedish Modern ”over there”. Även om 
det, som framgått ovan, inte var det huvudskaliga skälet till att svensk-
producerad formgivning hade svårt att hitta fram till den amerikanska 
marknaden, är det en viktig bakgrund till efterkrigstidens reception 
av Scandinavian Modern: man uppfattade det som att gränserna hade 
öppnats och att det fanns ett nytt utbud av varor. Till femtiotalets 
designmarknad hör också att det fanns en stor mängd relativt unga 
konsumenter, som efterfrågade mer ”modern” design.39 Scandinavian 
Modern kom att uppfattas som just ny, fräsch och framtidsoptimistisk. 
Den lätta, ljusa ”träfunktionalismen” blev så populär i USA att somliga 
möbelproducenter hyrde in skandinaviska formgivare.40

Design in Scandinavia 1954–57

En höjdpunkt för, och motor bakom, intresset för skandinavisk mo-
dern design i USA var utställningen ”Design in Scandinavia” som tur-
nerade runt på tjugofyra amerikanska och kanadensiska museer 1954 
till 1957 under överinseende av American Federation of Arts (AFA).41 
Det har diskuterats om huruvida utställningen började som ett ameri-
kanskt eller skandinaviskt initiativ. Officiellt anges att tjugo amerikan-
ska museer gjorde en förfrågan till AFA som tog på sig att genomföra 
en vandringsutställning. 1952 förmedlades denna inbjudan av Leslie 
Cheek Jr vid Virginia Museum of Fine Arts i Richmond till de nordiska 
ländernas konstindustriföreningar.42 Emellertid hade Edgar Kauf-
mann Jr på MoMA redan sent 1947 förhandlat om en skandinavisk 
utställning, som dock aldrig blev av på grund av andra prioriteringar 
vid museet.43 Istället tycks House Beautifuls redaktör Elizabeth Gordon 
ha haft ett avgörande inflytande för utställningens implementering.44 
Hon hade blivit imponerad av svensk, dansk och finsk design på Mila-
notriennalen 1951 och kontaktade företrädare för den skandinaviska 
designvärlden.45 Våren 1953 var det också just Gordon som i Stockholm 



354

presenterade utställningskonceptet för ASNe:s Mac Lindahl – chef för 
Stockholmskontoret. Tillbaka i USA arbetade hon vidare med utställ-
ningsplanerna och introducerade även utställningen i sin tidskrift i ar-
tikeln ”Why the Scandinavian Show Is Important to America”.46

Även om initiativet till utställningen var amerikanskt, fanns det 
mycket stora ekonomiska och politiska intressen bakom den i fram-
förallt Sverige, Danmark och Finland. Norge inkluderades för att det 
skulle kunna bli en gemensam skandinavisk manifestation, och utställ-
ningen hade stöd från såväl de inblandade ländernas regeringar, som 
ledande designföretag i både Amerika och Skandinavien.47 Island ställ-
des dock utanför.

Urvalet av föremål till utställningen skedde med hjälp av en verk-
ställande kommitté i Skandinavien som fram till mitten av 1954 led-
des av Åke Huldt.48 Från varje deltagande land tillsattes en jury eller 
kommitté som stod för det inhemska urvalet. I Sverige bestod den 
av, förutom Huldt, slöjdföreningens ordförande Gotthard Johansson, 
dess vice ordförande Rudolf Kalderén samt arkitekten Elias Svedberg. 
Därtill fanns en rådgivande kommitté i USA med representanter från 
beskickningarna och näringslivet.49

Det kommersiella intresset i USA var påtagligt stort. Museerna sålde 
inget själva, men återförsäljare på respektive orter skyltade och annon-
serade stort med skandinavisk design – många hade blivit bearbetade 
på förhand av både tillverkarna och utställningsproducenterna. Dri-
vande bakom bearbetningen av det lokala näringslivet var utställning-
ens specialkommissarie, den amerikanske designern John van Koert.50 
På museerna kunde besökarna också få information om vilka lokala 
detaljister som förde skandinavisk design. Det sägs att över 3 000 åter-
försäljare sålde skandinaviska varor 1954.51 Till dessa hörde också några 
av de stora varuhusen.52

Som exempel på det nära samarbetet mellan utställningsarrangörer 
och näringsliv kan nämnas att när utställningen gästade The Cleveland 
Museum of Art, anordnade museet inte bara presslunch. Pressrelea-
ser och utställningsfotografier skickades ut och man avtalade med de 
ledande varuhusen i trakten att exponera skandinavisk design i skylt-
fönstren samt inne i affärerna. Detaljisterna ombads annonsera med 
skandinavisk design och sätta upp utställningsaffischer i varuhusen. 
Reklam för utställningen gick ut via fyra radioprogram och tre teve-
program producerades kring utställningens tema. (Detta vid en tid när 
teve ännu inte hade reguljära sändningar i Sverige, Norge och Finland 
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– Danmark hade börjat 1951). Dessutom hade huvudbiblioteket en ut-
ställning med skandinaviska produkter. Ute på stan marknadsfördes 
utställningen med affischer som proklamerade det optimistiska bud-
skapet ”Working Together for a Better Tomorrow!”. Restaurangerna 
tryckte reklam för utställningen på sina menyer. Vid invigningen ta-
lade den danske ambassadören – de skandinaviska länderna fördelade 
invigningarna på de olika orterna mellan sig. Under utställningen ar-
rangerades vid flera tillfällen filmvisningar om skandinavisk design, lik-
som visningar av utställningen och föreläsningar kring olika aspekter 
av dess tema.53

Likartade arrangemang ordnades på de andra utställningsorterna. 
Ofta genomfördes också massutskick till 10 000-tals personer, företag 
och skolor. Flera av orterna som utställningen besökte utropade en 
”skandinavisk vecka” eller till och med månad, med olika arrangemang. 
Tidningarna tryckte recept på skandinavisk mat och lokalbor med 
skandinaviskt påbrå intervjuades. Efter denna massiva marknadsföring  
är det måhända föga förvånande att besöksiffrorna var imponerande 
– i synnerhet som utställningen hade fritt inträde – och att många 
av de deltagande museerna förlängde öppettiderna för att möta pu-
bliktrycket. Utställningen blev en publikmässig framgång och sågs av 
fler än 650 000 på 24 orter i USA och tre i Kanada.54 Ända upp mot 13 
miljoner människor uppskattas att på något sätt ha tagit del av dess 
budskap.55

Det allvar med vilket man grep sig an utställningen kan vidare il-
lustreras med att Chicago Public Library lät trycka upp en folder med 
skandinavisk- och engelskspråkig litteratur i ämnet för dem som ville 
fördjupa sig i skandinavisk design, och att University of Chicago ge-
nomförde en föreläsningsserie som avslutades med en exkursion till 
utställningen.56

Utställningsarkitekturen med stål och glas som dominerande inslag 
hade, efter en tävling, ritats av den danske arkitekten Erik Herlow. Ut-
ställningsmontrarna i glas och aluminium fungerade också som fraktlå-
dor och bidrog till den effektiva logistiken kring vandringsutställningen. 
Omkring 700 föremål visades i fem avdelningar: en introduktion som 
betonade samhörigheten mellan de nordiska länderna; bra vardags-
vara; modern hemslöjd; exklusivt konsthantverk samt ”Scandinavia at 
home” (inredningar). I varje avdelning samlades föremålen i nationella 
kollektioner och efter kategorier som glas, keramik, lampor, textilier, 
mattor och metall. Utställningen såg inte helt likartad ut på alla orter, 
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en del föremål byttes ut, andra förkom eller gick sönder (bl.a. under en 
bilkrasch på väg till Indianapolis) och många skadades under den tre 
år långa resan.57 Gemensamt för utseendet på de olika orterna tycks 
ha varit att besökaren först möttes av stora landskapsfotografier av de 
nordiska länderna samt introduktionstexter. Därefter visades ”vack-
rare vardagsvara” och konsthantverk. Den avslutande sektionen hand-
lade om hur skandinaver lever, med möbler och fotografier från skan-
dinaviska hem, också här med stora fotomuraler. Moderna produkter 
dominerade kraftigt, även om ett par exempel på traditionellt hantverk 
också fanns med. De svenska tillverkare som var representerade med 
flest föremål var Kosta, Orrefors, Strömbergshyttan, Rörstrand, Upp-
sala-Ekeby och Gustavsberg.

Till utställningen producerades en katalog om drygt 120 sidor, rikligt 
försedd med svartvita reproduktioner av de utställda objekten samt ett 
par färgreproduktioner.58 Den var stramt utformad av Tapio Wirkkala 
som också formgav utställningens logotyp.59 Den tryckta upplagan var 
närmare 16 000 ex.60

Det mesta av bildmaterialet i katalogen visar föremål mot en neutral 
bakgrund, men där finns också inledningsvis, liksom på utställningen, 
några bilder av skandinaviska landskapsvyer. Det är ett danskt odlings-
landskap, en svensk åker, en norsk fjord och ett finländskt sjölandskap, 
som alltså visar de skandinaviska ländernas skilda topografier. I denna 
inledning visas även modern funktionalistisk bebyggelse från de skan-
dinaviska länderna.

Den inledande texten är skriven av Gotthard Johansson. Han beto-
nar de grundläggande likheterna mellan de nordiska länderna. Skan-
dinavisk design sägs hänga samman med regionens sociala struktur: 
det demokratiska synsättet, den sociala medvetenheten och den höga 
levnadsstandarden. Texten är bara sex sidor, det mesta av katalogen 
ägnas den bildmässiga presentationen av föremålen. Längst bak finns 
en lista över amerikanska återförsäljare av de utställda produkterna, 
vilket ger skriften lika mycket karaktär av försäljningskatalog som ut-
ställningskatalog. Det nära samarbetet med återförsäljarna kan Gott-
hard Johansson kanske inte lastas för, men den uppmärksamme läsa-
ren minns hur han och Gustaf Näsström starkt kritiserade den svenska 
paviljongen i Chicago 1933 för dess kommersiella inriktning.61
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Pressröster

Utställningen fick stor pressbevakning, i synnerhet under det första 
året. Genom att amerikanska dagstidningar ofta är utpräglat lokala 
behandlades utställningen som en nyhet i varje stad den anlände till. 
Också i kringliggande orters lokaltidningar uppmärksammades den 
ofta. Inte enbart lokal- och regionalpress gav utställningen generöst 
med utrymme – även en tidning med nationella anspråk som New York 
Times uppmärksammade den i fem artiklar.62 Härigenom förstärktes 
den amerikanska uppfattningen om de nordiska länderna som den mo-
derna formgivningens givna centrum även bland dem som inte såg ut-
ställningen.63 Till detta kommer en omfattande bevakning i radio och 
teve.64 ”Scandinavia” var nu synonymt med ”Modern” konstaterade 
tidskriften Mayfair 1954.65

Som framgått ovan bearbetades tidningar, radio och teve intensivt. 
De kortare notiserna var ofta direkta återgivningar av pressreleaserna. 
Men också de mer regelrätta recensionerna var ofta kraftigt färgade av 
de texter recensenten läst i samband med utställningen. Det går i detta 
avseende inte att se någon egentlig skillnad mellan dagstidningar och 
tidskrifter. Eftersom pressreleasernas skrivningar är frekvent återkom-
mande i pressklippen kan det vara värt att citera ett längre stycke ur 
ett av dem:

Scandinavian design is deeply rooted in ancient traditions – in Norway in 
woodcarving, in Sweden and Finland in weaving, and pottery making. The 
work of a Norwegian farmer, living far to the north, who carves in wood or 
bone during the dark winter, is displayed close to the highly refined stain-
less steel flatware produced by the collective efforts of hundreds of specialists 
working in a great industrial plant in Sweden, But their modern domestic arts 
and crafts have developed into independent organizations with large produc-
tion plants supplying the market needs.
 This exhibition is concerned with the good design and production of items 
for everyday living, and stresses the functional qualities without sacrificing 
the qualities of beauty. There is a profound interest in these countries in the 
home as the focal point of life. Good everyday objects are largely the result 
of an intimate relationship between the designer, the producer and the user. 
So thorough is the integration of the artist-designer with the mass produc-
tive facilities of modern Scandinavia, that no double standard is in evidence. 
The exhibit presents to the American audience Scandinavian solutions to the 
problem of achieving beauty in everyday surroundings.66
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Vi kan lägga märke till hur Norge och Sverige framställs dikotomiskt: 
i Norge täljer man i trä under långa vinterkvällar, medan man i Sve-
rige arbetar med rostfritt stål i stora industrianläggningar. Noterbart 
är också hur ideologin kring Vackrare vardagsvara, på ett problemfritt 
sätt, förefaller omfatta hela samhället och hela Skandinavien.

Pressmaterialet från utställningen är förstås mycket omfattande 
med tanke på alla utställningsplatser, och det finns inte utrymme för 
annat än ett par nedslag i berget av tidningsklipp. Ett återkomman-
de mönster i materialet, som delvis styrts av pr-verksamheten kring 
utställningen, men som även baseras på mötet med de utställda pro-

Installations- 
bild från utställ-
ningen Design in 
Scandinavia. New 
York, 1954. Foto: 
Stephen Michael, 
Svensk Form.
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dukterna, på tidigare erfarenheter och förförståelse om skandinavisk 
design, är markeringar av den skandinaviska hantverksskickligheten. 
Känslan för materialet påtalas, liksom traditionens inflytande och röt-
terna i bondekulturen. Detta drag är emellertid inte fullt lika starkt 
som före kriget.67 Det får på femtiotalet konkurrens av enkelheten 
som särpräglat skandinavisk drag. Till de vanligaste värderingsorden i 
presstexterna hör ”clean and simple”.

Ett annat återkommande tema är att föremålen är funktionella och 
bekväma att använda och att de inte är överdrivet moderna eller avant-
gardistiska, här i en kontrastering mot Le Courbusiers maskinestetik:

…most objects are not so severe as to transform a home into a ”machine for 
living”. In fact, there are several settings where you could curl up with an 
apple and a good book.68

De stapelbara glasen och porslinet, liksom de nätta möblerna, uppfat-
tades av de flesta som uttryck för ett modernt sätt att leva, även om 
någon gjorde sig lustig över att möblerna inte tycktes passa det kalla 
klimatet i Norden: det går inte att ha någon sittande i knäet på en skan-
dinavisk stol!69

I kontrast till världsutställningen 1939 ägnas inte längre svensk po-
litik, det sociala välfärdsystemet och kooperationen så stor uppmärk-
samhet. Överhuvudtaget är referenserna till världen utanför design-
fältet få, förutom klimatologiska och geografiska påpekanden om att 
formgivningen påverkats av de kalla vintrarna som får skandinaverna 
att lägga stor vikt vid hemmets utformning.70

Jämfört med trettiotalets betoning av det svenska politiska och 
ekonomiska systemet är recensionerna på femtiotalet mer inriktade på 
objekten i sig, samt mer familjeorienterade på ett sätt som låg i tiden. 
Femtiotalets rörelse från citykärnorna mot suburbia, och omhuldande 
av gröna gräsmattor och familjeidyll, projiceras på den skandinaviska 
designen. Temat om medelklassens betydelse, som vi sett förekomma i 
både den svenska marknadsföringen och den amerikanska receptionen 
sedan tjugotalet, finns därför, föga förvånande, fortfarande påtagligt 
närvarande som en förklaring till den goda designen:

Scandinavia is lucky in this respect. The market is small enough for intelligent 
planning. There is also a solid middle class which can afford these wares. Thus, 
the desire to improve commercial design is substantial.71
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Somliga recensenter saknar det traditionella hantverket, som var spar-
samt representerat på utställningen. Men marknadsföringen av skan-
dinavisk formgivning som ytterst grundad i hantverket, materialkän-
nedomen och handens känsla fick ändå recensenterna att associera till 
Nordens fornstora dagar:

The Scandinavians have always been among the world’s greatest wood carv-
ers, and a Norwegian or a Swede, one gathers, cannot begin to use that mate-
rial without recalling ancient precepts of design. The heroes of the ancient 
sagas did not drink their mead from stainless steel, however, or from glass, 
and the works in those materials, and in silver, enamel, and porcelain are 
perhaps the most original the show affords.72

Det förekommer också i en del texter en polarisering mellan estetiskt 
osäkra men shoppingintresserade amerikaner, och skandinaver som 
är uppfödda med Vackrare vardagsvara. Detta är en utveckling av en 
stereotyp som följt med sedan 1800-talet; skillnaden mellan den nya 
världen och den gamla, där Amerika förknippas med pengar, teknik och 
rörlighet och Europa med kultur, tradition och rötter. Denna syn finns 
alldeles påtagligt hos utställningens ledning, kommissarie (director) 
John Van Koert.73 Mest drastiskt uttrycker sig emellertid Leslie Cheek 
Jr, vid Virginia Museum of Fine Arts, som var koordinator för vand-
ringsutställningen och vars positiva bild av Skandinavien förstärktes 
under en fem veckor lång rundresa. I såväl egna artiklar som i inter-
vjuer talar han om att kunskapsnivån inom design är mycket högre i 
Skandinavien än i USA, både hos allmänheten och regeringarna.74

b

Med början under mellankrigstiden kan man se en allt flitigare använd-
ning av fotografier av konstnärer, arkitekter och formgivare i den illus-
trerade pressen. En tidskrift som Time Magazine gjorde på trettiotalet 
Henri Matisse och Pablo Picasso till omslagspojkar. Också skandina-
viska konstnärer och designers blev omskrivna och avbildade i popu-
lära tidskrifter, inte minst på femtiotalet (Carl Milles, Hans J. Wegner, 
Verner Panton m.fl.). I samband med Design in Scandinavia arbetade 
arrangörerna mycket medvetet med pressfotografier. Det var, som tidi-
gare konstaterats, avsevärt lättare att få god press om tidningarna fick 
hjälp med bra illustrationer. Många fotografier visade förstås upp själva 
föremålen, ofta avbildade som om de vore museiobjekt avsedda för es-
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tetisk njutning, men det finns två andra kategorier, vid sidan om de 
rena produktbilderna, som hade betydelse för uppfattningen om skan-
dinavisk design. Den ena är bilder från ateljéer, verkstäder och hyttor, 
den andra porträttbilder av formgivarna.

Vid sidan av funktionen att underlätta marknadsföringen av utställ-
ningen, medverkade dessa fotografier till konstruktionen av några cen-
trala förställningar om skandinavisk design; bilderna underströk form-
givarnas personliga deltagande i produktionen; de gav en föreställning 
om individuell kreativitet, och om mänsklig närvaro som humanisera-
de föremålen. Genom bildproduktionen uppfattades föremålen snarare 
som unikt konsthantverk än massproducerad industridesign.75

Fotografierna använde sig också av andra stereotyper om Sverige 
och Skandinavien. Det svenska glasets sensualitet och transparens, 
sammanfördes med föreställningen om den sköna, svenska kvinnan. 
Fotografier av Ingeborg Lundin – vars formgivning tillhör den mest 
omskrivna i amerikansk press – ansluter sig till receptionstraditionen 
från Greta Garbo och Ingrid Bergman. Post-Crescent i Appleton, Wiscon-
sin, placerades en bild av Lundin med ett urval glas i famnen i vänster-
krysset, med bildtexten ”Sweden’s attractive Ingeborg Lundin creates 
glamorous glassware”.76 Många av formgivarna är kvinnor, konstateras 
i brödtexten, som har ett öga för stillhet och bekvämlighet (”serenity 
and comfort”). Genusstruktureringen får en extra skjuts av rubrikens 
nedryckare: ”A deft feminine touch graces Scandinavian crafts.” I andra 
artiklar beskrivs utställningen som riktad till kvinnor, eller att männen 
där kunde se vad deras kvinnor behövde:77 ”…rare would be the woman 
who could leave the galleries not coveting at least one of the articles for 
her own home.”78

Även om invigningarna av utställningen ofta genomfördes med 
folkdräktsklädda flickor, och invigningstalen allt som oftast relaterade 
till de skandinaviska invandrarnas bidrag till USA, är det inte mycket 
i receptionen som direkt hämtar näring från de skandinaviska immi-
grantmiljöerna. På femtiotalet hade de nordiska immigranterna blivit 
amerikaner. Bara undantagsvis anknyts direkt till skandinavisk immi-
gration och sedvänjor. Ett lustigt exempel finns i Texastidningen Hous-
ton Press vars konstkrönikör bott i en svenskkoloni i Kansas:

I’m well sold on Scandinavian culture because I went to high school and my 
first year of collage in Lindsborg, Kansas, where you have to learn Swedish 
to get along.
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 I played on two undefeated football teams that were called the Terrible 
Swedes, sang Handel’s Messias with the Bethany Choir and studied oil paint-
ing under Birger Sandzén and my first girlfriend’s name was Olga Olson.
 So I was always an admirer of most things Swedish, and I wish more na-
tions in the world were more like Sweden.
 While the rest of us are making atom bombs and shaking fists, our Scan-
dinavian friends are creating many beautiful things to brighten our lives and 
doing the world’s best job of public relating.79

Ofta refereras att utställningen är skandinavisk, det vill säga att de fyra 
länderna valt att visa upp sig tillsammans utan att betona inbördes 
skillnader.80 I en tid dominerat av de världspolitiska motsättningarna 
och det kalla kriget uppfattades detta som något positivt. Många an-
mälare och recensenter tog ändå tillfället i akt att peka ut olikheter mel-
lan länderna.

… there are typically national features reflected in their art. Norway’s high 
mountains and deep fjords. Denmark’s trim farms, gently rolling fields, and 
Sweden’s birch trees and interplay of land water give each nation’s work an 
individual flavor.81

Det fanns emellertid noterbara skillnader mellan de utställda objekten 
från de nordiska länderna som inte behöver förklaras med topografi. 
När vi ovan diskuterade genealogierna hos benämningarna Scandinavi-
an Modern och Swedish Modern ställde vi tillfälligt de faktiska föränd-
ringarna inom formgivningen åt sidan. Men under de tjugo år som gått 
sedan trettiotalets mitt hade mycket hänt. På femtiotalet dominerade 
teak, i synnerhet i den danska avdelningen. Här förekom också möbler 
i mahogny.

Användningen av tropiska träslag istället för inhemska nordiska 
tycks inte ha medfört något problem i marknadsföringen. (Mahogny var 
ju, som tidigare nämnts, inte ovanligt i amerikanskproducerad Swedish 
Modern.) Det fanns inget krav på något slags material-autenticitet.

Skandinavisk medelväg

Den faktiska svenska exporten av möbler fortsatte att vara blygsam, 
trots uppmärksamheten kring svensk design.82 Detta kan till viss del 
förklaras med ofördelaktiga växlingskurser och höga importtullar. 
Svenska möbeltillverkare kastade ändå lystna blickar på den nordame-
rikanska marknaden, och försökte anpassa sitt sortiment efter ameri-
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kansk smak. I slutet av fyrtiotalet introducerades monteringsfärdiga 
möbler i och med Nk:s Triva-serie och strax därefter Dux bord, fåtöljer 
och soffor:

The designer [Folke Ohlsson, Dux] is visiting this country for the first time, 
but he seems to have been well advised on the technique of adapting Scandi-
navian designs to the American taste for comfort.83

Det var ett tecken på modernitet och smak att under femtiotalet inreda 
sitt hem med Scandinavian Modern. De som gjorde det konsekvent 
och med produkter tillverkade i Skandinavien (eller på licens) hade 
också goda utsikter att bli omskrivna i pressen. Ett exempel på detta 
är Mrs G. J. Armbrusters villa vid stranden av Lake Stevens, nära Se-
attle, inredd i cederträ och fylld med lätta teakmöbler av Folke Ohlsson 
(Dux) och Nils Strinning (String).84

Mrs Armbruster satsade på möbler som verkligen ritats av skandi-
naviska formgivare, men lika lite som Mission Style formges av missio-
närer behöver Scandinavian Modern inkludera nordiska designers. Lik-
som fallet var med Swedish Modern är Scandinavian Modern i mycket 
en amerikansk konstruktion, med objekt formgivna, tillverkade och 
marknadsförda i USA. House Beautiful förklarar:

The handcrafted, often sculptured design theme popularly referred to as 
”Scandinavian” is not necessarily made in Scandinavia. The theme has out-
grown geographical boundaries and entered the mainstream of creativity 
everywhere.85

Både Edgar Kaufmann Jr och Elizabeth Gordon – de två kanske mest 
inflytelserika personerna på det amerikanska designfältet efter kriget 
– framhöll skandinavisk design som en mer mänsklig form av modern 
formgivning. Kaufmann behandlar vid flera tillfällen skandinavisk de-
sign och enskilda formgivare i tidskriften Interiors. Genom formgivare 
som Aalto och Mathsson hade modernismen fått mjukare former och 
förenats med hantverkstraditionen från Arts and Craftsrörelsen, enligt 
Kaufmann.86

Some fifteen years ago, the United States – just emerging into wider aware-
ness of modern design – became the willing victim of the art and skill of Scan-
dinavia: for years anything up-to-date not ”Bauhaus” was ”Swedish Modern” 
(both names were loosely applied, of course). Judging by the quality and vari-
ety of work now shown, a Scandinavian vogue will again flourish over here.87
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För Kaufman har modern skandinavisk design mycket lite med nordisk 
folkkonsttradition att göra. Den är i hans ögon ren, förnuftig, elegant 
och aldrig påträngande. Trots att de visar sitt ursprung låter sig före-
målen lätt inplaceras i många amerikanska hem: ”they are directly ac-
ceptable and enjoyable here.”88 Slutomdömet är ovatoriskt:

Altogether, it seems that over fifty personal talents been mentioned here, in 
this brief review. I wonder if any area of the world other than the Scandina-
vian North could muster such a list, could find industry and commerce ready 
to back them, governments ready to sponsor them, and the ultimate ability to 
assemble them in so attractive an exhibition? The exhibition ”Design in Scan-
dinavia” is an impressive and heartening demonstration of true culture.89

Den amerikanska övre medelklassens smak var i grunden konservativ 
efter kriget.90 Man ville vara modern, men inte extrem. Den skandina-
viska designen sågs som en mildare version av Bauhaus, eller om man 
så vill en medelväg mellan stil- och stålrörsmöbler.

Elizabeth Gordon hade 1946 inlett vad Selkurt karaktäriserar som en 
kampanj mot the international style och dess auktoritära sterilitet. Kam-
panjen kulminerade med en serie artiklar 1953 där högmodernismen 
framställdes som totalitär, och därmed förknippad med de totalitära 
politiska systemen. Märk väl att detta är samma år som McCarthyrät-
tegångarna inleddes. Gordon och andra skribenter på House Beautiful 
framhöll Scandinavian Modern som ett alternativ för den demokra-
tiska amerikanska livsstilen.91

Liksom på trettiotalet uppfattades svensk, och nu även skandinavisk, 
design som en humanistisk medelväg. Men denna medelväg gick, som 
nämnts ovan, genom ett annat landskap än tidigare, och om man så vill, 
betydligt längre åt höger. Försvunna var de socialpolitiska implikationer-
na, istället betonades ”demokratiska värden” som hemmet och familjen:

Why are the home furnishings so well designed and so full of meaning for 
us? Because they are so well designed and so full of meaning for the Scandi-
navians themselves. Aimed at Scandinavian home life, their designs have a 
natural beauty and usefulness for our own, for we are both deeply democratic 
people. Home is their center – and people are the center of their homes.92

Kevin M. Davies anser att vad som händer under femtiotalet är att den 
nordiska agendan om kulturell och politisk skandinavism uppfattas 
vara verklighet i andra delar av världen. Man ville tro på ett förenat 
Skandinavien.
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[F]rom 1945 onwards the concept of just such a place with a population mani-
festing an idealistic altruism and internationalism, working unselfishly for 
common goals, seems to have developed in the imagination as a corrective to 
the realities of the Second World War. Perhaps also the idea of Scandinavia 
as a Western Utopia grew during the Cold War because its social democracies 
represented a successful antithesis to the totalitarian regimes of the Soviet 
Union and the Eastern bloc.93

”Sweden the Middle Way” förbyttes alltså efter kriget till ”Scandina-
via the Third Way”. Mindre politiskt, mindre nationalistiskt, men inte 
mindre idealiserande. Medan resten av världen bygger atombomber, 
skapar skandinaverna vackra ting.94
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Säg ”Modern”, det räcker

Vi har sett hur den svenska designvärlden på trettiotalet upprördes av 
den amerikanska approprieringen av Swedish Modern, och hur den för-
sökte anlägga moteld under världsutställningen i New York 1939–40. 
Under dessa år, från våren 1938 och fram till 1941, är Swedish Modern 
uppenbarligen ett säljande koncept i USA.

