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Förord

Sedan NYBLOMS FÖRLAG numera övertagit utgivningen av ”Svenska konstnärer” har boken reviderats och
kompletterats med en del nya uppgifter, ändrade adresser, representationer och döpdsfall m.m. samt dessutom
utökats så att boken nu omfattar ca 5.500 namn.

Den upptar liksom tidigare arkitekter, målare, skulptörer, grafiker, tecknare och konsthantverkare av svensk
nationalitet, men även några utländska personer, som vistats i Sverige och här utövat konstnärlig verksamhet.

Namnförteckningen sträcker sig så långt tillbaka i tiden som konstforskningen kunnat ge säkra attribueringar.

Vi ber även denna gång få tacka de institutioner och enskilda som varit oss behjälpliga med olika uppgifter och
hoppas att boken skall fylla sin plats som en liten behändig uppslagsbok för varje konstintresserad.

Liksom förut är redaktionen tacksam för alla påpekanden, som är ägnade att förbättra kommande upplagor.

I all synnerhet skulle vi sätta stort värde på om vi finge hjälp med adresser på i boken förekommande, nu
levande konstnärer.
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5 Förkortningar

Utom allmänt brukliga förkortningar har dessutom följande använts i detta arbete:

Arkivet i Lund = Arkiv för dekorativ konst, Lund.

Beckmans sk = Anders Beckmans skola, Stockholm.

Bergen = Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Bergen. Drottningholm = Drottningholms teatermuseum.

G. H. M. = Göteborgs Historiska museum, Göteborg.

G. K. M. = Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.

Gripsholm = Sv. Statens porträttsamling, Gripsholms



slott.

Griinewald = Isaac Griinewalds målarskola, Stockholm.

H. K. S. = Högre konstindustriella skolan, Stockholm.

H. M. K. = H. M. Konung Gustav VI Adolfs samling.

K. B. = Kungliga Biblioteket, Stockholm.

Konstfack = Konstfackskolan, Stockholm.

K. T. H. = Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm. Kulturen i Lund = Kulturhistoriska museet, Lund.

L. B. = Lunds Universitetsbibliotek, Lund.

L. U. K. = Lunds Universitets konstmuseusm, Lund.

M. M. = Malmö Museum, Malmö.

Manillasaml. = Bonniers porträttsamling, i villa Manilla, Djurgården, Stockholm.

Mo. M. = Moderna Museet, Stockholm.

N. M. = Nationalmuseum, Stockholm.

N. O. = Nasjonalgalleriet, Oslo.

Otte Sköld = Otte Skölds målarskola, Stockholm.

6Pau = Museet i Pau, Frankrike.

R. = Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg.

Slöjdföreningen = Slöjdföreningens skola, nuvarande

Konstindustriskolan, Göteborg.

S. M.K. = Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

Tessin = Tessininstitutet, Paris

Thielska = Thielska galleriet, Djurgården, Stockholm.

U.B. = Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala.

Valand = Valands Konstskola, Göteborg.

W. = Waldemarsudde, Stockholm.

Där ordet akademien ensamt används menas Konstakademien, numera Konsthögskolan, Stockholm. Aagesen

Abrahamsson

A

AAGESEN, ASTRID Marie -Erederike,

konsthantverkare, f. i Silkeborg, Danmark, 1883. d. 1965. Studerat vid Kunst-industriskolan för Kvindet och
Teknisk Skole i Köpenhamn samt vidare i Tyskland, Norge och Sverige. A. har utfört smakfulla arbeten i tenn,
vidare kalk m.m. i silver till Gustaf Adolfs-kyrkan samt globen på Tyge Brahe-brunnen, allt i Helsingborg. —
Repr. i N. M., M. M. samt Kunst-industrimuseet i Oslo.

ABBE, ALBERT,

målare, f. i Hälsingborg 1889, d. 1966 i Grumslöv. han var först yrkesmålare, studerade sedan vid tekn. skolan i
hemstaden, Althins målarskolan i Stockholm och sedan i Paris på Académie Colarossi, även hos André Lothe
och Arango; studieresor i Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien. A. har utfört figursaker, interiörer och



landskap, de senare ofta med motiv från Skånes västkust och hamnar. Utförandet har präglats av allt stöte
friskhet och bredd. — Repr. i Mo. M., M. M., W., Hälsingborgs och Landskrona museer.

ABDON, IDA Eleonora Erhardina, målarinna, f. i Malmö 1884, d. 1959 i Sno-geröd; har bl.a. studerat vid
akademien i Köpenhamn, hos Wilhelmson i Stockholm samt i Paris och Florens. Hon har i olja, akvarell och
pastell målat modellfigurer, landskap och stilleben.

ABRAHAMSSON, BENGT OLOV, målare, f. i Uppsala. Utf. detaljrika, nai-vistiska genrebilder och landskap.
— Repr. i Stadsbibl. Sthlm, Arkiv f. naiv konst Jönköping. — Stockholm.

ABRAHAMSSON, Erik, målare, tecknare, f. i Singö förs., Stockholms län, 1913, elev hos Ollers, genomgått H.
K. S., studieresor i utlandet. Han har utfört porträtt samt ett flertal kyrkl. arbeten, t.ex. altartavlor i Vislanda,
Gällaryd och Trogared, altarskåp i Oscar Fredr. k:a (Göteborg) och Fjärestad, glasmåln. i Sundrum etc. dessutom
illustrationer till div. böcker. — Stockholm.

ABRAHAMSSON, ERIK Johan Wilhelm,

målare, grafiker, f. i Stockholm 1871, d. där 1907. Han studerade vid akademien och hos Tallberg samt målade
romantiska landskap, bl.a. solnedgångar; utförde även etsningar med likn. motiv. — Repr. i N. M.

ABRAHAMSON, FLORENCE Olga, målarinna, f. i London 1877; studier i Danmark, Holland, Italien och
U.S.A. Av hennes produktion må nämnas porträtt, interiörer med figurer och landskap från olika länder. — Repr.
i G. K. M. — Köpenhamn.

ABRAHAMSSON, Ture GERHARD, målare, f. i Göteborg 1921, har mest studerat på egen hand. Han har utfört
kraftigt hållna landskap och hamnpartier i harmonisk kolorit. — Göteborg.

ABRAHAMSSON, HANS Viktor, skulptör, målare, f. i Stockholm 1903. Han har studerat i olika länder i
Europa och har utformat firgurer i kraftig rörelse. Som målare använder han gärna vattenfärger och målar
norrländska landskap och blommor i en blond kolorit. — Stockholm.

9Abrahamsson

Adalborg

ABRAHAMSSON, Rudolf (RULLE), målare, f. i Arnäs, Västernorrlands län, 1911. Han har studerat vid tekn.
skolan i Stockholm, vidare i Danmark och Tyskland. A. har i olja målat figurtavlor med arbetare samt landskap
med motiv från Norrland. Repr. i museet i Kalmar. — Örnsköldsvik.

ABRAM-NILSSON, KERSTIN, grafiker, målarinna, f. i Stockholm 1931. Utb.: Konstfack, akademien. Utf.
sociala bilder m. suggestiva tecken, även bokill. — Djursholm.

ACKE, Johan AXEL Gustaf,

(”Jag Acke”), hette till 1904 Andersson, målare, f. i Stockholm 1859, d. i Vaxholm 1924. Efter studier vid
akademien och i Paris sysslade han mycket med etsning, men har mest blivit bekant som målare. Han utförde
bl.a. porträtt, t.ex. av sin svärfar. Z. Topelius, samt vidare landskap och dekorativa figurtavlor, dessutom
väggmålningar i restaurangen Du Nord i Stockholm. Påverkan från Böcklin är märkbar i den stora duken
Skogstemplet (Thielska gall., Stockholm, studie i Östersunds mus.). Åtskilliga mariner utfördes på Åland, där
han vistades några år, samt i Vaxholmstrakten, bl.a. Huvudskär, Kaptenen tar höjden (båda i N. M.), östrasalt (i
G. K. M.) A. har också gjort ritningar till konsthantverksföremål samt illustrationer, bl. a. till arbeten av
Topelius. Även representerad i W.

ACKING, CARL-AXEL, konsthantverkare, f. i Hälsingborg 1910; studier vid tekniska högskolan. Han har bl. a.
ritat ändamålsenliga möbler av såväl enklare typ som praktpjäser. — Repr. i N. M. och Nord. museet. —
Stockholm.

ACUNA-BJÖRUNG, MARIA, målarinna, f. 1931 i Sevilla, Spanien. Svensk medborgare sedan 1957. Studier i



Malaga för konstnärerna J.C. Iglesias och A. Moreno. Hon målar porträtt och landskapsmotiv i en mycket stark
men välstämd kolorit. Repr. i privata samlingar i Sverige och utomlands. — Mjölby.

ADAM STENHUGGARE, verksam i slutet av 1500-talet, har bl. a. utfört stenhuggeriarbeten, t. ex. en fritrappa
och ett par kaminer i Vadstena slott 1590—92.

ADAM van DOREN, se Duren.

ADAMS, CARL,

ciselör, f. 1751, d. 1811, elev vid akademien och i Paris. Han biträdde bl. a. Larche-vesque vid ciseleringen av
dennes staty av Gustav II Adolf.

ADAMSON-ERIC, Eric Karl Hugo, målare, konsthantverkare, f. 1902 i Tartu, Estland. Studier i Paris. A. målar
landskap och modeller i en ullig stil. Repr. i N. M., samt i museer i Estland, Finland, Paris och Moskva.

ADEGREN, BJÖRN,

målare, tecknare, f. 1931 i Stockholm. Studier vid akademien 1956—61. Erhållit Sthlms stads kulturstipendium
1967. A. målar expressivt i klara färger, ofta vardags-motiv med figurer. Repr. i Sthlms stad. — Stockholm.

ADELBORG, LOUISE Nathalie, konsthantverkare, f. i östermalma, Södermanland, 1885 d. 1971; Tekn. skola i
Sthlm, studieresor i Frankrike och Italien. Hon har bl. a. utfört antependium för Rid-darholmskyrkan, mönster till
damast och tryckta textilier samt ritat större serviser för Rörstrand, bl. a. till svenska beskickningar i utlandet, till
kungl. slottet o. s. v. — Stockholm.

ADELBORG, G.M. MARGARETHA, se LYNGE-AHLBERG.

ADELBORG.

1. Bror Jacob A., sjöofficer, målare, f. i Västervik 1816, d. i Karlskrona 1865. Han har målat en del mariner i olja
eller akvarell. — Repr. i N. M.

2. Eleonora, Amalia MARIA A., den förres dotter, textilkonstnärinna, f. i Karlskrona 1849, d. i Gagnef 1940.
Efter anställning hos Giöbels och Handarbetets vänner
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har hon utfört åtskilliga arbeten, tillhörande paramentiken, bl. a. mässhakar för So-fiakyrkan i Stockholm.

3. Eva OTTILLIA A., den förras syster, målarinna, f. i Karlskrona 1855, d. i Gag-nef 1936. Hon har lämnat
kartonger till textila föremål och särskilt gjort sig känd genom sina ofta humoristiskt uppfattade illustrationer till
barnböcker. Repr. i N. M. och W.

ADELCRANTZ.

1. GÖRANJosue A. (eg. Tömquist), arkitekt, f. i Stockholm 1668, d. där 1739. Han var N. Tessin d. y:s elev och
studerade därpå i utlandet samt rönte erkännande bl. a. vid hovet i Frankrike. Hemkallades 1707 och biträdde
Tessin vid slottsbygget i Stockholm. Den äldre Katarina kyrka uppfördes efter hans ritningar samt även Hedvig
Eleonoras kyrka (efter de la Vallées plan, kupolen senare av Scholander). Repr. iN. M.

2. CARL FREDRIK A., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1716. d. där 1796. Efter studier vid
Ritarakademien for han till Frankrike och Italien samt blev vid hemkomsten anställd som konduktör vid
slottsbygget och biträde åt Hårleman, främst vid den dekorativa utsmyckningen. A. blev ledare för
Ritarakademien och ombildade denna 1768 till en verklig konstakademi. Jämte Hårleman är han vår främste
representant för rokokon. Han har ritat det vackra lustslottet Kina i Drottningholms park, den stilfulla Adolf
Fredriks kyrka och ombyggde det Ekebladska huset till (gamla) kungl. operan. Likaså gjorde han upp planen till
Norrbro (fullbordad av Palmstedt).



ADELSKÖLD.

1. CARL Gabriel A., målare, militär, f. i Alingsås 1830, d. 1914 Han studerade i Stockholm samt i utlandet och
har målat naturtroget uppfattade landskap och mariner, gärna kustmotiv.

2. CLAES Adolf A., den förres broder, arkitekt och målare, militär, f. i Alingsås 1824, d. 1907. Han har bl. a.
ritat Nolhaga

herrgård, flera stationshus och villor i stockholmstrakten; dessutom målat landskap.

ADELSVÄRD, GUSTAVE, målare, f. i Lyon av sv. föräldrar 1843, d. 1895. Han var elev av Bonnat och har
målat landskap med motiv från Frankrike, Italien och södra Tyskland. Repr. i N. M.

ADELSVÄRD, Gustava Lizinka (UZI)

målarinna, f. i Lerbo s:n, Södermanland, 1877. Efter studier i Frankrike och Italien här hon länge varit bosatt i
Tyskland och där utfört goda porträtt och landskap från Medelhavsländerna. — Oberhessen, Tyskland.

AD LER, Bror VIKTOR, arkitekt, f. i Västergötland 1848, d. 1910. Han verkade länge som arkitekt i Göteborg,
där han bl. a. ritade Frimurarlogen, Riksbankens filial m. m. 1886 blev han föreståndare för tekniska skolan i
Stockholm, som under hans rektorat nådde en betydande utveckling.

ADLERS, GEORG,

målare, konsthantverkare, f. i Strängnäs 1855, d. 1953 i Malmköping; studier bl. a. på Althins och E. Berggrens
målarskola. Han har målat porträtt och djur i terräng, även utfört grafiska blad. Ciselerade arbeten i metall äro
också utförda av A.

ADLERSPARRE, ROLF skulptör, f. i Karlskrona 1859, d. i Hälsingborg 1943, studerat vid akademien i
Stockholm. Bland arbeten, som han modellerat, märkas Svea på Stockhlms ensk. banks byggnad, dekorationer på
Operaterrassen och Djurgårdsbron, allt i Stockholm, samt mausoleet på Röhss familjegrav i Göteborg.

ADLERSPARRE, SOFIA Adolfina, målarinna, f. p. Öland 1808, d. i Stockholm 1862. Hon var elev i Paris för
Cogniet och har utfört tavlor med bibliska ämnen. Mest är hon känd som skicklig kopist, t.ex. av Rafaels
Transfiguration (i katolska kyrkan i Stockholm). Hon målade även genre -

11Adlerz

Agrell

tavlor och porträtt, t.ex. Damporträtt i N.

M.

ADLERZ, EMMA Emilia Mathilda, f. Liljedahl.

målarinna, f. i Sölvesborg 1870, d. där 1947. Hon studerade i Stockholm och har målat porträtt samt landskap
ftån Norrland och Blekinge. — Repr. i Norrköpings museum och tingshuset i Sölvesborg.

ADOLFSSON, As tor BERTHOLD, målare, f. i Bohus-Björkö, Bohuslän, 1911; studier på Valand och
Slöjdföreningen. Han har i olja och akvarell utfört barnporträtt samt strandbilder, även furor i snö. Koloriten är i
allmänhet blond. — Göteborg.

ADRIAN-NILSSON, GÖSTA, målare, f. i Lund 1884, d. 1965 i Stockholm. Han har studerat i Köpenhamn,
Berlin och Paris samt har särskilt framträtt som kubist för att på sistone övergå till surrealismen. Bland hans
arbeten märkas akvareller med folkvisemotiv, kartonger till gobelänger. (Kulturen i Lund, M. M.) samt
dekorativa väggmålningar (bl. a. i Hotell Tunneln, Malmö). Repr. i Mo. M., W. och M. M.

ADRIN, Nils Olov (OLLE) skulptör, f. i Hallstahammar 1918. Utb.: Konstfack, akademien. Lär.: Konstfack
1947—. Arbetar med teknologiskt avancerad skulptur, ofta samhällstillvänd, med elektronik och i plast, ibland
med ljus, ljud och rörelse. Off. arb.: Parksk och kyrkan i Hallstahmmar, fris Tomteboda blindinst., Huddinge



sjukhus m.fl. — Repr.: Mo. M. m.fl. —Bromma.

AFZEUUS, JAN,

tecknare, målare, f. i Stockholm 1929. Utb.: Beckmans Konstfack, Slöjdför. Utf. realistiska, natur- och
landskapsteckning-ar, även i Sv. D. D.N. m.fl. — Repr. i H. M. K. — Stockholm.

AFZEUUS, MÄRTA,

textilkonstnärinna, grafiker, f. i Uppsala 1887, d. 1961 i Stockholm. Hon har studerat vid akademien samt i
utlandet. Bland

hennes arbeten må nämnas en broderad bonad, Odysseus hemfärd (i N. M.), samt vävnad i Linköpings
domkyrka. Hon är även repr. i R., i M. M., i Norrköping, Linköping, Oslo och Trondheim. A. har också gjort
etsningar med norrländska motiv.

A GEMAN, KARIN,

tecknare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1899; studier i hemstaden, Tyskland, Frankrike och Italien. Hon har
utfört affischer, ofta i litografi, samt ritat textil- och tapetmönster, bokband, adresser etc. — Stockholm.

AGGE, CURT,

målare, f i Njurunda 1929. Studieresor i Västeuropa, Nord Afrika och USA. Han målar företrädesvis landskap i
olja och gou-ache. Han har rönt speciellt intresse för sin naturlyriska bildsyn. Han hämtar sina motiv från
Stockholms skärgård, Hankö i Norge samt från den svenska och norska fjällvärlden. Repr. i svenska statens
samlingar samt i mus. i Sundsvall, Hudiksvall, Östersund, Falun och Vasa i Finland. Västtyska förbundsrep.
samlingar m.fl. Agge har bl.a. utfört monumentalmålning i Skje-bergs nya rådhus i Norge. — Sundsvall.

AGNEU, SVEN OLOF, målare, grafiker, f. i Erska, Älvsborgs län, 1923; studier i Göteborg, hos Otte Sköld och
i utlandet. A. har målat romantiska landskap, ofta i en dunkel kolorit. — Repr. i M. M., mus. i Halmstad,
Västerås. — Halmstad.

AGNÉR, ANNA Naemie Gabriella, målarinna, f. i Hulstestad, Öland, 1896; stud. i Stockholm, Paris och på Sk.
målarskolan, resor i Sydeuropa och Nordafrika. Hon har i frisk, välstämd kolorit utfört porträtt, landskap och
blommor samt gjort tuschteckningar med motiv från Grekland och Palestina. — Repr. i mus. i Ulricehamn. —
Stocksund.

AGRELL, EDIT Carolina, skulptris, f. i Malmö 1885. Hon har bl. a. studerat för W. Zadig, Lena Börjesson samt
i Paris och under resor i de flesta eu-rop. länder. Hon har modellerat porträtt-
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huvuden, gärna av barn samt graciösa, smärre figurer. — Malmö.

AGUÉLI, GUSTAF /eg. Johan Gustaf Ageli,

målare, f. i Sala 1869, d. i Barcelona 1917. Efter studier i Stockholm med bl. a. Zorn som lärare for han först till
Paris och sedan till norra Afrika, där han övergick till islam. I hans kvarlåtenskap fann man brett och dekorativt
hållna landskap med orientaliska motiv, ofta vittnande om ett särdeles fint färgsinne. Han är repr. i Mo. M. med
ett 40-tal arbeten, däribland Kalif-gravar, i N. M., G. K. M., M. M., i W., Västerås, Örebro o.s.v.

AHLBERG, ARVID,

målare, f. i Karlskrona 1851, d. 1932. Han studerade i Düsseldorf och har företrädesvis utfört mariner med
segelfartyg. — Repr. i Göteborgs sjöfartsmuseum.

AHLBERG, GÖSTA Anders, målare, f. i Stockholm 1903. Han har utfört porträtt och stadsmotiv, bl.a.
Stadshuset i Stockholm. — Aspudden.



AHLBERG, C/eas Axel HAKON, arkitekt, f. i Laholm 1891, har studerat vid tekniska högskolan i Stockholm
samt i utlandet. Han har bl.a. ritat prästgård och församlingshus för Brännkyrka socken, byggnader för
konstindustriutställningen i Göteborg 1923, P. U. Bergströms affärshus i Stockholm, flera kyrkor, barnsjukhus i
Oslo, medborgarhus i Falun, sjukhus i Visby, Venezuela och Sundsvall, flera bostadssamhällen o.s.v. —
Stockholm.

AHLBERG, HILDING Anders, målare, guldsmed, f. i Hässleholm 1888, studieresor i England, Belgien och
U.S.A. Har i olja målat välstämda landskap och stilleben. — Klippan.

AHLBERG, JOHAN, målare, f. 1752, d. i Uppsala 1813. En del konventionellt hållna porträtt äro utförda av
honom, bl.a. Gustaf 111, J. A. Lindblom (båda i Uppsala) o.s.v.

AHLBERG, OLOF,

skulptör, f. i Häggenås, Jämtland, 1876, d. i Stockholm 1956, har studerat i Stockholm, Paris och Italien. Han
väckte först uppmärksamhet med den i svart granit huggna Sorg (på Alf Wallanders grav). Bland hans
monumentala arbeten märkas: Lantbruk, Handel och Sjöfan på Sv. handelsbanken i Stockholm, gruppen Far och
son (brons, Badhusparken i Östersund), en torgbrunn i Strängnäs, gruppen Moderslycka i Eastmaninst.
(Stockholm), Löparen (Gävle) m. m. Av smärre arbeten må nämnas Skrattet, Innerlighet, porträttbyster, kyrkl.
skulpturer, bl. a. i Östersund och Ragunda, o. s. v. — Repr. i Mo. M., Östersunds mus., Budapest etc.

AHLBOHM, MARTIN, målare (teater), f. i Helsingfors 1895, d. 1966, stud. på konstföreningens i Åbo ritskola.
Arbetade först som dekorationsmålare vid Svenska teatern i Åbo, 1925—36 vid Hippodromen i Malmö samt
1937—1944 vid Stadsteatern i Helsingborg; sedan 1945 vid Stadsteatern i Malmö. Hans målningar, särskilt
gatubilder, utmärkas av stor kontrastverkan och fyndighet. Repr. i Drottningholms teatermuseum. — Malmö.

AHLBOM, SVEN Adolf Waldemar, arkitekt, f. i Gällivare 1901, stud. vid tekn. högskolan och akademien. Han
har utfört prisbelönta förslag vid stadsplantetävlingar i Hälsingborg o Lund, ritat Tyge Brahemu-seum på Ven,
patologiska inst. vid Karolinska sjukhuset, kyrkor i landsorten, folkskola, bibliotek och stadshus i Västerås etc.
— Stadsarkitekt i Västerås 1936—47. — Västerås.

AHLBORN

1. KARL Henrik Fredrik Martin A., skulptör, f. i Braunschweig 1819, d. i Stockholm 1895. Kom som ung till
Sverige och verkade som lärare i modellering och ornamentritning vid Sv. Slöjdföreningens skola i Stockholm.
Har utfört en del dekorativa arbeten.

2. LEA Fredrika A., f. Salmson, den förres hustru, medalj- och stämpelsnidarinna, f. i
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Stockholm 1826, d. där 1897. Hon lärde yrket av fadern, som var gravör, studerade sedan vid akademien och i
Paris. Efter sin fader blev hon gravör vid myntverket. Hon har utfört ett stort antal myntstansar samt dessutom
medaljer och inlade stora förtjänster för höjandet av vår medaljgravyr. Aven från utlandet, U.S.A. t. ex., erhöll
hon beställningar. — Repr. i W.

AHLBÄCK

1. JOHAN Adolf A., målare, grafiker, f. i Smedjebacken, Dalarna, 1895, elev hos Wilhelmson och på
akademien, studieresor i Europa och Sydamerika. Han har målat figurtavlor med industri- o. lantarbetare,
hamnmotiv samt skogsarbete. A:s grafiska blad visar den största tekniska säkerhet. — Repr. i Växjö museum och
i Ingen-jörsvetenskapsakademien i Stockholm. — Smedjebacken, Dalarna.

2. KARL DETLOV, A., den förres broder, grafiker, f. i Smedjebacken 1900, autodidakt. Han grafiska blad
upptaga djurmotiv och arbetsbilder. — Smedjebacken.



AHLENIUS, YNGVE, målare, f. i Marsliden, Lappland, 1915; har studerat bl. a. vid Sk. målarskolan. Han har
utfört landskap med lappländska motiv, ofta med smältande snö och hållna i blågrå toner. — Näsby park.

AHLGREN, JOHN

målare, grafiker, f. i Enskede 1934, utbildad vid Slöjdföreningen och på Valand, resor i Frankrike och Spanien.
Han har utfört människor, djur, landskap och stilleben. Repr. i N. M., Mo. M., Borås och Västerås mus. —
Göteborg.

AHLGREN, SVEN Harald, målare, tecknare, f. i Huddinge, 1922, stud. vid tekn. skolan och Ollers målarskola i
Stockholm. Har utfört arbeten i olja med varierande motiv. — Stockholm.

AHLGRENSSON.

1. FRITZ August A., teatermålare, f. i Stockholm 1838, d. där 1902. han var bl. a. elev av Westin och var
anställd som dekorationsmålare vid kungl. teatern i Stock-

holm och senare i Köpenhamn. Han ägde stor fantasi och var en framstående kolorist. — Repr. i N. M.,
Drottningholm.

2. BJÖRN A., den förres son, målare, f. 1872, d. 1918. Han studerade i Stockholm och Paris och har utfört
porträtt i en dämpad, ofta dyster ton, dessutom en del interiörer och landskap. I N. M. finnes av honom
Vårvinter, Skogsinteriör och Vårsmältning samt i G. K. M. Skymningsglö-den.

AHLM, GERDA Maria, f. Lindblad, målarinna, grafiker, f. i Västerås 1869, stud. vid akademien, resor i Europa.
Bosatte sig 1917 i Chicago. Hon har målat och etsat kvinnliga figurer, studiehuvuden, landskap m.m. — U.S.A..

AHLMARK-HUGHES, skulptris, f. i Karlstad 1929. Stud.: Konstfack, akademien, Carrara, Paris. Utf. figurer i
rörelse och stram volym. Off. arb.: Sofia sk., Bergshamra sk. m. fl. — Repr. iN. M., Mo. M. — Stockholm.

AHLKVIST, JOHNNY Sander, målare, tecknare, f. i Hälsingborg 1920, studier i Sk. målarskolan samt i Oslo
och Köpenhamn. Han har gjort väl träffade porträtt i blyerts, figurkompositioner och landskap. — Hälsingborg.

AHLQVIST, Per DAVID, målare, grafiker, f. i Visby 1900, elev hos Wilhelmson och på akademien. Han har
utfört porträtt, landskap och interiörer med motiv från Gotland samt även verkat som grafiker. Hans blad
utmärkas genom fina valörer med betonande av det atmo-sfäriska och skiftningarna i terrängen. — Repr. i N. M.
— Ljungarn, Gotland.

AHLSÉN.

1. ERIK Valfrid Hjalmar A., arkitekt, f. i Stockholm 1901, studier vid tekn. högskolan. Han har uppgjort
stadsplaner för områden i Stockholmstrakten samt för Visby och Västerås, även ritat möbler och gjort
rumsinredningar.
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2. TORE Olof Hjalmar A., den förres bror, arkitekt, f. i Stockholm 1906, Han har studerat vid tekn. högskolan
och biträtt brodern vid dennes arbeten —Johan-neshov.

AHLSTRÖM, BO,

målare, f. i Kalmar 1937. Autodidakt. Målar naivistiskt med drag av surrealism, landskap och figurer. — Repr. i
Jönköpings museum, Kalmar museum och i Kronhausens saml. — Sigtuna.

AHLSTRÖM-STARCK, M., se Starck, M.

AHNLUND, Gustaf Åke, målare, f. i Fjällsjö, Ångermanland, 1896, d. 1935 i Saxnäs; elev hos Hjortzberg och
Kallstenius. Han har målat porträtt samt realistiskt hållna landskap, bäckar, sågverk m. m. — Norsjö.

AHNOFF.



1. Nils TORE Magnus A., målare, grafiker, f. i Hälsingborg 1917, stud. på Valand. Han har utfört figurtavlor och
landskap, bl.a. med motiv från Öland, Göteborgstrakten och Italien. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M.
m.fl.

2. BRITA A., f. Atterberg, den förres maka, målarinna, f. i Göteborg 1915; utbildad på egen hand. Hon har målat
och tecknat figursaker. — Göteborg.

AHNSJÖ, DORIS Lindström—A., målarinna, f. i Malmö 1905, har studerat i Köpenhamn, vid Skånska
målarskolan samt vid akademien. Hon har utfört porträtt och figursaker, blomsterstycken o.s.v., genomgående
utmärkta för en välstämd kolorit. — Stockholm.

AHRBOM, NILS Olof, arkitekt, professor, f. i Hudviksvall 1905, utbildad vid tekn. högskolan, professor där
1942, resor i Tyskland, Italien, Holland etc. Han har bl. a. ritat h. allm. flickläroverket i Stockholm (jämte H.
Zimdahl), Linköpings museum, industri- och laboratoriebyggnader, Älvsjö friluftsbad m.m. — Stockholm.

AHRENS, RAGNAR Ludvig Arvid, målare, f. i Malmö 1908, studier vd Sk. målarskolan i hemstaden samt i
Paris. Han har i olja målat naket, utfört studiehuvuden i krita etc. — Malmö.

AIJMER, LARS

målare, f. i Stockholm 1905, d. där 1978. Han var utbildad vid tekniska skolan samt

H. K. S., därpå vid akademien, företagit studieresor i Frankrike och Italien. A. har utfört landskap och stilleben
samt en del dekorativa arbeten i offentliga och privata byggnader.

AKOS, J. SOLLAR,

målare, skulptör, f. i Vesbrem, Ungern 1942. Studier vid Konstindustriella Högskolan i Budapest, 1961—62,
Konstakademien Warszawa, 1963—65, Academie des Beaux Arts de Paris, 1965—67. Konstfackskolan i
Stockholm 1967—69- Utställt: Unga talanger, Budapest, 1963, Warszawas Unga Konstnärer 1964 och -65,
Salon des jeunes, Paris 1966, Concours de Prix de Rom 1966, Expostion ”Plein Aair” Juan-les-Pins, 1967,
Galleri Heland, Stockholm, 1974. — Repr. i Nässjö stads samlingar. — Nässjö.

AKREL.

I. FREDRIK A., grafiker, f. i Södermanland 1748, d. i Stockholm 1804. Efter studier i Paris utnämndes han till
gravör vid vetenskapsakademien och har bl. a. stuckit porträtt av Gustaf III, Linné m. fl.

2. CARL FREDRIK A., den förres son, grafiker, f. i Stockholm 1779, d. där 1868. Han har utfört kartor över
olika delar av Sverige och dessutom lämnat planscher till reseskildringar och vetenskapliga arbeten. — Adl.
1819 och skrev sedan Akrell.

ALBE, GERHARD Albin, målare, direktör för Sjöhist. mus. 1945, f. i Stockholm 1892 d. 1965 i Stockholm,
studier i Köpenhamn, vid akademien i Stockholm samt i Frankrike, England och Tyskland. Han har utfört
mariner med motiv ur svenska flottans historia t. ex. Slaget vid Femern och Linjeskeppet Ölands strid mot

15Albert

Alexandersson

engelsmännen. A. har även gjort etsningar samt förf. nautiska arbeten. — Ålsten.

ALBERT, GUSTAF,

målare, f. i Eskilstuna 1866. d. i Paris 1905. Han studerade i Göteborg, i Frankrike och Förenta Staterna och har
framträtt som landskapsmålare, ofta med franska motiv. Tavlor av honom finns t. ex. i N. M. och G. K. M., bl. a.
Franskt landskap med vattendrag i N. M. Särskilt väl repr. i Eskilstuna museum.

ALBERT GUSTAV,

målare, f. i Karlskrona 1883, studieresor i ett flertal europeiska länder, har i olja målat landskap, företrädesvis



vår- och höstlandskap från Nordskåne, kustmotiv från Blekinge skärgård, även vilda blommor. — Repr. i museet
i Karlskrona och i Karlshamns stads konstsamling. — Tyringe.

ALBERTSSON, N ROLAND, f. 1946 i Näsland, Västerbottens län. Målare, grafiker, tecknare. Studier i
konstvetenskap vid filosofiska fakulteten, Umeå, ABF konstskola, privatst. Han har utfört porträtt med
övertygande karaktäristik, människor i miljöer och gravyrer i finstämt stiliserade motiv. Repr. i off. lokaler o.
institutioner. — Umeå.

ALBERTUS PICTUR (Albert Målare), d. omkring 1508, möjligen av svensk härkomst, verksam i vårt land
under senare delen av 1400-talet. Han har efterlämnat kalkmålningar i kyrkor i Mälartrakten (Kumla 1482),
Härkeberga, Dingtuna m. fl., i vilka motiven vanligen äro hämtade ur Biblia Pauperum. Målningarna utmärkas
genom realism och äro omsorgsfullt utförda.

ALBRÅTEN.

1. RIBORG, Birgitta A., f. Böving, konsthantverkare, f. i Anderslöv 1880, stud. i Bern och Karlsruhe, resor i ett
flertal europeiska länder och i U.S.A. Hon har utformat keramiska arbeten med stiliserade blommor eller
fantasidjur.

2. Per VÅGE A., den förras son, målare, f. i Örebro 1913, har studerat under resor

bl. a. Schweiz och Tyskland. Han har i olja och akvarell utfört landskap. — Rackstad, Arvika.

3. KARIN Böret A., den förras dotter, se Faulkner.

ALDE, GUSTAF Alfred, arkitekt, f. i Stockholm 1893, stud. vid H. K. S. samt i England, Frankrike, Italien och
U.S.A. Han har specialiserat sig på far-tygsinredningar, t.ex. m/s Saga och m/y Stella Polaris från Götaverken. —
Göteborg.

ALEANDER, Johan Abraham, målare och grafiker, f. 1766, d. 1853, har utfört naturalistiskt hållna blomster-
och fruktstycken samt stuckit porträtt, bl. a. efter Le Moine.

ALEF, THOR WALD, skulptör, f. i Jönköping 1896, har studerat vid akademien och i Paris. Bland hans arbeten
märkas porträttbyster, statyn Fotbollsspelare, vid Strömsborg, Stockholm, Simmande pojkar samt relief i
Stadshotellet i Eskilstuna. Ett burleskt drag kan ej sällan konstateras i hans arbeten. — Stockholm.

ALEHAMMAR, SUNE Ingvar, tecknare, grafiker, f. i Malmö 1922, har studerat vid Slöjdföreningen samt vid
akademien, vidare i England och Frankrike. Han har tecknat porträtt och figursaker samt landskap, dessutom
grafiska blad i torrnål. — Repr. i N. M. — Kungsbacka.

ALEXANDERSSON.

1. CARL Josef A., målare, f. i Motala 1897, d. i Tureberg 1941; har studerat vid tekniska skolan samt vid
akademien i Stockholm. Han har i olja och tempera utfört sociala och industriella motiv, arbetar-typer och
vinterlandskap, varvid han mest lägger an på kolorit och stämning. — Bildade 1925 gruppen ”Nio unga”. —
Repr. i N. M., Mo. M., Norrköping och Linköping.

2. GUSTAV Daniel A., den förres bror, målare, f. i Motala 1901, elev vid tekniska
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skolans konstindustriella avdeln. i Stockholm. Har målat landskap och industriella motiv i olja, akvarell och
tempera — formen är ofta kärv och fast. — Repr. i N. M., Mo. M., S. M. K. samt museet i Falun. — Ålsten.

3. Ruth MÄRTA A., de föregåendes syster, målarinna och textilkonstnärinna, f. i Mjölby 1895, elev vid tekniska
skolan i Stockholm. Hon har utfört fantasimotiv och landskap i olja och akvarell samt textilier för kyrkligt bruk.
— Äppelviken.



ALEXANDROWA, EVA Vera, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1926; studier i Frankrike. Hon har mestadels
i akvarell utfört friskt uppfattade motiv från Paris och dess omgivningar, dessutom lämnat teckningar till
sagoböcker. — Stockholm.

ALFONS, se Carlsson, Alfons.

ALFONS, SVEN Gunnar, målare, f. i Lund 1918, har studerat på egen hand, bl. a. under resor i Tyskland,
Frankrike och Italien etc. Han har i olja utfört varierande motiv, t. ex. Ljus lyrik, Höst. — Repr. i Mo. M., M. M.,
mus. i Gävle, Falun och Norrköping. — A. har även framträtt som lyrisk och konsthistorisk författare. —
Djursholm.

ALIN, ARTHUR, Maximinus, målare, tecknare, f. i Stockholm 1891, elev bl. a. hos Carl Wilhelmsom i
Stockholm, i Tyskland för Franz v. Stuck samt i Paris; resor i Medelhavsländerna och Orienten, länge bosatt i
Rom. Har målat porträtt och figursaker. — Repr. i Linköpings och Norrköpings museer. — Stockholm.

ALLARD, CARL Fredrik, målare, tecknare, f. i Norrköping 1863, d. där 1942. Han har utfört ett stort antal ga-
tumotiv från gamla partier i hemstaden, exakta och av stort topografiskt och kulturhistoriskt intresse. — Repr. i
Norrköpings museum.

ALLEN-HAAGE, BIRGIT Margareta, målarinna, f. 1917 ¡Halmstad. Studier vid

Slöjdföreningen, vid Tekniska skolan i Stockholm och vid Académie Libre. Studieresor till Rotterdam,
Amsterdam och Haag. — Repr. i Hallands museum, Halmstad.

ALLERBY, DAVID,

målare, f. i Göteborg 1914, har studerat vid målarskola i Malmö samt under resor. Han har i olja utfört landskap
med skogs-och ödemarksmotiv, hållna i välstämd färg. — Göteborg.

ALUNGE, ASTRID,

målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1915; stud. i hemtaden, Paris och Italien. Utom gatumotiv har hon målat djur
och abstrakta saker; även utfört träsnitt. — Stockholm.

ALLVAR, Axel GUNNAR, målare, tecknare, grafiker, f. i Enviken, Dalarna, 1922, studier vid tekn. skolan, hos
Otte Sköld och i utlandet. Han har utfört porträtt, figursaker och stilleben, ofta i stram form och med utpräglad
valörkänsla. — Repr. i N. M ., Mo. M., Värml., Hälsinglands och Dalarnas mus., Gripsholm.

ALM, se Ahlm.

ALMFELT, Lorens Axel Fredrik, tecknare, f. 1781, d. 1844. Han har utfört polit. karikatyrer, bl. a. satiriska
teckn. av Gustav IV Adolf, borgerståndets talman Schwan, överståthållare S. af Ugglas, m. fl.

ALMGREN, Anders EDVIN, målare, f. i Morkarla, Uppsala län, 1884, har bl a. studerat vid akademien i
München. Han har utfört porträtt, stilleben och landskap, även restaurerat målningar i medeltidskyrkor. —
Lidingö I.

ALMGREN, Knut EINAR, målare och grafiker, f. i Stockholm 1878, d. 1971, utb. i Valand samt vid
konstnärsförbundets skola i Stockholm. Han har utfört porträtt samt goda landskap med motiv från skärgården
utanför huvudstaden samt från Jämtlands fjälltrakter. A:s grafiska blad äro ofta utförda i litografi. — Han

2 — Svenska konstnärer
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är bl. a. repr. i N. M. (grafik). — Roslags-Näsby.

ALMGREN, Knut August ERIK, målare, f. i Sjörup, Skåne, 1910, har studerat privat samt vid tekn. skola i
Stockholm. Han har målat porträn i akvarell, landskap ofta med motiv från stockholmstrakten, stilleben och



blommor. Repr. i mus. i Simrishamn.

ALMGREN, GÖSTA Eugen skulptör, f. i Söderala, Gävleborgs län, 1888, d. i Stockholm 1954; har studerat i
Paris, Tyskland och Italien. Bland monument, som han utfön, må nämnas: Sam Gust. Hermelin (Luleå), J. K.
Boström (Piteå), Elias Sehlstedt (Härnösand), byst av Nils Personne (Mo. M.), fontänen Fiskafanget (Härnösand),
flera ponrättbyster, bl. a. av Natan Söderblom och Fabian Månsson, gravmonumentet m. m. — Repr. i Mo. M.,
Gävle och Hudiksvalls museer.

ALMGREN, Per Johan HUGO, målare, skulptör och grafiker, f. i Gillber-ga, Värmland, 1880, studier vid
akademien, på Valand i Göteborg, i Köpenhamn och i England. Han har målat naket samt landskap med
sommarnätter, sjö, dimma etc. samt utfört ett porträttgalleri av kända svenskar. — Repr. i Thielska galleriet samt
museet i Östersund. — Umeå.

ALMQUIST, ANSGAR, skulptör, f. i Tranås 1889, d. 1973, har studerat i Stockholm och Paris. Han har utfört
dekorativa arbeten bl. a. på Stadshuset — t. ex. fontän — och Konserthuset i Stockholm, fontänfigur i Falköping,
Linné i Lund, Gångaren i Tidaholm o.s.v. — överlärare vid H. K. S. — Repr. i Mo. M.

ALMQVIST.

1. BERTIL Allan A., tecknare, f. i Stockholm 1902, d. 1972, studiet vid privata målarskolor. Han anställdes 1928
som tecknare vid Stockholms-Tidningen och vid Aftonbladet 1931. — Rept. i Stads-mus., Sthlm.

2. GUNBORG A., den förres maka, målarinna, f. Ramstad,i. i Björnlunda, Södermani., studier i Stockholm och
Tyskland; har utfört djurtavlor, ofta med hundar. — Stockholm.

ALMQUIST, BROR Edvard, arkitekt och grafiker, f. i Värmland 1864, d. i Stockholm 1940. Han har studerat i
Göteborg och Stockholm samt i utlandet och gjort ritningar till såväl offentliga som privata byggnader. A. har
även framträtt som etsare och tecknare.

ALMQVIST, ESTER Dorotea, målarinna, f. i Bromma 1869, d. i Lund 1934. Hon har utfört en del porträtt samt
stämningslandskap i olika teknik, ofta utmärkta av kraftigt böljande linjer. Bland hennes motiv märkas också
arbetande män och kvinnor i det fria. Hon har även utfört grafiska blad, ej sällan träsnitt. — Repr. bl. a. iN. M.,
G. K. M. och M. M.

ALMQVIST, Erik Gustaf HOLGER, målare, f. i Gällersta, Örebro län 1907, har studerat vid akademien samt
vidare utbildat sig under resor i Frankrike och Spanien. A. har i olja och tempera utfört landskap med motiv från
Närke. — Repr. i Mo. M. och Örebro museum. — Stockholm.

ALMQUIST, INGRID, målarinna, sångerska, f. i Drammen, Norge 1915. Stud.: Calle Flygares teaterskola och
Naima Wifstrands Studieresor: Israel, England, Frankrike, Tyskland och Indien. Under påverkan av Evert
Lundqvist har A. fördjupat sina glödande fargkomposition-er, ofta utf. i frescoteknik med relief, som tolkar
hennes religiösa uppfattning — Gud är kärlek. Fortfarande aktiv sångerska framför hon gärna nya religiösa
sånger i samband med sina utställningar. Repr.: större altar-måln. i Katolska kyrkan, Uppsala, Göteborgs,
Södertäljes o. Säffle komm. saml. — Uppsala.

ALMQVIST, I OSVALD, arkitekt, f. iTrankil, Värmlands län, 1884, d. 1950. Efter studier vid tekniska
högskolan och konstakademien fortsatte han sin utbildning under resor i Holland, Frankri-
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ke och Tyskland. A. har gjort ritningar till flera privathus, stadsplaner m.m.

ALRICSON, Gunhild Helena (GULLAN), målarinna, f. i Stockholm 1886, har studerat i Dresden och under
resor. Hon har utfört ett flertal porträtt i olja, pastell och akvarell, landskap samt stilleben, ofta med blommor. —
Stockholm.



ALSHAMMAR, INGELA, keramiker, f. 1916 i Stockholm. Utbildning vid Konstfack 1940—42, för Maggie
Wibom 1944—48. Arbetar huvudsakligast med reliefer och väggmotiv men även med mindre föremål.: skålar,
fat, vaser m.m. — Norrtälje.

ALSMARK, ERIK Per Gustav, målare, f. i Karlskrona 1911, d. i Malmö 1950, har studerat vid H. K. S., i
Miinchen och i Paris (Maison Wateau). Han har målat landskap med svenska och franska motiv, väggmålningar i
Malmö stadsbibliotek, interiörer och porträtt. Utförandet är ofta i mjuka, behagliga toner. — Repr. i M. M., mus.
i Landskrona.

ALTHIN, CALEB,

målare, grafiker, f. i Karlskrona 1866, d. i Stockholm 1919. Han har bl. a. utfört dekorativa arbeten i Sofiakyrkan
i Stockholm, genreart. fig. och hästar m. m. A. grundade 1896 en privat målarskola i huvudstaden, vilken blivit
mycket besökt av konst-närsämnen från hela landet. — Repr. i N. M.

ALTOMARE, ALDO, målare, professor, f. i Bari, Italien, 1923, svensk medborgare sedan 1967. Han har
studerat vid Accademia Brera i Milano och undervisat vid Collegio Nazinale i Milano. Hade sin första
separatutställning i Sverige 1959 anordnad av Utrikesministeriet i Rom. Metafysiskt abstrakt måleri. A. har utfört
en större ”metafysisk målning” till Skå kyrka. — Repr. i museerna i Rom, Milano och Florens. — Skå,
Mälaröarna.

ALTZAR, ANDERS,

målare, f. i Siljansnäs, Dalarna 1886, d. 1939, elev bl. a. hos G. Ankarcrona. Han

har målat välstämda landskap med fäbodar, gärna snömotiv. — Repr. bl. a. i Leksands konstgalleri med t.ex. Sol
genom molnen och Annalkande oväder.

ALYHR, STIG Gustav, målare, tecknare, f. i Visby 1919, elev vid Berggrens målarskola samt hos Isaac Gril-
newald. Han har i olika teknik utfört porträtt och nakna figurer. — Stockholm.

ALYRE, Tage RAGNAR, målare, skulptör, f. i Visby 1894, utbildad under resor i Frankrike, Italien och
Tyskland. Han har målat porträtt och figursaker samt kraftigt hållna landskap. A. har även modellerat Handels-
och sjöfartsmonu-mentet i Västervik. — Repr. i N. M. och Mo. M., Hudiksvalls museum, m. fl. — Stockholm.

AMBE, GUSTAF Enoch, målare, f. ijät, Småland, 1895, d. 1972. Studerat i Göteborg och i utlandet samt utfört
dekorativa arbeten, bl. a. i kyrkor, även landskap i akvarell.

AMBERN, MANDIS, målarinna, f. i Stockholm 1899, har studerat hos Otte Sköld samt under resor, bl. a. i
Frankrike. Hon har målat modellsaker, interiörer, landskap och stilleben, t. ex. Tre lökar. — Vällingby.

AMECK, NILS Viktor, tecknare, f. i Smögen 1898, d. i Smögen 1956; stud. för Althin och på akademien,
vistades länge i U.S.A. Han ritade humorist. sportillustrationer i Ny Tid och sedan i Morgontidn.

AMÉEN, Karl GUSTAF, arkitekt, f. i Lovö (Stockholms län), 1864, d. i Stockholm 1949. Han blev 1907
arbetschef vid restaureringen av Drottningholms slott och har f ö. gjort ritningar till kyrka i Örnsköldsvik, S:t
Görans kryka i Stockholm, uppfartsvägar och terrasser, bl.a. vid Skansen i Stockholm samt Kärnan i
Hälsingborg, ritat seminariebyggnaden i Lund, landsarkivet i Göteborg o.s.v.

19Améen

Anckarsvärd

AMÉEN MÄRTA Augusta Karolina, Emma Axelsdotter, f. Sparre, skulptris och målarinna, f. i Wien 1871, d.
1940. Hon har studerat måleri i Paris, men sedermera mestadels ägnat sig åt skulptur. Bland hennes arbeten
märkas särskilt hästgrupper och hundar i litet format.

AMEUN, Hans ALBIN målare, f. i Chicago, U.S.A., 1902 Han har studerat vid tekn. skolan i Stockholm samt
företagit resor i Europa. Hans mål-ningssätt är brutalt kraftigt med mustiga färger, motiven ofta socialt betonade



eller landskap, blommor. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M. och Tretjakowgalleri-et, Moskva. — Gröndal.

AMINOFF, GREGORI, professor, målare, f. i Stockholm 1883, d. där 1947; har studerat vid
Konstnärsförbundets skola samt vidate i Rom, Paris och London; blev 1923 professor och föreståndare för
Riksmuseets mineralogiska avdelning. Han har i olja utfört dekorativt hållna figurkompositioner.

AMINOFF, SIGRID Gabriella målarinna, f. i Stockholm 1904, har studerat på Berggrens målarskola, akademien
och vidare i Frankrike, Italien och Nordafrika. Hon har målat porträtt, altarskåp, bl.a. till Hägerstads och
Roslagsbro kyrkor, landskap och blommor. Repr. i Kalmar mus. — Stockholm.

AMUND,

en säkerligen svensk målare, som i slutet av 1400-talet utförde målningar i Råda kyrka, Värmland, dat. 1494, i
Hammarö kyrka fr. omkring 1460, möjligen även i Appuna och Gökhem, Östergötland.

AMUNDIN, BENGT Erik,

skulptör, f. i Göteborg 1915, utbildad vid

Slöjdföreningen och akademien; resor i

Holland och Belgien. Han har modellerat

bl. a. Totso, Ulla, Lekande barn (Borås),

Siv och andra kvinnofigurer. — Åkersber-

ga-

ANCARCRONA.

1. HENRIK August A., målare, f. i Rise-

katslösa, Skåne, 1831, d. i Stockholm 1917. Han deltog i flera fälttåg i fransk och spansk tjänst i norra Afrika,
där han fann motiv för sina tavlor, som ej sällan visa ryttare, avtecknande sig mot ökensanden; ett pittoreskt och
rörligt drag är ofta utmärkande för dem. Han är bl.a. repr. i N. M., G. K. M. och M. M.

2. Edvard Alexander (ALEXIS) A., målare, den förres broder, f. i Riskatslösa, Skåne, 1825, d. i Stockholm 1901,
har målat små intimt uppfattade skogslandskap med svenska motiv.

3. Sten GUSTAF Herman A., brorson till de båda föregående; målare, f. i Hakarp, Småland, 1869, d. 1933, den
mest kände bäraren av namnet. Efter studier i Tyskland bosatte han sig i Leksand i Dalarna, där han snart blev
bekant för sina motiv från herrgårdar, ofta med landskap i djup snö. En del ämnen från karolinernas dagar har
han också målat, t.ex. I fiendeland och Kungens kurir. Ett kraftfullt, svenskt kynne utmärker ofta hans dukat. —
A. är bl. a. repr. i N. M. och G. K. M.

ANCHERT, JOHN,

stadsarkitekt, f. i Stockholm 1886, har genomgått tekn. högskolan och akademien, studieresor i flera europeiska
länder; stadsarkitekt i Lund 1921. Han har bl.a. restaurerat Karl XII:s-huset, ritat nytt ålderdomshem,
arbetsförmedlingens byggnad samt flera bostadshus, allt i Lund. — Lund.

ANCKARSVÄRD.

1. Mikael GUSTAF A., litograf, f. i Kalmar 1792, d. i Stockholm 1878; har utgivit litografiska arbeten med
veduter, ruiner m. m. Han var pratses i konstakademien och utövade som sådan en nitisk och gagnande
verksamhet.

2. Johan August A., den förres broder, tecknare, f. på Sveaborg 1783, d. i Nynäs 1874. Han har gjort landskap i
akvarell samt framför allt teckningar i sepia och tusch. 1856—70 var han vice pratses i konstakademien. Repr. i
N. M. med Norskt berglandskap.
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ANCKERS, NILS Elias (Andersson), målare och grafiker, broder till J. A. Acke, f. i Stockholm 1858, d. i
Värmland 1921. Han är särskilt känd för sina utmärkta etsningar, framför allt med motiv från sjön, bl.a. Slaget
vid Trafalger samt Stotm. — Repr. i N. M., M. M., Sjöhist. mus.

ANDER, KNUT Albin, grafiker, f. nära Linköping 1873, d. i Mör-sil 1908. Han studerade vid akademien och
har endast efterlämnat ett fåtal etsningar, som emellertid vittna om ovanlig begåvning, fantasi och elegans. —
Repr. i N. M.

ANDER, Henrik TURE, målare, f. i Asker, Örebro län 1881, d. 1959 i Arvika; har studerat på
konstnärsförbundets skola samt företagit resor i Frankrike. A. har utfört landskap och blomstermålningar samt
glasmålningar i Arvika kyrka. — Repr. i Mo. M. med Örebro, Karlstads och Nyköpings museum.

ANDER, THOMAS, Nils, målare, grafiker, f. i Helsingborg 1958. Studieresor i bl. a. Italien och England. Stud.
vid Skånska Grafikskolan. Målar surrealistiska motiv i dämpad färgskala. Utställningar i Sverige och Danmark.
Repr. i bl. a. Karlshamns kommun. — Malmö.

ANDERBERG, ANTON August, målare, grafiker, f. i Malmö 1882, d. 1973, studier vid tekn. skolan i Malmö
samt vidare i München, Dresden och Florens. Han har i olja och akvarell utfört figurer samt landskap. Bland A.s
etsn. märkas studiehuvuden av hästar.

ANDERBERG, AXEL Johan, arkitekt, f. i Kristianstad 1860, d. i Rote-bro 1937. Efter studier vid tekniska
högskolan fortsatte han sin utbildning i utlandet. Han har uppfört eller ombyggt flera teatrar samt ritat åtskilliga
privathus och offentliga byggnader, bland dem Riksmuseet i Stockholm, Johanneskyrkan i Malmö. Vet.ak.
byggnader vid Frescati, insti-tutionsbyggnad i Uppsala o.s.v.

ANDERBERG, KRISTIAN Immanuel,

målare, skulptör och tecknare f. i Ängelholm 1881, d. 1955. Studier i Lund, vid Konstnärsförbundets skola i
Stockholm och vid akademien. A. har målat stilleben, modellerat porträttskulpturer, utfört etsningar och gjort
teckningar med pittoreska stadsmotiv (albumet Ängelholmsbilder). — Repr. i N. M., M. M., mus. i Helsingborg,
Karlstad, Lund.

ANDERS LARSSON (Anders målare), se LARSSON, Anders.

ANDERS NILSSON, se NILSSON,

Anders (stenhuggare).

ANDERSEN.

1. Martin HJALMAR, A., målare, f. i Köpenhamn 1892, autodidakt. Har utfört välstämda och välkomponerade
blomsterstycken.

2. OD A, A., den förres brorsdotter, målarinna, f. i Aarhus, Danmark, 1909, autodidakt, har målat porträtt och
figursaker i kraftig, harmonisk kolorit. — Ljungby.

ANDERSEN, NIELS,

målare, grafiker f. i Glumsö, Danmark 1924. Han har studerat vid Konstakademien i Köpenhamn och under resor
i Italien och Spanien. Han har utfört stilleben och interiörer bl.a. från Ven. — Repr. i danska konstföreningar. —
Ven.

ANDERSON, ANDERSSON:

ANDERSON, AGNES Theresta, skulptris, målarinna, f. i Munkhyttemo, Örebro län, 1891. Studier bl. a. för
Ollers och Griinewald samt under resor i Frankrike, Italien, Spanien och norra Afrika. Hon har modellerat



smärre, gärna robusta figurer, ofta av barn, samt målat landskap och stilleben i välstämd, diskret kolorit. —
Stockholm.

ANDERSSON, ALGOT Henning Markus, målare, f. i Visby 1900, autodidakt. Han har utfört gatumotiv samt
gotländska landskap. — Slite, Gotland.
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ANDERSSON, Carl ALLAN, målare, grafiker, f. i Göteborg 1904; studier på Slöjdföreningen men mest
autodidakt. Han har i olja utfört landskap, mest höst-, vinter- och förvårsmotiv samt på det grafiska området djur
och fåglar. Repr. i G. K. M., mus. i Norrköping. — Göteborg.

ANDERSSON, ANDERS Gustaf, miniatyrmålare, f. 1780 i Växjö, d. 1833 i Sthlm. A. utbildade sig till
miniatytm. hos

L. Sparrgren i Sthlm och blev en mycket anlitad porträttör i denna konstart. A. blev agré vid akademien 1813.
Repr. i N. M. och G. K. M.

