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I nästan full buss lämnade vi ett gråmulet Enköping med Christer från Axelssons vid 

ratten Efter knappt 1 ½ timme var vi framme vid Nationalmuseum, där visningen 

skulle börja kl 12. 

 

Vår kunniga guide var Jeanette Ragner Jacobsson. Visningen började på plan 6, där 

vi skulle se konst från 1500-talet för att sedan vandra ned genom våningar och sekler. 

I hissen berättade hon att museet stod färdigt 1856 och hade nyöppnat 2018 efter fem 

års restaurering. Nu fanns nya hissar, främst en mycket stor sådan för tunga och stora 

konstverk samt grupper. 

 

Från 1500-talet togs konst från utlandet till Sverige såväl genom köp som krigsrov. 

Tyvärr förstördes mycket av detta när Stockholms slott brann 1697. Vi såg bl.a. en 

gobeläng från Portugal med Vasco da Gamas återkomst från Indien. Här fanns även 

målade porträtt med nästan fotografisk exakthet samt möbler från Italien. 

 

Under 1500-talet härskade Renässansen medan barocken kom att dominera under 

1600-talet. Detta är Rembrandts tid och hans målning Batavernas trohetsed fyller en 

vägg i denna avdelning. Lite längre fram stod Bielkes franska praktsäng från 1680. 

Här fanns även tapeter med dekorativa mönster. 

 

1700-talet bjöd på praktfull Rokoko med influenser från Frankrike. Carl Gustaf 

Tessin köpte in stora mängder fransk konst på uppdrag av Gustaf III. Tongivande 

svenskar var Alexander Roslin (damen med slöjan), Tobias Sergel (Amor och Psyke i 

marmor) och Carl Gustaf Pilo (Gustaf III:s kröning). 

 

1800-talsavdelningen visade ytterligare en annan stil, Romansen med mycket 

naturmåleri från början av seklet. Mot sekelskiftet 1900 kommer Impressionismen 

med bl.a. målning utomhus, där man kunde fånga tillfället i flykten. 

 

Här avslutades rundvandringen vid inledningen till 1900-talet med konstverk av 

Anders Zorn, Carl Larsson och Sigrid Hjertén, men här fanns också en elegant 

sekretär med design av Uno Norén.  

 

Efter en stunds egen tid var det dags för en 

god lunch, innan Christer körde oss hemåt 

igen i den tätnande eftermiddagstrafiken. 

Vi som var med tackar chaufför och 

reseledning för en intressant och trevlig 

dag. 

 

StigF 

  



 