Det finns dock skäl att här varna för vad vi kan kalla klippsamlings-
felslutet. Om man enbart går på det som finns i klippsamlingarna från 
Svenska Slöjdföreningen och den svenska världsutställningskommit-
tén, och det som erhålls vid databassökningar på ”Swedish Modern”, 
kan uppmärksamheten tyckas överväldigande. Men om man istället 
bläddrar igenom några årgångar av tidningar och tidskrifter från de 
aktuella åren framträder en modifierad bild. Visst hittar man här och 
var annonser och artiklar om Swedish Modern, men ändå mindre ofta 
än om andra moderna stilar som Streamline Modern, French Modern 
eller rätt och slätt Modern. Och på det hela taget dominerar olika retro-
stilar starkt över de moderna stilarna.

Produktionen av det som ibland marknadsfördes som Swedish Mo-
dern fortsatte under andra världskriget, då den gynnades av bristen på 
metall. Andra moderna stilar som krävde krom, aluminium eller stålrör 
kunde inte tillverkas på grund av krigsekonomin, medan tillverkning 
av trämöbler – ofta i lönn, ask eller björk – inte mötte några hinder.1 I 
den patriotiska anda som rådde under kriget föll förledet ”Swedish” allt 
oftare bort. I en annons i House & Garden 1944 kan vi exempelvis se hur 
man kan inreda sitt hem i modern stil.2 Vi kan till och med urskilja vad 
som liknar en liggfåtölj av Bruno Mathsson i förgrunden, men ingen-
stans omnämns dess svenska ursprung. Under krigsåren var det viktigt 
att vara amerikan och att handla amerikanskt.

Inget museiobjekt. 
Chip & Dip set 
från Anchor Hock-
ing. Foto: Mikael 
Lammgård, 2008.
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Det finns ett uppenbart historiografiskt problem för den som vill 
forska längs vägar som de här anlagda. En till synes enkel fråga som ”Hur 
såg femtiotalets design ut?”, visar sig knepig att besvara, eftersom näs-
tan all litteratur och alla utställningar koncentrerar sig på den mest ex-
klusiva och/eller kanoniserade designen. Den som är intresserad av ”den 
andra femtiotalsdesignen” får ge sig ut på jakt i antikhallar, på auktioner, 
i heminredningstidskrifter och olika slags guideböcker för samlare.3

b

Vi har också sett hur svenskarna beskyllde amerikanerna för att för-
vanska Swedish Modern genom att göra den till en ”stil”, istället för 
en ”rörelse”. Stil hade ännu negativa konnotationer och associerade 
till ytlighet och påklistrad dekor. ”Stilmöbler” var antitesen av vad den 
svenska designvärlden ansåg sig stå för.

En tredje sak som vi tidigare uppmärksammat är självklarheten med 
vilken Swedish Modern betraktas som just en stil i USA, vid sidan av 
tidens andra populära stilar. Till och med modernismen betraktades i 
Amerika som en stil: International Style.

Men om man definierar stil som ett distinkt igenkännbart sätt som 
något är utfört på, en enhetlighet hos formen hos objekten, möter man 
problem med Swedish Modern. Visserligen finns en familjelikhet mel-
lan många av de produkter som marknadsfördes under begreppet, men 
där ryms också mycket stora variationer, inte minst som en följd av att 
många tillverkare önskade slå mynt av dess popularitet, och använde 
benämningen om sin egen produktion. Mary Roche skriver 1947 att

[f]ew terms have been more carelessly knocked about in decorating circles 
than the label ”Swedish modern”, glibly applied to an assortment of designs 
with no more in common than an Italian credenza and a Globe-Wernicke 
bookcase.4

Hon förklarar detta förhållande med att det under kriget inte gått att se 
svensktillverkad Swedish Modern. Artikeln skrevs med anledning av att 
H. G. Knoll öppnat ett ”authentic Swedish room” i New York med möb-
ler av Elias Svedberg, Bruno Mathsson, Fritz Hansen och Erik Wörtz.5 
Men, som framgått ovan, det var inte bristen på ”autentisk Swedish 
Modern” som ledde till det minst sagt diversifierade utbudet.

Mycket av det som kallats (och kallas) Swedish Modern är formgi-
vet av anonyma designers, åtminstone ur historiografiskt perspektiv. 
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Men det finns även exempel på mer välkända amerikanska formgivare 
som ritat Swedish Modern. Ett exempel är silversmeden Allan Adler 
(1916–2002), mest känd för exklusiva föremål formgivna för nöjesvärl-
dens jet-set, som även ritade besticket ”Swedish Modern”.6 En annan är 
Edward Wormley (1907–1995) som började arbeta för Dunbar Corpora-
tion 1931 och under de följande 37 åren formgav alla dess möbler. Efter 
en studieresa till Sverige 1937 utvecklade han produktlinjen Swedish 
Modern, som komplement till företagets Traditional English och Early 
American. Under andra världskriget klingade Dunbars produktion i 
mer nationalistiska tongångar med serien New World som avvisade eu-
ropeiska förebilder och sökte ett amerikanskt uttryck.7

Dunbars möbler var relativt dyra, och produktionen betydligt mind-
re än vad man skulle kunna tro utifrån företagets rykte och inflytande. 
Inte ens under sin storhetsperiod uppgick antalet anställda till fler än 
300 och produktionen var till stor del hantverksmässig.8

Även om Swedish Modern var en kortlivad serie för Dunbars, kän-
netecknas Wormleys design också i sin helhet av en medelväg mellan 
modernism och tradition. Han var nära vän med Edgar Kaufmann Jr 
och kände även Finn Juhl, vars formgivning uppvisar gemensamma 
drag med Wormleys. Det synliga träet med hög ytfinish, och de ele-
ganta sammanfogningarna av olika delar och material blir, liksom i den 
danska möbelproduktionen efter kriget, tecken för hantverksmässig 
produktion (oavsett om det verkligen är det eller inte).

En annan möbelproducent som började tillverka Swedish Modern 
i slutet av trettiotalet är The Heywood-Wakefield Company. Redan vid 
mitten av 1800-talet hade bröderna Heywood utvecklat maskiner för att 
böja trä, som imponerade på bland andra Francis Thonet.9 Vid samma 
tid hade Cyrus Wakefield byggt upp en framgångsrik rottingindustri. 
1897 slogs verksamheterna samman, med huvudsäte i Gardner, Mas-
sachusetts, och efter ytterligare omorganiseringar hade företaget vid 
1920-talets mitt fler än 5 000 anställda, sju fabriker och 13 varuhus.10 I 
slutet av tjugotalet börjar företaget producera modernistiskt formgiv-
na möbler inspirerade av Parisutställningen 1925, om än som en mindre 
del av sortimentet. I 1929 års katalog finns exempelvis en ”kubistisk” 
köksmöbel med kantigt utformade pinnstolar, fällbord och förvarings-
skåp, dvs. i den stil som numer brukar kallas Zig-zag art deco.11 1931 
introducerade företaget en produktlinje med moderna möbler, ritade 
av Gilbert Rohde, Rohde Contemporary Furniture, som lär ha varit de 
första amerikanska möblerna producerade enligt löpandebandsprinci-
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pen, och 1935 presenterades Streamline Modern. Sistnämnda linje har 
mycket gemensamt med Swedish Modern, både till formen och i det 
synliga, blonda träet. Också företagets produktnumrering följer sam-
ma system, så det förefaller rimligt att betrakta Swedish Modern som 
en variant av Streamline Modern. Medan sistnämnda kunde fås både i 
björk och lönn, tillverkades Swedish Modern enbart i massiv björk.

Swedish Modern uppvisar ett lite tungfotat uttryck, med för ame-
rikanskt trettiotal typiska mjuka former, som om möblerna testats i 
vindtunnel. Produktionen av Swedish Modern förefaller ha inletts till 
möbelsäsongen 1938. Två fåtöljer med sidor av flätad rotting, liksom ett 
litet, runt bord, alla tidigare marknadsförda som Streamline Modern, 
finns nu upptagna under den nya beteckningen.12 Samma fåtöljer mark-
nadsförs 1939 även som Textured Modern, som i katalogen beskrivs 
vara ”[D]efinitely smart and definitely Swedish in character”.13 1938 
marknadsförs även en serie sovrumsmöbler som Swedish Modern, lätt 
igenkännbara på sina lindade naturfiberhandtag, vilka emellertid byt-
tes mot trä 1939. Produkterna gick att få i färgnyanserna Champagne 
(lite rosatonad), Wheat (aningen gulaktig ton), Amber (rödaktig) och 
Bleached (ljust blond). Wheat och Bleached brukar sammanföras som 
”blond”. Det är det utförande som tycks ha sålt bäst och som företaget 
idag förknippas med.14 Den tysk-amerikanske formgivaren Alfons Bach 
ritade stoppade vardagsrumsmöbler i serien 1938–39, med geometriskt 
mönstrad klädsel och med möblernas trästommar visuellt betonade. 
Även ett litet soffbord från 1936 inkluderas i efterhand i Swedish Mo-
dern.15

Det finns som synes inget skäl att uppfatta Heywood-Wakefields 
Swedish Modern som plagiat av svensk formgivning. Även om före-
taget och dess formgivare tog del av vad som hände i Europa, och del-
vis lät sig inspireras av det, framstår Heywood-Wakefields produktion 
under denna tid som högst amerikansk till sitt uttryck. Den bottnar i 
en industriell tillämpning av den amerikanska böjträtraditionen, läm-
pad för stora produktionsvolymer. Det är lättare att se likheter mellan 
Swedish Modern-serien och annan samtida amerikansk formgivning 
(hushållsmaskiner, bilar, etc.) än med svenska möbler. Det drag som 
tydligast förenar Heywood-Wakefields Swedish Modern med samtida 
svensk design är bruket av blont, synligt trä.

En generell skillnad mellan svensk och amerikansk möbeldesign 
vid denna tid, som sällan uppmärksammas, är att medan den svenska 
designvärlden argumenterade mot att tänka inredningar som ensem-



371

bler, så gick utvecklingen i USA åt motsatt håll. En stark trend under 
trettiotalet var att tillverkarna marknadsförde kompletta möblemang, 
som gjorde det möjligt att inreda hela hemmet i en sammanhållen stil. 
Heywood-Wakefield var en av de första producenterna att erbjuda hela 
”paket”.16 De amerikanska tillverkarna av Swedish Modern fick häri-
genom en fördel gentemot de svenska. Till allt annat som talade emot 
en bred lansering av svenskproducerande möbler, ska alltså läggas att 
de inte kunde erbjuda ett fullständigt produktsortiment. Ett närmast 
övertydligt exempel är Bruno Mathsson som inte ens kunde tänka sig 
att formge soffor, eftersom de inte överensstämde med hans fasta prin-
ciper om hur människan bör sitta.

Vid samma tid som Swedish Modern finns i Heywood-Wakefields 
sortiment återfinns en lång rad andra produktlinjer, en del med exo-
tiska namn som Hawaii (rotting) och Kohinoor, andra med moderna 
namn som Airflow och Skyliner. På femtiotalet följde Heywood-Wake-
field med utvecklingen och övergick från Swedish Modern till Danish 
Modern. Sistnämnda tillverkades i amerikansk ask, men betsades för 
att se ut som teak och valnöt. Denna produktserie fanns i olika ver-
sioner med i utbudet fram till sextiotalets mitt. En del av möblerna i 

Blond bädd. 
Swedish Modern 
sovrumsmöbler  
från Heywood- 
Wakefield. Produkt-
katalog 1938.
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Danish Modern-serien ingick 1963–66 även i Contemporary American 
Furniture. Även om Danish Modern tveklöst var inspirerad av samtida 
dansk formgivning under femtiotalet – och mer visuellt likt danska än 
vad Swedish Modern någonsin var svenska möbler – var namngivning-
en inte i första hand tänkt att peka på inspirationskällor utan att locka 
kunder. När intresset för Danish Modern klingat av, var ”Contemporary 
American” en mer attraktiv benämning. Efter en lång nedgångsperiod 
under sjuttiotalet gick företaget slutligen i konkurs 1981.17

b

Man kan kanske tycka att de amerikanska möbelproducenterna kunde 
ha anlitat svenska formgivare till att rita Swedish Modern, men det 
förefaller aldrig ha stått högt på dagordningen. Och varför skulle det 
ha gjort det? De amerikanska formgivarna var väl så lämpade att svara 
mot de krav och önskemål som fanns på marknaden.

En av få svenska formgivare som flyttade till USA och arbetade för 
den amerikanska möbelindustrin vid den här tiden var Greta Magnus-
son Grossman (1906–99). 1940–41 reste hon och hennes man, den brit-
tiske jazzmusikern William (Billy) Grossman i USA. På möbelmässan i 
San Francisco 1941 fick hon kontakt med ett flertal producenter och 
resan omvandlades till permanent bosättning. Året efter fick hon en 
första beställning från Barker Brothers, för vilka hon ritade möbler un-
der flera år. Hon arbetade under fyrtio- och femtiotalen för ett dussin 
amerikanska möbelproducenter, däribland Glenn of California, Sher-
man Bertram, Modern Line och Ralph O. Smith. Hon ritade även flera 
bostäder på västkusten och undervisade 1957–63 på UclA i Los Angeles. 
På sextiotalet upphörde hon med sin designverksamhet och ägnade sig 
istället åt bildkonst.18

Greta Magnusson Grossman tycks ha kunnat dra nytta av sin svens-
ka härkomst. Hon talar varmt om den svenska modernismen efter 
Stockholmsutställningen, och hennes design och arkitektur ligger nära 
samtida Scandinavian Design. Det hände också att hon tog med möbler 
av svenska formgivare, som Bruno Mathsson, i sina interiörer.19 Trots 
att hon bodde och verkade i USA benämner American Artist 1951 hennes 
möbler som ”svenska”. Hon beskrivs som blond och blåögd, och som en 
kraftfull kvinna med ”a kind of Viking intensity”.20

En annan skandinav som flyttade till USA för att designa möbler är 
dansken Jens Risom. Han emigrerade 1938 och började 1941 rita ”skan-
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dinaviska” möbler för Hans G. Knoll.21 1946 öppnade han egen firma: 
Jens Risom Design Inc. 1946.22 På femtiotalet var hans möbler den per-
fekta anpassningen av Scandinavian Modern till amerikanska förhål-
landen, enligt Claire Selkurt.23

En landsman till Risom, Finn Juhl, ritade också för en amerikansk 
producent på femtiotalet, men utvandrade aldrig. Baker Furniture Inc., 
mest välkänt för sina 1700-tals repliker,24 kontaktade 1950 Juhl och gav 
honom i uppdrag att ta fram produktlinjen Baker Modern 1951.25 Det 
var Edgar Kauffmann Jr som introducerade Juhl i USA, med en artikel 
i Interiors 1948.26 Artikeln lästes av Hollis S. Baker, vd för Baker Furni-
ture, som såg Juhl som en möjlig formgivare av den moderna skandi-
naviska produktlinje företaget saknade. Baker besökte Juhl i Köpen-
hamn i juni 1950 och följande sommar kunde möblerna presenteras på 
möbelmässan i Grand Rapids.27

Det omvända förhållandet gäller Folke Ohlsson, som var bosatt i 
USA (Kalifornien) på femtiotalet men fortsatte rita för svenska Dux.28 
Dux startade vid denna tid ett dotterföretag i USA som Ohlsson med-
verkade till att bygga upp. Företaget sägs – fram till IkeA – vara den 
enda svenska möbeltillverkaren som lyckats i Amerika, en framgång 
som byggde på anpassning till amerikanska traditioner och behov.29

Det finns ytterligare några formgivare med skandinavisk bakgrund 
som ritat möbler med mera i USA. Mest välkänd är sannolik Eero Saari-
nen och hans samarbete med Charles Eames, men de har inte primärt 
räknats till Swedish Modern eller Scandinavian Modern, även om de-
ras möbler ibland uppvisar släktdrag med samtida skandinavisk design. 
Idag är det emellertid inte sällsynt att både attribuerade och anonyma 
möbler säljs under beteckningar som exempelvis ”Swedish/Danish 
Modern, Eames- och Saarinen-style”. En lång rad amerikanska företag 
fortsatte, trots ett avklingande intresse på marknaden, att producera 
Scandinavian Modern under sextiotalet: Founders Furniture Co. (nu 
Hooker Furniture Co.), Fostoria’s Furniture Co, Greeff Fabrics (nu  
F. Schumacher & Co.), Cabin Crafts (nu Shaw Ind.), Edward Fields Inc., 
Bigelow-Sanford Carpet Company och Design Technics.30

Även om Scandinavian Modern, och till och med Swedish Modern, 
används in på sjuttiotalet, tar Danish Design och Danish Modern över 
som de mest säljande beteckningarna. Vi ska nu se lite närmare på vad 
det var som marknadsfördes i USA under dessa benämningar, vilka som 
formgav och producerade och hur det marknadsfördes.

På femtiotalet slog modernismen igenom hos breda folklager, i USA 
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såväl som i Sverige. Samtidigt förändrades konsumtionsmönstren. Allt 
färre konsumenter köpte möbler som skulle vara livet ut, och kanske 
ärvas av barn och barnbarn. Den skandinaviska importen av möbler, 
glas, porslin etc. nådde begränsade segment av den amerikanska kon-
sumentmarknaden, även om det för de exporterande företagen var en 
viktig och lönsam verksamhet. Men det fanns stora grupper som på 
femtiotalet ville inreda sina hus med modern skandinavisk formgiv-
ning: lätta trämöbler, glas och ryamattor. Och som inte primärt brydde 
sig om huruvida produkternas coe sammanföll med dess cod och 
coo. Med coe, i betydelsen country-of-evocation, avser jag framkal-
lad nation. Jag diskuterade i inledningskapitlet amerikanska produkt-
namn som ger sken av att ha ett annat ursprung än USA: Häagen-Dazs, 
Smirnoff, Klarbrunn, och Giorgio di St Angelo. Med coe vill jag beteck-
na det land eller den region som namnen associativt pekar på (Dan-
mark/Holland, Ryssland, Tyskland och Italien), det vill säga de länder 
som framkallas i kundernas medvetande genom språkliga och kulturel-
la associationer, men som skiljer sig från produkternas coo och cod.

Vi har sett hur Swedish Modern vid trettiotalets slut ritas, produ-
ceras och marknadsförs i USA av amerikanska formgivare och företag, 
dvs. Sverige är produkternas coe även om de inte har mycket annat 
med Sverige att göra. Under femtiotalet sker samma sak med Scandina-
vian Modern och Danish Modern. House Beautiful skriver 1959:

Scandinavian design influences are now so intermingled with American that 
it takes a bit of perceptive experience to distinguish the pure from the mixed. 
[– – –] Some furniture […] is imported in toto; some is partially made abroad 
and assembled in American factories; some is made here from designs created 
in Scandinavia. And there are copies that plagiarize the superficial forms of 
Scandinavian design without reference to its organic nature or the craftsman-
ship it demands.31

Genom utställningar, artiklar och marknadsföring förändrades pre-
ferenserna för hur möbler och andra objekt skulle se ut. Att inreda i 
”skandinavisk” stil kan under efterkrigstiden konnotera två saker: an-
tingen traditionell antikvarisk stil, med äkta eller fejkade nordeurope-
iska antikviteter, eller modern skandinavisk formgivning (ibland både 
ritad och tillverkad i USA). I båda fallen har den skandinaviska stilen 
något exklusivt över sig. 
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Svenskt-amerikanskt glas

Även om intresset alltså försköts från Sverige mot Skandinavien under 
femtiotalet, fanns det också då producenter som fortsatte, eller till och 
med började, använda sig av ”Swedish” i produktnamnen (coe). Mest 
välkänd är kanske glastillverkaren Anchor Hocking Co.32 Företaget har 
en historia tillbaka till tidigt 1900-tal, under namnet Hocking Glass, 
men det var under depressionsåren som den stora expansionen sked-
de. Efter börskraschen 1928 utvecklade företaget en produktionsteknik 
för att snabbt och billigt tillverka glasföremål, inte minst pressglas och 
värmetåligt glas.

Efter en lång rad omorganiseringar och försäljningar kvarstår An-
chor Hocking som varumärke, men nästan allt som funnits i företagets 
arkiv har försvunnit. Det har därför inte gått att utröna vem som be-
stämde att företaget skulle tillverka Swedish Modern, eller vilka över-
väganden som låg bakom beslutet.33

En av företagets produktlinjer fick emellertid benämningen Swedish 
Modern. Serien marknadsfördes från fyrtiotalet och fram till sjuttio-
talet. Majoriteten av föremålen tillverkades i ofärgat klarglas (kallad 
”crystal”), men de fanns också i färgerna Forest Green och Royal Ruby. 
En stor del av produktionen var uppläggningsfat och skålar. Att döma 
av utbudet hos antikhandlare och på auktioner var tvådelssetet för 
chips och dipsåser en av företagets verkliga storsäljare. Det såldes långt 
in på sjuttiotalet i klarglas samt färgerna Avocado Green, Aquamarine 
och Honey Gold.34 Swedish Modern-serien kunde också köpas med 
dekorativa inläggningar i silver, rodium, platina eller 22 karat guld.35 
Andra populära Swedish Modern-föremål från Anchor Hocking är skå-
lar i opakt borosilikatglas, Fire King, som började produceras 1942.36 
För att göra det hela mer komplicerat marknadsförde Anchor Hocking 
även en lång rad andra föremål av olika design som Swedish Modern, 
exempelvis delar av Jubilee-serien 1967–68.37

De flesta av Anchor Hockings produktserier hade namn som Miss 
America, Homestead och Early America Prescut, men det fanns också 
flera med utländskt associerande namn: Finlandia, Old English, Ma-
rocco m.fl. Benämningarna är både produktdifferentierande – många 
av företagets serier bygger på endast smärre variationer av form och 
dekor – och ämnade att ge produkterna positiva associationer.

Beteckningen Swedish Modern användes alltså av företaget på en 
lång rad produkter med skilda visuella uttryck. Somliga, som Swedish 



376

Modern Fire King-skålarna (1942) påminner en del om skandinavisk 
femtiotalsdesign som Stig Lindbergs Gefyr (1952), medan klarglasfaten 
och skålarna snarast för tankarna till mellankrigstid, med sina vågfor-
made bräm, tiokantade kuppor och solmönsterformade dekorpress-
ningar.38 Andra produkter har inget synbart samband alls med svenskt 
glas.

Anchor Hocking tillhör inte de företag som ägnats långa rader med 
utställningar, böcker och artiklar. Liksom flera av de andra företag som 
intresserar oss här, i egenskap av producenter av ”American Swedish 

Med guldkant. 
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Anchor Hocking 1956.
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Modern”, har de aldrig bjudits in i det designhistoriska finrummet. 
I den mån deras produkter ställs ut, sker det under övergripande te-
man som ”depressionstidens glas”, ”massproducerat glas” osv. Medan 
jag hittat hundratals artiklar om svenskproducerad Swedish Modern 
i utställningskataloger, tidskrifter och böcker, har jag i stort sett kam-
mat noll vad gäller amerikanska tillverkare. Det som finns är olika slags 
vägledningar för samlare – Anchor Hocking är välkända samlingsob-
jekt – och tidningsartiklar om auktions- och antikvitetsmarknaden. 
Det magra forskningsfältet gör det omöjligt att här och nu teckna en 
särskilt klar bild av hur Anchor Hocking använde sig av den image som 
beteckningen Swedish Modern gav föremålen, och hur den bidrog till 
att producera föreställningar om svensk design.

Med tanke på hur välkänd en firma som Anchor Hocking var, är det 
osannolikt att konsumenterna i någon större utsträckning lurades att 
köpa Swedish Modern i tron att det var svenskt. Produktnamnets geo-
grafiska hänvisning tycks i fall som detta bli tämligen frikopplande från 
faktiska nationaliteter (jämförelse kan ske med de i Sverige populära 
kakorna ”finska pinnar”).

Ett annat exempel på amerikansk Swedish Modern tillverkades av 
Tiffin Glass Co. Företaget hade under namnet A. J. Beatty & Sons 1888 
omlokaliserats till Tiffin, Ohio, som erbjöd såväl gratis mark och gratis 
naturgas som kontanta medel. 1892 gick det samman med United Sta-
tes Glass Company, med fabriker på flera ställen i landet. 1927 började 
produkter tillverkade i staden Tiffin märkas med ”Tiffin”.

Glasindustrin drabbades, som ovan nämnts, hårt av depressionen, 
och Tiffin stängde fler än hälften av sina fabriker. Företaget var kraftigt 
skuldsatt till Reconstruction Finance Co, som insisterade på att Charles 
W. Carlson (1901–1979) 1938 valdes till vd för U.S. Glass Company. Ett för-
slag var att alla fabriker skulle stängas men Carlson bestämde istället att 
företaget skulle försöka dra nytta av de positiva värden som var knutna 
till namnet Tiffin Glass. De flesta av de återstående fabrikerna stängdes 
dock, och huvudkontoret flyttades till Tiffin, Ohio.39 Från 1940 märk-
tes allt glas ”Tiffin” oavsett tillverkningsort. Först 1963, efter en konkurs 
med påföljande omorganisering, kom företaget att officiellt heta Tiffin 
Art Glass Company, och senare Tiffin Glass Company. Hursomhelst hade 
deras produkter då sedan länge varit kända som Tiffin-glas.40

C. W. Carlson ledde in företaget på en ny väg som skulle visa sig 
framgångsrik under fyrtio- och femtiotalen, med rekordvinster som 
följd. Nya former, och nya färger, introducerades och glasblåsare ut-
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bildade i Sverige anlitades till att blåsa en Swedish Modern Line med 
start 1940.41 Swedish Modern skulle snart komma att utgöra en stor del 
av företagets produktion, med en lång rad varianter från enklare glas 
till skulpturala objekt.42 Det är inte frågan om några kopior av sam-
tida svensk glasformgivning, utan Swedish Modern/Tiffin Modern har  
ett självständigt uttryck. Glasväggarna är ofta tjocka, och formerna 
organiska. Färgerna är för det mesta starka, från pastellblått till djup-
rött.

1940 påbörjades också produktionen av Tiffin’s Swedish Optic line 
med vågformade variationer för att skapa optiska effekter. En del ob-
jekt tillverkades i ofärgat klarglas, men det färgade glaset dominerar. 
Mellan 1941 och 1949 tillverkade Tiffin även sandblästrat glas med mo-
tiv som starkt påminner om svensk mellankrigstid, exempelvis Nude  
(i flera varianter) och Diana.43

I början av fyrtiotalet kunde Tiffin stolt annonsera att världens bäs-
ta glas nu gjordes i Amerika, inte Europa:

In our day best glassmakers have migrated to America, where, with the aid of 
foremost chemists, they have produced the most beautiful, the most coveted 
glassware the world has ever known.44

Det ”svenska” glaset behölls i produktion in på sextiotalet, efter att ha 
bytt namn till Tiffin Modern och Tiffins Optic efter kriget.45 Företaget 
ville då uppenbarligen inte ha produktnamn som pekade mot utlan-
det, utan dra nytta av patriotismen genom att kunna betona att gla-
set var ”Made in America”. Liksom hos andra tillverkare var Swedish 
Modern bara en i en lång rad olika produktlinjer, och inte den enda 
med utländskt klingande namn. Andra exempel är Chinese Modern, en  
enkel, stram klarglasserie som började produceras under sent fyrtio-
tal,46 och Murano, som drog nytta av det venezianska glasets popula-
ritet.

b

Ett tredje, och mer komplext, exempel på ”svenskamerikanskt” glas är 
Viking Glass. Också detta har sina rötter i depressionsårens föränd-
ringar av den amerikanska glasindustrin. 1937 gick New Martinsville 
Glass Manufacturing Co, West Virginia, i konkurs. Företaget omorga-
niserades under ny ledning 1938. 1941 rapporterades att:
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The plant of the New Martinsville Glass Co. is being completely revamped, 
remodeled and modernized in preparation for the entrance of the company 
during the upcoming year into an entirely different field of glass production, 
the manufacturing of hand-made, quality glassware of the Swedish type. It 
has also sealed that the name of the company is to be changed in the near 
future to the Viking Glass Co. in order that its name will more closely identify 
with the product.47

Beslutet att satsa på handgjort glas av ”svensk typ” avspeglar naturligt-
vis det svenska glasets höga status, inte minst efter världsutställningen 
i New York 1939. Genom att byta namn på företaget till Viking Glass 
ville man förstärka associationerna till Sverige, även om glaset skulle 
formges och tillverkas av amerikaner. En logotyp lanserades vid samma 
tid med ett vitt vikingaskepp mot röd botten. Skeppet hade positiva 
konnotationer i USA. Det kunde, som vi ska diskutera med utförligt 
i del 2, associeras med vikingarnas långväga handelsresor som förde 
dem ända till Nordamerika, drivna av samma strävan att upptäcka nya 
horisonter som amerikanerna själva ansågs ha.