ANDERSSON, ANNA Emilia, målarinna, f. i Längbro, Örebro län, 1884, hat studerat vid tekn. skolan o.
akademien i Sthlm, vidate i Köpenhamn o. Paris. Hon har utfört friskt uppfattade landskap, bl. a. från Västkusten,
samt figurkompositioner. — Stockholm.

ANDERSSON, Lars ANSELM, målare, f. i Malmö 1902, har studerat vid Sk. målarskolan. Han har mest i
akvarell utfört genremotiv och landskap, gärna från skånska ostkusten; koloriten är vanl. blond. — Malmö.

ANDERSSON, ARNE, målare, f. 1915. A. har studerat vid Slöjdföreningen 1939—42 samt vid Valand 1942—
45. 1954 fick han San Michelesti-pendiatet och Kungastipendiatet 1956.

ANDERSSON, ARNE L„ f. Norrköping 1933, målare, tecknare, grafiker. Studier NKI, Hermods samt
konststudier i Spanien 1969—74. Separatut-ställn. i Växjö, Karlshamn, Söderköping, Norrköping m. fl. städer.
Han utför djurmålningar med motiv från svikslandets Naturreservat. — Valdermarsvik.

ANDERSSON, ARTHUR Enok, målare, tecknare, f. 1888 i Linköping. Studier för teckningslärare Carl
Malmberg samt vid Athins målarskola. Studieresor till Danmark, Italien och Frankrike. Gravyrer med motiv från
hemstaden Linköping, mi-

nutiöst arbetade blad som speglar en kärleksfull men något konventionell uppfattning. Repr. iN. M., G. K. M. —
Västerås.

ANDERSSON, Frans ARVID, född i Norra Sanne, Gbg. o. Bohus län 1934. Studier vid Hermods, Malmö. Målar
djur- och naturmotiv, företrädesvis från Hunneberg. Seperatutställningar i Trollhättan, Stockholm, Växjö,
Tingsryd, Kalmat, Sävsjö, jaktmässan i Jönköping, konst och antikmässan i Göteborg, Borås, Sven-ljunga. Har
utgivit vykort med djurmotiv. Representerad hos Svenska Jägareförbundet, Stockholm, Svenljunga kommun,
Sör-bygdens kommun. — Västra Tunhem.

ANDERSSON, ASTA, Walborg, målarinna, tecknare, f. i Ystad 1905; har studerat i Köpenhamn samt under
resor i Tyskland, Frankrike och Schweiz. Hon har utfört porträtt i olja och pastell, dessutom figurer o. djur i
interiör. — Ystad.

ANDERSSON, AXEL Gunnar, Wallentin, målare, f. i Kaga förs., Östergötland, 1897, d. 1958 i Linköping; har
studerat vid Berggrens målarskola, Sthlm, samt vid akademien. Han har utfört landskap i olja och pastell med
motiv från östgötaslätten samt vintriga stadsbilder från Linköping. — Repr. i W. samt i Linköpings o.
Hudiksvalls museer.

ANDERSSON, AXEL Gustaf, tecknare, f. i Stockholm 1886, d. där 1956. Han var flera år anställd som
reklamtecknare hos Hasse W. Tullberg och drev sedan firman Tecknad film.



ANDERSSON, Peter Bernard (BEN) skulptör, målare, f. i Halmstad 1898, utbildad i U.S.A. och Frankrike. Han
har modellerat kvinnofigurer med mjuka linjer, djurskulpturer, ofta i stengods etc. Bland offentliga arbeten må
nämnas Laxbrunnen i Falkenberg, reliefer på nya rådhuset i Halmstad samt en granitbyst på Katrinebergs
folkhögskola, dessutom måln. i Halmstads rådhus och Hälsingborgs sparbank. — Halmstad.
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ANDERSSON, Anders BERTIL, målare, grafiker, f. i Lund 1924; studier vid olika konstskolor i Sverige och
Frankrike. Han har i olika teknik utfört figursaker, byggnader och landskap, ofta i förenklad linjeåtergivning. —
Lund.

ANDERSSON, BERTIL Einar. målare, f. i Hörby, Skåne, 1921, d. 1969, självlärd. Utfört kustbilder från södra
Halland samt skånska landskap med eller utan figurer. — Lund.

ANDERSSON, BRITA, målarinna, grafiker, f. i Kiruna 1925. Utf. symboliska målningar i stark färg. — Repr. i
mus. i Falun, Luleå — Falun.

ANDERSSON, CARL-EINAR, målare, tecknare, grafiker, f. i Sösdala, Skåne, 1925; stud. vid Sk. målarskolan,
ak. i Sthlm och Köpenhamn samt i utlandet. Han har utfört figurkompositioner, gärna med religiösa motiv,
landskap och hamnpartier. Dek. arb. i N. Mellby gravkapell. — Repr. i N. M., M. M. och Norrköpings museum.
— Sösdala.

ANDERSON, CARL Ludvig, målare, f. i Ormesberga, Småland, 1888, d. i Moheda 1952; elev på Valand,
sedermera hos Wilhelmson i Stockholm, resor i Italien, Frankrike och Tyskland. A. har i olja och akvarell utfört
porträtt, figurkompositioner, stadsmotiv och kustlandskap, under senaste åren mestadels från Skånes ostkust,
öven gatupartier från gamla Hamburg. — Repr. i Mo. M. och Växjö museum.

ANDERSSON, EDVARD, målare, f. i Hälsingborg 1891, d. 1967. Efter studier vid tekniska skolan i Stockholm
har han fortsatt sin utbildning i Tyskland och Frankrike. Han har utfört kraftigt hållna strandbilder, bl.a. från
Hovs hallar, figurstudier i det fria samt blomsterstycken i en livlig kolorit. Under senare år blev hans
målningssätt alltmera abstrakt. — Repr. i mus. i Helsingborg.

ANDERSSON ERNST, Engelbrekt, se Thors.

ANDERSSON, Anders EWERT, målare, grafiker, f. i Höör, Skåne, 1920, autodidakt. Han har i olika teknik
utfört figursaker, interiörer och stilleben, ofta starkt förenklade och expressivt hållna. — Hälsingborg.

ANDERSSON, Karl FOLKE, skulptör, f. i Marieby, Jämtland 1910; studier vid Konstfack samt under resor i
Italien och Frankrike. Han har mest utfört sakrala arbeten, bl.a. altarverk i Möne k:a, Västergötland, och för
gravkapell i Brun-flo, Jämtland. — Täby.

ANDERSSON Karl FREDRIK (FRED), målare, f. 1921 i Nederkalix. Norrbotten, autodidakt. A. har gjort
studieresor till Frankrike, Spanien, Norge, England, Italien, Grekland och Egypten. A. målar koloristiskt levande
och intensivt med ett ”impressionistiskt flimmer”. Offentliga verk vid Järnverket i Luleå och vid Gruvan i
Kiruna. Repr. i Mo. M., Norrbottens museum i Luleå och Sundsvalls museum. — Bromma.

ANDERSSON, GEORG Axel Waldemar, målare, f. i Mölndal 1902, stud. bl.a. för Sigfr. Ullman. Han har utfört
motiv från utkanten av städer, gärna med figurer, landskap och stilleben med blommor. — Göteborg.

ANDERSSON, GEORG Gustaf, målare, f. i Stockholm 1900, d. 1948; autodidakt. Han målade i olja slättmotiv
och åpartier.

ANDERSSON, GUNDER Ted Pervy, målare, tecknare, f. i Malmö 1940. Studieresor i bl. a. Österrike, Belgien
och Italien. Målar i naturalistisk stil landskap och interiörer i kraftig kolorit. Han har gjort ett flertal
utsmyckningar på offentliga platser. Repr. i privata samlingar i Sverige och utomlands. — Malmö.



ANDERSSON, HANS EGON, målare, f. i Malmö 1916. Studier vid Skånska Målarskolan. Har utfört landskap i
kraftig välstämd kolorit, ofta halmtäckta Skånegårdar. Målar även gatumotiv, stille-
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ben samt blommor. Formatet är vanligen litet. — Malmö.

ANDERSSON, Johan HARALD, målare, konsthantverkare, f. i Vislanda 1912, mest självstudier. Han har utfört
väl träffade porträtt i olja, dessutom arbeten i koppar. — Vislanda.

ANDERSSON, HARRY, se Hanyan, H.

ANDERSSON, HELGE Sigvard, målare, f. i Askim, Bohuslän, 1913, studier på Valand samt under resor i
England och södra Europa. Han har utfört självporträtt, figurer och kustlandskap från Bohuslän, även stilleben.
— Repr. i M. M., mus. i Borås. — Lysekil.

ANDERSSON.

1. Karl HELGE A., målare, f. i Göteborg 1908; självlärd. Han har utfört impressionistiskt hållna kustlandskap,
gärna i blå toner, även stilleben. —Järlåsa.

2. Per YNGVE A., den förres broder, målare, f. i Göteborg 1921, självlärd, studieresor i Europa och Nordafrika.
Han har utfört mariner, stundom med skeppsbrott, skogspartier och stilleben i harmonisk färg. — Repr. i
Göteborgs sjöfartsmuseum. — Göteborg.

ANDERSSON Anders HERBERT, se 1VALÅS, A. H.

ANDERSSON, INGVAR, målare, fil. kand. f. 1947 i Sthlm. Studier hos ABF och Idun Lowens målarskola samt
studier i kinesisk kalligrafi under dr. Tien Lung NM. Han har främst i akvarell utfört motiv med björkhagar med
vitsippor, skogslandskap samt vinter- och vårvintermotiv. — Stockholm.

ANDERSSON, IVAR Viktor, målare, f. i Mölltorp, Västergötland, 1903, d. 1964; studier i Stockholm, bl. a. för
Torsten Palm, sedermera i Paris; studieresor i Frankrike och Notge. Han hat målat figur, landskap och blommor.
— Sign IAN. Repr. i Mo. M.

ANDERSSON, JERRY, målare, f. 1939 i Arvika. Autodidakt. Deltagit i flera utställningar i Sverige och
Danmark.

ANDERSSON.

1. JIMMY.

målare, f. 1934 i Uppsala. Han har studerat vid akademien 1964—69 och gjort flera studieresor till olika länder.
Debututst. hos Petra, Sthlm 1969. En nyrealist, som experimenterar med sakliga ting. Repr. i Mo.

M. — Stockholm.

2. MARJA GRÄSET, textilkonstnärinna, tecknare, f. 1942 ijy-väskylä, Finland. Gift med föregående. Studier vid
Konstfack. Utst. hos Petra, Sthlm 1969. Spec. i dubbelväv, bildvävnader i nyskapande tekniker. A. är även en fin
tecknare. Repr. i N. M. och i Enskilda Banken, Valhallav., Sthlm. — Stockholm.

ANDERSSON, KARL Albin, målare, f. i Nye, Småland, 1899, elev på Valand i Göteborg samt på akademien i
Stockholm, studier i Paris, Holland och Belgien. Han har i olja utfört självporträtt, landskap, interiörer och
stilleben med blommor. — Repr. i Mo. M., G. K. M. och Växjö museum. — Bäckseda, Småland.

ANDERSSON, Karl Ivar Göte (KARL-GÖTE), se Semius.

ANDERSSON, KARL Johan, xylograf, f. i Brännkyrka, Stockholms län, 1853, d. i Grisslehamn 1942, studiet i
Paris 1883—84. Han hat utfört en massa trästick och träsnitt till dagl. tidningar samt till arbeten av
Nordenskiöld, Anna Maria Lenngren etc. — A. kallades (bl.a. av sin vän Albert Engström) ”Sveriges siste yx-



lograf’.

ANDERSSON, KARL—EINAR, målare, skulptör, f. 1925 i N. Mellby, Kristianstads län. Studier vid Skånska
målarskolan, Otte Skölds målarskola. Konsthögskolan och akademien i Köpenhamn. Studieresor till Norge,
Frankrike, Italien och Spanien. Utfört bl. a. muralglasvägg i
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Hässleholms nya kyrka och järnsmide för Lomma nya församlingshem. A. arbetar rytmiskt med stor spännvidd i
färgen, från klara färger till svart-vit skala. Repr. i N. M., M. M., Norrköpings mus., Arkivet i Lund och Lunds
stads samlingar. — Sösda-la.

ANDERSON, KNUT Samuel. skulptör, f. i Bankeryd, Småland, 1884. Elev vid tekniska skolan i Stockholm,
sedan flera år i München, bl. a. hos Seidler och Wackerle. Har modellerat idealfigurer för parker, fontäner samt
figural utsmyckning i teatersalonger, kyrkor och privatbostäder. Bl. a. repr. i Stadsgalleriet i München. —
Lidingö.

ANDERSSON.

1. LARS Jonas A., skulptör, f. i Uppsala 1910, studier i Helsingfors och Paris. Han har mest modellerat
djurskulpturer.

2. GUNVOR, Elfrida, A., den förres hustru, f. Hohenthal, målarinna, f. i Jakob-stad, Finland, 1909, studier i
Finland, Sverige och Frankrike. Hon har målat landskap från Norrland o. Lofoten samt stilleben. — Avesta.

ANDERSSON, Ernst LENNART, målare, f. 1915. A. har studerat vid Slöjdföreningen. A. målar allvarliga ofta
föga tacksamma motiv bl. a. göteborgska hamnbilder.

ANDERSSON, BENGT LENNART, målare, f. 1924 i Skövde. Studier vid Ho-vedskous målarskola, Göteborg.
Studieresor i Danmark och Belgien. En urprunglig målare som arbetar i en bondsk stil och i överhettad kolorit.
Repr. i Skövde och Skara stads samling. — Eggby.

ANDERSSON, Henrik Emil Louis (LOLLE)

målare, f. i Stockholm 1907, mest studier i Paris (Maison Watteau). Han har målat landskap från Stockholms
skärgård, fiske-bodar etc., även motiv från Jamaica. — Stockholm.

ANDERSSON, Mats Olof, allmogemålare, f. 1798 i Nittsjö, d. 1876. Den förste företrädaren för den överrika
dekorationsart, som från 1830-talet fullföljer de äldre Rättviksmålarna. Hans, i stort format utförda
pappersmålningar, hör till det märkligaste i svensk folkkonst.

ANDERSSON, MÅRTEN Anders Karl, målare, f. 1934 i Bollnäs kommun. Studier vid Konstfack och
akademien i Florens. Studieresor till Italien och Spanien. A. är en glad, spontan målare begåvad med en
överdådig fantasi, som målar i naiv stil. — Bollnäs.

ANDERSSON, NILS, målare, f. iKettilstad, Östergötland, 1817, d. i Vaxholm 1865. A. studerade först vid
akademien i Stockholm, fick stipendieum och for till Paris samt blev 1858 prof. vid akademien. Till en början
utförde han genre- och historietavlor med motiv från bibeln, nordiska sagor och myter samt ur svensk historia.
Under senare åren målade A. mest landskap och vägar med djur och figurer, trovärdigt och karakteristiskt
uppfattade samt kallades ”den svenska landsvägens skildrare”. Färgen är studom något torr, men uppfattningen ej
sällan humoristisk. Ett självporträtt finnes i Norrköpings museum, f. ö. är han representerad i N. M., G. K. M., M.
M. etc.

ANDERSSON, OSKAR Emil (O. A.) tecknare, f. i Stockholm 1877, d. 1906. Han var särdeles framstående som
skämttecknare, men har även utfört några arbeten i olja, däribland självporträtt i N. M. Utom en massa teckningar
i tidningar har han utgivit samlingarna ”Mannen som gör vad som faller honom in” samt Karikatyrer.



ANDERSON, OSKAR Leonard, målare och litograf, f. i Stockholm 1836, d. där 1868. Studerade först vid
akademien och sedan i Düsseldorf. Han har gjort sig känd som en skicklig hästmålare och har även utfört
briljanta studier av hundar. A. är bl. a. repr. i N. M. med Konung Erik Väderhatt, Motiv från ett stall etc.

25Andersson

Andersson

ANDERSSON, Johan OSSIAN, målare, f. i Stockholm 1889, har bl. a. studerat vid tekn. skolan i Sthlm samt
under resor i grannländerna. Han har målat strandpartier och mariner, ofta med fiskebåtar. — Sign.: J. Ossian.

ANDERSON.

1. SALOMON A., militär och målare, f. i Växjö 1785, d. 1855. Påverkad av Westin, som var hans lärare, har han
utfört altartavlor i landskyrkor samt figurmålningar t.ex. Badande kvinnor (i Växjö museum).

2. GUSTAF A., den förres broder, målare, f. i Växjö 1788, d. 1833, har utfört en massa potttätt i miniatyr. Han är
repr. i N. M., på Gripsholm etc.

3. SAMUEL A., broder till föreg. grafiker, f. 1773, d. i Stockholm 1857. Han har stuckit åtskilliga porträtt, bl.a.
Napoleon, Luther etc., stadsvyer, illustrationer till barnböcker, romaner m.m.

4. KARL KRISTOFFER A., den sistnäm-des son, grafiker, d. 1863, har utfört bokillustrationer samt teckningar
för Vetenskapsak.; dessutom en serie av 16 blad: Årstiderna.

ANDERSSON, PÄR,

målare, f. 1926 i Skellefteå. Studier vid Konstfack 1944—48, för Lhote i Paris 1948—49 och vid akademien
1951—56. A. är lärare i muralmåleri vid Konstfack. Han har utfört monumentalarbeten i bl.a. Bolindens kyrka
och örnäsets kyrka i Luleå. Repr. i N. M., Mo. M. och Brooklyn Museum, U.S.A. — Djursholm.

ANDERSSON SVEN. skulptör, f. i Gnosjö, i Småland, 1846, d. i Hälsingborg 1920. Han påbörjade 1875 en
serie medaljonger och porträttbyster av svenska riksdagsmän från båda kamrarna, vilka A. 1890 överlämnade till
riksdagen, som då beviljade honom ett stipendium på 3.000 kr. Efter studier i Italien slog han sig ned i Malmö,
där han utförde en massa skulpturer av mera bemärkta personer, ofta med slående porträttlikhet. — Repr. i G, K.
M. och Gripsholm.

ANDERSSON, SVEN Arthur Alfred, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1905, utbildad vid olika
konstskolor i huvudstaden. Han har i akvarell målat porträtt och djur samt gjort impressionistiskt fångade
teckningar av hundar och kattor. — Aspudden.

ANDERSSON, SVEN-OLOF, konsthantverkare, f. 1921. Studier vid verkstadsskola 1935—37, 1937—49. Har
sedan 1949 egen verkstad i Borlänge för huvudsakligen mindre träföremål. Erhållit Borlänge stads kulturpris
1965 och kunga-stipendiat 1966. Repr. i N. M., R. och Sundsvalls mus.

ANDERSSON, THORE Valentin, målare, f. i Eda, Värmland, 1919, elev för Otte Sköld, resor bl. a. i Norge, han
har utfört figursaker, ofta med motiv ur bibeln. — Repr. i Arvika stads saml. — Arvika.

ANDERSSON, Otto TORSTEN, målare, professor vid akademien 1960—65, f. 1926 i Malmöhus län. Studier
vid Skånska målarskolan, Otte Skölds målarskola, akademierna i Köpenhamn och Stockholm. Studieresor till
Frankrike, Spanien, England, Amerika m. fl. länder. Ägnar sig åt en ”nordisk naturmystik”. Repr. i N. M., Mo.
M. med målningen ”Källan”. — Stockholm.

ANDERSSON, Alf YNGVE, skulptör, f. i Stockholm 1903. Elev vid tekniska skolan och akademien i
Stockholm, stud i Frankrike och Holland. Har verkat som ciselör och senare som skulptör med socialt betonade
figurer. Manillasaml. — Stockholm.

ANDERSSON, Per YNGVE, målare, tecknare, konservator, f. 1921 i Göteborg. A. har en tid studerat vid Valand
men är i huvudsak självlärd. Studieresor i Europa och Egypten, etc. Han har utfört flera konserveringsarbeten åt



offentliga institutioner. Repr. i Göteborgs sjöfarts-museum.
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ANDERSSON, ÅKE Wilhelm, målare, f. 1922 i Strängnäs. Studier hos Isaac Griinewald 1942—46. Resor till
Paris och Barcelona och även besökt de flesta länder i Europa. A. bygger upp bildytan med vitt i ett tunt
reliefmönster med färgen över i lätta lasurer. Utfört temperamål-ning i Eskilstuna länslasarett. Repr. i Mo. M. och
Eskilstuna mus. — Stockholm.

ANDERSTRÖM, Sven TORSTEN, målare, tecknare, f. i Viken, Skåne, 1917, har studerat vid Sk. målarskolan i
Malmö samt hos Isaac Griinewald, Sthlm. Han har utfört skånska landskap, bl.a. från trakten omkring Arild,
även abstrakta saker. — Klippan.

ANDERZ, Hilmer,

målare, grafiker, f. i Göteborg 1916; studier bl.a. på Valand och under resor i utlandet. Han har i olja målat
landskap från bl. a. Lofoten, Island och Spanien, summariskt behandlade och med monumental hållning. —
Göteborg.

ANDREAS,

skulptör under 1100-talet, verksam i Västergötland; har bl. a. huggit den signerade Vättlösa-funten (Statens hist.
museum) samt Gällstad- funten.

ANDREASSON, LASSE Anders, målare, tecknare, konsthantverkare, f. 1924 i Göteborg. Studier vid H. K. S.
Studieresor till Frankrike, Spanien, Tyskland, Grekland och Bornholm. Experimenterar med olika tekniker och
material, med sprakande och vacker färg och även fritt improviserade applikationer. Utfört arbeten i
Åkeshovshallen, Sthlm, stucco lustro 1957, textil i Karlsbergs Slott, stengodsarbete i tunnelbanan i Sthlm. A. har
vunnit första pris i tävling om utsmyckning av Åkeshovshallen. Repr. iN. M., Mo. M., R., M. M., Kulturen och
Arkivet i Lund. — Stockholm.

ANDREASÉN-UNDB OR G, Elna INGEBORG, se Lindborg, E. I.

ANDREASSON, Harald FOLKE, målare f. i Järnskog, Värmland, 1902, d.

1948, stud. på Valand samt i Paris. Han har målat landskap, hamnbilder samt stilleben med blommor och är bl. a.
repr. i Mo. M., G. K. M., på Institut Tessin i Paris, museet i Karlstad och Gävle museum.

ANDRÉE, DOUGLAS, målare, grafiker, skulptör, f. i Vänersborg 1941. Stud. vid Forum målarskola och grafik
för Bertil Lundberg. Grundare av Skånska Grafikskolan. Målar surrealistiskt i tempeta och lasyrteknik. Flertal
utställningar runt om i Skandinavien. Repr. i M.

M. — Malmö.

ANDREEF, HELENA, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1943. Utb.: Konstfack. Mytologiska, sociala porträtt,
landskap. — Repr. i mus. i Norrköping.

ANDRÉEN, Bengt OLOF,

målare, f. i Borås 1919, har mest studerat

på egen hand, bl. a. under resor i Europa

och Nord- och Sydamerika. Han har utfört

dekorativt hållna Västkustmotiv, ofta i

mörk färg, även genre och stilleben. —

Göteborg.



ANDRÉN, HARALD Efraim, målare, f. i Silvberg, Dalarna, 1891, d. 1964 i Orsa; har studerat vid akademien
och Althins målarskola samt under resor i Italien och Frankrike. Han har utfört porträtt, mest av barn, landskap
från Dalarna, ofta med töväder, samt motiv från Falu gruva, ofta i högst diffust manér. Repr. i

N. M.

ANDRÉN, Anders Viktor,(V1CKE), målare och tecknare, f. i Uddevalla 1856, d. i Stockholm 1930. Han
studerade teckning och skulptur vid akademien och framträdde sedan som tecknare i Kasper samt ny illustrerad
tidning, dessutom i åtskilliga bokverk. I operahuset i Stockholm utförde A. friskt uppfattade dekorativa
målningar (plafon och lunetter i kaféet samt den stora plafonden i teatersalongen). Han gjorde också liknande
arbete i Du Nord, som dock nu äro förstörda.
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ANDRÉSEN, GUSTAF Mikael, skulptör, målare, f. i Örebro 1890, d. 1963 i Örebro; stud. i Stockholm och
utlandet. A. har modellerat realist, hållna porträtt-byster och målat väl träffade porträtt samt soliga landskap från
Närke.

ANDRESEN, JENS Christian, målare, f. i Bogense, Danmark, 1865, d. i Göteborg 1949; studier på tekn. skolan i
Köpenhamn, elev hos teatermål. Carl Lund därst. Sedan 1899 har han i Göteborg utfört ett stort antal
teaterdekorationer, bl. a. vid gamla Folkan, Stora Teatern, Lorensberg o.s.v. A. har dessutom målat friska mariner
i olja, akvarell och tempera, gärna med fullriggare. — Repr. i Sjöfarts-museet i Gbg.

ANDRÉUS, SVEN Erik, skulptör, konsthantverkare, f. i Lund 1916; elev vid konstfack, studieresa i Italien. Han
har utformat porträttbyster, reliefer (Besöket, t. ex.) samt träskulpturer till kyrkor. —Johanneshov.

ANGEUN, BROR Olof Torsten, målare, f. i Stockholm 1896, d. 1958 i Lund; studier vid H. K. S. Han har utfört
landskap, mestadels från Blekinge skärgård, samt muralmålningar och arbeten i intarsia, t. ex. i Konsterhuset i
Karlskrona. — Repr. i museet i Karlskrona. — Karlskrona.

ANGERSTEIN, UNO, målare, f. 1808, d. 1874. Han har utfört många genretavlor och rel. motiv; A. var mecenat
för flera av Dusseldorfmålarna, bl. a. Marcus Larson, Bengt Nordenberg och Kilian Zoil. — Repr. i Uppsala
univ.

AGNÉR, Knut EUS,

målare, f. påMörkö, Södermanland, 1888, d. i Stockholm 1942; har studerat på Berggrens och Larssons
målarskola, för Griine-wald och Sjögren samt i Frankrike. Han har målat landskap och gatumotiv från Stockholm
och Paris. — Repr. i Mo. M.

ANKACRONA, Sten GUSTAF Herman, målare, kulturvårdare, f. 1869 i Huskvarna, d. 1933 i Tällberg,
Dalarna. A. stude-

rade vid akademien i Berlin 1886—88 och i Miinchen 1891—93- Bosatt i Stockholm 1896—1901 och sedan i
Leksand. Under Stockholmsåren målade han gärna arbets-bilder med hästar. Han var nationalromantiker, en
typisk nittiotalist. Repr. i N. M.,

G. K. M., U. B.

ANKARCRONA, HENRIK August, målare, f. 1831 i Risekatslösa, Skåne, d. 1917 i Stockholm. Sin första
utbildning i teckning och målning hade han fått på Karlberg och senare vid J.C. Boklunds privata målarskola. A.
gjorde en resa till Paris och Algeriet. Han specialitet blev motiv från fältliv och drabbningar i Algier och
Marocko, målade också bilder från trettioåriga kriget och från Karl XII:s krig. Repr. i N. M., G. K. M.,
Norrköpings och Gävle museer samt i Ulriksdals samlingar.

ANTONSSON, OSCAR Arvid, int. vid N. M., tecknare och skulptör, f. i Lund 1898, d. 1960 i Stockholm;



studier i utlandet. Han har modellerat Bäckahästen samt en portalrelief på Mariakyrkan (båda i Ystad),
kvinnofigurer, tecknat porträtt och arkitekturmotiv i blyerts och kritor samt även gjort föremål i tenn. — Repr. i
N. M. och M. M .

ANZÉN, BERTIL Ragnar, målare, tecknare, f. i Stockholm 1912, elev hos Edw. Berggren och på akademien.
Han har utfört landskap med motiv från östra Skåne, vanl. hållna i stora böljande plan, även kustmotiv, dessutom
teckningar i kol och rödkrita (porträtt, landskap och djur). — Repr. i N. M. och Sthlms stadsmuseum. —
Maglehem, Skåne.

APELMAN-ÖBERG, KERSTIN, målarinna, f. i Stockholm 1934. Arb. med religiösa och samhällskritiska motiv
i naiv, rustik stil. — Repr. i Stadsmus. Sthlm. — Östhammar.

APELMAN-ÖBERG, NILS Gustav Ludvig, målare, f. 1912 i Stockholm. Studier vid akademien och studieresor
i Europa. A har målat stilleben, landskap och figurer i ett fritt koloristiskt maner. Repr. i Mo. M. och

H. M. K. — Danderyd.
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APERIA-MEURLING, HELENE, målarinna, f. i Helsingfors 1909. Stud.: Paris, akademien. Utf. stilleben och
porträtt i ljusa färger. — Repr. i N. M., Mo. M., Gripsholm, mus. i Jönköping. Även diktare. — Stockholm.

APPELBERG, THYRA, Ingeborg, målarinna, tecknare, f. i Göteborg 1876, d. 1962 i Göteborg; har studerat i
München och Paris. Hon har i olja utfört porträtt, men mest figurstudier och landskap.

APPELGREN, ERIC,

målare, f. i Norrköping 1893; studier i hemstaden, i Malmö och under resor i utlandet. Han har utfört porträtt,
landskap och blomstermotiv samt framför allt stora, skickligt komponerade väggmålningar och plafonder i
offentliga lokaler i Malmö samt även teaterdekorationer. — Malmö.

APPUNAMÄSTAREN, namnet okänt, skulptör, som utfört en madonnastaty från Appuna k:a i Östergötland (i
Stat. hist. mus.). Möjligen har han även gjort liknande skulpturer i Klockrike, Hej-deby, Höreda och Vrigstad.

ARBIEN, Magnus Gustav, medaljgravör, f. i Oslo 1716 av sv. föräldrar, d. i Ryssland 1760. Han var elev av
Hedlinger och har modellerat vackra medaljer, bl. a. av furstliga personer i Ryssland.

ARBOREUUS, MÅNS Olof, målare, f. i Lund I960. Krokistudier 74 i Malmö därefter studier i Academie libre
de beaux-arts, Antibes. Studerade teckning i Köpenhamn 78. 77 och 78 två utställningar, som blev
uppmärksammade i Svenska dagstidningar. 78 medverkade A. i en internationell samlingsutställning, ”Light of
Sweden”, i Rom. 79, yngste representanten i Skånes konstförenings 75-års jubileumsutställning. Studieresor till
Amsterdam, London, Paris, Florens och Rom. Han målar främst stilleben i naturalistisk stil, påverkad av Goya,
Chardin, Cezanne, bland många fler. — Bunkeflo.

ARBOREUUS.

1. OLOF Per Ulrik A., målare, f. i Dalarna 1842, d. i Stockholm 1915. Han studerade först vid akademien, fick
1869 ett resestipendium och for till Tyskland, Frankrike och Italien. Han blev sedan professor vid akademien.
Koloriten i A:s tidigare arbeten är ganska mörk, men blev sedan A. gjort bekantskap med det franska frilufts-
måleriet, betydligt ljusare och friskare. Han hämtade huvudsakligen sina motiv från Dalarna och kusten av
Östersjön. Fin uppfattning och känsligt återgivande utmärker hans konst, vilken med åren blev allt mera
impressionistisk. Bland hans figursaker må nämnas Efter konfirmationen, Floda. — A. är bl.a. representerad i N.
M., G. K. M„ W. och M. M.

2. Carl RUDOLF Teodor A., den förres bror, arkitekt, f. i Orsa 1861, d. 1917, utex. från tekn. högskolan. Han
ritade bl. a. Stockholms inteckningsbanks byggnad, flera privatbostäder, arbetsbostäder och sjukhus.



ARÉN, Bengt OLOF, målare, f. i Åmål 1918; studier vid H. K. S. samt i Paris. Han har i olja utfört landskap
samt gatumotiv, bl. a. från Frankrike. — Stockholm.

ARENDT de ROY (A. byggemester), nederländsk arkitekt, anställd vid Vadstena slottsbygge 1566, d. i
Vadstena 1590. Ritningarna till slottet anses vara av A. Han utförde även befästningar vid Jönköping,
återuppbyggde Eksjö (1568) samt restaurerade Linköpings hus.

ARENDTSON, CORNEUUS, se Lambrechts 2.

ARENHILL ÅKE Rudolf William, målare, f. i Malmö 1920, stud. vid Sk. målarskolan. Han har i olja och
tempera utfört figursaker och landskap med motiv från Västkusten och Skåne. Målningssättet är brett med mörk
kolorit. — Malmö.

ARENIUS, OLOF,

målare, f. i Uppsala 1700, d. i Stockholm 1766. Han studerade först teologi och blev sedan elev hos D. von
Krafft. Efter en stu-
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dieresa till Nederländerna blev A. mycket anlitad som porträttör. Färgen i hans dukar är vanligen ganska tung,
men blit stundom klar med elegant- formgivning. Bland hans bästa arbeten må nämnas porträtt av C. Hårleman
(Observatoriet, Sthlm). Repr. i N. M., Uppsala, G. K. M., L. U. K. etc.

ARFWEDSON, CARL, grafiker, f. omkring 1780, d. 1861. Han har utfört intressanta raderingar med landskap,
stugor, kvarnar etc.

ARFWEDSON, ESSA, f. i Hedensö, Södermanland. Studerat vid Maj Brings målarskola. Otte Skölds m.fl. samt
genomgått Konstakademien. Porträtt- och landskapsmålare i olja och akvarell. Studieresor i Schweiz, Österrike,
Spanien och Italien. Samlingsutställning-ar: Galleri S:a Lucas, Pro Aste, Stockholm, Galleri Louise, Helsingborg
samt separata utställningar Galleri Hedström, Stockholm. Representerad i ett flertal kommunala institutioner
samt skolor och banker. Tjänstgjort som teckningslärare i Stockholms kommunala skolor. — Stockholm.

ARKEL, CARL-ERIC Yngve, målare, f. i Skövde 1908, utbildad vid Otte Skölds målarskola. Han har i olja och
pastell utfört landskap och gatupartier med motiv från stockholmstrakten, Skåne och Gotland. — Stockholm.

ARKRANS, BERTIL, skulptör, målare, f. i Sundsvall 1942. Utb.: Lovéns målarsk., Konstfack, akademien. Utf.
findetalj, träskulpturer, färgstarka figurer och romantiska religiösa landskap. — Heby.

ARKÖ, BENGT Olof, målare, tecknare, f. i Västerås 1921. Han har studerat vid akademien och i Sydeuropa,
Nordafrika etc. Bland hans arbeten må nämnas cirkusartister, fotbollsspelare o.s.v., vidare dekorativa verk i
hotell Malmen, väggmåln. i skolor etc. Repr. i N. M. och H. M. K. — Hägersten.

ARLE, ASMUND Johannes,

skulptör, tecknare, f. i V. Klagstorp, Skå-

ne, 1918; har bl. a. studerat vid akademien o. Sk. målarskolan och i Paris. Bl. off. verk märkes ”Människa och
pelare” i Tunnelbanan, Mariatorget, Stockholm, 1964. — Repr. iN. M. (med teckn.). Mo. M., G. K. M., M. M.,
Arkivet i Lund, Trondheims mus. — Huddinge.

ARLEMAN, Karl HJALMAR Knut,

(hette till 1908 Andersson), målare och grafiker, f. i Stockholm 1880, d. i Bromma 1956; har studerat vid
akademien samt i utlandet. A. har utfört porträtt (bl. a. i Stockholms konsterthus), djur-målningar, t.ex. hästar,
slätt- och kustlandskap samt dekorativa målningar i offentliga lokaler. Bland hans etsningar må särskilt nämnas
Värnhems klosterkyrka samt figurer i landskap. — Repr. i N. M. (med grafik), likaså i Victoria and Albert
museum, London. — A. har även framträtt som kompositör.



ARLEMAN-LEANDER, Edla Anna MARIKA,

tecknare, akvarellmålarinna, textilkonstnä-rinna, f. 1917 i Stockholm. Studier vid H. K. S. och vid akademiens
etsarskola. Studieresor till Italien, Frankrike och Schweiz. Hon har bl. a. gjort utmärkta blomstudier, har ett
rappt, brett streck och god karakteriseringsförmåga. Repr. i N. M. och i H. M. K.

ARNBERG, Elisabeth Zenaide (ELISE), f. Talén.

målarinna, f. i Stockholm 1826, d. där 1891. Hon har utfört ett stort antal goda miniatyrer, vanligen på elfenben.

ARNE, GUSTAV,

målare, tecknare, f. i Höganäs 1925; stud. vid Skånska målarskolan, Malmö, hos Gru-newald och i Frankrike.
Han har utfört figursaker, landskap och stilleben rned diffusa konturer samt kraftigt hållna porträtt i kol. Repr. i
N. M., M. M., mus i Norrköping, Ystad m. fl. — Viken.

ARNELL, ALMA Constantia, målarinna, f. i Säbrå, Ångermanland, 1857, d. 1934. Hon studerade i Stockholm
för G. Cederström och Zorn samt vidare i
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Paris och Rom. Hon har utfört landskap i olja, bl. a. med motiv från Neapel samt porträtt i pastell. Repr. i N. M.
bl. a. med friskt målad skiss från Pompeij samt i museet i Östersund.

ARNELL, MAJ,

målerinna, f. 1919 i Göteborg. A. studerade vid Valand och vid Konstakademien i Köpenhamn. Hon har gjort
studieresor till Italien, Frankrike, Belgien och Holland. A. målar stilleben, blommor, porträtt, figurer och
landskap i blond kolorit. Repr. i Mo. M. — Göteborg.

ARNINGE, Anna GUDRUN, målarinna, f. i Arvika 1912, utbildad vid Valand. Hon har i olja utfört porträtt,
landskap från Öland och ostkusten och stilleben. Repr. i Mo. M. — Stockholm.

ARNOLD, HANS,

tecknare, scenograf, f. i Sursee, Schweiz 1925. Stud.: Konstfack Luzem, som film-teckn. i Paris. Utf. skräck- och
sagoteck-ningar, TV-filmer, scenografi f. Operan m. fl. även bokill., omslag — Stockholm.

ARNOLDS, GUSTAF, målare, f. i Aringsås, Småland, 1881, d. 1969. Elev vid akademien samt länge bosatt i
Paris. Han har utfört porträtt, särskilt av unga flickor, samt landskap och gatu-motiv från Paris. Koloriten är
vanligen fint stämd. — Repr. i Mo. M. och Karlskrona mus.

ARONSON-ULJEGRAL, MARTIN, målare, grafiker, f. i Hällaryd, Blekinge, 1869, studerade vid akademien
samt för Tallberg. Han har utfört porträtt, historiska figurscener, arkitektur m.m. — Ullerå-ker, Uppland.

ARONTZON, GÖSTA Valdemar, målare, tecknare, f. i Borås 1918. Självstudier samt hos Lennart A-son. Vid
Målarko-lonin Bussena Vacchia, Italien och Acade-mie de la Grande Chaumiére, Paris och vid studier mestadels
i Provence, Frankrike. Repr. HMK med teckning samt vid kommunala och statliga verk och kulturnämnder. Hans
konstnärliga styrka ligger

framförallt i kolorismen. Han har även utfört konstnärliga arbeten i batik. Dessutom utfört teckningar och
målningar på gamla torp för dokumentär samling — Göteborg.

AROSENIUS.

1. ERIK Herman A., målare, f. i Göteborg 1880, d. 1953; autodidakt, uti. studieresor. Han har i akvarell på väv
utfört bibliska och mytologiska motiv, stundom erinrande om tysk medeltidskonst. — Repr. bl. a. i Alingsås
förs.-hem samt i Halmstads museum.



2. IVAR Axel Henrik A., den förres bror, målare, f. i Göteborg 1878, d. där 1909. Efter studier för Wilhelmson
och vid akademien fortsatte A. sin utbildning i Tyskland och i Paris. Han har utfört ett stort antal bilder, i olja,
tempera och akvarell, vittnande om en sprudlande fantasi och härlig humor. Vid en separatutställning i
Stockholm 1905 slog han fullständigt igenom, framför allt med sina sagoteckningar. Bland dessa arbeten må
nämnas Rus, Venus, Trollkarlen och den underbara fågeln samt Kattresan. Hans barnporträtt höra till det allra
bästa inom genren, särskilt Flickan och ljuset. A. hörde utan tvivel till våra största konstnärliga begåvningar. Bäst
är han repr. i G. K. M., även i N. M., och M. M.

ARRHENIUS, Signe Maria, f. Söderström, målarinna, f. i Malmö 1913, stud. vid Sk. målarskolan och i
Danmark. Hon har utfört porträtt, figurtavlor, kustmotiv och blommor, hållna i harmonisk kolorit och mjukt
utförda. — Malmö.

ARRKLEV, A. BERTIL se Andersson.

ARSENIUS.

1. JOHN Georg A., målare, f. i Sandhem, Västergötland, 1818, d. i Uppsala 1903. Han var elev hos Wahlbom
och studerade senare Vernets arbeten i Paris. A. har utfört en mängd tavlor med hästar, med eller utan ryttare. —
Repr. i G. K. M.

2. Carl GEORG A., den förres son, målare och tecknare, f. i Almby, Närke, 1855, d. i Veneuil, Frankrike, 1908.
Han bosatte sig i
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Chantilly 1886 och målade därifrån ett stort antal hästtavlor, ej sällan med motiv från kapplöpningar. A.
framträdde även som skulptör. Repr. med flera arbeten i N. M„ G. K. M. och W.

3. Samuel (SAM) Ferdinand A., den förres broder, målare, f. 1857, d. 1912. Han var liksom fadern och brodern
hästmålare och har även utgivit arbetet Vita hästar.

ARNSTRÖM, FOLKE Emanuel, målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1907; studier vid akademin och på
Berggrens målarskola, resor i utlandet. Han har utfört teaterdekorationer, affischer och adresser, även plaketter
och silverpjäser. Repr. i N. M., R., Hist. mus. m. fl. — Stockholm.

ARTEUUS.

1. HELGE Andreas A., målare, tecknare, f. i Sundsvall 1895, elev vid H. K. S. samt akademien. Han har
framträtt som målare i olja, akvarell och tempera med varierande motiv.

2. Gurli (GULLAN) Rudevall- A., den förres maka, målarinna, f. i Asby, Östergötland, 1897, elev vid Althins
målarskola samt akademien, resor i Frankrike och Italien. Hon har i olja akvarell och tempera utfört
figurmålningar. — Stockholm.

ARVIDSSON, ANDERS Arvid, målare och grafiker, f. i Landskrona 1786, d. i Lund 1831, ritmästare vid
akademien därst. Han studerade i Köpenhamn och var sedan elev hos Westin. A. utförde grafiska blad med
porträtt samt gatubilder från Lund. — Repr. i L. U. K.

ARVIDSSON, TRULS, grafiker, f. i Västervik 1660, d. i Stockholm 1712. Han gjorde illustrationer till
Peringskölds Monumenta Ullerakterensis och hans Ättartal samt stack även plåtar till Dahlbergs Svecia-verk etc.

ASCHENBRENNER, LENNART, målare, grafiker, skulptör, f. i Perstorp 1943. Utb.: Sk. målarsk., akademien.
Arb. med fragment och collage. Off. arb.:

Gågata Västerås, gymnasiesk. Finspång m. fl. — Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M„ mus. i Norrköping. — Täby.

ASEL, Gotthelf Rudolf, tysk-svensk målare, f. i Tyskland 1816, verksam i vårt land från 1840-talet, d. i
Stockholm 1851. Han har utfört porträtt på porslin, bl. a. repr. i N. M.



ASK, Carl Magnus EVALD, målare, f. i Lund 1894, d. 1958 i Malmö. Han har studerat vid akademien i Sthlm
samt vidare i Italien, Frankrike och Tyskland. A. har utfört stora figurkompositioner, stundom med religiösa
motiv, porträtt, cirkusscener, landskap och blomsterstycken. — Malmö.

ASKER, CURT,

målare, tecknare, f. i Stockholm 1930. Utb.: akademien. Utf. rörelsemotiv, tredimensionella ”resebilder”. Off.
arb.: Emaljer östberga, skulptur Kämpingesk. Tensta — Repr. i Mo. M., Manillasaml. — Stockholm.

ASMUND,

konstsmed undet senare hälften av 1100-talet. Bland hans bevarade arbeten märkas de rikt sirade dörrarna till
Väversunda, Ströja och Versås kyrkor.

ASMUND (Karason), runristare, verksam i Gästrikland och Uppsala under 1030-talet. Slingorna på A:s stenar —
av vilka flera äro signerade — äro eleganta, ofta symmeteriskt ordnade, prydda med kors etc.

ASON, LENNART,

målare, skulptör, f. i Göteborg 1920 Utb.: Slöjdför., Valand. Lär. Grundsk. f. konstn. utb. Göteborg. Utf. burleskt
fig. måleri, skulptur i svetsteknik. Off. arb.: Bergakivssk. Kalmar m.fl. — Repr. i N. M., G. K. M., mus. Örebro.
Borås, Kalmat, Reykjavik. Helsingfors m. fl. — Gun-nilse.

ASP, FINN Olof.

målare, tecknare, illustratör, f. i Nässjö 1928. Autodidakt. Med god naturiaktta-
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gelse och känsla för djurens sätt att leva har han på ett realistiskt sätt återgett sina intryck. Motiven hämtar han
ofta från Småländska höglandet. Han har som illustratör medverkat i ett flertal jakt-tidskrifter. A. har utställt
separat i Växjö, Jönköing, Värnamo, Nässjö, Halmstad m. fl. — Nässjö.

ASP, GÖSTA Vilhelm, målare, f. i Motala 1910, har studerat vid akademien och i Paris; resor i Europa och
Ostindien. Han har i kraftig färg målat landskap från Indien, interiörer och gatupartier från Motala, även porträtt
och figurer. — Repr. i Mo. M., Linköpings museum m. fl. — Stockholm.

ASP, HJALMAR Charles Astley, målare och grafiker, f. i Malmö 1879, d. där 1940. Han har studerat vid
Konstnärsförbundets skola i Stockholm, vidare i Köpenhamn samt hos prof. Ziigel och företagit studieresor i
Frankrike och Tyskland. A. har utfört landskap i olja, men framför allt skapat sig ett namn med sina litografier.
Motiven äro ofta får, kor eller hästar, gärna i någon beteshage. Han är repr. i N. M., M. M., Lund o.s.v. samt i
utländska samlingar bl.a. S. M. K.

ASP, NILS, Anton Georg Ragnar, målare, grafiker och tecknare, f. i Stockholm 1916, studier på tekniska skolan
och Edv. Berggrens målarskola i Sthlm, resor i Tyskland och Italien. Han har i olja och akvarell utfört landskap
och figurkompositioner samt gjort (i tusch) fantasiteckningar, t.ex. Perpetuum mobile, av surrealistisk art. —
Repr. i N. M., i Uddevalla museum och H. M. K. — Sagahuset Uddevalla.

ASPE, se Carlsson, Hugo.

ASPEUN, Stig ARNE Ragnar, målare, f. i Hälsingborg 1911, har studerat vid Sk. målarskolan i Malmö samt i
Paris. A. har i olja, akvarell eller tempera utfört landskap, stilleben och fantasikompositioner i ett ofta diffust
manér. Repr. i M. M. — Malmö.

ASPELIN, GERT Edward Christian, målare, grafiker, f. 1944 i Göteborg. Studier vid akademien. Studieresor till
Paris, Barcelona och Amsterdam. A. gör en pop-influerad konst med tunnelbanetåg, ma-tarbussar och fragment
av höghus, bilar, trafikmärken etc. Repr. i N. M., M. M., G. K. M. m.fl. — Stockholm.



ASPELIN, KARL Johan Vilhelm Louis, målare och tecknare, f. i Dädesjö, Småland, 1857, d. i Lund 1932,
studerade vid akademien samt i Paris och Köpenhamn. Han har utfört porträtt, figurgrupper, interiörer och
landskap i en ljus, ofta livlig kolorit, dessutom tecknat bilder med motiv från det akademiska livet i Lund på
Tegnérs tid. A. är repr. i M. M., L. U. K. etc.

ASPLUND, Gustav ARNE, målare, f. i Vännäs, Västerbotten, 1910, autodidakt. Han har målat vår och
höstmotiv med lappländska fjäll och forsar, ofta i gråstämda toner o. övertygande vild-marksstämning. —
Sandviken.

ASPLUND, Erik GUNNAR, arkitekt, professor, f. i Stockholm 1885, d. där 1940; stud. vid tekn. högskolan och i
utlandet. Han har bl. a. ritat tingshuset i Sölvesborg, stadsbiblioteket i Stockholm, utställningsbyggnader där
1930, anlagt Skogskyrkogården i Sthlm, ritat folkskola och rådhus i Göteborg m.m. A. har dessutom ritat möbler
o.a. konstindustriella föremål. Han utnämndes till professor i arkitektur vid tekniska högskolan 1931.

ASPLUND, Karl Olof GUNNAR, målare, grafiker, f. i Gävle 1893; studerat vid Althins målarskola samt i
utlandet. Han har utfört porträtt av officerare, historiska motiv och landskap. — Repr. i N. M. med träsnitt och
med porträtt bl. a. i Kalmar regementes, Göta livgardes och Hälsinge reg:s officersmässar. — Stockholm.

ASPLUND, MARIA, se Wrangel, M.

ASPLUND, NILS

målare, f. i Eskilstuna 1874, d. 1958 i Stockholm, elev vid konstakademien och

3 — Svenska konstnärer

33Assow

Axelsson

hos Jul. Kronberg. Han har bl. a. utfört goda porträtt, t.ex. av Th. Nothin, stora figurkompositioner i Göteborgs
högskola, Landskrona rådhus, plafond i teatern i Kristianstad, altartavlor, figurmåln. i Hall-wylska pal. i
Stockholm etc. samt även ägnat sig åt konstindustriell mönsterritning. Repr. i N. M., mus. i Norrköping,
Eskilstuna.

ASSO W, ANTON, Ferdinand (Hansson), målare, tecknare, f. i Lund 1879, studier vid tekn. skolan i
Hälsingborg. Han har målat, mest i akvarell, gamla gårdar och gatumotiv från Hälsingborg. — Repr. i
Hälsingborgs museum. — Hälsingborg.

ATTERHULT, CARL Nicolaus, målare, f. i Ramsele, Ångermanland, 1905, självstudier under resor i Danmark,
Belgien, Holland, Tyskland, Frankrike och Italien. Han har i olja, akvarell och tempe-ra utfört landskap med
motiv från Lappland, vanligen med renar. — Stockholm.

ATTERUNG.

1. CARL Ackfeld A., målare, f. i Motala 1882, d. 1934; studier i Tyskland och U. S. A. Han utförde i olja
expressionistiskt hållna figurtavlor.

2. Sven Birger A., den förres broder, målare, f. i Motala 1893, d. 1955 i Danderyd, utbildad på egen hand. Han
har målat naturalistiskt hållna landskap, ofta lyriskt betonade, stundom med djur.

AUUN, BERNDT Henrik, tecknare, f. i Norrköping 1891, elev vid åtskilliga målarskolor. Har medarbetat som
tecknare i olika tidningar. — Stockholm.

AURELLER.

1. JOHAN A., d. ä. målare, f. i Stockholm 1626, d. 1696. Han har utfört porträtt i typisk barock, bl. a. av Per
Brahe d. y. (på Skokloster), samt ett alterverk i Linköpings domkryka.

2. JOHAN A. d. y., den förres son, målare, f. i Gävle 1657, d. i Stockholm trol. 1737. Han har målat en stor



altartavla i

Värnhem, porträtt av föräldrarna, ett damporträtt (i G. K. M.) etc.

A VEELEN, JOHAN, van den, nederländsk tecknare, f. i Amsterdam omkr. 1655, d. i Stockholm 1727. Han
inkallades till Sverige 1689 för att sticka plåtar till Dahlberghs Sueciaverk. A. har också utfört porträtt av Karl
XI, Karl XII, Fredrik I m. fl. samt gjort stick till vetenskapliga arbeten.

AVÉN, CARL-OSKAR, skulptör, f. i Stockholm 1894, har studerat på Wilhelmsons målarskola samt vid
akademien. Han har modellerat fint uppfattade barnporträtt, ofta i terrakotta, sittande flickfigurer etc. Erhöll 2:a
pris vid tävlan om Folkungabrunnen i Linköping 1921. A. har utfört ett krucifix i trä för kyrkan i Huskvarna samt
altarskåp och predikstol i Edsbergs k:a Repr. i N. M., Mo. M och W.

— Stockholm.

AXELSON, Carl AXEL Hampus, målare, f. i Stockholm 1854, d. i Lund 1892; elev vid akademien, resor i
Tyskland, Spanien, Italien och norra Afrika. Har i akvarell utfört goda arkitekturmotiv, ofta orientaliskt betonade,
särskilt från Tunis, också från Italien och Rhentrakten. A. målade även i olja, t. ex. ett parti från Venedig (N. M.).

AXELSSON, HENRY, Axal Werner målare, f. i Sorunda, Sthlms L, 1911; har utbildat sig på egen hand. Bland
hans arbeten märkas landskap i olja, gärna med figurer, vinterstycken samt motiv från Stockholms utkanter. —
Stockholm.

AXELSSON, MALTE Karl Axel, målare, f. i Ryssby, Småland, 1905, utbildad på egen hand, studieresor i
utlandet. Han har utfört porträtt, landskap och stilleben i en ofta dov, men lugn och harmonisk kolorit. —
Bankeryd, Småland.

AXELSSON, Karl Fritz OLOF, målare, tecknare, f. 1925 i Algutsboda, Småland, elev bl. a. hos Otte Sköld. Han
har målat porträtt, landskap och stilleben.

— Repr. i N. M. — Nybro.
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AXELSON, VICTOR, målare, f. i Kolkärna 1883, d. i Stockholm 1954, har studerat vid akademien i Stockholm
samt under resor i Frankrike och södra Europa. A. har bl. a. utfört landskap från stockholmstrakten, t.ex. Motiv
från Rålambshov (Mo. M ), samt vidare från Skåne och södra Frankrike. Koloriten är i allmänhet blond. A. är
även repr. i N. M. och i G. K. M. med Ölands- och stock-holmsmotiv samt i M. M.

AXÉN, TORE Roland, arkitekt, f. i Stockholm 1906; studier vid tekn. högskolan och akademien. Bland
byggnader, som han ritat, må nämnas stadshus i Kumla, Göta pansarregementets anläggn. i Enköping samt
läroverks- och skolhus. — Stockholm.
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BACHÉR, CECILIA, f. Boklund, målarinna, f. i Stockholm 1866, d. där 1942, Hon var först elev av fadern, J. C.
Boklund, studerade sedan vid tekn. skolan och för Kerstin Cardon samt slutligen i Tyskland. B. samarbetade en
tid med sin syster, Thyra Grafström, men ägnade sig sedermera mest åt glasmålning. Bland annat har hon utfört
fönstermålningar i Gustaf Adolfskyrkan och Johannes kyrka i Stockholm.

BACKLUND, Erik ARVID, skulptör, f. i Svärdsjö, Dalarna, 1895; studerat vid tekniska skolan i Stockholm samt
vid konstakademien i Köpenhamn och under resor i Italien. Han har modellerat porträttbyster, bl.a. av Alb.
Engström (i akademien), E. A. Karlfeldt (ett ex. i Falu läroverk, ett i Folkärna), biskop Landgren (Härnösand),
monument över E. J. Ljungberg (Domnarvet) samt kyrklig skulptur, t. ex. relief, i krematoriet i Falun och i



Borlänge. Repr. bl. a. i G. K. M., Västerås, Uppsala och Gripsholm. — Stockholm.

BACKLUND, Carl Gustaf (GÖSTA) Alfons,

målare, grafiker, tecknare, f. i Falun 1930, autodidakt. Resor till Holland, Frankrike, Belgien, Grekland etc. Off.
verk i Falun, Ludvika, Sandviken, Umeå. Målar i en expressiv koloristisk stil ofta landskap. Repr. i N. M.,
Dalarnas, Hälsinglands och Örebro läns mus. — Falun.

B A CKLUND- CELSING, se CELSING

BACKSTRÖM, MONICA, konsthantverkare, formgivare på Boda

Glasbruk, f. 1939- Studier vid Konstfack. Sami. utst. på R. och Stedelijk Museum, Amsterdam. Hon har utfört
barfronter för Svenska Lloyd och fondvägg i isolerglas för Brandstodsbolaget i Jönköping. Hon har även gjort
inredningsarbeten för Sverige-husets restaurant och glasshop i Sthlm. Repr. i N. M. — Eriksmåla.