Men något namnbyte kom aldrig att ske. Efter andra världskrigets 
utbrott i Europa tilltog de nationalistiska känslorna också i USA. När 
så Japan, den 7 december 1941, anföll den amerikanska flottbasen vid 
Pearl Harbor på Hawaii drogs även USA in i kriget. Att tillverka ”svenskt” 
glas framstod inte så patriotiskt, och framför allt inte så marknadsfö-
ringsmässigt lyckat. Inte minst som Sveriges position i förhållande till 
Tyskland framstod som alltmer suspekt i amerikanska ögon.

Under de följande åren utvecklas istället ett rätt märkligt, och på 
sina sätt raffinerat, spel med varumärkesassociationer hos företaget. 
Det bestämmer sig för att behålla ”Viking Glass” som varumärke och 
beteckning på olika produktlinjer, medan företaget fick sitt namn kor-
tat till New Martinsville Glass Co. Samtidigt bedrevs ett intensivt mark-
nadsföringsarbete med att betona att Viking Glass är amerikanskt. Det 
vill säga, man såg till att behålla de positiva associationerna kring ”Vi-
king” och samtidigt göra det till en patriotisk handling att köpa det. I 
krigsårens annonser används inte heller vikingaskeppet som symbol, 
även om det fortfarande fanns på de pappersetiketter som fästes på 
föremålen. Istället användes en logotyp med en glaspokal.

Med slogans som ”Beautiful American Glass for Beautiful American 
Homes” marknadsfördes Viking Glass 1942–45. I annonserna avbildas 
berömda amerikanska hus, förknippade med den nationella historien, 
exempelvis George Washingtons Mount Vernon, John Howard Paynes 
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Home Sweet Home (vilket är namnet på såväl det felaktigt utpekade 
huset som den berömda sång han skrev), Thomas Jeffersons Monti-
cello och Henry W. Longfellows hem i Cambridge. (Longfellow var, som 
vi ska se i del 2, en passionerad anhängare av vikingatida närvaro i New 
England, uttryckt i bl.a. dikten ”The Skeleton In Armor”.)

I annonstexterna betonas glasets patriotiska egenskaper:

This Trade-Mark Means ”Made in Amerika”. American craftsmen and manufac-
tures have never been long in surpassing quality and design of foreign goods, 
and it is to the great credit of American merchants that they have aggressively 
merchandized and advertised American products, FIRST. Thus we have ac-
quired a standard of living for all far beyond any in the history of man.48

1950 gav företaget ut en liten broschyr …From American Sands And Art-
ists’ Hands. A Story About The Creation Of America’s Hand Made Glass, 
som beskriver hur Viking-glaset produceras.49 Här framställs företagets 
produkter som bokstavligen hämtade ur den amerikanska myllan (san-
den), förädlade av skickliga amerikanska hantverkare, för en patriotisk 
amerikansk marknad.

American glass is made from the best materials the world offers. It is the 
result of American ideas. It is created by Americans, for American homes. 
There’s the ”feel” of America in it.50

De tidigaste föremålen från Viking Glass är i ofärgat glas, men under 
efterkrigstiden dominerar också här färgat glas. Det rör sig huvudsak-
ligen om prydnadsföremål, ofta med djur- eller växtmotiv. Sortimentet 
omfattar också mer sparsmakat utformade skålar och uppläggningsfat. 
Flera olika formgivare var aktiva vid företaget, och utbudet låter sig 
svårligen sammanfattas under någon generell stilbeteckning. Sanno-
likt tittade formgivarna vid Viking Glass på vad som hände i Sverige, 
men det tycks inte ha varit en genomgående policy att tillverka svensk-
associerande (coe) glas, annat än möjligen inledningsvis.

Ändå händer det idag att svenskt glas förväxlas med Viking Glass. I 
Dean Six, Viking Glass 1944–1970, varnas för att importerat glas ibland 
säljs som Viking Glass på den amerikanska antikmarknaden, och, 
omvänt, att Viking Glass ibland går som skandinaviskt glass. Ett av 
Six exempel är Paul Kedelvs Coquilleglas från Flygsfors som minner 
starkt om en del föremål i Epic-serien (1956-).51 Kedelv hade arbetat på 
Flygsfors 1949–56 innan han emigrerade och började vid Viking Glass. 
Coquilleglaset fanns i produktion in på sextiotalet. Att Six illustrerar 
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förväxlingsrisken med en annons för Flygsfors från 1962 kan möjligen 
ge sken av att inspirationskedjan gått från USA till Sverige, trots att 
föremålens inbördes datering pekar åt motsatt håll.

b

Som sista exempel på svensk-amerikanskt glas – vilket är ett enormt 
forskningsfält som jag bara kort berört här – har jag valt Erickson Free-
hand Glass. Också detta varumärke tillkom under kriget. Inte bara 
namnet – Erickson – för tankarna till Sverige och Skandinavien,52 även 
företagets logotyp som går i den svenska flaggans färger, med blå text 
på gul botten, för dit.

Associationerna till Sverige var antagligen inte främst till för att gyn-
na försäljningen. Företagets grundare Carl Ebert Erickson var svensk-
amerikan, född i Sverige 1899, och hade emigrerat med sina föräldrar 
till USA 1905. Farfadern hade arbetat på Reijmyre och fadern kom efter 
emigrationen att arbeta på Pairpoint Manufacturing Co. (senare Pair-
point Gunderson Glass Works) i New Bedford, Massachusetts. Också 
sonen började arbeta inom glasindustrin, först hos Pairpoint och sena-
re Libbey Glass Company i Toledo, Ohio, samt Blenko Glass Company i 
West Virginia.53 1943 köpte han en nedlagd glasfabrik i Bremen, Ohio, 
tillsammans med sin bror Steven (som lämnade företaget 1953), för att 
tillverka egendesignat glas av hög kvalitet.

Detta blev av allt att döma en framgång, trots krigsekonomin. Erick-
son etablerade sig som en av de främsta producenterna av munblåst 
glas i USA. Som tecken på uppskattning kontaktades han 1956 av Met-
ropolitan Museum för att göra de första munblåsta kopiorna av glas ur 
samlingarna.

Förutom Carl Erickson själv bestod arbetsstyrkan av lokalt rekry-
terad, tidigare outbildad arbetskraft. Företaget hade aldrig mer än 25 
anställda, utan produktionen kännetecknades av grundarens person-
liga närvaro och delaktighet, som mestadels handlade om exklusivt 
munblåst glas i överfångsteknik.54 Under de första åren färdigställde 
han själv allt glas, men med tiden överlät han alltmer på sina anställda, 
varav ett par senare öppnade egna hyttor.

Allehanda föremål tillverkades av glasbruket, från karaffer och vaser 
till lampfötter och fat. Många av föremålen har kontrollerade luftblå-
sor inneslutna i en tung, rund fot, vilket blev något av ett signum för 
Erickson. Denna teknik användes också hos Parpoint där han tidigare 
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arbetat. Erickson hade också patent på vad han kallade ”flame design”, 
ett överfångsglas med tunna ”tungor” av glas i avvikande färg. Glaset 
såldes via exklusiva varuhus och guldsmedsaffärer. När Erickson när-
made sig pensionsålder valde han att stänga fabriken. Tillverkningen 
upphörde 1960 och anläggningen såldes 1961.55

Swedish Modern is forever?

1958 visades utställningen Swedish Modern and Ancient på Jordan 
Marsh Company i Boston, New Englands största möbelvaruhus. Ut-
ställningen var ett samarbete mellan det amerikanska varuhuset, 
svenska intresseorganisationer som Svenska Slöjdföreningen och Sve-
riges Allmänna Exportförening, samt den svenska staten i form av 
Handelsdepartementets USA-beredning och Nordiska Museet.56

På försäljningsutställningen visades allt från möbler till husgeråd 
och hemslöjd. En lång rad svenska tillverkare var representerade, även 
om många tackade nej, antingen för att de hade andra återförsäljare i 
USA eller för att de inte ansåg Jordan Marsh som tillräckligt fint. Gense 
skriver till Slöjdföreningen att de kommer att delta – detta är uppgjort 
genom deras försäljningsbolag i USA Gense Import Ltd – men

att det icke blir något som är ritat av Folke Arström eller Pierre Forssell, enär 
Jordan Marsh icke är av den klass att våra kunder skulle tolerera att våra 
varor finnas där.57

Genses handlande är förstås krasst affärsmässigt och tar inte hänsyn 
till Slöjdföreningens samhällsreformerande visioner, men kontrasten 
mellan marknadsföringen av vackrare vardagsvaror på hemmaplan och 
den svenska industrins inriktning mot exklusiva skikt av den ameri-
kanska marknaden är anslående.

På utställningen introducerades Stringmöblerna. I stora tidningsan-
nonser förklarade sig Jordan Marsh ha tagit sig till världens ände (”to 
the ends of the world”) för att hitta nya distinkta möbelmoden och över 
bilden av en stiliserad jordglob stod: ”FROM SWEDEN…this is ’string’ ”. 
Möblerna sades kombinera användbarhet och mångsidighet, samt vara 
utförda med det berömda svenska hantverkskunnandet.58

I marknadsföringen använde Nils Strinning (1917–2006) inarbetade 
begrepp som ”Swedish Modern” och ”Sweden the Middle Way”. I en 
engelskspråkig produktbroschyr, förmodligen producerad inför just 
introduktionen i Boston 1958, visas bokhyllor, bäddsoffor och förva-



383

ringskåp med följande slogan: ”the modern Swedish way of thinking in 
furniture: elegant functional and spacesaving.”59

Framgångarna för Swedish Modern öppnade också nya möjlighe-
ter för fler sektorer av svensk design än möbler, glas och porslin. En 
vandringsutställning med svensk textil ”Swedish Textiles Today” tur-
nerade 1959 med Smithsonian Institute som garant. Den visades i New 
York, Washington D.C., Kansas City, Houston, San Francisco, Colorado 
Springs, Minneapolis och Chicago. Svensk textil hade ett distinkt eget 
uttryck på femtiotalet, betydligt mer geometriskt än den dominerande 
europeiska trenden av organisk abstraktion och måleriska övertoner.60 
Det är möjligt att det svenska formspråket vann genklang i USA genom 
likheter med den inhemska bildkonsten.

På utställningen var Astrid Sampe, Ingrid Dessau, Elsa Gullberg, 
Karl-Axel Pehrson och Viola Gråsten representerade. Enligt ambassa-
dör Gunnar Jarring besöktes utställningen i New York, på Carnegie En-
dowment International Center, av drygt 1 000 personer – mest bransch-
folk.61 Det är inte något antal som imponerar i sammanhanget och 
pressbevakningen i New York var också rätt tunn. Arkitekt Åke Hults 
pressrelease låg som underlag för mycket av det som skrevs om utställ-
ningen – den delades ut till alla besökare.62 ”Swedish Textiles Today” 
ackompanjerades också av en broschyr som delades ut på utställningen. 
Formgivningen är stramt modernistisk i gult och blått. Omslaget är en 
stiliserad plan över utställningen. Den korta texten inleds med:

Textile design has a rather unique importance in Sweden. Traditionally, it has 
been a popular art. Today, it is the country’s second largest industry and em-
ploys 15 % of the working population. The expansion of textile manufacture 
has been coupled with a constant striving to maintain high artistic standards, 
and decorative textiles have here become an essential part of the enrichment 
of everyday life.63

Receptionen följer i stort den väg som anlagts genom Swedish Modern. 
Så skriver exempelvis Edith Weigle i Chicago Daily Tribune:

all the textiles achieve their great distinction and charm because of a single 
characteristic they have in common: simplicity. There is no wild striving for 
effect, no sensational combining of colors or attempt to echo avant garde art. 
There is, instead, perfection of craftmanship, emphasis on texture, and regard 
for a timelessness in pattern. The weaver in Sweden is concerned with quality 
rather than changing fashion. He creates a material that is so fine it never 
goes out of style.64
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Liknande formuleringar återfinns hos Ann Holmes i Houston Chronicle. 
Hon inleder med att Sverige bidragit med många vackra saker vid sidan 
av Ingrid Bergman och Greta Garbo, för att längre ned fortsätta med att 
det tycks vara lika omöjligt att finna en svensk formgivare med dubiös 
eller flamboyant smak som en italienare som inte kan sjunga.65

Jarring beskriver receptionen i New York som gynnsam, men att 
viss kritik riktades mot färgskalan som kunde varit klarare och star-
kare, ”dvs en färgsättning som skulle ligga närmare de aktuella smak-
riktningarna inom amerikansk inredning”.66

Design in Scandinavia följdes av en rad olika skandinaviska utställ-
ningar under de sista åren på femtiotalet. Men vid årtiondets slut var 
det uppenbart att intresset för Scandinavian Design och Swedish Mo-
dern var avtagande. Konceptet var nu 25 år gammalt. I ett rundabord-
samtal i New York den 30 september 1959 utspelades följande dialog 
mellan Marion Gough, redaktionssekretare på House Beautiful och 
Greta Daniel på MoMA:

Marion Gough: I think that Americans, by and large, if you can think of the 
opinion of Americans generally, about Swedish design, predicate their opin-
ions on what they saw as a result of the exciting explosion of Swedish Modern 
in the early ’30s. I think that they are not aware of what other changes have 
gone on. [– – –M]ost people think that if they have seen Swedish Modern 25 
years ago, they’ve seen it and they know it, and they don’t know it because 
here again it needs to be publicized better.
 Greta Daniel: I don’t think they would buy today Swedish Modern of 25 
years ago.
 Marion Gough: No, of course not. Of course – they wouldn’t. But they 
think they know it.67

Den kommersiella kulturen efterfrågade nyheter, och skandinavisk de-
sign hade lyckats framhålla sig som ny under förhållandevis lång tid, 
faktiskt ända sedan slutet av tjugotalet (om än med olika föremål). Vid 
den bejublade utställningen Design in Scandinavia efterfrågade en och 
annan ett mer radikalt uttryck:

The Scandinavians have much about which to be satisfied. But this satisfac-
tion has a danger: Smugness. In their more advanced designs, I see nothing 
especially revolutionary over contemporary American trends.68

Och vändningen mot Italien, som skulle bli påtaglig några år senare, 
indikerades redan 1955:



385

The Scandinavians and the Italians represent two poles in design. Steadiness, 
restraint and warmth mark the former. Whereas the Italians are flamboyant, 
imaginative and like their color pure and bold.69

Det förefaller som om det på Slöjdföreningen och bland svenska form-
givare och arkitekter fanns en föreställning om att god form lever för 
alltid. Marknadsföringen av den vackrare vardagsvaran hade ju också 
sedan tjugotalet byggt på att det lönade sig att investera i kvalitet. Att 
god form tål ögats slitage. Men konsumenterna och detaljisterna på 
marknaden krävde nyheter. Bengt Nordquist, som följde med under 
andra halvan av den turnerande Design in Scandinavia, var tydligt 
medveten om att Skandinavien av somliga ansågs ligga i bakvattnet av 
Italiens framfart:

Other countries may have taken the play away from us with more impressive, 
more colorful designs – the Italians for instance – but we insist upon being 
ourselves. Our products for the home will continue to stress practicability, 
simplicity and, above all, the highest possible standard of craftsmanship.70

I en annan intervju gör Nordquist en markering mot kravet på nya 
trender och stilar:

Your designers must have a new line each spring and fall for the market. But 
good things should be forever.71

Nordquist visste sannolikt att villkoren såg annorlunda ut och att ingen 
kunde (eller ville) vila på gamla lagrar. Konsumenterna ville då och då 
förnya sina hem. Problemet för Sverige låg egentligen inte på utbuds-
sidan, även om en och annan äldre produkt som Bruno Mathssons Eva 
gärna togs med också på femtiotalet. En stor del av de utställda pro-
dukterna var ändå nytillverkade. Dilemmat återfanns snarast på den 
retoriska nivån: betoningen av att inredningen gjordes för evigheten 
stod allt mindre i samklang med konsumenternas preferenser, med det 
som i Sverige på sextiotalet kom att kallas ”slit-och-släng”. Syftet med 
design, ur industrins och återförsäljarnas perspektiv, är ju trots allt att 
öka omsättningshastigheten, det vill säga att få föremål att upplevas 
som gamla och omoderna innan de är utslitna eller tekniskt föråld-
rade.72

Vi har i denna delstudie kunnat se hur ledande svenska företrädare 
för konsthantverk och design försökte motarbeta att Swedish Modern 
uppfattades som eller omvandlades till en stil, inte minst i USA. En stil 
har något statiskt och definitivt över sig, skrev man i katalogen till 
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världsutställningen i New York 1939. Amerika vann på knock-out skulle 
man kunna säga. Swedish Modern blev en amerikansk stil redan före 
New York-utställningens öppnande, och de svenska försöken att för-
ändra den bilden var på sin höjd kortvariga framgångar. Med tiden, och 
med den andra dominerande ideologier, har svenska företrädare varit 
allt mindre intresserade av att göra Swedish Modern till något annat 
än en stil. Kopplingen till det svenska välfärdssamhället blev svagare.73 
Danskarna visade vägen på femtiotalet: man säljer inte design med po-
litikens hjälp.

Den berättelse som Svenska Slöjdföreningen och dess associerade 
började förmedla i USA vid tjugotalets mitt, genom utställningar, skrif-
ter, föreläsningar med mera, var vid femtiotalets slut inne på sitt sista 
kapitel.

Betydelsen av en bra berättelse ska inte underskattas. Utan den 
hade de produkter som förknippades med Swedish Modern aldrig 
nått samma publik- och försäljningsframgångar. Men berättelser kan 
också skapa problem, såtillvida att de låser fast tolkningsmönstren och 
gör både produktion och reception trögrörlig. Per H. Hansen har i en 
mycket intressant studie undersökt dessa båda funktioner hos berät-
telsen i samband med Danish Design. Hans tanke är att det som i ett 
kort perspektiv banade väg för dansk design internationellt, skapade 
ett spårberoende som på sikt motverkade den danska designindustrins 
expansionsmöjligheter. Berättelserna om Swedish Modern och Danish 
Design uppvisar stora överensstämmelser (medelväg mellan moderni-
tet och tradition, demokratisk design, hantverkskunnande med mera), 
men i Danmark spelade bilden av småskaliga möbelsnickare större roll 
än i Sverige, och just denna bild var enligt Hansen ett viktigt skäl till 
nedgångsfasen, eftersom den motverkade framväxten av mer storska-
lig möbelproduktion och materialinnovationer.74 De största problemen 
med berättelsen om Swedish Modern visade sig på femtiotalet vara 
sammankopplingen med välfärdstaten och försöken att framställa de-
signen som tidlös, som en icke-stil.

Det finska exemplet visar att det var fullt möjligt att frikoppla de-
signen från negativa politiska associationer, men Svenska Slöjdfören-
ingen tycks ha varit så fastlåst av berättelsen om Swedish Modern som 
rörelse att den aldrig övervägde att överge den folkhemska retoriken. 
Kanske fanns det inte något val? På hemmaplan fortsatte berättelsen 
om Vackrare vardagsvara att fungera utmärkt, och det finns stora pro-
blem med att arbeta med olika berättelser på olika marknader (vi åter-
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kommer till detta koherensproblem i samband med bilindustrin och 
IkeA i del 2).

Trettiotalets berättelse handlade om design som rörelse, inte stil, 
och om design som ett sätt att skapa en bättre värld. En värld som präg-
lades av medelvägens estetik och politik, mellan socialism och kapita-
lism, och mellan stålrörsmöbler och stilparafraser. Men den svenska 
medelvägen gick på femtiotalets mentala karta farligt nära Sovjetunio-
nen. Och var det inte just rörelser som drivit världen in i ännu ett för-
ödande krig? Femtiotalets konsument ville inte höra talas om design 
som uttryck för sociala rörelser. Femtiotalets konsument ville shoppa 
modernitet. Kanske kryddad med utopin om ett förbrödrat Skandina-
vien där människor ägnade sig åt hem och trädgård istället för krig och 
politik.

Visst fortsatte Scandinavian Modern att marknadsföras och stäl-
las ut i USA,75 men det var en verksamhet som alltmer parasiterade på 
redan vunna lagrar. Därmed inte sagt att det inte fanns goodwill att 
dra nytta av. Skandinaviska företag som SAS och Saab använde Scandi-
navian Modern i sin marknadsföring. Helena Kåberg har visat hur ett 
svenskt företag som Addo använde sig av den goodwill, som fanns kring 
Sverige och Swedish Modern, för att sälja sina produkter under femtio- 
och sextiotalen. Genom sin tidskrift Figures och sitt försäljningskontor 
precis vid Park Avenue i New York, drog Addo nytta av, och bidrog till, 
bilden av Sverige som ett extremt modernt land. Också konkurrenten 
Facit annonserade med hjälp av svenskt glas och hävdade att deras 
skrivmaskiner var lika vackra som Swedish Modern.76

Även om skandinavisk design inte ansågs lika het efter sextiotalet 
har produktionen av påkostade översiktsverk om den inte minskat 
– tvärtom. Det finns inte utrymme att i detta sammanhang skärskåda 
all denna omfattande litteratur, dessutom upprepar den huvudsakligen 
redan tidigare fastlagda tolkningsmönster. Därmed inte sagt att den 
inte är betydelsefull; just genom upprepningen cementeras beskriv-
ningar och tolkningar till grundläggande sanningar.

Intresset för skandinavisk design har under de senaste decennierna 
blivit alltmer koncentrerat till New York, till svensk-amerikaner eller 
kretsar med specialintresse för Skandinavien. De föreställningar om 
Sverige som häftat fast vid den svenska designen, och format den ame-
rikanska receptionen, återupprepas av såväl amerikaner som svenskar. 
Avslutningsvis kan konstateras att vissa av dessa föreställningar – torg-
förda i såväl USA som Sverige, idag tycks ha stelnat till etablerad san-
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ning. I Design in Sweden, utgiven av Svenska institutet 1985 för en inter-
nationell läsekrets kan vi läsa:

Den ursprungligaste, viktigaste och mest svenska delen av vårt formarv har 
präglats av den svenska fattigdomen. Vi har gjort vad vi haft råd att omge oss 
med. Till detta kommer svenskarnas starka bundenhet till naturen. Kärleken 
till våren och sommaren, liksom behovet att ha ombonade, goda bostäder 
att leva i under de långa höst- och vintermånaderna, har betytt mycket för 
svensk design. I ett klimat med så starka växlingar som det svenska blir hem-
met viktigare än stadslivet och dess kollektiva gemenskap. På vintern håller 
man sig hemma, på sommaren vill man ut till landet, till sina rötter.77

Texten, som också finns i engelsk översättning, är inte på något sätt 
unik för det som den svenska statsmakten, näringslivet och intresse-
organisationer som Svensk Form sprider i USA. Konservatismen vilar 
tung över marknadsföringen av svensk design utomlands. Den svenska 
fattigdomens betydelse, som först anfördes av Carl Jonas Love Alm-
qvist 1838, har blivit ett mantra som tillåts surra kring designen från 
ett av världens rikaste länder, tillika en ledande it-nation.

Det coola Sverige?

I början på nittiotalet väcktes ett förnyat intresse för svensk design, 
i samband med en internationell reaktion mot postmodernismen, 
genom formgivare som Jasper Morrison.78 Den tidskrift som främst 
kom att förknippas med denna neominimalistiska trend var Wallpaper 
(1996–),79 som uppmärksammade Sverige i flera nummer, och under 
kulturhuvudstadsåret 1998 publicerade en hel bilaga om den svenska 
huvudstaden och dess design: ”Wallpaper sthlm”.80 Wallpapers grun-
dare, kanadensaren Tyler Brûlé uppskattar Sverige och svensk design. 
Han tillbringade mycket tid i Stockholm under nittiotalet och köpte sig 
även ett fritidshus i Stockholms skärgård. Brûlé säger sig se design och 
mode som något som definierar oss som personer. Samtidigt anser han 
det önskvärt att svensk design produceras i Sverige.81 Design och mode 
blir alltså på en gång en fritt flytande teckenproduktion (”välj vem du 
vill vara”) och förankrad i rummet (coo).

Neominimalism, nymodernism, nyfunktionalism – kärt barn får 
snabbt många namn – den appropriation av tidig- och högmodernis-
tiskt formspråk som fyllde de exklusiva designtidskrifterna under nit-
tiotalet, kan i ljuset av denna studie uppfattas som en slutgiltlig befäst-
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ning av Swedish Modern och Scandinavian Modern som stilar bland 
andra. Och liksom andra stilar lämpar de sig utmärkt för återbruk i 
delvis omstöpta former.

Därför uppfattas aldrig något brott mellan trettio-, femtio- och nit-
tiotalets design. Allt blir ett uttryck för svenskarnas blonda, sparsma-
kade estetik. I New York agerade det tidigare konsulparet Olle och Inger 
Wästberg för att marknadsföra svensk design. Det var bilden av ett 
innovativt, kreativt, högteknologiskt, designmedvetet föregångsland 
de försökte förmedla, med mode, mat och musik, i högre grad än social 
och teknisk ingenjörskonst. På det svenska residenset bjöds gästerna 
inte på köttbullar och sill, utan polentakuber med tomatsalsa och mini-
tomater med het krabbröra.82

På ett sätt anknyter den [nya] sverigebilden till en tidigare. Modernismen 
med 1930 års utställning i Stockholm, Swedish Modern på världsutställning-
en i New York 1939, Sverige för som socialt föregångsland på 1950-talet. Det 
är en traditionell sverigebild, som redan då stod i motsättning till dalahäs-
tarna och allmogemöblerna. Det var Sverige som det minimalistiska och mo-
derna landet. Idag ger vi modernismen en delvis ny laddning. Skälet till att 
det behövs en ny sverigebild är den svenska ekonomins förändring och det 
som brukar kallas globalisering.83

Det kan tyckas motsägelsefullt att de samtidigt lät inreda stora delar 
av residenset i New York med Josef Frank. Men kanske inte mer mot-
sägelsefullt än att placera en gigantisk dalahäst framför den svenska 
paviljongen 1939? Att låta omfattande Frank-inredningar möta nyare 
och yngre design i det svenska residenset, kan ju också betraktas som 
en lyckad medelväg mellan det invanda, etablerade och nya, aspireran-
de. ”Frank ger en utgångspunkt för samtal om dagens design”, anser 
Wästberg.84
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Halvvägs längs medelvägen

Det har format sig till en långt mer omfattande resa genom det ameri-
kanska receptionslandskapet än vad jag inledningsvis trodde. Komna 
halvvägs är det dags för några tillbakablickar och kompletteringar.

Vi började resan i 1600-talets Nya Sverige. Det kan tyckas sympto-
matiskt att redan de svenska kolonisatörerna i Delaware uppfattades 
som några som befann sig mitt emellan. Mitt emellan indianer och civi-
lisation, emellan kultur och natur. Denna marginalposition utnyttjade 
de, enligt Gunlög Fur, till att tjäna som tolkar mellan engelsmän/hol-
ländare och indianer.1 Var medelvägen ett svenskt signum redan då?