BACKSTRÖM, SVEN Mauritz, arkitekt, f. i Havdhem, Gotland, 1903, stud. vid tekn. högskolan, i Frankrike,
England och Italien. Han har bl. a. ritat Kvinnornas hus i Stockholm, flera privatbostäder, stiftelser m.m. Erh. pris
i tävl. om teater i Malmö, teater och rådhus i Lund, teater i Halmstad m.m. B. har även ritat kollektivhus och
industribyggnader. — Stockholm.

B/EKARE, JEPPA, även kalladJacobus Bikare,

byggmästare, d. i Vadstena 1404. Han ledde bl. a. uppförandet av den vackra klosterkyrkan i Vadstena.

B/ECKSTRÖM, TORD Otto, målare, grafiker, f. i Rogberga, Småland, 1908, har varit elev hos Revold i Oslo
samt i Paris hos Gromaire. Han har utfört porträtt, landskap, ofta med motiv från Frankrike eller Sörmland,
hästtavlor samt stilleben, gärna med blommor. — Repr. G. K. M. och Gävle museum. — Göteborg.

BAERTLING, OLLE Bertil Georg, målare, skulptör, f. 1911 i Halmstad. Resor speciellt till Frankrike och även
de flesta länder i Europa. Resor till U.S.A. i samband med en vandringsutst. till amerikanska museer 1964—66.
B. bygger upp sina
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målningar med hjälp av trianglar, som öppnar perspektiven och han gör också stålrörsskulpturer. Även sysslat
med textilmönster, Off. arbeten: Muralmålningar med speglar i entréhallen till första höghuset i Hötorgscity
1959, monumentalmålning i Kulturhuset, Sthlm 1974. Repr. i N. M„ Mo. M., G. K. M„ M. M., mus. i
Norrköping och Västerås, H. M. K., L. B., U. B., Arkivet i Lund, ledande museer i New York, London, Paris etc.
— Stockholm.

BAGER, EINAR Henrik, målare, f. i Malmö 1887. Han har studerat vid konstakademien i Köpenhamn, i Paris
samt vid akademien i Stockholm. B. har målat soliga landskaps- och trädgårdsmo-tiv, barnungar m.m. samt gjort
sagoteck-ningat och illustrationer, de senare till av honom publicerade forskningar i Malmö äldre historia. Fil.
hedersdoktor i Lund 1956. — Repr. i M. M. — Malmö.

BAGGE, ELISABETH, grafiker, f. 1874 i Sthlm. Kusin till målarinnan Eva B. Studier vid H. K. S. i Stockholm,
deltog i A. Tallbergs etsningskurs och studerade heliogravyr i Paris. B. utförde landskap, stadsmotiv och
figurscener i linjeetsning, mjukgrundetsning och torrnål. Repr. i N. M.

BAGGE, EVA,

målarinna, f. i Stockholm 1871, d. 1964 i Sthlm, elev vid akademien och Konstnärsförbundets skola, studier i
Rom och Paris. Hon har i olja och akvarell målat porträtt och figurer, t.ex. Den gamla, interiörer, landskap och
stadsmotiv, bl. a. Slottsterrassen, Första snön och Vattenkärran. — Repr. i N. M. Mo. M., M. M. och Grips-holm.

BAGGE, INGA,



skulptris, målarinna, f. 1916 i Sthlm. Studier vid Valand, Otte Skölds målarskola, Academie Libre, akademien, S.
M. K. och Uppsala skulpturskola för B. Hjorth. Studieresor i Tyskland, Frankrike, Spanien, Schweiz, Italien,
Nordafrika och U.S.A. Arbetar dels i brons eller i lättmetall gjutna skulpturer av expressiv kraft, dels assem-

blage där hon använt alla möjliga ingredienser, klädesplagg, skor, cykellås, broderier, band etc. Utfört gjuten
bronsskulptur, ”TjäderspeT', för Lärarhögskolan i Malmö 1966. Repr. i N. M., Mo. M., M. M., museerna i
Eskilstuna, Halmstad, Västerås, Linköping, Borås och Ljungby. — Stockholm.

BALDESTAM, KARL Josef Emanuel, målare, tecknare, f. i Karlshamn 1909; stud. bl. a. vid Sk. målarskolan,
Malmö, samt i Danmark. Han har utfört modellstudiet, gatumotiv, kustlandskap från Skåne och Blekinge samt
stilleben. — Ljungby.

BALDESTÅL, UNO Osiar, målare, f. i Tossjö, Skåne, 1913, självlärd under resor i Frankrike och Italien. Han
har i akvarell och pastell utfört gatumotiv från Paris och Venedig, dessutom stilleben, utmärkta av kraftig
kontrastverkan och god färg. — Malmö.

BANGE, FRITZ Daniel, målare och skulptör, f. i Göteborg 1885, d. 1959 i Göteborg, elev på Valand för Wil-
helmson och i Paris för Matisse. Han har bl. a. modellerat reliefer med figurer, t. ex. i Göteborgs konserthus.

BARCK, NILS Ivan Joakim, målare och keramiker, f. i Malmö 1863, d. i Frankrike 1930. Han har målat
kustlandskap med franska motiv samt utfört prydnadsföremål i starkeldsgods. — Repr. i N. M.

BARKENIUS, Nils Jacob HELGE, stadsarkitekt, f. i Vänersnäs, Skarab. län, 1901. d. i Eslöv 1957; har
genomgått tekn. högskolan och därefter tjänstgjort i K. byggnadsstyrelsen i Sthlm, studieresor i Tyskland,
Schweiz och Italien. B. är sedan 1935 stadsarkitekt hos Mellanskånes byggnadsnämnder i Eslöv och har uppgjort
stadsplaner samt ritat bostads- och affärshus även som sportstugor.

BARKSTEDT, EUS Ragnar, målare, f. i Vänersborg 1888, d. 1960, autodidakt. Han har utfört stora dukar i olja
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med varierande djurmotiv, älgar, rävar, ugglor och andra fåglar, stundom i snöig terräng.

BARNEKOW, ALBERT, målare, officer, f. 1820, d. i Anagria, Italien, 1889- Han studerade i Rom och har målat
figurrika scener, bl. a. (på uppdrag av kon. Oscar I), en stor duk, Rafaels apo-teos.

BARNEKOW, Brita EUSABETH Gabriella,

målarinna, f. på Sörbytorp, Skåne, 1874, d. i Stockholm 1942. Hon har huvudsakligen utfört porträtt, bl. a. till
Stockholms stadshus samt en hel serie landshövdinge-konterfej till länsresidenset i Kristianstad.

BARTELS, CARL OLOF, målare, f.i Stockholm 1869, d. 1945, har studerat hos Grabow samt vid tekn. skolan i
Sthlm, sedermera i Tyskland, Schweiz, Rumänien och Paris. Han har målat porträtt, bl. a. av Hildebrand och
Hildebrands-son (i vetenskapsakademien, Sthlm), i Hallwylska saml. o. s. v., dekorativa arbeten i kyrkor samt i
Västgöta nationshus i Uppsala, teaterdekorationer i Paris, landskap, måln. på siden etc.

BARTELS, JOHN Olof, målare, tecknare, f.i Saskatchewan, Cana-da, 1917, sv. medborgare 1948, studier i
Canada och U.S.A. Han har utfört figursaker 6ch landskap, brett och dekorativ hållna samt i harmonisk kolorit.
B. har också gjort abstrakta teckningar, varav en del mönster till glasdekor. — Växjö.

BARTH.

1. Ernst AMADÉ B., målare, f.i Zürich 1889, d. på Romanäs 1926. Han studerade i olika länder och har utfört
självporträtt, landskap från Italien och Frankrike samt stilleben med frukter och keramik.

2. Signe MAGDALENA B., den förres maka, målarinna, f.i Uddevalla 1895. Hon har varit elev hos Wilhelmson
samt på akademien och vidare studerat i Paris. B. har utfört landskap i olja, ofta med motiv från Frankrike och
svenska västkusten, figur-



kompostioner samt stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M., Borås, Östersund och Kalmar museum. — Stockholm.

BARYNINA-HERNMARCK, HELENA, textilkonstnärinna, f. 1941. Studier vid Konstfack och H. K. S.
Studieresor i Europa och Amerika. Off. arbeten: Vävnader för Skandinaviska Banken, Växjö 1965, UD:s
klubbrum för utländska journalister, Sverigehuset 1969 och i Montreal, skeppet the Queen Elisabeth II 1968, i
London och Melbourne. Repr. i N. M. — Kanada.

BASELAQUE, GEORGE, fransk eller tysk skulptör, anställd av M. G. de la Gardie 1665, arbetade bl. a. på
Stockholms, Läckö, Mariendals m. fl. slott, även med kungsstolarna i Skara domkryka.

BASTHOLM, EUSABETH, konsthantverkare, f. i Lysö, Bohuslän, 1866, d.i Lund 1951. Hon utförde textilier
för kyrkligt bruk och arbetade länge för Li-cium i Stockholm.

BASTIN, LOUIS Napoleon, målare och grafiker, f.i Moskva 1912, d. 1979- Har studerat i Paris samt vid
akademien. Han har utfört målningar och etsningar med figurer, särskilt barnbilder, interiörer och gatumotiv. —
Repr. i N. M., G. K. M. och N. O.

BAUCK, JEANNA Maria Charlotta, målarinna, f. i Stockholm 1840, d. i Miin-chen 1926. Sina huvudsakligaste
studier gjorde hon i Tyskland och Frankrike. Hon har utfört flera friskt uppfattade porträtt i harmonisk kolorit, t.
ex. den danska konst-närinnan Bertha Wegmann (N. M.), dessutom stämningslandskap.

BAUER, JOHN Albert, målare, f.i Jönköping 1882, d. 1918. Han studerade vid akademien, sedermera i Italien
och Tyskland. Han började 1907 utge sagosamlingen Bland tomtar och troll, med vilken han snart förvärvade
rangen som vår främste sagotecknare med svensk hållning. B. utförde även väggmålningar, t. ex. fresken Den
helige Martin och tigga-
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ren i Odd-Fellows lokal i Nyköping. Repr. i N. M., G. K. M., M. M., o.s.v.

BECH, ALMAR Karl Kristian, målare, f.i Köpenhamn 1876, d.i Stockholm 1950; studier vid akademien där
samt i utlandet. Han har målat porträtt, landskap samt gatumotiv bl. a. från huvudstaden. Repr. i Växjö museum.

BECHTELER.

1. EDUARD B., målare, skulptör, f. i München 1890, elev av prof. Zügel i München, studieresor i Frankrike och
södra Europa. Har i olja målat figurtavlor med motiv från timmerflottarnas liv och arbete, även djur;
djurskulpturer. — Näsåker, Ådalsliden.

2. RUTH B., f. Zachrisson, den förres maka, skulptris, målarinna, f. i Eskilstuna 1890, d. i Göteborg 1949- Hon
studerade i Dresden, Paris och Italien och utformade fantasifigurer, t. ex. Näcken, målade figur-kompostioner i
olja och gjorde även grafiska blad.

BECK, DAVID,

holländsk målare, verksam i Sverige, f.i Delft 1621, d. i Haag 1656. Han var elev av Van Dyck, kallades till
olika hov och vistades i vårt land 1647—51. Här utförde han bl. a. ett utmärkt porträtt av drottning Kristina (i N.
M.), av M. G. De la Gardie, Axel Oxenstierna m. fl. De flesta av de tavlor han utförde i Sverige medtogos av
drottning Kristina och ärö nu försvunna. Några äro kända genom kopparstick.

BECK, JULIA, Augusta Lovisa. målarinna och kalligraf, f. i Stockholm 1853, d.i Versailles 1935. Hon har utfört
fint uppfattade stämningslandskap och porträtt samt textade adresser. Repr. i N. M. med Hövolmar m. fl. samt i
W. med Parkmotiv.

BECK, MICHAEL,

konsthantverkare, d. i Stockholm omkring 1672. Han var en framstående silversmed, som bl. a. utfört altarkärl
till slottskapellet, trearmad ljusstake till Storkyrkan och en



ståtlig dryckeskanna i Hist. museet, allt i Stockholm.

BECK-FRIIS, STINA, målarinna, f. på Börringe kloster, Skåne, 1865, d. där 1954. Elev bl. a. av Kerstin Cardon
samt hos Guignard i Paris. Hon har (mest akvareller) utfört landskap och djurstudier samt porträtt i pastell; även
bokillustrationer.

BECK-FRIIS FRISK, W1BEKE, textilkonstnärinna, f. i Stockholm 1916. Utb.: Prof. Hevmanns Kunstschule,
Miin-chen, Ecole d’ Art Lausanne, Welamsons konstsk. Utf. applikationer m. broderier m. m. Off. arb.:
mässhakar i Engelbrekts-kyrkan, Sthlm. — Repr. i N. M., mus. Västerås. — Stockholm.

BECKMAN, ANDERS, tecknare, f. i Örebro 1907, d. 1967 i Lidingö, studier i Stockholm, Berlin och Paris.
Grundade 1939 Anders Beckmans skola för reklam o. modeteckn. Utf. affischer

0. utställningsmontage. — Repr. i mus. i Kristianstad.

BECKMAN.

1. PER FrithiofB., grafiker, konsthantverkare, f. i Visselfjärda, Småland, 1913, utbildad vid H. K. S., resor i
Tyskland och Tjeckoslovakiet. Har bl.a. utfört goda aff-sicher och bokillustrationer. — Repr. i N. M. samt i
Sandvikens museum.

2. KAJ Thelander-B., den förres maka, grafiker, konsthantverkare, f.i Enköping 1913; elev vid H. K. S., resor i
Tyskland och Frankrike. Hon har utfört etsningar med sagomotiv, barn och blommor; även ritat bokomslag.
Repr. i N. M. samt i Sandvikens museum. — Drottningholm.

BECKMAN, KURT,

målare, f. 1932, d. 1962. B. studerade vid akademien. B. prövade framgångsrikt det nonfigurativa måleriets
skilda möjligheter. Sista akademiåret 58—59 vände han tvärt och började göra naivistiska bilder av hus, skogar,
människor etc. Någon egen utst. fick han aldrig tid med. Minnesust. å Gale-ri Blanche 1969.
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BÉEN, ERNST Theodor, målare, f.i Ängelholm 1916, d. 1964 i Landskrona, har studerat vid Sk. målarskolan.
Malmö, samt vid akademien. Han har utfört landskap, ofta med snömotiv.

BEER,

1. Carl ADOLF Walfrid B., målare, f. i Stockholm 1856, d. där 1912; studerade vid akademien och utförde i olja
eller akvarell romantiskt uppfattade landskap, ofta med gamla slott.

2. JOHN AxelRickardB., den förres bror, målare, tecknare, f. i Stockholm 1853, d. i London 1906. Han var länge
bosatt i U.S.A., i Ryssland och slutligen i England och utförde i dessa länder en massa teckningar för pressen.

3. DICK B., den förres son, målare, f. i London 1893, d. i Stockholm 1938. Han var först faderns elev, studerade
därpå i London, vid akademien i Stockholm samt i Paris. B. har bl. a. utfört skickligt gjorda interiörer, t.ex.
Interiör med modell (Mo. M.), samt spanska gatumotiv. Koloriten är ofta nedstämd. — Repr. i N. M.,
Norrköping, Borås, Västerås och Gripsholms port-rättsaml.

BEFWE, Anders EMIL, arkitekt, f. i Göteborg 1860, d. i Eskilstuna 1939- Han var elev vid Chalmers och vid
akademien samt var 1902—25 stadsarkitekt i Eskilstuna. Bland byggnader, som han ritat, märkas stadshuset i
Eskilstuna samt Göteborgs och Smålands nationshus i Uppsala.

BEHM, VILHELM Emanuel, målare, f. Ervalla 1859, d. 1934. Han studerade vid akademien och sedermera i
Paris. Har utfört karaktäristiskt och fint uppfattade landskap med svenska motiv, i vilka han särskilt betonade det
atmosfäriska. Nämnas må Björkdunge, Torpstuga, Vårafton och Sista solstrålen. B. är representerad i samtliga
våra större museer, bl. a. i N. M. med Vinterdag, Halmstack, Senhöst och Landskapsstudie m fl., i G. K. M. med



Marsafton.

BEHN, ANDERS von, målare, f. i Kristianopel 1650, d. utomlands omkr. 1712. Han var Ehrenstrahls elev och
har utfört goda miniatyrporträtt samt smärre tavlor i olja, vanl. på koppar

— motiven äro bibliska. Repr. i N. M. med bl. a. Bedådelsen, Flykten till Egypten och Vanitas (allegori) och i
Norrköpings museum.

BEHRENS, CHARLES, tecknare, konsthantverkare, f. i Holland 1907, bosatt i Sverige sedan 1930, d. 1965 i
Sthlm. Han har utfört bokillustrationer, gärna med romantiska gatumotiv, ritat ex-libris och även gjort
bokomslag.

BEIJBOM, HANS-ERIC, målare, tecknare, f.i Danderyd, Stockholms 1., 1916, stud. vid ak. i Dresden, vid

H. K. S. samt hos Welamson. Han har särskilt i akvarell utfört välstämda landskap och gatumotiv från
stockholmstrakten, Skåne, Västkusten o.s.v. — Repr. i Trelleborgs mus. — Trelleborg.

BEIJER.

I. GOTTFRIED Per Gunnar B., arkitekt, f. i Malmö 1891; genomgått tekn. skolan i Malmö och vidare studerat i
Darmstadt. Han har bl. a. ritat byggnader till Hvilans folkhögskola, egna hem samt är specialist på
lantbyggnader.

2. LIV B., f. Berlin, den förres maka, konsthantverkare, f. i Borås 1905, genomgått H. K. S. tekn. lär. examen;
har utfört heminredningar, verkat som textilkonstnär etc. — Lomma, Skåne.

BEJEMARK, Karl Göte (K. G.), skulptör, f. 1922 i Ovansjö, Gävleborgs län. Studier vid akademien 1954. Prof.
där 1971. Studieresor i Spanien, Frankrike, Ryssland, Italien. B. är en mångsidig skulptör som oftast arbetar i
plåt. Off. arbeten: bl.a. pelarskulptur i Östermalms tunnelbanestation, Sthlm, kopparklot i Årstagårdens skola,
Årsta, altarvägg i trä i Frösö nya kyrka. Repr. i N. M., Mo. M., Eskilstuna mus. och Arkivet i Lund m. fl.

— Stockholm.
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BELANGER, LOUIS, fransk-svensk målare, f.i Paris 1756, kom till Sverige 1798, d. i Stockholm 1816. B. har
utfört landskap, ofta med motiv från Savoyen eller komponerade med fantastiskt och vilt sceneri. Utförandet är
olja eller akvarell — det sistnämnda är i regel bäst, penselföringen är rask med god ljusverkan, men färgen är ej
sällan kall och hård. För kopparstick gjorde han åtskilliga svenska utsikter. Repr. i N. M., G. K. M., M. M. etc.

BELFRAGE, BROR Oskar, målare, tecknare, f. i Eskilstuna 1905, d. 1965 i Sthlm, elev hos Wilhelmson,
studieresor i Tyskland. Han har bl. a. målat djurbilder, stundom studiehuvuden.

BELLMAN, GUSTAF Albert, målare, f.i Trollhättan 1902, d. 1925; studier på Valand och vid akademien. Han
har målat porträtt och landskap från Bohuslän.

BENEDICKS-BRUCE, Carolina Marie se Bruce.

BENEDICTSSON, VICTORIA Mana, författarinna, målarinna (förf:sign. Ernst Ahlgren), f. i Fru Alstad, Skåne,
1850, d. i Köpenhamn 1888. Hon målade små porträtt, genresaker och landskap samt ritade silhuetter.

BENGTSSON, BENGT O., målare, f. 1945 i Örebro. Studerar medicin och är som konstnär autodidakt. B. målar
naturalistiskt. Repr. i Mo. M. och Sthlms stad. — Uppsala.

BENGTSON, Alfred Ragnar BERTIL, målare, f.i Växjö 1907. Elev på tekniska skolan i Stockholm samt hos
Otte Sköld. Han har utfört landskap och stilleben i olja, akvarell och tempera samt även varit verksam som
konservator, (kalkmålningar i kyrkor, tavlor). — Stockholm.

BENGTSSON, DICK, målare, skulptör, f. 1936 i Sthlm. Autodidakt. Arbetar i realistisk stil, bygger även



upp objekt i papp och tre. Repr. i Mo. M. och Sundsvalls mus. — Stockholm.

BENGTSSON, EDVIN, Arthur, målare, f.i Billesholm 1892, har bl. a. studerat i Danmark. Han har målat
skånska landskap, bl. a. fråln Söderåsen, i soliga varma färger. — Malmö.

BENGTSSON, N. EINAR Sigurd, se Brissmyr.

BENGTSSON, HERTHA, konsthantverkare, f. 1917. Studier vid Gerlesborgsskolan 1947 och i Paris 1948.
Studieresor till bl. a. Frankrike, England, Italien, Libanon, Egypten, U.S.A. och Ca-nada. Anställd som
slöjdlärarinna 1935 vid Norjeby folkskola och 1937—41 vid Hac-kefors porslin, 1941—64 vid Rörstrand och
1965—67 vid Höganäs Keramik, Rosent-hal 1969— Är nu freelancer med formgivning i olika material. Deltagit
i ett flertal internationella utst. Repr. i N. M., R., M. M., m. fl. — Höganäs.

BENGTSSON, HILMER, målare, f. 1925 i Ruda, B. har studerat vid Academie Libré, Stockholm, Skånska
målarskolan och Mogen Anderssons målarskola, Köpenhamn. Han har gjort studieresor till Italien, Danmark och
Spanien. Utställningar bl. a. i Kalmar konstmuseum. — Ruda.

BENGTSSON, KARL, arkitekt, f. i Steneby, Dalsland, 1878, d. i Göteborg 1935; studier vid Chalmers och i
München. I Göteborg har han ritat Lorens-bergsteatern och Scalateatern samt Stadshus och Stadshotell i
Trollhättan.

BENGTSSON, Per SIGFRID, målare, f. i Nevishög, Skåne, 1898, har studerat vid Sk. målarskolan i Malmö
samt målarskolan i Stockholm. Han har målat brett hållna landskap med figurer, t. ex. Bethackare, barn, djur och
blommor. Även tecknare. — Repr. i M. M. och Ystads museum. — Staffanstorp, Skåne.
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BENGTSSON, SIGNAR NATANAEL, grafiker, f. 1938 i Alingsås. Han har studerat vid Slöjdföreningen. Repr.
i N. M.

BENGTSSON, SVEN, ciselör och keramiker, f.i Lund 1843, d. där 1916. Han studerade ornamentsbild-huggeri i
Tyskland och har snidat möbler, klockfodral m.m. Med sina arbeten i driven och punsad koppar och mässing
förvärvade han rykte som en av Nordens främsta ciselörer. Särskilt må nämnas örnen på John Ericsons
gravmonument, Filipstad, samt ett rcliefporträtt av Per Hörberg (Lunds univ.). Hans arbeten i polykrom keramik
visa en humoristisk uppfattning. — Repr. i M. M., L. U. K., Kulturen i Lund.

BENGTSSON, WALTER, skulptör, f. 1927 i Halmstad. Studier vid Valand och Akademie di Brera, Milano.
Studieresor i Europa, Afrika och U.S.A. Off. arbeten: Utsmyckning i Kaknästor-net, Sthlm, trärelief 23 m lång,
polykrom trä målat för Sannarpsgymnasiet i Halmstad 1969. Repr. i Mo. M., M. M., Hallands mus., Göteborgs
stad och i New York. — Halmstad.

BENJAMIN, HENRIETTA, f. Schwerkofsky,

konsthantverkare, f. i Lund 1898, har stud. på tekn. skolan i hemstaden samt för Joh. Johansson. Hon har bl. a.
målat vackra stilleben, komponerat och utfört smakfulla textilier, hela heminredningar m. m. — Malmö

BENNEDSEN, Jens Christian, målare, f. i Abild, Danmark, 1893, utbildad vid ak. i Köpenhamn samt i Rom. Har
länge varit bosatt i Sverige, varifrån han utfört särdeles välstämda landskap i olja och akvarell, framför allt
vintermotiv från Småland. — Repr. i Nivaagaards saml, och flerstädes i utlandet. — B. har också verkat som
teatermålare. — Köpenhamn.

BENNET, CARL, Stefan, målare och tecknare, f. i Skåne 1800, d. i Stockholm 1878. Han studerade i Italien,
varifrån han hämtade flera motiv för sina

landskapsmålningar. B. har också utfört historietavlor, porträtt och djurbilder samt tecknat goda arkitektmotiv.
Ett självporträtt finnes i M. M., dessutom är han repr. i



N. M., L. U. K. etc.

BENSOW, SIGRID, f. Nauclér, målarinna, f. i Rogsta, Hälsingland 1882, d. 1954 i Norrköping, stud. i
Stockholm och utlandet. Hon har utfört porträtt, gatupartier, gärna i snö, landskap och blommor. — Repr. i Mo.
M. och Norrköpings mus.

BENTZEL, Kann (KAJA)

Margareta,

målarinna, konsthantverkare, f. i Göteborg 1914; studier på Valand och i Paris. Bland hennes arbeten märkas
porträtt, figurkompositioner, bohusländska landskap och stilleben. — Göteborg.

BERENCREUTZ, Susanne HILDEGARD, f. Wennerström, målarinna, f. i Stockholm 1866, d. i Hälsingborg
1946; stud. vid akademien i Stockholm samt i Paris, London, München och Italien. Hon har utfört realistiskt
hållna porträtt (även miniatyrer), välstämda landskap, blommor etc. i olja, akvarell eller tempera, även grafiker.
Repr. i Motala mus.

BERG, ADOLF Julius, målare, f. i Karlshamn 1820, d. i Stockholm 1876. Han påverkades först av Fahl-crantz,
senare av Marcus Larson och målade romantiska, smärre landskap.

BERG, Josef ALBERT Soult, målare, f. i Stockholm 1832, d. där 1916. Han var länge bosatt i Düsseldorf, där
han utförde mariner med svenska och utländska motiv, i allmänhet utmärkta genom enkel naturuppfattning och
rask penselfö-ring. Repr. i N. M. och G. K. M.

BERGH, AMANDA Josefina Amalia Helena,

målarinna och tecknare, f. 1825 i Göteborg, d. 1888 i Södertälje. Gift med landskapsmålaren Johan Edvard B.
och moder till målaren Richard B. Av B., som troligen
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var elev till Maria Röhl, är kända ett stort antal porträtteckningar (sign. Amanda), vanligen i blyerts med
färginsättningar i krita, nigra pastellporträtt och ett par oljemålningar. Repr. med blyertsteck. i N. M.,

L. U. K. etc.

BERG, AUGUST,

målare, f. i Ström (Jämtland) 1885, d. 1924; stud. vid akademien. Han har utfört porträtt, lyriskt betonade
landskap, gärna vinter, med jämtlandsmotiv samt dekorativt hållna trädgrupper. — Repr. i Östersunds mus.

BERG, BERTIL,

målare, skulptör, f. 1935 i Göteborg. Studier vid konstindustriskolan i Göteborg och Valand. Utf. science-fiction
måleri även plexiglas. Off. arb.: Nya Gymn. Var-berg m. fl. Repr. i N. M., Mo. M., G. K.

M. , Hallands och Norrköpings museer samt i bl. a. Stockholms och Göteborgs stads samlingar m.fl. —
Lindome.

BERG, BJÖRN,

tecknare, grafiker, målare, f. 1923 i Unter-wösen, Bayern. Studier vid Tekniska skolan i två år, vid akademiens
grafiska avd. och studier för André Lhote och Fernand Ljjer i Paris. 1927—35 bodde han i New York. Har
tecknat bl. a. i ”Söndagsnisse-Strix", ”Industria”, och D.N. Repr. i N. M. och G. K. M. m. fl. — Djursholm.

BERG.

1. Sten Sture CHRISTIAN B., målare och skulptör, f. i Förslövsholm, Skåne, 1893; elev vid akademien i
Stockholm, studier i Tyskland, Frankrike, Italien, Grekland, Egypten. Han har målat fint gråstämda landskap,



ofta med franska motiv, och har vidare gjort abstrakta figurer i trä eller metallplåt. Mest känd är B. för sina
skulpturer utgående från kubism i en precisionsmäs-sigform. — Repr. i N. M., Mo. M., M., G. K. M., M. M. —
Stockholm.

2. ANNA Nicolina Erika B., den förres maka, målarinna, f. i Stöde, Medelpad, 1875, d. 1950. — Hon har utfört
välstäm-da landskap, bl. a. med motiv från Grekland, blommor och naivistiskt hållna träd-

gårdsscener. — Repr. i Mo. M. och M. M. m. fl.

BERGH.

1. Johan EDWARD B., målare, f. i Stockholm 1828, d. där 1889- Efter studier vid konstakademien for han till
Düsseldorf. Genève och Rom samt slutligen till Norge. I hans tidigare konst ses påverkan från Acheback och
Gude, medan hans senare arbeten med svenska motiv verka helt självständiga. B. måste räknas till våra främsta
skildrare av idyllisk, svensk natur med byar och leende skogshagar, där björkar sällan saknas. Även kust- och
fjällmotiv har han målat. Repr. i N. M. och G. K. M.

2. Sven RICHARD B., den förres son, målare, konstförfattare och museiman, f. i Stockholm 1858. d. där 1919
som Natio-nalmuseichef. Han studerade vid akademien och i Paris, där han arbetade på Laurens ateljeer. Som
porträttör hör B. till våra allra främsta, och hans bilder av denna art visa lika mycket psykologiskt djup som
gedigen, artistisk uppfattning. Nämnas må särskilt: Min hustru, Självporträtt ( i Uffizier-na, Florens), Nils
Kreuger samt Gustaf Fröding. En drömfylld svensk stämning har han fått fram i den stora duken Nordisk
sommarkväll. En romantisk uppfattning kännetecknar Riddaren och jungfrun. Som nydanare och ordnare av N.
M:s samlingar har han inlagt stora förtjänster, liksom hans konstteoretiska skrifter varit befruktande och
väckande. Repr. i N. M., W., G. K. M. och M. M.

3. MAJA B., den sistnämndes dotter, se Holtermann, M.

BERGH, EDVARD August, dekorationsmålare, kyrkorestauratör, f. 1853, d. 1915. Studier vid Slöjdskolan i
Stockholm och lärde sig även etsa. Han företog studieresor till Italien, Frankrike, Tyskland och Danmark. Han
var lärare i dekorativ målning på Konstfackskolan 1902—15. B. har utfört restauretingat ell. nymålningar i ett
70-tal kyrkor, bl.a. i domkyrkorna i Västerås, Uppsala och Strängnäs.
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BERGH, Hagbard Elias, (ELIS), arkitekt, konsthantverkare, f. i Linköping 1881, d. 1954. Han har studerat vid H.
K. S., i München etc. Konstnäri. medarb. hos C. G. Hallbergs guldsmedsarb. samt vid Kosta glasbruk f. 1929. —
Repr. i N. M., R., Göteborg och i Metropol. Museum i New York.

BERG, FOLKE (Wilhelmsson) målare, grafiker, f. i Göteborg 1896, d. 1974. Studerat vid Valand i Gbg, vidare i
Stockholm, Paris, Tyskland, Italien och U.S.A. Har i olja och akvarell utfört porträtt, figurmålningar och
landskap; även et-sare. Repr. i mus. i Ystad, Östersund, Falun, Göteborgs sjöfartsmuseum, Graphic society i
New York etc.

BERG, FRANS,

målare, f.i Ystad 1892, d. i Simrishamn 1949- Han har varit Wilhelmsons elev och vidare studerat på Valand
samt i Frankrike. B. har utfört stilleben samt landskap i en ljus kolorit med motiv från södra Frankrike och
sydöstra Skåne. — Repr. i Mo. M., W., M. M. och Ystads mus. m. fl.

BERG, INGA,

målarinna, tecknare, f. i Örebro 1912; elev bl. a. hos Welamson och Grünewald. Hon har utfört porträtt och
landskap; repr. bl.a. i Örebro rådhus, Kopparbergs läns landstings saml. etc. — Vretstorp.

BERG, JOHN Ivar,



målare, f. ijonsberg, Östergötland, 1916; studier på Öllers’ och Otte Skölds målarskolor samt vid akademien.
Resor i Frankrike, Spanien, Grekland, Italien. Off. verk. bl. a. i mosaik (40 in ) för Solberga, Stockholm. Måln. i
stucco lustro, Nybohov, Stockholm, emaljmålning i Gubbängens ungdomshotell. Repr. i Mo. M. och W. —
Johanneshov.

BERG, Frans OSKAR Teodor, skulptör, f. i Stockholm 1839, d. i Råsunda 1914. Han har modellerat
porträttbyster, reliefer, grupper och statyer, t. ex. De första stegen, dekorativa figurer för Uppsala
universitetsbyggnad och för konstakademi-

en i Stockholm, dessutom religiösa motiv. Han är bl.a. repr. i N. M. och G. K. M.

BERGH, SVANTE Ewald, målare, född i Malmö 1885, d. där 1946. Han studerade i Dresden, sedermera i
Köpenhamn och Paris samt företog studieresor till olika europeiska länder. B. har målat porträtt och figurtavlor,
landskap och blomsterstycken, vanligen i en ljus, läcker kolorit. Repr. i N. M., Mo. M., M. M., Hälsingborg,
Ystad, Lund, N. O. o.s.v.

BERGH, TORE Henrik, målare, f. i Stockholm 1916; stud. vid akademien. Han har utfört flickporträtt,
modellstudier, landskap samt skisser till fresker. Off. arb.: Gotlandsbanken Sthlm. — Stockholm.

BERG.

1. VIKTOR Fritiof B., målare, f. i Tallin, Estland, 1917; studier i Estland och Polen samt under resor, bl. a. i
Västindien. Han har målat väl träffade porträtt, särskilt av barn, gatumotiv från Lund etc. — Repr. i Nationalgall.
i Ciudad i Trujillo, Haiti.

2. HELENA B., maka till föregående, målarinna, f. iZakopane, Polen, 1917, stud. i Warszawa. Hon har målat
goda porträtt, gärna i interiör (t.ex. Sigfrid Bengtsson), färgstarka negertudier, landskap m. m. — Lund.

BERG, Yngve,

målare och tecknare, f.i Stockholm 1887, d. 1963 i Stockholm; har studerat i Göteborg och Paris samt gjort en
resa till Grekland. I al secco har han utfört väggmålningar med Bellmansmotiv i Stadshuskällaren i Stockholm.
Mest är han dock känd för sina ypperliga teckningar till Fredmans sånger och Fredmans epistlar, till Ovidius’
dikter, Goethes Romerska elegier m.m. Intendent för Thielska galleriet 1949- — Repr. bl.a. i N. M., W.,
Gripsholm och Frankfurt a. M.

BERG, YNGVE, Tor Henrik, skulptör, målare, grafiker, f. i Lund 1918. Han har studerat i Köpenhamn, London
och under resor i flera länder. Han har ut-
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fört dekorativa, figurrika lågreliefer i trä, bl. a. i Storkällaren i Lund, välkomponera-de sagomotiv m. m. Bland
hans grafiska arbeten må framhållas träsnitt, t. ex. med giraffer. — Lund.

BERG-IDAR, KARIN Mana, målarinna, tecknare, f. 1915 i Stockholm. Studier vid Valand och vid akademien.
Hon har deltagit i samlingsutställningar i Västerås, Sala och Stockholm. Som tecknare är hon närmast en intim
realist. Repr. i N. M.

BERGDAHL, Gustav VICTOR, tecknare, f. i österåker, Sthlms län, 1878, d. i Stockholm 1939. Har utfört en
mängd teckningar i stockholmspressen, för reklam etc. Ritade på sin tid skämtfilmen Kapten Grogg och Kalle.
Repr. i N. M. och Grips-holm.

BERGENTZ, THURE Gustav, arkitekt, f. i Hannäs, Smål., 1892, d. 1965, stud. i konstakademien och i utlandet,
stadsplanearkitekt i Stockholm 1929. B. har ritat läroverk i Sundsvall och Sjö-fartsmuseet i Göteborg, uppgjort
stadsplaner för Vaxholm, Nybro, Almhult, Kalmar o.s.v.

BERGER, CARL Otto, skulptör, f. 1885 i Leksbergs församling, d. 1938 i Göteborg. Studerade vid Tekniska



skolan i Stockholm och vid akademien. Hjälpte Axel Nilsson i Röhsska museet med uppmontetingen av
samlingarna och inredningen, utförde även ritarbeten åt Sten Anjou vid dennes restaurering av Dalby kyrka 1936.
Bland skulpturarbeten i Göteborg, märkes hermerna i Valands portal, fasadskulpturerna på Broströmia och
Amerikahuset. Repr. i G. K. M. och Östersunds museum.

BERGER, JOHAN, Christian, målare, f. i Linköping 1803, d. i Uppsala 1871. Efter studier vid akademien for
han till Frankrike och England, där han påverkades av Turner. Han är en av våra första marinmålare, som utfört
sjöstycken kraftigt och brett, med dekorativ hållning och romantiskt betonade. Färgen går ej sällan i

en brunaktig ton. Ett månskensstycke m.m. av B. finnes i N. M.; han är även repr. i G. K. M. och W.

BERGER, TORE,

målare, författare, f. 1938 i Stockholm. B. har studerat vid Konstfack 1955—57, Valand 1958—62. B. har
företagit strövtåg i Europa. Stämningsmättat inåtvänt måleri. — Solna.

BERGEWING, WILHELM, målare, tecknare, f. i Karlskoga, Örebro län, 1877; d. 1961 i Loka, stud. vid
akademien samt i Norge och Danmark. Han har utfört porträtt och genresaker samt framför allt vildmarksmotiv
med älg, räv och fåglar.

BERGGREN, Carl EDWARD, målare, grafiker, f. i Törnevalla, österg. 1876, d. 1961 i Sthlm, stud. vid
akademien och i utlandet. Han har gjort sig känd som en god porträttör och bl.a. målat prins Carl, landshövding
C. Cedercrantz tn.fl. Han har även gjort illustrationer till Hei-denstams Svenskarna och deras hövdingar m.m.
Även altartavlor i Jäla och Funäsda-lens kyrkor äro utförda av honom. — B. har under många år haft en flitigt
besökt målarskola. — Repr. i N. M. och museet i Delaware, U.S.A.

BERGGREN, JOSEF Vilhelm Eugen, målare, f. i Stockholm 1892, d. 1972. Studier vid akademien och i
Tyskland, har målat porträtt och dekorativa arbeten i kyrkor (Vilstad, Norrahammar, Huskvarna, m.fl.), vidare
landskap med motiv från Stockholm och Visby samt blommor, vanligen i en ljus klar kolorit.

BERGGREN, PEHR,

målare, f. i Värmland 1792, d. 1848; studerade vid akademien. Han målade porträtt, mytologiska och historiska
tavlor, t.ex. Valkyriorna, Engelbrekts död, djurmotiv etc.

BERGGREN, Karl Sigurd (SIGGE) skulptör, f. i Malmö 1911, utbildad i Sverige, Köpenhamn, Tyskland och
Paris. Han har bl. a. modellerat energiskt hållna port-
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rättbyster samt reliefer, på Ö. Sjukhuset i Malmö. — Ven.

BERGHAGEN, ROBERT, arkitekt, f. i Östersund 1892, stud. i Stockholm. Han har ritat Statens hantverksinst.
byggn. kolumbarium i Gustav Vasakyrkan samt off. och privata byggnader, allt i huvudstaden. — Stockholm.

BERGHOLTZ, RALPH Viktor, målare, grafiker, f.i Göteborg 1908, har studerat i Paris samt företagit resor i
Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och norra Afrika. Bland hans arbeten märkas porträtt, figursaker och
stilleben. På senare tiden har B. även sysslat med glasmåleri och bl.a. utfört glasfönster till tingshus i Ängelholm
samt till Väsby, Mariakyrkan i Hälsingborg och Glumsiövs kyrkor, även dopfunt till Jonstorps kyrka, samt
glasfönster i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten. — Nyhamnsläge.

BERGIUS, ANDREAS, målare, f.i Sverige 1718, verksam i Danmark och d. i Köpenhamn 1793. Han har utfört
ett flertal porträtt, ofta humoristiskt uppfattade.

BERGUN, CARL Emil, skulptör, f. i Sandviken 1915, studier vid akademien och i grannländerna. Han har
modellerat friskulpturer och porträttbyster, bl.a. av skådespelare, t.ex. Uno Henning och Löwenadler. Bl. off. arb.
märkes: ”Don Quixote”, Läroverket i Ludvika, stålpelare och skyltar Domustorget, Örebro. — Vällingby.



BERGUNG, JOHN David, arkitekt, målare, grafiker, f. i Stockholm 1868, d. i Bromma 1933. Han studerade
arkitektur i New York och Tyskland, var länge bosatt i Paris och är mest känd för sina franska och italienska
landskap samt svenska trädgårdsmotiv, utförda som lätt akvarelltrade tuschblad, även rena akvareller i kraftiga
höstfärger samt säkert tecknade arkitekturmotiv av pittoresk hållning. Repr. — Körners mus., Dresden,
glasmosaik i bl. a. Sigfridssalen i Arlöv. — Arlöv, Skåne.

BERGLUND, Knut ALLAN, länsarkitekt, f. i Göteborg 1887, d. i Vänersborg 1950. Han har studerat vid
Chalmers, tekn. högskola och akad. 1939 länsarkitekt i Älvsborgs län. B. har ritat flera off. och privata
byggnader i Uddevalla, Sä-rö kyrka, läroverk och folkskola i Skövde, ombyggt sjömanskyrkan i Hull, uppgjort
stads- och kyrkogårdsplaner etc.

BERGLUND, ANNA Maria Helena, målarinna, konsthantverkare, f.i Ranshyt-tan, Örebro 1. 1857, d. 1946. Hon
studerade för Winge och P.D. Holm, vid H. K. S., i Tyskland och Frankrike. B. har utfört adresser, ex. libris, bl.
a. för Oscar II, handmålade sidentapeter t.ex. på Drottningholm, landskap och blommor; även gjort ritningar till
möbler och silverpjäser. — Repr. i N. M. och Västerås mus.

BERGLUND, BENGT, keramiker, f. 1936 i Landskrona. Studier vid Gustavbergs verkstadsskola och vid
konstfack 1954—60. Sedan 1960 egen verkstad på Gustavbergs fabriker AB, där han arbetar i stengods, lera och
emalj. Utfört konstutsmyckning i Nacka sjukhus, emaljvägg i Västra Frölunda centrum och utomhuspelare i
stengods för varuhuset PUB i Stockholm, LO-sk. Åkers-Runö. Frölunda torg, Gbg. Repr. i N. M., R., mus. i
Norrköping m. fl. — Värmdö.

BERGLUND.

1. BENGT Teodor B.,

målare, f. i Göteborg 1916. Efter studier på Valand har han utfört kraftigt hållna, bohusländska landskap, ofta i
mörk kolorit.

2. ELSA, Johanna B., f. Pärs son, den förres maka, målarinna, f. i Hälsingborg 1920, studier på Valand. Hon har
utfört porträtt, landskap och stilleben i olja och pastell, även teckningar. — Göteborg.

BERGLUND, CARL Bernhard, målare, grafiker, f.i Mora Noret, Dalarna, 1898, elev hos Carl Wilhelmson. Han
har utfört vederhäftiga porträtt samt figurer i interiör. Även gjort träsnitt med motiv
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från kyrkor i Dalarna. — Mora Noret, Dalarna.

BERGLUND, FRITHIOF, målare, f. i Göteborg 1905, d. 1973, stud. på Valand. Han har utfört landskap samt
stilleben, ofta med orchidéer eller vilda blommor. Off. arb.: Mölndals stadshus o. bibliotek. — Repr. i Mo. M., G.
K. M. och Borås museum.

BERGLUND, GUNNAR Herman, målare, f. i Hälsingborg 1906, studier i Köpenhamn, Berlin, London och
Paris. Han har målat välstämda landskap med figurer, kustmotiv etc. i akvarell eller tempe-ra; även teckningar.
— Malmö.

BERGLUND, LENNART Sven Georg, målare, f. 1930 i Stockholm, autodidakt. Han har gjort studieresor bl. a.
till Paris, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Finland. B. gör collage av pappersspill och metalldelar.
Hans konstnärliga intentioner är desamma oavsett om han arbetar i olja, tusch eller papper. Han har gjort
utsmyckning i betong för Riksbyggen, Växjö och i sandsten för Svenska Handelsbankens kontor vid Sturegat. i
Stockholm. Repr. i N. M. och Mo. M. — Stockholm.

BERGLUND, Karl STURE, målare, grafiker, f. i Stockholm 1894, d. där 1924; stud. bl. a. för Wilhelmson. Han
har målat fiskartyper samt landskap med motiv från Stockholm och Jämtland,



BERGLUND, WILHELM Napoleon, målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1886; studier vid Blombergs
målarskola samt under resor i Frankrike och Spanien. Han har i olja och akvarell målat landskap, ofta med
vatten. Även utformat nyttoföremål i olika material. — Repr. i Sthlms stadsmuseum.

BERGLÖ W, CARL Gustav, tecknare, f. i Stockholm 1899, studier vid tekniska skolan och Althins målarskola
därst. Han har lämnat humoriskt. teckningar till dags- och veckopressen samt även format karikerade skulpturer.
— Stockholm.

BERGMAN, ANNIE, målarinna, grafiker, f. i Liège (Belgien) 1889; elev vid akademien i Stockholm. Hon har i
olja och akvarell målat porträtt, särskilt barn, samt blommor. Mest känd för illustrationer, bl.a. till barnböcker,
karikatyrer från teatern etc. — Repr. med graf. arbeten i N. M., G. K. M., M. M., Albertinamus. 1 Wien samt
Nationalmuseum i Krakow. — Sekt. och skattmäst. 1933—41 i Grafiska sällskapet. — Stockholm.

BERGMAN.

1. Gustava Elisabeth (ELISE) B., målarinna, f. i S. Åkarp, Skåne, 1842, teckn:lär:ai Uddevalla, d. där 1924. Hon
har målat fint stämda landskap med skånska motiv. — Repr. i N. M., mus. i Uddevalla.

2. GUSTAF B., den förras bror, målare, f. i Revinge, Skåne, 1835, d. i Kristianstad 1914; studerade vid
akademien och i Köpenhamn. Han har efterlämnat skickligt utförda akvareller med Kristianstadsmotiv, ofta med
kyrkan.

BERGMAN, GULLI Cecilia, målarinna, f. i Stockholm 1882. Hon studerade vid tekn. skolan och på Althins
målarskola, Stockholm, och har utfört poetiskt uppfattade landskap, mest akvarell och med motiv från
huvudstadens omgivningar. — Stockholm.

BERGMAN, Per HERMAN, konstgjutare, f. i Stockholm 1869, d. där 1954. Bland mera bemärkta arbeten, som
utförts hos honom, må nämnas bronsdörrarna till Lunds domkyrka, till Saltsjöbadens kyrka, Milles’ Sten Sture,
Chr. Erikssons Bågspännare, Sjögrens Finn Malmgren, Milles Orfeusgrupp, flera medaljer etc.

BERGMAN, KARL Alfred, målare, f. i Karlshamn 1891, d. 1965 i öregrund. Har studerat i Stockholm,
Köpenhamn och München samt utfört kustlandskap, ofta med motiv från Blekinge. Repr. i museet i Karlskrona.
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BERGMAN, OSKAR, målare, etsare, f. i Stockholm 1879, d. 1963 i Saltsjöbaden, Sthlm, autodidakt studier i
Tyskland, Italien och Frankrike. Han har i olja, akvarell och tempera utfört landskap, ofta med ytterst noga
utpenslade detaljer. — Repr. i N. M., G. K. M., Norrköping, Lund och Karlstad m. fl.

BERGMAN, SUNE Krister, målare, grafiker, f. i Kalix 1890, har bedrivit privata konststudier. Han har målat
lappbarn, landskap med sjöbodar etc. även verkat som illustratör. — Kalix.

BERGMARK, TORSTEN, målare, tecknare, f. i Umeå 1920, autodidakt. Studieresor i Europa och U.S.A. Sedan
1947 konstskribent främst i Dagens Nyheter. Utför figurkomp. och landskap i expressionistisk stil. På senare år
starkt socialt engagerat måleri. Gör även bokill. Prof. vid akademien från juli 1975. Repr. i N. M. och Mo. M.,
mus. i Eskilstuna, Umeå m.fl. — Farsta.

BERGNER, GUNNAR, målare, skulptör, grafiker, konsthantverkare, f. i Burträsk, Västerbottens län, 1878, d.
1966 i Sthlm; privat utbildning. Han har målat lapplandsmotiv: snöstycken, hamnpartier, laxfiske, fjäll m.m. B.
har även verkat som skulptör, bl. a. med en relief av Schéele, arbeten i trä etc. — Repr. i Kgl. myntkabinettet,
tingshuset i Sveg o.s.v. Har utgivit ett album med karikatyrer.

BERGQUIST, Carl ERIC Arnold, målare, f. i Malmö 1910; stud. på Sk. målarskolan i Malmö. Han har i olja och
tempera utfört cirkusmotiv, landskap och stilleben i välstämd kolorit. — Malmö.

BERGQUIST, Carl Eric, grafiker, f. i Helgesta, Södermanland 1711, d. i Stockholm 1781. Han var i lära hos



Geringius och har gjort goda porträtt i kopparstick, bl.a. efter Schröder, Scheffel, Streng m.fl.

BERGQUIST, CLARENCE,

målare, tecknare, f. i Malmö 1936. Stud.:

Essemsk. Malmö. Utf. surrealistiska målningar. — Repr. i N. M., M. M., H. M. K.

— Malmö.

BERGQUIST, GUNNAR Sölve, målare, f. i Askersund 1903, studier vid akademier i Tyskland. Bland hans
arbeten märkas figurkompositioner, t.ex. Flickan och barnet, skymningslandskap etc. — Hälsingborg.

BERGQUIST, KARL Hjalmar, målare, f. i Stockholm 1894, d. 1972, studier Ahltins, Wilhelmsons och
Berggrens målarsk. o. Paris. Han har i akvarell utfört gatumotiv från Paris och Orienten.

BERGQUIST, MARGIT Maria, målarinna, tecknare, f. i Nacka, Sthlms. 1., 1903; stud. vid konstskolor i
huvudstaden, i Frankrike, Italien och Spanien. Hon har utfört vackra gatupartier, bl.a. från Rom, samt landskap
från Frankrike och Italien.

— Stockholm.

BERGSTEN, CARL Gustaf, arkitekt, f. i Norrköping 1879, d. 1935. Bland byggnader, som uppförts efter hans
ritningar, må nämnas kapellet vid Hjorthagen, bankpalats i Lund m. fl. st. samt Lil-jevalchs konsthall i
Stockholm. B. har även framträtt som en av våra främsta möbelarkitekter.

BERGSTEN, EINAR, Efraim, målare, tecknare, f. i Sala 1886 d. 1970, stud. vid. tekn. skolan, akademien i
Stockholm o. i Paris. Han har målat porträtt och landskap i olja samt gjort illustrationer och reklamteckningar,
bl.a. i U.S.A. Repr. i N. M.

BERGSTRAND-POULSEN, Anna Albertina ELISABETH, se Poulsen, A. A. E.

BERGSTRÖM, ALFRED Mauritz målare, f. i Stockholm 1869, d. där 1930; studerade vid akademien, prof. där
1910—30. Han har utfört i olja i hög grad vederhäftiga stämningslandskap med svenska och franska motiv,
vinterstycken lika väl som solmättade sommarmotiv. Typiska

4 — Svenska konstnärer
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arbeten äro Lågvatten, Sommarkväll och Vinterdag i Duved, B. har även efterlämnat landskap i akvarell och
etsningar. Repr. i N. M., G. K. M. och M. M. m. fl.

BERGSTRÖM, Erik ALGOT, målare, tecknare, f. i Katrineholm 1910, stud. bl. a. hos Berggren och Griinewald
samt i Paris. Han har målat porträtt, figur-saker och stilleben. — Enskede.

BERGSTRÖM, ENDIS Ingeborg, målarinna, f. i Nässjö 1866, d. i Lund 1950. Hon har studerat för Richard
Bergh och senare i Köpenhamn och Paris samt gjort studieresor i Frankrike och Italien. B. har målat kraftigt
hållna porträtt, interiörer och landskap i en genomgående harmonisk kolorit. Repr. i N. M., M. M. och L. U. K.

BERGSTRÖM, JONNE, målare, f. i Örnsköldsvik 1915. Utb.: Grii-newald och i Paris. Utf. norrl. landskap och
psykolog, figurstudier. — Repr. i mus. i Norrköp., Linköp., Karlstad, Sundsvall. — Sundsvall.

BERGSTRÖM. Lars Herman Torsten, målare, f. i Ås, Jämtland, 1896, d. 1948. Han utförde porträtt och
figurscener, stundom med teatermotiv, bl.a. efter Skake-speare.

BERGSTRÖM, RUNE, målare, tecknare, grafiker, f. i Horndal 1931. Utb.: Slöjdför., Valand. Lär. Slöjd-för.
1968. Utf. expressionistiska storstadsmiljöer och människor. — Repr. i N. M., G. K. M„ M. M. — Göteborg.

BERGSTRÖM, SIGGE Olof, målare och grafiker, f. nära Filipstad 1880, har studerat i Frankrike och Italien.



Han har målat porträtt och landskap i olja, men framför allt gjort sig känd som verklig mästare på träsnittets
område, bl.a. med ett ypperligt porträtt av Heidenstam. B. har också gjort bokillustrationer t.ex. till Palmblads
Amala och Almquists Sju Songes. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Östersund, W. och Gripsholm. —
Äppelviken.

BERGSTRÖM, TOR Gustav Napoleon, målare, f. 1899 i Ljungby, Kalmar län. Studier för Carl Wilhelmson och
vid. C. Fredrikssons målarskola. Studieresor till Paris och Ungern. B. har målat stilleben och porträtt i olja och
akvarell och framför allt landskap från Östgötaslätten och Öland. Repr. i museerna i Karlskrona och Kalmar.

BERGSTRÖM, VTILLIE, tecknare, f. i Karlskoga 1903, elev vid H. K. S. Har utfört reklamteckningar. Repr. i
bl. a. engelska saml. — Danderyd.

BERGVALL, Karl Axel KNUT, målare, f. i Stockholm 1874, elev hos Reinhold Nordstedt. Han har utfört
landskap och skärgårdsmotiv från stockholmstrakten, fönsterutsikter etc.

BERGÖÖ, KARIN,

målarinna, f. 1859 i Örebro, d. 1928 på Välnäs, Fogdön, Södermanlands län. Gift med målaren Carl Larsson
1883. B. var elev vid akademien 1877—81. Studieresa till Grez-sur-Loing, Frankrike, där hon i Grez-skolans
blonda valörstil bl. a. målade landskap och genrebilder t.ex. ”Gumma i kållandet”, i akvarell. Som gift med Carl
Larsson, blev hon en av huvudpersonerna i hans målningar.

BERLIN, EMIL Julius, läkare, skulptör och målare, f. i Lyngby, Skåne, 1897; d. 1967 i Malmö, studieresor i
Europa. Han har modellerat karaktäristiska porträttbyster och målat fint uppfattade landskap, ofta med motiv från
södra Skåne.

BERLIN, Per GUSTAV, målare, konsthantverkare, f. i S. Sandby, Skåne 1905, stud. på Sk. målarskolan, Malmö,
samt under resor i Danmark. Han har utfört friskt uppfattade hamnstycken med fiskebåtar, även blomsterstycken
i klar, harmonisk färg. — B. har dessutom gjort dekorativa arbeten. — Malmö.

BERLIN, KARL Anton,

arkitekt, f. i Uppsala 1871, d. i Malmö

1924. Han har gjort ritningar till flera

50Berlin

Bernström

prästgårdar, restaurerat kykor etc. Livligt verksam för byggnadskulturens höjande på landsbygden.

BERLIN, OLLE,

målare, grafiker, f. 1932. Han har haft flera separatutställningar och samlingsutställ-ningar i Stockholm, Malmö,
Landskrona och Kalmar. B. har erhållit Malmö Sparbanks stipendium för kontnärer 1966 och Ellen Trotzigs
stipendium 1968. Repr. i M. M., Malmö stads samlingar, statens samlingar, Malmöhus landstings samlingar. —
Åkarp.

BERUNDE, FOLKE Carl Evald, målare och skulptör, f. i Stockholm 1887, elev i målning för G. T. Wallén, i
skulptur för Bourdelle i Paris. B. har målat porträtt och landskap i olja, ofta med motiv från Stockholm,
skulpterat porträttbyster. Utgivit: Den estetiska uppfattningen hos skolungdom (1920). — Stockholm.