En misstanke infinner sig att medelvägen snarare är en del av de 
tolkningsmönster som vår tid applicerar på historien. Gustaf Hesselius 
har sedan återupptäckten 1898 retroaktivt kommit att bli den mest 
kände ”svenske” konstnären i USA. Det var då som Charles Henry Hart 
attribuerade ett par målningar till honom, och fastslog att familjen inte 
var av engelskt utan svenskt ursprung.2 Några år senare började svensk-
amerikaner uppmärksamma att USA:s ”första” konstnär var svensk.3

Jag nämnde tidigare att Gustaf Hesselius porträtt av indianerna 
Lapowinsa och Tishcohan utförda 1735 uppfattats som remarkabla för 
den inlevelse och sympati med vilken de två indianerna skildras. De 
som snart skulle komma att bli lurade på sitt land. Därför reproduce-
ras målningarna ofta i både konsthistoriska översiktsverk, och i andra 
böcker som behandlar tiden samt relationen mellan de vita och urbe-
folkningen.4 

Målningarnas berömmelse har inte medfört att Gustaf Hesselius 
svenska härkomst i allmänhet tillmäts någon större vikt. Men för Gun-
lög Fur, och även den amerikanske historikern Kenneth A. Lockridge, 
blir svenskheten en del av förklaringen till de märkliga porträtten. 
Lockridge skriver:

Snart lurad på sitt 
land. Tishcohan 
porträtterad av  
Gustaf Hesselius, 1735, 
opd, 83,8 x 63,5 cm. 
Courtesy of The Histo-
rical Society of Penn-
sylvania Collection, 
Atwater Kent Museum 
of Philadelphia.
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Old Sweden was a hermetic social universe. By this I do not mean the collaps-
ing Sweden of Charles XII but the ordinary everyday Sweden Gustavus [Hes-
selius] grew up in, a Sweden whose assumptions endured largely intact until 
the 1980s. It was an extreme model of the way many eighteenth-century Eu-
ropeans thought about society. Within Sweden itself, there was one folk, one 
church, and one true realm. By the eighteenth century the Swedish national 
self was so completely unified that it stayed behind Charles XII as he led the 
empire and the nation to ruin by facing more enemies than it could handle 
in the only posture he knew, attack. Only when the nation was exhausted, 
one in five of its population dead, its external territories disappearing and 
Russian armies about to invade, did a few officers shoot the mad king and 
save the nation.5

Vidare beskriver Lockridge Dalarna, där Gustaf Hesselius växte upp, 
som det traditionella hjärtat av Sverige (”the traditional heart of Swe-
den”), en konstruktion som är av ett långt senare datum. Till och med 
Gustaf Hesselius karaktär tolkas utifrån stereotypen om den återhåll-
samma svensken. När Gustaf i ett brev utropar ”God help brother An-
dreas!”, kommenterar Lockridge: ”It is not in character for a Swede to 
use an exclamation point.”

Min avsikt är inte att kritisera Lockridges forskning. Tvärtom, den 
ger mycket intressanta infallsvinklar på Gustaf Hesselius och hans brö-
ders verksamhet i Amerika. Men också vi forskare kan falla i fällan att 
reproducera stereotypa föreställningar, eller förutsätta kontinuitet över 
tid där sådan inte existerar. Detta gäller också kulturer som vi känner 
väl, ja inte minst vår egen. Att Lockridge är väl förtrogen med Sverige, 
och gift med en svenska, är knappast betydelselöst i sammanhanget.

En annan spridd stereotyp är den vita, blonda och blåögda svensken, 
som berör mer än hud- och hårfärg (svensk blond design, till exempel). 
Men svenskar har faktiskt inte alltid uppfattats som ljusa i USA. Benja-
min Franklin beskrev tvärtom svenskar som svartmuskiga:

Why should Pennsylvania, founded by the English, become a Colony of 
Aliens, who will shortly be so numerous as to Germanize us instead of our 
Anglifying them, and will never adopt our Language or Customs, any more 
than they can acquire our Complexion.
 Which leads me to add one Remark: That the Number of purely white 
People in the World is proportionably very small. All Africa is black or tawny. 
Asia chiefly tawny. America (exclusive of the new Comers) wholly so. And in 
Europe, the Spaniards, Italians, French, Russians and Swedes, are generally of 
what we call a swarthy Complexion; as are the Germans also, the Saxons only 
excepted, who with the English, make the principal Body of White People on 
the Face of the Earth.6
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Franklincitatet, liksom min tidigare diskussion om ras, pekar på hur 
den svenska blondheten är en tämligen sen konstruktion. Även om 
Sverigebilderna är varaktiga, sker kontinuerligt överlappning av nya 
bilder och föreställningar. ”Old images die hard”, skriver Nicolas Papa-
dopoulos.7 Men de är inte eviga. En poäng med att följa ett tema under 
så lång tid som jag gjort i denna studie är att stereotyperna framstår 
som mer komplexa, spänningsfyllda och palimpsestartade. Detta gäl-
ler exempelvis den svenska, blonda flickan som i den samtida kulturen 
oftast framställs i termer av ”dumb blonde” i kombination med sexuell 
frigjordhet, men som samtidigt bär med sig drag från förkrigstidens 
tjänstefolk (handlingskraft, hantverkskunnighet etc.).

Det förhållandevis långa tidsperspektivet har också avtäckt skill-
nader i förståelsen av svenskhet bland såväl amerikaner som svenska 
immigranter. Den svenska invandrarkulturen har i sig inte varit ett 
föremål för undersökningen, men väl dess betydelse för skapandet av 
föreställningar om Sverige, och dess delaktighet i att marknadsföra 
”svensk” kultur i USA. Sistnämnda gäller exempelvis de tidiga svenska 
konstutställningarna, världsutställningarna och Delaware-jubileerna. 
En viktig drivkraft var stoltheten över sin etniska härkomst. Fram-
gångar för Sverige ”overseas” kunde omsättas i bättre status för de 
svensk-amerikaner som levde i USA. Dessa framhöll (och framhåller) 
också gärna individuella ”svenska” insatser i det nya landet. Att hylla 
enskilda historiska personer är en mycket viktig del av amerikanskt 
samhällsliv, och olika immigrantgrupper har därför varit angelägna 
om att tillförskaffa sina nationella hjältar en plats på den amerikan-
ska Olympen. Svensk-amerikaner har ofta lyft fram John Ericsson, 
Carl Sandburg, Charles Lindberg och Greta Garbo. Också mer tillfälliga 
gästspelare som Anders Zorn och Carl Milles räknas till dem som gjort 
heroiska insatser i det nya landet.8 Även om det primära syftet med 
denna svensk-amerikanska diskurs är att visa fram svenskättlingarnas 
betydelsefulla bidrag till amerikansk kultur och historia, kommer den 
också att påverka bilden av Sverige.

Vi har sett hur den första vågen uppskattande amerikansk reception 
av svenskt konsthantverk och design kom under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. Textilierna, gjutjärnet, glaset, porslinet och 
möblerna bedömdes inom en kontext av fornnordism, vikingamys-
tik, nationalromantik och rastänkande. Det handlar om föremål som 
ofta bär tydliga visuella markörer för sitt ursprung, genom såväl dekor  
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som materialval. Mer ”svenskt” har kanske aldrig det svenska design- 
och konsthantverket varit? Åtminstone inte sett till det visuella ut-
trycket.

Men det riktigt stora genomslaget på den amerikanska marknaden 
kom när det svenska design- och konsthantverket slog in på en mer 
internationell väg, med klassisismen på tjugotalet och den uttalat kos-
mopolitiska modernismen från och med trettiotalet. Svenskheten hos 
Swedish Grace och Swedish Modern är till större delen förlagd utanför 
objekten, i den betydelsebildande kontext som skapades genom olika 
slags berättelseproduktioner. Det finns få visuella ledtrådar som direkt 
pekar på svenskheten hos exempelvis en Bruno Mathsson-fåtölj, med-
an vikingaornamentiken på en nationalromantisk möbel tydligare pe-
kar ut sitt nordiska arv och härkomst. Ett sätt att förklara framgången 
för svensk 1900-talsdesign är att produkterna var lättanpassliga. Den 
rika berättelseproduktionen om bland annat hantverkstradition, nor-
diska materialval, demokratisk modernism med mera, gav föremålen 
en attraktiv aura, utan att deras visuella framtoning omöjliggjorde de-
ras närvaro i ett amerikanskt hem. Medan de fornnordiskt inspirerade 
möblerna och föremålen krävde ett särskiljande bruk som gränsar till 
det hos etnografika, lät sig Swedish Modern smidigt inordnas bland 
sina amerikanska släktingar. Uppfattningen att svensk och skandi-
navisk design är sällsynt väl anpassad efter amerikanska levnadsför-
hållanden återupprepas än idag. 2007 skriver Architectural Record att 
”Scandinavian inspiration is easily adapted to the world stage”.9

Parallell med medelvägen mot framtiden, går stigen tillbaks till ur-
sprunget. Den vikingavurm vi sett växa fram under 1800-talet fortsatte 
att påverka Sverigebilden under hela 1900-talet. Den svenska politiska 
medelvägen kunde på femtiotalet förklaras med att varje skandinav i 
hjärtat var en vikingahövding: ”Has Scandinavia read Karl Marx? Scan-
dinavia read him before Russia did. His materialistic emphasis was 
congenial, but the idea of mass revolution of the proletariat was not 
– was not every Viking a chieftain?”10 Den skandinaviska känslan för 
god form är uråldrig. Så sent som på sjuttiotalet upprepas arvet från 
vikingarna i en amerikansk bok om skandinavisk design:

Back in the days when the Vikings were quaffing mead from hollowed-out 
horns, they found it necessary to add two metal feet to the horns, so they 
could be set down between skåls. These necessary appendages were soon 
made decorative as well. They were crafted in cob pewter and silver and en-
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graved to suit individual tastes. To this day, the Scandinavian insists that 
purpose and function are the first considerations for the use of available ma-
terial. After the problem of usefulness is solved, an object should be made 
attractive enough to please human aesthetic needs.11

I den följande delen av denna studie, ska den amerikanska vikinga-
receptionen närmre studeras. Där kommer även efterkrigstidens skifte 
i synen på Sverige, från utopi till dystopi, att undersökas utförligt.

Nordiskt ljus i nytt ljus?

Föreställningar om nationer är inte statiska. Ur ett historiografiskt 
perspektiv kan vi se hur samtiden återkommande skriver om historien 
utifrån nya förutsättningar och positioner. Nya spår dras emellanåt ge-
nom det historiska landskapet, medan andra faller i glömska. Jag ska 
i del 2 återkomma till detta slags historiografiska aspekter i ett kapitel 
om konsthistoriska översiktsverk, men det kan här vara lämpligt att 
återknyta till amerikansk reception av svensk sekelskifteskonst.

Ett intressant exempel, som hittills lämnats obearbetat, är utställ-
ningen Northern Light, Realism and Symbolism in Scandinavian Painting 
1880–1910, som visades på Corcoran Art Gallery i Washington D. C., 
Brooklyn Museum i New York, samt Minneapolis Institute of Arts hös-
ten och vintern 1982–83.12 Den var en del av ett nationellt program 
som omfattade trettio delstater och 65 städer, initierat av National 
Endowment for the Humanities. Sedan initiativet togs 1977 hade olika 
länder och regioner presenterats under ett samlande ”Today”-tema.13 
Scandinavia Today var den sjätte och sista satsningen i denna serie 
och omfattade utställningar, konserter, teaterföreställningar, filmvis-
ningar och föredrag. Utöver Northern Light rymdes under paraplyet 
Scandinavia Today även fotoutställningen The Frozen Image. Scandi-
navian Photography, konstutställningarna Sleeping Beauty – Art Now. 
Contemporary Scandinavian Art, textilutställningen The Scandinavian 
Touch, grafikutställningen Poetry and Ecology, samt designutställning-
en Scandinavian Modern 1880–1980. Därtill kommer satellit-utställ-
ningar som Öyvind Fahlström, Edvard Munch, Lars Sonck, Asger Jorn, 
Carl Larsson, Alvar Aalto och Gunnar Asplund.14

Northern Light kan förefalla som ett underligt val för en kultursats-
ning som ska visa det samtida Skandinavien (med Norden som geo-
grafisk avgränsning). Ursprungligen var tanken också att visa en ut-
ställning med samtida måleri, men under förberedelsearbetet tyckte de 
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amerikanska arrangörerna att det de såg vid rundresor i Skandinavien 
saknade nationell särprägel. Det liknade alltför mycket vad som gjor-
des i London eller New York, och var därmed inte intressant för en 
utställning som ville lyfta fram en region med en egen kultur. Däremot 
fångade sekelskiftesmåleriet de amerikanska museimännen uppmärk-
samhet, och beslutet togs att ändra temat för utställningen.15 Sett till 
det totala utbudet framstår emellertid inte Northern Light som apart. 
Mycket av det som visades upp från Norden under Scandinavian Today 
var gamla klassiker som Henrik Ibsen, Ingmar Bergman, Carl Dreyer 
och August Strindberg.

Den ändrade inriktningen på den stora konstutställningen ledde, 
tillsammans med organisatoriska problem, till att uppdraget att göra 
den i ett sent skede gick till Kirk Varnedoe (1946–2003), vid tiden lek-
tor (”associate professor”) vid the Institute of Fine Arts, New York 
University.16 Han hade tidigare skrivit om bland andra Max Klinger, 
Gustave Caillebotte och Auguste Rodin, och var väl förtrogen med euro-
peisk konst. Dessutom hade han relativt nyligen publicerat en artikel 
om Christian Krohg och Edvard Munch, där han argumenterade för 
att Munch borde studeras mot en regional bakgrund av skandinavisk 
konst.17 Denna inriktning skulle bli tydlig på utställningen.

Varnedoe var alltså ingen expert på skandinavisk konst per se, men 
han grep sig an arbetet med stor entusiasm.18 Han berättar att han 
fick en uppsättning diabilder från varje deltagande land skickad till 
sig som han med allt större intresse tittade igenom.19 I ett sent skede 
gick The Brooklyn Museum in som arrangör, med stöd från The Ame-
rican-Scandinavian Foundation och sponsormedel från bland andra 
Volvo. Sommaren 1981 reste Varnedoe till Skandinavien, först ensam 
på en ”informell” rekogniseringstur och sedan tillsammans med Sarah 
Faunce, intendent vid The Brooklyn Museum, för att diskutera lån med 
de skandinaviska museerna. Varnedoe berättar i en text skriven strax 
efter utställningen hur han under sina ensamma museibesök fann en 
ton som gick igen i målning efter målning i de skandinaviska sekel-
skiftessalarna. Det var en inåtvänd och melankolisk stämning ”som 
kunde påminna om tonen i Ingmar Bergmans filmer”.20 Denna upp-
täckt, tillsammans med det strikta urval som Varnedoe gjorde för att 
förmedla denna upptäckt till de amerikanska museibesökarna, gav ett 
nytt perspektiv på det nordiska sekelskiftet. Sedan en tid hade nord-
europeisk konst mött ett förnyat konsthistoriskt intresse, efter Robert 
Rosenblums betydelsefulla arbete Modern Painting and the Northern 
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Romantic Tradition 1975.21 Det finns en skillnad mellan Varnedoes kata-
logtext och utställningen. I katalogen diskuteras den nordiska konsten 
i relation både till de historiografiska diskussioner som fördes vid tiden 
om alternativa sätt att skriva 1800-talets konsthistoria, och till moder-
niseringen av Norden. Den nordiska konsten slog, enligt Varnedoe, in 
på en egen utvecklingsväg från realism till modernism.22 Men medan 
katalogen har ett teoretiskt, historiekritiskt anslag, förefaller utställ-
ningens urval först och främst utgå från Varnedoes upplevelser under 
resan 1981, och viljan att skapa en effektfull helhetsverkan. I marknads-
föringen av utställningen talar Varnedoe mer om likheter mellan kon-
sten, litteraturen, teatern och filmen (August Strindberg, Jean Sibelius, 
Henrik Ibsen och Ingmar Bergman), än om alternativa historiska berät-
telser. Han hade uppenbar fingertoppskänsla för vad som skulle tilltala 
pressen och göra sig i tryck. Mer välkända nordiska kulturgestalter fick 
ge bildkonsten draghjälp, men gav samtidigt utställningen en utpräglat 
existentialistisk karaktär.

Många av de konstnärer som i Skandinavien anses vara centrala under 
det sena 1800-talet saknas helt på utställningen. (Från Sverige exempel-
vis Ernst Josephson, Carl Fredrik Hill och Carl Larsson.)23 Även om det 
från nordiskt håll restes invändningar mot den historieskrivning som 
utställningen gjorde, var den slagkraftig. I den berättelse som upprätta-
des reser konstnärerna från det isolerade Nord till Paris på 1880-talet. I 
den franska huvudstaden möter de ljuset, bokstavligen och bildligt. Ett 
årtionde senare återvänder de hem, och tar som sin uppgift att skapa 
en nationell konst. Paletterna mörknar igen, när konstnärerna försö-
ker fånga det unika nordiska skymningsljuset. Berättelsen är enkel och 
övernationell. Individuella och regionala särdrag träder i bakgrunden.

Museibesökaren rörde sig genom åtta avdelningar, med samman-
lagt 94 målningar av 36 konstnärer. De första rummen innehöll främst 
”okända” verk och konstnärer. Här visas hur den nordiska konsten, 
efter en kortvarig flirt med franskt friluftsmåleri på 1880-talet, efter 
hemvändandet från Paris alltmer uttrycker en nordisk egenart. I det 
sista rummet fanns flera centrala verk av Munch, den ende av konst-
närerna som publiken kunde förmodas vara bekant med. I samman-
hanget framstod han både som det främsta geniet, och som del av en 
säregen nordisk kontext.

Titeln Northern Light, syftar på det nordiska ljusets betydelse för 
formandet av en särpräglat nordisk konst. Det är ett perspektiv som 
med Norman Brysons terminologi kan betecknas som perceptualis-
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tiskt, eftersom det betonar synen på intellektets bekostnad, men det 
kan försvaras i sin historiska kontext; det sena 1800-talets exceptionel-
la intresse för perception och optiska fenomen. En tankefigur i utställ-
ningen är att de skandinaviska konstnärerna är särskilt starkt beroende 
av naturen: av ljuset, landskapet och årstidernas skiftningar. ”The Scan-
dinavians are natural painters”, heter det i en recension.24 Omedvetet 
reproduceras en äldre föreställning om det naturliga Nord i kontrast till 
det (alltför) förfinade Syd, som jag tidigare berört.

Det är förvånande att konsthistorikern Varnedoe inte satte in ut-
ställningen i ett amerikanskt, historiskt sammanhang. Han förefaller 
omedveten om det skandinaviska måleriets stora framgångar i Ame-
rika kring sekelskiftet 1900. Eller valde han att inte anknyta till histo-
rien av marknadsföringsmässiga skäl? I presentationer, intervjuer och 
pressutskick framhåller han att det är en konst som, med undantag 
av Munch, är praktiskt taget okänd utanför sina hemländer, och att 
förklaringen till detta är att den snabbt köptes upp av förmögna me-
cenater och därefter inte kunnat ses utanför Norden. De ganska stora 
samlingarna av nordisk konst i USA togs inte i bruk för utställningen.

Medierna förmedlade bilden av nyupptäckt skandinavisk konst. 
Härigenom kunde utställningen presenteras som banbrytande och 
högintressant, trots att den egentligen föll lite vid sidan av Scandinavia 
Today-temat. Ingen av dem som skrev om utställningen kunde heller 
ha några minnen av den skandinaviska konstens storhetsperiod i USA, 
som vi sett upphörde vid första världskrigets utbrott. Däremot hade 
många förmodligen en förförståelse av skandinavisk design som fram-
gångsrik. I en text som uppmärksammade Scandinavia Todays samtliga 
utställningar konstaterar The Art Gallery Scene att skandinaverna själ-
va alltid uppskattat design mer än bildkonst, även om Skandinaviens 
höjdpunkt inom designen nu sedan en tid är passerad.25 Men en länge 
negligerad bildkonst och design som upphört vara nyskapande, fram-
stod Skandinavien verkligen som en del av ”den Gamla Världen”. Stack-
ars Skandinavien! utbrister The Philadelphia Inquirer: ”In the hierarchy 
of Western art, it has always ranked just ahead of the Balkans and just 
behind Switzerland.”26 I sin utvidgade bok om Northern Light (1988) be-
skriver Varnedoe ett dikotomiskt förhållande mellan ett centrum (Pa-
ris) och en periferi (Skandinavien): ”Already, in the oscillation between 
Paris and the North that characterized the travels of some Scandinavi-
an artists of the 1880s, we can see the interaction of seeming opposites: 
metropolis and wilderness, progressive internationalism and resolute 
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parochialism – each alternating with and depending upon the other.”27
Merparten av utställningsrecensionerna konstaterar, antagligen 

med inspiration från Varnedoe, att Munch är den ende kände nordiska 
konstnären. Vid sidan av Munch diskuteras dock en lång rad andra 
konstnärer, varav de flitigast omnämnda är Vilhelm Hammershøi, 
Halfvdan Egedius, Christian Krohg, Peder Severin Krøyer och Akseli 
Gallen-Kallela. Bland svenskarna uppmärksammas ofta Richard Bergh, 
vars Nordisk Sommarkväll reproducerades på vernissagekorten, Bruno 
Liljefors och Eugén Jansson. Anders Zorn nämns i några artiklar i sam-
band med Munch, eftersom Midsommardans på utställningen hängde 
som en pendang till Livets Dans. Genom den strategi som jag tidigare 
i denna bok kallat kontextaktualisering anförs andra förmodat kända 
namn. Likheter noteras med amerikanska konstnärer som James Ab-
bott McNeill Whistler, Thomas Eakins, Winslow Homer och Georgia 
O’Keeffe, liksom med ovan nämnda nordiska kulturpersonligheter.

I del 2 av denna studie kommer jag att mer utförligt diskutera den 
amerikanska Ingmar Bergmanreceptionen. Vad vi kan se redan här, i 
samband med Northern Light, är att en ” gloom and doom”-tolkning 
av Bergmans filmer smittar av sig på den skandinaviska sekelskiftes-
konsten.28 Bergman var vid tiden högaktuell genom förhandsrappor-
teringen från inspelningen av Fanny och Alexander (1982; amerikansk 
premiär 17 juni 1983). The Washington Post kallar utställningen en ”tour 
de force which illuminates a hitherto obscure area of modern art – a 
moody landscape based on works which presage the films of Ingmar 
Bergman in their combination of intense psychologizing and Nordic 
mysticism”.29 Enligt Newsweek visade utställningen ”much evidence of 
blond angst – sealed faces, overheated rooms, closed windows, tremb-
ling landscapes, dreams of release”. Harald Slott-Møllers Fattigfolk i dø-
dens venteværelse (1888) beskrivs i en annan artikel som att varje indi-
vid är försjunken i sin egen självabsorberande dysterhet (”self-absorbed 
gloom”). Kanske borde utställningen istället ha döpts till ”Northern 
Darkness”, fortsätter recensenten.30 Philadelphia Inquirer konstaterar 
att det bara tar några få ögonblick att bli medveten om ”the uneasy 
silence that permeates nearly every canvas”.31 Detta ska emellertid inte 
förstås som negativ kritik, recensenten är uppenbart positivt överras-
kad av utställningen. Den upplevda, kyliga tystnaden återkommer även 
i en beskrivning av August Eiebakkes Bordet dukas (1891) som en gans-
ka ”Bergman-like introspection”.32 ”Indeed much here is suffused with 
the kind of anguished inwardness that we have become so familiar with 
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through the films of Ingmar Bergman and Karl Dryer…”, noterar en 
annan recensent som förmodar att filmerna lärt av bildkonsten.33 Den 
bergmanska förståelsen av konsten kommer också till uttryck i rubri-
ker, som Art in Americas ”Souls on Ice”,34 Art News’ ”Through a Glass 
Darkly”, och Portfolios ”Dreams of a Summer Night”.35

New York Times noterade, liksom många andra tidningar, att katalo-
gen gav en god grund för att förstå utställningen. Men till alla presum-
tiva besökare som inte har för vana att läsa katalogen före museibesö-
ket, hade tidningen några trösterika ord:

[T]he visitor can be assured from the outset that anyone who has ever en-
joyed a film by Ingmar Bergman, a play by Ibsen or Strindberg, or a piece of 
music by Sibelius will have a very good time at the Corcoran show, even if he 
hasn’t done any homework.36

Att Bergman fick stort utrymme i rapporterna från utställningen kan 
förstås som att Varnedoe framgångsrikt förmedlat sina intryck av den 
nordiska konsten. Men det är också rimligt att tänka sig att många av 
dem som skrev om utställningen delade Varnedoes kännedom om och 
upplevelse av Bergman som en följd av det stora genomslag hans filmer 
fått på femtio-, sextio-, och sjuttiotalen.

Några få skrivningar känns igen från pre-Bergmansk tid, inte minst 
sådana som bottnar i klimatologiska förklaringar. Att interiörer ut-
gjorde en betydande del på utställningen förklaras exempelvis med att 
konstnärerna höll sig inomhus under de kalla månaderna.37 Varnadoe 
hade valt att inte ha med några Lofotenmålningar av Anna Boberg, som 
ju väckte stor intresse vid sekelskiftet 1900. Vinterbilderna var överhu-
vudtaget få.38 Frånvarande i receptionen, i kontrast till situationen vid 
förra sekelskiftet, var rasrelaterade tolkningar liksom kopplingar till 
nordisk hantverkstradition.

Sett till omdömena i pressklippen var utställningen något av en suc-
cé. Den listas på flera håll bland kritikernas rekommenderade utställ-
ningar. Sarah Faunce skriver i en sammanfattning av mottagandet att 
ännu två månader efter att utställningen gått ned i New York omtalas 
den som minnesvärd.39 En bild av framgång vidareförmedlades till Sve-
rige.40 Men publiktillströmningen var svag. Till Brooklyn Museum tog 
sig endast 28 643 besökare.41

Framgången för Northern Light hjälpte Scandinavia Today-sats-
ningen. Birgitta Lönell, huvudansvarig från Sverige för Scandinavia 
Today, berättade för Ingela Lind att de samlat fler än 1 200 pressklipp. 
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Merparten av dessa klipp var med all sannolikhet förhandsartiklar, i 
första hand för Northern Light. Fotoutställningen The Frozen Image 
fick knappt en enda recension.42 

På ett plan kan alltså Scandinavian Today sägas bekräfta de recep-
tionsmönster vi tidigare sett. Svenska kritiker fortsatte att uppröras 
av att amerikanerna inte förstod att Scandinavian Modern var mer än 
en stil.43 Dansk och finsk design framhölls framför svensk och norsk.44 
Skandinaviskt fotografi hade som alltid svårt att vinna gehör, och Hen-
ry B. Goodwin blev inte heller denna gång uppmärksammad.45 Men 
denna betoning av likheter missar en viktig skillnad. 1912–13 uppfat-
tades Skandinavien som intressant för sin samtidskonst, medan Scan-
dinavia Today 1982–83 tydliggjorde att Skandinaviens storhetstid låg 
i det förflutna. Den mest uppskattade utställningen visade hundra år 
gamla målningar.46 Samtidskonstutställningen The Sleeping Beauty 
(som även innefattade Öyvind Fahlström och Asger Jorn) fick ett fåtal, 
svala recensioner. New York Times skriver:

By and large, the rest of the exhibition makes clear that Scandinavia is not a 
first stop on your contemporary art tour of Europe. Not that it’s a bad show. 
It’s just that so much of it gives a sense of SoHo on a dull Saturday.47

Newsweek kallade den skandinaviska samtidskonsten för osjälvständig 
konstskolekonst, och New Republic Bård Breiviks och Lars Englunds ar-
beten för ointressanta och daterade. Enligt Donald Kuspit i Art Forum 
var det som om verken ville säga ”Titta, jag kan åstadkomma seriös 
konst och fortsätta med det, även om jag befinner mig på en plats i 
världsfrågornas periferi”. Kuspit benämner det han ser ”socialdemokra-
tisk konst” och beskriver den utställda konsten i termer av medelväg.48 
Enligt Village Voice var utställningen ett sömnpiller, medan Öyvind 
Fahlström är ”a delight, but he’s not exactly a foreigner”.49

Vi har tidigare sett hur man med framgång bjudit över amerikanska 
kulturjournalister till Sverige, med Stockholmsutställningen 1930 som 
första exempel. Inte minst Marquis Childs Sweden the Middle Way kan 
uppfattas som resultatet av sådana bjudresor. Också 1982 arrangerades 
resor till Sverige och övriga Skandinavien, utan kostnader för de in-
bjudna journalisterna eller tidningarna. Men denna gång blev effekten 
inte lika positiv. Flera av journalisterna beskrev i artiklarna kritiskt de 
skandinaviska staternas ”generositet”. Peter Schjedahl skrev två artiklar 
från resan som båda innehåller reflektioner över sättet på vilket de till-
kommit. Han är norskättling, men hade aldrig tidigare varit i Skandina-
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vien. Visserligen uppskattade han vad han fick se, men det bekräftade 
hans uppfattning om den skandinaviska konsten som marginell och 
provinsiell.50 Scandinavia Today uppfattar han som en stor satsning, 
men utan stöd i gallerivärlden: ”Not to be confused with recent Italian, 
German and French art ”invasions”, this blitz is strictly institutional 
and diplomatic, over the heads of the commercial galleries”. Man kan, 
enligt Schjeldahl, inte vara annat än ambivalent inför manifestationer 
som använder nationalism för att gynna kollektiva intressen, vare sig 
de handlar om turism, handel, pr eller stammens stolthet.51

Just frågor om turism och handel kommer att vara centrala i den 
andra och avslutande delen av denna undersökning, där bland annat 
svenska varumärken som Saab, Volvo, IkeA och Absolut Vodka stude-
ras. Där kommer även ”svensk” film att behandlas mer utförligt, liksom 
hur svenskhet används i marknadsföringssyfte för att locka turister till 
orter som hamnat vid sidan av allfartsvägen. Liksom amerikanskpro-
ducerad Swedish Modern, har även ”svenskar” spelade av amerikanska 
skådespelare i Hollywoodproduktioner, och ”svenska” städer i Mellan-
västern, avgörande inverkan på Sverigebilden i USA.