BERLING, Carl Georg HILDING, skulptör, f. i Skanör 1885, d. i Malmö 1950; studier i Tyskland, Frankrike,
England och Italien. Han har utfört porträtt-reliefer samt friskulpturer, bl. a. en min-nestavla i Halmstads
sjömanshus, figurer till Nässjö rådhus, dopfunt i Skabersjö kyrka, flera gravmonument o.s.v.

BERME, Ivan KARL—ERIK, målare, tecknare, f. i Göteborg 1897, stud. vid Slöjdföreningens skola i
hemstaden, sedermera vid Federal School i U.S.A. Han har lämnat teckningar till dagspressen, utfört dekorativa
arbeten i Amerika samt figurmålningar i olja, även naket, vanligen i interiör. Koloriten är kraftig, men väl-stämd,



ofta med starka inslag av rött. — Göteborg.

BERNADOTTE AF VKISBORG,

SIGVARD Oscar Fredrik, konsthantverkare, f. på Drottningholm 1907. Han har ritat konstnärligt silversmi-de,
bl.a. för Georg Jensen, gjort dekora-tionsskisser för teatern och mönster till textilier. Har utvecklats till en av
våra främsta designers för hushålls- och vardagsvaror. — Köpenhamn.

BERNDES.

1. Anton Ulrik B., grafiker, f. i Uppland 1757, d. i Stockholm 1844. Han har utfört porträtt av samtida i
mezzotint samt dessutom skrivit ett par konstteoretiska arbeten. — Repr. i N. M.

2. Johan Bernhard, den förres son, miniatyrmålare och grafiker, f. i Stockholm 1792, d. där 1834. Han var elev
av fadern och Per Hilleström och har utfört miniatyrporträtt samt blad i mezzotint, bl. a. efter P. Krafft d. y.,
Ehrenstrahl, Breda m.fl.

3. Johan ANTON B., sonson till B. 1 och brorson till B. 2, målare, f. i Stockholm 1827, d. 1897. Han fick sin
utbildning vid akademien, studerade sedan i Tyskland och målade porträtt.

BERNHARD, WALDEMAR, grafiker, f. i Linköping 1890, d. 1965 i Bromma. Han var särdeles framstående på
trästickets område och har utfört omkr. 700 blad från olika delar av landet. Motiven äro gatupartier samt äldre
byggnader, särskilt kyrkor och slott. Hans blad utmärka sig lika mycket genom naturtrohet som genom elegans
och konstnärlig säkerhet. — Repr. i N. M., Nord. museet, M. M., Linköpings, Norrköpings och Örebro museer,
museet i Halle etc.

BERNHOLM, Gustaf SIGURD, målare, f. i Västet Färnebo, Dalarna, 1890, d. 1969, stud.: tekn skolan i Gävle, i
Stockholm, Tyskland, Frankrike och Italien. B. har i olja målat landskap från Dalarna, stadsbilder och mariner
från Italien, blommor etc. Koloriten är vanligen kraftig, men harmonisk. — Repr. i Gävle och Linköpings
museer. — Rättvik.

BERNSTRÖM, Adolf VICTOR, målare, grafiker, f. i Stockholm 1845, d. i New York 1907. Efter studier vid
akademien for han till U.S.A.,där han utförde högt uppskattade träsnitt till tidningar. B. gjorde även utmärkta
porträtt i grafik och fint tonade akvareller med landskap från Amerika. — Repr. i N. M.
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BERNT van MONSTER, se Miinster.

BERNTSSON, Sven BERTIL, skulptör, målare, f. i Varberg 1921; stud. bl.a. på Valand, i Sk. Målarskolan, Paris
och Holland. Han har modellerat porträttbyster och målat figurkompositioner och landskap i fri och puristisk stil.
Repr. i Mo. M., M. M., Ystads mus. och Göteborg stad. — Malmö.

BERNDTSSON, CARL Albin, målare, f. i Lyby, Skåne, 1902, studier vid akademien. Han har utfört dekorativt
hållna landskap och blomsterstycken i olja, akvarell eller tempera, vanl. i en harmonisk kolorit. — Repr. i
Kristianstads, Helsingborgs, Landskrona, Höganäs mus. — Glumslöv, Skåne.

BERNDTSSON-FORS, BERTIL, målare, tecknare, f, i Åhus 1937, autodidakt. Studieresor till bl. a. Frankrike,
Holland och Italien. Målar i naturalistisk stil i mjuk kolorit med en dragning åt blått — Åhus.

BERON, Erik Gustaf, målare, f. i Stockholm 1748, d. i Bordeaux 1780. Han studerade vid akademien och sedan
i Frankrike och har målat vackra miniatyrporträtt i emalj, bl. a. av Gustaf III.

BERTEL-NORDSTRÖM, BERTEL Gustaf Adolf Engelbert, målare, f. i Helsingfors 1884, d. 1967 i Stockholm.
Studerat i Stockholm, Köpenhamn och Paris samt under resor i utlandet. B. har gjort sig känd för sina stock-
holmsmotiv, ofta i särdeles kraftig kolorit och ibland erinrande om Eugène Janssons natteffekter. — Repr. i Mo.
M., G. K. M., M. M., Norrköping, Helsingfors etc.

BERTHELS, ULLA,



målarinna, tecknare, f. 1923 i Stockholm. Studier för Klena Michéew, Otte Sköld, Isaac Griinewald samt vid
Valand. B. har gjort studieresor till Italien, Danmark, Norge, Finland, Angola och Lanzarote. Utst. bl. a. på N. M.
1950. —- Ålem.

Beskow

BERTIL MÅLARE,

skulptör och målare från norra Tyskland (Lübeck?), verksam i Sverige i slutet av 1400-talet. De realistiskt
utformade figurerna i Boglösa kyrkas altarskåp äro skurna av B., troligen även altarskåp i Litslena, Uppland.

BERTILSSON, GÖSTA, målare, f. 1929 i Huskvarna. Autodidakt. Målar med förkärlek välstämda landskap i
varma mjuka färgtoner samt även porträtt. — Huskvarna.

BERTLE, LARS Bertil, målare, f. i Hälsingborg 1925; autodidakt, studieresor i norra Europa. Han har utfört
stadsmotiv och landskap, gärna i vinterdräkt, även stilleben. Repr. i Helsingborgs mus. Sthlm, Gbg, Malmö,
Landskrona m.fl. städers saml. — Helsingborg.

BESCHE, de, se De Besehe.

BESKOW, BERNHARD von, författare, konstskriftställare, f. 1796 i Stockholm, d. 1868 därstädes. Studier i
teckning för Johan Ahlberg, som f.ö. också var Geijers lärare i ämnet. Repr. i N. M. med 16 teckningar av vilka 4
porträtt, de övriga kostymskisser till operan ”Trubaduren”.

BESKOW, BERNHARD August, konsthantverkare, f. i Munktorps s:n Västmanland, 1837, d. i Göteborg 1910;
stud. vid tekn. institutet. Han utförde ett stort antal arbeten i etsad stålplåt, stundom på förgylld botten,
dekorativa sköldar, vapen, emblem, pokaler etc. — Repr. i N. M., G. K. M., Nord. museet, Columbiamuseet
Chicago, Lübecks museum o.s.v.

BESKOW.

1. ELSA B. f. Maartman, målarinna, f. i Stockholm 1874, d. där 1953; stud. vid tekn. skolan i Stockholm. Hon
har utgivit synnerligen populära barn- och sagoböc-ker, till vilka hon gjort illustrationer, vanl. i akvarell. —
Repr. i N. M.

2. BO Viktor B., den förras son, målare, f. i Djursholm 1906; har studerat vid aka-
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demicn samt i Rom, Paris och Portugal. Han har utfört goda porträtt, t.ex. av Sten Selander, fresker i Djursholms
nya gravkapell, väggmålning i m/s Saga (Svenska Lloyd), väggmålning i flickskola i Stockholm, fresk i
Fritidssalen i Norrköping, fresk i Tobaksmonopolets byggn. i Stockholm, altartavla i Alingsås, glasmålningar i
Skara domkryka, teaterdekorationer, landskap, illustrationer till egna reseskildringar m.m. Repr. i N. M., Mo. M.
och Grips-holm, etc. — Stockholm.

BESKOW, HENRIK Nicolaus, kopparstickare, f. 1759 i Stralsund, d. 1835 i Stockholm. Elev av Louisjean
Desp-rez omkring 1788—91. B. har utfört ett stort antal projekt efter mästarens pennteckningar. Av dessa kan
nämnas ”Amor och Psyketemplet i Haga”. Repr. i N. M.

BESKOW, INGEGERD Fanny Karin Sofia f. Tullberg,

målarinna, f. i Uppsala 1887; studier för Wilhelmson i Göteborg, i Paris för Matisse o.s.v. Hon har mest utfört
landskap. — Stockholm.

BEURLE, Johann Ulrich, troligen tysk skulptör, verksam i Sverige på 1680-talet. Han var en skicklig restaurator
och renoverade åtskilliga arbeten i kyrkor samt fullbordade predikstolen i Tyska kyrkan i Stockholm. B. dog i
Stockholm 1697.



BÉVE, EVA Karolina, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1871, d. i Halle, Tyskland 1922. Hon var elev vid
akademien och studerade sedan i Tyskland. B. har målat goda porträtt samt utfört förträffliga träsnitt med motiv
från Holland och Italien. — Repr. i N. M. samt andra museer i Sverige och utlandet.

BEYER, Johan August, målare, grafiker, f. 1780 i Göteborg, d. 1834 därstädes. Studerade vid akademien och för
dekorationsmålaren P. E. Limnell. B. försökte sig inom historiemåleriet men var huvudsakligen verksam som
dekorationsmålare och privatlärare i målning och teckning i Göteborg. Han utförde även ets-

ningar. Repr. i N. M. och med 65 teckningar och studier i U.B.

BEYER, Paul Theodor, WALTHER, skulptör, grafiker, f. i Leipzig 1902, d. I960 i Sthlm, stud. vid akademien i
München; svensk medborgare. Han har utformat porträttlika byster i olika material, djurfigurer, reliefer, bl. a. till
gravkapellet i Eskilstuna m.m., dessutom skurit träsnitt.

BIANCHINI.

1. ARTUR August Teodor B., målare, f. i Stockholm 1869, d. där 1955. Studier i Paris och Konstnärsförbundets
målarskola, resor till Tenerifa och Tyskland. Han har bl. a. utfört landskap med motiv från Tenerifa och
stockholmstrakten, ofta i realistiskt målad dimma och disig luft. Repr. i N. M. med Staden i fjärran och De vita
flyglarna samt med Fyren tänd (i Thielska galleriet). — I Östersunds mus. ses av B. Tallar i morgonsol.

2. USA B., f. Wadström, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1867, d. där 1943; utbildad vid
Konstnärsförbundets målarskola. Hon har utfört miniatyrporträtt samt mariner och är bl. a. representerad i museet
i Östersund.

BILANG, Johanna Emerentia, von, målarinna, f. 1777, d. i Stockholm 1857. Hon utförde sirliga miniatyrer på
elfenben av militärer och adelsfolk; arbeten av henne ses flerstädes på herrgårdar.

BILDE, MAX Torben, målare, tecknare, f. i Göteborg 1919; studier för Grünewald, på ak. i Köpenhamn, i Paris
o.s.v. Han har i en romantisk expressionistisk stil utfört porträtt, naket, landskap och stilleben, mosaiker och
glasmålningar i Frankrike samt även restaurerat medeltida katedralfönster i franska kyrkor. — Repr. i N. M.,
Mo. M., Linköpings mus. — Stockholm.

BILDE-HECHT, D., se Hecht.

BILDMARK, KNUT Wilhelm arkitekt, intendent, f. i Stockholm 1881.
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Han har lett uppförandet av ett flertal offentliga byggen, utgivit en entreprenadbok o.s.v. — Ålsten.

BILJER-HEDGREN, Anton Harald, målare, tecknare, f. i Västerås 1875, d. 1923; stud. i Stockholm och Paris.
Han har målat porträtt och figurer från Frankrike och Italien, romantiskt uppfattande gatupartier samt landskap
med skog; utförde också tidningsillustrationer. — Repr. i Västerås museum.

BILLBORG, Nils MALTE, skulptör, målare, f. i Malmö 1908; studier i hemstaden, Köpenhamn och Stockholm.
Han har utfört porträtt, naket, landskap och sjöbodar, realist, hållna och i harmonisk färg; även modellerat smärre
figurer.

— Stuvsta.

BILLE—HOFVANDER, M., se Hofvander.

BILLESTRÖM, KARL-ERIK Edgar, målare, f. i Gällivare, Lappland, 1920, stud. för Signe Barth, vid
akademien och i norra Europa. Han har i olja utfört figur-tavlor, ofta i interiör. — Repr. i mus. i Eskilstuna och
skolor i Västerås. — Älvsjö.

BILLGREN



1. HANS Gustaf B., målare, f. i Löderup, Skåne, 1909, studier vid Sk. målarskolan, i Köpenhamn och Paris. Han
har utfört porträtt figuret i interiör, landskap och blommor. — Repr. i M. M., Tomelilla, Ystads museum.

2. GRETE B., f. Lutzhöft, den förres maka, målarinna, f. i Köpenhamn 1907, studier där samt i Tyskland. Hon
har målat porträtt, landskap, ofta i snö, samt stilleben. Utförandet är starkt stiliserad med dekorativ hållning. —
Löderup, Skåne.

BILLGREN, OLA,

målare, tecknare, f. 1940 i Löderup. Autodidakt. Resor i Spanien. Utf. realistiska skildringar av människan i
vardagliga situationer. Repr. i N. M., Mo. M., M. M., i Umeå stad och Tomelilla konstsamlingar.

— Löderup.

BII.I.ING.

1. Lars Teodor (Tore) B., målare, f. i Käll-na, Skåne 1817, d. i Stockholm 1892. Studerade vid akademien och
företog därpå vidsträckta resor i utlandet. Han har utfört landskap med motiv från Skåne, Lappland, Värmland
o.s.v. ofta med skog och sjö. De vittna om en skarpsynt naturuppfattning och äga ej sällan fin, romantisk
hållning. B. är repr. i N. M., G. K. M.,

M. M., L. U. K. etc.

2. Anna Svenborg B., den förres dotter, målarinna, f. i Stockholm 1849, d. där 1927. Hon var sin fars elev och
studerade vidare i Frankrike samt målade romantiska landskap från huvudstadens omgivningar, dessutom
blommor i akvarell. — Repr. i

N. M. och G. K. M.

B1LLMAN, Peter Magnus, målare, f. 1785, ritlärare vid Lunds akademi 1808-11, d. nära Åmål 1811. Han
målade huvudsakligen porträtt, bl. a. av akademiker, vanligen i miniatyrformat.

BILLMAN, TORSTEN Edvard, grafiker, tecknare, f. i Kullavik, Bohuslän 1909; studier på Valand och
slöjdföreningen. Han har gjort teckningar och grafiska blad med sjömän, eldare etc., hamnmotiv och mariner. —
Repr. i N. M. och G. K. M., M. M., Umeå mus. — Norr-byvallda.

BILLMARK, Carl JOHAN, tecknare, litograf, f. i Stockholm 1804, d. i Paris 1870. Han arbetade först som kop-
parstickare på C. D. Forssells atelieer, bosatte sig sedan i Paris och gjorde därifrån åtskilliga tesor till hemlandet,
Schweiz, Italien o.s.v. B. ägnade sig främst åt litografien och utgav album med fint och väl gjorda utsikter.
Särskilt må framhållas Pittoresk resetur från Stockholm till Neapel. — Repr. i N. M.

BILLO UT, EVA Hddegard Mana, tecknare, f. i övre Mellerud, Värmland, 1902; stud. vid tekn. skolan och
Konstfack. Hon har lämnat illustrationer till ett stort antal barnböcker, även ritat bokomslag och affischer. —
Stockholm.
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BILLQVIST, Gustaf WILHELM, skulptör, f. i Göteborg 1829, d. där 1893. Studerade vid ak. i Köpenhamn samt
i Berlin; verkade som lärare vid Slöjdföreningen. Han har utfört porträttmedaljonger av Fredrik VII och Karl XV,
av Thorvaldsen (i G. K. M.), byster och drivna arbeten.

BINCK, JAKOB,

tysk målare och grafiker, verksam i Sverige, f. i Köln omkr. 1500, d. i Köningsberg 1569. Han uppehöll sig i
Danmark på 1530-talet och vistades i vårt land 1541-1542, där han bl. a. utförde det märkliga porträttet av
Gustav Vasa, som finnes i Uppsala universitet. — B. stack även i koppar efter Dürer, Beham och Luc, v. Leyden.

BIRCH-UNDGREN, se Lindgren, G. A. H.



BIRGER, BIRGER (Ericson), förut Rudnäs,

målare, f. i Nyköping 1904, har utbildat sig på egen hand. Han har i olja, akvarell och tempera målat porträtt och
landskap, ofta fantasifigurer i exotisk miljö. B. är bl. a. representerad i N. M., W. och Eskilstuna museum. —
Stockholm.

BIRGER, HUGO (eg. Hugo Birger Peterson),

målare, f. i Stockholm 1854, d. i Hälsingborg 1887. Efter studier vid akademien for han till Frankrike, Spanien
och norra Afrika, varifrån han hämtade sina motiv. Hans tavlor utmärka sig för friskhet och en ofta glänsande
kolorit med ett ypperligt återgivande .av solskenet. Hans mest kända arbete är Konstnärsfrukost hos Ledoyen (i
G. K. M.) med utmärkta porträtt av bl. a. Wahlberg, Edenfeldt, Hasselberg, The-gerström, Carl Larsson, Pauli,
Josephson, Hagborg, Salmson och Birger själv. Flera andra arbeten finnas i B. K. M. av B., som också är väl
representerad i N. M. och i W.

BIRKHOLM, AXEL,

målare, f. i Thisted, Danmark, 1909, studier vid olika konstskolor i Danmark och Stockholm samt under resor i
Frankrike,

Holland och Västindien. Han har utfört porträtt, nakna studier samt landskap, gärna med norrländska motiv. —
Stockholm.

BIUW, Carl Oskar ERIC, målare, f. i Stockholm 1894, d. 1962 i Drottningholm, Sthlm. Har studerat i paris samt
under resor i södra Europa, England och Tyskland. Han har i olja, akvarell och tempera målat motiv från
Västkusten (mariner) samt blomsterstycken. Repr. i museet i Västerås.

BJERKE, ARVID Mattson, arkitekt, f. i Göteborg 1880, d. i Stockholm 1952; stud. vid akademien. Han har bl. a.
ritat Konstmuseet, Carlanderska sjukhuset, flera skolor, villor o.s.v., allt i Göteborg.

BJERKE—PETERSEN, VILHELM, målare, f. 1909 i Fredriksberg. Danmark, d. 1957 i Halmstad. B. studerade
i Danmark och Norge samt i Bauhaus Dessau, där han målat under Paul Klee och Kan-dinsky 1930-31. Gjorde
resor i Tyskland, Norge, Frankrike, Belgien och Sverige, där han bosatte sig 1944. B. utförde bl. a.
väggdekorationer i Stockholm för Kooperativa förbundet och utgav flera konstteoretiska skrifter. Han arbetade i
en abstrakt-surrealistisk stil.

BJERÉN, EKE,

målare, tecknare, f. 1943 i Höganäs. Studier för prof. Gresko, Konstakademien i Hamburg 1961-63.
Separatutställningar i Höganäs museum och i Helsingborg. B. har utfört en väggrelief i Vattenreningsverkets
fastighet i Helsingfors, Finland. Repr. i M. M., mus. i Helsingborg, Landskrona, Sthlm., Ystad, Ängelholm m.fl.
städers saml. - Jonstorp.

BJERNRUD, Per OTTO, målare, f. i Väsby, Skåne, 1891. d. 1966 i Helsingborg. Stud. vid Althins målarskola
samt vidare i Tyskland och Frankrike. B. har i olja utfört soliga landskap, figursaker och stilleben.

BJÖRKMAN, Olof Gustaf,

skulptör, f. i Stockholm 1886, d. i New
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York 1946, länge bosatt i U.S.A. Han har studerat i Paris, bl. a. för Bourdelle, och utfört porträttbyster och
reliefer av kända amerikaner, t. ex. Charles Lindberg.

BJURSTEN, Karl MAGNUS Henrik, målare, f. i Göteborg 1907; har studerat på Valand samt i Paris (Maison
Watteau). B. har utfört porträtt, figursaker, landskap och stilleben i olja. Intryck av fransk impressionism äro
tydliga, koloriten är fint stämd, läcker, ibland mondän. — B. är bl. a. repr. i N. M., Mo. M. och Gävle museum



med Atelierinteriör. — Göteborg.

BJURSTRÖM, TOR Sigurd, målare och grafiker, f. i Stockholm 1888, d. 1966 i Göteborg. Han har studerat vid
Konstnärsförbundets skola i Stockholm, hos Zahrtmann i Köpenhamn samt i Frankrike, dessutom under resor i
Norge, Danmark, Holland, Belgien och England. B. har varit lärare på Valand i Göteborg. Han har utfört
glasmålningar i svenska kyrkan i Paris, fresker i Göteborgs Stadsteater samt landskap med motiv från Bohuslän,
blomsterstycken etc., dessutom arbeten i kol och litografi. — Repr. i N. M., Mo. M. G. K. M„ M. M., S. M. K.
och W.

BJÄRUP, MARGIT,

f. Blixt, målarinna, f. i Umeå 1913; stud. i Stockholm, resor i Frankrike och Italien. Hon har i olja utfört porträtt,
norrländska landskap och blommor vanl. i kraftig kolorit och bred penselföring. — Umeå.

BJÖRK-USEUUS, ELSA, målarinna, skulptris, tecknare. Utb.: Barths målarsk. F. i Tyringe 1915. Utf. ett
intensivt informellt måleri. Off. arb.: Kronobergshuset Malmö. Repr. i mus. i Ystad. — Malmö.

BJÖRK, EVA Henrietta,

(.Jancke, målarinna, konsthantverkare, f. i Näs 1882; studier i Stockholm, Paris och Italien. Hon har utfört
textilier till Licium, glas till Orrefors och keramik för Bobergs fajansfabrik. Repr. i N. M. — Göteborg.

BJÖRK, JAKOB,

målare, f. 1727 d. i Stockholm 1793. Han

efterbildade och kopierade (i olja) Gustaf Lundberg, men utförde också egna porträtt av bemärkta personer. B. är
bl. a. repr. i M. M., på Gripsholm och i Ateneum, Helsingfors.

BJÖRK, KARL-OLOV, skulptör, f. 1936 i Linköping. Studier vid Konstfack och akademien. Studieresor till
Danmark, Paris och Rhodos. Arbetar i plast, glasfiber, trä m.m. i blandteknik inspirerad av popkonsten. Utfört
monumentalskulptur, "Fjärilen i chokladriket" till Cloetta, Ljungsbro 1965. Repr. i Mo. M. och Örebro läns mus.
m. fl. — Rotebro.

BJÖRCK, Gustaf OSCAR, målare, f. i Stockholm 1860, d. där 1929. Han studerade vid akademien, i Paris,
München, Venedig och Rom. Flera gånger besökte han den danska konstnärskolonien på Skagen, där han mottog
starka intryck och bl. a. målade Nödskottet (i Köpenhamn). En realistisk uppfattning och säker teknik
kännetecknar hans arbeten, som också visar en utmärkt ljusbehandling. Typiska verk från hans tidigare period
äro bl. a.: Susanna, Romerska smeder och Veneti-ansk saluhall. Under senare år verkade B. mest som den
förnäma världens porträttör, bl. a. med åtskilliga konterfej av kungl. personer. Nämnas må också en plafond på
Trollenäs, landskap, ofta med parkmotiv samt dekorativa arbeten i Operakällarens matsal. B. var professor vid
akademien 1898-1925. — Han är repr. i N. M., W., G. K. M. och M. M.

BJÖRK, TAGE Waldemar, målare, f. i Jämtland 1909; stud. vid tekn. skolan i Stockholm samt under resor i
England, Frankrike etc. Han har i olika teknik utfört landskap, bl. a. från Kullaberg. — Stockholm.

BJÖRKEGREN, ARNE, målare, tecknare, f. i Stockholm 1929- Autodidakt. Studieresor i USA, Mexiko, Europa
och Afrika. Utför realistiska motiv i olja och gouache, men framförallt imaginära landskap, rymd- och
havsbottenscenerier i en blandteknik. — Repr.:
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Princc Rainer III Monaco och i USA. — Stockholm.

BJÖRKEGREN, KURT, målare, f. i Stockholm 1929. Tvillingbror till Arne B. Studier för Jörgen Fogelqvist.
Arbetar med olja och gouache, huvudsakligast med imaginära landskap, rymd- och havsbottenscenerier i
blandteknik som brodern. — Repr. hos HM Konung Carl XVI Gustaf, Prins Rainer III Monaco, Sweden House



San Francisco m. fl. — Stockholm.

BJÖRKLUND, CURT, Johan Artur Eugen,

arkitekt, f. i Stockholm 1895, stud. vid tekn. höskolan och akademien. Han har bl. a. ritat flera byggnader för
flygvapnet, Marinledn. nybyggn., hotell Reisen, K. A. K., Hasselbacken, allt i Stockholm, vidare sv.
beskickningsbyggn. i Warszava, kyrka i Funäsdalen m. m. — Stockholm.

BJÖRKLUND, (Furto) NILS Erik Wilhelm,

målare, f. 1912, i Högsjö s:n, Ångermanland, har studerad vid akademierna i Bruxelles och München samt vidare
i Paris. B. har i olja målat porträtt, figurkompositioner och landskap. Repr. i N. M. — Stockholm

BJÖRKLUND, ODDMAR, målare, tecknare, f. i Stockholm 1907, stud. på tekn. skolan i huvudstaden samt för
Ollers. Han har utfört djurtavlor, genremotiv samt landskap. — Nacka.

BJÖRKLUND, RICHARD Karl, målare, f. i Hyllie, Skåne 1897, d. 1974, stud. i Paris och Berlin, resor till
Italien, Frankrike och Dalmatien. Han har utfört landskap, gärna med kust- och hamnmotiv, figursaker samt
porträtt. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., Lund, Ystad, W. och Gripsholm.

BJÖRKMAN, Nils Emil ANDREAS, målare, f. i Kviinge, Skåne, 1906; har studerat vid tekn. skolor i
Kristianstad och Stockholm samt vid akademien. B. har i olja och akvarell utfört porträtt, landskap, interiörer
med figurer samt blomster-

stycken. Han har även utfört dekorativa arbeten i landstingets kanslibyggnad i Kristianstad. Repr. i N. M.,
Kristianstads mus. — Åhus, Skåne.

BJÖRKMAN, EBBA Erednka, målarinna, f. i Karlskrona 1907, autodidakt; resor i nordiska länderna samt
Frankrike. Har målat stilleben och skånelandskap i dämpad kolorit med impressionistisk uppfattning. — Malmö.

BJÖRKMAN, GUNNAR (Gebe), f. 1945 i Linköping. Autodidakt. B. hämtar sina motiv i naturen och utnyttjar
tusch, akvarell och olja till realistiska och stäm-ningsmättade naturskildringar, där ofta djur ingår som en
väsentlig men ej alltid dominerande del. B. är en flitigt anlitad illustratör till tidningar, tidskrifter och fol-dier och
han har haft talrika uppdrag åt Länstyrelser, Skogsvårdsstyrelser och kommuner. Han har bl a medverkat i
Svenska Jakt och tidskriften "Anser”:s serie: Svenska fågeltecknare. Repr. i bl a Östergötlands Landsting och
Mjölby och Ödeshögs kommuner. B. fick Mjölby Konstförenings stipendiat 1980. — Ödeshög.

BJÖRKMAN, HEDVIG Mana Johanna,

textilkonstnärinna, f. i Mönsterås, Småland, 1867, d. i Stockholm 1933, har ritat kartonger till vävnader, t. ex.
Drottningar i Kungshälla, Hel. tre konungar etc.

BJÖRKMAN-GOLDSCHMIDT,

ELSA, Se Goldschmidt.

BJÖRKQVIST.

1. JOHAN Fritiof B., målare, f. i Göteborg 1874, självlärd. Han har i dämpad kolorit utfört porträtt, djurmotiv
och landskap. — Repr. i Mölndals folkbibi.

2. Nils Erik Walfrid B., den förres son, målare, f. i Göteborg 1900, har studerat på egen hand. B. har utfört
välkomponerade djurtavlor med rävar, harar och skogsfågel. — Mölndal.

BJÖRKQUIST, KARIN,

keramiker, f. 1927 i Säffle. Studier vid
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H. K. S. Studieresor i Europa. U.S.A. och Mexiko. Off. arbete: 500 m* keramikvägg i T-banestationen
Mariatorg., Sthlm. Repr. i N. M., M. M., R. o. i Trondheim. — Stockholm.

BJÖRN, Emil EINAR Nathanael, målare, f. i Götlunda, Närke 1900, studerat på Althins målarskola, i Tyskland
och Norge. Han har utfört landskap mest kustmotiv från Norrland med upprörda hav. — Bromma.

BJÖRNBERG

I. EVALD Jacob Fredrik B., målare, f. i Göteborg 1895, d. 1971, utb. i akademien i Stockholm samt vidare i
Paris och Dresden. Han har i olja utfört porträtt figurkompositioner, landskap och blomster-stycken. Landskapen
visa ofta en lyrisk uppfattning av den nordiska naturen; tekniken mjuk. — Repr. bl. a. i Mo. M., G. K. M. samt i
Västerås, Gävle, Borås och Östersunds museer.

2. GERD Ingeborg B., den förres maka, f. Ulfström, målarinna f. i Sparlösa, Skaraborgs län, 1909, stud. på
Valand och under resor i ett flertal europeiska länder. Hon har målat figursakcr, interiörer och stilleben. — Repr.
i Institut Tessin, Paris och Norrköpings museum. — Stockholm.

BJÖRNBERG, IVAR, målare, f. i Gävle 1895, d. 1952 i Stockholm, har genomgått H. K. S., teckn.-lär.-ex. B har
mest varit verksam som reklamtecknare, särskilt för filmen, affischer, annonser etc.

BLA CKSTADIUS, JOHAN Zacharias, målare, f. i Falkenberg 1816, d. i Stockholm 1898. Han studerade i Paris
och Italien samt blev lärare vid tekn. skolan i Stockholm. B målade porträtt, historiska motiv, genrebilder och
altartavlor, vanl. något ”torra” i färg och uppfattning. Nämnas må Biskop Sigfrid döper i Götaland (Nord.
museet). Ett par arb. av honom finnas i N. M.

BLADH, JOHAN Gustaf Filemon, målare, f. i Mörsil, Jämtland, 1893, har

studerat på Althins målarskola samt vid tekn. skolan i Sthlm. Han har utfört porträtt, landskap stilleben och
särskilt blommor i olja. — Stockholm.

BLADH, ROY,

f. i Göteborg 1947. Studerat akvarellteknik i Stockholm 65-66 samt varit elev hos A. Lidkvist. Bladh skildrar i
sina målningar naturen och han är en trägen iakttagare av djurens liv. — Göteborg.

BLANCK, MARIA , Charlotta, målare, född 1958 i Göteborg. Studerat hos sin far. Hon målar naturstudier,
huvudsakligen blommor. — Tidaholm.

BLANCK, NILS August, f.d. länsarkitekt, grafiker, f. i Stockholm 1884; stud. vid tekn. högskolan och
akademien. Han har gjort ritningar till offentliga och privata byggnader, särskilt i Malmö, inst.-byggn. i Lund,
ritat stadsplaner, kyrkogårdar etc. samt etsat blad med arkitektoniska motiv. — Malmö.

BLIND, NIKOLAUS Larsson, målare, tecknare, f. 1926, d. 1972. B är lapp, samma släkt som Nils Nilsson
Skum. Studieresa till Paris 1951. Hans teckningar, landskap och studier av döda djur, har en artistisk renhet och
hans målningar en mörk fyllighet i färgen. Repr. med teckningar i N. M. och Mo. M.

BLIXT, MARGIT, se Bjärup.

BLOM, FREDRIK,

arkitekt, f. i Karlskrona 1781, d. i Stockholm 1853. Han har ritat åtskilliga byggnader i huvudstaden eller dess
omgivningar, t. ex. Skeppsholmskyrkan och Rosendals slott, hållna i klassicerande, nykter stil.

BLOM, HOLGER Edvard Maria, arkitekt, f. i Stockholm 1906, stud. vid tekn. högskolan och akademien samt
under resor till ett flertal europeiska länder. Han har ritat privatbostäder, restauranger, tunnelbanestat. i Sthlm etc.
— Stadsträdgårdsmästare sed. 1939- — Stockholm.
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BLOM, KARIN Anna-Katarina, f. Holm,

konsthantverkare, f. i Dannemora 1881; genomgått H. K. S. Sedan 1942 anställd som keramiker vid Den Kongel.
Porcela-insfabr., senare självständig keramisk konstnär vid ”Stentöjet” i Köpenhamn. — Repr. på
Kunstindustrimus. i Köpenhamn och Oslo. — Köpenhamn.

BLOM, Ruth LILLY Juliana, målarinna, f. i Stockholm 1896, d. 1969; stud. för prof. Hjortzberg och under resor
i ett flertal länder. Hon har utfört interiörer, gärna med eldsken, landskap med motiv från Arild eller Frankrike
samt blommor t. ex. Sommaräng. — Repr. i Sthlms stads-mus.

BLOM, NILS Yngve,

målare, tecknare, f. i Malmö 1912, stud. på Sk. målarskolan, i Danmark och Holland. Han har i olja, akvarell och
pastell utfört porträtt landskap från Skåne och Blekinge samt blomstermotiv. Hans arbeten äro brett hållna,
harmoniskt komponerade och friska i färgen. — Malmö.

BLOM, David Wilhelm, målare, tecknare, f. 1789, d. 1862. Han studerade vid akademien och var tekn. lär. i
Linköping. B utförde porträtt, ofta i miniatyr samt landskap och teckningar med motiv från Sörmland.

BLOM-CARLSSON, Carl Gustaf, arkitekt, f. i Stockholm 1799, d. där 1868. Han har ritat åtskilliga kyrkor i
landsorten, orgelfasader etc., vidare hotell o.s.v.

BLOM, se även Blume.

BLOMBERG, Anders DAVID Emanuel,

arkitekt, f. i Linde 1874, d. 1962 i Stocksund, har verkat som interiörarkitekt och tagit initiativet till skapandet av
Konsthantverkarnas gille. Han har bl. a. ritat svenska utställn.-byggn. i Antwerpen 1930.

BLOMBERG, Johan HENRIK,

målare, grafiker, f. i Svanhals, Östergötl.

län, 1879, d. i Stockholm 1936. Han har utfört ett flertal porträtt bl. a. av John Forsell samt genreart. figurer.

BLOMBERG, KARL Johan Jakob, målare, f. i Sturefors 1895, d. 1957 i Linköping, autodidakt. Han har utfört
ofta dekorativt hållna figurtavlor med fiskartyper, landskap, fjällmotiv, islossning och kustbilder, samt blommor.

BLOMBERG, MARIE-LOUISE Idestam-B.,

skulptris, f. i Åbo Finland, 1898. Hon har studerat vid akademien i Stockholm samt hos Bourdelle i Paris. Har bl.
a. modellerat porträttbyster. Repr. i Mo. M. — Sigtuna.

BLOMBERG, Ernst OLLE, målare, f. i Umeå 1909, har bedrivit självstudier. Han har utfört porträtt,
figurkompositioner, landskap och stilleben. B har även gjort dekorationer i kyrkor samt på en fondvägg i
länsnotariet i Hällnäs. — Lycksele.

BLOMBERG, PER Olof, f. i Västervik 1920, målare. Studier hos Gerlesborgsskolan samt i utlandet. Han har
utfört landskaps- och marina motiv, blommande fruktträd från Sverige och Provence. — Stockholm.

BLOMBERG, Emma Emilia SIGRID Charlotta,

skulptris, f. i Fliseryd, Smål., 1863, d. i Karlstad 1941. Bland hennes arbeten må nämnas Bebådelsen (i N. M.),
altaruppsats i Oskarshamns kyrka, dopfunt i Vasakyrkan i Stockholm, Viktor Rydbergs sarkofag o.s.v. Även
repr. i Visby museum.

BLOMBERG, STIG Arvidsson, skulptör, f. i Linköping 1901, d. 1970, professor vid akademien 1951, har stud.
vid akademien, i södra Europa och Nordafrika. Bland hans arbeten må nämnas ett monument över Andrée-
expeditionen (i Stockholms stadshus). Brottande pojkar (i Mo. M.), Kornmalande negrer (Mo. M.), portalskulptur
till generaltullstyrelsens byggnad i Stockholm, Harpolekaren och hans son (Jönköping), De badande barnen
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(ett ex. i G. K. M., ett i parken i Laholm), gruppen Ask o. Embla på Stortorget i Sölvesborg, dekorativ
utsmyckning å nya rådhuset i Halmstad, mus. i Gävle, i m/s Stockholm, Viktor Rydbergsmon. etc. B har även
utfört förtjänstfulla bokillustrationer. — Repr. i N. M., G. K. M., M.

M. , Norrköpings och Linköpings mus.

BLOMBERG, SVEN ÅKE Eskil, tecknare, f i Lindesberg 1903, har studerat vid tekn. skolan i Stockholm. Har
har mest verkat som reklamtecknare och bl. a. svarat för den konstnärliga utformningen av Svea rike vid
Stockholmsutställningen 1930. — Stockholm.

BLOMBERG-ROLF, ULL-MARIE, målarinna, f. i Stockholm 1923. Stud.: Anders Beckmans sk., akademien.
Landskap och figurkompositioner. — Repr. i Mo. M. — Vällingby.

BLOMBERGSSON, Svante ALBERT, målare, f. 1810, d. 1875. Han målade altartavlor i norrländska kyrkor, t.
ex. i Bergsjö, vidare porträtt, romantiska månskens-stycken och mariner. — Repr. i U. B. och Norrköpings mus.

BLOMGREN, BENGT,

tecknare, f. i Stockholm 1927. Utb.: H.

östergren. Utf. reportageteckn. bl. a. i D.

N. — Repr. i H. M. K. — Vällingby.

BLOMGREN, ESTER Viktoria, målarinna, f. i Risinge, Östergötland, 1887; stud. i Paris, Italien etc. Hon har
målat porträtt, naket, kyrkointeriörer, landskap etc. — Motala.

BLOMMÉR, NILS Jakob (Olsson), målare, f. i Öveds socken, Skåne, 1816, d. i Rom 1853. Han studerade vid
akademien i Stockholm, vidare hos Cogniet i Paris samt slutligen i Venedig och Rom. B, införde folkloristiska
motiv i svensk konst, målade dessutom bibliska och mytologiska arbeten, månskenslandskap och porträtt. I hans
senare tavlor är koloriten fint stämd och uppfattningen högst romantisk. Han är repr. i N. M. bl. a. med
Älvdansen, Freja sökande sin make samt Näcken och

Ägirs döttrar, i G. K. M. och särdeles väl i M. M. med porträtt, Brage och Idun samt landskap.

BLOMQUIST, BENGT Arne, målare, f. i Göteborg 1920, stud. på Slöjd-fören. därst., samt i utlandet. Han har
utfört dekorativt hållna landskap, bl. a. från Lofoten, utsikter etc. Bland off. arbeten kan nämnas: Väggmosaik i
Stads-

biblioteket, Mölndal. — Repr. i G. K. M., Borås och Karlstads museer. — Mölndal.

BLOMQUIST, LENNART, målare, f. i Göteborg 1877, d. i Paris 1954; har utfört intimt uppfattade gatubilder
med motiv från Paris, gärna med sol och idyllisk hållning. Ett drag av humor är ibland märkbart, t. ex. Mon réve
(en villa). — Repr. i Mo. M.

BLOMQUIST, ROLF, målare, grafiker, f. 1934 i Örebro. Från 1954—1965 även verksam som tecknare och
designer. Verkar också som lärare i måleri. Separatutställningar: Galleri Herder, Stockholm, Galleriet
Stadsbiblioteket, Arboga. Galleri S:t Sigfrid, Skara. Galleri Svaneke, Svaneke, Danmark. Galleri Jarl,
Lindesberg. Galleri Bild och Form, Västerås. Galleri Bryggargården, Simrishamn. Galleri Paletten, Östersund.
NWT Konsthall, Karlstad, Mols Galleriet, Ebeltoft, Danmark. Samlingsutställningar: Sveagal-leriet, Stockholm,
Örebro läns museum 1968, 1969- Konstfrämjandet Örebro och Stockholm. Galleriet Stadsbiblioteket, Arboga.
Västerås Konstmuseum. Konsthallen Stadsbiblioteket, Fagersta. Galleri Bild och Form, Västerås. Konsthallen
Stadsbiblioteket, Ebeltoft, Danmark. Konstnämndens Galleri, Stockholm. Repr. — Västerås Konstmuseum,
Eskilstuna Konstmuseum, Västmanlands läns landsting. Västerås kommun, Örebro läns landsting, Statens
Konstråd.

BLOMQUIST, VILHELM, målare, tecknare, grafiker, f. 1919 i Orsa, Kopparbergs län. B., som huvudsakligen är



självlärd, har erhållit sporadisk undervisning i teckning för A. Fougstedt och i etsning för E. Johansson-Thor och
vid Etsar-
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skolan. Som tecknare är han en intresserad nordisk realist. Repr. i N. M., H. M. K., Stadstnus. Sthlm m. fl. —
Stockholm

BLOMMÉR, Edla Gustava, målarinna, f. 1817 i Helsingfors, d. 1908 därstädes. Gift med målaren Nils Jokob
Olsson Blommér. Studier för J. E. Lindh i Helsingfors omkr. 1840-talet och sedan för Nils Jakob Olsson
Blommér i Stockholm. Målade studiehuvuden, genrebilder och landskap. Repr. i N. M. och M. M.

BL UM, CLARENCE Berndt Adolf, skulptör, f. i Liverpool, England 1897, utbildad vid akademien samt i
Dresden, Paris och Florens. Bland hans arbeten märkas fontän till Eastmansinstitutet i Stockholm, Dansen går
(Malmö stadsteater). Torggumma (Malmö), Gäddleken (Varberg) samt inköpta förslag till krematoriet i
Stockholm. Repr. i M. M. — Täby.

BLUME (Blum, Blom), tysk arkitekt- och bildhuggarfamilj, verksam i Sverige under löoo-talet.

1. Christian B., arbetade på Gustavianska gravkoret i Riddarholmskyrkan samt på det Funckska huset, n:o 53 vid
Kornhamnstorg i Stockholm.

2. DIEDRICH B., d. före 1670, var verksam vid Drottningholms slottsbygge.

3. GERTH B., arbetade likaledes på det Funckska huset.

4. HEINRICH B., släktens mest betydande medlem, var på 1640-talet anställd vid Ti-dö slottsbygge, vidare vid
uppförandet av det Lewenhaupt-Krus’ska palatset (Svart-mangat. 6, Stockholm), Jakobs kyrka därst., samt vid
Tyresö och Jäders kyrkor. Han utförde även sarkofager, epitafier och praktspisar, bl. a. på Vängarn.

BLÜCHER, Oskar ERIK, skulptör, målare, f. i Stockholm 1903; stud. tekn. skolan, hos Berggren och Blomberg,
i Paris etc. Han har i pastell målat romantiska fjällmotiv, gatupartier (Gamla sta’n), mjukt hållna porträtt m.

m. Keramik har han bl. a. utfört i Bromma kyrka. — Bromma.

BLUCKERT, BROCKE, målare, f. 1887, d. i Göteborg 1956. Han studerade i Stockholm, bl. a. hos Filip
Månsson, och har utfört väl komponerade dekorationer i Stockholms rådhus, Svenska kyrkan i Paris, kyrkorna i
Särö och Lysekil, Broströmska stiftelsen i Göteborg m.m.

BOBECK, REGINA Sofia, f. Kylberg,

målarinna, f. i Tun, Skarab. län, 1843, d. där 1913. Hon har företrädesvis utfört en del fint stämda landskap i
akvarell, t. ex. Parkinteriör (i N. M.), även repr. i G. K.

M.

BOBERG.

1. Gustaf FERDINAND B., arkitekt, grafiker, f. i Falun 1860, d. i Stockholm 1946. Genomgick tekn. högskolan
och konstakademien samt studerade därpå i utlandet. Hans arbeten visa ofta storslagna linjer och fin
detaljbehandling. B har särskilt gjort sig känd genom ritningar till utställ-ningsbyggnader, t. ex. industrihallen i
Stockholm 1897, Sveriges paviljong i Paris 1900, konstindustriutställning i Stockholm 1909 samt Baltiska
utställningen i Malmö 1914. Nämnas må även posthusen i Stockholm och Malmö. B. har också ritat möbler,
gjort präktiga etsningar med arkitekturmotiv samt utfört en stor serie teckningar av kulturhist. intressanta
byggnader i landet. — Repr. i N. M. och W. m. fl.

2. ANNA Katarina B., f. Schöländer, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1864, d. där 1935. Hon är
främst känd för sina dekorativt hållna, kraftigt målade landskap och hamnstycken med motiv från Lofoten. Repr.



särdeles väl i N. M., G. K.

M., W. och M. M.

BOBERG, PAUL,

arkitekt, f. i Brunskog Värmland, 1884, d. i Växjö 1947. Han har restaurerat ett stort antal kyrkor i Småland, bl.
a. Dädesjö, och vidare Växjö gamla gymnasiebyggnad, Kronobergs slottsruin etc. Bland hans ny-
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byggnader må nämnas Stadshotellet i Växjö.

BOBERG, SVEN Rudolf, skulptör, f. i Hylletofta, Smål., 1870, d. 1935. Bland hans arbeten märkas: Naturkraft,
Livsglädje, staty av Gunnar Wen-nerberg (hos konungen), flera porträtt-reliefer, Druvor, Den första bilen i
Småland etc,

BODÉN, CARL-ERIC, målare, f. i Saltsjö-Duvnäs 1909- Utb.: akademien. Utf. dekorativa landskap, figurer och
interiörer. — Repr. i G. K. M. — Saltsjö-Duvnäs.

BODIN, EDVIN Leander, målare, f. i Ore, Dalarna, 1898, d. 1965 i Stockholm. Han har studerat vid akademien
och sedan i Italien. I olja har B. utfört landskap med motiv från Härjedalens fjälltrakter, från Norge samt från
Island. Han är bl. a. repr. i museerna i Hudiksvall, Gävle, Sandviken och Falun.

BODORFF, Ulla ROSA, trädgårdsarkitekt, f. i Stockholm 1915, har studerat hortikultur bl. a. i England. Hon har
bl. a. planerat anläggningar i Reymers-holme, restaurerat Fridhems slottsträd-gårdar etc. — Stockholm.

von BOER, ZOLTAN, målare, f. 1924 i Transsylvanien. Studier vid akademien i Budapest. Flydde 1948 och
luffade runt Europa. Bosatt i Sverige sedan 1951. Målar framför allt porträtt och tragiska stilleben med
surrealistiska skuggor. Repr. i Mo. M., Umeå mus. och Göteborgs stad. — Malmö.

BOÉTHIUS, LARS,

målare, f. i Stockholm 1903, d. 1968, elev vid Althins målarskola samt vid akademien, sedermera studier i
Frankrike. B. har målat landskap bl. a. från Västkusten samt stilleben och framför allt Stadsmotiv från
Stockholms utkanter. Koloriten går ofta i blågrå toner med en stundom lyrisk uppfattning. Han är bl. a. repr. i
Mo. M., G. K. M., M. M. samt i Ystads museum.

BOÉTHIUS, Lilly RENATA, målarinna, f. 1923 i Helsingfors. Studier vid Otte Skölds målarskola vid
konstakademien i Köpenhamn. Hon har företagit studieresor till Frankrike och Italien. B. har bl. a. utfört
väggmålningar i Mora hotell. Repr. i H. M. K.

BOGREN, RUTH Eva Laura, målarinna, skulptris, f. i Hälsingborg 1886, d. 1965 i Hälsingborg, har studerat
skulptur i Köpenhamn, Paris och Stockholm samt målning i U.S.A. Hon har utfört naturalistiskt hållna landskap
med motiv från Nordskåne, Visingsö, Italien och Californien, vidare blomsterstycken i kraftig kolorit, miniatyrer
samt porträttbyster och symboliska figurer.

BOHLIN.

1. Karl Wilhelm B., målare, f. i Tegel-mora, Uppland, 1869, d. i Malmö 1928; studerade i utlandet. Han har
utfört väl-stämda landskap i olja samt mariner i pastell.

2. EDLA Osaria B., den förres maka, konsthantverkare, f. i Stockholm 1879. Hon har utfört läckra målningar på
siden. — Stockholm.

BOHLIN, PER Sigvard, arkitekt, f. i Borås 1908, utbildad vid tekniska högskolan i Stockholm. B. har ritat
byggnaderna till utställningen i Arboga 1935, hyreshus, villor, fabriksanläggningar, skolor m.m. — Uppsala.

BOHM.



1. Gustaf Adolf (GÖSTA) B., målare, f. i Idenors socken, Gävleborgs län, 1890. Elev vid akademien i Dresden,
studieresor i Frankrike, Tyskland och Italien. Han har utfört dekorativt hållna landskap, gärna med motiv från
norrländska kusten, hamnstycken med arbetare, figurkompositioner etc. Koloriten är ofta dov, tekniken pastos
och kraftfull, hållningen ej sällan romantisk. — Repr. bl. a. i N. M., Mo. M. och Hudiksvalls mus. — Hudiksvall.

2. MARTHE Louise B., den förres hustru, målarinna, f. i Warnsdorf, Böhmen, 1898,
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d. 1972, utbildad i Tyskland. Har utfört landskap och figurmålningar. Repr. i Hudiksvalls och Gävle mus.

BOHM, MÄRTA Helena,

tecknare, f. i Uddevalla 1910, stud. på

Slöjdföreningen och Valand, dessutom i

Paris. Förutom dek. måleri har hon utfört

ett stort antal omslag och illustrationer till

böcker m. m. Repr. i N. M., H. M. K. —

Stockholm.

BOHMAN, SIGNE Helena, f. Erikson,

målarinna, f. i Stockholm 1885, studier vid akademien. Hon har utfört porträtt, särskilt av barn, samt landskap,
bl. a. från Västkusten och stockholmstrakten. — Stockholm.

BOIJE, ERIK Rudolf, teckningslärare, tecknare, målare, skulptör, f. 1915 i Sthlm. Efter studentexamen avlade B.
teckningslärarexamen. Resor i Belgien, Holland och Frankrike. Han har huvudsakligast arbetat med barnporträtt.
Repr. i Värmlands museum, Karlstad.

BOIJE, FREDRIK B., af Gennäs, kopparstickare, f. i Stralsund 1773, d. i Stockholm 1857. Han har utgivit
skrifter med konst- och kulturhistoriskt innehåll, illustrerade med egna, ganska enkla stick. B. skrev även Målare-
Lexikon.. med 28 Porträtter och 250 Monogrammet.

BOIT, CHARLES,

svensk-fransk emaljmålare, f. i Stockholm 1663, d. i Paris 1727. Han kom tidigt till England, där han utförde ett
stort antal porträtt i emalj. Bosatte sig sedan i Paris, där han även verkade som målare. Hans arbeten är korrekta
med god färg.

BOIVIE—SWARTUNG, JANE, se Swartling.

BOKLUND.

1. JOHAN ChristofferB., målare, f. å Kulla Gunnarstorp (Skåne) 1817, d. i Stockholm 1880 som professor vid
konstakademien. Han studerade vid akademierna i Köpenhamn och Stockholm samt vidare i

Tyskland och Paris. B. grundade Konst-närsklubben 1855 och hade i Stockholm en massa uppdrag, som
inkräktade på hans konstnärsskap. Han har efterlämnat ett stort antal genretavlor, ofta målade i Tyskland och ej
sällan med historiska motiv. Utförandet är vanligt elegant, stundom med humorist, inslag. Repr. i N. M., G. K. M.
och M. M.

2. Axel HARALD B., den förres son, arkitekt, f, 1868, d. i Malmö 1924. Han har ritat ett flertal offentliga och
privata byggnader, bl. a. hamnförvaltningens hus samt apoteket Lejonet i Malmö.

BOLANDER, LARS,

målare, f. nära Eksjö, d. i Stockholm 1795. Han utförde flera ornaments- och dekora-tionsmålningar för Gustaf



III:s teater samt har även gjort djurmålningar, t. ex. Liggande räv (i Konstak.).

BOLIN, BENGT,

målare, grafiker, f. 1933. Utb. akademien, studieresor i flera länder, varit bosatt i Spanien, numera åter i Sverige.
Utf. en romantisk, konstruktiv popkonst, ofta collage, stadsbilder i fin färg, insp. av am. pop samt förnämlig
grafik. Repr. i N. M. Mo. M., H. M. K. — Solna.

BOLIN, GEORG Anders, målare, tecknare, f. i Horndal, Dalarna, 1920; stud. vid olika konstskolor i Sthlm.
Utom några figursaker har han målat café-interiörer, norrländska vinterlandskap och stilleben. — Tavnäs.

BOLIN, Ernst Alexander (SACHA), målare, grafiker, f. i Riga 1889, d. 1967 i Uppsala, stud. vid akademien,
teckn.-lär.-ex., elev hos Tallberg. Han har utfört landskap, ofta med vintermotiv, arkitekturbilder etc.

BOLIN-CLASON, MÄRTHA Maria, målarinna, f. 1902 i Åker, Södermanland. Studier vid akademien och i
Paris och Bryssel. B. har gjort resor till Holland, Tyskland, Österrike, Italien och Tunis. B. har målat blommor,
figursaker, ofta barn och bilder från hemmets värld. Hennes konst har en mjuk lyrisk charm. Repr. i N. M.
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BOUNDER, Johan Enk, målare, f, i Stockholm 1769, d. 1808. Var framstående på miniatyrporträttets område
och är bl. a. repr. i N. M.

BOMAN, ILONA Klara, målarinna, f. i Tab, Ungern, 1912, stud. vid Konstfack, i Wien, Frankrike o.s.v. Hon
har i olja utfört landskap, gärna med rel. motiv, blomsterstilleben m. m. Bland hennes arb. må nämnas: Våren i
Mölle samt Vid Kullaberg. Repr. i H. M. K. — Enskede.

BOMAN, KARL-ERIK, målare, f. i Stockholm 1913, elev vid Otte Skölds målarskola. Han har utfört figurtavlor
samt landskap, ofta av intim karaktär. Repr. i N. M. och Mo. M. — Enskede.

BOMAN, Klas Wilhelm, arkitekt, grafiker, f. i Venjans förs., Dalarna, 1886, d. i Hedemora 1940; stadsark. i
Falun 1901-32. Han stud. vid tekn. högskolan och akademien, elev hos Tallberg. B. har gjort etsningar med arkit.
motiv från Ronneby och Rom.

BOMAN, Lars Henning,

målare, f. omkr. 1720, d. i Stockholm efter

1789. Bland hans arbeten märkas porträtt,

varav en del miniatyrer, samt genreartade

interiörer.

BOMAN, ULLA Britt, f. Siren, skulptris, f. i Malmö 1924; stud. vid Konstfack och akademien i Italien och
Frankrike. Hon har utformat modellstudier och reliefer, t. ex. Kvinna utan barn. — Stockholm.

BONDESSON, Bror ALLAN, målare, f. i Malmö 1922; stud. bl. a. i Stockholm och under resor i Frankrike etc.
Han har utfört gatumotiv från Paris, landskap och stilleben. — Malmö.

BONNEUIL, ETIENNE de, fransk skulptör, verksam i Sverige i slutet av 1200-talet. Han anses ha utfört den
ståtliga sydportalen till Uppsala domkyrka, likaså statyer vid pelarna i koret. Man attri-buerar även till B. en S:t
Erik (i ek) i

Roslags-Bo kyrka samt ett par madonnor (i U. B.).

BONNIER, EVA Fredrika, målarinna, f. i Stockholm 1857, d. i Köpenhamn 1909; studerade vid akademien och
i Paris. Hon målade genretavlor, t. ex. Sömmerskor och En konvalescent, utmärkta genom fin känsla och säker
teknik. Vidare utförde hon goda porträtt konstföremål i silver och brons samt textilier. Repr. i N. M. med en
interiör samt porträtt av en gammal dam.



BONNIÉR, OLLE,

målare, f. 1925 i Los Angeles, U.S.A. Studier Isaac Griinewalds målarskola. Resor i Europa. Utför abstrakta
plangeometriska målningar i svarta och grå toner. Ett huvudverk utfört 1960-64 är ”Requiem, S:t Sebastian I-
IV”. Off. arbeten bl. a. väggmålning för Astra Södertälje. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Norrköpings
mus., Paris, New York etc. — Stockholm.