Det finns inget nedvärderande i denna slutsats. Jag fungerar på 
samma sätt som de amerikaner vars Sverigebild grundas på Ingmar 
Bergmanfilmer och ABBA. När jag i arbetet med denna studie för första 
gången fick möjlighet att vistas en längre tid i USA, blev det uppenbart 
att jag jämförde det jag såg, hörde och upplevde, med vad jag tidigare 
sett, hört och erfarit genom böcker, serietidningar, filmer, fotografier 
med mera. Samt att mina jämförelser oftast inte gick till samtiden, 
utan till historien så som den iscensatts i visuell kultur. Downtown 
Lawrence (Kansas) – dit jag ofta gick för att dricka kaffe när jag vistades 
vid University of Kansas 2001–2003 – väckte omedelbart associationer 
till barndomens Vilda Västern-matinéer. När två cowboys övade lasso-
kastning på p-platsen framför ett motell i Oklahoma, väntade jag mig 
nästan att få se John Wayne rida in. En annan tid – solblekt sextiotal 
– väcktes till liv av att brandposterna och skolbussarna i mitt ”neighbor-
hood” såg ut precis som i Kalle Anka. Det vore lögn att påstå att dessa 
associationer inte påverkat mig, även om jag inser att de bygger på fik-
tioner och stereotyper. Värt att notera är att i dessa associationer spelar 
tid och rum liten roll. Århundraden och regioner blandas om vartannat, 
precis som i amerikanska Sverigebilder. Kongenialt med dessa kronolo-
giska kollapser kommer del 2 att inledas med vikingarna.
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Lloyd Wright and Feminism: Mamah Borthwick’s Letters to Ellen Key”, Journal of 
the Society of Architectural Historians, vol. 61, nr 2, juni 2002, s. 140–151; Även hos 
Alofosin, 1993, s. 93.). Keys idéer om samliv, barn och frihet tycks även ha påver-
kat utformningen av Wrights arkitektur, och livet vid Taliesin, vad gäller relatio-
nen mellan privata och offentliga funktioner (Alofsin, 1993, s. 93–94; Friedman, 
2002, s. 147). Arkitekturhistorikern Eva Eriksson har uppmärksammat mig på 
att Ellen Key hade fler inflytelserika amerikanska kontakter, vilket bland annat 
avspeglas i brevsamlingen på kB.

65 Till den visuella kulturen hör förstås den rika floran av Jenny Lind-bilder, med 
varierande grad av porträttlikhet. Jenny Lind bidrog även till förverkligandet av 
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”Jenny Lind Chapel”, Quad Cities, Illinois, där det för övrigt hänger ett porträtt 
av henne, utfört av Olof Grafström. (LaDonna Breidfjord Backmeyer, ”The New 
Homeland: Swedish Heritage In the Quad Cities”, Härute – Out Here. Swedish Im-
migrant Artists in Midwest America. An Exhibition of Works from Augustana College 
and the Quad Cities Community, (red. Mary Em Kirn och Sherry Case Maurer), 
Rock Island, Illinois 1984, s. 16.)

66 En god överblick erhålls genom Walter Loewe, Arne Jansson och Carl Magnus 
Rosell, De tände eld. Svensk tändsticksindustri 1836–1996, Stockholm 1997.

67 Arne Jansson, ”Svensk tändsticksindustri 1836–1996”, Walter Loewe, Arne Jans-
son och Carl Magnus Rosell, De tände eld. Svensk tändsticksindustri 1836–1996, 
Stockholm 1997, s. 15. Det fanns en begränsad marknad för säkerhetständstickor  
i USA som tillgodosågs både genom import och inhemsk produktion. (A.a.s. 238.)

68 För en diskussion om Facit och Swedish Modern, se Helena Kåberg, ”’Why by 
Swedes? Facit: Hur design och marknadsföring gjorde sitt intåg på 1950-talet”, 
Valör, nr 1, 2004, s. 18–22. SAS användning av Scandinavian Modern i marknads-
föringen har analyserats av Harri Kalha. (Harri Kalha, ”Just One of Those Things 
– The Design in Scandinavia Exhibition 1954–57, i Scandinavian Design Beyond The 
Myth. Fifty Years Of Design From The Nordic Countries, (red. Widar Halén och Kers-
tin Wickman) Stockholm 2003, s. 67–75.)

69 ”Swedish Modern Extends to Attire”, New York Times, 12 september 1958.
70 Ingrid Sommar, Den skandinaviska stilen. Klassisk och modern design från Sverige, 

Finland, Danmark, Norge och Island, Stockholm 2003, s. 192.
71 Det amerikanska materialet börjar med världsutställningen i Chicago 1893 och 

samlades av Henry Romeike’s Bureau of Press Cuttings, 110 Fifth Avenue, New 
York.

F r å n  d e l a w a r e  t i l l  C h i C a g o
1 Arbetet utgavs kraftigt redigerat 1923 under titeln Per Lindeströms resa till Nya 

Sverige 1653–1656, skildrad av honom själv i hans handskrift ”Geographia Americae 
eller Indiae occidentalis beskrijffningh” (red. Nils Jacobsson, Stockholm). Det finns 
en engelsk översättning av Amandus Johnson från 1925 (nytryckt 1979), samt en 
senare, fullständig svensk utgåva: Per Lindeström, Resa till Nya Sverige, Stock-
holm 1962. Se även E. P. Richardson, ”Peter Martensson Lindström., Swedish 
Artist-Explorer, and the Delaware Indians”, American Art Journal, vol. 12, nr 1, 
vintern 1980, s. 60–63. Lindeströms bilder och texter, inklusive en sedan länge 
förlorad karta över Nya Sverige, återbrukades hos Thomas Campanius Holm, 
Kort beskrifning om provincien Nya Sverige uti America, Stockholm 1702, utgiven 
i faksimil, Stockholm 1988, inklusive en renskrift. Holm hade själv aldrig varit  
i Amerika, utan boken grundar sig på bokliga källor, berättelser och anteckningar 
från hans far och farfar, samt brev från svenska präster till hemlandet.

2 Gunlög Fur, ”Konsten att se”, Historiska etyder, en vänbok till Stellan Dahlgren, 
Uppsala universitet 1997, s. 86–89.
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3 Hans Norman, ”The New Sweden Colony and the Continued Existence of Swe-
dish and Finnish Ethnicity”, The Old Country and the New. Essays on Swedes and 
America, (red. Arnold H. Barton), Carbondale, Southern Illinois University Press, 
2007, s. 198.

4 Roland E. Fleischer, Gustavus Hesselius, (diss.) Johns Hopkins University, Balti-
more 1964.

5 I äldre litteratur upptagen som det första offentliga uppdraget, liksom även det 
första som innehöll fler än en figur. Charles Henry Hart publicerade en kortare 
artikel om Gustav Hesselius i Harper’s Magazine, mars 1898, s. 568. Till jubile-
et i Delaware 1938 sammanställdes en utställning och en diskuterande katalog 
(Christian Brinton, Gustavus Hesselius 1682–1755. An Exhibition Held at the Phi-
ladelphia Museum of Art Under the Auspices of the Pennsylvania 300th Anniversary 
Commission 1938, Philadelphia, 1938, med reproduktion av bl.a. The Last Supper.) 
Richardson diskuterar attributionerna av Hesselius verk 1949, bland annat altar-
målningen i St Barnabas, som fanns på plats till 1773 när den ersattes med ett 
annat verk och försvann. (E. P. Richardson, ”Gustav Hesselius”, The Art Quarterly, 
vol. 12, sommaren 1949, s. 224–225) Målningen återupptäcktes eventuellt 1848 
men attribueringen är ifrågasatt. (Brinton, 1938, s. 19–20, redogör för historien 
och förefaller acceptera dess autenticitet; Jämför Richardson 1949, s. 224–225; 
Ann C. Madonia, ”Early Contributions By Swedish Painters In America”, Härute 
– Out Here. Swedish Immigrant Artists in Midwest America. An Exhibition of Works 
from Augustana College and the Quad Cities Community, (red. Mary Em Kirn och 
Sherry Case Maurer), Rock Island, Illinois 1984.) Före Hesselius hade holländ-
ska konstnärer varit verksamma i ”New Netherland”. Den allra förste torde ha 
varit Henri Couturier som anlände till kolonin 1656 eller 1657. (Weslager, 1987,  
s. 223–230.) Längre norrut hade den engelske konstnären William Read anlänt till 
New England omkring 1635. Alla var de mångsysslare och hantverkare, snarare 
än konstnärer i modern mening.

6 Kenneth A. Lockridge påtalar att Hesselius enbart porträtterade män och kopp-
lar detta till svenskens ovilja att försköna sina kunder. Som stöd för detta anför 
Lockridge ett brev där James Logan förklarar för en vän att hans fru inte vill bli 
målad av Hesselius eftersom ”he paints what he sees.” (Kenneth A. Lockridge, 
”Overcoming Nausea: The Brothers Hesselius and the American Mystery”, Com-
mon-Place, vol. 4, nr 2, januari 2004; www.common-place.org, tillgänglig 21 maj 
2007.)

7 Med Bacchus and Ariadne, Detroit Institute of Art och Bacchanalian Revel, Penn-
sylvania Academy of Fine Arts som exempel. (Richardson, 1949, s. 220.)

8 Swanson, 2004, kap. 3, s. 6.
9 Gunlög Fur har i en intressant essä diskuterat möjliga orsaker till det ovanliga, 

icke-schablonmässiga uttrycket i Hesseius porträtt. Essän diskuterar även den 
medlarroll som de kvarlämnade svenskarna fick mellan kolonisatörer och indi-
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rerna. (Fur, 1997, s. 83–94.) De märkliga porträtten av Lapowinsa och Tishcohan 
har också föranlett Kenneth A. Lockridge att intressera sig för Gustaf Hesselius 
(liksom för bröderna Andreas och Samuel). Vad fick Gustaf Hesselius att röra sig 
från sin första vämjelse (”nausea”) inför indianerna till att måla dessa två inle-
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  Att Gustaf Hesselius var välvilligt inställd till ursprungsbefolkningen skulle, 
enligt uppgift, bekräftas av att indianer fortsatte att lägga blommor på hans grav 
in på 1900-talet. (Lars Östlund, ”Indianmålaren från Folkärna”, Swedenborgiana, 
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Lenapier, liksom om språkligt utbyte, finns hos Kim-Eric Williams, Laughing with 
the Lenape, paper presenterat vid Från Nyens Skans till Nya Sverige, ett sym-
posium om språken i 1600-talets Sverige, Uppsala universitet, Institutionen för 
moderna språk, 28 februari–2 mars 2007.

10 Enligt äldre uppgifter byggde Hesselius även en kyrkoorgel i Betlehem, Penn-
sylvania, samt virginaler och spinetter till försäljning. (Adolph B. Benson och 
Naboth Hedin, Americans From Sweden, New York 1950, s. 331; Östlund, 1991, 
s. 11–12.) Fleischer ställer sig dock skeptisk till dessa uppgifter, även om Gus-
taf Hesselius kan ha bidragit till orgelns dekorativa utformning. (Fleischer, 1964,  
s. 166.)

11 Lockridge, 2004.
12 Östlund, 1991, s. 13.
13 Swanson, 2004, kap. 3, s. 9.
14 A.a.s. 9.
15 Rembrandt Peale, The Crayon, 3 oktober 1855, vol. 2, nr 14, s. 207.
16 Målningen ägs nu av Metropolitan museum, NY.
17 Peale, 1855, s. 207. Det fanns dock även de som beundrade Wertmüllers porträtt 

av Washington. (Se Swanson, 2004, kap. 3, s. 10.)
18 Analectic Magazine, juni 1815, s. 492.
19 Peale, 1855, s. 207.
20 Analectic Magazine, juni 1815, s. 492.
21 Franklin D. Scott, Wertmüller. Artist and Immigrant Farmer, Chicago 1963, s. 8–9.
22 I oktober 1794 hade Wertmüller flyttat in hos Mr och Mrs David Henderson. Mrs 

Henderson var dotter till Gustaf Hesselius. Förmodligen hade äktenskapspla-
nerna börjat ta form före Wertmüllers resa till Europa 1796. (Scott, 1963, s. 10.)
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planerna förverkligades aldrig. (Scott, 1963, s. 15.)

24 Det hölls emellertid ännu predikan även på svenska i den svenska kyrkan (se 
dagboksanteckning 28 december 1805). Jmf kommentar hos Scott, 1963, s. 17.

25 Scott, 1963, s. 16.
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28 A.a.s. 207.
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30 A.a.s. 291.
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32 Michael Benisovich, ”The Sale of the Studio of Adolph-Ulrich Wertmüller”, The 

Art Quarterly, vol. 16, våren 1953, s. 33–34, med Rembrandt Peales artikel som 
appendix, s. 37–39. Efter att The Boston Museum inte ville ta emot målningen 
hamnade Danaë med guldregnet slutligen på Nationalmuseum i Stockholm 1913.

33 En liten katalog gavs också ut med text av den svenske pastorn Nicholas Collin. 
(Allan Kastrup, The Swedish Heritage In America: The Swedish Element In America 
And American-Swedish Relations In Their Historical Perspective, St Paul 1975, s. 109.) 
Katalogen existerar i ett enda exemplar på Frick Art Reference Library, New York. 
(Benisovich, 1953, s. 34.)

34 Scott, 1963, s. 21–26.
35 Lovisa Mathilda Nettelbladt, En svenska i Amerika. Erfarenhet och hugkomst ifrån 
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36 Inger Claesson Wästberg och Olle Wästberg, Sverige i New York, Stockholm 2003, 
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handlas i Birger Jansson, Två svenska konsuler och nordamerikanska inbördeskriget, 
Houston 1996 [dupl.]; Birger Jansson, ”Sven Andersson/Swante Palm – His Early 
Life in Sweden”, Swedish American Genealogist, vol. 12, nr 1, mars 1992, s. 1–11.

38 Anita Olson Gustafson, ”Jenny Lind on tour: the Swedish nightingale’s visit to 
Charleston, 1850–1851”, Scandinavians in old and new lands. Essays in honor of  
H. Arnold Barton, (red. Philip J. Anderson, Dag Blanck och Byron J. Nordstrom) 
Chicago 2004, s. 185–203.

39 Oliver A. Linder, ”Painters and Sculptors”, Swedes in America, (red. Adolph B. Ben-
son och Naboth Hedin) New Haven 1938, s. 493; Kastrup, 1975, s. 650–651.

40 Swanson, 2004, kap. 5, s. 1–2.
41 Anders Ekström, Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 

världsutställningar, Nordiska museets Handlingar 119, Stockholm 1997, s. 23.
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42 Elias Cornell, De stora utställningarnas arkitekturhistoria, Stockholm 1952, s. 24.
43 Utställningen är sparsamt behandlad. Underskottet uppgick till över $300 000. 

Byggnaden brann ner två år senare och låg vid det som i dag är Bryant Square. 
(John Allwood, The Great Exhibitions, London 1977, s. 27–33; John G. Cawelti, 
”America on Display: The World’s Fairs of 1876, 1893, 1933”, The Age of Industria-
lism in America. Essays in Social Structure and Cultural Values, (red. Frederic Cople 
Jaher), New York och London 1968, s. 317. Det fanns en konstutställning i New 
York 1853, men något svenskt deltagande tycks inte ha förekommit.

44 Dorsey Gardner, Grounds and buildings of the Centennial Exhibition, Philadephia, 
1876, United States Centennial Commission. International Exhibition, Philadel-
phia 1876.

45 Enligt inbjudningar i Hermelinska släktarkiven i Eskilstuna stadsarkiv, mapp 
AII:2.

46 Cawelti, 1968, s. 318.
47 John Maas, ”The Centennial Success Story”, 1876 A Centennial Exhibition, Robert 

C. Post (red.), Washington D.C. 1976, s. 13.
48 Mrs Brooks från Arkansas utförde först en skulptur av den drömmande sago-

prinsessan Lolanthe och senare – på tid, och inför publik, en kvinnobyst. (se 
Allwood, 1977, s. 56, samt The World’s Fair and Exposition Information and Reference 
Guide, www.earthstation9.com/index.html?1876_phi.htm, tillgänglig den 24 au-
gusti 2005.)

49 Russell Lynes, The Tastemakers, New York 1954, s. 112. Lynes kritiska diskussion 
om världsutställningen återfinns på s. 112–117. (Ur Cawelti, 1968, s. 318.)

50 Varken symaskinen eller skrivmaskinen var helt nya uppfinningar, men de hade 
vid tiden utvecklats till att bli praktiskt användbara.

51 Allwood, 1977, s. 55–56.
52 Cawelti, 1968, s. 324–325.
53 Citerat ur ”Utsigter från Filadelfia”, Ny Illustrerad Tidning, 17 mars 1876.
54 Det svenska deltagandet har behandlats i en c-uppsats av Ulla Manns. (Omarbe-

tad som: Ulla Manns, De svenska kvinnorna vid världsutställningarna i Philadelphia 
1876 och i Chicago 1893, Idéhistoriska uppsatser nr 11, Stockholms universitet, av-
delningen för idéhistoria 1986.)
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tee för Chicagoutställningen – där Richard Morris Hunt, McKim, Mead & White, 
Burnham & Root, Adler & Sullivan m.fl. deltog lär skulptören Augustus Saint-
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s. 338.)

56 The Main Building revs 1880, the Horticulture Building stod kvar tills 1955.
57 Räknat i dollar per invånare var faktiskt garantisumman för Sveriges deltagande 

större än någon annan nations: $125 000. Deltagande företag behövde endast stå 
för kostnaden att transportera utställningsobjekten till närmaste järnvägstation 
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58 Redogörelser för verldsutställningen i Filadelfia 1876 afgivna till Kongl svenska utställ-
ningskomitén, Stockholm 1877, s. iv.

59 Gardner, 1876, s. 65–66.
60 Art Gallery var 1500 acres och annexet 1400. Gardner, 1876, s. 143.
61 Redogörelser för verldsutställningen i Filadelfia 1876, s. xiv.
62 Gardner, 1876, s. 65. Planerna över rumsfördelningen stämmer inte helt med 

de planer som finns i Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna stadsarkiv, mapp 
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63 Redogörelser för verldsutställningen i Filadelfia 1876, s. v.
64 Sixten Rönnow, ”Hermelin, Olof”, Svenskt Konstnärslexikon, band III, Malmö 1957 

s. 117–118; Hermelinska släktföreningens arkiv på Eskilstuna stadsarkiv.
65 Se brev och anteckningar i Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna stadsarkiv.
66 Maj Odelberg, Med portfölj och ritstift. Olof Hermelin en fornforskningens tjänare, 

Stockholm 1993, s. 13.
67 O[lof] H[ermelin], ”Bref från Filadelfia”, Ny illustrerad tidskrift, 6 maj 1876.
68 Uppgift hos Ulla Manns, 1986, s. 27. Det är möjligt att Manns för samman konst-

närer och konsthantverkare. De svenska konstnärerna som jag noterat är: Clas 
Adelsköld, Olof Arborelius, Johan Ahrenberg, John Arsenius, Albert Berg, Ed-
ward Bergh, Elisabeth Bergman, Amanda Bergstedt, Theodor Billing, Johan Bok-
lund, Bengt Brandelius, Agnes Börjesson, Mathilde Dietrichson, Per Ekström, 
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Sophie Löfström, Fredrik Lönnroth, Severin Nilsson, Bengt Nordenberg, Anna 
Nordgren, Anna Nordlander, Edvard Perseus, Christine von Post, Sophie Rib-
bing, Hugo Salmson, Geskel Saloman, Amelie von Schwerin, Amanda Sidwall, 
Carl Skånberg, Fredrik Svensson, Sophie Södergren, Oskar Törnå, Ehrnfried 
Wahlqvist, Wilhelm Wallander, Hanna Winge, Eskil Winge, A. J. [Gottfrid?] Vir-
gin och Mimmi Zetterström. Till dessa kommer åtskilliga arkitekter, konsthant-
verkare m.fl.

69 Ulla Manns, 1986, s. 27–28. Sverige hade en mindre avdelning i kvinnopaviljong-
en, se plan i Gardner, 1876, plansch M.

70 Swanson, 2004, kap. 2, s. 2. Källhänvisning saknas, men det tycks som att uppgif-
ten främst bygger på de officiella guideböckerna.

71 J. S. Ingram, The Centennial Exposition, Described and Illustrated, Being a Concise 
and Graphic Description of this Grand Enterprise Commemorative of the First Cente-
nary, [sic!] Philadelphia 1876, s. 450.

72 Edward Strahan, The Masterpieces of the Centennial International Exhibition vol 1, 
Philadelphia 1876, s. 305–306.
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73 USA, 135 utställare, 27 utmärkelser; Storbritannien 26 utställare, 11 utmärkelser; 
Tyskland 24 utställare, 7 utmärkelser; Frankrike 10 utställare, 6 utmärkelser. 
(Strahan, 1876, s. 342.)

74 Frank H. Norton, Frank Leslie’s Historical Register of the Centennial Exposition of 
the United States Centennial exposition, 1876 including illustrations and descriptions 
of all previous international exhibitions, and containing much useful information, and 
statistics of the foreign countries represented at the exposition, New York 1877, s. 188–
189. Frank Leslie’s är en av de viktigaste källorna till utställningen. Frank Leslie 
hade redan 1855 startat sitt berömda Illustrated Newspaper som på 24 timmar 
kunde trycka och distribuera illustrerade nyheter. Också Frank Leslie’s Historical 
Register är rikligt illustrerad. Som ordförande för ”the Board of State Commis-
sioners to the Exposition” kunde Leslie förse sina konstnärer med fördelaktiga 
utsiktspunkter på utställningsområdet. Även texterna i Frank Leslie’s Historical 
Register är omfångsrika och detaljerade, även om en del smärre misstag och miss-
förstånd smugit sig in. (Richard Kenin, ”Introduction”, A Facsimile of Frank Leslie’s 
Historical Register of the Centennial Exposition 1876, New York 1974, opag.)

75 I flera tidningar i Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna stadsarkiv, mapp FII:1.
76 The Baptist Union, 27 september 1876. Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna 

stadsarkiv, mapp FII:1.
77 Barbro Schaffer, ”Hermelin, Olof”, Svenskt biografiskt lexikon, cd-rom, 1998.
78 Se brevväxling med bl.a. von Rosen i Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna 

stadsarkiv, mapp EI:4. I juryn satt Fritz von Dardel. (Redogörelser för verldsutställ-
ningen i Filadelfia 1876, s. xx.)

79 A.a.s. xxii.
80 A.a.s. 28, 36–37.
81 Se försäljningslista i Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna stadsarkiv, mapp 

AII:2. Uppgiften på drygt 30 000 kr kommer från flera artiklar med anledning 
av Hermelins 85-års dag 1912. Hermelin uppger den själv i en intervju med an-
ledning av högtidsdagen (oattribuerat klipp signerat Per Skrifvare, ”Målarvetera-
ner”, odaterad, FII:2) Det kan vara frågan om en överdriven siffra, men listor i det 
Hermelinska arkivet ger vid handen att åtskilligt såldes i Philadelphia. I tidigare 
artiklar vid Hermelins bemärkelsedagar (70, 75 och 80 år) har försäljningssiffran 
inte förekommit.

82 Enligt uppgift från Cheryl Leibold, arkivarie på Pennsylvania Academy of Fine 
Arts. Målningen såldes på auktion i New York 1898. (E-post till författaren, den 
28 oktober 2005). Barbro Schaffer, ”Hermelin, Olof”, Svenskt biografiskt lexikon, 
cd-rom 1998.

83 Olof Hermelin, ”Konstutställningen”, Redogörelser för verldsutställningen i Filadel-
fia 1876, s. 486–488.

84 A.a.s. 487.
85 A.a.s. 493.
86 Allwood, 1977, s. 56.
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87 Odelberg, 1993, s. 13.
88 Målningar såldes på auktion hos Thomas Birch & Son i Philadelphia i mars 1877. 

28 målningar bjöds ut varav ett par av titlarna att döma var målade i USA: The 
Woman outside the Friends Meeting House, Philadelphia, At the Centennial Landing, 
Schuylkill, The Hunters Camp, Centennial Ground, in the spring och On the beach of 
Cape May. (Sale of Paintings, the Work of Baron O. Hermelin. Public Sale and Exhibi-
tion at the Auction Store of Thomas Birch & Son, 1110 Chestnut Street on Friday, March 
16th 1877. Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna stadsarkiv, mapp AII:2.) Kort 
därefter bjöds 21 målningar ut av Joseph Leonard, Art Gallery i Boston, varav en, 
At a River in Sweden, såldes till förmån för uppförandet av en svensk lutheransk 
kyrka i Boston. Drygt hälften var landskap från Sverige och Frankrike, flertalet 
av de övriga var folklivsskildrngar: Wood Interior, Sweden (Woman and Child), A Lo-
nely Place – Swedish Bathing Scene, A Parisian Stone Cutter, osv. (Catalogue. Oil Pain-
tings, the work of Baron O. Hermelin, to be sold by Auction On Tuesday, April 17th 1877, 
in the Art Gallery of Jospeh Leonard, No. 13 Beacon Street, Boston 1877), Hermelin-
ska släktarkiven på Eskilstuna stadsarkiv, mapp AII:2.) I maj auktionerades 26 
målningar av Duncanson Brothers i Washington D.C. Många var desamma som 
på tidigare auktioner men ytterligare några amerikanska motiv hade tillkommit: 
Burning of Lauber’s Restaurant at the Centennial; Boston Common, at the Potomac, 
near the Washington Monument; Temple Street in New Haven, East Rock, near New 
Haven; Waiting for shoes; Washington subject, Cabin on the Potomac och The Canal 
in Georgetown. (Catalogue Sale of Oil Paintings by Duncanson Brothers, Auctioneers, 
Monday May 28 1877 (datumet ändrat för hand).) På denna auktion ingick även 
verk av David Kindleberger och Max Weyl. Kindleberger och Hermelin upprätt-
höll kontakt efter svenskens återresa och den amerikanske konstnären hjälpte 
till med försäljningen av Hermelins verk i USA. Långt senare, 14 april 1881, bjöds 
Hermelins A Cool Place ut hos Thomas Dowling i Washington D.C., men såldes ej. 
(Katalog i Hermelinska släktarkiven på Eskilstuna stadsarkiv, mapp AII:2.)

89 Skolhuset byggdes av J. O. Wengströms snickerifabrik i Stockholm. (Wilhelm 
Hoffstedt, ”Verldsexpositionen i Filadelfia 1876. VII De mindre byggnaderna”, 
Teknisk Tidskrift, vol. 6, nr. 9, september 1876, s. 195.)

90 ”The Swedish Schoolhouse”, The American Architect and Building News, 10 juni 
1876, s. 187.

91 ”Centennial Sketches”, Harper’s Weekly, 19 februari 1876, s. 154. En intressant 
fråga som väcks av artikeln, men som jag dessvärre måste lämna obesvarad, är 
huruvida det svenska skolhuset inspirerade några byggda skolor i USA?

92 Frank Leslie’s Historical Register, 1877, s. 66.
93 Ingram, 1876, s. 449.
94 Joseph M. Wilson, The Masterpieces of the Centennial International Exhibition, vol 

3 (History, Mechanics, Science), Philadelphia 1876, s. cxxxii. I bildförteckning-
en anges det dock korrekt som ett svenskt skolhus. Texten om byggnaden och 
svenskt skolväsende återfinns på s. cxlvii-cl.
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95 En god beskrivning finns hos sign. ”Novum Americum”, ”Från den nya världen”, 
Ny illustrerad tidskrift, 10 juni 1876.