BOOK, HJALMAR Paul, målare, f. i Malmö 1897, stud. i hemstaden, Dresden och Köpenhamn. I en väl-stämd
färg har han utfört soliga gatumotiv från Paris, skånska slättlandskap och blommor. B. har även gjort säkert
tecknade studiehuvuden i blyerts. — Malmö.

BORCHI, ACHIUE,

målare, f. 1927 i Venedig, Italien, d. 1965. Studerade 1945-47 vid Scuola d’Arte och 1949 vid Accademia
d’Arte, Venedig. Resor i Frankrike, Belgien, Tyskland och Norge. 1959 utställde han i Eskilstuna Konstmuseum
och hos ”Konst i hemmiljö”. — Repr. i Stockholmssalongen-Liljevalchs 1963.

BORG, AXEL Leonard, målare, f. i Ystad 1847, d. i Örebro 1916. Efter studier vid akademien for han till Paris,
där han tillägnade sig en modern teknik. Han slog igenom med den stora duken Adam och Eva i oskyldighetens
tillstånd som visar det första människoparet bland tigrar (i Lunds univ.). B. utförde vidare porträtt och
genrestycken, men är
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bäst känd för sina landskap med ypperligt målade älgar. Repr. i N. M. bl. a. med Älgfamilj.

BORG, CARL Oscar,

målare, skulptör och grafiker, f. i Grinstads s:n, Älvsborgs län, 1879, d. i Santa Barbara, Californien, 1947. Kom
1901 till U.S.A., där han först studerade skulptur. B. for sedan till Egypten, Spanien, Italien och Frankrike. Han
har i Ämerika målat porträtt av indianer, figurtavlor, likaledes med indianmotiv, bl. a. på uppdrag av Californiens
univ., samt vidare utfört goda etsningar med gatumotiv från Paris, Egypten och Grand Canyon i U.S.A. — Repr. i

N. M., G. K. M. och i L. U. K.

BORG, INGA,

tecknare, målarinna, f. i Stockholm 1925. Utb. : akademien. Utf. realistiska målningar med rik fantasi, gärna för
barn. Utg. många barnböcker med djurmotiv, och även tecknat TV-filmer. — Repr. i N. M. — Solna.

BORGH, KNUT Albert, målare, f. i Stockholm 1867, d. i Råsunda 1946. Han studerade vid akademien och
sedan i Frankrike. B. utförde mest lyriskt betonade landskap med träd. — Repr. i

N. M.

BORGGREN-EHRENBERG, S., se Ehrenberg.

BORGLIND, STIG Henné, grafiker, f. i Piteå 1892, d. 1965 i Stockholm; stud. vid Althins målarskola samt
akademien. Han har utfört särdeles eleganta landskap, stadsmotiv, blommor och framför allt döda fåglar i
kopparstick eller etsning, stundom i blandat manér och handkolorerade. Repr. i N. M., G. K. M., Ystad, Västerås,
S. M. K., London, Åbo, Amsterdam, Washington, Chicago, Los Angeles etc.

BORGMAN, BIRGER Antonius. målare, grafiker, f. i Gävle 1888, d. i Säter 1955; stud. vid olika målarskolor
samt under resor, bl. a. i Sydeuropa. Han har utfört väl stämda höst- och vinterlandskap.

reklamteckningar, tidningsillustrationer samt figurer och landskap i träsnitt. — Repr. i G. K. M., U. B., L. U. K.,
K. B.

0. s.v.



BORGSTEDT, Jacob MARTIN, arkitekt, f. i Småland 1860, d. i Stockholm 1915, studerade i U.S.A., var 1894-
1901 redaktör för Teknisk tidskrift. Har ritat flera bankbyggnader samt gjort mönster till konstindustriella
föremål.

BORGSTRÖM, CARL-EINAR, målare, skulptör, f. i Ystad 1914, har studerat vid tekn. skolan och akademien i
Stockholm. Han har utfört porträtt i olja och rustik skulptur. Repr. i mus. i Eskilstuna, Västerås, Ystad. —
Stockholm.

BORGSTRÖM.

1. Axel Gustav HUGO B., målare, skulptör, f. i Gävle 1903, elev vid tekn. skolan och akademien, resor i
Frankrike, Tyskland, Italien, Nordafrika etc. B. har utfört dekorativa arbeten med religiösa och socialt betonade
figurkompositioner, t. ex. fresk i Västerledskyrkan i Stockholm, altartavla i Ramsjö kyrka, väggmålning i Hjo
stadshus, stuckrelief i Mora kommunalhus, frimurarhuset i Luleå samt gravkapell i Gävle. — Repr. i Gävle
museum samt i L. U. K. — Stockholm.

2. Karl JOSEF Ferdinand B., den förres bror, målare, f. i Gävle 1893, d. 1925. Han studerade vid akademien och
i Frankrike samt har målat landskap därifrån och från mellersta Sverige. — Repr. i M. M. och Gävle museum.

BORGSTRÖM, KARIN Josefina Kristina, f. Schöld,

målarinna, f. i Hörby 1903, studier på Sk. målarskolan, Malmö samt under resor i Holland och Tyskland. Hon
har utfört orientaliska typer, landskap, särskilt med snö, och blommor. — Skurup.

BORGSTRÖM, ULLA Lisa, målarinna, f. i Malmö 1918, har studerat vid Sk. målarskolan i hemstaden samt hos
Otte Sköld i Stockholm. Hon har i olja ut-

5 — Svenska konstnärer
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fört landskap och stilleben, även abstrakta saker i pastell. — Malmö.

BORNSTRAND, Arvid, mälare, f. i Norra Sanne, Gbg 1., 1901; studier bl. a. på Valand. B. har utfört naturalist.
hållna landskap med skog och sjö, såväl somar- som vintermotiv, vanl. med dragning åt lyrik. — Borås.

BORR1E, HANNA,

målarinna, grafiker, f. i Borrie, Skåne, 1873, d. i Mistelås, Småland, 1944. Hon studerade på Valand och i
utlandet samt utförde några landskap i olika teknik, men är mest känd för sina goda träsnitt — stundom i färg —
vanligen i landskap, ibland med figurer.

BOSIN, TURE (Axelson), målare, f. i Umeå 1894, har studerat vid akademien samt under resor i Holland och
Frankrike. Han har utfört landskap från Öland och Gotland, ofta strandmotiv, trädgårdar och stilleben.
Uppfattningen är intim och idyllisk, tonen ljus. — Repr. bl. a. i Mo. M. och museerna i Kalmar, Gävle och
Hudiksvall. — Lidingö 2.

BOSSHAMMAR, BENGT, f. 1922. Utbildning: Reklamteck-ningsutbildning. Studieresor: Dom flesta länder i
Europa samt Israel och USA. Separatutställningar: Örebro museum, Hantverkshuset, Umeå, Karlskoga konsthall,
Örnsköldsvik, Falkenberg, Kråkeslätts konstgalleri, Bromölla, Vadköpingshallen, Örebro m. fl. platser.
Samlingsutst.: Färg o. Form, Stockholm, Konstnärshuset, Stockholm, Liljewalchs Vårsalongen, ölandsmålare,
Borgholms konstf. sedan 1964. Ölandskonstnärer Skogsby folkhögskola sedan 1975, ”Länets konst” Örebro
museum i 20 år. Hedersutställare 1962. Konstfrämjandets utställning Konst för ditt hem, Konst i skolan m.m.
Stipendier: Örebro läns konstf. 1961. Örebro läns landstings kulturstipendium 1967, Örebro kommuns
resestipendium 1972, Statens konstnärsbidrag 1978. Representerad: Örebro läns museum, Eskilstuna kommun,
Umeå kommun, Örebro kommun och landsting, Södermanlands, Östergötlands,



Kalmar läns landsting, samt ett flertal skolor m.m. Medlem i KRO. — Mullhyttan.

BOSSI, Giovanni Domenico, italiensk målare, f. i Venedig 1765, vistades 15 år i Sverige och blev 1798 medlem
av akademien, d. i München 1853. Bland hans arbeten märkas eleganta miniatyrer på elfenben, varav ett par i N.
M.

BOSSLER, HILDING Josef Ragnar, målare, tecknare, f. i Gamleby, Kalmar 1., 1899. Elev hos Carl
Wilhelmsson, vidare stud. i Köpenhamn och Paris. Han har målat landskap, ofta från Öland, sjöbodar och nät
m.m. — Repr. i Kalmar mus. — Gamleby.

BOOSTRÖM, HARRY Sixten, målare, tecknare, f. i Guldrupe, Gotland 1917, elev bl. a. hos Berggren och
Grünewald, studier i Danmark, Frankrike o.s.v. Har utfört abstrakta saker, kallar sig konkretist. Bl. off. arbeten
märkas: Väggmålning på muryta i Norrbackaskolan, Visby. Repr. i N. M., Mo. M. och H. M. K. — Stockholm.

BOSTRÖM, JÖNS,

målare, grafiker, f. i Trolleholm, Skåne, 1793, d. i Lund 1849. Han studerade vid akademien samt i Köpenhamn;
ritmäst. vid akademien i Lund. B. har bl. a. målat romantiska landskap i mörk kolorit och stuckit porträtt och
genresaker i koppar.

BOTERSTEN, RUNE Hjalmar, målare, tecknare grafiker, f. i Stockholm 1920; stud. för Otte Sköld, Grünewald,
Konstind.-skolan och i utlandet. Han har utfört figurtavlor, landskap och grafiska blad. Även kyrkokonst. Repr. i
N. M., H. M. K. — Hallsberg.

BOTVID.

1. Gotländsk arkitekt och stenmästare, verksam i början av 1200-talet, f. i Eskel-hem. Han har bl. a. uppfört
galleritornet i Eskelhems kyrka, deltog före 1227 i byggandet av Nicolai kyrka i Visby, samt har vidare uppfört
tornen i Sanda, Klinte o.s.v. Han kan anses representera rund-bågestilens sista generation på Gotland.
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2. LAFRANS, BOTVIDARSON, den förres son, byggmästare, stenhuggare, verksam under senare hälften av
1200-talet. Han har bl. a. med blad- och rosornament sirat stora partier av Hellvi och Hejnums kyrkor samt koren
i Lau och Klinte. — Med honom börjar gotiken på Gotland.

BOUCHARDON, Jacques-Philippe, fransk-svensk skulptör, f. i Chaumont 1711, kallades av Tessin till
Stockholm 1741, d. där 1753. Han skapade flera figurer för slottet, de flesta dock endast i gips. B. var en skicklig
porträttskulptör och modellerade bl. a. Karl XII (i N. M. och W ). Taraval, Fredrik I m. fl..

BOURDON, SÉBASTIAN, fransk målare, f. i Montpellier 1616, d. i Paris 1671. Han vistades vid drottning
Kristinas hov 1652-54 där han bl. a. utförde ett karaktäristiskt porträtt av henne, vidare av Karl X Gustaf (i N.
M.), samt av greve Gustaf av Vasaborg (i Uppsala univ.). I N. M. ses dessutom av honom Den heliga familjen.

BOWEDT, CARL Christian N-.son, målare, f. i Lund 1889, har studerat i Köpenhamn, Berlin och Luzern samt
under resor i södra Europa. Han har i olja och tempera utfört landskap och gatumotiv från Spanien, Italien och
norra Afrika samt hamnpartier från Köpenhamn i en kraftig, men harmonisk kolorit, dessutom väggdekorationer.
Erhållit guld- och silvermedaljer samt hedersdiplom vid utställningar i U.S.A. — Köpenhamn.

BOY, Willem (Guillaume Boyen), flamländsk-svensk konstnär, f. i Malines omkr. 1520, d. i Sverige 1592. Han
kom hit i mitten av 1500-talet och utförde här den stora reliefen i ek av Gustaf Vasa (i Gripsholms slott), det
präktiga gravmonumentet över Gustaf Vasa och dennes två första gemåler (i Uppsaladomen) samt över Katarina
Jagellonika (därst.). Han ledde vidare ombyggnaden av Stockholms gamla slott, uppförde den därmed förenade
slottskyrkan samt Drottningholms gamla slott. B. verkade även som målare och guldsmed.

BOYE, KARIN Maria, författarinna, målarinna, f. i Göteborg 1900, d. 1941. Hon har efterlämnat om begåvning



vittnande teckningar och målningar, dessutom väl träffade porträttskulpturer.

BRAATHEN, Anna Maria (MAJA) (Johansson),

målarinna, skulptris, f. i Sundsvall 1896, d. 1973, stud. i Stockholm, Göteborg, Oslo och Paris. Hon har målat
figurer och landskap, bl. a. från Stockholms ström, samt modellerat porträttbyster.

BRA G

1. Kari Gustaf ALBIN B., arkitekt, målare o. grafiker, f. i Söderköping 1878, d. i Stockholm 1937. Han
studerade vid tekn. högskolan samt i München; blev 1908 överlär. vid tekn. skolan i Sthlm. B. utförde bl. a.
hamnmotiv med båtar, gärna från Marstrand.

2. ELSE Mokli B., den förres dotter, gift Carleson, målarinna, f. i München 1903, utbildad vid akademien i Paris
och Köpenhamn. Har i olja och akvarell målat landskap och figurer, väggmålningar i Köpenhamn, gjort
bokomslag samt illustrationer till tidningar och barnböcker. — Stockholm.

BRAHME, Anna-Kristina (ATTIE), målarinna, tecknare, f. i Malmö 1916; har studerat i Köpenhamn, Malmö
och Stockholm. Hon har utfört porträtt små, intimt hållna landskap och stilleben. — Stockholm.

BRAMBECK, Axel EDVARD, skulptör, f. i Hälsingborg 1843, d. i Fjäl-kinge 1919- Han var bl. a. elev hos
Bissen d. y. i Köpenhamn och studerade sedan i Paris och Italien. Bland hans vetk må nämnas Kristi frestelse (i
Mariakyrkan i Hälsingborg), den vackra Sorg (G. K. M.), flera porträttbyster, t. ex. A. G. Bielke (N. M.j, dopfunt
i Jacobs kyrka (Stockholm) m.m.
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1. ABBE Wilhelm Nils, målare, f. i Malmö 1902, har utfört porträtt, marinet samt landskap med småländska och
norrländska motiv. — Stockholm.

2. MARTA (Margareta) Eleonora B., den förres maka, skulptris, f. i Uppsala Näs, Uppl. län 1909, studier i
Stockholm, Paris och München. Hon har modellerat porträtt och figurer i lera och gips samt dessutom målat
akvareller, ofta med blommor. — Gränna.

BRANCA, PIERO,

målare, grafiker, f. i La Maddalena i Italien 1939, bosatt i Sverige sedan 1962. Stud. i Italien och vid Skånska
Grafikskolan. Naturalistisk natur- och porträttmålare med stämningsfyllda naturskildringar. Utställningar i bl. a.
Rom, Köpenhamn och Catanzaro. Han tillhör gruppen ”Light of Sweden”, bildad 1978 med konstnären Franco
Costa som upphovsman.

BRAND, ERLAND Peter, målare, grafiker, f. i Arvika 1922. Han har stud. bl. a. på Slöjdfören. och Valand samt
i Frankrike, Schweiz, Italien och Spanien. I syntetisk form har B, målat porträtt, landskap och stilleben. Repr. i N.
M., Mo. M.,

G. K. M., M. M., Arkivet i Lund och N.

O.

BRANDBERG, HARALD Emil, målare, f. i Falun 1899, d. 1971, stud. Uppsala och Rom samt under resor i
Italien, Grekland, Tyskland, Belgien och Frankrike. Han har utfört landskap, vanl. i få toner, med motiv från
Dalarna samt ga-tumotiv från Falun. — Hammarby höj den.

BRANDEL1US, Bengt, Johan GUSTAF,

målare, f. i Ftedbergs socken, Västergötland, 1833, d. i Skövde 1884. Efter studier vid akademien for han till
Düsseldorf och Paris, där han bl. a. tog intryck av Rosa Bonheurs djurmåleri. B. har utfört goda genre- och



djurtavlor, ofta med hästar, ej sällan humoristiskt uppfattade. Han är repr. i N. M. och G. K. M.

BRANDELS, CARIN se Engkvist, C.

BRANDER, FREDRIK, målare, f. omkr. 1705, d. 1779- Han har utfört ett flertal porträtt av bemärkta samtida, ej
sällan elegant hållna och med talande gester.

BRANDT, ANNA—USA, f. Ångman, målarinna, f. i Orsa, Dalarna, 1890, stud. vid Althins målarskola och
akademien samt under resor i utlandet. Hon hat utfört porträtt, landskap och stilleben. — Repr. i mus. i
Philadelphia, U.S.A., samt i Drottningholms teatermus. — Enskede,

BRANDT, CARL,

målare, f. i Örebro, d. 1930. Han har utfört landskap, ofta romantiskt hållna med stugor inbäddade i skogsdungar,
gärna i höst- eller vinterdräkt; även målat dekorativa arbeten i Stora hotellet, Örebro.

BRANDT, ERIK,

målare, f. i Malmö 1901, stud. vid Skånska målarskolan i hemstaden. Han har mest utfört porträtt, även
figutsaker och stilleben i vaxkritor. — Svalöv.

BRANDTBERG.

1. Carl OSCAR Botvid B., målare, f. i Stockholm 1886, d. i Lidingö 1957, har utfört dekorativa arbeten i flera
kyrkor, t. ex. Saltsjöbadens, Högalidskyrkan, till restauranger, glasmålningar etc. samt har också gjort kartonger
till kyrkliga textilier. Repr. i N. M.

2. Sten STURE B., den förres son, målare, f. i Malmö 1914, har studerat vid akademien och i Holland. Han har i
olja och akvarell utfört interiörer med figurer samt slätt-och skogslandskap, dessutom figurteckningar. Repr. i N.
M. — Stockholm.

BRANTING, AGNES Margareta Mathilda,

textilkonstnärinna, f. i Nysund, Värmland, 1862, d. i Stockholm 1930. Hon grundade jämte fru M. Börjeson 1904
ate-lieren Licium för modern paramentik och stiftade 1908 föreningen Pietas, som verkar

68Branzell

Breda

för bevarandet av gamla textilier. Repr. i N. M.

BRANZELL, STEN Gunnar, stadsarkitekt, f. i Stockholm 1893, genomgått tekn. högskolan och akademien; är
sedan 1944 stadsarkitekt i Göteborg. Han har bl. a. erhållit l:sta pris i tävlan om stadsplan för Malmö, 2:dra pris
för begravningsplats i Göteborg och 3:dje pris för byggn. för Chalmers inst. B. har varit konstnärlig ledare för
Kosta och Reijmyre glasbruk. — Repr. i N. M. — Göteborg.

BRA TE, FANNY Ingeborg Matilda, f. Ekebom,

målarinna, f. i Stockholm 1861, d. där 1940. Hon har målat landskap och stilleben, men mest genretavlor och
porträtt, utmärkta av god helton och fin belysning. Repr. i N. M. med landskap från Finland samt genretavlor;
även i W.

BRATT, MONICA, se Wijkander, M.

BRATT, SIGNE, Katarina, (.Jolin, målarinna, f. i Stockholm 1887, elev av brodern, Einar Jolin, utländska
studieresor. Hon har utfört porträtt, modellfigurer, interiörer med barn, skira vårlandskap och blommor. —
Alingsås.

BRATTBERG, ARTHUR Theodor, skulptör, f. i Uddevalla 1872. Han var bl. a. elev hos Per Hasselberg och
studerade vidare i Paris och vid Konstnärsförbundets skola i Stockholm. B. har utfört porträttbyster, reliefer samt
gruppen Snöfrid.



BRATTSTRÖM, GUSTAF, målare och tecknare, f. i Stockholm 1881, har målat landskap med skånska motiv,
porträtt, t. ex. av professor Lovén (i Lund), samt gjort teckningar med arkitekturmotiv från Rom och sydtyska
städer. — Repr. i M. M., L. U. K. — Lund.

BRA UN, GRETA von, skulptris, f. i Stockholm 1892, elev hos Signe Blomberg. Hon har mest utfört smärte
djurfigurer i trä. — Stockholm.

BRAUNER, JAN Anders Bertil Robert,

målare, f. 1931 i Sthlm. Har tidigare arbetat som stuccatör och teckningslärare. Studier vid Konstfack och
akademien. Studieresor till Paris, Spanien, Italien och Holland. B. arbetar med abstrakta patetiska ämnen som han
försöker göra levande med en nyenkel form och dramatik i penselskriften. Utfört reliefmålning i Postbanken i
Sthlm. Repr. i mus. i Falun, Tessin. — Farsta.

BRAZDA, JAN,

målare, grafiker, f. i Rom 1917, stud. vid akademien i Prag samt under resor till ett flertal europ. länder. Han har
utfört expressiva figurkomp. Även scenografi åt Operan, Sthlm, Stora teatern Gbg m.fl. — Repr. i Mo. M., W.
och i mus. i Karlstad och Hudiksvall m. fl. — Stockholm.

BREDA

1. LUKAS von B. d. ä., f. i Stockholm 1676, d. där 1752, elev i Paris hos Largillé-re. Han har utfört ett stort antal
porträtt med kraftig karnation och säkert tecknade. Repr. bl. a. i N. M.

2. Carl Fredrik von B., den förres sonson och främste bärare av namnet, målare, f. i Stockholm 1759, professor
vid akademien 1796, d. där 1818, studerade vid akademien och reste sedan till England där han blev Reynolds’
elev, men påverkades även av Gainsborough. Hemkommen blev han professor vid akademien och särdeles
uppburen som porträttör. Särskilt hans tidigare arbeten utmärkas av målerisk bredd och elegant penselföring,
effektfull teknik och ädel grace — figurerna stå ej sällan mot ett fint tecknat landskap, t. ex. den utmärkta bilden
av Teresa Vandoni (N. M.). Impulser från Gainsborough äro märkbara i dukar med en förnämt gråaktig silverton,
medan hans senare arbeten kännas igen på den kraftiga, nästan överdrivet röda karna-tionen samt fond i rött eller
guldbrunt. Nämnas må särskilt porträtt av Reynolds (i akademien), ett självporträtt (i Stockholms högskola) samt
Jakob de Ron (G. K. M.) B. är även repr. i M. M.

69Breda

Brissmyr

i. John Vredrik von B., den förres son, målare, f. i London 1788, d. i Stockholm 1835. Han var en ganksa
skicklig konstnär, som utom porträtt utfört tavlor med mytologiska och allegoriska motiv.

BREDBERG, VILHELMINA, se Carlson, Vilhelmina.

BREGER.

1. CARL-ARNE B., målare, f. i Trelleborg 1923, studier i Stockholm, Frankrike och Italien. Han har bl. a. utfört
en stor plafond i Norrköping, abstrakta, dekorativa arbeten o.s.v. — Repr. i Trelleborgs museum.

2. BIBI B., f. Rösell, den förres maka, konsthantverkare, f. iFagersta 1927, studier i Stockholm och Frankrike.
Bland hennes arbeten märkas handtryckta textilier samt sandblästrade glasfönster. — Stockholm.

BREIDI, HJÖRDIS,

målarinna, f. i Skellefteå 1901, elev hos Ollers och Sköld. Studieresor i Sydeuropa och Nordafrika. Hon har
målat figursaker, t. ex. Angela och hyacint, stadsmotiv från Stockholms utkanter och kustbilder från Skåne. —
Stockholm.

BREILAND, HARRY Bertil, målare, f. i Norge 1919, d. i Stockholm 1951. Han stud i Stockholm, Frankrike och



England och har utfört figurkompositioner, ofta med flickor, dessutom energiskt hållna norrländska landskap.

BREMER, FREDRIKA, författarinna, målarinna, tecknare, f. 1801 på Tuorla i Piikkis socken, Finland, d. 1865
på Årsta i österhaninge socken, Stockholms län. Studieresa till Paris i ett år. Sysslade mest med miniatyrer, som
visar stor talang. Ett album med teckningar tillhör släkten Wrede. Repr. i N. M., K. B. och i U. B.

BRENNER, ELIAS,

finsk-svensk målare och grafiker, vår första miniatyrist, f. i Storkyrko (Finland) 1647, d. i Stockholm 1717. Han
utnämndes 1684

till hovminiatyrmålare och har efterlämnat några sällsynta miniatyrporträtt, bl. a. av Karl XI och Ulrika Eleonora.
B. har likaledes utfört några kopparstick, t. ex. av Urban Hjärne. Han skrev ett arbete om miniatyrmåleriets
teknik. Repr. i N. M. och G. K. M.

BRENTZELL, Frans OSCAR Fritiof, målare, f. i Stockholm 1896, stud. där och i utlandet. Han har i blond
kolorit målat sjöstycken med skutor och småbåtar, vanl. i olja. — Huvudsta.

BREUER, Johann Georg, trol. tysk medaljgravör, verksam i Sverige på 1660-talet. Han har bl. a. gjort ett par
vackra medaljer med porträtt av Karl XI samt Ulrika Eleonora d.ä.

BRING, Ebba Maria (MAJ), målarinna, f. i Uppsala 1880, d. 1971, elev vid akademien samt i Paris. Hon har
målat landskap och stadsbilder i olja och akvarell. Sedan 1930 egen målarskola i Stockholm.

— Repr. i N. M., Mo. M. och W. m. fl.

BRINGFELT, NILS Alvar B., målare, grafiker, f. i Hov, Östergötland, 1903, har studerat på Valand samt vid
akademien. Han har utfört figurkompositioner, naket och landskap, samt dekorativa färgträsnitt. — Repr. i N. M.,
G. K. M., M. M., Norrköping m. fl. museer. — Göteborg.

BRINGFELT, Sara Elisabeth (ANNA—Lisa) B., f. Varenius, målarinna, f. i Göteborg 1904, studier på Valand
och akademierna i Stockholm och Köpenhamn. Hon har utfört landskap, t. ex. Enbuskar. Repr. i Mus. i
Norrköping.

— Lindome.

BRISSMYR, Nils EINAR Sigurd (Bengtsson),

målare, f. i Halmstad 1908, studier i England, Tyskland, Frankrike, Italien etc. Han har i olja utfört naturalist,
uppfattade gatupartier och sjöstycken från olika länder, ofta hållna i gråblå toner. — Stockholm.
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BROBERG, Carl IWAN Sigfrid Andersson,

målare, f, i Söndrum, Halland, 1887, har studerat vid tekniska skolan i Halmstad samt på Valand. Han har utfört
mariner, strand- och bergpartier, skogsmotiv, gatubilder och stilleben. — Repr. i G. K. M., Borås, Luleå,
Halmstads mus. m. fl. — Göteborg.

BROBERG, Frans Johan (JOHN), målare, grafiker, f. i Sandviken (Gästrikland) 1892, stud. vid tekniska skolan
och akademien i Stockholm, resor i Tyskland, Frankrike och Italien. B. har utfört porträtt, landskap och stilleben
i olja, akvarell och tempera. Han är bl. a. repr. på museerna i N. M., Nyköping och Östersund. — Lidingö.

BRODA, Margareta (GRETE)

Martha Ernestine Camilla, f. JUllig, målarinna, f. i Wien 1887, stud. där och i Paris. Hon har utfört
impressionistiskt hållna porträtt och figursaker i välstämd färg, även landskap och blommor. — Linköping.

BRODÉN, LEIF Vilhelm, målare, grafiker, f. i Göteborg 1922, stud. vid målarskola i hemstaden. Han har utfört
figurkompositioner, landskap och stilleben. — Göteborg.



BRODIN, Karl ARNE, målare, f. i Herräng 1912, autodidakt. Han har företrädesvis utfört landskap och
stadsmotiv i blond färgskala. — Stockholm.

BROLIN, BERTIL Olof, målare, tecknare, konsthantverkare, f. i Göteborg 1913, stud. på Valand och i utlandet.
Han har målat figursaker och landskap. — Repr. i Gävle, Hälsingborg, Borås museum. — Göteborg.

BROLING, GUSTAF, kopparstickare, litograf, målare och träsni-dare, f. 1766 i Edsbergs socken, Örebro län, d.
1838 i Stockholm. Han var elev till Jacob Gillberg. I arbetet ”Select English pieces” I-II Uppsala 1792, har B.
utfört

landskapsbilder med figurer. Repr. i N. M. och G. K. M.

BROMAN, Melanie (MELA)

Koehler-B.,

målarinna, f. i Wien 1887, studerat i Wien. Har utfört figurkompositioner i akvarell: eleganta kvinnor och barn,
illustrerat barnböcker, ritat kostymer för teater och balett. — Stockholm.

BROMAN, PER,

målare, f. i Jämtland 1894, stud. vid akademien, för Grünewald, i Paris och under resor i Sydeuropa och norra
Afrika. Han har i olja och pastell målat modell- och figurstudier samt landskap. — Stockholm.

BROMS, BIRGIT,

tecknare, f. i Linköping 1924, stud. vid akademien och i Frankrike. Hon har huvudsakligen utfört valörrika figur-
och modellteckningar. Off. arb: Rocksta och Karlskrona. — Repr. i Mo. M. — Stockholm.

BROSSET, Agnes CHARLOTTA, f. Bjömstjema,

målarinna, f. i Torna, Södermanland, 1905, har studerat på Berggrens målarskola och akademien. Bland hennes
arbeten märkas porträtt, interiörer med figurer och landskap. — Stockholm.

BROVIK, ÅKE Bertil, målare, skulptör, konsthantverkare, f. i Göteborg 1911, stud. vid H. K. S. och vid
Slöjdföreningen samt i Paris. Han har utfört bl. a. självporträtt, hamnbilder och landskap, gärna i grå toner och
med bred pensel, väggmålningar i Schwedenhaus i Zürich, exlibris, handtryck på tyg samt modellerat statyetter i
trä med afrikanska motiv. — Repr. i Historiska museet i Göteborg. — Göteborg.

BRUCE

1. William Blaire B., målare, f. i Canada 1857, d. i Stockholm 1906. Han studerade i Canada och Paris och har
utfört mariner och kustmotiv från Sydfrankrike och Sveri-
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ge. — Repr. i N. M. med Vågen och Det stora molnet.

2. CAROLINA Maria Benedicks-B-., den förres maka, målarinna, skulptris, f. i Stockholm 1856, d. i Västkinde,
Gotland, 1935. Utbildad vid akademien samt hos Falguiére i Paris. Hon har i akvarell målat fint stämda landskap
från Gotland samt modellerat manliga porträttbyster. — Repr. i N. M. o. museet i Visby. — B. testamenterade
sin kvarlåtenskap till ett konstnärshem, Brucebo, på Gotland.

BRUCKMANN, FREDRIK, emaljmålare och gravör, f. i Stockholm, verksam i Paris i slutet av 1600-talet. Han
har utfört förnämliga emaljdosor med porträtt av Ludvig XIV.

BRUGGNER, Johannes, målare, f. i Leufsta Bruk 1902, studier i Stockholm, Tyskland och Paris. Bland hans
arbeten märkas figurkompositioner, landskap med lappländska fjällmotiv eller från Pyrenéerna, gärna lyriskt
hållna, samt stilleben. — Stockholm.



BRUMMER, BEATA, f. Mårtensson, målarinna, konsthantverkare, f. i Lund 1880, d. i Stockholm 1956,
studerade vid tekn. skolan i Stockholm, i Paris och Italien. Hon har vanl. i tempera och akvarell målat kanal- och
gatumotiv från Venedig, dessutom goda blomsterstycken. B. var flera år anställd vid Gustafsbergs porslinsfabrik,
där hon på ett smakfullt sätt dekorerade prydnadspjäser. Var flera år bosatt i New York och donerade vid sin
bortgång betydande summor till svenska konstnärer.

BRUMMER, Carl Johan, målare, tecknare f. i Nyköping 1814, d. i Stockholm 1871. Efter studier vid
akademierna i Stockholm och Köpenhamn utförde han små eleganta miniatyrer på elfenben eller papper: porträtt,
genre och landskap. — Repr. i N. M. och M. M.

BRUNANDER, IWO, målare, tecknare f. i Stockholm 1892, d. i Göteborg 1956. Han målade idylliska landskap,
intimt skildrade, och var flera år

konstnärlig ledare hos Almqvist & Wikséll i Uppsala. B. verkade även som tecknings-lärare, bl. a. i Malmö och
Göteborg.

BRUNDIN, ERNST Ivar Sture, målare, grafiker, f. i Malmö 1902, studier vid målarskolor i Stockholm,
Göteborg etc., studieresor i utlandet. Han har i olja och pastell utfört landskap, däribland väl-stämda vintermotiv,
blomsterstilleben och dekorativt hållna träsnitt i färg. — Repr. bl. a. i H. M. K. — Stockholm.

BRUNDIN, HANNA, målarinna, grafiker, f. 1914 i Malmö. Utb.: Sk. målarsk. och Essemsk. Malmö,

H. Isenstein och H. Nielsen, Köpenhamn. Grafik: Forum (Bertil Lundberg). Off. arb.: Malmö, Eslöv och Sthlms
stad saml. Repr. i M. M., mus. i Ystad, Växjö, Borås. — Limhamn.

BRUNÉR, Eni HERBERT Valdemar, målare, tecknare, f. i Stockholm 1904, har mest bedrivit självstudier. Han
har utfört landskap med motiv från gamla kulturbygden, skogshyggen etc. Färgen är ofta gråaktigt nedstämd med
realist, utförda detaljer och säker teckning. — Stockholm.

BRUNIUS, Carl Georg, arkitekt och konsthistoriker, professor i grekiska i Lund, f. i Tanum 1792, d. i Lund
1869. Han ledde den stora restaureringen 1833-59 av Lundadomen och har dessutom ombyggt ett 40-tal
skånekyrkor och slott. Efter hans ritningar är bl. a. uppfört biskopshuset i Lund. B. främjade återupptagandet av
romanska och gotiska stilarna i Sverige.

BRUNIUS, Per GÖRAN Gomer, målare och skulptör, f. i Lidingö 1911; studier vid akademien, hos Otte Sköld
och i Paris. Han har utfört porträtt, figurkompositioner i landskap; t. ex. Flicka i solhatt, djurteckningar och
mariner, dessutom teaterdekorationer. — Repr. i N. M., Mo. M., Gävle och Västerås museer. — Lidingö.

BRUNNBERG, HANS Axel,

arkitekt, f. i Stockholm 1911, studier vid
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akademien och tekniska högskolan bygg-nadsråd 1951. Han har ritat bostäder samt industri- och offentliga
byggnader. — Stockholm.

BRUNNER, NILS Göran, målare, tecknare, f. i Lund 1923, har studerad vid Sk. målarskolan, akademien, i
Danmark och Frankrike. Han har utfört figursaker, landskap och stilleben. Repr. i Mo. M. och M. M. —
Stockholm.

BRUNO, WALTHER, skulptör, f. i Hälsingborg 1896, d. i Stockholm 1946. Han sruderade vid tekn. skola och
har utfört ett stort antal medaljer och porträttreliefer.

BRUSE, NILS PETTER, målare, skulptör, konsthantverkare, f. i Slätaröd 1867. d. 1958 i Torekov, autodidakt.
Han har utfört marinmålningar samt skulpterat galjonsbilder, t. ex ”Cleopat-ra” och ”Saltpeter” utanför mus. i
Torekov. — Repr. bl. a. i Sjöfartsmuseet i Oslo.



BRUSELL, Johan Gottlob, målare, f. i Stockholm 1756, d. där 1829. Han bedrev studier i Frankrike och Italien
samt utförde flera målningar efter Desprez’ skisser.

BRUSEWITZ.

1. ANITA Margareta Elisabeth B., skulptris, f. i Genua, Italien 1927; stud. vid akademien och Konstfack samt
under resor i Grekland och Egypten. Hon har modellerat porträtthuvuden och smärre figurer.

2. Kurt GUNNAR B., den förras bror, tecknare, f. i Ekerö, Stockholms 1., 1924; stud. vid akademien samt under
resor i Europa. Anställd som tecknare vid Stockholms-Tidningen 1947, har även gjort illustrationer till arb. av
Frans G. Bengtsson, bokomslag etc. — Repr. i N. M. — Stockholm.

BRUSEWITZ, GUSTAF Henni, målare, f. i Göteborg 1812, d. där 1899. Han har utfört historietavlor, ofta med
me-

deltida motiv, t. ex. Venderna i Kungahäl-la, dessutom altartavlor. — Repr. i G. K. M. med ett 15-tal arbeten.

BRYDE, VILHELM, J:son, arkitekt, f. i Stockholm 1888, stud. vid tekn. skolan där; har gjort ritningar till ett
flertal privatbostäder samt privata inredningar och anställdes 1923 som arkitekt vid filmstaden i Råsunda. —
Stockholm.

BRYTH, ARVID,

skulptör, f. Huskvarna 1905. Utb.: Slöjd-för. Gjort realist, polykroma träskulpturer. Off. arb.: Göteborg, Mölndal
m fl., kyrkor i Värnhem, Gärdhem, Torsö. — Alingsås.

BRÅNE, Anna BARBRO, målarinna, f. i Jönköping 1925, stud. i Stockholm, bl. a. för Otte Sköld, samt i Italien.
Han har i en nedstämd, harmonisk färg utfört stadsmotiv med betonande av koloriten. Repr. i mus. ijönköping,
Växjö, Borås. —Jönköping.

BRÖMSSEN, Gerhard BIRGER von, målare, f. i Västerlanda, Bohuslän, 1894, studier bl. a. på Valand. Han har
målat figursaker, gärna barn och humorist, uppfattade, entonigt hållna landskap, erinrande om Wilhelmssons
arbeten, samt djurtavlor, ofta höns. — Göteborg.

BUCHHOLZ, HEINZ, målare, tecknare, f. i Berlin 1906, stud. där samt i Frankrike och Spanien. Han har i olika
teknik utfört figursaker, landskap och blommor. — Göteborg.

BULGERIN, JOACHIM (van), kom till Sverige på 1540-talet och ledde 1545-1556 uppförandet av Vadstena
slott, vars förste byggmästare han var.

BULL-HEDLUND, B., se Hedlund, B.

BUNGEMÄSTAREN, benämningen på en till namnet okänd skulptör, verksam bl. a. i Bunge på Gotland under
första hälften av 1300-talet. Hans arbeten utmärkas av elegans, t. ex. S:t Olof från Bunge (nu i Stat. hist. mus.,
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Sthlm), en madonna i Över-Selö kyrka och en Olofstaty från Vallstena (i Gotlands fornsal, Visby).

BUNNEL, SVEN,

tecknare, grafiker, f. 1929 i Borås. Han har gjort studieresor till Spanien. B. har erhållit Kristianstads stads
kulturstipendium 1965 och Skånes Konstförenings stipendium 1966. Repr. i N. M., M. M., Kristianstad och
Helsingborgs museer samt i H. M. K. — Kristianstad.

BUNTH, Lars HERMAN Mananus, målare, f. i V. Nöbelövs s:n, Skåne, 1847, d. i Malmö 1935. Studerande i
Stockholm och Paris. Målade genreartade interiörer, ofta gråstämda, vittnande om rika anlag, dessutom
slättlandskap. Hans Fiskarhustru finnes i privat ägo i Malmö. — Väl repr. i M. M., även i Ystads museum.

BJURÉN, Bo Arvid STEN, målare, f. i S. Munkarp, Skåne, 1909, studier i Berlin och hos Jules Schyl. Resor i



Tyskland, Österrike, Schweiz. Han har utfört stora, socialt betonade figurframställningar i halvkubistisk stil samt
dessutom liknande motiv i kakelmosaik och in-tarsia, hållna i få, men harmoniska färger. Repr. i Kulturen i
Lund, Fångvårds-anstaltens kyrksal i Malmö, Körners saml. i Wien och Körners mus., Dresden.. Glasmosaik i bl.
a. Sigfridssalen i Arlöv. — Arlöv, Skåne.

BURMAN, Johan Fredrik Constantin (CONNY),

tecknare, f. i Stockholm 1831, d. där 1912. Elev vid akademien, verkade som teck-ningslärare vid flera skolor i
huvudstaden. Han har utgivit några samlingar pennteckningar, bl. a. Småplock ur papperskorgen och
Krumelurer, präglade av godmodig satir. B. gjorde även ritningar i sot samt akvareller, bl. a. med motiv från
Klara sjö.

BURMEISTER, GABRIEL Henne, målare, grafiker och keramiker, f. i Karlshamn 1886, d. i Timmernabben
1946; studier i utlandet samt vid akademien i Stockholm. Han har utfört dekorativt hållna landskap samt grafiska
blad i akvatinta och

tonetsning. Var verksam som ledare för ke-ramisk fabrik (s.k. Gabrielfajans). Repr. i N. M., G. K. M., M. M., etc.

BURSTRÖM, CURT Vilhelm, målare, grafiker, f. i Stockholm 1920, d. 1964 därst., har studerat vid akademien,
i Spanien och Frankrike. Hans tidigare arbeten äro naturalist, figurer och landskap, senare abstrakt, t. ex.
akvatinabladet Komposition. — Repr. i N. M. och Norrköp. museum.

BUTOVITSCH, LOLA, målarinna, f. i Warszawa 1900, har studerat vid akademien i Stockholm. Hon har
företrädesvis målat porträtt i olja. — Stockholm.

BYLAND, INEZ Saga Kristina, målarinna, f. i Dals Ed 1890, d. 1961 i Lerum, elev på Valand. Har utfört
landskap i olja.

BULOW, FOLKE Wilhelm Matteus, målare, grafiker, f. i Motala 1905, d. 1961 i Roglösa, har studerat på
Blombergs målarskola samt vid akademien i Sthlm och vidare i Paris. Han har gjort figurkompositioner och
stadsbilder, stundom snömotiv. Även utfört dekorationer med motiv ur Fritiofs saga i Odinsborgs världshus,
Gamla Uppsala.

BULOW—HUBE, RUNA, f. Ekwall, målarinna och skulptris, f. på Romanö, Småland, 1890, elev vid
akademien under Milles. Har utfört blomsterstycken etc, i akvarell samt modellerat småfigurer, barnreliefer och
porträttbyster, t. ex. major Nilsson. — Repr. i N. M. och M. M. — Stockholm.

BYSTRÖM, Jöns ERIK, målare, f. i Brunflo, Jämtland, 1902, elev hos Wilhelmson i Sthlm. B. har målat
landskap och interiörer. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M. och i Östersund. — Drottningholm.

BYSTRÖM, Johan Niklas,

skulptör, f. i Filipstad 1783, d. i Rom

1848. Efter studier vid akademien i Stock-
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holm kom han 1810 till Rom. Här utbildade han sig med Sergel som mönster i ny-klassictisk riktning. Mästare
var han i särskilt marmorbehandling, men föga originell. Bland hans bästa arbeten må främst nämnas: Sovande
backantinna, Bellmans-bysten på Djurgården samt vidare Ung kvinna, Oskulden (båda i N. M.), Venus
(Stockholms slott), statyer över Linné, Karl XI m. fl. — Även repr. i G. M.

BYZANTIOS (verkl namnet okänt), stenmästare, verksam på Gotland omkring 1150-1185. Han har huggit 15
got. dopfuntar samt funten i Dalby (Skåne), dessutom reliefer å Hogräns Vänge och Väte kyrkofasader.

BÅÅTH, Hilding Teodor, målare, f. i Göteborg 1900, d. i Växjö 1980, självlärd, studieresor i ett flertal
europeiska länder. Han har i pastell utfört landskap, men mest blomvisioner, t. ex. Mörk Amaryllis, utmärkta av



fint färgspel.

BÅÅTH, Elin Maria (MAJA) målarinna, f. i V. Ingelstad, Skåne 1883; utbildad vid H. K. S. Har i olja och
akvarell målat landskap och blommor. — Repr. i museerna i Kalmar och Växjö. — Loc-karp, Skåne.

BÅCKLIN, NILS Gustav, målare, f. i Stockholm 1913, elev bl. a. hos Oilers och Grünewald. B. har
huvudsakligen målat i figurkompositioner. — Stockholm.

BÄCKMAN, Karl Axel, målare, tecknare, f. i Härnösand 1868. d. 1941 i Rönninge. Studerat vid tekniska skolan
och akademien i Stockholm. Huvudsakligen verksam som tecknare med ka-tikatyrer och skämtserier i
veckopressen.

BÄCKMAN, NILS Bertil, målare, grafiker, f. Karskrona 1896, d. där 1946, har studerat i Stockholm, Holland,
Belgien och Frankrike. Han har i olja utfört gatu- och torgmotiv med figurer samt etsningar och träsnitt med
pittoreska kåkar och scener från nöjesfält och gator.

BÄCKSTRÖM, ARNE Birger Waldemar,

målare, tecknare, f. i Kalmar 1921, autodidakt. Han har utfört naketstudier, landskap och mariner. — Gröndal.

BÄCKSTRÖM, BARBRO, skulptris, tecknare, f. 1939 i Stockholms skärgård. Hon har studerat på Konstfack
1960-64. B. har erhållit stipendier ur Ester Almquists Fond 1966 och Skånes Konstförenings stipendium 1966.
Repr. i N. M., Mo. M., Norrköpings, Kalmar och Sundsvalls muséer. — Lund.

BÄCKSTRÖM, HOLGER,

tecknare, f. 1939 i Lund. Studier vid

Konstffack 1960-64. Repr. i N. M., Mo.

M., M. M. och Norrköpings museum. —

Lund.

BÄCKSTRÖM, JOHAN, allmogemålare, f. 1773, d. 1830. Hans produktion, bestående av dekorationer på skåp,
bord m.m. visar drag av såväl rokoko som nyantik. B:s färgbehandling är ytterst effektfull. Repr. i Nordiska
museet, Östergötlands och Linköpings stads museum och hembygdsmuseet i Kisa.

BÄCKSTRÖM, MONICA, konsthantverkare, formgivare på Boda Glasbruk, f. 1939. Studier vid Konstfack.
Saml.utst. på R. och Stedelijk Museum, Amsterdam. Hon har utfört barfronter för Svenska Lloyd och fondvägg i
isolerglas för Brandstodsbolaget i Jönköping. Hon har även gjort inredningsarbeten för Sverige-husets restaurant
och glasshop i Sthlm. Repr. i N. M. — Eriksmåla.

BÅUNG, KAI,

målare, f. 1898. Han har utfört vanl. små landskap, i vilka han med enkla medel fått fram en poetisk stämning. B.
har även tecknat den vackra lyxblanketten n:r 19, gjort julmärken m. m. — Stockholm.

BÖCKMAN, BENGT, målare, tecknare, grafiker, f. 1936. Han har studerat grafik för Bertil Lundberg. Utf.
nyrealistiska bilder med stark tidsför-ankring. Off. arb: ASEA Västerås. Repr.
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bl. a. i N. M., Mo. M., M. M., Värmlands och Norrköpings muséer och Ateneum i Helsingfors. — Bjered.

BÖCKMAN, Carl EDGAR, konsthantverkare, f. i Malmö 1890, har studerat vid h. konstindustriella skolan i
Sthlm samt vid keramiska fackskolan i Prag. B. är keramiker och har utformat särdeles vackra prydnads- och
nyttopjäser. — Repr. i N. M. och Konstindustrimus., Prag. — Stockholm.

BÖKLIN, Gustaf DAVID, målare, f. i Bärbo, Södermani., 1879; d. 1961 i Råby-Rönnö, Södermani., stud. i Paris,



Spanien och Italien. Utom porträtt har han utfört landskap i olika teknik och från olika länder.

BÖKI.IN, PERERIK Valdemar, målare, f. i Bärbo, Södermani., 1913; studier vid akademien och i utlandet. Har i
olika teknik utfört varierande ämnen. — Stockholm.

BÖRÉN, JOHN Gustaf August, målare, f. i Malmö 1903. Han har utfört välstämda landskap, ofta med skånska
motiv, interiörer och stilleben. — Hökö-pinge, Skåne.

BÖRJE, GIDEON Gustav, målare, f. i Stockholm 1891, d. 1965 i Simrishamn. Studier vid tekniska skolan där,
resor till Italien och Frankrike. Han har utfört landskap, ofta med italienska kust- och stadsmotiv, figurmålningar
och stilleben, stundom, naivistiskt hållna. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., N. O., W. och S. M. K.

BÖRJESSON, Agneta (AGNES)

Fredrika,

målarinna, f. i Uppsala 1827, d. i Alassio 1900. Hon var Boklunds elev och studerade i Düsseldorf. B. har målat
åtskilliga eleganta genrestycken, gärna med figurer i kostym från äldre tider, t. ex. Gamla minnen (N. M.) och
Skrivande dam (G. K.

M.).

BÖRJESSON, Birger ANSGARIUS, målare, f. i Hanhals, Halland, 1903, elev på Valand samt i Paris. Han har
målat landskap i olja, mjukt hållna och med motiv från Västkusten. — Repr. i G. K. M. och museet i Gävle. —
Hanhals, Kungsbacka.

BÖRJESSON, Sven Mårten BIRGER, målare, f. i Göteborg 1914, självlärd, studieresor i Tyskland, England och
USA. Han har mestadels målat djurtavlor, särskilt småfåglar och flygande änder, väl insatta i naturen, gärna i
snö. — Göteborg.

BÖRJESSON, BROR Oscar Eugén, målare, f. i Stockholm 1903, utbildad vid akademien. Han har målat porträtt
i olja, akvarell och tempera. Repr. i Örebro museum. — Stockholm.

BÖRJESON.

1. Johan (JOHN) Laurentius Helenus B., skulptör, f. i Tölö socken (Halland) 1835, d. i Stockholm 1910. Han
studerade först vid konstakademien och sedan i Rom. Där utförde han bl. a. Kägelspelaren (i G. M.) och for
sedan till Paris, där han modellerade Fången viking (Stockholm). B. har skapat ett flertal statyer, bl. a. Holberg (i
Bergen), Geijer (Uppsala), Axel Oxenstierna (Stockholm), Stenbock (Hälsingborg), Karl XI (Karlskorna) samt
den ypperliga ryttarstatyn av Karl X Gustaf (Malmö). Bland hans många goda porträttbyster må nämnas:
Nikodemus Tessin d. y. (k. slottet Sthlm) samtj. Nordenfalk d. y. B:s skulpturer äro ideella och monumentalt
hållna med betonande av karaktäristiken. — B. var professor vid ak. 1886-1907. — Repr. i N. M., G. K. M., S.
M. K., Bergens mus. och Trelleborgs mus.

2. BÖRJE B., skulptör, den förres son, f. 1881, d. 1958 i Stockholm, har modellerat porträttbyster, t. ex. Per
Brahe (Gränna) och C. Sahlin (Ing;vet.-ak.).

3. GUNNAR B., målare, den förres broder, f. på Nielstrups gård (Danmark) 1877, d. på Bornholm 1945; har
utfört friskt hållna landskap samt porträtt, ofta av militärer och barn samt av fadern (akademien).
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4. Helena (LENA) B., de förras syster, har utfört konstindustriella föremål, statyetter, särskilt barn o.s.v. Hon
förestod några år Maison Watteau i Paris, — Stockholm.

BÖRJESSON, LARS Roland, målare, grafiker, tecknare, f. i Göteborg 1922; stud. vid Valand samt under resor i
ett flertal länder. Han har utfört landskap med spanska motiv samt tjurfäkt-ningsscener i en dramatisk och
intensiv stil. B. har också lämnat en svit etsningar till egna dikter. — Repr. i Mo. M., M. M. och G. K. M. —



Stockholm.

BÖRJESSON, MIMMI, f. Lundström, konsthantverkare, f. i Stockholm 1858, d. där 1953. Hon startade 1904
jämte Agnes Branting ateljé Licium för konstnärliga textilier och utförde kartonger till i hög grad smakfulla
arbeten, särskilt paramentik, bl. a. till Tyska kyrkan i huvudstaden.

BÖRSUM, BROR,

skulptör, keramiker, f. i Oslo 1925. Utf. romantiska stads- och landskapsbilder, bruks- och prydnadskeramik i
sintrat lergods. — Repr. i mus. i Borås. Hudiksvall, Karlstad. — Mariefred.

BÖRSpN

1. GÖSTA Fredrik B., tecknare, f. i Gamleby, Småland, 1894, stud. bl. a. i München. Han har utfört figurer och
landskap.

2. Åke Fredrik INGE B., den förres broder, målare, f. i Gamleby, Småland, 1898, stud. i Frankrike. Han har
utfört landskap och stilleben. — Repr. i Borås museum. — Borås.

BÖRTNER, Per GUSTAF Arvor, målare, f. i Stockholm 1905, stud. i Köpenhamn och hos Grünewald. Med
dekorativ bredd och kraftig kolorit har han hämtat motiv från norrländska fjällvärlden, stundom öven från
Västkusten. — Repr. i Bollnäs och Kristianstads museer. — Göteborg.

BÖRTZ, SIGVARD,

målare, grafiker, f. i Norra Mellby, Skåne, 1904; studier för Carl Wilhelmson och vid akademien. Han har utfört
porträtt, landskap och stilleben, särskilt blommor. — Repr. i Kristianstads och Linköpings museer. — Osby,
Skåne.

BÖTTCHER, HELGE Emil Georg, målare, f. i Landskrona 1907, huvudsakligen självstudier, bl. a. i Danmark.
Han har i livlig, men välstämd kolorit utfört figurer i interiör samt bibliska ämnen såsom Jakobs dröm och
Sakarias syn. — Landskrona.

BÖÖS, HILDA Martina, konsthantverkare, f. i Öved, Skåne, 1824, d. i Stockholm omkr. 1892. Hon var en
framstående glasetsare och fick flera gånger diplom för sina arbeten; utgav också ett par arbeten om glasetsning.
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CAINBERG, ERIK,

finsk-svensk skulptör, f. i Nedervetil 1771, d. i Åbo 1816. Han uppmärksammades av Sergel och blev elev vid
akademien i Stockholm samt vistades därpå i Rom. Han var verksam på Sergels ateliet och har utfört bl. a. goda
porträttmedaljonger, t. ex. av Wetterstedt.

CALLMANDER

1. Carl REINHOLD Konstantin C., målare, f. i Örebro 1840, d. i Göteborg 1922; studerade i Tyskland, Belgien
och Frankrike. Utom några mindre betydande porträtt och genretavlor har han utfört dekorativa arbeten och äger
särskilt förtjänst som återupplivaren av glasmåletiet i Sverige. C. har gjort tak- vägg- och glasmålningar i
Uppsaladomen, Oskar Fredriks kyrka i Göteborg, domkyrkan i Karlstad

o.s.v. Han har även gjort kartonger till vävnader med Bellmansmotiv. — Repr. i N. M. och G. K. M.

2. IVAR C., arkitekt, den förres son, f. i Göteborg 1880, d. i Stockholm 1951; genomgått Chalmers och tekn.
högskolan, har ritat bl. a. hovrättsbyggnaden i Malmö samt privathus i Stockholm, t. ex. L. M. Ericssons byggnad
vid Kungsgatan.

CALLMER, WERNA Emma ]ohanna, målarinna, f. i Malmö 1887, d. I960 i Malmö, har studerat vid H. K. S.



samt under resor i utlandet. Hon har i akvarell och tempera utfört dekorativa och välstämda landskap och
blomsterstycken, även gjort förnäma hyllningsadresser.

CAMPBELL.

1. CarlEGRON C., målare, f. i Linköping 1883, d. 1967 i Borgholm, har studerat på Valand samt i Köpenhamn,
Tyskland, Italien och Paris. — Under flera år haft målarskola. — C. har målat välstämda landskap i olja och
tempera med motiv från Småland och Öland, även stilleben, de senare stundom i pastell, samt en stor
väggmålning i Ljungarums skola.

2. Claes Eric (CLASSE) Harald C., den förres brorson, målare, grafiker, f. i Göteborg 1910, har studerat på
Valand samt på Otte Skölds målarskola, Stockholm. Han har målat genretavlor samt landskap, bl. a. vårmotiv
från stränderna av Vättern, dessutom grafiska blad, t. ex. Solglänta, Gata. Repr. i mus. ¡Jönköping, Linköping,
Borås m. fl. — Jönköping.

CAMPENHAUSEN, BODO Balthazar Frans von

målare, konsthantverkare, f. i Wesselhof, Livland, 1898, sv. medborgare 1926. Han har studerat bl. a. vid
akademien i Berlin samt privat i Riga, Reval och Wien. C. har i akvarell utfört fint tonade landskap, gärna med
borgruiner från de baltiska staterna, arkitektur- och parkmotiv från Lund o.s.v. Även modellerat keramiska
arbeten. — Repr. i museet i Kristianstad. — Lund.

CHAMPHUYSEN, GOVERT Dirksz, nederländsk målare, f. i Gorkum omkring 1624, d. i Amsterdam 1672.
Han vistades i Sverige 1652-65 och arbetade här för Hedvig Eleonoras räkning. Han är en av de allra tidigaste
konstnärer, som upptagit sven-
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ska djur- och landskapsmotiv. C:s tavlor erinra ofta om P. Potters, men överträffa stundom dessa i färgens
friskhet. C. har möjligen vistats i Skåne, varom bl. a. vittnar ett stort landskap med kor och bönder (på
Övedskloster) samt en dråplig krogscen (i M. M.). Han är även repr. i N. M. och på Gripsholm.

CANTERY, ARTHUR, målare, f. i Piteå 1897, elev vid akademien, studieresor i Europa. Han har målat porträtt
och norrländska vinterlandskap, ej sällan med renhjordar, genreartade figur-tavlor, t. ex. med kolare, mariner och
kustmotiv. — Piteå.

CANTZLER.

1. AXEL Leopold C., skulptör och målare, f. i Stockholm 1832, d. där 1875. Han studerade vid akademien i
Stockholm, därpå i Tyskland och Italien. Bland hans skulpturer är Erigone mest känd; målningarna, vanligen
landskap, äro torra och "akademiska”. Repr. i N. M. med landskap från Sabinerbergen, även i G. K. M.

2. JOHAN Oscar C., den förres bror, målare, tecknare, f. i Stockholm 1844, d. där 1921, studerade i hemstaden
och i Paris. Han målade porträtt, bl. a. Oscar II, genre och landskap. C. gjorde även teckningarna till 5-, 50-, och
100-kr:sedlarna.

CANTZLER, CARL Fredric August, tecknare, målare, f. 1821 i Stockholm, d. därstädes 1864. Han målade
detaljerat noggranna teckningar, ofta friska och ljusa akvareller, med motiv hämtade bl. a. från Gotland, Stora
och Lilla Karlsöarna, Stockholm och England. Repr. i N. M., G. K. M., M. M., Nordiska museet och i
Järnkontorets samlingar.

CARDELL, HELGE Oscar, målare, f. i Malmö 1902, d. 1972, stud. vid Skånska målarskolan i Malmö samt
under resor i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. Han har målat landskap, vanligen i en blond, välstämd
kolorit. Repr. i M. M. Västerås, Ystad, Halmstad m. fl. museer.

CARDON



1. JOHAN Elias C., litograf, f. i Stockholm 1802, d. där 1878. Elev vid akademien o. i utlandet. Jämte Spong
startade han en litografisk ateljé i Stockholm, varifrån flera goda blad utgingo. — Repr. i N. M., G. K. M.

2. Karl OSCAR, den förres broder, litograf, f. i Stockholm 1812, d. där 1899. Han har utfört flertalet porträtt i
Mellins Sveriges store män, planscherna till Byströms skulpturgalleri etc. — Repr. i N.M., G. K. M.

3. Matilda Cristina (KERSTIN) C., dotter till C. ]., målarinna, f. i Sthlm 1843, d. där 1924, stud. vid akademien
och i utlandet. Hon har utfört porträtt i olja och pastell, bl. a. av kungl. pers., Gustaf Rydberg, Sven Hedin m. fl.
samt stilleben och genretavlor. — Repr. i N. M., M. M.

CARLBERG, ERIK Theodor, målare, f. 1911 i Uddevalla. Grundare till målarklubben "Bohusklicken” 1946.
Han har gjort studieresor till Frankrike, England och Tyskland. C. är framför allt uppskattad för sina marin- och
landskapsmålningar, de senare från Bohuslän och Norrland. Repr. i ett flertal privata gallerier både i Europa och
U.S.A. — Uddevalla.

CARELL, Gustaf (GÖSTA) Imanuel, skulptör, f. i Stockholm 1888, d. 1962 i Stockholm, har studerat i
Köpenhamn och New York. Han har utfört bl. a. statyer av Gustaf III och C. L. J. Almquist (Börssalen,
Stockholm) samt ett 80-tal medaljer, framför allt av Sergel (1940), och porträtt-reliefer. — Repr. i N. M., G. K.
M., museerna i Norrköping och Uppsala, S. M. K.,

N. O. och Helsingfors, på kgl. slottet i W., i Wien etc.

CARELL, LARS Johan Adolf, målare, skulptör, f. i Stockholm 1893. Han har varit elev hos Helm. Osslund och
sedan studerat i Tyskland. C. har målat porträtt och särskilt landskap med motiv från Norrland och Västergötland,
steniga kustpartier och stilleben i målat trä. — Stockholm.
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CARENDI, KURT Joel Bertil, målare, f. i Vara, Skarab. län, 1905, d. 1971, egen utbildning. Han har bl. a. i vaga
konturer utfört figursaker i kol, blommor i olja etc. — Repr. i N. M., Mo. M., Norrköpings och Gävle museer.

CARL XV, se KARL XV.

CARLBERG, BENGT Filip, målare, tecknare, f. i Nordmaling, Ångermanland, 1897, d. 1967 i Sthlm; studier vid
olika konstskolor i Stockholm samt under resor i Holland och Frankrike. Han har utfört gatupartiet och landskap
från Frankrike, ofta med betonande av det atmosfäri-ska. C. har även utfört teckningar i stockholmspressen. —
Repr. i Umeå mus.

CARLBERG, BERTIL Harry Claes, skulptör, målare, tecknare, grafiker, f. i Ystad 1916, stud. hos Otte Sköld
och i Paris. Bland hans arbeten märkas smärre rytmiskt hållna småfigurer, stadsmotiv och figursaker, landskap
och stilleben, vanl. i en dämpad kolorit. — Stockholm.

CARLBERG, Carl David HUGO, målare, f. i Nässjö 1880, d. i Malmö 1943, elev av Malmström och vid
akademien, studieresor i utlandet. Han har målat porträtt samt landskap i olja, ofta med vår- eller vintermotiv,
lyriskt uppfattade och hämtade från Småland, eller hamnstycken; gärna med motiv från Bornholm. I akva-
rellartad teknik har C. gjort små utsökta blad med samma motiv. — Rept. i N. M., Mo. M., M. M., L. U. K.,
Växjö, Borås

0. s. v., även i London och U.S.Ä.

CARLBERG.

1. Johan Eberhard C., arkitekt, f. i Göteborg 1683, d. i Stockholm 1773. Han blev 1727 stadsarkitekt i
huvudstaden, där han ritade flera byggnader och bl. a. restaurerade Storkyrkan.

2. Bengt, Wilhelm C., den förres broder, arkitekt, f. i Göteborg 1696, d. där 1778. Han var stadsarkitekt i
hemstaden, där han bl. a. ritade Ostindiska kompaniets hus. Han gjorde även stadsplan för Alingsås.



3. Carl Wilhelm C., son till C 2, arkitekt, f. i Göteborg 1745, d. där 1814, efterträdde sin far som stadsarkitekt.
Han har bl. a. ritat domkyrkan i Göteborg samt den vackra herrgården Gunnebo.

CARLBERG. JOHN Otto, målare, f. i Dingtuna, Västmanland, 1904; stud. vid H. K. S. och i utlandet. Han har
utfört fint silverstämda landskap i gouache och akvarell, ofta kvällsmotiv samt vår- och vinterstycken. Repr. i
mus. i Västerås och Sala. — Västerås.

CARLBERG, LOUISE Kathinka, f. Peyron,

målarinna, f. i Stockholm 1911; studier hos Otte Sköld och på akademien i Stockholm samt vid målarskola i
Paris. Hon har bl. a. utfört vårlandskap. — Repr. i N. M.

— Stockholm.

CARLBORG, Carl RUDOLF,

målare, arkitekt, f. i Stockholm 1892, d.

1963 i Uppsala. Han har — ofta i akvarell

— målat kulturhist. värdefulla och tids-trogna interiörer från olika hem, kök, butiker, restauranger etc., ofta med
ett drag av humor. C. har även varit anställd som inredningsarkitekt vid NK. Representerad i ett flertal museer.

CARLBORG, STEN Harry, målare, konsthantverkare, f. i Kisa, Östergötland, 1900, självstudier, bl. a. ¡Finland
och Danmark. Han har i välstämda toner utfört figursaker och landskap med motiv från Jämtland och Skåne,
även symboliska arbeten, dessutom småfigurer, gärna i trä, nyttoföremål i metall etc. — Lund.

CARLEMAN, Carl GUSTAF Vilhelm,

målare, grafiker, f. i Malmö 1821, d. i Saltsjö-Järla 1911; stud. vid akademien och i Düsseldorf. Han målade en
del fornnordiska ämnen, senare genrestycken, gärna med småflickor, samt hist. betonade motiv, t. ex. Vegas
ankomst, Tyska kyrkans brand etc. Bland hans litografier må nämnas En students missöden (12 blad med text av
A. J. Afzelius).

6 — Svenska konstnärer
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CARLÉN, Carl Henrik Jensen-, arkitekt, tecknare, grafiker, målare, f. 1888 i Lund, d. 1957 i Stockholm. C.
studerade vid Tekniska högskolan 1909-14 samt under resor i Europa. Han målade landskap och porträtt, utförde
kopior av El Greco m. fl. men utmärkte sig framför allt som karikatyrtecknare. Repr. i N. M.

CARLESON, se Brag 2.

CARLHEIM- GYLLENSKÖLD CARL Edvard,

f. 1768 i Karlskrona, d. 1819 i Augsburg. Utnämnd 1798 till chef för Dramatiska teatern. Repr. med akvareller
och teckningar i N. M. och i U. B.

CARLHEIM—GYLLENSKÖLD,

HAQVIN,

arkitekt, f. i Stockholm 1899, genomgått tekn. högskolan och akademien. Han har bl. a. ritat Statens
maskinprovn.anstalt i Uppsala samt ett flertal fabriks- och privatbyggnader. — Bromma.

CARLMAN, Hugo CONRAD, skulptör, f. i Karlskrona 1891, d. i Stockholm 1946; utbildad vid akademien samt
under resor i Tyskland, Frankrike och Italien. Bland hans arbeten märkas den vackra Pastoral (N. M ),
Sjöfartsmonumentet vid Älvsnabben, staty över Wachtmeister i Karlskrona, porträttbyster och reliefer, dopfunt i
Förkärla kyrka, sjöfartsmon. i Karlshamn, Staffanstaty i Gävle, m. m. Repr. i Mo. M.



CARLMAN Carl Emanuel (MANNE),

länsarkitekt, f. i Ljungby, Småland 1900; genomgått tekn. högskolan, stadsplane-studier i USA. Länsarkitekt i
Kristianstads

1. 1938-46, sedan utredn. ang. stadsplaner i Stockholm. — Halmstad.

CARLSON, CARLSSON se även KARLSON, KARLSSON

CARLSSON, Fredrik Wilhelm ALEXANDER,

skulptör, f. i Stockholm 1846, d. i Rom 1878. Han var elev av Molin och sällsynt

begåvad. Särskilt var C. intresserad för nordisk mytologi och utförde bl. a. den präktiga frisen Baldersbrenna
(privat ägo, Göteborg) samt Loke bindes av gudarna (N. M.). Särdeles formskön är hans Vas med dansande
backanter (i G. K. M., där han är väl representerad).

CARLSSON, HARRY, tecknare, grafiker, målare, f. i Norrköping 1913. Utf. landskap och framför allt
stadsbilder. — Repr. i mus. i Norrköping. — Norrköping.

CARLSSON, Gustaf HERBERT, f, i Vänersborg 1912. Utbildad genom självstudier. Finstämd lyrisk
naturmålare. Han har särdeles väl med gouachetek-nikens möjligheter i en mjuk och harmonisk kolorit fångat
den svenska sommarens blomsterflora. Representerad: Vänersborgs museum och Östersunds museum. — Are.

CARLSSON, JAN—ERIK, målare, f. 1929 i Kalmar. Studerat vid NKI, ABF:s och Kalmar Yrkesskola. C. har
målat interiörer och skärgårdsmotiv i milda färger och kraftfullt manér. — Kalmar.

CARLSSON Jan Sigfrid ALFONS, målare, grafiker, f. i Rättvik, Dalarna 1900; studier på egen hand, även
utomlands. Han har utfört gatumotiv, sjöstycken, bl. a. från Vättern och Capri samt stilleben med blommor,
dessutom abstrakta saket. — Repr. i kgl. slottet, Sthlm. och i W. Sign. Alfons. — Stockholm.

CARLSSON, Konrad ARVID, målare, tecknare, skulptör, f. i Getinge, Halland, 1895, d. 1962 i Falkenberg,
studier i Göteborg och Paris. Bland hans arbeten märkas porträtt, figursaker och landskap, dessutom fresker i
Västra folkskolan och Stadskällaren i Falkenberg. — Repr. i museet och rådhuset i Halmstad.

CARLSSON, HEDVIG Elisabeth Augusta,

målarinna, f. i Harlösa, Skåne, 1869; elev vid H. K. S., studier i London, Paris, Tyskland och Italien. Hon har
målat porträtt, landskap och blommor samt har under fle-
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ra år ritat mönster till Kåbergs Tapetfabrik. — Stockholm.

CARLSSON, Gustav HUGO, målare, f. i Hällefors, Örebro 1., 1902, stud. hos Otte Sköld och i Frankrike. Bland
hans arbeten må nämnas landskap från Bergslagens mossmarker, utförda i harmonisk färg, ofta dämpad och i
stora plan. — Sign. Aspe. — Stockholm.

CARLSSON, JOHN Emanuel, målare, f. i Sundbyberg 1896, stud. vid akademien och i U.S.A. Han har målat
landskap med indianer samt motiv från stockholmstrakten. — Sundbyberg.

CARLSON, John Fabian, svensk-amerikansk målare, f. i Ukna,Småland, 1875, emigrerade till U.S.A. 1886, d.
där 1945; mest bekant för sina landskap. Repr. i flera amerikanska museer.

CARLSON, Gösta LAURENTZ, målare, f. i Linköping 1900, d. 1974, stud. på Filip Månssons atelieer, Sthlm.
Han har utfört figursaker samt landskap, ofta fjällmotiv, dessutom dekorativa arbeten i al fresco. — Repr. i
Linköpings museum. — Malmslätt.

CARLSSON, MAX Gregor, målare, f. i Malmö 1914; stud. på Sk. målarskolan, i Frankrike och Spanien. Han
har utfört porträtt, figursaker, interiörer och stilleben, ofta med dragn, åt kubism och i en diskret, dov ton. Repr. i



M. M., mus. i Eskilstuna. — Malmö.

CARLSON, Vilhelmina (MINA), f. Bredberg,

målarinna, f. i Stockholm 1857, d. där 1943, studerat i Frankrike. Hon har utfört flera fint uppfattade porträtt, bl.
a. självporträtt. Repr. i N. M. med ett par damporträtt samt i W.

CARLSSON, Nils Evert, målare, skulptör, f. i Borås 1922. Studier för konstnär Bengt Andrén samt under resor i
Holland, Frankrike och Italien. Målar blommor och gatumotiv i en dunkel, väl-stämd ton. — Borås.

CARLSON, NILS Torsten Paul, målare, grafiker, f. i Göteborg 1920; utbildad i hemstaden och Paris. Han har
målat "plankubistiska”, abstrakta stilleben, stundom med inslag av naturalism. — Göteborg.

CARLSSON, STIG Olov Lennart, skulptör, f. 1932 i Lidköping. Studier vid Konstfack. Studieresor till Italien,
Spanien. C. är en konstskapare med sällsynt fantasi och ostridig begåvning. Off. arbeten: Fundament i brons,
Lidköpings torg 1955, keramikrelief för Hägerstens kyrka, metallrelief; klippspik och plåtdetaljer på bläst-rad
fur, för Sv. Stålpressnings AB i Olof-ström. — Bromölla.

CARLSSON, SVEN Gunnar, målare, f. i Stockholm 1911, stud. där bl. a. på Berggrens målarskola. Bland hans
arbeten märkas barnporträtt och figursaker, gärna socialt betonade; Ålderdomshem, Åldringar i kaffestuga. —
Sign. Sven Gunnar. — Stockholm.

CARLSSON, SVEN,

målare, skulptör, f. i Malmö 1913. Utf. trä- och järnskulpturer samt svartvita målningar. — Repr. i M. M., mus. i
Visby, Varberg, Tessin, — Arlöv.

CARLSTEDT, Jarl BIRGER, målare, f. 1907 i Helsingfors, Finland. Studier vid finska konstföreningens ritskola
och Centralskolan för konstflit, båda vid Atcneum, Helsingfors. Han har gjort studieresor till Tyskland,
Frankrike, Italien. Algeriet, Marocko och Ryssland. C. har målat landskap och stilleben i kubistisk stil. Repr. i N.
M.

CARLSTEDT, MARGARETA Nilsdotter,

målarinna, tecknare, grafiker, f. 1934 i Stockholm. Studier vid Konstfack, H. K. S., olika tekniker, glasfönster,
gobelin, kartongarbeten för murala arbeten. Studieresor i Europa. Off. arbeten: Tem-pera på betong.
Drätselkammaren i Solna 1955, emaljmålning ”Ebb och flod” till Mälarhöjdens T-banestation 1965, färgsättning
av Skärholmens T-banestation
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1966. Repr. i N. M., Arkivet i Lund. — Vällingby.

CARLSTEDT, NILS Torsten Natanael,

målare, f. i Stockholm 1898, elev hos Wil-helmson. Han har utfört porträtt, gatumo-tiv med husrivningar,
landskap med bäckar etc. Färgen är harmonisk, föredraget livligt, brett. — Repr. bl. a. i Visby forn-sal. —
Stockholm.

CARLSTRÖM, CURT Johan Eugen, lärare, målare, f. i Karlskrona 1910, stud. i olika europeiska länder. Han har
målat figurtavlor i olja och akvarell samt gamla pittoreska gatupartier och landskap. — Karlskrona.

CARLSTRÖM, GUSTAF, målare, f. i Göteborg 1896, d. 1964 i Marstrand; stud. vid Althins målarskola i
Stockholm, akademien och i Paris. Han har målat naket, porträtt och landskap i en elegant och säker teknik.
Särskilt må nämnas den vackra nakenbilden Två flickor samt de impressionistiska modellstudierna Laga
underkläder och Den lilla papegojan. — C. har även målat dekorationer till ett 10-tal av Karl-Gerhards revyer;
även dekorativa arbeten i m/s Stockholm. — Repr. i G. K. M. samt Gävle och Eskilstuna museer.



CARLSTRÖM, OLLE, målare, tecknare, f. 1920 i Väddö församling, Stockholms län. Studier vid Tekniska
skolan och Academie Libre i Sthlm, Acade-mie de la Grand Chaumiére och André Lhote, Paris. Studieresor i
Europa och Nord-Afrika under 5 år. Utfört en monumentalmålning i Centralbiblioteket, Ljus-ne 1956. Han är en
levande målare, en av våra intressantaste nyexpressionister med ett stort koloristiskt register. Repr. i N. M., Mo.
M., museerna i Örebro, Sundsvall, Umeå och Eskilstuna samt H. M. K. — Stockholm.

CARLSUND, OTTO Gustaf, målare, grafiker, f. i S:t Petersburg, 1897, d. i Stockholm 1948. Han har studerat i
Dresden och Paris och utfört s. k. “Plan-

plastiskt” måleri i surrealistisk riktning. — Repr. i N. M., Mo. M., Eskilstuna och M. M.

CAROVE

1. CARLO C., italiensk stuckatör, verksam i Sverige, d. där 1697. Han har gjort praktfulla arbeten, särskilt flera
tak i Drottningholms slott, vidare på Jakobsdal, gravkor i Gillberga kyrka, gravkapell i Värnhem m. m.

2. GIOVANNI C., den förres broder, stuckatör, arbetade i Sverige 1664-67, särskilt vid takdekorationer på
Drottningholm.

CARPELAN, Wilhelm Maximillian, gravör, f. i Lojo, Finland 1787, d. i Stockholm 1830. Han har graverat
kartor samt utfört illustrationer i akvatinta till reseskildringar, mest från Norge samt till Thersnes Fodna o. närv.
Sverige, dessutom målat landskap.

CARRÉ—LAGERSTRÖM, RUT, se Lagerström, O.

CASPARSSON, ANNA Charlotta Sofia,

målarinna, f. 1861 i Lövingsborg, Östergötland, d. 1961 i Saltsjöbaden. C. gjorde åtskilliga utlandsresor bl. a. till
Holland, Frankrike och Spanien. Först 1945 ställde hon ut några arbeten, och samma år visades hennes verk på
utställningen "Nordiska konstnärinnor” i Liljewalchs. C. anv. för sina arbeten ett bottenmaterial, vanligen av
siden eller sammet och arbetar fram sitt motiv med hjälp av olikfärgade tygbitar, tofsar, spetsar, glaspärlor,
snörmakeri-er, smycken och andra stoffer och någon gång med oljefärg. Den naiva charmen i C:s verk är
övertygande ursprunglig. Repr. i Mo. M.

CASPARSON, MARIA, målarinna, f. i Saltsjöbaden 1901, d. 1964 i Saltsjöbaden, har studerat vid akademien.
Hon har utfört porträtt, landskap och soliga interiörer.

CASSEL, ANNA Mana,

målarinna, f. i Grythyttan, Närke, 1860,

84Cassel

Cederquist

d. i Stockholm 1937; studerade vid akademien. Hon målade landskap gärna i grå toner och med motiv från
Norrland, Stockholms omgivningar o. Skåne, även blomstersaker.

CASSEL, CARIN Ragnhild Maria, målarinna, f. 1902 i Sthlm. Studier vid Wilhelmsons målarskola, Otte Skölds
målarskola, Académie Libre och i Paris. C. målar landskap, stilleben och porträtt i olja och akvarell samt
teckningar i fetkrita. Repr. i Mo. M., mus. i Norrköping, Tessin. — Stockholm.

CASSEL.

1. ARNE Nils C., målare, f. i Djursholm 1898, d. 1965 i Stockholm, elev vid akademien samt i Paris. C. har
målat landskap i en diskret ton, och med känslig, mjuk teckning har han även gjort porträtt, t. ex.: av fadern,
professor Gustaf C. Han är bl. a. repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., W. och Gripsholm.

2. Astrid DAGNY C., den förres hustru, målarinna, f. i Stockholm 1908, studier utomlands. Hon har målat soliga
landskap, gärna med lyrisk hållning, strandbilder med badande etc. Repr. i Mo. M. — Stockholm.



CASSEL-UNDBECK, CARIN, målarinna, f. i Stockholm 1902. Utb.: Wilhelmsons målarsk., Paris. Utf. collage
och målningar, ofta abstrakta. — Repr. i Mo. M., mus. i Norrköping. Tessin. — Stockholm.

CASTBERG, JOHAN Christian, målare, tecknare, f. i Norge 1911, har studerat utomlands. Han har utfört
porträtt, t. ex. av Carl Eldh, litografier och bokillustrationer. — Repr. i N. M. och W. — Stockholm.

G4 TON, Johan Lorens, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1753, d. där 1808. Han var Flodings elev och har
stuckit flera porträtt i koppar, bl. a. efter Scheffel samt efter uti. konstnärer, t. ex. Le Moine, Natoire och
Watteau, exlibris m. m. Repr. i N. M.

CEDERBERG, DAVID Fritiof, målare, tecknare, f. i Skogs-Tibble, Uppland, 1885; stud. bl. a. i Paris. I akvarell
har han målat landskap, gärna med gamla byggnader och vittnande om säker naturuppfattning samt även utfört
bokillustrationer. — Östersund.

CEDERBERG, ERIC,

målare, f. i Välluv, Skåne, 1897. Han har utbildat sig på egen hand och utfört väl-stämda landskap och framför
allt stilleben, ofta med blommor; även abstrakta arbeten. — Repr: mus. i Helsingborg, Kristianstad, Västerås,
Arkivet i Lund. — Helsingborg.

CEDERBERG, HELGA Kristina, f. Linden,

målarinna, skulptris, f. i Nora 1895, elev bl. a. hos Zadig, studier i Danmark, Tyskland och Paris. Hon har målat
vinterlandskap och blommor samt skulpterat porträttbyster, t. ex. doktor Ljunggren. — Trelleborg.

CEDERCRANTZ, MARY Hortense, f. Sundström,

målarinna, f. i Stockholm 1915. Studerade först hos Otte Sköld, sedermera i Paris för Gromaire. Hon har målat
porträtt samt landskap, bl. a. vårmotiv från Djurgården. Repr. i Mo. M., W., Västerås och Skövde mus. —
Stockholm.

CEDERGREN, Per WILHELM, målare, f. i Stockholm 1832, d. i Spånga 1896. Han har gjort sig känd genom
goda mariner, i vilka särskilt färgen är skickligt återgiven. Repr. i N. M. Nord. museet och G. K. M.

CEDERHOLM, Axel Fredrik, målare, skådespelare, f. i Stockholm 1780, d. 1828. Han studerade vid akademien
och var ibland målare, mest i gouache, ibland aktör. I. N. M. finnes av honom Parti av Kungsträdgården i
Stockholm.

CEDERQUIST, Carl JUSTUS, reproduktionstekniker, grafiker, f. 1855 i Gryts socken, Östergötlands län, d.
1938 i Stockholm. C. utbildade sig till litograf i
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Stockholm och praktiserade som sådan i Paris på 1880-talet. C. gjorde en banbrytande insats inom den svenska
reproduktionstekniken. Repr. med etsningar i N. M.

CEDERSCHIÖLD, Mattias GUNNAR,

tecknare, författare, f. i Västerstad, Skåne, 1887, d. ¡Jönköping 1949; har studerat på Valand, i Köpenhamn och
Paris. C. har utgivit ett flertal böcker, ofta med franska motiv, vilka han illustrerat med raskt gjorda, linjesäkra
teckningar.

CEDERSTRÖM

1. GUSTAF Olof C., målare, f. i Stockholm 1845, d. där 1933; professor vid akademien 1887-1911, dess direktör
1899-1911. Han hade Winge och Malmström till lärare i Stockholm, Fagerlin i Düsseldorf och Léon Bonnat i
Paris. Efter att ha målat socialt och genreartat hållna ämnen, t. ex. Frälsningssoldaten och Begravning i Alsike
samt några porträtt, slog han fullständigt igenom med den stora duken Karl XIII:s likfärd (målad i två exemplar,



det första i G. K. M., replik i N. M.). Han blev sedan framför allt karolinernas målare, och den stundom
gråtonade fätgen understryker briljant de kärva motiven. Bland hans mest bekanta tavlor må nämnas:
Värvningen, En inkvartering, Likvakan i Tistedalen, Narva samt Magnus Stenbock i Malmö (den senare i Malmö
rådhus). Repr. i N. M., W., G. K. M., M. M., L. U. K., U. B. och Ateneum i Helsingfors.

2. CAROLA, C., den förres dotter, skulp-tris, f. i Paris 1878, d. i Stockholm 1954. Hon studerade i Frankrike och
har bl. a. utformat karaktäristiska porträttbyster.

3. THURE Nikolaus C., den förstnämndes kusin, målare, f. på Åryds bruk 1843, d. i München 1824. Han var
elev hos Salmson i Paris och har utfört genretavlor, vanl. elegant hållna och ofta med humoristisk uppfattning.
Klosterintetiörer och munkar förekomma ej sällan på hans tavlor, t. ex. En dag i fastan. Repr. i N. M., Lunds
univ. och G. K. M.

CEDERSTRÖM, Carl HJALMAR, arkitekt, f. i Stockholm 1880, d. där 1953; genomgått tekniska skolan i
huvudstaden, ett stort antal studieresor utomlands. C. har specialiserat sig på sjukhus och bl. a. ritat det högst
imposanta Södersjukhuset i Stockholm.

CEDERSTRÖM, Maria (MINNA), f. Poppius,

målarinna, f. 1883; studier i Paris och Italien. Hon har gjort eleganta miniatyrer på elfenben, bl. a. av prins
Eugen, prinssessan Maria, familjen Bernadotte samt flera uti., furstliga personer. Hon har även utfört förnämliga
porträtt i blyerts och krita. — Rom.

CEDERVALL, ERIK Gustaf, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1923, studiet vid akademien, i Frankrike,
Spanien o.s.v. Bland hans arbeten märkas porträtt, figursaker t. ex. Modell i blått, landskap och stilleben, vidare
en stor temperamålning i Enköpings stadsbibliotek, mosaiker o. fresker. Repr. i N. M., Halmstads mus.
Stockholms Stadsmuseum och H. M. K. — Sundbyberg.

CELSING, ELSA, Charlotta Backlund

-C.,

målarinna, f. i Pulkova, Ryssland, 1880, d. 1974. Utb. Zorn och i Paris. Hon har utfört porträtt interiörer, figurer i
landskap (gärna med snö) etc. — Repr. i N. M., Karlstads och Västerås museer, Leningrad m. fl.

CELSING, PETER Elof Herman Torsten Folke,

arkitekt, f. i Stockholm 1920, d. 1974, stud. vid tekn. högskolan och akademien, lärare i arkitektur vid akademien
1954. Han har ritat tunnelbanestationet i Sthlm, villor, kyrkor, Filmhuset, Kulturhuset i Stockholm, m. m.

CERVIN, ANNA Knstina,

målarinna, f. i Holmedal, Värmland 1878,

d. 1972, utb: akademien, i Paris och Oslo.

Hon har målat i olja porträtt, landskap

(gärna stockholmsmotiv), blommor och

stilleben. — Repr. i N. M. och museet i

Karlstad.
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"CESARE”, se Salzer, Sandor.

CESARE, OSCAR,

tecknare, grafiker, f. i Linköping 1883, d. i USA 1948. Han kom till Amerika i början av 1900-talet och utförde



en mängd älskvärt karikerade porträtt av samtida amerikanare, särdeles väl träffade och alltid vänligt leende,
reproducerade i dagspressen och tidskrifter.

CHADWICK, EMMA Hilma Amalia Löwstädt-C.,

målarinna, f. i Stockholm 1855, d. i Avignon 1932. Stud. vid akademien i Stockholm samt i Paris; var flera år
bosatt i Frankrike. Målade porträtt och genre, stadsbilder och interiörer; var även etsare. Bland hennes arb. må
nämnas den stora duken Fiskarens hemkomst samt flera kustlandskap i N. M., även repr. i Linköpings mus. och i
museer i utlandet.

CHAMBERT, ERIK Gerhard, målare, möbelarkitekt, f. i Norrköping 1902, utbildad vid H. K. S. samt under
utländska studieresor. Han har i tempera målat figurer i interiör samt ritat smakfulla möbler. Repr. i Mo. M. —
Norrköping.

CHAPMAN, Fredrik Henrik af, skeppsbyggmästare, tecknare, f. i Göteborg 1721, d. 1808. Han studerade i
hemstaden, i Stockholm och London. C. har efterlämnat skickligt gjorda ritningar till fartyg med ståtliga
akterspeglar bl. a. reproducerade i ”Achitectura navalis mercato-ria”. För egen räkning ritade han även den lilla
vackra herrgården Skärva utanför Karlskrona.

CHARLEZ, ARNE,

målare, f. 1934 i Sthlm. Studier vid akademien 1959-64 och studieresor i Bulgarien och Turkiet. Deltagit i
utställningen ”Akvarell-Colage-Pastell” på akademien 1966. Off. arb: Målad träskulptör Järvafäl-tet. —
Stockholm.

CHARPENTIER, Carl Otto HOLGER,

målare, tecknare, f. i Växjö 1910, mestadels självstudier. Han har utfört porträtt.

figursaker och välstämda landskap, dessutom dekorativa arbeten, t. ex. i ”Måtten-sport”, i Lund. — Lund.

CHATHAM, GÖSTA Harald, tecknare, f. i Örebro 1886, d. 1961 i Finnerödja. Han har utfört en mängd
humoristiska teckningar, ofta politiska karikatyrer i dagspressen, särskilt Svenska Dagbladet och
Handelstidningen; sedan 1944 i Dags-posten.

CHAUVEAU.

1. EVRARD, C., fransk målare, f. i Paris 1660, d. där 1739- Han inkallades till Sverige av drottning Hedvig
Eleonora 1696, där han dekorerade Drottningholms slott, bl. a. med den stora plafonden Pandoras födelse;
lämnade vårt land 1703.

2. RENÉ C., den förres broder, skulptör, f. i Paris 1663, d. där 1722. Han blev likaledes inkallad till Sverige, där
han ledde dekoreringen av norra flygeln på Stockholms slott. Likaså arbetade han jämte brodern på
överståthållarhuset. I Riddarholmskyr-kan ses hans minnesvård över Karl XI :s gemål.

CHEESMAN, BARBRO, målarinna, grafiker, f. i Arvidsjaur 1915; stud. i Stockholm, Köpenhamn, Frankrike
o.s.v. Hon har målat porträtt, figur och stilleben samt goda färgträsnitt. — Repr. i M. M. och mus. i Östersund.
— Blentarp.

CHIEWITZ, ELIS,

tecknare och målare, f. 1784, d. 1839, studerade vid akademien. Han utförde illustrationer till Bellmans dikter,
utgav Svenskt teatergalleri och en lärobok i linjalritning.

CHIEWITZ, GEORGE Teodor Policron,

svensk-finsk arkitekt och målare, f. i Stockholm 1815, bosatte sig i Finland 1850, d. där 1862; elev vid
akademien i Stockholm. Han har bl. a. gjort ritningarna till Nya teatern och Riddarhuset i Helsingfors. C. var
också en skicklig akvarellist — ett arb. av honom i N. M.
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CHRISTBY, GUSTAV, målare, konsthantverkare, f. i Karlskrona 1884, stud. vid tekn. skolan i Stockholm samt i
Paris. Han har målat landskap i olja och modellerat dek. figurer. — Bromsten.

CHRISTENSEN, CARL Christian, skulptör, f. ¡Jönköping 1878, d. där 1953; har studerat i Paris, bl. a. för
Champion. I sin hemstad har han modellerat ett flertal monument, bl. a. byster av J. A. Olsson, A. Lagerman,
Rösiö, Jönköpings regementes minnesmärke m. m., byst av J. E. Lundström (Tändstickspalatset, Stockholm),
vidare gravmonument, fontänfigurer, dekorativa arbeten i trä, stuck etc.

CHRISTENSON, GUNNAR, målare, f. i Landskrona 1895. Elev vid tekniska skolan i Stockholm o.
konstakademien. Studieresor till England, Tyskland, Holland och Italien. Han har utfört goda landskap och
stilleben i olja samt figursaker i krita och akvarell. — Repr. i Halmstad, Landskrona och Tomelillas museer. —
Malmö.

CHRISTENSSON-de FARAMOND,

LIU,

f. i Djursholm 1900. Utb.: akademien, och i Paris. Journalist i D. N. sign. Becassine. Utf. graciösa teckn.
landskap och blommor.

CHRISTIANSSON, CARL Johan, målare, f. i Göteborg 1906, studier vid Slöjdföreningen samt i Norge och
Danmark. Han har målat kustbilder med fiskelägen i Bohuslän, även teaterdekorationer. — Göteborg.

CHRISTIANSSON, EINAR Vilhelm, målare, f. i Göteborg 1901; studier på Valand, i Köpenhamn, Oslo, Paris
och södra Frankrike. Han har målat porträtt, figurer i interiör, landskap och stilleben. Repr. i G. K. M. —
Göteborg.

CHRISTIANSSON, ROSI Dolores, f. Miingersdorf

målarinna, f. i Rom 1911, studerat i Köpenhamn och Stockholm. Hon har utfört figurer och blomsterstycken i en
klatschig

teknik med starka kontraster. — Ängelholm.

CHRISTOFFERSSON, THOR, målare, tecknare, skulptör, glaskonstnär, f. 1929. Känd under namnet
”Ödemarks-målaren”. Hans mest kända skulptur är ”Dag Hammarskjöldsminnesmärket” i Kaitumkapellet. Utst. i
Sverige och utlandet. Hans glasskulpturer och gravyrer finns i Europa, Amerika och Australien. Repr. i Nordiska
mus., museerna i Hälsingborg och Luleå, H. M. K., Jokkmokks Lappmus., Kiruna stads samling, Tessin-muséet,
Paris, Vatikanmuséet, Rom, Tromsö stads mus., Norge m. fl. — Helsingborg.

CHRONANDER, BROR, skulptör, tecknare, f. i Ystad 1880, d. 1964 i Malmö, har studerat på Valand och i
utlandet. Han har modellerat porträttbyster, bl. a. P. Wieselgren (utanför Göteborgs domkyrka) och Tor Mann
(Göteborts konserthus), skurit småfigurer i trä, t. ex. Dan-serska (G. K. M.) o. tecknat en mängd porträtt.

CIACELLI, ELSA Ström-C., målarinna, f. i Stockholm 1876, d. 1952, utb: akademien i Stockholm samt i Paris,
Tyskland, England och södra Europa. Hon har utfört gamla gatumotiv i olja, t. ex. Marknad, Montmartre,
(Institut Tessin, Paris) samt stilleben, även skurit träsnitt.

— Repr. i N. M., M. M. samt S. M. K. — Stockholm.

CLAESSON, ANNA Olivia, målarinna, f. i Mariestad 1905; autodidakt, studieresor i Frankrike. Hon har målat
blommor och landskap i akvarell bl. a. från Lappland och Norge. — Mariestad.

CLAESSON, BENGT, målare, f. i Malmbäck 1920. Autodidakt. Studieresor i Frankrike, England, Italien, Målar
naivistiskt, naturalistiska bygdestu-dier, ofta folkminnesmotiv. Off. arbeten: Malmbäcks kyrka, Norråsskolan i
Nässjö.



— Malmbäck.
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CLAESSON, IVAR Wilhelm, målare, f. i Jäder, Eskilstuna, 1892, har studerat i Frankrike mest på egen hand.
Han har utfört landskap med fjälltrakter som motiv, dekorativt hållna och i harmonisk färg. — Mariestad.

CLAÉSSON, RALPH, f. i Göteborg 1905; stud. på akademien och Valand, resor i Frankrike, Ungern och
Österrike. Han har i olja utfört figursaker samt kust- och gatumotiv, vanligen ganska konturlöst hållna. Off. arb:
muralmåln. Rom, kyrkomåln, i Venezia-Mestre. — Repr. i Norrköpings mus., i Örebro samt i W. — Göteborg.

CLAESSON, RUNE John Lennart, målare, tecknare och grafiker, f. i Ulricehamn 1930. Han har studerat på
Valand och vid akademien samt under resor i Italien, Schweiz, Holland och Tyskland etc. Har utfört landskap,
stilleben och interiörer. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M„ Ulricehamn, Borås mus. och H. M. K.

CLAESSON, STIG John, tecknare, målare, författare f. 1928 i Stockholm. Studier vid akademien i fem år.
Studieresor i Jugoslavien, Bulgarien, Italien och Frankrike. I lätta, snabba linjer tecknar han situationer,
människor och miljöer, ofta på ett respektlöst, avslöjande sätt. Han har gjort porträtt av svenska städer i
tidningarna ”Joker” och ”Folket i Bild”. C. har även gjort illustrationer i "Röster i Radio”, ”Hörde Ni?” och i
”Dagens Nyheter”, till egna artiklar. Signatur: Sias. Repr. i N. M. och Mo. M.

CLAEZON, ARIS,

holländsk skulptör, verksam i Sverige omkr. 1600. Han har utfört gravmon. och epitafium i Uppsaladomen, i
domen i Linköping, Danderyds kyrka etc. Särskilt hans barnfigurer är graciöst uttrycksfulla.

CLAHR, EMIL Manfred, målare, tecknare, f. i Bollnäs 1905, stud. för Grunewald, Otte Sköld och i Paris. Han
har målat porträtt, figursaker och landskap från Norrland och Öland, vidare från Italien och Paris. C. har också
målat

dekorationer i off. lokaler, gjort teckningar för pressen och illustrerat böcker. — Repr. i flera norrl. museer. —
Edsbyn.

CLARA, AGDA,

målarinna, f. i Norrköping 1875, har studerat hos Wilhelmson och i Paris. Hon har målat porträtt samt landskap
med motiv från Östergötland. — Åsvittinge.

CLASON

1. Isak GUSTAF C. d.ä., arkitekt, bygg-nadsråd, f. på Rottneby (Kopparbergs 1.) 1856, d. i Stockholm 1930.
Efter studier vid akademien med Scholander som lärare for han utomlands några år, där han tog intryck av
italiensk och spansk byggnadskonst. Efter hemkomsten ritade han det Biinsovska huset i Stockholm (1886-88),
som kan betraktas som ett genombrott i vår arkitektur med användandet av huggen sten i st. f. den tidigare
allenarådande putsen. C:s ståtligaste skapelse är Nordiska museet i nederländsk-baltisk renässans. Vidare må
nämnas Hallwylska palatset i Stockholm, Centralbanken därst., Hypo-teksbanken i Lund, rådhuset i Södertälje
och Norrköping. Adelsnäs slott o.s.v. Med dessa byggnader har C. visat sig vara en av den svenska arkitekturens
främste. Repr. i N. M.

2. Isak GUSTAF C. d. y., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1893, d. 1964 i Stockholm. Jämte W. Ghan har
han ritat nya kanslihuset i Stockholm. Han har även där ritat byggnaden till Städernas allmänna brandstodsbolag,
Thulehuset, tingshus i Katrineholm m. m.

3. MARTHA Maria C., f. Bolin, den förres maka, målarinna, f. på Åkers bruk, Södermanland, 1902, har studerat
vid akademien samt i Paris. Hon har målat figursaker, särskilt barn, samt landskap med saftigt gräs och vilda
blommor. — Repr. i N. M., Mo. M.



4. PEDER C., bror till C. 2. arkitekt, f. i Stockholm 1894, d. i Rättvik 1956. Han har bl. a. gjort ritningarna till
kronprinsessan Margaretas minnesmärke i Hälsingborg, till svenska studenthemmet i Paris,
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Apotekarsocictetens hus i Sthlm, samt till nybyggn. för flygvapnet.

CLAUSÉN, Carl ANDERS, målare, f. i Piteå 1904; studier vid Althins målarskola i Stockholm samt i olika
skolor i Paris. Han har utfört gatumotiv, ofta från franska småstäder, figurer i trädgårdsmiljö och blommor. —
Lilla Essingen.

CLEMENS, CURT Anders, målare, f. i Stockholm 1911, d. där 1947, har studerat på Otte Skölds målarskola och
i Paris. Han har utfört porträtt, figursaker och landskap, ofta med motiv från Härnösand. — Repr. i N. M., Mo.
M., G. K. M., M. M., Gävle och Linköpings museer.

CLEVE, OSCAR Reinhold, målare, tecknare, f. i Göteborg 1906, självlärd, stud. i Köpenhamn. Han har utfört
karikatyrer i tusch, blyerts och tempera, stundom erinrande om Arosenius’ arbeten, men ljusate i tonen. C:s
målningar äro vanligen naivist. hållna med satirisk betoning. — Medarbetare i Söndagsnisse-Strix etc. — Repr. i
N. M. och G. K. M. — Hä-verö, Stockholms län.

CLEVE-JON-AND, A., se Jon-And,

A.

CLEVKE- CARLMAN,

tecknare, målarinna, f. i Arvika 1910. Utb.: Tekn. sk., Lhote Paris. Utf. naturalistiska figurer, porträtt, stads- och
landskapsbilder. Off. arb.: St. Lars kyrka Hall-stahammar. — Repr. i mus. i Karlstad. — Stockholm.

CL1NCHETET, se Klingstedt, C. G.

COGELL, Per Eberhard, målare, f. i Stockholm 1743, d. i Lyon 1812. Han var bl. a. elev av Bouchardon och
Gustaf Lundberg, studerade även i utlandet. Han har efterlämnat några ypperliga, men sällsynta porträtt, varav ett
i G. K. M., ett i Sthlms observatorium och ett par i akademien i Lyon.

COLEBRING, JOHNY Levt Sigvard, målare, grafiker, f. i Asby, Östergötland,

1920; stud. på Valand, i Frankrike och Italien. Han har bl. a. målat subtilt lyriska landskap, stilleben och gjort
färgträsnitt, t. ex. Interiör. Off. verk: Väggmålning i S. J:s Sporthall i Göteborg. Repr. i N. M. och G. K. M. —
Göteborg.

COLLBERG, Johan Detloff, målare, f. på Gotland 1796, d. på resa till Sverige 1833. Kom 1824 till England, där
han utförde ett flertal porträtt.

COLLENBERG, Stig Allan,

INGEMAR,

målare, f. i Nederluleå 1926, har studerat vid Konstfack, i Tyskland och Frankrike. Han har utfört ett flertal
dekorativa arbe-en, bl. a. i Sthlms hamnarb.-kontor, skola i Luleå, banklokal i Vällingby samt gobeläng till
tingshuset i Falköping. — Stockholm.

COLLIN, ALFRED,

målare, f. i Falun 1880, d. i Mälarhöjden 1944, autodidakt. Han har utfört mariner med motiv från Nordnorge och
Island samt livfulla fugurtavlor med fiskarbeffolkning.

COLLIN, JOHANNES, skulptör, f. i Göddelöv, Skåne 1873, d. i Lund 1951, utbildad vid konstakademien samt i
Paris. Han har utfört några smärre byster och statyetter, t. ex. Romersk kejsare och Vid den blindes spel. — Repr.
i Mo. M., M. M. Hälsingborgs och Lunds museer.



COLLIJN, PER,

målare, f. i Stockholm 1878, d. 1961, i Stockholm, utbildad vid akademien samt i Frankrike och Italien. Han har
målat stock-holmsmotiv i olja samt blomsterstycken i lackfärger (egen teknik). — Repr. i Sthlms stadshus.

COLLINDER, Kerstin Elisabeth (LISA), f. Wallin,

målarinna, f. i Uppsala 1895, har studerat vid akademien samt under resor i Frankrike och Italien. Hon har utfört
intimt uppfattade barnporträtt och landskap, även teckningar. — Djursholm.
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CORSHAMMAR, ÅKE Albin Gideon,

målare, grafiker, f. i Fredsberg, Skaraborgs 1., 1904; studier vid konstskolor i Berlin och Paris samt under resor i
Frankrike, Italien, Spanien och Grekland. Han hat utfört några porträtt, men mest landskap: skogspartier, stränder
och hamnstycken, vanligen i kraftig, men välstämd kolorit; även vinterbilder. Reklamtecknare. — Bå-stad.

CRAMÉR, ANNA Mana Louise, målarinna, f. i Hamburg 1857, d. 1941, elev hos Aug. Malmström, på
akademien och i Paris. Hon har i olja målat barn- och sagomotiv. — Repr. i akademien med potträtt av Aug.
Malmström i hans ate-lieer.

CRAMÉR, EDWARD, grafiker, f. i Visby 1858, d. där 1928. Utf. landskap och arkitekturbilder fr. Gotland. —
Rept. i N. M.

CRANTZ, BENGT Ivar, målare, f. iToarp, Västergötl., 1916, autodidakt. Han har i olja utfört figursaker,
studiehuvuden, landskap från Tjörn, t. ex. Grå dag, samt stilleben. — Rept. i N. M., Mo. M., G. K. M., etc. —
Dalsjöfors.

CREUTZ, MAGNUS, målare, grafiker, f. i Borg, Östergötland, 1909, utb: akademien, i Frankrike, Italien,
Jugoslavien och Norge. Int. Sv. Allm. Konstför. fr. 1958. C. har i olja målat figursaker och landskap,
hamnmotiv; även verkat som grafiker. Repr. i Borås; Linköpings, Östersunds och Norrköpings museer samt i
Inst. Tessin, Paris. — Stockholm.

CRISTENSON, THURE Lennart, målare, f. i Malmö 1911; stud. på Sk. målarskolan, i Paris och Spanien. Han
har i olja målat figursaker, franska och spanska gatumotiv samt landskap från södra Europa. Konturerna ofta hårt
markerade, färgen dov. — Malmö.

CRONA, GEORG,

målare, grafiker, f. i Helsingborg 1901. Målar stadsbilder, interiörer, karikatyrer

och figurkompositioner. Utfört vägg- o. glasmåln. i allm. institutioner i Helsingborg, Lund, Landskrona. Repr. i
mus. i Helsingborg. — Helsingborg.

CRONA, Urs (LASSE) Wilhelm, tecknare, grafiker, f. i Hälsingborg 1930, stud. vid konstakademien i
Köpenhamn. Han hat utfört raskt gjorda stadsbilder, bl. a. från danska städer, samt humorist, betonade figursaker.
— Helsingborg.

CRONER, Eric GUSTAV, målare, grafiker, f. i Falun 1889, död i Sthlm 1962, har studerat vid akademiens
etsningsskola. Han har målat landskap samt gjort etsningar med skogs-, sjö- och båtmotiv. — Repr. i N. M., Stat.
hist. mus., Stockholm.

CRONHJORT, Carl Gustaf, målare, f. 1694, d. 1777. Han var en uppburen miniatyrist, och bland hans arbeten
må nämnas porträtt av Fredrik I och Ulrika Eleonora (i N. M.).

CRONQVIST, LENA, målarinna, f. 1938 i Karlstad. Studier vid Konstfack 1958-59 och akademien 1959-64.
Utför vardagliga motiv, psykologiskt o. expressivt. Off. arb; Textil i Postbanken. Repr. i Mo. M., Värmlands läns



museum, Umeå — Stockholm.

CRONSTEDT

1. Carl Johan C., arkitekt, f. i Stockholm 1709, d. där 1779. Han har byggt flyglarna på Drottningholms slott
(efter Hårleman) samt Amiralitetskyrkan i Karlskrona (i trä).

2. Fredrik Adolf Ulrik C., den förres son, målare och etsare, f. i Stockholm 1744, d. där 1829- Han studerade
konst i Rom under Sergels ledning o. har efterlämnat några ganska dilettantmässigt gjorda målningar,
porträttmedaljonger och etsningar.

3. Otto Sigfrid (SIGGE) C., arkitekt, släkting till föreg., f. i Karlskrona 1869. Han har bl. a. ritat
utställningsbyggnader, byg-nader vid Gävle-Dala järnväg, landsstats-hus i Göteborg, sjukhus i Söderköping,
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kraftstationer m. m. Restaurerat Ulriksdals slott.

4. RUDOLF G:son C., släkting till föreg., arkitekt, f. i Uppsala 1909, elev vid tekn. högskolan. Ritat privathus.

5. OLGA Pavlovna C., f. Eliena, den förres maka, målarinna, f. på Krim 1908, utbildad i London, har målat
hamnstycken med båtar, alplandskap, porträtt och blommor. Repr. i N. M., Mo. M., Stadsmus. Sthlm, London,
etc. — Stockholm.

CROSS-ERIKSSON, ADELYNE, målarinna, grafiker, f. i Kingston, USA 1905. Utb.: konstsk. i USA,
Akademien. Lär.: Inst. of design Chicago, Calif Labor School San Francisco. Målat landskap, stilleben, porträtt.
— Stockholm.

CUBE, ARVID,

konsthantverkare, f. i Limhamn 1905, elev hos Axel Ebbe och på Konstindustriskolan i Köpenhamn. Han har
utfört nytto- och prydnadsföremål i keramik, glas, brons, sten etc., bl. a. för AB Nybrofabriken. — Fröseke.

CUMELIN, Johan Peter, målare, tecknare, grafiker, f. i Sthlm 1764, d. där 1820; elev vid akademien bl. a. för
Elias Martin. Han har utfört akvareller och teckningar från svenska flottan under kri-

get 1789, grafiska blad, bl. a. porträtt, samt utsikter från Stockholm, Vadstena m. fl. platser.

C ULLBERG, ERLAND, målare, f. 1931. Studier vid akademien och Valand. Utf. psykologiskt intressanta
figurmotiv och landskap. Repr. i Mo. M. och Västerås stad. — Sigtuna.

CYRÉN, GUNNAR,

glaskonstnär, formgivare, f. 1931 i Gävle. Tidigare var han guldsmed. Studier vid Konstfack. Anställd vid
Orrefors Glasbruk. Sysslar med bruksglas, serviser, målat glas. Off. arbeten i Hotell Continental, Sthlm och
Hotel S:t Jörgen, Malmö. Har haft internationella utst. Repr. i N. M., R. m. fl.

CZEPAN, JIMMY,

målare, tecknare, f. i Berlin 1939, autodidakt. Bosatt i Sverige sedan 1960. Utbildning vid HfBK (Högskolan för
bildande konst) i Berlin, Skånska Målarskolan, Forum Målarskola och Skånska Grafikskolan. Ett fletal
utställningar inom och utom landet, utfört en del utsmyckningar i Skandinavien. Hans målningar, oftast
miniatyrer, utgörs främst av realistiska landskap. Ofta kallad ”den magiske realisten”. — Malmö.

CÖLLEN, HENRIK von, se Henrik v. C.
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DAGERMARK, GÖSTA, målare, f. i Eskilstuna 1928. Utb.: akademien. Off. arb.: Årbysk. Eskilstuna, Sv.
Bostäder S. Våtberg. — Rept. i N. M., mus. i Karlstad, Eskilstuna. — Stockholm.

DAHL, Fritz ALWIN Benjamin, målare, f. i Malmö 1889, elev vid tekn. skolan i Malmö, privata studier i Paris.
Han har målat vanl. små landskap och stilleben i en något blek, men välstämd kolorit; i landskapen ser man ej
sällan staffage av hästar. — Bollnäs.

DAHL, ANSHELM, se Wiedb. 2.

DAHL, Knut BÖRJE Lennart, målare, f. i Örkelljunga, Skåne 1920, elev vid Sk. målarskolan, Malmö. Han har
utfört landskap, bl. a. dovt stämda hamnstycken. — Påarp, Skåne.

DAHL, DAVID,

arkitekt, byggnadsråd, f. i Stockholm 1895, elev vid tekn. högskolan och akademien; studieresor utomlands. Han
har gjort ritningarna till Högalids församlingshus, Katarina realskola, Tranebergs-bro, Västerbron, S:t Eriksbron,
bron vid Skanstull, Södermalms h. läroverk för flickor etc. allt i Stockholm samt restauarerat Uppsala univ.-
byggn. — Stockholm.

DAHL, Nils ERIK Konstantin, målare, f. i Örkelljunga, Skåne 1918, stud. vid Sk. målarskolan i Malmö. Har i
olja utfört landskap, bl. a. dovt stämda hamnstycken. — Påarp, Skåne.

DAHL, Frans GUSTAF Abraham, arkitekt, f. i Stockholm 1835, d. 1927. Bland hans byggnader må nämnas
Kungl. biblioteket i Stockholm, posthuset i Sundsvall, flera kyrkor och bankhus i landsorten etc.

DAHL, Jan Enk (JANNE), målare, grafiker, tecknare, f. i Lima, Dalarna, 1924; stud. på akademien och i uti. Har
särskilt framträtt som tecknare och grafiker med Godotserien som huvudverk. — Repr. i N. M., G. M. K., M. M.,
Norrk., Eskilstuna, Borås, Falun, N. O. och S. M. K. etc. — Borlänge.

DAHL, KARL-ARVID Sigurd, målare, f. i Hyllinge, Skåne, 1921, mest utbildad på egen hand. Bland hans
arbeten märkas stadsmotiv och landskap, gärna gråväder, i välstämd kolorit. — Mörarp.

DAHL, MIKAEL,

målare, f. i Stockholm 1656, d. i London 1743, mest verksam i England, påverkad av Van Dyck och särskilt
Kneller. Han är väl representerad i N. M. med flera porträtt, bl. a. av Karl XII, samt med Den heliga familjen. Ett
stort porträtt av D. finnes i M. M.

DAHL, PETER,

målare, f. 1934 i Oslo. Han har studerat vid Academie Libre 1957 och vid akademien 1958-63. Lär:
Gerlesborgssk., Valand. Utf. ett aktuellt, expressionistiskt, kritiskt måleri. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M.
M. m. fl.

DAL, SVEN Erik,

målare, f. i Stockholm 1899, autodidakt.
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Han har bl. a. utfört landskap med dekorativ betoning. — Segeltorp.

DAHL, T., se Sandström, L. T.

DAHL, TORSTEN Herbert, målare, tecknare, f. i Mockfjärd, Kopparbergs 1., 1903, d. där 1967, studerat vid
tekn. skolan i Stockholm. Han har i olja och akvarell utfört diffusa figurkompositioner med bondfolk i arbete på



åker

o. i skog, dessutom lämnat teckningar till ett flertal tidningar och tidskrifter.

DAHLANDER, KNUT Hjalmar, målare, f. i Malmö 1883, d. där 1933- Han studerade i Köpenhamn, i Paris och
Italien. D. har målat landskap med motiv från skånska ostkusten och slätten, ofta med sä-destravar och
bondgårdar, vanligen soliga och i en välstämd kolorit, dessutom stilleben. Han utförde även några grafiska blad i
etsning o. litografi. — Repr. i M. M.