96 The American Architect and Building News, 26 april 1876, s. 136.
97 The American Architect and Building News, 10 juni 1876, s. 187.
98 James D. McCabe, The Illustrated History of the Centennial Exhibition, Held in 

Commemoration of American Independence, Philadelphia 1876, s. 684.
99 Citerat ur Bo Bjelfvenstam, Arkitekt. Oscarian. Jude. Ernst Jacobsson. Stockholm 

1991, s. 119.
100 ”Wednesday, November 29, 1876, Board of Commissioners, Department of Pu-

blic Park”. Excerpter från protokoll, ritningar, fotografier m.m. sammanställdes 
i en dokumentation inför renoveringen 1998 som finns i kopia på Svenska Ge-
neralkonsulatet i New York.

101 Att byggnaden uppfattades som ”svensk” bekräftas av att dess bruk som of-
fentlig toalett föranledde protester från representanter för svensk-amerikanska 
organisationer 1912. (Dokumentationshandlingar hos Generalkonsulatet i New 
York.)

102 ”The Centennial”, Harper’s Weekly, 14 oktober 1876, s. 830.
103 Frank Leslie’s Historical Register, 1877, s. 256. Till det som särskilt uppmärksam-

mades i den svenska utställningen hörde även hopfällbara furumöbler.
104 Ingram, 1876, s. 449.
105 The Masterpieces of the Centennial International Exhibition, (red. Earl Shinn & 

Walter Smith) vol. 2, Philadelphia 1876, s. 71–72, 424, 430 & 498.
106 A.a.s. 68.
107 A.a.s. 69.
108 A.a.s. 70.
109 A.a.s. 428, 435–436.
110 A.a.s. 429- 430. Illustration på s. 424.
111 George T. Ferris, Gems of the Centennial Exhibition. Consisting of Illustrated De-

scriptions of Objects of an Artistic Character, New York 1877, s. 61.
112 Avbildad i Mönster för konstindustri och slöjd, vol. 3, 1876, samt i Gunilla Frick, 

Svenska Slöjdföreningen och konstindustrin före 1905, Nordiska museets Hand-
lingar 91, (diss. Uppsala) Stockholm 1978, s. 153.

113 Bo Grandien, Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-
talet, Nordiska museets Handlingar 107, Stockholm 1987, s. 177–178. Fredrik W. 
Scholander hade ritat en fornnordiskt inspirerad paviljong till världsutställ-
ningen i Paris 1867 och Sverige hade visat fornnordiskt inspirerat porslin på 
London-utställningen 1871.

114 A.a.s. 199.
115 A.a.s. 204.
116 Frank Leslie’s Historical Register, s. 87. Enligt Jonas Berg fanns de utförda i både 

vax och gips. (Jonas Berg, ”Dräktdockor – Hazelius’ och andras”, Fataburen. Nor-
diska museets och Skansens årsbok, 1980, s. 22.) Tack även till intendent Cecilia 
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Hammarlund-Larsson vid Nordiska museet som hjälpt mig med information. 
(E-post korrespondens januari-februari 2007.)

117 Redogörelser för verldsutställningen i Filadelfia 1876, s. xiv. (Se även Nordisk Famil-
jebok, band 15, spalt 1237–38, Stockholm 1893.) Det tycks ha varit Carl Gustaf 
Quarnström som förmedlade kontakten mellan Artur Hazelius och Söderman. 
Efter Quarnströms död 1867 förefaller Dardel ha övervakat arbetet, eventuellt 
tillsammans med Scholander. Det finns teckningar av Dardel som visar hur Sö-
derman arbetade med dockorna efter levande modell. (Se Berg, 1980, s. 9–28. 
Reproduktion av Dardels teckningar på omslaget samt s. 12.) Karen Wonders 
berör kort dockorna i sin avhandling om dioramor, men uppger att de första 
gjordes 1872. (Karen Wonders, Habitat Dioramas. Illusions of Wilderness in Muse-
ums of Natural History, (diss.) Uppsala 1993, s. 95.)

118 Frank Leslie’s Historical Register, s. 87.
119 A.a.s. 162.
120 Ingram, 1876, s. 446–447.
121 Christian D. Forssell (red.) Ett år i Sverige. Taflor af svenska allmogens klädedrägt, 

lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter, med 
teckningar av Gustaf Sandberg, Stockholm 1827. Till Wien 1873 hade Söderman 
rest för att ordna med försäljning av fotografier av figurgrupperna. I Philadel-
phia hade emellertid ett företag, Centennial Photographie, ensamrätt på foto-
grafering inne på utställningsområdet. Detta hindrade inte att dockorna foto-
graferades före avresan till USA. I Nordiska museets arkiv finns fotografier både 
från före dockornas avresa och från utställningen. Jonas Berg noterar avvikel-
ser mellan fotografierna tagna i Sverige respektive Philadelphia (Berg, 1980, 
s. 18–20). Intressant att notera är att illustrationerna i Frank Leslie’s Historical 
Register förefaller baserade på svenska förlagor. (Jämför Lillans sista bädd i Berg 
s. 20–21 med Frank Leslie’s Historical Register, s. 140.)

122 Vaxdockorna finns tyvärr inte kvar. De användes utomhus på Skansen i början 
av 1900-talet. Jonas Berg har försökt följa hur de använts och förändrats med 
hjälp av det befintliga källmaterialet, huvudsakligen på Nordiska museet. (Berg, 
1980). Internationellt har området behandlats av Mark B. Sandberg, Living Pic-
tures, Missing Persons. Mannequins, Museums and Modernity, Princeton 2003.)

123 Berg, 1980, s. 24.
124 Frank Leslie’s Historical Register, s. 96 & 140.

C h i C a g o  1 8 9 3
1 Ulla Ehrensvärd, ”De svenske i Chicago 1893, Konsthistoriska studier tillägnade 

Sten Karling, Stockholm 1966, s. 342.
2 Ehrensvärd, 1966, s. 343.
3 Gustaf Gullberg, Boken om Chicago. Snabbmålningar från en resa till verldsutställ-

ningen 1893, Stockholm 1893. Gullberg besökte Chicago i maj 1893 och boken pu-
blicerades under det att utställningen var öppen. Gullberg hade fyra år tidigare 
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skrivit en liknande reseskildring från världsutställningen i Paris: Paris just nu! 
Ögonblicksbilder från verldsutställningen i Paris 1889, Stockholm 1889.

4 Swedish Catalogue. World Columbian Exposition 1893. I Exhibits, Stockholm 1893, s. iv.
5 Georg Göthe, ”Fine Arts – Painting, Sculpture, Architecture and Decoration”, 

Swedish Catalogue. World Columbian Exposition 1893. II Statistics, Stockholm 1893, 
s. 183–191

6 Ehrensvärd, 1966, s. 358.
7 John Wellborn Root hade tänkt sig ett polykromt utställningsområde. Efter hans 
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8 Ulf Sörenson, Ferdinand Boberg. Arkitekten som konstnär, Höganäs 1992, s. 78–81.
9 Ehrensvärd, 1966, s. 352.
10 Gullberg, 1893, s. 138.
11 K. J. Bohlin, Genom den stora västern. Minnen från världsutställningen i Chicago, 

Klippbärgen, mormonernas Zion, Stillahafskusten och Yellowstoneparken, Stockholm 
1893, s. 32. Förlagschefen Bohlin hade under flera år bott i USA.

12 Gullberg, 1893, s. 129.
13 Anders Zorn, Självbiografiska anteckningar. Utgivna och kommenterade av Hans 

Henrik Brummer, Stockholm 1982, s. 80, samt Brummers kommentar på s. 200. 
Enligt Boëthius tycks dock Palmer själv ha betalt för porträttet. Boëthius noterar 
även att det fanns invändningar mot att porträttbeställningen inte gick till en 
kvinnlig konstnär. (Gerda Boëthius, Zorn. Tecknaren, målaren, etsaren, skulptören, 
Stockholm 1949, s. 327.)

14 Ellen Fries (red.), Reports from the Swedish Ladies’ Committee to the World’s Colum-
bian Exposition at Chicago 1893, Stockholm 1893. Till utställningen skrevs också 
Öfversigt af den svenska kvinnans sociala ställning. Utgifven med anledning af verlds-
utställningen i Chicago år 1893, Stockholm 1892; Även i engelsk översättning un-
der titeln The Social Condition of the Swedish Woman. Prepared with a design to the 
World’s Columbian Exposition A.D. 1893, Stockholm 1893.

15 Reports from the Swedish Ladies’ Committee, Stockholm 1893, s. 27–28.
16 Gullberg, 1893, s. 132.
17 Bohlin, 1893, s. 75. Bohlin nämner fem punschtillverkare, men enligt katalogen 

var de sex: Axel Bagge, J. Cederlund, A. L. Hellberg, Liljeholmens Vinfabrik, C. A. 
Lindgren och J. L. Lundberg. (Swedish Catalogue. World Columbian Exposition 1893. 
I Exhibits, Stockholm 1893, s. 2–3.)

18 Odd S. Lovoll, ”Swedes, Norwegians, and the Columbian Exposition of 1893”, 
Swedes in America. Intercultural and interethnic perspectives on contemporary re-
search, (red. Ulf Beijbom) Växjö 1993, s. 185.

19 Ehrensvärd, 1966, s. 343–346. Paviljongen byggdes upp för avsyning i Flen innan 
den skeppades till Chicago.
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20 A.a.s. 348. Den svenska paviljongen var långt ifrån klar när Gullberg var där i mit-
ten av maj. (Gullberg, 1893, s. 161.)

21 Ehrensvärd, 1966, s. 346. Helgo Zettervall kritiserade dock Wickman för att bygg-
naden inte var tillräckligt ansad och enkel; Paviljongen byggdes av ”Eskilstuna 
Wood Manufacturing Co. Lim” enligt utställningskatalogen. (Swedish Catalogue, 
vol 1 Exhibits. World’s Columbian Exposition 1893 Chicago, Stockholm 1893, s. 6.) 
Enligt Ulf Sörenson förenar paviljongen ”något av Richardsonandan med den 
speciella karaktären hos Lidköpings rådhus” (ursprungligen Magnus Gabriel De 
la Gardies jaktpaviljong). (Sörenson, 1992, s. 79.)

22 Gullberg, 1893, s. 160.
23 Fredric Bedoir, En arkitekt och hans verksamhetsfält kring sekelskiftet. Gustaf Wick-

mans arbeten 1884–1916, (diss.) Stockholm 1974, s. 128–129. Enligt samtida artik-
lar såldes paviljongen genom Otto Leffler efter utställningen till Martin Luther 
College i Chicago. Staten avstod från ersättning för sin del, men de privata bola-
gen önskade betalt för sina andelar.

24 På världsutställningen i Paris 1855 hade Sverige en kopia av Ornässtugan, ”Mai-
son de Gustave Wasa”.

25 Båda paviljongerna finns reproducerade i Lovoll, 1993, s. 186.
26 Bohlin, 1893 s. 37.
27 A.a.s. 186. Bakom denna iscensättning av de ”verkliga” upptäckarna av Amerika 

låg bland andra Marie Shipley, en hängiven motståndare till katolicismen. Hon 
hade även tänkt sig att det skulle uppföras en vikingahall på utställningsområdet, 
med iscensättningar av vikingarnas liv. De storstilade planerna kunde emellertid 
inte förverkligas. (Geraldine Barnes, Viking America. The First Millenium, Cam-
bridge 2001, s. 67.)

28 Fritextsökningar har gjorts i databasen Newspaper Archive. Citaten är hämtade 
från ”The Swedish Building”, The Times 24 december 1892 och ”About the Big 
Fair”, The Democratic Standard, utan datum på den skannade tidningssidan (dvs. 
utskriften från Newspaper Archive).

29 Bohlin, 1893 s. 68.
30 Ehrensvärd, 1966, s. 350.
31 A.a.s. 346.
32 Swedish Catalogue, 1893, s. v–vi.
33 Gunilla Frick, Svenska Slöjdföreningen och konstindustrin före 1905, (diss.) Nordiska 

museets Handlingar 91, Stockholm 1978, s. 209–210.
34 Britt-Inger Johansson, Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk 1858–1927, (diss.), 

Stockholm 1997, s. 150–151; Frick, 1978, s. 209–216. Frick innehåller en noggrann 
genomgång av inredningarna och de utställda objekten i paviljongen.

35 A.a.s. 210.
36 Porträttet av Oscar II var målat av Axel Jungstedt, vikingaskeppet var utfört av 

Gustaf Möllenborg och tillhörde kungahuset. (Swedish Catalogue, 1893, s. 30 och 
43.)
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37 Ehrensvärd, 1966, s. 351–352. Selma Giöbel hade vid denna tid startat Svensk 
Konstslöjdutställning i Stockholm som hon kom att driva till 1898. Hon tycks ha 
haft en marknad i USA och amerikaner som besökte Stockholm tog med sig pro-
dukter hem. Svensk-amerikanen Karl von Rydlingsvard, som bland annat arbetat 
med sniderierna i familjen Sloanes hem i Norfolk (nu The Hermitage Foundation 
Museum) framhöll sin svenska kollega i amerikansk press. (Se längre intervju 
med Rydlingsvard i ”Women wood carvers”, The Daily Nortwestern. Oshkosh, 27 
november 1899.)

38 Gunilla Frick har påvisat fornnordismens snabba avklingande i Svenska Slöjd-
föreningens mönsterböcker. Dock levde den kvar i vissa produktkategorier, som 
exempelvis dryckeshorn och bägare. (Frick, 1978, s. 174–179.)

39 Ingrid Hartman-Söderberg, ”Selma Giöbel och hennes arbeten i länsmuseets 
samlingar”, Från bergslag och bondebygd. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund 
och Stiftelsen Örebro läns museum, vol. 13, 1985, s. 155–166. 

40 Bohlin, 1893, s. 70–72.
41 Ehrensvärd, 1966, s. 351–352.
42 Dessutom ställdes följande dockor ut: Unga flickor från Österåker, Söderman-

land, efter J. W. Wallanders (Vingåkersflickor, nej-ja); Pojke och jänta från Öster-
vallskog, Värmland; Ung flicka från Östra Härad, Blekinge; Höste-grebba, skör-
demotiv från Herrestad i Skåne; Bönder i Mora, Dalarna. Vaxfigurerna var liksom 
i Philadelphia modellerade av Karl August Söderman, med ansikten och händer 
målade av G. Eriksson. (Swedish Catalogue, 1893, s. 60–1.) Se vidare diskussion om 
dessa vaxfigurer i avsnittet om världsutställningen i Philadelphia 1876.

43 Ehrensvärd, 1966, s. 352.
44 Ibid.
45 Sixten Strömbom, Konstnärsförbundets historia, del 2, Nationalromantik och radika-

lism. Konstnärsförbundets historia 1891–1920, Stockholm 1965, s. 83.
46 Ibid.
47 Många i kvinnokommittén var gifta med de ledande affärsmän och arkitekter 

som var inblandade i världsutställningen. Cawelti påpekar att kvinnorna spelade 
en avgörande roll i Chicagoutställningens utformning och genomförande. (Ca-
welti, 1968, s. 339.) Se även Brummers kommentar i Zorn, 1982, s. 200.

48 Boëthius, 1949, s. 313–314, 331. Halsey C. Ives och Zorn kom att bli mycket goda 
vänner. Zorn målade i USA Ives porträtt, och Ives bistod Zorn i rättegången mot 
Henry Clay Pierce i St Louis 1900. (Zorns klippsamling, 1875–1914, se främst tiden 
omkring 1900.) Anders och Emma Zorns klippsamling är mycket omfattande och 
finns på Zornmuseet i Mora. Vad gäller det amerikanska materialet prenumererade 
de på klipp från och med 1893. Klippen är delvis ordnade och uppklistrade på ark. 
Ofta saknas dock fullständiga uppgifter om källa och datum. Förutom Zorns egen 
pressklippsamling finns på Zornmuseet Thorsten Laurins samling av klipp om 
Zorn som han, enligt en dedikation skänkte till Emma Zorn 1926. Också Laurins 
samling innehåller en stor mängd utländska klipp från tidningar och tidskrifter.
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49 Strömbom, 1965, s. 84; Gerda Boëthius, Zorn. Swedish Painter and World Traveller, 
Stockholm 1959, s. 97.

50 ”Meddelande från kgl. Svenska Kommittén för Världsutställningen i Chicago, 9 
maj 1892, i Utställningsbestyrelsen för utställningen i Chicago 1893, U6 vol. 2 
”Cirkulär”, rA.

51 Ehrensvärd, 1966, s. 353.
52 Halsey C. Ives, ”Konstafdelningen vid den Kolumbiska Verldsutställningen”, Chi-

cago den 26 oktober 1891 (tryckt cirkulär, U6 vol. 36, rA).
53 Gerda Boëthius, ”Anders Zorn, the Artist, in Chicago”, Swedish Pioneer Historical 

Quarterly, vol. 7, nr 1, januari 1956, s. 3.
54 Elizabeth Broun, American Paintings and Sculpture in the Fine Arts Building of the 

World’s Columbian Exposition, Chicago 1893, (diss.), University of Kansas, Lawren-
ce 1976, s. 3; Swedish Catalogue, vol 1 Exhibits; World’s Columbian Exposition 1893 
Chicago, Stockholm 1893. En betydande mängd svensk konst, både skulptur, må-
leri, teckning och grafik, ställdes ut i den svenska paviljongen. Också denna är 
förtecknad i katalogen.

55 Ehrensvärd, 1966, s. 353.
56 Mann, 1986, s. 45.
57 Gullberg, 1893, s. 171.
58 Boëthius, 1956, s. 5–6. Enligt ett tidningsklipp kunde den svenska avdelningen ha 

öppnat tidigare, men fick vänta på att de omgivande länderna, Belgien och Norge, 
skulle bli klara. Artikeln är daterad 17 maj 1893. (Zorns klippsamling, 1875–1914, 
”World’s Fair Letter”, s. 57.)

59 Zorn, 1982, s. 79. Zorns beskrivning är daterad 13 mars 1911, det vill säga 18 år 
senare.

60 Brummer i Zorn, 1982, s. 199.
61 www.gardnermuseum.org/collection/overview.asp, tillgänglig 14 maj 2002. Se 

även Zorn, 1982, s. 199–200.
62 I museets permanenta samling hänger också en kritteckning av Karl Nordström 

av Varbergs fäste, ett nog så udda inslag i ett amerikanskt museum. På museets 
hemsida beskrivs Zorns porträtt av Mrs Gardner på följande sätt: ”The sense of 
vitality and artistic flair that she found in Venice – and by which she lived her life 
– is eloquently captured in Zorn’s Mrs. Gardner in Venice, 1894. Painted in the 
Palazzo Barbaro, the portrait captures the moment when Isabella Stewart Gard-
ner, watching fireworks from a balcony, stood in the doorway, arms outstretched 
and invited her guests to join her to watch the display.” (www.gardnermuseum.
org/collection/overview.asp, tillgänglig 14 maj 2002.)

  Lena Johannesson pekar i en intressant analys av porträttet på hur Zorn valt 
att avbilda en händelse eller en känsla, snarare än att fokusera på att återge Gard-
ners anletsdrag. Hon sätter det i samband med Zorns oförmåga att försköna sina 
modeller. Gardner köpte dessutom in hela upplagan av den etsning av henne som 
Zorn utförde samma år. (Utförligt behandlat i Lena Johannesson, ”Fenomenet 
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Zorn – världs- och verklighetserövraren”, Zorn i svart och vitt. Anders Zorn som 
etsare, tecknare och fotograf, (red. Birgitta Sandström), Mora 2002, s. 130–138.

63 Zorn, 1982, s. 79.
64 Citerat ur Mary Towley Swanson 2004, kap 2, s. 6.
65 Gullberg, 1893, s. 140–141.
66 A.a.s. 171.
67 Boëthius, 1949, s. 322–328.
68 Ehrensvärd, 1966, s. 355.
69 Citerat ur Strömbom, 1965, s. 84.
70 Ehrensvärd, 1966, s. 354.
71 Citerat ur Strömbom, 1965, s. 84.
72 Se Bilaga nr 8 till Svenska Kommittéens för Verldsutställningen i Chicago berät-

telse till Konungen, U6 vol. 36, rA.
73 Boëthius, 1949, s. 325–326.
74 ”The Swedish Paintings”, The Art Amateur, vol. 29, nr 1 juni 1893, s. 12.
75 Victor, ”Art at the World’s Fair”, The North, odat, [1893], Zorns klippsamling, kap-

sel 1875–1914.
76 Ibid.
77 Frances A Shaw, ”Art at the Fair”, okänd, odat, [1893], Zorns klippsamling, kapsel 

1875–1914.
78 Henri Usselman, Complexite et importance des contacts des peintres Nordiques avec 

I’impressionisme, (diss.) Göteborg 1979.
79 Margareta Gynning, Det ambivalenta perspektivet. Eva Bonnier och Hanna Hirsch-

Pauli i 1880-talets konstliv, (diss.) Stockholm 1999, s. 43–46. Tankegången är inte 
helt utredd hos Gynning – det finns en tendens att blanda samman medelvägen 
som 1) konstnärligt val, 2) uppfattning hos publiken, och 3) medelvägen som ett 
resultat av historieskrivningen. Hon tillskriver medelvägen vissa konstnärliga 
grepp, som förenar drag från avantgardet och den akademiska konsten. Ur mitt 
perspektiv är avantgardet något som är avhängigt samtida positioner på konst-
fältet, samt dessutom något som kan legitimeras först i efterhand av historie-
skrivningen.

Z o r n  ä l s k a r  a m e r i k a ,  a m e r i k a  ä l s k a r  Z o r n
1 Hallowell var nära vän med Mrs Palmer Potter, och organiserade utställningen 

med utländska mästerverk på världsutställningen 1893. (Carolyn Kinder Carr och 
Sally Webster, ”Mary Cassatt and Mary Fairchild MacMonnies: The Search for 
Their 1893 Murals”, American Art, vol. 8, nr 1 (Winter, 1994), s. 52–69.

2 Swanson, 2004, kap 2, s. 5.
3 Cawelti, 1968, s. 335–336.
4 A.a.s. 336.
5 Just denna ordalydelse är hämtad från ”Art Notes”, Philadelphia Inquirer, 14 ja-

nuari 1894, (Zorns klippsamling, 1875–1914, Zornmuseet, s. 79)
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6 Lena Johannesson, ”Fenomenet Zorn – världs- och verklighetserövraren”, Zorn 
i svart och vitt. Anders Zorn som etsare, tecknare och fotograf, (red. Birgitta Sand-
ström), Mora 2002, s. 111–141.

7 Gerda Boëthius, Zorn. Swedish Painter and World Traveller, Stockholm 1959, s. 100.
8 A.a.s. 108.
9 ”On Swedish Art In America”, ospec., Zorns klippsamling, 1875–1914, Zornmu-

seet, s. 149.
10 ”Anders Zorn Extols The Progress Of American Art”, Chicago Times Herald,  

26 oktober 1900, Zorns klippsamling, 1875–1914, Zornmuseet, s. 155.
11 Boëthius, 1959, s. 118. F. Keppel & Co låg på 1890-talet på 20 East Sixteenth 

Street.
12 Boëthius förmodar att Keppel redan tidigare gjort framstötar om att ställa ut 

Zorn. (Boëthius, 1949, s. 321.)
13 Zorns position som en mästerlig ”painter-etcher” är grundmurat redan tidigt vå-

ren 1894 att döma av pressklippen i Zorns klippsamling.
14 Denna katalog och flera andra från Keppel finns i Thorsten Laurins klippsamling, 

Zorniana. Utländska konsttidskrifter 1889–1906.
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(E-post från Olle Östlind till förf., 3 juni 2002.)

10 Östlind, 1997, s. 243.
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ningsartikel om Goodwin i USA. Det behöver inte betyda att det inte finns någon, 
antalet dagstidningar i USA var mycket stort, men det är en indikation på att 
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and Architecture of the Countries around the Baltic Sea, (red. Krista Kodres, Piret 
Lindpere och Eva Näripea) Tallin 2003, s. 222.

3 Med ”log house” avses konstruktioner med runda eller fyrkantsbilade stockar 
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mars 1938. För resonemang om hur Printzhof kan ha tett sig, se även Magnusson, 
2003, s. 224–227.) På senare år har det ifrågasatts om dessa utgrävningar verkligen 
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från Director Donna Williams till förf, Harrisburg pA, 10 september 2007.) Profes-
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5 Jasper Danckaerts, Journal 1679–1680, (red. Barlett Burleigh James och J. Frank-
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terial Cultural Legacy of New Sweden on the American Frontier”, New Sweden 
in America, (red. Carol E. Hoffecker, Richard Waldron, Lorraine E. Williams, and 
Barbara E. Benson), Newark och London 1995, s. 302–318.

11 Adressen är 9 Creek Road, Drexel Hill, Delaware County, Pennsylvania. Stugan 
har två rum, men dessa hade ursprungligen ingen förbindelse. Tillbyggnaden an-
ses idag vara 10–15 år yngre än huvudbyggnaden och ursprungligen ha haft en 
separat ingång.
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gjorde tillsammans med Matti Kaups, The American Backwoods Frontier. An Ethnic 
Ecological Interpretation, Baltimore och London 1989, s. 151. På inget ställe re-
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Log Cabin” sommaren 2007 uppgavs byggnaden vara från 1645–47, baserat på en 
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rapport.
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tiotalet började pengar samlas in för att restaurera huset. Sharon Hernes Silver-
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Department of Forests and Waters, with help from the Works Progress Adminis-
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efforts the structure would have collapsed and been lost forever, it is also true 
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”New Sweden and the New World: History Lessons from the Morton Homes-
tead”, Pennsylvania Heritage Magazine, vol. 25, nr 1, vintern 1999, tillgänglig på 
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15 Silverman, 1999.
16 Jordan och Kaups, 1989, s. 184–189, Erixson, 1947, s. 196–229.
17 Den är tidigast dokumenterad 1720 och beboddes fram till 1930-talet. (Informa-

tion från museets utställning samt Weslager 1969.) Uppgifter om stugans för-
flyttningar har lämnats av Kathryne Larrivee, Assistant Curator vid Delaware 
Agricultural Museum. (E-post, 27 januari 2007, till förf.)

18 Jordan, 1995, s. 305.
19 Jordan och Kaups, 1989, s. 135–178. Knuttimring förekommer huvudsakligen  

i områden med god tillgång till rakvuxen barrskog, som Norge, Finland och 
Ryssland (dvs. i barrskogsbältet). I lövskogsregionerna i södra Sverige dominerar 
korsvirke och skiftesverk i den traditionella träbebyggelsen. (Finn Werne, Bön-
dernas bygge. Traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige, Höganäs, 1993,  
s. 105–109.) Werne skiljer mellan två skandinaviska knuttimringstraditioner: 
”den sydskandinaviska som arbetar med raka eller laxade knutskåror, fyrskrätt 
eller sågat timmer och ganska grunda långdrag med svagt markerade kanter”, 
respektive ”den nordskandinaviska som arbetar med rundtimmer eller tvåsidigt 
bilat timmer, sneda knutskåror och vassa långdragskanter där väggen tätar sig 
genom stockarna nersjunkning och svaga deformation”. (Werne, 1993, s. 173.) En-
ligt Finn Werne började man att under slutet av 1500-talet använda bilat timmer 
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i Sverige, och efter 1600-talet användes obilat timmer ytterst sällan till bostads-
hus. (Werne, 1993, s. 123.)

20 Jordan och Kaups, 1989, s. 137–157.
21 Rygert, 1996, s. 6.
22 Det fanns en äldre träkyrka i Philadelphia, uppförd 1695 som lär ha haft ett ty-

piskt svensk utseende. (Hugh Morrison, Early American Architectur. From the First 
Colonial Settlements To the National Period, New York 1952, s. 506–510.)

23 Acrelius, 1966, s. 156–157, 176–177, 190–193.
24 Weslager, 1969, s. 158–159; Pehr Kalm, Resejournal över resan till norra Amerika, 

2 bd, Helsingfors 1970 (se register i band 2); Kalm skriver att de amerikanska 
Sachsfönstren är mer bekväma än de svenska som hänger på gångjärn. (A.a. bd 2, 
s. 195.)