DAHLANDER, MAGNUS Emil, arkitekt, f. i Säter 1862, d. där 1951. Han har restaurerat ett flertal kyrkor, ritat
Kullens fyr samt gjort ritningar till flera offentliga byggnader i Örebro, bl. a. telegraf-och posthus samt läroverk
för flickor.

DAHLBERG, Carl Conrad, dekorationsmålare, litograf, f. 1805 i Malmö, d. 1870 i Stockholm. Studerade vid
akademien i Stockholm. D. är huvudsakligen känd som dekoratör och porträttmålare, framför allt med realistiska
porträtt av sina närmaste. Han utförde även kulturhistoriskt intressanta bilder från Malmö och Ystad. Repr. i M.
M. och Ystad museum.

DAHLBERGH, ERIC (Jönsson), krigare, tecknare, arkitekt m. m. f. i Stockholm 1625, d. där 1703- Han gjorde
ritningar till fästningar inom och utom landet och stod som konstruktör långt före sin tid. Bland hans övriga
byggnader märkas det forna rådhuset och Västra kapellet i Jönköping. Han är dock mest känd genom det stora
verket Suecia antiqua et hodier-na, ett imponerande kopparsticksalbum, till vilket han gjorde teckningarna.

DAHLBERG, John FOLKE,

tecknare, f. i Askersund 1912, d. 1966,

stud. vid tekn. skolan och akademien. Han

har ritat kustmotiv och fantasibetonade

fartyg samt skrivit och illustrerat boken

Cartesiansk dykare (1948). — Repr. i Mo.

M.

DAHLBERG, GUNNEL, målarinna, f. 1908; stud. vid H. K. S., tekn.lär.examen. Hon har i olja utfört landskap
samt blomsterstycken i akvarell. — Gislaved.

DAHLBERG, ÅKE ELof, målare, f. i Göteborg 1910; studier på Valand och Paris. Han har utfört figursaker och
hamnpartier, ofta i dis och snö, dessutom altarskåp i Surte gravkapell. — Repr. i Borås och Gävle museer. —
Göteborg.

DAHLBERG-SUNDBERG ELSIE, se Sundberg, E.

DAHLBOM

1. WILHELM Stephan D., målare, f. i Lund 1855, d. i Snogeröd (Skåne), 1928. Efter studier vid akademien samt
i Frankrike, Italien och Tyskland bosatte han sig vid Ringsjön, varifrån han målade intimt uppfattade landskap,
ofta bokskogsinteriörer. Ett par altartavlor är även utförda av honom. Repr. i N. M., L. U. K., M. M. och
Gripsholm.

2. CLARA-EVA D., den förres dotter, målarinna, f. i Övraby (Skåne) 1886, d. 1972, stud. i utlandet. Utf. goda
barnporträtt samt landskap.

DAHUN, SVEN Erik, målare, tecknare, f. i Östersund 1907, d. 1965 i Stockholm, elev på Berggrens målarskola,
studieresor i Danmark och Tyskland. Han har mest utfört porträtt och vidare landskap.

DAHLQVIST, KARL REINHOLD, målare, skulptör, f. i Stockholm 1900 d. 1971. Stud. vid akademien samt i
Tyskland och Italien. D. har målat porträtt och landskap, blommor i känslig kolorit secco-måln. i ett par kyrkor



samt skulpterat fris i
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Uppståndelseskapellet i Stockholm. Repr. i N. M., Mo. M. och Stat. hist. mus.

DAHLQUIST-LJUNGBERG, ANN-MARGARET, se Ljungberg.

DAHLSKOG, EWALD Albin Filip, konstnär, f. i Stockholm 1894, d. i Gävle 1950, har studerat vid akademien
och företagit utländska resor, bl. a. till Afrika. Han har verkat som monumentalmilare med plafonder i
Stockholms stadshus och konserthus o. utfört dekorationer i Tändsticks-palatset i Stockholm, i Göteborgs
konserthus, i bankbyggnader och biografer. D. är även känd för sina förtjänstfulla arbeten i intarsia, varjämte han
ritat modeller för glas och keramik från Kosta och Bobergs fajansfabrik. Repr. med flera landskap i Mo. M., N.
M., G. K. M., M. M., Gävle, Västerås, Norrköpings museer, W. och New York.

DAHLSTRAND, OVE, målare, tecknare, f. 1929 i Göteborg. Utb. akademien. Målar natur, luft, i kraftig grön
färg omväxlande med bruna färgtoner. Även tidningsill. — Repr. i mus. i Växjö. — Stockholm.

DAHLSTRÖM, Carl ANDREAS, målare och litograf, f. i Stockholm 1806, d. där 1869. Han har utfört små
genretav-lor med svenska motiv, månskens- och bataljstycken (t. ex. på Drottningholm och Rosendal). Han är
dock mest känd för sina litografiska blad, bl. a. med illustrationer till Bellman. Repr. i N. M. och G. K. M.

DAHLSTRÖM, JESSIE Mary, f. Taylor,

f. i Chester, England 1887. Studier i London, Paris och på resor i Italien och Nordafrika. Hon har utfört porträtt,
landskap och stilleben. Repr. i Stockholms stadsmuseum. — Stockholm.

DAHLSTRÖM, STEN Oskar Eugen, skulptör och målare, f. i Värmland 1899; d. 1967 i Åby, stud. vid
akademien, i Paris

o. U.S.A. Bland hans arbeten må nämnas: Madonna, Gårdfarihandlanden, Flyktingar, I krigets skugga, Badande
kvinnor och

Bysömmerska. — Repr. i Mo. M., Norrköpings, Kristianstads, Karlstads, W., och Linköpings museer.

DAHLÖ, TURE Nils, målare, grafiker, f. i Stockholms Näs socken 1895, d. 1970, elev vid Althins målarskola o.
självstudier. Han har målat figurer, t. ex. En smålänning, landskap från Småland och Dalarna, hamnmotiv,
egnahemsbyggen från Stockholms utkanter, fattigmanshem etc. Repr. iN. M., Mo. M., G. K. M., M. M. och
Västerås.

DALÉN, ESTER Matilda, f. Svensson,

målarinna, f. i Älghult, Småland, 1876; har studerat vid flera konstskolor i Stockholm. Hon har utfört figurtavlor,
ofta med bibliska motiv. — Smedby.

DALÉN-LUNDGREN, KJERSTIN Ulla,

målarinna, f. 1913 i Norrköping. Studier vid H. K. S. 1933-36. Studieresor till Tyskland, Ungern, Danmark och
Holland. D. har målat blomsterstilleben men framför allt landskap och stadsbilder från Blekinge och Skåne. Repr.
i Blekinge mus. i Karlskrona.

DAMM, Erik BERTIL, målare, f. på Stynsbergs gård, Uppsala 1. 1887, utnämnd till professor vid akademien
och d. strax därpå 1942. Han studerade i Stockholm samt under resor i Frankrike, Italien och Spanien. D. har
målat figursaker, t. ex. Spanjorska (Mo. M.), men är mest känd för sina dekorativa arbeten, t. ex. Apoteos över
svensk bildning (Stockholms högskola), väggmåln. Bygd och arbete i Gävle landstathus, gobelänger samt
teaterdekorationer bl. a. till Mäster Olof och Othello. Han har också utfört landskap med motiv från italienska
städer. — Även repr. i Thielska gall. och Gripsholms port-rättsaml.



DANIELSON, BARBRO, BMD Född i Mjörne 1923. Målar porträtt, landskap och stilleben i olja. Studier vid
Slöjdföreningens skola, Göteborg 1940-45. Separatutställningar: Gummesons Konstgal-
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leri, Stockholm, Kalmar Konstmuséum, Sturcgallerict, Stockholm, Galleri God Konst, Göteborg, Färg och Form,
Stockholm, Galleri Danielson, Borgholm. Sam-lingsutställningar: Sveagalleriet, Stockholm,
Stockholmssalongen, Liljevalchs Konsthall, Konstfrämjandet, Stockholm, Smålands Konstarkiv, Värnamo,
Smålands Muséum, Växjö, Jönköpings Konstmuséum, Sydosten, Kalmar Konstmuséum, Ölands Folkhögskola,
Vetlanda Konstmuséum. — Repr. i Kalmar Konstmuseum samt ett flertal privatsamlingar, kommuner och
landsting. Har målat ett flertal offentliga porträtt. Studieresor till de flesta europeiska länder, New York, Tunisien
samt Mexico. — Borgholm.

DARDEL, FRITZ Ludvig von, överintendent, målare och tecknare, f. i Neuchâtel 1817, d. i Stockholm 1901.
Han tillhörde Karl XV: s intima krets och har gjort en massa dråpliga, akvarellerade teckningar av personer och
händelser vid hovet eller under konungens resor, vidare folklivsbilder samt litografier. — Repr. i W.

DARDEL, NILS Elias Christoffer von,

målare, tecknare, f. i Bettna, Södermanland 1888, d. i New York 1843. Han har studerat vid akademien,
sedermera i Paris samt gjort resor i Orienten. D. har utfört landskap och i figurtavlor, ofta med högst bisarra
motiv, erinrande om Hieronymus Bosch. Nämnas må: Crime Passionel och Svarta Diana (båda i Mo. M.), Den
döende dandyn, John Blund (Sthlms stadsbibliotek) o.s.v. Han har även målat porträtt, gjort särdeles eleganta
teckningar av unga damer, kartonger till gobelänger samt kostymskisser till Svenska baletten. Repr. i N. M., Mo.
M G. K. M., M. M., N. O., W., Hamburg, Åbo m. m.

DARDEL, SIMONE, se Kihlman.

DARDELL, Carl Fredrik, målare, f. i Göteborg 1813, rymde 1830 till utlandet, dödsår okänt. Han studerade vid
akademien och har bl. a. gjort akvarellerade porträtt av M. J. Crusenstolpe och dennes maka (båda i N. M.).

DARGEMAN, JÜRGEN, tysk-svensk konsthantverkare, f. i Tyskland, kom till Stockholm omkr. 1640, d. där
1688. Han var en skicklig guldsmed o. har bl. a. gjort drottning Kristinas krö-ningspistoler (i Livrustkammaren)
och krona för Karl X Gustaf (nuvarande kronprinskronan, i Skattkammaren).

DAS,

allmogemålare från Dalarna, endast känd som signatur från 1840-talet. Hans målningar är figurrika, gjorda på
väv och papper, kraftig färgskala i tegel, blått, gult och mossgrönt. Hans huvudverk:: ”Vingårds-mannen" och
”Jesu rider in i Jerusalem” 1843, ”De fyra ryttarna” 1844, samt en större inredning på väv numera i Dala fornsal.
Repr. bl. a. i Nordiska museet och Zornmuseet.

DA VER, Rut MARGIT Ellen, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1918; stud. bl. a. för Otte Sköld och i Paris,
resor i Frankrike och Italien. Hon har målat stadsmotiv, t. ex. Djurgårdsgränd, landskap från Normandie, Den
gamla gården etc. — Huddinge.

DE BESCHE,

nederländska arkitekter, verksamma i Sverige.

1. GILLIS Gillisz. D., f. i Luykerland 1579, d. i Nyköping 1648, arbetade vid ombyggandet av Nyköpings slott
och har troligen uppfört det senare ombyggda Vi-byholm i Södermanland.

2. HUBERTD., den förres broder, f. 1582, d. 1664. Han var sysselsatt vid slottsbygget i Stockholm och ritade
även tornet till Tyska kyrkan, brunnet 1878.

3. GERHARD D., den förres broder, f. 1585, d. på Forsmark 1656, lämnade ritningarna till de båda vackra



tornen på Uppsala domkyrka, vilka brunno 1702.

DEDERICHS, se DERICHS.

DEELSBO, CARL, Nikolaus,

målare, grafiker, f. i Bollnäs, Gävleborgs
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län, 1892; har studerat måleri och skulptur vid akademien samt i Paris och Dresden. Målat landskap i olja samt är
representerad med grafik i N. M., S. M. K., i Berlin, Dresden o.s.v. — Stockholm.

DEJMO

1. KURT Egon D., målare, tecknare, f. i Riksgränsen 1919, stud. för Griinewald, i Danmark och Frankrike.
Bland hans arbeten märkas dekorativa landskap och stilleben. Repr. i N. M„ G. K. M„ H. M. K., mus i Uddevalla
m. fl.

2. Agnes ULLA-BRITTA D., f. Emitslöf den förres maka, målarinna, f. i Älmhult, Småland, 1924; stud. i
Göteborg, hos Otte Sköld och i Frankrike. Hon har utfört brett och hållna porträtt, figursaker, landskap och
stilleben, ofta i livlig färg. — Repr. i N. M,, Mo. M., Uddevalla mus. m. fl. — Uddevalla.

DELANG, STIG,

målare, grafiker, f. i Ulricehamn 1912. Utb.: Acad. Julian, André Lhote och Grande Chaumiére Paris. Utf.
realistiska landskap och figurer ofta i blå färgtoner. Off. arb.: Caroli förs. plenisal Borås m. fl. — Repr. i mus. i
Borås och Drammen. — Borås.

DELA VALÉE

1. SIMON D., fransk arkitekt, d. 1642. Han verkade i Sverige under 1630-talet och erhöll titeln ”Kungl.
Majestäts architec-teur”; gjorde ritningar till ett riddarhus, vilka dock ej följdes.

2. JEAN D., den förres son, fransk-svensk arkitekt, f. 1620, d. i Stockholm 1696. Han åtföljde sin fader till
Sverige och fick sin första utbildning av honom, sedermera fullbordad i Frankrike och Italien. D. blev
”riksarkitekt” och överintendent samt uppgjorde i denna egenskap ritningarna till ett flertal offentliga byggnader,
vilka alla kännetecknas av rena, vackra linjer i klassificerande renässans. Han byggde i Stockholm Katarina
kyrka, vilken brann 1723, Hedvig Eleonora kyrka, de Bondeska och Wrangelska palatsen samt framför allt
Riddarhuset, en av de vackraste arkitekto-

niska skapelserna i Sverige. Dessutom ombyggde han Karlberg och Drottningholm, varjämte flera slott i
landsorten uppfördes efter hans ritningar.

DELDEN, CARL Evert Ferdinand, målare, f. i Söderköping 1906. Han har studerat utomlands och målat
idylliska landskap, vanl. i litet format och nedstämda färger med motiv från Östergötland, Skåne och Bornholm,
samt medelhavsländerna. Repr. i N. M., Mo. M., Norrköpings, och Linköpings museum samt H. M. K.

DELEFORS, BENGT, målare, tecknare, skulptör, f. i Gesäter 1917. Utb.: Valand, Lhote Paris. Utf. uttrycksfullt
figurmåleri, intensiva stilleben.

— Repr. i mus. i Borås. — Göteborg.

DELLWIG, BERGLIOTFlorell von, målarinna, f. Bojesen, f. i Köpenhamn 1886; stud. vid olika målarskolor i
Rom, München, Dresden o.s.v. Hon har utfört figurtavlor, landskap och stilleben. — Var flera år bosatt t Sverige.
- Repr. i Lund. — Köpenhamn.

DEMMERS, HELGA Laura Emilia, målarinna, f. i Brännkyrka, Sthlm, 1891, har bedrivit självstudier bl. a. i
England och Holland. Bland hennes målningar i olja eller pastell märkas interiörer, t. ex. Köket, gamla



byggnader, knotiga träd etc.

— Bromma.

DEMUTH, ERIK Georg Alexander, skulptör, f. i Malmö 1903, studier i hemstaden och i Paris. D. har modellerat
naturalist. hållna helfigurer i harmoniska linjer, särskilt av unga flickor, bl. a. Sjutton år. Efter badet. Aven
studiehuvuden, t. ex. Josephine. — Malmö.

DERICHS (Dederichs), Sophonias de, svensk-rysk målare och grafiker, f. i Stockholm 1742, d. i Leningrad
1773. Martin Mytens var hans lärare. D. utförde porträtt vid hoven i Tyskland, Österrike och Ryssland. Han har
även utfört några kopparstick.

7 — Svenska konstnärer
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DERKERT, LIV,

målarinna och tecknare, f. 1918 i Köpenhamn, d. 1938 i Stockholm. Föräldrar: konstnären Bertil Lybeck och
målarinnan Siri D. D. överflyttade 1923 till Sverige. Studerade för M. Gromaire och A. Lhote i Paris 1936—37.
Hon uppnådde hastigt konstnärlig mognad och egenan och arbetade med djärva expressiva form- och
färgexperiment. — En serie pasteller över motiv av H. C. Andersens sagor utförde D. 1934—36. Repr. i N. M.

DERKERT, SIRI,

målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1888, d. 1973, stud.: akademien samt Frankrike, Italien och Spanien. Hon har
gjort figur-målningar i grå toner, vanligen i pastell, interiörer och barnporträtt, de senare ofta som lätt antydda
skisser. På senare år arbetat mycket i betong, med bl. a. i Tunnelbanan Sthlm och i stål: aktuell vägg å Sve-
rigehuset Sthlm 1969. Repr. i N. M., Mo. M. och G. K. M. m. fl.

DESMARÉES GEORG, målare, f. i Stockholm 1697, d. i München 1776. Han kom 1710 i lära hos sin farbror,
Martin Mytens, studerade vidare i Italien samt verkade som porträttör vid olika hov i Tyskland. Han var en
särdeles skicklig konstnär, vilkens arbeten ofta utmärka sig genom en ståtlig pompös hållning. I privatsamlingar
finnas av honom porträtt, bl. a. av Fredrik I och Arvid Horn. Utom en Marie himmelfärd finnes i N. M. av D. en
stor porträttgrupp i präktig kolorit och i M. M. ett porträtt av Arvid Horn; även representerad i G. K. M.

DESPREZ, Jean Louis, fransk-svensk målare och arkitekt, f. i Auxerre 1743, d. i Stockholm 1804. Han blev
presenterad för Gustaf III i Rom och kom genom Sergels förmedling till Sverige 1784. Här gjorde han först
dekorationer till operan Gustaf Wasa, vilka blevo högeligen beundrade. Han fick sedan en mängd liknande
uppdrag och målade dessutom livfulla akvareller samt historietavlor, t. ex. Slaget vid Högland (på Rosersberg);
även repr. i M. M. Vidare gjorde D. projekt till flera offentliga byggnader, som dock ej ut-

fördes på grund av penningbrist. Mest känt torde förslaget till slott vid Haga vara, varav grundmurarna uppfördes
och ännu finnas kvar (”Haga ruiner”). Han hade flera elever och utövade stort inflytande på konstutvecklingen.

DESS AU, INGRID,

konsthantverkare, f. 1923. Studier vid Konstfack 1945 och vid Kasthalls mattfabrik, där hon var designer under
några år. Egen atelje sedan 1958. Medverkat vid flera internationella utst., och gjort mattor till bl. a. Ett flertal
ambassader och handvävda dekorativa vävnader till kyrkor i Småland. Repr. i N. M. m. fl.

DETTHOW, ERIC,

målare, f. i Vassända-Naglum, Alvsborgs 1., 1888, d. i Stockholm 1952. Han studerade vid akademien och
sedermera i Paris, dät han länge varit bosatt. D. har målat särdeles vackert uppbyggda och koloristiskt
framstående landskap samt figurtavlor, porträtt och naket. Han är bl. a. repr. i Mo, M., med sydfranska landskap
och damporträtt, i N. M. samt i M. M. m. fl.



DEURELL, SVEN Alfred Otto, målare, f. i Stockholm 1904, d. 67 i Paris, utbildad på Valand samt vid
akademien. Han har utfört porträtt och figursaker, t. ex. Rödhårig gosse, västkustlandskap, såsom Högsommar
samt stadsmotiv från Stockholm, vanl. i mjuk, fin atmosfärbehandling. — Repr. i N. M., Mo. M. o. G. K. M.

DHEJNE, HANS Erednk, journalist, målare, tecknare, f. i Malmö 1891; har under resor i Europa utfört eleganta
akvareller och teckningar med gamla byggnader, gatumotiv etc. Repr. i M. M. — Malmö.

DIDOFF, ANDERS,

målare, tecknare, f. i öved, Skåne, 1843, d. i Växjö 1910. Han studerade vid akademien och blev sedan
teckningslärare i Växjö, där han målade porträtt, figurtavlor och landskap.
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DIEDRICHS, Thora (DISA)

Carlsdotter von,

konsthantverkare, målarinna, f. på Nygård, Kalmar län, 1885, har bedrivit privata studier. Hon har i olja och
tempera målat klassiska och allegoriska figurgrupper samt utfört textilier i gobeläng och brokad.

— Stockholm.

DEIUSSART, se Dusart.

DIGMAN, GRETA Louise P:son, konsthantverkare, f. i Långås, Halland, 1906, studerat vid Slöjdföreningen.
Hon har utfört läckra akvareller, särskilt blommor på trä, arbeten i batik samt broderier och applikationer i silke.
Repr. i N. M., R.

— Malmö.

DIMMING, B/ENGT, målare, grafiker, tecknare, f. i Göteborg 1919- Han studerade på Valand, sedan i Paris.
Bland D:s arbeten märkas dekorativa målningar i länsstyrelsens lokaler i Gbg, dessutom landskap i naiv, lyrisk
ofta hu-morfylld stil. — Repr. i N. M., G. K. M., Borås, Linköp., Ystads mus., H. M. K., Paris, Pau etc. —
Göteborg.

DINCLAU, HILDEGARD Mana, konsthandverkare, f. i Stockholm 1890. Genomgått H. K. S. och vidare
studerat i utlandet. Hon har utfört förnämliga textilier, särskilt mattor och möbeltyger, bl. a. till kyrkor och
sjukhus. Repr. i N. M. — Stockholm.

DJERF, OTTO,

målare, skulptör, f. i Fägered, Skarab. län, 1868, d. 1954 i Förlövsholm, autodidakt. Han har målat landskap, ofta
med skånska kustmotiv och i tempera, dessutom skurit krusifix m. m. till Förslövs kyrka.

DJURBERG, STEN Ludvig, målare, f. i Hovetorp, Östergötland 1871, har studerat vid konstnärsförbundets
målareskola samt i München. Han har mestadels utfört porträtt samt dessutom fågelstudier. — Forsvik.

DJURBERG, Ludvik (V1GGO)

Stensson,

Målare, f. i Fredsberg, Skarab. län 1909; har studerat vid akademien samt under resor i Tyskland, Holland och
Italien. D. har målat porträtt och figursaker, t. ex. Syende kvinna, landskap, gärna sädesfält, stads-och
ödemarksbilder. — Repr. i Mo. M., Hälsingborg och Borås. — Stockholm.

DOMINICUS MÅLARE, se VER IFILT.

DON ATUS,

en i urkunderna omtalad, troligen italiensk byggmästare, verksam vid Lunds domkyrka omkr. 1105-1145. Han



anses ha huggit ”Jätten Finn” i dess krypta.

DONNÉR, Nils Olof IWAR, målare, f. i Sölvesborg 1884, d. 1964 i Stockholm, har studerat i Stockholm,
Köpenhamn och Paris. Han har utfört porträtt och landskap samt utgivit planschverk med motiv från
Medelhavsländerna. D. har också målat förtjänstfulla hamnstycken, t. ex. Skutor i vinterkvarter och Kä-ringön. -
Repr. i Mo. M., N. O., Västerås, Norrköpings och Kalmar museer samt i W.

DORPH, V1CKTOR,

arkitekt, f. i Karlstad 1862, stud. vid Chalmers tekn. högskola och akademien. Han har bl. a. ritat Centralhotellet
och flera bostadshus i Stockholm, restaurerat Emanuelskyrkan därstädes m. m. — Lidingö.

DREFFLER, HANS Åke, målare, konsthantverkare, f. 1944 i Stockholm. Studieresor i bl. a. Italien och
Frankrike. Stud. vid Skånska Målarskolan 1978-80. Målar mjukt hållna landskap i naturalistisk stil. — Malmö.

DREYER, Georg Leonard, tysk-svensk tecknare och grafiker, f. i Hamburg 1793, d. i Stockholm 1879. Han var
en framstående litograf, vilkens blad utmärkas av teknisk säkerhet, karaktäristik och ett mjukt utförande. De
utgåvos i flera album, bland vilka må nämnas: Galleri av svenska scenens artister.
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DUE, Vrands CHRISTIAN, målare, grafiker, f. i Roskilde, Danmark, 1925; stud bl. a. på Konstfack och
akademien samt flerstädes i Eutopa. Han har målat arkitekturmotiv och landskap samt gjort etsningar, t. ex.
Husen vid höjden, Vindsfönstret. — Repr. i N. M. och H. M. K. — Uppsala.

DUFSTRÖM, Erik GOTTFRID, målare, f. i Hosjö, Dalarna, 1896, elev på Wilhelmsons målarskola. Han har
utfört landskap i olja eller akvarell, gärna vårmotiv med snöfläckar i björkskog och dalgångar. —
Vikmanshyttan.

DUFWA, TORGNY Wilhelm, målare, f. i Stockholm 1876, d. 1960 i Järna, har studerat vid akademien och i
München, resor i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Italien. Han har i olja målat landskap, mestadels
med sörmlandsmotiv. — Repr. i N. M., Eskilstuna museum samt i Buenos Aires.

DUHAIDE, WALTER, målare, f. i Santiago de Chile 1919. Stud. först journalistik, efter akademisk examen
måleri- och skulpturstud. vid ”Bella Artes” Konstakademien i Santiago. Öv. konstkritiker i Aurora, Entretelones
Vista-zo m. fl. samt program för radio, TV, och film. Utf. ett estetiskt och aktivt måleri. Off. arb.: porträtt av U.
Thant i FN-huset i New York. Numera bosatt i Saltsjöbaden.

DUHAN, EVERT Harald, målare, f. i överjärna, Sthlms 1., 1906, stud. för Otte Sköld och i Paris. Han har i olja
och särskilt gouche utfört figursaker, bl. a. naket och zigenartyper, landskap från skånska fiskelägen, Frankrike,
Spanien etc. samt stilleben, allt utmärkt av elegant penselföring. — Stockholm.

DUKE, PEDER,

målare, tecknare, f. i Stockholm 1938. Sign. P. D. Utb.: Konstfack, Acad. Libre, akademien. Lär.: ABF och
Grundsk. f. konstn. utb. — Repr. i N. M., H. M. K.,

Stadsmus. Sthlm, mus. i Linköping. — Stockholm.

DUHS, WALDEMAR, målare, f. i Filipstad 1875; har utfört romantiska landskap med motiv från Värmland. —
Repr. i Karlstads museum. — Molkom.

DUNCKER, (D’Unker), CARL Henning Liitzow,

målare, f. i Stockholm 1828, d. i Düsseldorf 1866. Han var militär och deltog i dansk-tyska kriget 1848-49, där
han fick löjtnantsgrad, vilken han behöll, då han gick in i svenska armén. Han fick stipendium av Oscar I och for
till Düsseldorf 1850, där han gifte sig med en förmögen tyska och kunde sedan odelat ägna sig åt måleri. Från
Düsseldorf gjorde han vidsträckta studieresor, varav blott en gång till Sverige. Han fann så småningom sitt rätta



gebit: resande och nödställt folk, landsvägsriddare och deras konflikter med rättvisan. D:s genretavlor äga även
kulturhistoriskt värde samt röja skarp blick för det karaktäristiska, men visa också medömkan för de små i livet.
Bland hans dukar må nämnas: De försvarslösa inför polismästaren (Berlin, Nationalgalleriet). Ett
konstberidaresäll-skap (G. K. M.), Pantlånekontoret (Amsterdam, ett par repliker med smärre varianter finnas),
Tredje klass väntsal, Andra klass väntsal och Zigenarfamilj i fängelse (de tre sistnämnda i N. M.)

DUNÉR—LEIJONHUFVUD, GUNN-EVELINE,

målarinna, grafiker; f. i Stockholm 1915. Utb.: Konstfack, akad. Florens och Venedig. Expressiva måln.,
experiment i plast, betong och glas. Off. arb.: Mobil Gröna Lund. Gjort scendekor Nya Teatern och Gröna Lunds
revyer. Äv. bokill. — Repr. i mus. i Örebro. — Stockholm.

DUNÉR, STEN Anders Gunnar, målare, tecknare, f. 1931 i Lund. Akademiska studier i Lund. Som målare och
tecknare autodidakt. Studieresot till Holland, Italien och Jugoslavien. D. målar i en vital surrealistisk stil. Off.
verk bl. a. ”Drömmens stora strålknippe” 1965 i M. M. och
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polykrom trärelief ”Hyllning till rörelsen” 1966 i Bollhuset, Lund. Repr. iN. M., Mo. M., Göteborgs stad,
Hälsingborgs, Norrköpings och Borås museer samt H. M. K., — Lidingö.

DUNGE (Björklund), JOHN, träsnittare f. 1890, gjort sig bemärkt som exlibriskonstnär. "Bröderna Grimms
sagor” har han med träsnitt illustrerat 1922-23 och likaså ”Rübezahl, Tyska folksagor”. Repr. i N. M. och
Västerås konstgalleri.

DUS ART, (Dieussart), Jean Baptiste, fransk skulptör, kom till Sverige i mitten av 1600-talet. I Stockholm var
han sysselsatt med Riddarhusets utsmyckning, där han bl. a. ut förde de allegoriska statyerna Freden och Kriget. I
Värnhems klosterkyrka finnas ett par statyer av bly, vilka tillskrivas D.

DUSE, SAMUEL August, major, arkisk forskare, författare, målare och skulptör, f. i Stockholm 1873. d. där
1933. Har utfört impressionistiskt fångade landskap och teckningar med motiv från Antarctic, pingviner och
dylikt. — Var medlem av Konstnärsföreningen.

DUVANDER, GUNNAR, Alexis Algot,

målare, f. i Malmö 1902; har idkat självstudier. Han har i olja och akvarell utfört humoristiska folkskildringar,
caféinteriörer och blomsterstycken. — Malmö.

DYFVERMAN, Carl JOHAN, skulptör, f. i Morlanda, Bohuslän, 1844, d. i Stockholm 1892, stud. vid tekn.
skolan och akademien. Han utförde dekorativa grupper — även i snö — samt figurer å fle-

ra privathus r Stockholm, reliefen Simson och lejonet samt de ståtliga bronsportarna till Lunds domkyrkas
västportal. — Representerad i N. M,. G. K, M. och Ateneum, Helsingfors.

DOREN, ADAM Van, tysk arkitekt och skulptör, verksam i Sverige under senare delen av 1400- och början av
1500-talet. Arbeten av honom finnas i koret av Linköpingsdomen, i Stockholms storkyrka, på Glimmingehus i
Skåne (som uppfördes av D.) och framför allt i Lunds domkyrka. I dess krypta står den av honom skapade,
storslagna sarkofagen över ärkebiskop Birger, ett imponerande brunnskar med satiriska reliefer, samt i ena
tvärskeppet en stor relief med domens tre skyddshelgon. Även smärre skulpturala arbeten av D. finnes i
domkyrkan, vars tornparti och södra tvärskepp ombyggdes av honom. Mellan detta tvärskepp och Lauren-
tierkapellet uppförde han en mäktig strävpelare, senare nedbrunnen.

DÖDERHULTAREN, se Pettersson,

A. R.

DÖLUNG, ERNST Wilhelm, målare, f. i Hälsingborg 1897, d. där 1950, har studerat i Köpenhamn och i Paris.



Han har i olja utfört dekorativt och brett hållna skånska eller franska motiv.

DÖTEBER, CHRISTIAN Julius, tysk-svensk arkitekt och skulptör, f. i Tyskland, verksam i Stockholm 1640, d.
efter 1671. Han uppförde och prydde med skulpturer det s. k. Petersénska huset vid Munkbron i Sthlm och gjorde
även bild-huggeriarbeten på von der Lindeska och Ryningska husen därst.
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EBBE, AXEL Emil,

skulptör, målare och grafiker, f. i Hökö-pinge, Skåne, 1868, d. där 1941. Han studerade för Sinding i
Köpenhamn samt i utlandet. Hans arbeten utmärkas i allmänhet av livlig fantasi och stor formskönhet. Nämnas
må särskilt: Solrosen (Kungsparken i Malmö), Mannen, som byter sig ur klippan (Lund), det imponerande
Invalidmonumentet Famntaget, Irrbloss samt den stora Sjöormsfontänen (alla i Trelleborg), Skogsrå, Lättare än
luft, Den heliga lågan etc. Hans etsningar utmärkas ofta — liksom målningarna — av en bister humor. Ett
praktverk är E:s bibel med text av honom själv samt rikt illuminerade initialer och vigetter. I Trelleborg finnes
ett museum, Ebbehallen, som endast hyser hans originalmodeller, jämte ett par målningar och samtliga grafiska
blad.

EBBEGÅRD, KAJSA, målarinna, f. i Ångermanland 1917, stud. hos Otte Sköld och i Frankrike. Bland hennes
arbeten märkas landskap, särskilt vintermotiv samt stilleben. — Stockholm.

EBBERSTEN, VANJA, grafiker, f. i Lerum 1920. Utb.: Slöjdför., akademien. Utf. trägravyrer m. realistiska
stadsbilder, interiörer och blommor minutiöst utförda. — Repr. i N. M., G. K. M. — V. Frölunda.

EBBESTRÖM, Karl Johan, målare, f. i Fru Alstad, Skåne, 1892, elev vid Sk. målarskolan. Han har utfört
självporträtt, figursaker och kustmotiv i dämpad kolorit. — Repr. i Trelleborgs museum. — Trelleborg.

EBELING, ALLAN Svante, målare, skulptör, keramiker, f. 1897 i Long Island, U.S.A., studier i England,
Holland, Frankrike, Tyskland o.s.v. Han har särskilt framträtt som keramiker med negerskulpturer, Per Gynt,
Jona kastas i havet, djurmotiv etc., även målat stilleben, gjort arbeten i stuck och utfört väggmålningar i
Eskilstuna stadshus och Centrallasarett. — Repr. i N. M., W., Eskilstuna och Metropolitan museum, New York.
— Torshälla.

EBERHARDSON, EBBE, målare, f. 1927 i Läckeby, Kalmar län. Studier vid Otte Skölds målarskola 1947-49.
Ivan Grünewald 1951. Studieresor i Spanien. Utställningar på Kalmar, Jönköping och Växjö museer. Repr. i N.
M., Jönköpings och Kalmar mus. — Läckeby.

ECKERTT, FRITZ Herman Wilhelm, arkitekt, f. i Stockholm 1852, d. 1920, intendent i överintendentsämbetet.
Bland byggnader, som han gjort ritningarna till, må nämnas: kungl. hovstallet samt K. F. U. K. i Stockholm,
Antuna gård m.m.

ECKHARDT, Gerhard (GERRY)

Heinrich Friedrich,

målare, f. i Riga 1902, studier i Stockholm, Paris och München. Han har målat figurer i interiörer, vanl. brett
hållna, samt summariskt behandlade landskap, ofta med motiv från Estland. — Repr. i N. M., G. K. M.,
Östersund, Eskilstuna, Västerås och H. M. K. — Stockholm.

ECKSTEIN, Carl Gustaf,

målare och grafiker, f. i Stockholm 1766,

d. där 1838, han var Elias Martins elev. I
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akademiens samling finnes av honom receptionsstycket David smörjes till konung. Han har dessutom utfört
färgglada etsningar med motiv från Stockholm.

EDBERG, PETTER, se Pettersson,

]. C.

EDE, KARL (Ericsson), skulptör, f. i Hudiksvall 1894, d. i Stockholm 1918. Han studerade vid akademien och i
Paris och har modellerat dekorativt hållna kvinnofigurer, t. ex. Eva, Leda med svanen, även porträttbyster, allt
vittnande om stor begåvning.

EDELMAN, VERA,

målarinna, f. i Hälsingborg 1903, elev vid Oilers' och Griinewalds målarskolor. Hon har utfört porträtt,
genreartade figursaker samt välstämda blomgrupper. — Hälsingborg.

EDELSVÅRD, ADOLF Wilhelm, arkitekt, f. i Östersund 1824, d. i Stockholm 1919- Han har gjort ritningarna
till ett stort antal stationsbyggnader, bl. a. i Stockholm, Göteborg och Norrköping. I Göteborg har han ritat
Hagakyrkan och Engelska kyrkan.

EDENBERG, INGRID, målarinna, f. i Stockholm 1914. Utb.: Acad. Libre. Har framför allt målat naiva
stockholmsmotiv. Off. arb.: S:t Görans och Långbro sjukhus, Danderyds sjukhus. — Repr. i mus. i Jönköping.
— Stockholm.

EDGREN, Jacob (JAC.) Albert, målare, tecknare, f. i Gunnarskog, Värmland, 1899, d. i Arvika 1980. Stud. på
Valand och i U.S.A. Han har i akvarell och tempera målat humorist, betonade genresaker med motiv från
borgerlig miljö, ofta reproducerade i serier, som fått stor spridning i de nordiska länderna och i Amerika.

EDHAKE, Charles FOLKE, målare, tecknare, f. i Göteborg 1902, studier på Valand samt i utlandet. Han har
utfört skärgårdsmotiv från västkusten och landskap med djut. — Göteborg.

EDHOLM, GIDEON, målare, grafiker, f. i Göteborg 1887, d. i Sigtuna 1952. Han studerade på Valand, var
sedan bosatt i Danmark flera år, där han blev uppskattad som etsare. E. målade senare mest landskap i olja.

EDLER, JOHANNES, skulptör, f. i Jämtland 1831, d. där 1910. Han har utfört predikstolar och altarupp-satser i
ett flertal norrländska kyrkor.

EDQVIST, Karl SIMON Natanael, målare, f. i Risinge, Östergötland, 1894, d. 1964 i Finspång, utbildad
huvudsakligen genom självstudier; har utfört brett hållna landskap med motiv ftån norra Östergötland:
sjöstycken, skogspartier, grustag etc. Koloriten är vanligen ljus.

EDSTRÖM, DAVID Emanuel, skulptör, f. i Småland 1873, d. i Los Angeles, U.S.A., 1938. Han studerade vid
akademien och sedan i Tyskland, Frankrike och Italien, bosatte sig 1915 i Los Angeles. Bland hans arbeten, som
ofta är energiskt hållna med betonande av det karaktäristiska samt visa stor, teknisk skicklighet, må nämnas:
Sfinx, Två själar, Den trotsande Lucifer, flera porträttbyster m. m. Repr. i N. M., W., G. K. M. o.s.v.

EDSTRÖM, HELGE Martin Douglas, skulptör, målare, f. i Göteborg 1908, har studerat på Slöjdföreningen samt
på Valand och en kortare tid på akademien. Han har modellerat porträtthuvuden, krucifix etc. och i pastell målat
landskap, hamnstycken och blommor. — Göteborg.

EDWALL, Per GUSTAV, målare, grafiker, f. i Frösö förs., Jämtland, 1902, elev vid akademien, studieresor i
Frankrike, Tyskland, Italien o.s.v. Har utfört porträtt, figursaker, landskap med svenska och franska motiv samt
stilleben. — Repr. i museet i Östersund och i mus. Hudiksvall. — Östersund.

EEK, BIRGER (Ericson), målare, f. i Stockholm 1849, d. i Philadelphia, U.S.A., 1899- Han studerade vid
akademien och i Paris, där han tog livliga
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intryck av Barbizonskolan och utförde fint tonade landskap med figurer. — Repr. i

G. K. M.

EGGELING, VIKING,

målare, f. 1881, d. 1925. Han målade först

kubistiskt betonade kompositioner, senare

rent abstrakta motiv. E. övergick slutligen

till filmproduktion. Repr. i N. M. och Mo.

M.

EGGERTZ, INGEBORG Aurora, f. Westfelt,

tecknare, f. i Stockholm 1855, d. i Småland 1936. Hon studerade vid akademien och i Paris samt har utfört ett
stort antal korrekta teckningar i svenska och franska tidningar. — E. hade även målarskola i olika städer.

EGNEL, JOY Annalisa, målarinna, f. 1920 i Wilhelmina, Västerbottens län. Studier vid Tekniska skolan i Sthlm,
Otte Skölds målarskola, Académie Julian i Paris, akademien i Köpenhamn. Resor till Frankrike, Italien, Spanien
och Nordafrika. Repr. i N. M. Mo. M., Brook lyn museum, U.S.A., New York Public Library, U.S.A., m. fl.

EGNELL, ALLAN Emil Richard, målare, f. i Stockholm 1884, d. 1960 i Stockholm, har studerat vid akademien.
Utfört kompositioner med historiska motiv samt genresaker. Fungerat sedan 1922 som arkitekt och konstnärlig
rådgivare vid inspelning av historiska filmer. — Repr. i museer i huvudstaden.

EGYPTICUS,

gotländsk skulptör, vars verkliga namn är okänt, verksam omkring 1350. Han har huggit rikt ornerade portaler till
Norrlan-da, Hablingbo och Grötlingbo kyrkor, troligen även byggt dessa.

EHRÉN, SVENOLOV, målare, tecknare, grafiker, f. 1927. Studier för Otte Sköld och från 1948 vid akademien.
Som målare har han en mustig kolorit av en viss dunkel glöd. Som grafiker har han särskilt ägnat sig åt
silkscreen-tryck. Repr. i N. M.

EHRENBERG, AUGUST, målare, tecknare, f. i Andrarum, Skåne, 1875, har studerat i Lund samt under resor i
Danmark, Belgien och Frankrike. Han har utfört välstämda landskap med motiv från östra Skåne, ofta vår eller
vinter. Säker tecknare, gärna med stadsmotiv, även illustrerat ett eget arbete. — Kristianstad.

EHRENBERG, Sven GÖSTA, målare, tecknare, grafiker, f. 1923 i Falun. Studier vid akademien. Studieresor till
Irland, Grekland och Italien. Sedan 1947 bosatt i Frankrike. E. visar i sina målningar en stilisering med volym-
och perspektivverkningar. E:s grafiska blad präglas av former och figurer som synes vilja spränga bladens
begränsningsytor. 111. egen bok med 12 litografier ”Eloge des Pecheurs”. Repr. i N. M., G. K. M., museerna i
Borås, Växjö, Karlstad och Falun, H. M. K., konstmus. i Leipzig och Åbo konstmus. — Cap Martin, Frankrike.

EHRENBERG, SOLVEIG Valery Jakobina, f. Borggren, målarinna, f. i Malmö 1914, studier i Paris, Antwerpen,
Rom och under resor i flera länder. Hon har i olja och tempera utfört modellstudier och landskap från Södern.
Repr. i Örebro museum. — Roquebrune, Frankrike.

EHRENHEIM, FREDRIK Per August von,

akvarellmålare, etsare, f. 1859 på Grönsöö i Kungs-Husby socken, Uppsala län, d. 1931 i Montreux, Schweiz.
Studerade målning och etsning i Paris 1887-92. Utgav 1894 ”Etsningar från Grönsöö och Utö”. Repr. i N. M.

EHRENKRONA, MÄRTA, se Jägerskiöld, M.



EHRENREICH, HANIBAL, medaljgravör, f. i Sverige 1678, d. i Tyskland 1741. Hans arbeten blevo
uppmärksammade utomlands, och han fick i uppdrag att utföra medaljer särskilt för tyska regenter, framför allt i
Hannover.
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EHRENSTRAHL, DAVID Kläcker von,

tysk-svensk målare, f. i Hamburg 1629, d. i Stockhlm 1698. Han studerade i Holland och synes ha kommit till
Sverige redan vid 22 års ålder. Här målade han bl. a. ett väldigt ryttarporträtt av Karl Gustav Wrangel
(Skokloster) samt några genreartat uppfattade porträtt, vilka erinra om Sandrart och Honthorst. E. kom i gunst
hos Hedvig Eleonora och fick tillfälle att studera vidare i Italien, där han påverkades av venetianar-na samt var
elev hos Pietro da Cortona. Sedan han besökt de franska och engelska hoven återvände E. 1661 till Sverige, där
han fick titeln hovkonterfejare och en årlig lön på 600 daler silver. Han överhopades med beställningar och måste
skaffa sig medhjälpare, varför han slutligen blott gjorde mindre retuscher på de arbeten, som lämnade hans
atelier. Bland hans bästa målningar må nämnas den imponerande plafonden i Riddarhusets samlingssal,
framställande moder Svea, omgiven av dygderna. På Drottningholm målade E. likaledes plafonder och stora
vägstycken med allegoriska motiv, vidare liknande arbeten i Statskontoret på Gripsholm etc. 1 Stockholms
Storkyrka finnas av honom de två jättedukarna Korsfästelsen samt Yttersta domen. Många av hans mera
genreartat hållna tavlor visa stor friskhet, t. ex. gruppen Brunnsmästaren i Medevi och hans söner (Gripsholm)
samt Neget med papegojor och markattor (N. M ). E. är f. ö. representerad i G. K. M. o. M. M. — Bland hans
många elever märkas D. von Kraft, Mikael Dahl samt dottern Anna Maria (f. i Stockholm 1666, d. där 1720).
Hon målade liksom fadern allegorier och porträtt, bl. a. sex medlemmar av Svea hovrätt. — E. har fått
hedersnamnet ”den svenska målarkonstens fader”.

EHRENSTRÖM, MARIANNE, målarinna, f. i Tyskland 1773, d. i Stockholm 1867. Hon studerade bl. a. för
Belanger och har utfört vackra landskap, ofta i pastell och lavyr; hon var också en uppskattad miniatyrist. —
Repr. i Uppsala univ.bibl.

EHRENSVÄRD, AUGUSTIN, greve, militär, målare, kopparstickare, tecknare, f. 1710 på Fullerö, Västmanland,
d. 1772 på Satis översteboställe, Virmo socken, Finland. Lärde sig i Paris att gravera för N. Larmessin. Under sin
lärares ledning företog han en studieresa till Belgien och Holland. Som utövande konstnär var han känd och
uppskattad av sina samtida och E. intar som landskapist en märkligt självständig hållning, och man kan förmoda
att hans landskap varit utgångspunkten inte bara för Elias Martin utan också för Carl Augusts insatser på
området. Bland E:s arbeten märkes 5 st. oljemålningar, en av dem i N. M. och två mariner ur National-museei
samlingar.

EHRENSVÄRD, Carl August, tecknare och konstförfattare, f. 1745, d. i Örebro 1800. Han studerade i Italien
och blev där starkt påverkad av antiken, vari han såg mönstret för all senare konst. Hemkommen utgav han ett
par arbeten, i vilka han ofta i aforismer framlade sina originella och skarpsynta iakttagelser. Dessa böcker äro
försedda med hans egna teckningar, impressionistiskt fångade och ofta vittnande om stor humor. Hans
karikatyrer överträffa vanligen Sergels i satirisk skärpa. — Repr. i N. M.

EHRENSVÄRD, GERD I:son, f. Nyqvist,

målarinna, f. i Saltsjöbaden 1903; studier vid akademien samt i Miinchen, Paris och Amsterdam. Hon har målat
figursaker, blomsterstycken och stilleben, ofta med grönsaker. — Repr. i Kalmar och Linköpings museer. —
Kalmar.

EHNBERG, GRETA, målarinna, f. i Stockholm 1897. Utb.: Konstfack, skolor i Italien. Gjort kubistiska
mosaikartade collage med starka färger, ofta i mindre format som förlagor till större vävnader. Off. arb.: Vävnad
(m. Edna Martin) Skand. Banken Simrishamn. Repr. i N. M., R., mus. i Linköp., Kristianstad, Örebro, Varberg,
Landskrona, Ystad, Simrishamn. — Simrishamn.
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EICHBORN, JACK,

målare, f, av sv. föräldrar i Manchester, England 1906, privata studier för olika lärare, studieresor i Frankrike,
Italien, U.S.A., Mexico o.s.v. Han har i en kraftig, men välstämd kolorit utfört stadsmotiv, interiörer med figurer
samt blomsterstycken.

— Stockholm.

EINARSSON, STIG

f. 1921 i Finspång. Autodidakt. E. målar vilda naturromantiska landskap med väldigt tryck i den blå färgen. —
Finspång.

EISING, EJNAR,

målare, konsthantverkare, f. i Köpenhamn 1909, stud. vid ak. därst. och i utlandet. Han har i olika teknik utfört
porträtt, figurkompositioner och skogslandskap, dessutom glasetsningar och ritningar till konstindustriella
föremål. — Repr. i M. M.

— Trelleborg.

EITREM, KARIN (Kewe) f. 1916 i Trelleborg. Målat från ungdomsåren. Genomgått ett flertal konstskolor.
Undervisat i teckning o. målning i Medborgarskolan, Vellingeblocket flertal år, samt privatundervisningar.
Konststudier i utlandet. Egna utställningar samt sam-lingsutställn. bl. a. inom företagarvärlden. Repr. i ett flertal
konstföreningar. Mångsidigt måleri m. tonvikt på skånska pilen. — Hälleviksnäs.

EJE, SVEN-ERIC,

(psed. för Swenne Hjalmarsson) född 1928 i Helsingborg. Stud. bl. a. vid Houveds-kousts Målarskola, Göteborg
1970. Studieresor till bl. a. Spanien, Italien, Grekland, Frankrike. Målar i huvudsak landskaps- o. sjömotiv. Repr.
i offentliga samlingar. — Göteborg.

EK, Pehr OLOF,

teckningslärare, målare, tecknare, f. 1919 i Nyköping. Studier vid H. K. S. Stockholm 1942-45 och under resor i
England, Frankrike och Spanien. E. har målat porträtt och landskap, ofta i en kubiserad form. Han har även varit
verksam som illustratör samt utfört bokomslag etc. Repr. i N. M.

EEK, BIRGER,

målare, f. i Stockholm 1849, d. i Philadelphia USA 1899- Utb.: i akademien. Har målat känsliga tidsmässiga
landskap. — Repr. i G. K. M.

EKBERG, ALMA,

målarinna, f. i Lund 1876, d, i Malmö 1924. Hon studerade i Köpenhamn och Tyskland och har målat väl
träffade porträtt, landskap och stilleben. — Repr. i Lunds universitet.

EKBERG, Sven DAVID Bernhard, målare, f. i Malmö 1915, d. i Lund 1954; stud. vid Sk. målarskolan. Han har
bl. a. utfört landskap med skånska motiv, gärna gråtonade, även stilleben.

EKBERG, HJALMAR Vilhelm, skulptör, f. 1924 i Asarum, Blekinge län. Autodidakt. E:s arbeten präglas av
grace, rytm, rymd och stabilitet. Utfört reliefer i brons och trä för AB Urfabriken, Svängsta, Facit-Halda AB,
Missionskyrkan i Ronneby och The Garcia Corporation, U.S.A. — Karlshamn.

EKBOM- WIKSTRÖM, ANN-MARIE,

målarinna, f. 1925 i Västerås. Studier vid Konstfack 1947, Ecole National Superieure des Beaux-Arts, Paris.



Utfört glasfönster till Gamleby kommun. Repr. ¡Jönköpings mus. — Gamleby, Kalmar län.

EKBOM, F. I. M., se Brate.

EKDAHL, GUNNAR Fritz Adolf, målare, f. i Malmö 1907, har studerat vid Sk. målarskolan i hemstaden. Han
har i olja, akvarell och tempera utfört välstämda landskap, gärna med vintermotiv. Repr. i M. M., mus. i
Landskrona. — Malmö.

EKDAHL, INGER,

målarinna, f. 1922 i Ystad. Studier vid olika målarskolor i Sverige och Frankrike. Studieresor och en längre tids
vistelser i Italien och Frankrike. E. är spontanist med fritt och nyckfullt skapande och med stort artistiskt
raffinemang och skicklighet.
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Repr. i Mo. M., Linköpings mus. och Institut Tessin i Paris. — Stockholm.

EKEGÅRDH, HANS Adolf L ucas, målare, f. i Kristianstad 1881, d. 1962 i Paris. Han har fått sin huvudsakliga
utbildning i Paris, där han länge varit bosatt. E. har målat fint stämda, ej sällan entoniga figursaker och landskap,
ofta med motiv från Paris. I Mo. M. finnes av E. bl. a. Porträtt av konstnärens hustru. Även repr. i Västerås mus.
Louvre, Luxembourg, Paris.

— Paris.

EKEKRANTZ, NIKLAS, skulptör, f. ¡Karlskrona 1712, d. där 1772. Han har bl. a. snidat predikstolarna i
Oderljunga och Perstorps kyrkor, epitafi-um i Kristianstads kyrka samt läktare och predikstol i Degeberga kyrka.

EKELUND, Inge AXEL Werner, målare, tecknare, f. i Landskrona 1919; studier i Malmö, bl. a. på Sk.
målarskolan. Han har i olja, akvarell och tempera utfört porträtt, landskap med motiv från Skåne och Halland
samt stilleben, mest blommor. Ett dekorativt drag utmärker ofta hans teckningar, likaså hans färgträsnitt.

— Malmö.

EKELUND, BROR Martin, konsthantverkare, f. i Lund 1878. Har utfört smärre konsthantverksföremål i trä och
elfenben, keramiska föremål, småskulptu-rer etc. — Lund.

EKELUND, EINAR Vilhelm, målare, f. i Göteborg 1898; studier på Valand, resor bl. a. i Frankrike. Han har
utfört impressionistiskt hållna porträtt, gatu-motiv och stilleben i fint stämd kolorit. — Göteborg.

EKELUND, FRANS Hilding, stadsarkitekt, f. i Malmö 1882, utbildad vid tekniska högskolan i Stockholm,
studieresor. Han har gjort ritningar till ett stort antal kommunala och privata byggnader i Landskrona, b. a.
länslasarett, lasarettet i Trelleborg o. s. v. Stadsarkitekt i Landskrona.

EKELUND, INGEBORG Mana, målarinna, f. i Malmö 1908, stud. vid h. konstind. skol. i Stockholm. Hon har
utfört landskap och blomsterstycken, dessutom dekorativa väggmålningar, bl. a. på Gröna Lund i Stockholm. —
Stockholm.

EKELUND, Gustav IVAR, målare, f. 1908 i Sthlm. Autodidakt. Studieresor till Danmark, Frankrike, Spanien
och Tyskland. E. arbetar med landskaps-stiliseringar och fast uppbyggda stilleben och har även sysslat med
träsnitt. Repr. i Mo. M.

EKELUND, JOHN Wilhelm Herbert, målare, f. i Stockholm 1905, elev vid tekn. skolan i Stockholm, sedan på
Althins målarskola. E. har utfört arbeten med motiv från den norrländska fiskeri- och industrinäringen samt
landskap. Har även utfört teckningar till norrlandspressen. — Mjäl-lom.

EKELUND, STEN,

målare, f. i Malmö 1908, elev vid Skånska målarskolan, akademien i Köpenhamn och sedan i Stockholm. Han



har utfört porträtt, bl. a. självporträtt samt av konstnärs-kamrater, ofta utmärkta av stor likhet. — Malmö.

EKELUND, OVE.

målare, f. i ö. Ljungby 1922. Utf. informellt romantiskt måleri, naturmotiv. — Repr. i mus. i Helsingborg. —
örkel-Ijunga.

EKENGREN

1. Per STURE FerdinandE., målare, skulptör, f. i Stockholm 1918, stud. vid h. konstind.-skolan och akademien,
även i Danmark. Han har i olja utfört landskap med lapplandsmotiv samt modellerat smärre figurer. Repr. i N. M.

2. KERSTIN Ulla Margareta, f. Holm, den förres maka, konsthantverkare, f. i Saltsjöbaden 1917, stud. vid h.
konstind.-skolan samt i Danmark. Hon har utfört hemslöjden i Mora. Repr. i N. M. — Järvsö.
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EKERMAN, RUTH,

målarinna, tecknare, f. i Göteborg 1892. Utb.: Maison Watteau och André Lothe i Paris, Otte Sköld. Mest målat
barnporträtt m. känslig färgbehandling, samt blommor och landskap. — Repr. i N. M. — Lidingö.

EKENSTAM, MÄRTA af, se Jarmig.

EKERMANN, ARNE Ludvig, journalist, målare, f. i Borg, Östergötland 1879, d. i Härnösand 1929; elev vid
tekn. skolan i Stockholm. Han utförde särdeles friskt uppfattade landskap i akvarell (min-nesutst. i Stockholm
1930).

EKHOLM, Gustaf GIDEON, målare, grafiker, f. i Göteborg 1886, d. 1952, stud. på Valand. Han har utfört
norrlandsmotiv med röda myrar, skogsinteriörer med stora stenblock etc. Även etsningar med nakna träd. Ej
sällan äro motiven från vintern. — Repr. i G. K. M., Ma-ribo mus. Danmark.

EKLUND, Anders,

målare, födelseår okänt, omtalad som ”contrefaitmålare” i Stockholm 1763, d. omkr. 1802. Han har utfört
porträtt, genre- och fruktstycken samt en altartavla i Skedereds kyrka.

EKLUND, BENGT Ragnar, målare, tecknare, f. i Gävle 1916, stud. hos Ollers och O. Sköld. Han har utfört
stads-motiv med insatta figurer, även landskap och stilleben. Äv. Scendekor och bokill. — Repr: mus. i Gävle,
Hudiksvall.