25 Weslager, 1969, s. 101–105.
26 Morrison, 1952, s. 13.
27 Weslager, 1969, s. 148–205.
28 Jordan och Kaups, 1989, s. 179–210.
29 Morrison, 1952, s. 13.
30 Weslager, 1969, s. 8.
31 Axel Klinkowström, Bref om de Förenta Staterna författade under en resa till Ame-

rika, åren 1818, 1819, 1820, Stockholm 1824, s. 32–33. Översatt och med register i 
Klinkowström, Axel Leonhard, Baron Klinckowström’s Amerika 1818–1820, (över-
satt och redigerad av Franklin D. Scott), Evanston, Illinois, 1952, s. 19. (Citatet 
ur kapitlet ”One Soon Tires of Regularity”). Se även s. 51–52 om kvarvarande 
svenska byggnadstraditioner och om att det svenska språket nu är utdött.

32 Morrison, 1952, s. 13–14.
33 John Finerty, Warpath and Bivouac, or, The conquest of the Sioux. A narrative of stir-

ring personal experiences and adventures in the Big Horn and Yellowstone expedition 
of 1876, and in the campaign on the British border, in 1879, Chicago 1890, s. 313.

34 Edward Pessen, The Log Cabin Myth, the Social Backgrounds of the Presidents, New 
Haven 1984.

35 Rygert, 1996, s. 6.
36 Det antas på olika håll att de röda ladorna är ett skandinaviskt inflytande. Ex-

empelvis skriver Elsa Lagervik att när man undersöker vilka som bott på går-
darna med röda lador ”kommer man nästan undantagslöst fram till att det varit 
svenskar”. Hon för också fram tanken att de skulle tagit med sig färgpulver från 
Sverige. (Elsa Lagervik, The people of the red barns/De röda ladornas folk, Ockelbo 
1996, s. 16.) Detta antagande finner dock lite stöd i den forskning som finns om 
ladugårdar i USA. Forskningen är omfattande men regionalt präglad vilket gör den 
svår att generalisera. I Mellanvästern, som ju hade den största populationen av 
svensk-amerikanska bönder, tycks ladorna och ladugårdarna sällan ha målats före 
inbördeskriget (1861–65). Därefter förefaller de oftast ha målats vita eller röda (det 
finns även gula, grå, gröna och blå i fallande frekvens). Färgvalet kan sättas i sam-
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band med ekonomiska faktorer. På 1860-talet var den vita färgen billigast, men 
1872 började billig ”venetiansk röd” färg säljas i Ohio. Bland tvåfärgade lador är 
således röda med vita lister vanligast. Tilläggas kan att det i delar av Mellanvästern 
även finns en tradition av helt omålade lador. Att den svenska invandringen, som 
på allvar kom igång först efter inbördeskriget, skulle ha haft betydelse för sprid-
ningen av röda lador tas inte upp av den kulturgeografiska och byggnadshistoriska 
forskningen, utan analyseras i mer generella termer av ”europeiskt inflytande”. Jag 
finner det dock inte orimligt att många svenska immigranter (dvs. från de delar 
av Sverige som vid denna tid hade en tradition av röda lador) föredrog att måla 
med röd färg hellre än vit, om än med venetianskt rött istället för falurött. (För en 
sammanfattning, se David T. Stephens, ”Midwest Barn Decor”, i Allen G. Noble & 
Hubert G. H. Wilhelm, Barns of the Midwest, Athens 1995, s. 237–258.)

  Även ladornas form har varit föremål för en lång rad studier i USA, där sprid-
ningen delvis följer etniska mönster (men även geografiska förutsättningar, typ 
av jordbruksverksamhet, etc.). Som typiskt svenska lador/ladugårdar brukar an-
föras byggnader som kombinerar en knuttimrad ladugårdsdel för kor med en hö-
lada av vertikalt resta plank. Även gavelfältet på ladugårdsdelen är vanligen täkt 
med plank i den ”svenska” typen. De svenska ladorna har en långsträckt planform 
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Vassar, New York, där författaren själv tagit sin examen. I sin beskrivning av 
skandinaver (”…hon var rädd för att Harald skulle försjunka i ett sådant där 
skandinaviskt svårmod om hon inte talade.”, s. 83) och skandinavisk design 
(”Varenda möbel var sista skriket: blonda svenska stolar och slagbord (av obe-
handlad björk) i matvrån…”, s. 92) är det dock femtiotalets Sverigebild, inte tret-
tiotalets, som kommer till uttryck. (Mary McCarthy, Gruppen, Stockholm 1964.)

204 Berg, 1938, s. 167.
205 Joseph Husband, ”The Domestic Art of Sweden”, The House Beautiful, vol. 67, 

maj 1930, s. 615.
206 Oscar S. Fitzgerald, Four Centuries of American Furniture, Radnor 1995, s. 316–

317.
207 Robert Schonfeldt, ”Marketing easier living, the commodification of Russel 

Wright”, Russel Wright, Creating American Lifestyle, New York 2001, s. 144.
208 Schonfeldt, 2001, s. 144.
209 Skrivmaskinsmanus, The Wright’s Papers, Syracusa University, New York.
210 Schonfeldt, 2001, s. 146.
211 A.a.s. 146–147.
212 Conant Ball catalog of 1935, citerad ur Schonfeldt, 2001, s. 145.
213 Beatrice G. Rosahn, Home furnishings offer wide choice”, New York Times, 8 

januari 1938. ”Popular because it is so distinctly American is the simple, sturdy 
maple furniture.” (Walter Rendell Storey, ”Home Decoration: Colonial Furni-
ture Leads”, New York Times, 29 januari 1939.)
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214 Alla citat ur ”Swedish Modern”, House and Garden, vol. 73, februari 1938, s. 50.
215 ”7 Trends to Watch”, House and Garden, vol. 73, april 1938, s. 50–54.
216 A.a.s. 53.
217 Berg, 1938, s. 164.
218 ”7 Trends to Watch”, House and Garden, vol. 73, april 1938, s. 53.
219 Storey, 1939.
220 ”The outstanding furniture style of 1939, as of 1938, is Swedish Modern, a subtle 

combination of simplicity and function usually in light woods. One manufactur-
er, however, is showing an entirely new line of Pennsylvania Colonial.” (Osigne-
rad artikel med anledning av att möbelmässan Chicago öppnande i januari 1939, 
”Furniture Marts Opening in Chicago”, New York Times, 9 januari 1939.) Jämför 
med samma tidning 20 dagar senare: ”This typically American style [Colonial] 
still leads, it seems, far outstripping other styles in popularity.” (Storey, 1939.)

221 Walter Rendell Storey, ”The Arts of Sweden Influence Our Designers”, New York 
Times, 19 juni 1938.

222 ”Swedish inspiration”, House and Garden, vol. 73, juni 1938, s. 60–61.
223 Christine Holbrook, ”1938 Modern – Thanks Sweden”, Better Homes and Gar-

dens, vol. 17, november 1938, s. 28.
224 Holbrook, 1938, s. 28.
225 Rosahn, 1938.
226 ”We give you a livable modern – and it’s called ’Swedish Modern’”, The American 

Home, vol. 20, oktober 1938, s. 12–13.
227 Möblerna kom från John M. Smyth’s Homemakers furniture, en av de största 

möbelhandlarna i Chicago. Firman likviderades 2005. Med vad som kan tyckas 
som en historiens ironi skyllde företaget på konkurrensen från Target och IkeA. 
(Becky Yerak, ”Homemakers’ 130-year run almost done”, Chicago Tribune, 30 
augusti 2005.)

228 $1 200 motsvarar cirka $15 900 i 2003 års priser enligt amerikanskt konsument-
prisindex.

229 ”50 000 see Smyth’s Swedish Modern Apartment”, Furniture Record, 15 mars 
1939.

230 För modernisterna var det viktigt att den nya tidens arkitektur och formgiv-
ning inte var någon ”stil”. Stil gav associationer till 1800-talets stilarkitektur 
och stilmöbler. Modernisterna ansåg att den nya tidens former var stillösa  
i betydelsen att de var universella och utgick från funktionen.

231 G. A. Berg, ”Swedish Modern”, Design, vol. 40, december 1938, s. 4.
232 G. A. Berg, ”What is Swedish Modern”, American Home, vol. 22, juli 1939, s. 22.
233 G. A. Berg, ”Swedish Modern”, Design, vol. 40, december 1938, s. 5.

d e l a w a r e j u B i l e e t ,  e n  s v e n s k  s a k ?
1 Jag kommer inte att behandla världsutställningen i Philadelphia 1926, Sesqui-Cen-

tennial Exposition, också känd som ”Rainbow City”. Den var öppen från den 1 juni 
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till den 30 november 1926. Dåligt väder och besökssiffror långt under de förväntade 
ledde till en ekonomisk katastrof för arrangörerna. Sverige deltog tillsammans med 
32 andra nationer, enligt uppgift på www.earthstation9.com/index.html?1926_ses.
htm, tillgänglig 7 februari 2007. Jag har inte återfunnit någon svensk rapport eller 
dylikt från utställningen. Ett svenskt deltagande omnämns kortfattat i Steuart M. 
Emery, ”Sesquicentennial Fair Shows Our Progress. Many Nations Will Participate 
in the Philadelphia Exposition Celebrating 150 Years of American Independence”, 
New York Times, 23 maj 1926. Det svenska deltagandet var förmodligen på låg nivå, 
även om kronprins Gustav Adolf besökte Philadelphia i början av juni 1926, och 
uppmärksammades i de amerikanska rapporterna från utställningen.

2 Francis Burke Brandt och Henry Volkmar Gummere, Byways and Boulevards In 
and About Historic Philadelphia, Philadelphia 1926.

3 En hel del pressklipp finns i Utställningsbestyrelsen för Nya Sverigeminnet 1936, 
U14 vol. 22, rA. Obs! En hel del felaktigt placerade i mappen ”Tidningsklipp rö-
rande minnesutställningen”.

4 ”Gustaf Proves He’s Democratic Prince Visits Art Exhibit, Wears Same Pants He 
Wore Yesterday”, Chicago American, 15 juli 1938. (Utställningsbestyrelsen för Nya 
Sverigeminnet 1936, U14 vol. 22, Sigfrids Edströms mapp, rA.)

5 Pressklipp finns i Utställningsbestyrelsen för Nya Sverigeminnet 1936, U14 vol. 
22, rA.

6 Övriga föreläsare var The Svedberg, Einar Hammarsten, Eli Heckscher, Nils Herlitz, 
Arvid Lindau, Knut Lundmark, Hanna Rydh, Dag Strömbäck och Gunnar Ågren. 
(Verksamhetsberättelse för föreläsningsturneéen, Olof H. Lamm, 14 januari 1939, 
Utställningsbestyrelsen för Nya Sverigeminnet 1936, U14 vol. 15.) Asplund skulle 
föreläsa vid utbildningsinstitutioner som Harvard, Princeton, Michigan Univer-
sity, Cranbrook Academy, Syracuse och Michigan. Eventuellt skulle han även resa 
till Stillahavskusten. (Klipp utan datum eller tidningsangivelse med rubriken ”Sju 
vise män från Sverige till Amerika”; ”Förtrupp för jubileumsåret”, Svenska Ameri-
kanska Tribunen, 12 augusti 1937. Utställningsbestyrelsen för Nya Sverigeminnet 
1936, U14 vol. 22, mapp ”Tidningsurklipp rörande minnesutställningen, rA.)

7 Øverland, 2000.
8 Blanck, 1997.
9 John Morton kan ha varit ättling till en svensk vid namn Mårten Mårtensson. 

Alternativt till en finländare vid namn Martti Marttinen. Eller till någon annan. 
(Øverland, 2000, s. 79–82.)

10 Øverland, 2000, s. 182.
11 Konflikterna kring jubileet är noggrant undersökta av Max Engman i artikeln 

”The Tug of War Over ”Nya Sverige” 1938, Swedish-American Historical Quarter-
ly, vol. 45, nr 2, april 1994, s. 69–117. Målningen finns i University of Delawares 
konstsamling.

12 Helge Almquist, ”Kolonistmonumentet i Delaware – en sextioårig tanke”, Svenska 
Dagbladet, 8 april 1938; Engman, 1994, s. 71.
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13 Øverland, 2000, s. 180; Engman, 1994, s. 71.
14 Francis T. Plym från Michigan utsågs till ordförande för generalkommittén och 

Oscar Solbert till orförande för den exekutiva kommittén. Historikern Amandus 
Johnson utsågs till sekreterare. (Engman, 1994, s. 72.)

15 Engman, 1994, s. 73–74.
16 A.a.s. 74–75. Idag seglar en ”kopia” av Kalmar Nyckel sommartid på floden.
17 Ud tidningsklipp, serie 3, vol. 352, rA.
18 Foto av modellen finns i Stockholms-Tidningen, Stockholms Dagblad, 19 november 

1936.
19 Brev från Carl Milles till Sigfrid Edström, Cranbook 10 november 1936. (Utställ-

ningsbestyrelsen för Nya Sverigeminnet 1936, U14 vol. 15, rA.)
20 ”Eldh-Östberg göra USA-monument”, Svenska Dagbladet, 5 januari 1937. (Ud tid-

ningsklipp, serie 3 vol. 352, rA.)
21 Illustrerad i Social-Demokraten 12 januari 1937.
22 En del kritik framfördes i Sverige mot att Milles utsetts utan öppen diskussion 

och mot att ingen öppen tävling utlysts. (Se klipp i Ud tidningsklipp, serie 3 vol. 
352, rA.) Milles kunde också glädja sig åt att hans student och medhjälpare vid 
Cranbrook, tysken Carl Schmitz, vann tävlingen om jubileumsmynt som an-
ordnades av den amerikanska kommittén. (”Tysk skulptör vann tävlan om De-
lawaremynt”, Stockholms-Tidningen Stockholms Dagblad, 13 februari 1937, Ud tid-
ningsklipp, serie 3 vol. 352, rA.) Myntet gavs ut som halvdollarmynt med Kalmar 
Nyckel i relief på ena sidan och Old Swedes Church i Wilmington på den andra.

23 Revisionsberättelse 3 juni 1938, Utställningsbestyrelsen för Nya Sverigeminnet 
1936, U14 vol. 15, rA.

24 ”Negrer i svensk folkdräkt på gatorna i Wilmington”, Svenska Dagbladet, 27 juni 
1938, Ud tidningsklipp, serie 3 vol. 353, rA.

25 Talet finns återgivet i ”Addresses by Prince Bertil, Roosevelt and Hull at Delaware 
Ceremony”, New York Times, 28 juni 1938.

26 Kastrup, 1985, sid 52.
27 PM angående Konstutställningen 14 augusti 1937, Utställningsbestyrelserna, 

Nya Sverigeminnet 1936, vol. 13, rA.
28 I kommittén för trehundraårsminnets konstutställning satt även Olof Lamm 

(som ordförande), Sigurd Curman, Axel Gauffin, Andreas Lindblom, Erik Wetter-
gren och Åke Stavenow. (”Berättelse om den svenska konstutställningen i U.S.A. 
kallad ’The Swedish Tercentenary Art Exhibit 1937–1938” daterad 21 december 
1938, Utställningsbestyrelserna, Nya Sverigeminnet 1936, vol. 13, rA.)

29 Kopia av brev från George Jeppson till Wollmar Boström, 5 maj 1936. (”Berättelse 
om den svenska konstutställningen i U.S.A. kallad ’The Swedish Tercentenary Art 
Exhibit 1937–1938’” daterad 21 december 1938, Utställningsbestyrelserna, Nya 
Sverigeminnet 1936, vol. 13, rA.) Om George Jeppson se: Brita Hardenby, ”När 
höganäsarna gick till Jeppsons shop”, Kullabygd, vol. 69, 1996, www.hembygds-
historia.se/kullens/kullabygd/jeppsons.htm, tillgänglig 2 februari 2007.)
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30 ”Berättelse om den svenska konstutställningen i U.S.A. kallad ’The Swedish Ter-
centenary Art Exhibit 1937–1938’” daterad 21 december 1938. (Utställningsbesty-
relserna, Nya Sverigeminnet 1936, vol. 13, rA.)

31 Swanson, 2004, kap. 6, s. 7.
32 ”Berättelse om den svenska konstutställningen i U.S.A. kallad ’The Swedish Ter-

centenary Art Exhibit 1937–1938’” daterad 21 december 1938. (Utställningsbesty-
relserna, Nya Sverigeminnet 1936, vol. 13, rA.)

33 Den visades på Worcester Art Museum (15 oktober – början av november; 18 000 
besökare), Minneapolis Institute of Art (12 november–30 november; 26 000), The 
Cleveland Art Museum (början av december till 4 januari 1938; 15 000), St Louis 
Art Museum (8 januari–30 januari; 14 000), The Chicago Art Institute (3 februari– 
slutet av februari; 81 000), Toledo Art Museum (15 mars–1 april; 8 000), The Car-
negie Institute (9 april–1 maj; 27 000), The Corcoran Gallery, Washington D.C. (10 
maj–29 maj; 10 000), Wilmington Art Center (5 juni–18 juni; 7 000), samt The  
Philadelphia Art Museum 29 juni; 16 000). (”Berättelse om den svenska konstut-
ställningen i U.S.A. kallad ’The Swedish Tercentenary Art Exhibit 1937–1938’” da-
terad 21 december 1938, Utställningsbestyrelserna, Nya Sverigeminnet 1936, vol. 
13, rA.)

34 ”Berättelse om den svenska konstutställningen i U.S.A. kallad ’The Swedish Ter-
centenary Art Exhibit 1937–1938’” daterad 21 december 1938, Utställningsbesty-
relserna, Nya Sverigeminnet 1936, vol. 13, rA.

35 Zorn är utställningens ryggrad, skrev exempelvis George Foxhall, ”Swedish Art Is 
Exhibited At New York”, Worcester Evening Gazette, 24 september 1937.

36 Se Alma Luise Olson, ”Swedish Art Background”, New York Times, 5 september 
1937; Edward Alden Jewell, ”Art Tercentenary of Sweden Opens”, New York Times, 
24 september 1937; Edward Alden Jewell, ”Norse Art. Swedish Exhibition A Wide 
Survey”, New York Times, 3 oktober 1937.

37 Walter Rendell Storey, ”Swedish Peasant Art In New York Exhibition”, New York 
Times Magazine, 26 september 1937.

38 ”Famous for feats of war and lusty paganism and farflung commerce” ur Jewell, 
”Norse Art…”, 1937.

39 Notis i Nordstjernan 30 september 1937.
40 Jewell, ”Norse Art…”, 1937.
41 E.G., ”Swedish Art Exhibit Traces Viking Influences”, New York World-Telegram, 25 

september 1937.
42 Leila Mechlin, ”Sweden Exhibits Historic Art Here”, The Sunday Star, 8 maj 1938.
43 E.S., ”Vår konstutställning i USA en stor seger”, Stockholms Tidningen Stockholms 

Dagblad, 27 mars 1938.
44 E.S., ”Vår konstutställning…”, 1938.
45 Ud tidningsklipp, serie 3, vol 352 a, 352 b och 353, sistnämnda innehåller även lösa 

klipp, rA.
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m o r g o n d a g e n s  v ä r l d
1 Se protokoll för första sammanträdet. (New York-utredningen, protokoll den 26 

augusti 1937, Utställningsbestyrelsen U15 vol. 1, rA.) Svenska företag och form-
givare deltog detta år även i Golden Gate International Exposition i San Francisco, 
men utan officiellt stöd från Svenska Slöjdföreningen eller den svenska staten. 
(Ostergard, 1996, s. 149–150.) Den svenska avdelningen var formgiven av Bengt 
Gate och inrymd i International Hall. Liksom i New York markerade Sverige sin 
närvaro genom en stor dalahäst och ett roterande smörgåsbord. Möblerna var 
formgivna av bland andra Bruno Mathsson och G. A. Berg. Enligt den officiella 
gudieboken innehöll den svenska avdelningen ”glass, matches, AGA lighthouses, 
telephones, ceramics, precision gauges, arts and crafts, Greta Garbo, and other 
subjects for which this country is famous”. (Official Guide Book, Golden Gate In-
ternational Exhibition, revised edition, San Francisco 1939, s. 55.) Tidskriften Form 
rapporterade om ett stort intresse från amerikanska besökare. (”Golden gate ut-
ställningen”, Form, 1939, s. 83.) Sverige fanns också representerat på konstavdel-
ningen, genom bland annat ett ”Country Bed and Sitting Room” (Svenskt Tenn 
och Josef Frank) och en ”Setting For A Swedish Collection” (G. A. Berg och Olof 
Östberg). Där fanns svensk keramik, glas, bokkonst och textil. (Decorative Arts. 
Official Catalog Department of Fine Arts Division of Decorative Arts. Golden Gate 
International Exposition, San Francisco 1939.)

2 I utredningen satt även Herman Eriksson, Axel Jonsson, Olof H. Lamm, Bengt 
Ljungberger och Folke Stenbeck.

3 Utredning angående svenskt deltagande i världsutställningen i New York 1939, Stock-
holm 17 januari 1938, s. 4; Einar Edman, Med reklamen i sitt hjärta. Blänk ur Folke 
Stenbecks liv och verk, u.o. 1958, s. 16–17, 46, 76–77.) Ervaco hade sitt urprung  
i Erwin Wasey & Co. Det amerikanska ägandet avvecklas 1939. Erwin Wasey & 
Co tillskrivs ofta att ha genomfört den tidigaste marknadsundersökningen i Sve-
rige vid tjugotalets mitt (Sven Rygaards studie av kakaokonsumtion), men Tom 
Björklund pekar på Sven O. Blomquists undersökningar av Fordbilarnas andel av 
trafiken vid Slussen 1924 som en föregångare. (Edman, 1958, s. 16–17; Tom Björk-
lund, Reklamen i svenska marknaden 1920–65, Stockholm 1967, bd 1, s. 102–103.)

4 Viktig i sammanhanget var Gerhard Törnqvist (1894–1963) som 1934 fick den 
nyinrättade professuren i företagsekonomi med inriktning på distributionseko-
nomi vid Handelshögskolan. 1919–20 hade han studerat vid Columbia University 
i New York. (Björklund, 1967, bd 1, s. 61, 68–69, 129.) Även Folke Stenbeck hade 
studerat i USA och sägs vara den som förde in ett amerikanskt reklamtänkande  
i Sverige. (Björklund, 1967, bd 1, s. 13.)

5 Det praktiska arbetet utfördes av ImU, som i handlingarna har adress: Axel 
Åström, The Institute of Research, Sveavägen 90, Stockholm. (New York-utred-
ningen, ”Memorandum and Plan” den 10 september 1937, Utställningsbesty-
relsen U15 vol. 1, rA.) I utredningens slutbetänkande anges att Törnqvist och 
Prindle haft ”överinseende” av marknadsundersökningen som utförts av ImU. 
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(New York-utredningen, Stockholm den 17 januari 1938, s. 4.) Folke Stenbeck un-
dertecknade marknadsundersökningen för ImU:s räkning tillsammans med Axel 
Åström.

6 Institutet för marknadsundersökningar: Till New York-utredningen, Rapport över 
undersökningar i U.S.A. och Sverige för Sveriges deltagande i the New York Worlds Fair 
1939, [sic!] s. 1. I brödtexten, som är skriven på skrivmaskin, används korrekt 
genetivapostrof på ”World’s”, men i det inbudna exemplar av utredningen som 
jag använt (Arkiv Svensk Form, serierubrik: ”Registraturen”, seriesignum: F1, se-
rievolym: 10, 1935–1940, SSA.) har apostrofen fallit bort på omslag och titelsida.

7 Ingen skulle idag gå in i ett lika omfattande projekt utan grundliga marknadsun-
dersökningar. Ändå har tillvägagångssättet fått Linda Rampell att ana en konspi-
ration. Rampell får undersökningen att framstå som ett bevis för den, i hennes 
ögon, lömska strategi som ledande företrädare för svensk design använde sig av: 
”I Arkiv Svensk Form finns en bok med den långa titeln Till New York-utredningen. 
Rapport över undersökningar i U.S.A. Och Sverige för Sveriges deltagande i THE NEW 
YORK WORLDS FAIR 1939. [– – –] Med versaler har någon prydligt skrivit ”HEM-
LIG” i nedre hörnet.” (Rampell, 2002, s. 60.) Blyertsanteckningen på Stavenows 
exemplar beror på att ImU:s rapport inte var offentlig under det att utredningen 
arbetade.

8 Till New York-utredningen, s. 7–9.
9 A.a.s. 11–12.
10 A.a.s. 21–22.
11 A.a.s. 33.
12 A.a.s. 28–29.
13 A.a.s. 33.
14 A.a.s. 2.
15 A.a.s. 7.
16 A.a.s. 36.
17 A.a.s. 57.
18 A.a.s. 42.
19 A.a.s. 53.
20 A.a.s. 43.
21 A.a.s. 50–51.
22 Utredning angående Sveriges deltagande…, s. 7–8.
23 A.a.s. 9–10.
24 A.a.s. 11.
25 A.a.s. 11.
26 A.a.s. 13–16.
27 A.a.s. 14.
28 A.a.s. 15–18.
29 New York-utredningen, protokoll den 4 oktober 1937, Utställningsbestyrelsen 

U15 vol. 1, rA.
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30 Noteras kan att G. A. Berg inte besvarade enkäten, inte heller Märta Måås-Fjet-
terström, Svenska Möbelfabrikerna och ytterligare ett par producenter. (Svenska 
Slöjdföreningens enkät, bilaga 4, New York-utredningen, Utställningsbestyrelsen 
U15 vol. 1, rA.)

31 Se generalkommissarie Folke Bernadottes verksamhetsberättelse för Svenska 
New York-utställningen 1939. (Arkiv Svensk Form F1:11 Registraturen 1938–
1940, mappen New York-utställningen 1939–1940, SSA.) Utställningsbestyrelsen 
var organiserad i åtta sektioner: Turistsektionen, Ekonomi-tekniska sektionen, 
Sociala sektionen, Konstsektionen, Filmsektionen, Propagandasektionen, Hon-
nörssektionen samt Sektionen för förberedande av ”Sweden Day”.

32 Sven Markelius presenterar paviljongen i ”Sverige bygger i New York, den svens-
ka paviljongen på World’s Fair”, Byggmästaren, nr 33, 1939, s. 404–412.

33 Detta var en replik av Engelbrektsstatyn i Arboga som restes 1935 till 500-årsmin-
net av riksdagens öppnande.

34 Protokoll från Propagandasektionen, 20 december 1938, U15 vol. 12, mapp B361, 
rA. En mer livfull redogörelse av Propagandasektionens möte finns hos Edman, 
1958, s. 88–89: ”Disponent Elof Ericsson fastslog hästens reklamvärde men ’det 
är givet att, om H.K.H. är emot hästen, skjuter vi honom’. – Det är väl inte mig 
du menar? Sa H.K.H. Med ett illmarigt ögonkast på disponent Ericsson. ’Hästen 
sköts med 6 kulor mot 1’ har Folke Stenbeck antecknat i marginalen till diskus-
sionsresumén.” (A.a.s. 89.)

35 C.O., ”Around the Fair. Foreigners and Natives”, The New Yorker, vol. 15, nr 22, 15 
juli 1939, s. 34.

36 Sweden at the New York Fair, red. Naboth Hedin, opag. [1939].
37 Statyn gjorde reklam för Orrefors. Viktuppgiften är hämtad från Naboth Hedin 

Sweden at the New York World’s Fair, opag.
38 Stenläggningen på innegården bekostades genom sponsring där företagen fick 

sina namn inhuggna i plattorna. För medverkande företag se broschyren Sweden 
Square, New York World’s Fair 1939, u.o. u.å. Stenen var bruten i Hejdeby på Got-
land. Utställningsbestyrelsens tanke var att platsen skulle finnas kvar som en 
offentlig park efter världsutställningen.

39 Det roterande smörgåsbordet fick en hel del uppmärksamhet i pressen. Se t. ex. 
förhandsartikeln: ”Smorgasbord Will Revolve In Sweden’s Fair Pavilion”, New 
York World-Telegram, 11 februari 1939.

40 Sweden Speaks, 1939.
41 Åke Stavenow, ”New York World’s Fair 1939”, Form, vol. 35, nr 6, 1939, s. 124.
42 Elias Svedberg, ”Sverige i New York. Den svenska paviljongen på World’s Fair. 

Konstindustrin”, Byggmästaren, nr 33, 1939, s. 413–416.
43 Hedin, Sweden at the New York Fair, opag.
44 Generalkommissarie Folke Bernadottes verksamhetsberättelse för Svenska New 

York-utställningen 1939. (Arkiv Svensk Form F1:11 Registraturen 1938–1940, 
mappen New York-utställningen 1939–1940, SSA.)
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45 Maria Perers, ”The People’s House in the World of Tomorrow. Interior Design in 
the Swedish Pavilion at the New York World’s Fair 1939”, (dupl.), Bard Graduate 
Center for Studies in the Decorative Arts, Design, and Culture 1999.

46 Widman, 1994, s. 515.
47 Samtal med Hevig Hedkvist 23 mars 2004.
48 Palm lär, enligt egen utsago, ha bidragit till att New York Times visade Wiven Nils-

sons smycken i bild den 5 augusti 1939 och att tidningen sände ut bilder på Or-
refors glas till ett hundratal tidningar i landet. (Tage Palm i brev till Åke Stavenow 
New York 30 juli 1939, Arkiv Svensk Form F1:10 ”Registraturen 1935–40”, SSA.)

49 Flera av dem var dock nytryck av tidigare publicerade uppsatser. Övriga tio är: 
Thorsten Streyffert, The Forest, Sweden’s ”Green Gold”; Magnus Tigerschiöld, Swe-
dish Steel Throughout the Centuries; Nils Berglund, Hugo Osvald, Ludvig Nannes-
son, Science and Cooperation in Swedish Agriculture; Gerhard Törnqvist, An Outline 
of Swedish Retail Distribution; Axel Höjer, Tor Jerneman och Otto R. Wangson, 
Some Aspects of Swedish Social Welfare; Sigfrid Hansson, Employers and Workers in 
Sweden; Gustav Möller, Swedish Unemployment Policy; Alf Johansson och Walde-
mar Svensson, Swedish Housing Policy; samt Ragnar Lund, Swedish Adult Educa-
tion. Samtliga förlagda och tryckta i Stockholm 1939.

50 Ulla Alm, Cooperative Housing in Sweden, Stockholm 1939, s. 36–51.
51 Swedish Cooperative Wholesale Society’s Architecture Office, 1939.
52 Ernst Söderlund och Naboth Hedin, Outlines of Sweden, Stockholm 1939, s. 69–70.
53 Söderlund & Hedin, 1939, s. 70.
54 172 tävlande lämnade in närmare tusen förslag. (Konstsektionens protokoll den 

21 september 1938. Utställningsbestyrelsen U15 vol. 2, rA.) Andra pris gick till 
Elisa Hald för ”Sverigepressen” i glas från Orrefors och tredje till Hemslöjdsför-
bundets provvävnadsverkstad för tabletterna ”Summer in Sweden 1939”. Sex pris 
delades ut och ytterligare fyra förslag köptes in.

55 Nils och Karen Hansson, With Zip and his Master in Sweden, Stockholm 1939.
56 Swedish Arts and Crafts. Swedish Modern – A Movement Towards Sanity In Design, (red. 

Åke Stavenow, Mattis Hörlén, Åke H. Huldt, Elias Svedberg), Stockholm 1939.
57 Swedish Arts and Crafts. Swedish Modern, 1939, s. 13.
58 Perers, 2003, s. 88–93.
59 Christian G. Carron, Grand Rapids Furniture, Grand Rapids 1988, s. 87–88.
60 Nelson, 1990, s. 195–196. Gipsskulpturerna var gjorda på plats efter modeller 

i kvartsskala. Efter utställningen förstördes Milles skulpturer, men det finns 
bronsavgjutningar efter modellen till Astronomen.

61 Lewis Mumford, ”The Sky Line In Flushing. West Is East”, The New Yorker, 17 juni 
1939, s. 38–46.

62 The Architectural Forum, New York, juni, 1939, citerat ur Sweden at the New York 
World’s Fair.

63 Douglas Haskell, The Nation, 20 maj 1939, citerat ur Sweden at the New York World’s 
Fair.
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64 Collier’ Year Book 1939, genom Encarta.msn.com, tillgänglig 23 juni 2006.
65 Talbot F. Hamlin, i Pencil Points, juni, 1939, citerat ur Sweden at the New York 

World’s Fair.
66 Henry Beckett, The New York Post, 18 maj 1939, citerat ur Sweden at the New York 

World’s Fair.
67 ”Trends of Tomorrow”, House and Garden, vol. 76, 1939, juli, s. 14–35.
68 Perers, 2003, s. 78.
69 B.B., ”On And Off the Avenue About the House”, The New Yorker, 22 juli 1939, s. 

56–57.
70 ”Europe comes to the Fair”, House Beautiful, vol. 81, 1939, juli-augusti, s. 18–21.
71 Maria Perers, G. A. Berg – Swedish Modernist Designer and Propagandist, (dupl.) 

Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design, and Culture, 
2003, s. 88–99.

72 Projektet gick ut på att flytta arbetslösa till nya områden, där de mot lön var med 
om att bygga sina bostäder, efter centralt utformade planer. Ett gott exempel på 
detta slags ”idealstäder” är Arthurdale i West Virginia, 1934–35.

73 Berg tänkte sig att mannen i hushållet skulle sätta samman de monteringsfärdiga 
stolarna och bordet. (Perers, 2003, s. 93.)

74 Starr, 1939, s. 164–165.
75 John W. Barger, News-Tribune, 15 juni 1939, citerat ur Sweden at the New York 

World’s Fair.
76 Harper’s Bazaar, juli 1939, citerat ur Sweden at the New York World’s Fair. Även The 

New Yorker rapporterade i sin återkommande bevakning från utställningen om 
hur den svenska restauranten blev alltmer befolkad, tills det under sommaren 
var helt omöjligt att äta en lugn måltid där.

77 Barbro Alving, ”Vad är det för en häst?”, Dagens Nyheter, odat klipp Utställnings-
bestyrelsen U15 vol. 17, rA. Eventuellt från fredagen den 12 maj 1939 (lös lapp  
i kartongen).

78 Generalkommissariens rapport angående svenska utställningen i New York 1939, 
i Arkiv Svensk Form F1:10 ”Registraturen 1935–40”, rA.

79 Brev från Åke Stavenow till Kungl. Kommerskollegium, Stockholm 18 oktober 
1939 (avskrift). (Arkiv Svensk Form F1:10 ”Registraturen 1935–40”, SSA.)

80 Ibid.
81 Alfred Auerbach, ”Amerikanska röster om Svenska Paviljongen”, Form, vol. 35, nr 

6, 1939, s. 130.
82 Gilbert Rodhe, ”Amerikanska röster om Svenska Paviljongen”, Form, vol. 35, nr 6, 

1939, s. 134–135.
83 Delar av den svenska paviljongen hyrdes ut 1940, dalahästen flyttades från en-

trén in i konstindustrihallen, och paviljongen döptes om till Swedish American 
Pavilion. (Att döma av ”Instruktioner för iordningställandet 1940 av Svenska 
paviljongen å New York World’s Fair”, Arkiv Svensk Form, F1:11 Registraturen, 
1938–1940, mappen New York-utställningen 1940, SSA; samt Protokoll hållet vid 
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bestyrelsen för Svenska New York-utställningen 1939 sammanträde i Åtvidabergs 
Huset den 27 juni 1945. Arkiv Svensk Form F1:11 Registraturen 1938–1940, mapp: 
New York-utställningen 1939–1940, SSA.)

84 Det finns diverse telegram, brev och avräkningsnoter i Arkiv Svensk Form F1:10 
”Registraturen 1935–40”, SSA.

85 Se exempelvis Hald och Skawonius beskrivning av Swedish Modern, som ett ut-
tryck för en längtan efter sol och ljus efter de långa svenska vintermånaderna. 
(Arthur Hald och Sven Erik Skawonius, Contemporary Swedish Design. A Survey in 
Pictures, New York och Stockholm 1951, s. 12.)

86 Carl Jonas Love Almquist, Svenska fattigdomens betydelse, Stockholm 1929 [1838]; 
Ellen Key, Skönhet för alla, Stockholm 1899. Key ansåg att de mörka vintermåna-
derna måste motverkas med belysning och ljus formgivning.

87 I själva verket bär också Franks tjugotalsarkitektur på ambivalenta drag, som 
vittnar om såväl pragmatism som intryck från historien. Se vidare Mikael Berg-
quist och Olof Michélsen, Josef Frank. Falsterbovillorna, Stockholm 1998.

88 Josef Frank, ”Rum och inredning”, Form, vol. 30, 1934, s. 217–225.
89 Hedkvist, 2002, s. 68. SAR är en förkortning för Sveriges Arkitekters Riksför-

bund, en intresseorganisation som i dag ingår i Sveriges Arkitekter.
90 Kristina Wängberg-Eriksson, ”Inredningskonstnären”, i Boman, 2000, s. 104.
91 Margareta Lindahl Åkerman, ”Ett arbetsliv”, i Boman, 2000, s. 51.
92 Christopher Long, Frank. Life and Work, Chicago och London 2002, s. 198.
93 Sparke, 1982, s. 37. Sparkes artikel innehåller en del faktafel: Hon hävdar exempel-

vis att ”Swedish Modern” myntades av en amerikansk kritiker på New York World 
Fair 1939 och att det var först på femtiotalet som beteckningen fick innebörden 
samtida (”contemporary”). I senare texter har Sparke rättat uppgiften om när 
”Swedish Modern” myntades. (Penny Sparke, ”Convenience and pleasantness”: 
Josef Frank and the Swedish Modern Movement in Design”, Josef Frank, Archi-
tect and Designer. An Alternative Vision of the Modern Home, (red. Nina Stritzler-
Levine), New York 1996, s. 118–127.) Även Kristina Wängberg-Eriksson för fram 
att Franks möbler i New York 1939 var en sinnebild av Swedish Modern. (Kristina 
Wängberg-Eriksson, Josef Frank. Livsträd i krigens skugga, Lund 1999, s. 184 och 
188).

94 Kristina Wängberg-Eriksson, ”Frank in Sweden and the United States 1933–1967”, 
Josef Frank, Architect and Designer. An Alternative Vision of the Modern Home, New 
York 1996, s. 68. Se även Kristina Wängberg-Eriksson, ”Inredningskonstnären”, 
2000, s. 115–116.

95 Åkerman, 2000, s. 48.
96 Wängberg-Eriksson, 1996, s. 70.
97 Kristina Wängberg-Eriksson, Pepis flora. Josef Frank som mönsterkonstnär, Lund 

1998, s. 99. F. Schumacher & Co hade vid tiden samarbete med formgivare som 
Raymond Loewy, Barbara Barondess MacLean och Frank Lloyd Wright. Efter kri-
get inleddes produktionen av historiska textilier.
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98 Wängberg-Eriksson, 1996, s. 69, samt Wängberg-Eriksson, 2000, s. 107. Se även 
Åkerman, 2000, s. 5. Estrid Erikson ändrade stavningen av sitt efternamn vid 
giftermålet med Sigfrid Ericson.

99 Kristina Wängberg-Eriksson, Svensk Tenn, Josef Frank och Estrid Ericson, en konst-
historisk studie, (dupl.) D-uppsats vid Konstvetenskapliga Institutionen, Stock-
holms Universitet, ht 1985, s. 148–149. Artiklar finns samlade i Estrid Ericsons 
arkiv på Nationalmuseum, Stockholm. Franks design har under efterkrigstiden 
fortsatt att vara eftertraktad av designestetiskt mer konservativa kretsar i Sverige, 
och har ofta använts i högstatusmiljöer som ambassader och styrelserum. Utanför 
Sverige har han emellertid fått en alltmer undanskymd plats i designhistorien. Ett 
visst förnyat intresse för honom kunde noteras under postmodernismen, med 
utställningar i Sverige, Österrike och USA, men liksom i fallet Milles uppfattas 
hans design inte som tillräckligt banbrytande för att upprätthålla en framskjuten 
position i historieböckerna. Det dåvarande svenska konsulparet i New York, Inger 
och Olle Wästberg, lät i början av 2000-talet inreda stora delar av sitt residens 
med Josef Frank. 1996 visade Bard Graduate Center en Frank-utställning och dess 
dåvarande biträdande direktör Derek Ostergard var en pådrivande kraft bakom 
omgestaltningen av det svenska residenset. Enligt paret Wästberg är Frank ”fort-
farande stor i New York” men det är ett omdöme som måste kvalificeras med vilka 
kretsar man avser. (Wästberg & Wästberg, 2003, s. 133.)

s C a n d i n a v i a n  m o d e r n
1 Lesley Jackson, The New Look. Design in the Fifties, London 1998.
2 Alvar Aalto, Wilhelm Kåge och Russel Wright använde sig alla av organiskt form-

språk i slutet av trettiotalet, till vilket kunde återknytas efter kriget. Och MoMA 
anordnade tävlingen ”Organic Design in Home Furnishing” 1940.

3 Jackson, 1998, s. 17.
4 Finn Juhl, Hans J. Wegner, Arne Jacobsen, Søren Hansen och Poul Hennings-

en omnämns i New York Times. Deltagande svenskar var Elias Svedberg, Bruno 
Mathsson och Astrid Sampe. (”Modern Furniture From 8 Lands In Show at Ar-
chitectural League”, New York Times, 26 maj 1949.)

5 Hansen, 2004, s. 29.
6 Jens Bernsen, Hans J. Wegner om design, København 1994, s. 14 och 101. Publice-

ringen har börjat leva sitt eget liv, och man finner i designlitteraturen allehanda 
uppgifter om var och när The Chair figurerat på tidskriftsomslag.

7 Sommar, 2003, s. 49.
8 Esbjørn Hiort, Finn Juhl. Furniture, Architecture, Applied Art, København 1990, s. 18.
9 A.a.s. 17.
10 Utställningarna hölls i oktober 1951. ”Scandinavia at Table” visades på Tea Cen-

tre, Regent St. (Kevin M. Davies, ”Marketing Ploy or Democratic Ideal? On the 
Mythology of Scandinavian design Marketing Ploy or Democratic Ideal? On 
the Mythology of Scandinavian design”, Scandinavian Design Beyond The Myth. 
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Fifty Years Of Design From The Nordic Countries, (red. Widar Halén och Kerstin 
Wickman) Stockholm 2003, s. 103.) Begreppet användes flitigt under femtiotalet 
– ofta nästan som en synonym till Swedish Modern. 1953 skrev exempelvis den 
inflytelserika designtidskriften Interiors att ”[t]he extraordinary output of Den-
mark in the past few years, from such designers as Finn Juhl and Hans Wegner, 
may have let the fact slip our minds that Sweden was the birthplace of ’Scandina-
vian Modern’”. (John Anderson, ”No bided time for Sweden”, Interiors, vol. 112, 
nr 7, 1953, s. 60.) Linda Rampell hävdar i sin famösa avhandling från 2002 att 
”ordalydelsen ’Scandinavian Modern’ kom till för en vandringsutställning i USA 
1982”. (Rampell, 2002, s. 86.) Denna felaktighet är inte rättad i hennes Designatlas 
som utkom ett år senare. (Rampell, 2003, s. 227.) Det som i denna studie fram-
träder som komplexa förskjutningar i receptionen och diskursen blir i Rampells 
endimensionella universum något som i sena tider ”uppfanns” genom samarbete 
mellan SAS, Volvo, Nordiska ministerrådet och katalogens ”essäister”. (Rampell, 
2003, s. 227.) Genom att hemfalla till konspirationsteorier (som förstås är raka 
motsatsen till de maktanalyser hos Foucault som hon hänvisar till som sin före-
bild) frånsäger sig Rampell tyvärr alla möjligheter att analysera ideologiskt bruk 
av begrepp som Scandinavian Modern.

11 ”Nordic Modern” används hos Betty Cornelius, ”Art Museum Notes”, Capitol Hill 
Times, 10 augusti 1956.

12 Inte att förväxlas med varuhuskedjan med samma namn, Scandinavian Design 
Inc., med huvudkontor i Natick, Massachusetts. Denna kedja, som fanns mellan 
1965 och 1988, hade som mest ett 70-tal butiker, huvudsakligen på östkusten. 
Av rättighetsskäl hette dock varuhusen i delstaterna New York, New Jersey och 
Virginia ”Scandinavian Gallery”. Varuhusen sålde bland annat, men inte uteslu-
tande, möbler från de skandinaviska länderna. Den skandinaviska kontingenten 
avtog med tiden.

13 Glambek, 1997, s. 8–10.
14 Citerat ur Kastrup, 1985, s. 73.
15 Kastrup, 1985, s. 131.
16 Gallup #361, 5 december 1945. Drygt 70 procent av dem som ville ha invandring, 

ville att den skulle komma från Skandinavien, följt av Holland (67 procent), Bel-
gien (61 procent) och England (58 procent).

17 The American-Swedish News Exchange, Inc, ”Radiogram från Sverige”, nr 104, 
New York den 29 december 1948.

18 Ett par klipp finns i Ud:s tidningsklippsamling, serie 3 vol. 84, rA.
19 Utställningen ”The ABC of Sweden” visades 1949 på 54 High Schools i New York. 

(Svensk Form F1:22, SSA.) Den öppnade i oktober 1949 på Fort Hamilton High 
School i Brooklyn och sågs av cirka 200 000 elever. Initiativet kom från den 
svenske generalkonsuln i New York, Lennart Nylander, i samarbete med Svenska 
institutet och Slöjdföreningen. Det var första gången en utländsk utställning vi-
sades på New Yorks skolor. (Kastrup, 1985, s. 135.)
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20 ”Sweden to Raise Furniture Sales”, New York Times, 5 november 1948.
21 Hald & Skawonius, 1951. Arthur Hald skrev också en inledning till Swedish Design, 

publicerad av Svenska institutet, Stockholm 1958, där han uttryckte likartade 
uppfattningar.

22 Hald & Skawonius, 1951, s. 5–8.
23 Vid denna tid växer en föreställning fram i USA om att amerikansk arkitektur, 

design och konst, uttrycker sant amerikanska, demokratiska värden. Se exempel-
vis John Kouwenhoven, Made in America. The Arts in Modern Civilization, Garden 
City 1962.

24 House Beautiful, juli 1959.
25 Albert Bonnier Bokförlag hade sedan 1911 en bokhandel på Manhattan. Inrikt-

ningen ändrades, under Åke Bonniers ledning, efter andra världskriget mot 
svensk, exklusiv design. (Helena Kåberg, Rationell arkitektur. Företagskontor för 
massproduktion och masskommunikation, (diss.) Uppsala 2003, s. 327.)

26 En del av dem var nyligen naturaliserade amerikaner som ungraren Erno Fabry, 
som ritade för Bodafors. (”Modern Furniture Here From Sweden”, New York Ti-
mes, 25 januari 1949; Mary Roche, ”Sweden Sends Us Furniture Groups”, New 
York Times, 10 maj 1949.) Vid samma tid sålde Swedish Modern Inc. keramiska 
lampor formgivna av Nancy Wickham.

27 Nina Strizler-Levine, ”Epilog: Bruno Mathssons möbler i USA”, i Bruno Maths-
son, (red. Dag Widman), Stockholm, New York, New Haven och London 2006, 
s. 196–215, 221. Mathssons amerikanska kontakter har även utförligt behandlats 
hos Ingrid Böhn-Juhlander, Bruno Mathsson. Möbelkonstnären. Glashusarkitekten. 
Människan, Lund 1992. Inte minst Mathssons USA-resa 1948–49 beskrivs utför-
ligt hos Böhn-Juhlander, i ett avsnitt som även återger Frank Lloyd Wrights dras-
tiska svar på Karin Mathssons fråga om det arbetade några skandinaver på Talie-
sin: ”Nej, de är alltför fantasilösa.” (A.a.s. 159.) Mathssons kontakter och resor i 
USA behandlas även kortfattat hos Carl Christensson, Bruno Mathsson. Dikten om 
människan som sitter, Stockholm 1992.

28 Stritzler-Levine, 2006, s. 199.
29 A.a.s. 199–200.
30 A.a.s. 209–211. George Nelson, Tomorrow’s House. How to Plan Your Post-war Home 

Now, New York 1945; Edgar Kaufmann Jr, What is Modern Design?, New York 
1950; Katherine Morrow Ford och Thomas H. Creighton, The American House To-
day. 85 Notable Examples Selected and Evaluated, New York 1951.

31 Stritzler-Levine, 2006, s. 207. Mathsson slöt visserligen 1946 ett avtal med Contem-
porary Backgrounds i Detroit, men företaget saknade Knolls omfattande kontakt- 
och distributionsnät. Det var inte bara Mathsson som hade svårt att bli synliggjord 
i USA. Tilläggas kan att när MoMA anordnade tävlingen ”New Design for Low-cost 
Furniture” 1949 placerade sig ingen svensk bland pristagarna. Enligt Elias Sved-
berg tyckte amerikanerna inte att något nytt hade hänt i Sverige sedan 1939. (Elias 
Svedberg, ”Amerikansk 50-talsfunktionalism”, Kontur, nr 1, 1950, s. 17–19.)
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32 Stritzler-Levine, 2006, s. 208.
33 Annons från 1950, reproducerad i Stritzler-Levine, 2006, s. 210.
34 David Revere McFadden, ”Scandinavian Modern: A Century in Profile”, Scandi-

navian Modern Design 1880–1980 (red. David Revere McFadden) New York 1982,  
s. 22.

35 Helena Dahlbeck Lutteman, ”A Multitude of Voices”, Scandinavian Modern Design 
1880–1980 (red. David Revere McFadden) New York 1982, s. 37–38.

36 McFadden, 1982, s. 39–40.
37 A.a.s. 41.
38 Peter Anker, ”Mid-Century: Years of International Triumph”, Scandinavian Mo-

dern Design 1880–1980, (red. David Revere McFadden) New York 1982, s. 151.
39 Christian G. Carron, Grand Rapids Furniture, Grand Rapids 1988, s. 90.
40 A.a.s. 90.
41 Enligt Åke Huldt (red.) Rapport, 1958 s. 5–6 (citerat ur Glambek, 1997, s. 118). 

Utställningen öppnade på Virginia Museum, Richmond, 15 januari 1954. Därefter 
flyttade den först till Baltimore (mars 1954) och därefter till Brooklyn Museum, 
New York (11 april till 16 maj). Därpå följde Connecticut och New Hampshire 
innan den kom till Kanada: Toronto och Ottawa. Under 1955 visades den i Penn-
sylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Nebraska, och Missouri. 1956 öppnade den 
i Colorado Springs, besökte vidare Texas, Ohio och Chicago. I Chicago visades 
den under två månader (16 maj–14 juli). Därpå följde besök i Seattle, Vancouver 
och Portland under hösten. Våren 1957 visades den i San Francisco, Los Angeles 
och avslutningsvis Indianapolis, Indiana. 19 maj 1957 stängdes utställningen ef-
ter tre år och tre månader.

  Svensk Forms arkiv från utställningen är omfattande. Elva kapslar med brev, 
skrivelser, räkningar med mera finns på Stockholms Stadsarkiv. (Arkiv Svensk 
Form F3B: 1–11, Utst. ”Design in Scandinavia” i USA 1954–56 F3B:1 saknas i Stock-
holms Stadsarkiv sedan 1993.) Tilläggas kan att vissa motsättningar fanns mellan 
AFA, som ansåg sig ha köpt utställningen, och den skandinaviska organisations-
kommittén som såg sig som dess skapare.

42 Den officiella historieskrivningen finns att läsa i Design in Scandinavia. USA – Ca-
nada 1954–57 (red. Åke Huldt och Per Laurén), Stockholm 1958.

43 Astrid Skjerven, ”Great Expectations – The Foundation of a Design Concept”, 
Scandinavian Design Beyond The Myth…, Stockholm 2003, s. 28–29. Det tycks som 
om den nordiska designen vid denna tid inte framstod som tillräckligt intressant 
och innovativ. (Widar Halén, ”The Flow Of Ideas USA – Scandinavia”, Scandina-
vian Design Beyond The Myth…, 2003, s. 47.)

44 Kastrup framhåller Gordons betydelse. (Kastrup, 1985, s. 233.) Skjerven är inte 
lika övertygad. (Skjerven, 2003, s. 29.)

45 Glambek, 1997, s. 118.
46 Kastrup, 1985, s. 233. Mac Lindahl skrev flera artiklar om design för amerikanska 

tidskrifter under femtiotalet.
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47 Svenska produkter importerades av följande firmor representerade på utställ-
ningen: R. F. Brodergaard, NY; Fischer, Bruce & Co, Philadelphia; Gense Import 
Ltd; Frederick Lunning Inc. NY; Rorstrand Inc NY; samt The Vaco NY. (Se The Gift 
and Art Buyer, maj 1954, s. 114).

48 Se The Virginia Museum of Fine Arts Member’s Bulletin, årg 15, nr 5, januari 1934 
opag. Virginia Museum of Fine Arts koordinerade vandringsutställningen. Huldt 
efterträddes senare av Ferdinand Aars.

49 Design in Scandinavia…, 1958, s. 3.
50 Koert var verksam under det första utställningsåret. (Design in Scandinavia. USA 

– Canada 1954–57, 1958, s. 4.)
51 Marilyn Hoffman, ”Design in Scandinavia”, Christian Science Monitor, 9 juli 1954.
52 McFadden, 1982, s. 21.
53 Likartade arrangemang genomfördes på andra orter. För Cleveland se Svensk 

Form L1:101, SSA.
54 Design in Scandinavia. USA – Canada 1954–57, 1958, s. 5.
55 Harri Kalha, ”Kaj Franck & Kilta. Gendering the (Aesth)Ethics of Modernism”, 

Scandinavian Journal of Design History, vol. 10, 2000, s. 73.
56 Se Svensk Form L1:102, SSA. Design in Scandinavia. A Reading List, The Chicago 

Public Library, u.å.
57 Bengt Nordquist uppgav inför öppningen i Seattle att 40 procent av objekten var 

utbytta sedan utställningen öppnade. Louis Guzzo, ”Man in Blue Smock Has All 
the Answers in Scandinavian Show”, The Seattle Times, 15 augusti 1956.

58 Design in Scandinavia, An Exhibition of Objects for the Home, (red. Arne Remlov), 
Oslo 1954.

59 Emblemet baserades på Wirkkalas laminatfat som Elizabeth Gordon i House 
Beautiful utsett till ”The most beautiful object of 1951”.

60 Design in Scandinavia…, 1958, s. 17.
61 Johansson, 1933.
62 Det finns omfattande pressklippsamlingar hos bl.a. Svensk Form. Se även Design 

in Scandinavia…, 1958, s. 18–19 samt en förteckning över artiklar och tevepro-
gram på s. 37–48.

63 Jag kan inte instämma i Ingeborg Glambeks påstående att utställningen fick gan-
ska dålig pressbevakning: ”Ingen av de store New-York avisene hade altså noen 
store oppslag om utstillingen. Begivenheten var tydeligvis ikke blant tidens vik-
tigste hendelser. Det virker som om utstillingen ble sett som kommersiell mer 
enn som en kulturell begivenhet. Oppslagene var da også stort sett plassert i 
delene for ”House and Gardens” eller på typiske annonsesider.” (Glambek, 1997, 
s. 125.) Amerikanska tidningar har överlag haft en mindre recenserande kulturbe-
vakning än skandinaviska (med New York Times och ett par andra tidningar som 
lysande undantag). Design- och konsthantverk har sällan behandlats på kultursi-
dor varken i USA eller Skandinavien. Att utställningen hamnade på tidningarnas 
heminredningssidor är därför inte förvånande, och behöver inte betyda att dess 
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genomslag minskade. Glambek noterar för övrigt också att det skrevs om utställ-
ningen på orter som den inte besökte, vilket tyder på ett rätt omfattande intresse 
för den. Hon delar in sitt receptionsmaterial i dagstidningar, tidskrifter och för-
säljningsmagasin, och har en ganska raljant ton om de organ som hon betraktar 
som rent kommersiella. Exempelvis skriver hon att Crockery and Glass Journal var 
uppenbart smickrad över inbjudan till pressvisningen och svarade med ett stort 
uppslag. (Glambek, 1997, s. 132.) Att särskilja receptionsmaterialet kan ge goda 
insikter i preferenser, allianser och värderingar i olika skikt av den amerikanska 
konstvärlden, exempelvis med hjälp av en Bourdieusk fältanalys där Crockery and 
Glass Journal befinner sig nära den kommersiella polen, och Art Digest närmre 
den autonoma polen. För mig tycks emellertid likheterna mellan tidskrifternas 
reception vara mer anslående än skillnaderna, och jag misstänker att många 
av skribenterna var smickrade över att ha fått invitationer. Förklaringen till att 
Glambek strukturerar materialet efter en axel kulturellt – kommersiellt är an-
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