EKUND, HILDING Oskar, målare, grafiker, f. i Alby, Medelpad, 1909; elev hos Ollers, stud. i Frankrike och
Holland. Han har utfört abstrakta och konkreta saker, bl. a. färgträsnitt, t. ex. Stämgaffeln. — Roslags Näsby.

EKLUND, Karl (KALLE) Oskar, målare, f. i Örebro 1891, d. 1964 i Vadstena, elev vid Althins målarskola och
konstakademien samt hos Axel Törneman. Resor i Danmark, Holland, Frankrike och Italien. Han har utfört
porträtt i olja, land-

skap med motiv från östgötaslätten samt idyller från Vadstena. — Repr. bl. a. i Mo. M. och museerna i Linköping
och Örebro samt tingshuset i Mjölby.

EKLUND

1. PEHR Henrik Mortimer E., målare, f. i Lund 1875, d. där 1943, studerat i München och Paris. Han har utfört
flera porträtt, bl. a. av fadern, domprost E. (svenska kyrkan, Köpenhamn), landskap med motiv från södra
Frankrike, Paris och skåne-kusten, dekorativa målningar i banklokaler i Lund samt hamnstycken från Stockholm.
Koloriten är ofta ljus med läckra molnformationer. — Repr. i museerna i Lund, Trelleborg och Tomelilla.

2. Louise (LOULOU) Jeanette Octavia E., f. Drelick, den förres maka, f. i Grimarp, Småland, 1883, d. 1973, utb:
tekn. skola samt maken; studieresor utrikes. Hon har ofta i olja och i pastell utfört fint stämda landskap i en blond



kolorit med motiv från örebrotrakten, Öland, Gotland, Bornholm och Skåne.

EKLUND, STEN,

målare, f. i Uppsala 1942. Sign. SE. Utb.: akademien. Off. arb.: Kvickentorpsk.

Farsta. — Repr. i Mo. M., G. K. M., mus. i Linköping. — Uppsala.

EKMAN, Olof BIRGER, målare, tecknare, f. i Solna 1905, har studerat vid akademien. I olja och akvarell har

E. utfört gatumotiv med figurer. — Stockholm.

EKMAN, Emil Gotthard, målare, grafiker, f. i Malmö 1880, d. i Stockholm 1951, elev vid tekniska skolan därst.
Har utfört målningar i olja med motiv från havet samt likaledes grafiska blad med sjömotiv. — Repr. i M. M.

EKMAN, Sven ERIK, målare, tecknare, f. i Uppsala 1906, stud. bl. a. för Otte Sköld och Grünewald samt vid ak.
i Leipzig. Bland hans arbeten må nämnas porträtt, figursaker (naket) t. ex. Rysk flicka, landskap och stilleben.
Repr.: mus. i Hudiksvall. — Uppsala.
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EKMAN, Per FRITIOF Laurentius, arkitekt, f. i Gnarp, Gävleb. län, 1871, d. i Strängnäs 1941. Han studerade
vid tekn. högskolan och akademien. E. har ritat privathus, skolor och församlingshus i Stockholm, kommunal-
och bankhus i flera städer, badhus i Strängnäs o.s.v.

EKMAN, Pehr (PETTER) Johan, arkitekt, tecknare, f. 1816 i Stockholm, d. 1884 därstädes. 1844 ritade E.
börshuset i Göteborg och 1857 läroverket i Västerås. Sina uppsatser i ”Tidskrift för praktisk byggnadskonst”
illustrerade han med ritningar. Repr. i N. M., G. K. M. och Västerås museum m. fl.

EKMAN, Robert Wilhelm, målare, f. 1808 i Nystad, d. 1873 i Åbo. E. började sina konststudier i Stockholm i
akademien hosj. G. Sandberg. 1837 reste E. till Paris för tre år, sedan till Italien. E. utgav i Stockholm två
litografiska arbeten över svenska och finska nationaldräkter. Repr. i N. M., G. K. M. samt museer i Helsingfors
och Åbo.

EKMAN.

1. RICHARD, Albert E., målare, f. i Lindesberg 1874, d. 1954 i Stockholm, har studerat vid Althins målarskola.
E. har målat landskap, företrädesvis med motiv från Härjedalen. — Stockholm.

2. Knut HÅRJE E., den förres son, teatermålare, f. i Vemdalen, Jämtland, 1908. Efter studier i utlandet var han
anställd vid Dramaten, sedan i Malmö och från 1951 vid Uppsala teater. — Uppsala.

EKMAN-DAHLBÄCK, ULLA, målarinna, tecknare, f. i Malmö 1924. Utb.: Sk. Målarsk. och Essemsk. Malmö,
studieresor i utlandet. Målar o. tecknar helst figurer som uttrycker längtan och drömmar. Off. arb.: Malmö stad,
Malmöhus läns o. Kronobergs läns landsting. Repr. i mus. i Ystad. — Malmö.

EKSELL, Carl Olov (OLLE) Lennart, tecknare, grafiker, f. 1918 i Ås socken. Kopparbergs län. Studier för Hugo
Steiner-Prag i Stockholm och vid The Art

Center School i Hollywood, U.S.A. Resor till Italien, Frankrike och England. E. har främst ägnat sig åt grafisk
formgivning och har även varit verksam som bokillustratör bl. a. illustrerat James Thurber, "Den store Quillow”
1949- Repr. i N. M.

EKSTAM, ALFRED,

målare, f. i Mangskog, Värmland, 1878, d. 1935. han studerade i Stockholm, Norge och Danmark och har målat
psykologiskt uppfattade porträtt — bl. a. flera självporträtt — samt landskap, som stundom erinra om G Fjarstads
arbeten, även i poin-tillistiskt manér. — Repr. i mus. i Karlstad.

EKSTEDT, SVEN Vilhelm, målare, tecknare, f. i Enköping 1894, d. där 1950, studier hos Wilhelmson, i



Frankrike och Spanien. Han har målat fxgurtav-lor och landskap. — Repr. i N. M., Västerås museum.

EKSTRANDH, STURE Svante Emanuel,

målare, reklamtecknare, f. i Ljungby, Småland 1913, studier vid tekn. skolan i Sthlm. Han har i kraftig kolorit
utfört porträtt, hamnstycken med båtar och landskap. — Lund.

EKSTRÖM, ANNA,

målarinna, f. 1859 i Örebro, d. 1949 i Nora. Studerade teckning vid Slöjdskolan i Stockholm och tog lektioner för
Esteher Kjerner och Eva Bagge. I sin hemtrakt var E. en uppskattad målarinna. Repr. i N. M. med skisser.

EKSTRÖM, CHENIA, målarinna, f. i Rostow i Ryssland, 1915, autodidakt; studieresor i Frankrike. Hon har
målat modellstudier, gatumotiv från Paris, särskilt bropartier, landskap och stilleben. Bland off. verk: I
Läroverket i Haparanda och rörlig skulptur hos L. K. A. B., Kiruna. Repr. i N. M. — Stockholm.

EKSTRÖM, Fredrik Magnus Konstans af,

målare, militär, f. i Riala, Stockholms län, 1852, d. 1915; stud. vid akademien samt i
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Paris och Tyskland. Han fick ett visst anseende som porträttör och målare bl. a. Oscar II och adelsfolk.

EKSTRÖM, MARIKA Signe Charlotta af,

målarinna, f. i Varnum, Värmland 1883, d. 1968, stud: tekn. och h. konstin-dustriella skolorna i Stockholm samt
vidare för Wilhelmson, resor i Frankrike och Italien. Hon har målat figurtavlor, interiörer, landskap, stadsbilder,
blommor m. m. samt gjort teckningar i tusch och blyerts. — Repr. i N. M., S. M. K., Tessin.

EKSTRÖM, PER,

målare, f. på Öland 1844, d. i Mörbylån-

ga, Öland, 1935. Han studerade vid akademien i Stockholm och var sedan länge bosatt i Frankrike, av vars
friluftsmåleri han tog starka intryck. Efter hemkomsten blev han Ölands främste tolkare och kallades snart
”solmålaren”. Han ägde stark, personlig känsla och målade med förkärlek Alvarets stora vidder, i vilka nästan
alltid solen är med, antingen speglande ett silverskimmer över sumpmarker eller med rödgul färg sjunkande vid
horisonten mellan några glesa träd. — Han är väl repr. i N. M. med landskap från Frankrike och Öland, vidare i
G. K. M., W., M. M., Lunds universitet, Hälsingborgs museum m. fl. st.

EKSTRÖM, SAGA,

målarinna, f. i Eskilstuna 1902. Utb.: Barths målarsk. Målar i lyriska vackra färger. Off. arb.: förs.-hemmet i
Vadstena m.

fl. — Repr. i mus. i Luleå, Kalmar. — Söderköping.

EKSTRÖM, THEA,

målarinna, f. 1920 i Sthlm. Studier vid akademien 1955-60. Studieresor i Europa och U.S.A. Utställt i U.S.A. E.
arbetar med tecken, bilddikter i lackfärger på pan-nå. Repr. i N. M., Mo. M., M. M., Västerås mus.. Arkivet,
Lund, Ateneum, Helsingfors och Institut Tessin, Paris. — Stockholm.

EKVALL

1. EMMA Amalia E., målarinna, f. i Säby

1838, d. i Stockholm 1925. Hon studerade vid akademien, där hon var den första kvinna, som fick
belöningsmedalj, och därpå i Tyskland. Utom porträtt målade hon små genretavlor med motiv från barnkamrar
etc. — Repr. i G. K. M.



2. KNUT Alfred E., den förras broder, målare, f. i Säby 1843, d. nära Jönköping 1912; studerade vid akademien
och sedan i Tyskland, där han bodde till 1885. Han gjorde en massa illustrationer till svenska och tyska tidningar,
ofta vittnande om en godmodig humor, teckningar till "Fritjofs saga”, målade vidare porträtt, stundom genreartat
uppfattade och gärna med lampljus, samt genrebilder, ofta med barn. — Repr. i N. M. och M. M.

EKVALL, HANS,

målare, f. i Nora 1918, elev hos Griine-wald, stud. i Paris o. Italien. Bland hans arbeten märkas dekorativa
målningar i Nacka, landskap och stilleben. Repr. i N. M. — Enskede.

ELASTICUS,

anonym, gottländsk stenmästare, verksam i slutet av 1200-talet. Han har huggit portaler till Ekeby, Lokrume m.
fl. kyrkor.

ELBFAS, JAKOB Hennk, målare, f. i Livland, kom till Stockholm omkring 1620, d. där 1664. Han var
hovmålare hos änkedrottning Maria Eleonora och gjorde konterfej av de kungl. personerna samt svenskt
adelsfolk. Flera porträtt på Gripsholm tillskrivas honom.

ELDH.

1. ALBERTE., målare, grafiker, f. i Film, Uppland, 1878, d. i Göteborg 1955; elev vid Konstnärsförb:s
målarskola och på Valand, studieresor i Tyskland, Holland och Frankrike. E. har målat motiv från Västkusten,
upplandsslätten samt stads- o. hamnbilder från Göteborg. Dessutom fresker och glasmålningar i västsvenska
kyrkor, kronprinsessan Margaretas minnesfönster i sv. kyrkan i London samt bokillustrationer och grafik. —
Repr. i museet i Lund.
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2. CARL Johan E., den förres broder, skulptör, f. i Film, Uppland, 1873, d. i Stockholm 1954. Han var först elev
vid tekniska skolan i Stockholm och sedan i Paris; professor vid akademien 1936. Han har utfört ett stort antal
grupper, statyer och statyetter, vittnande om fin konstuppfattning samt uttryckande såväl vekhet som heorisk
kamp. Särskilt må nämnas: Modersborg (Glypoteket, Köpenhamn), allegoriska grupper och reliefer (bl. a. på
Nord. museet och Ateneum, Helsingfors), Gunnar Wennerberg, (Stockholm), Mor (Uppsala), byster av
Strindberg (Mo. M. och W.). Rich Bergh o. Fröding (G. K. M.), Brita (statyett i trä), Olof Rudbeck (Uppsala),
gruppen Ungdom (Mo. M.), Strindberg, Fröding och Josephson, nakna, allegoriska statyer utanför Stockholms
stadshus, Prins Gustaf (Uppsala), professor J. Borelius (byst i Lund), Kristina Nilsson (Operan i Stockholm),
Engelbrekt (Arboga), C. von Linné (Älmhult), Brandngmonumentet (Stockholm), Löparna (Gränna) m. fl. — E.
bör utan tvekan räknas som en av våra allra främsta konstnärer. Repr. i N. M.

ELDH, HJALMAR Andreas, målare, grafiker, f. i Gävle 1881, d. i Töl-lås 1953; elev hos Carl Wilhelmson,
studerat vidare i Paris. Han har målat figursaker, t.ex. Lovisa (i Mo. M.), ibland med stenhuggare, samt
koloristiska bohuslandskap. — Lärare vid Slöjdföreningens skola i Göteborg. — Repr. iN. M., H. M. K., G. K.
M. och mus. i Gävle, Borås, Östersund m. fl.

ELDH, Bror RUBEN, grafiker, f. i Fors socken, Bohuslän, 1896, har studerat på Valand och i Paris. E. har utfört
om teknisk säkerhet vittnande blad i olika manér och med skilda motiv. — Göteborg.

ELDING, CARL Oscar, målare, f. i Karlskrona 1893, d. 1955 i Stockholm, elev på Althins målarskola,
sedermera på akademien och i Köpenhamn. E. har målat figurer i interiörer, t. ex. Flicka vid fönstret, samt
nattstämningar i mjuk ton, fyllda av naturromantik. — Repr. bl. a. i W.

ELÉN, INGVAR John Adolf, målare, f. i Stockholm 1915; stud. vid akademien, Paris etc. Han har utfört lyriskt
uppfattade landskap och motiv från huvudstadens utkanter, från Arild och Spanien. — Arild.

ELFWÉN, ERIC Ragnar,



Målare och skulptör. Född 1921 i Stockholm. Studier: Konstfack, Grafiska skolan, Edv. Ollers, Grünewalds och
Otte Skölds målarskolor, Institut de 1'Abbaye och Université Libre de Bruxelles. 7 år hos Gabriel Loire,
Chartres, i glasmåleri. Medlem i KRO sedan 1943. Separatutställningar i Stockholm, Göteborg, Borås,
Jönköping, Umeå, Västervik, Bruxelles, Liège och Ant-verpen. Representerad i Stockholms, Eskilstuna och
Västerviks kommuner, Stockholms läns, Örebro läns, Östergötlands läns, Västernorrlands läns, Gävleborgs läns
och Kalmar läns landsting, Statens samlingar, Nationalmuseum, Stockholm, Borås museum, Norra Smålands
museum, Jönköping samt Wictoria and Albert museum, London. Offentliga uppdrag: Skulpterat trappräcke till
entré, Karlstad Stadsbibliotek. Väggmålning, glasmålningar, altarskulptur, Gamleby kyrka 1959, Fontän,
Västervik. Väggmålningar, Vallentuna centralsk. Mosaik, entréhall, Räppe Centralsk. Växjö. Skulptur,
Hultsfreds läroverk. Trärelief, Svinders-vikssk., Nacka. Fontän, Landstingets för-valtningsb., Västervik. Emalj,
Time Life, London. Emalj, Pfitzer building, New York. Emalj, fris, Edsbergs arbetsvårdsi., Sthlm. Skulptur till
Björnkulla. Relief i driven koppar, Arbetsvårdsi., i Sundsvall. Skulptur och relief till Gamleby folkhögsk. 42 m
lång skulptur till Nybodask., Tyresö. Skulptur till Lindesberg. Trärelief, Kumla läkarhus. Skulptur
”Stridstuppar”, placerad utanför Sverigehuset, Kungsträdgården. Betong och glasrelief, Älta högstadie-sk.,
Nacka. Skulptur ”Gymnaster”, Birka sk., Nacka. Skulptur ”Lekande barn”, Tyresö. Reliefer i arkitekturglas och
förkro-mad metall, Västervik. Trärelief, Kisa för-

samlingsg. Trärelief, Johannesgårdens för-

samlingsh. , Västervik. Trärelief, Västerviks Missionsförs. kyrka, Västervik. Glasmålningar: Gärdserums kyrka.
Tryserums kyr-
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ka. Gamleby Missionskyrka. Andreas kapell, Skogshagaområdet, Västervik. Johan-nesgårdens kapell, Västervik
(klar 1980). Tuna K:a. Grafik: Utfört ett 10-tal upplagor för Konstfrämjandet och 5—6 upplagor för FlB:s
Grafikklubb. — Gamleby.

ELFWÉN, LEIDA Rives den förres hustru. Född 1915 i Tartu, Estland. Studier: Signe Barths mälarsk. För Emil
Näswall och Lena Börjesson, Sthlm. Mme Adorian i Paris. Hollywood Art School, Los Angeles. University of
Los An-geles. Studieresor i de flesta länder i Europa. USA. Sydamerika — Colombia, Brasilien och Argentina.
Amerikastipendium 1955. Separatutställningar i Stockholm, Sturegalleriet, Borås, Borås museum, Bo-gota,
Centro Cultural, Färg och Form, Stockholm. Västerviks Konstf. samt diverse samlingsutst. Representerad på
Nationalmuseum. Norra Smålands museum ¡Jönköping. Museum of Modern Art, New York. Wictoria and
Albert museum, London. Offentliga verk: Flamskväv till Gamleby kyrka. Emalj till Tjusts Domsagas tingshus i
Västervik. Gobelänger Rönne-bergaskolan, Lidingö, Stadsbiblioteket, Nacka, Ektorpshemmet, Nacka m.m.
Mosaik Norstedt & Söner förlag, Kallhäll, Västerviks simhall m.m. —- Gamlcby.

ELFSTRÖM, ELVIRA Helga Cecilia, målarinna, f. i Kungsbacka 1899, autodidakt. Har målat skånska landskap
samt stilleben. — Hälsingborg.

ELGSTRÖM, Ossian Josef David, målare, f. i Strövelstorp, Skåne, 1883, d. i Båstad 1950, elev vid akademien,
sedermera studerat i Köpenhamn och Paris. Han har gjort teckningar till dags- och skämtpressen, illustrationer
till egna böcker, kartonger till stora gobelänger, bl. a. Leif Eriksson upptäcker Vinland (grevinnan Estelle
Bernadotte), plafond och intarsia till mIs Stockholm, gråtoniga målningar m. motiv ur lapp- och eskimåmyter,
den stora bildserien Eddan m. m. — Repr. i N. M., W., G. K. M., M. M., mus. i Västerås, Lund, Kristianstad o.
Landskrona samt flerstädes i utlandet.

ELISON, ALBIN,

möbelarkitekt, f. i Visnum, Värmlands 1, 1881, d. i Uppsala 1947. Efter studier vid h. konstindustriella skolan
verkade han som möbelarkitekt vid N. K. occh var sedan 1922 lärare vid tekn. skolan. E. har gjort en mängd



uppmätningsritningar av gamla heminredningar och gamla möbler och var på detta område vår främste expert.

ELLENIUS, ALLAN Mattias, målare, f. i Uppsala 1927, självlärd. Han har i en klar kolorit, målat mellansvenska
landskap, ofta i motljus, dessutom stilleben. — Uppsala.

ELLIS, BENGT Elisson, målare, tecknare, f. i Spånga 1923, stud. bl. a. för Ollers. Han har i olja målat figur-
saker, t. ex. Finngubbe, Tatterska, skogslandskap och gatupartier i snö. — Även illustrationer i tidskrifter. —
Repr. i Karlstads mus. — Gräsmark.

ELLSTRÖM Clara Birgitta (Brita),

målarinna, f. i Stockholm 1873, d. där 1945, har studerat vid konstakademien och i utlandet. Hon har utfört
tavlor med skiftande ämnen, t. ex. Abrahams offer. Dans kring majstång, Italienska, Musikanter etc.

ELMBERG, CARL, Vilhelm, skulptör, konsthantverkare f. i Kalmar 1889, d. 1955 i Sthlm., har studerat i
Tyskland och Italien. Bland hans arbeten märkas porträttbyster, prisbelönt tävlingsförslag till fontän i Halmstad
(ej utförd) samt dekorativa reliefer, t. ex. Vintergata (för skola), smärre grupper: Syndafallet, Flicka med svan
o.s.v.

ELMQUIST.

1. Carl HUGO Magnus E., skulptör, f. i Karlshamn 1862, d. i Stockholm 1930. Han studerade vid akademien i
Stockholm och därpå i Paris och Italien. Bland hans arbeten må nämnas Ragnar Lodbrok (Skansen, Sthlm),
Gryning (N. M.) samt konstindustriella föremål. — E uppfann en gjutningsmetod, som uppkallats efter honom
och vunnit mycket erkännande.

8 — Svenska konstnärer
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2. Erna E., f. Wichman, den förres maka, målarinna, f. i Hamburg 1869, bosatte sig 1898 i Florens. Bland hennes
arbeten må nämnas porträtt, trädgårdsscener och blomsterstycken. Som akvarellist var hon särdeles skicklig.

ELSRUD, Lars ARNE Rudolf, målare, f. i Ljusnarsberg 1912, studier vid Berggrens målarskola och akademien
samt i Paris. Han har utfört färgglada målningar i något naiv stil. — Repr. i N. M. (med teckning) och Örebro
läns mus. — Kopparberg.

ELVIUS, ANNE-MARIE, konsthantverkare, f. i Västerås 1921, utex. fr. h. konstindustriella skolan. Hon har
mest ägnat sig åt textilkonst och har bl. a. inrett Södertörns domsaga, Högsta domstolen, Svea hovrätt, lärov. i
Västerås m. m. Repr. i Nord. Mus. Sthlm. — Johan-neshov.

EMANUEL, ANUND (Svensson), målare, f. i Umeå 1859, d. i Ystad 1941. Han avlade sjökaptensexamen och
var till sjöss 16 år. E. har målat friskt uppfattade mariner samt pittoreska gatumotiv från Ys-tad.

EMANUELSON, BRITTA Kristina, målarinna, f. 1918 i Borås. Studier vid Konstgalleriets målarskola i Borås
och vid olika skolor i Paris. Studieresor i Frankrike och San Michele, Capri. E. ägnar sig åt summariskt plastiskt
halvabstrakt måleri. Repr. på Sveriges Radios studio. ABF:s studiehem, Sparbanken, samtliga i Vänersborg,
Kungl. Byggnadsstyrelsen, Sthlm. och på flera ställen i U.S.A. Även repr i Vänersborgs mus. — Vänersborg.

EMANUELSSON ERIK Lennart, målare, f. 1914 i Hishult, Hallands län. Studier vid Konstgillets målarskola i
Borås och i Paris för Othon Friez, André Planson, Pierre Jeromé Academie Julien. Hans målningar liknar
retuscherade monotyper och koloriten är begränsad till en gråskala, varierad med rikedom och lågmält
raffinemang. Repr. i ett flertal landstings samlingar. — Sjömarken.

EMGÅRD, Sven ANDERS Gunnar Målare, född i Lund 1938. Autodidakt. E. målar i mjuk harmonisk kolorit,
huvudsakligen realistiska och natyrlyriska landskaps-och marinmotiv i olja och mischteknik, med tidvis
surrealistisk underton. — Staf-fanstorp, Skåne.



EMILSON, TONY Axel Fredrik, skulptör, f. 1925 i Lannaskede, Jönköpings län. Studier hos Otte Sköld,
Lennart Rod-he och Pierre Olofson. Som skulptör autodidakt. Studietesot till England, Frankrike, Italien. E. utför
sina skulpturer i plåt — klippt, vikt, bucklad och hopsvetsad. Off. arbeten: ”Nike" (Bredäng) 1965, ”Sipprande”
(Sthlms skoldirektion) 1962, "Källan” (Värnamo) 1967 m. fl. Repr. i Mo. M., Eskilstuna mus. och L. U. K. —
Stallarholmen.

EMLAND, EINAR,

målare, tecknare, f. i Ystad 1916; stud. på Sk. målarskolan, i Oslo och Köpenhamn. Han har utfört
figurkompositioner, gärna med social betoning och robust utformning, landskap och stilleben. — Repr. mus. i
Ystad, Vänersborg, Helsingborg m. fl. — Malmö.

EM OND, MARTIN,

målare, f. i Tågarp, Skåne 1895; d. 1965 i Landskrona, har studerat vid tekniska skolan i Stockholm samt vid
akademien. Resor i Tyskland och Italien. Bland hans arbeten i olja må nämnas: Vinterbild i (Mo. M.)
Liljekonvaljer (M. M ), Till den dödes hus samt den fantastiska stipendiaten. Färgen är ofta tung och dyster
(grått-brunt-mörkt-grönt), teckningen summarisk. E. är även repr. i N. M., G. K. M., W., Ystads museum etc. Har
även utfört väggmålningar, bl. a. i inst. byggn. i Lund och glasmålningar i Landskrona kyrka.

ENBERG, NILS Gustaf Teodor, skulptör, tecknare, grafiker, f. 1893, d. 1959. Studerade vid akademien 1915-
18. Utförde vid denna tid småplåtar i etsning och torrnål. Repr. i Mo. M.

ENBLOM, RUDOLF Samuel,

arkitekt, f. i Hillersjö, Stockholms län
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1861, d. 1945, stud. vid akademien i Kö-pehamn samt tekniska högskolan i Stockholm. Han hat ombyggt
Stockholms ensk. bank, restaurerat Ållonö slott, ritat Veterinärinstitutet (jämte L. Peterson), Nobelinstitutet för
fysik, åtskilliga villor i huvudstaden m. m.

ENEGREN, Gustaf Adolf, medaljgravöt, f. 1784, d. 1854, studerade vid akademien i Stockholm samt var flera åt
medaljgravöt i riksbanken. Han utförde även Svenska akademiens minnespenningar, bl. a. över Sergel och
Casper Ehren-botg.

ENEROTH, BJÖRN,

målare, f. 1937 i Sthlm. Studier vid akademien 1960-65. Studieresor i Europa och Nordafrika. Erhållit statens
stora konststipendium flera åt i rad. E. sysslar även med foto och film. Starkt socialt engagerad. — Stockholm.

ENEROTH, Eva Maria Elisabeth, målarinna, f. i Stockholm 1915; stud. föt Otte Sköld i Paris etc. Hon hat utfört
figurtavlor och landskap i snö med motiv från Småland, Arild, Gränna etc. Repr. i Mo. M. — Lidingö.

ENEROTH, Per Ludvig HJALMAR, målare, tecknare, f. i Vetlanda 1869, d. 1964 i Stockholm, elev vid tekniska
skolan i Stockholm samt hos Zorn och Carl Larsson. Han har gjort teckningar till dagspressen och
veckotidningar, till romaner av Bret Harte, Scribe m. fl., till historiskt skådespel (kostymer, dekorationer m. m.
samt akvareller och etsningar). — Repr. i N. M., Nord. Mus., Stadsmus. Sthlm m. fl.

ENGDAHL, Ernst INGVAR Harald, målare, konsthantverkare, f. i Lund 1928; stud. på Sk. målarskolan,
Slöjdfören. i Gbg samt under resor i utlandet. Han har utfört abstrakta arbeten, bl. a. som mosaiker på fasader,
ritat möbler och gjort tums-inredningar. — Repr: mus. i Helsingborg. — Osby.

ENGEBRAND, STAFFAN,

målare, tecknare, f. i Vilhelmina 1920.



Utb.: Valand, Hovedskous målarsk. Gbg. Målat fjällmotiv och med starkt intresse för lapparnas miljö. Off. arb.:
Lasarettet Umeå, förs.-hemmet Åsele, skolan Grafse-le m. fl. — Åsele.

ENGESTRÖM—AHRENBERG,

Fredrika IVIDOLFA Carolina von, målarinna, grafiker, f. 1845 på Berge, Bronflo socken, Jämtlands län, d. 1914
i Helsingfors. Gift med målaren JohanJacob Ahrenberg. Studerade vid Slöjdskolan i Stockholm och på M.
Winges ateljé, 1870-76 elev vid akademien och 1875 deltog hon i L. Loewenstams etsningskurs. E. har utfört
talrika porträtt, altartavlor, genremålningar. Repr. i N. M. och i Ateneum och Cygnaus’ galleri i Helsingfors.

ENGHOLM, Sven TORSTEN, målare, grafiker, f. i Lund 1921, atuodi-dakt. Han har utfört abstrakta, ”visionära
bilder” samt färgträsnitt, t. ex. Figur med tecken. — Malmö.

ENGLERT, BETIL,

målare, tecknare, f. i Helsingborg 1932. Utb.: Valand, akademien. Målar dekorativa tecken som protest mot våld
och milita-rism. — Rept. i Mo. M., M. M., mus. i Helsingborg. — Tumba.

ENGLUND, BO,

skulptör, f. i Munkfors 1929. Arbetar med symboliska former för naturen och människokroppen. Off. arb.:
Skulptur i skolor i Strängnäs, Mariefred, Eskilstuna. Äv. keramik. Utg. diktsamlingar. — Repr. i mus. i
Eskilstuna. — Strängnäs.

ENGLUND, Emanuel Isidor, skulptör, målare, f. i Härnösand 1899; studier i Sverige och utlandet. Han har skurit
mindre figurer i trä, ofta med humoristisk betoning, samt målat känsligt uppfattade porträtt i färgkrita,
historietavlot i olja, t. ex. Karolinernas återtåg, mariner och öde-markslandskap. — Frösön 1.

ENGLUND, LARS John Olov, målare, skulptör, f. 1933 i Sthlm. Studier för Vilhelm Bjerke-Petersen 1950-51
och för Fernand Legér 1952. Studieresor till Pa-
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ris, Ryssland, Italien, Schweiz, Tyskland, Spanien, Nordafrika och England. Han gör arbeten i sträng konstruktiv
anda, ofta med karaktär av en böljande vågrörelse. Utfört en betongrelief för Polisskolan, Solna 1965. Repr. i N.
M. och Mo. M. — Uppsala.

ENGLUND, PER, Sigfrid, målare, f. i Norrala, Gävleborgs län, 1905, har varit elev hos Wilhelmson och Otte
Sköld samt vidare studerat i Paris. Han har målat porträtt, landskap, väggmålningar i Bollnäs tingshus och
stilleben i olja. — Repr. i Mo. M., museerna i Gävle, Västerås och Hudiksvall. — Bollnäs.

ENGLUND-KIHLMAN, INGA, se Kihlman, I.

ENGKVIST, CARIN Elvira, f. Brandels,

målarinna, f. i Lund 1906, har mest studerat på egen hand, bl. a. i Norge. Hon har utfört porträtt, strandbilder och
framför allt blomsterstycken i en kraftig harmonisk färg. — Hälsingborg.

ENGQUIST, NILS Edvin, målare, f. i N. Sandby, Skåne, 1905; elev bl. a. av Bruno Liljefors, vidare studier i
Stockholm, Köpenhamn, Berlin o.s.v. Han har målat landskap med motiv från Nordskåne i en kraftig, men
välstämd färg samt djur, vanligen i en ljus, läcker kolorit. — Hälsingborg.

ENGSTRÖM, Ester Agneta PYE, skulptris, f. 1928 i Danderyd. Studier vid Konstfack, akademierna i
Köpenhamn och Sthlm. Studieresor i flera länder i Europa. Strama, spända volymer i verk av kalksten, trä, tenn,
koppar etc. Motivet är ofta den gravida kvinnan, det lekande barnet, den slutna mansgestalten. Off. arbeten:
"Draken”, lekskulptur, Lidingö, ”Finn”, lekskulptur, Sthlm. Repr. i M. M. — Lärbro.

ENGSTRÖM, ALBERT Laurentius Johannes,



målare, författare, tecknare, f. i Lännberga sn. Småland, 1869, d. i Stockholm 1940. Han studerade på Valand
och var 1925-35

professor vid konstakademien. E. blev 1897 redaktör för Strix, där han utförde sina bästa skämtteckningar.
Dessutom utgav han flera samlingar karikatyrer och andra teckningar, som höra till det yppersta som
framkommit i vårt land, i flera fall oöverträffade. Han målade också åtskilliga självporträtt, blomsterstycken och
landskap från havsbandet. E. har också utfört etsningar, bl. a. ett ypperligt porträtt av Knud Rasmussen. — Repr.
i N. M., G. K. M., M. M. m. fl. st.

ENGSTRÖM, KARL HÅKAN, målare, f. i Sandviken 1908. Utb.: Tekn. sk. Utf. geometriska komp. i starka
färger. — Repr. i N. M., H. M. K., Stadsmus. Sthlm, mus. i Ystad m. fl. — Stockholm.

ENGSTRÖM, LARS Inge Sigvard, grafiker, tecknare, f. Brantevik, Skåne 1914, d. i Malmö 1950, stud. på
Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han har utfört impressionistiska och abstrakta färgsnitt, akter och
figurkompositioner samt reklamteckningar. — Repr. i G. K. M., M. M.

ENGSTRÖM, MARGARETA, skulptör, f. i Bankeryd 1935. Utb.: Acad. Libre, akademien. Utf. lyriska nästan
sakrala skildringar av människor och natur. Off. arb.: monumentalskulptur Esplana-den Huskvarna, altartavlor,
Jönköping, Åkeshovs sjukhem m. fl. Repr. i Mo. M., mus. i Jönköping, Borås. — Bankeryd.

ENGSTRÖM.

1. Per LEANDER E., målare och skulptör, f. i Ytterhogdal, Hälsingland 1886, d. 1927. Han studerade vid
konstnärsförbundets skola och sedermera för Matis-se, av vilken han rönte en ej ringa påverkan. E. har målat
landskap av monumental, dekorativ verkan, ofta med norrländska motiv: vattenfall och strömmar, vidare figurer i
det fria, t. ex. Andjägare (Mo. M.). Motiven kunna ibland verka i hög grad fantastiska, t. ex. Månljus natt efter
snöfall (privat ägo). Han har även modellerat några porträtthuvuden. — E. är väl repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.,
M. M., W. etc.

116Engström

Eosander

2. KJELL Leander-E., den förres son, målare, f. i Stockholm 1914; studier vid akademien, i Frankrike, Spanien
och Italien. Han har målat landskap, särskilt med motiv från Lappland och Korsika, dessutom stilleben. — Repr.
i W., mus. i Gävle, Ystad. — Abisko.

3. TORD Leander-E., den förres tvillingbror, målare; studier hos Otte Sköld, på akademien, i Frankrike och
Italien. Han har utfört landskap med motiv från Lofoten, Lappland och Korsika. — Repr. i W., mus. i Gävle,
Ystad. — Björkliden.

ENGSTRÖM, Per RAGNAR, målare, f. i Ovanåker, Gävleb. 1., 1905; stud. hos Grünewald och i Paris. Han har i
olja utfört välstämda stadsmotiv och landskap. — Repr. i museerna i Hudiksvall och Bollnäs. — Har flera år
varit bosatt i U S.A. — Edsbyn, Gävleb. 1.

ENGSTRÖM, TOROLF Agnar, skulptör, f. i Stockholm 1909, elev vid tekn. skolan i Stockholm samt vidare
studerat i Paris och Tyskland. Hans grupper i terrakotta, t. ex. Svinslakt, erinra ej sällan om den finske skulptören
Autere. E. har bl. a. gjort reliefen Den förlorade sonen (i Karlskoga krematorium), reliefer till portarna för Stat.
hist. museum och till porträtthuvuden i brons. Fr 50-talet luftiga stålskulpturer, ”ljusskulpturer”. — Stockholm.

ENGSTRÖM, TORSTEN, tecknare, grafiker, f. i Hemse, Gotland 1901, d. i Visby 1941. Hans teckningar erinra
livligt om Th. Heines arbeten och utmärkas ofta av bister humor och excentrici-tet. E. gjorde en mängd
illustrationer till stockholmspressen och målade även några studiehuvuden i olja.

ENGSTRÖM, Vilhelm Oskar, målare, f. 1830, d. 1877, studerade i Düsseldorf och utförde där lantliga
genresaker, ofta med höns och grisar, även orient. motiv. — Repr. i N. M.

ENGSTRÖMMER, ROLF Gustaf, arkitekt, f. i Hudiksvall 1892, d. 1970,



stud. tekn. högskolan. Har förnämligast verkat som möbel- och inredningsarkitekt, bl. a. vid
Göteborgsutställningen 1923, på m/s Kungsholm samt vid utställningen i Stockholm 1930.

ENGWALL, MARIKA, målarinna, tecknare, f. 1918. Studier hos Otte Sköld, Lena Börjesson och Signe Barth
samt i Paris. Koloristiskt måleri med inflytande från Karl Isakson, spröda och känsliga akvareller samt
inträngande studier i blyerts och tusch. Debututst. i Stockholm 1969. — Stockholm.

ENHAMMER, SIGVARD Nils Elof, målare, tecknare f. i Hälsingborg 1934, studerat vid Sk. målarskolan. Målar
mest stilleben. — Hälsingborg.

ENHÖRNING, CARL, medaljgravör, f. i Bälinge, Södermani., 1745, d. i Stockholm 1821, studerade bl. a. i
Köpenhamn. Han utförde ett flertal medaljer över svenska, kungl. personer samt även minnespenningar, vanl. av
ganska medelmåttigt värde.

ENLUND, ANN-MARIE, målarinna, f. i Degerfors 1925. Utb.: Konstfack, Otte Sköld, akademien. Utf.
koloristiska figurer, landskap. Off. arb.: Carlsunds vårdhem, Uppl. Väsby, Solna simbad. Äv. bok- och
tidningsill. — Repr. i mus. i Karlstad. — Stockholm.

ENOCHSSON, SUNE, samekonstnär, träsnidare, f. 1934. Studier vid Samernas folkhögskola, Jokkmokk och vid
Nääs Slöjdseminarium 1958. Slöjdlärare i Jokkmokk och Kiruna. Erhållit Västerbottens läns landstings
kulturstipendium 1964. Deltagit i flera internationella utst. bl. a. i U.S.A.

EOSANDER, Johan Fredrik (friherre) von Göthe,

svensk-tysk militär och arkitekt, f. i Riga, som då tillhörde det svenska väldet, d. i Dresden 1729. Han var först i
svensk tjänst som s. k. konduktör, blev hovarkitekt hos Fredrik I av Preussen och uppförde bl. a. Schönhausen,
delar av Oranienburg etc.
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samt ombyggde Charlottenburg o.s.v. Ingen svensk har utomlands ritat så betydande byggnadsverk som E.

ERASIME, TORSTEN Ivan Gott-schalk,

målare, tecknare, grafiker, f. i Strömsund 1940. Stud för Tage Nilsson och på Skånska Grafikskolan. Studieresor
i Frankrike, Portugal och Holland. Han målar i naturalistisk stil med stark kolorit och väljer främst sina motiv
från naturen. Utställningar i bl. a. Köpenhamn, Paris och Stockholm. Repr. i privata samlingar i Sverige och
utomlands samt många konstföreningar i Sverige. — Malmö.

ERDMANN, Olof AXEL Ferdinand, målare, grafiker, f. i Stockholm 1873, d. i Järvsö (Gävl. 1.) 1954; stud.
förRich. Berg, Zorn och Carl Larsson samt i Köpenhamn. Han förestod Valand 1912-16 och har sedermera lett
studieverksamheten i Ådalen. Han har målat pittoreska och kraftigt hållna gatu- och hamnmotiv från gamla
Stockholm och Strömmen samt stadsbilder från Göteborg och Uppsala. E. är även grafiker och har gjort präktiga
färglitografier. — Repr. i N. M., G. K. M., Stockholms stadshus och Östersunds museum.

ERDTMAN, ELIAS Henrik, målare, f. i Linköping 1862, d. i Stockholm 1945. Studier vid tekn. skolan i
Stockholm, i Düsseldorf och Paris samt under resor i Holland, Belgien och Tyskland. Han har målat landskap
och skogsinteriörer, ofta lyriskt betonade nattstämningar, snöstycken, skärgårdsmotiv etc. Repr. med den stora
väggmåln. Östergötland i Linköpings nya läroverk, i N. M. m. fl. st.

ERGON, MATS,

målare, tecknare, grafiker, f. 1933 i Marie-stad. Studier vid akademien och studieresor i flera länder i Europa.
Deltagit i Biena-len i Krakow. E. gör linjeetsning. Skoldi-rektionen har inköpt grafik i undervis-ningssyfte. Repr.
i N. M., S. M. K. m. fl.

ERHARDT, Anna Margareta (GRETA),



målarinna, tecknare, f. i Karlsborg 1905, privata studier flerstädes i utlandet. Hon har i olja, akvarell och blyerts
utfört porträtt samt figursaker, gärna naket. — Stockholm.

ERHARDT, EUGEN, medaljkonstnär, f. i Stuttgart 1889, d. i Sthlm 1972. Utb.: Ty. facksk. och akad.,
akademien. Arb. med stor skicklighet och detaljerad stil, har bl. a. gjort serie över Gustaf II Adolf. — Repr. i
Kungl. Mynt-kab., Sthlm, mus. i München. Stuttgart, Wien, Paris, Haag m. fl.

ERIK XIV,

svensk konung, f. 1533, d. 1577, var konstnärligt begåvad och konstintresserad. Han har bl. a. ritat porträtt och
landskap — de första i svensk konst — i marginalen till sina böcker. De äro utförda med en trästicka, doppad i
sot, uppslammat i vatten. — Även utfört kopparstick.

ERICSON, ERICSSON, ERIKSON, ERIKSSON, ERIKZON,

ERIKSSON, Karl ALBERT, målare, f. i Huddunge, Västmanl. 1. 1912, stud. bl. a. för Otte Sköld. Han har utfört
summariskt behandlade landskap från Gotland, Gränna o.s.v. samt blommor. Repr. i W., mus. i Kalmar. —
Arlöv.

ERIKSON, ALGOT,

konsthantverkare, f. i Stockholm 1868, d. 1930, stud; vid tekn. skolan, i utlandet. Varit anställd vid Rörstrands
och Lidköpings porslinsfabriker. Han har utformat förnämliga prydnads- och nyttopjäser, bl. a. i påte-sur-påte-
teknik. Repr. i N. M. och Bergens mus.

ERIKSSON, ALLAN Albion se Erwö.

ERIKSSON, AXEL,

målare, f. 1923 i Vänersborg. Studier vid Valands målarskola. Med bl. a. landskap och litterära motiv har E.
deltagit i sam-lingsutställningar i Göteborg och Mölndal.
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E. har även utfört muralmålningar. — Gotland.

ERICSON, BENGT,

målare, skulptör, tecknare, grafiker, f. i Ånimskog 1920. Utb.: Valand, akademien. Utf. abstrakta skildringar av
naturen. Off. arb.: Sparbanken, Trollhättan. — Repr. i mus. i Linköping, Boris, Skara, Vänersborg. — Vällingby.

ERICSON—BIRGER, se Birger.

ERICSON, CARL GUSTAV, konsthantverkare, f. i Bro, Värmland 1878, d. i Arvika 1947. Han var en skicklig
ciselör och konstsmed och har bl. a. utfört vackra grindar, dörrar etc. till ett stort antal kyrkor, prydnadspjäser i
silver etc. — Repr. i N. M., hos konungen m. fl.

ERIKSSON.

1. CHRISTIAN E., skulptör, f. nära Arvika 1859, d. i Stockholm 1935. Han studerade först vid tekniska skolan i
Stockholm, var sedan anställd som möbelarkitekt och mo-dellör i Hamburg och kom därpå till Paris, där
Falguiére var hans lärare. Ett av hans första arbeten var Martyren (1888), för vilken han fick medalj och
stipendium. Året därpå utförde han bronsvasen Tjusning (i N. M.) samt 1890 vasen Blindbock (G. K. M ). Vidare
må nämnas: Linné (kolossalrelief i N. M.), Konstforskningen (för portal till N. M.), L.J. Jierta (Sthlm), Jenny
Lind (marmor i operan, Sthlm), Johan Tuuri (i W.), Idyll (Sthlm), Diana (Helsingborg), S:t Göran och draken
samt Engel-brektsmon. (båda i Stadshuset i Sthlm), postament till flaggstänger (Saltsjöbaden), Bågspännaren
(Sthlm), den graciösa Dansa på tå samt lapp (G. K. M.), de båda sista i trä. E:s arbeten utmärkas av friskhet, ofta
originalitet, ej sällan humor. Han gjorde även förtjänstfulla konsthantverksföremål i metall.



2. LISS E., den förres son skulptör, f. i Stockholm 1919, stud. vid akademien för Eric Grate, senare i utlandet,
särskilt Frankrike. Bland offentliga arbeten, som han uformat märkas granitreliefer för ma-

rinskolan, Berga, och för Ängby läroverk. Ung kvinna (trä), Gammal kvinna (granit), dopfunt i Borås, arbeten i
terrakotta, brons etc. — Repr. i N. M., Mo. M., N. O., Karlstad, Eskilstuna, Borås, Norrköpings och Nyköpings
museer. H. M. K. m. fl. st. — Stockholm.

3. BRITTA Gustava Nadeschda Reich-E., målarinna, den förres maka, f. i Göteborg 1918, studier på Valand
akademien och i Frankrike. Hon har utfört porträtt och landskap, även ritat konstsmide. Repr. i N. M., mus. i
Tomelilla. — Stockholm.

ERIKSSON, Ernst ELIS, skulptör, f. 1906 i Sthlm. Studier vid akademien och under utländska resor. E. är en
mustig och fåmäld realist. E. deltog med prisbelönat förslag, ”Vårt smycke”, i tävlan om skulptural utsmyckning
av Gustaf Adolfs torg i Hälsingborg. Även utfört högreliefen ”Barnen”, stengöt, ex. bl. a. i Engelbrektsskolan i
Borås och polykroma reliefer i Hotell Malmen i Sthlm, 1951. Repr. i Mo. M.

ERICSON, ELSA Laura Maria,

t. Hagström,

målarinna, f. 1881 i Hölö, Södermanland; d. 1967 i Sundsvall, elev vid tekn. skolan och h. konstundustriella
skolan i Sthlm. Hon har målat miniatyrporträtt på elfenben samt sagomotiv och blommor i akvarell, dessutom
lämnat illustrationer till barnböcker och tidningar.

ERICSON, ELSA,

målarinna, f. i Edsberg 1920. Målar naivis-tiskt med starkt lysande färger. Off. arb.: ökna skola, Medborgarhuset
Örebro. — Repr. i H. M. K., mus. i Örebro m. fl. — Örebro.

ERIKSON, ESTRID Mana, konsthantverkare, f. i Öregrund 1894, stud. vid h. konstindustriella skolan i Sthlm
samt i utlandet. Grundade firman Svenskt tenn 1924, dess verkst. direktör. Hon har ritat smakfulla nytto- och
prydnadsföremål i tenn m. m. — Stockholm.
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ERIKSSON, EVE Louis, målare, f. i Löderup, Skåne, 1910, har studerat i Stockholm och Köpenhamn. Han har
målat strand- och stadsmotiv, figurer i landskap, blommor etc. Repr. i M. M., W., mus. i Eskilstuna m. fl. —
Malmö.

ERIKSSON, Karl Gustaf FOLKE, målare, f. i Stockholm 1913, elev vid Otte Skölds målarskola och på
akademien. Han har mest målat figursaker och kamratporträtt. Repr. i Mo. M. — Stockholm.

ERIKSON, GÖSTA Elof August, målare, tecknare, grafiker, f. i Norrköping 1908. Han har utfört abstrakta och
konkreta arbeten, t. ex. Tre intentioner och På vandring. — Stockholm.

ERIKSON, HANS,

målare, var verksam under senare hälften av 1500-talet, utbildad i Antwerpen. Han utförde dekorativa arbeten på
Gripsholm och Nyköpings slott. I det förra har han troligen målat den ännu bevarade dekorationen i det s.k.
Johan III:s fängelse. — E. nämnes ännu 1595.

ERICSON, HARALD Teodor Andre us,

målare, f. i Örebro 1889, d. där 1948, elev vid konstakademien samt i Paris och Italien. Han har utfört landskap,
stadsbilder, bruksmotiv etc., ofta hämtade från Östergötland, även figur och stilleben. — Repr. i Örebro mus.

ERIKSSON, HILMER, målare, grafiker, f. 1881 i Krokstad, Bohuslän, d. 1962, har studerat vid akademien, i
Italien, Paris, Spanien och Holland. Han har målat landskap i olja och akvarell, även verkat som grafiker.



ERIKSON-DE REINE, INGVAR August,

målare, f. i ödeby, Örebro län, 1919, stud. hos privata lärare. Har utfört landskap och stilleben i olja, tempera och
akvarell. — Stockholm.

ERICSSON, JOHAN Edward, medaljgravör och skulptör, f. i Göteborg

1836, d. i Stockholm 1871. Han studerade vid Konstakademien och sedan i Danmark, Tyskland, Paris och Rom.
E. var på sin tid vår främste medaljgravör. Bland hans arbeten må nämnas konstakademiens medalj över Karl
XV, medaljen till Lunds universitets jubelfest 1868 samt Svenska ak:s medalj över Kjellgren. Han modellerade
även vackra statyetter, grupper oh reliefer, t. ex. Bacchi triumftåg, Bachus och Silenus samt Konsten och slöjden
(de sistnämnda i G. K. M ).

ERICSON.

1. JOHAN Erik E., målare, f. i Karlshamn 1849, d. i Göteborg 1925. Han studerade vid akademien i Sthlm samt i
Paris, där Alfr. Wahlberg var hans lärare. 1885 blev E. lärare i teckning vid Chalmers institut i Göteborg. Han
har målat landskap i olja och akvarell från Frankrike, svenska västkusten, Gotland och Skåne. Tonen är ofta
blond och utförandet elegant. — Repr. i N. M., Helsingborg, Linköping och G. K. M.

2. ANNA Maria Gardell-E., den förres maka, målarinna, f. i Visby 1853, d. i Stockholm 1939; studerade i
Stockholm och Paris. Hon har utfört välstämda landskap och mariner, ofta i akvarell och romantiskt betonade. —
Repr. i N. M. med månskens-stycke från Skåne, vidare i G. K. M. och flera utländska samlingar.

ERICSSON, JOHN Fredrik, målare, f. i Norrsunda, Stockholms län, 1877, d. 1951, har under flera år arbetat på
hovoperan i Wien samt hovteatern i Miin-chen, var 1910-37 ord. dekorationsmålare på Dramaten; studieresor till
en flertal länder. Har utfört en mängd dekorationer till olika skådespel samt dessutom järnvägs-och
panoramabilder till utställningar, bl. a. i Göteborg 1923.

ERICKSON, JONAS, se Sundahl, J.

ERIKSSON, KERSTIN Elin,

Glimstedt-E.,

målarinna, f. i Norra Vram, Skåne, 1882, d. i Malmö 1941. Hon var tecknings-lärarinna i Karlshamn och
Karlskrona och
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målade akvareller med landskapsmotiv från Skåne och Blekinge, dessutom gatupartier från Göteborg etc.

ERIKSSON, KRISTINA, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1948. Utb.: Konstfack, akademien. Utf.
inträngande studier av olika situationer, ofta insvepta i dis och med absurd anknytning. Off, arb.: Stockholms
stads saml. Repr. i Mo. M. — Vällingby.

ERICSON, LEIF Erik, målare, grafiker, f. 1927 i Mölndal. Studier vid Slöjdföreningens skola och Valands
konstskola. Studieresor till Holland, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, England och Schweiz. Naivist med
glada rörliga mönster, även prövat konstruktioner såsom boxar fyllda med dockskåp, tändsticksaskar etc. Utfört
ridå i Luleå stadshus och stucco lustro målning i Nya Ullevi, Göteborg 1960. Repr. i N. M., G. K. M. och
Linköpings mus. — Göteborg.

ERIKSSON, NILS EINAR, arkitekt, f. i Solna, Stockholms län 1899; stud. vid tekniska högskolan och
akademien samt vidare i England, Frankrike och Södra Europa. Han har bl. a. ritat Göteborgs konserthus,
Centrum, Park Avenue hotell och Thulehuset i samma stad, inredningen till m/s Stockholm m. m. E. erhöll 1927
1 :a pris i tävlan om byggnad för N. F.

— Göteborg.



ERIKSSON, NILS Johan Ulrik, målare, tecknare, f. i Solna 1908, självstudier. Han har mestadels utfört
landskap.

— Stockholm.

ERICSON, OSCAR Erednk, målare, tecknare, konstskribent, f. 1889 i Västerås, d. 1964 därstädes. Autodidakt.
E. gjorde studieresor till flera länder i Europa. Under många år var han konstanmälare i ”Västmanlands Läns
Tidning”. E. modellerade små figurgrupper gärna med religiösa motiv. Som målare arbetade han med likartade
figurkompositioner men har även utfört landskap. Repr. i Västerås konstgalleri och i Arkivet i Lund.

ERIKSON, Johan OSCAR, arkitekt, f. i Dalarna 1845, d. i Stockholm 1887, studerade vid akademien. Han har
ritat flera kyrkor i landsorten, åtskilliga privathus i huvudstaden samt Thamstorp i Västergötland.

ERIKSSON, Perjom PER HILDING, målare, grafiker, skulptör, f. i Floda, Dalarna, 1911, studerat i Oslo,
Köpenhamn och Helsingfors. Han har målat porträtt samt ytterst noggrant utpenslade stilleben med silver-, glas-
och porslinspjäser i stil med 1600-talets nederländska mästare. Repr. i Dalregementets samlingar. — Daia-Floda.

ERICSON, SIGFRID, arkitekt, f. i Fritsla, Älvsborgs län, 1879, d. 1958, stud. vid Chalmers och sedan vid
konstakademien, rektor vid Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han har ritat flera kyrkor, bl. a. den vackra och
dominerande Masthuggskyrkan i Göteborg, konstmuseum och konsthall vid Götaplatsen, kommunala
mellanskolan, villor och egna-hemsbyggnader, allt i Göteborg. E. har också gjort möbelritningar.

ERIKSSON, STEN,

målare, f. i Skåne 1922. Studier vid Konstfack och Lena Börjessons skulpturskola 1949-53. Han har utgivit
konstportföljer från Spanien och Nordafrika och realistiskt skildrat befolkningens strävsamma liv. — Stockholm.

ERICSON, Sten Eni Arvid, skulptör, f. i Mariefred 1909, har bl. a. studerat för Möllerberg samt på akademien.
Han har modellerat energiskt hållna friskulpturer, bl. a. Stående pojke (Reymers-holm, Stockholm). Repr. i S. M.
K. — Drottningholm.

ERICSON, SVEN Eric, målare, f. i Flen 1886, elev vid Althins målarskola, på Valand, i Köpenhamn och
München. Har utfört landskap från skärgården med fiskarstugor etc. — Lidingö.

ERIXSON

1. SVEN LeonardE. (X:et), f. 1899, måla-
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re, 1943-53 professor vid akademien, f. i Botkyrka, Stockholms län, d. 1970. Studerat vid h. konstindustriella
skolan i Stockholm, vid akademien samt under resor i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Nordafrika. E.
har målat landskap med figurer, ofta med motiv från södra Europa, interiörer med figurer, stads- och hamnbilder,
blomsterstycken, m. m. Målerisk must utmärker ofta hans dukar. — Repr. i N. M., och i Mo. M., bl. a. med
Danslokar i Telemarken samt Badplatsen, i G. K. M. med Atelierinteriör, i M. M. med bl. a. Vårkväll,
Stockholm, i Västerås mus., S. M. K., N. O., W. etc. Han har även dekorerat Skogskyrkogårdens krematorium i
Stockholm samt gjort kartonger till en stor gobeläng i Göteborgs konserthus samt en gobeläng Borås
krematorium. Scendekor Dramat, teatern och Operan m. m.

2. SVERRE E., den förres son, målare, f. i Stockholm 1932. Utb.: Gerlesborgsskolan, akademien. Arb. i fri
koloristisk stil med ornaméntala inslag. Off. arb.: i Stadshuset, Kiruna. Repr. i mus. i Linköping, Halmstad. —
Saltsjöbaden.

ERIKSSON, TAGE Erik Helge, målare, f. 1916 i Västerås. Studerat vid Slöjdföreningens målarskola i Göteborg
och för den svensk-amerikanske marinmålaren Reynold. E. är en av bildarna till ABC—skolans Rit- och
Målarskola i Göteborg. Studieresor till Italien, Frankrike och England. — Göteborg.



ERIKSSON, ULF,

son till ovanstående, f. 1938, gått i lära hos fadern. Studieresor i hela Europa. Spec. Västkustmålningar. Sep.
utställn. Stockholm, Göteborg. — Göteborg.

ERIKSON-SCHÜTT, AINA Dagny Maria,

målarinna, f. i Göteborg 1912, elev hos Sigfr. Ullman, resor bl. a. i Frankrike och Danmark. Hon har i en flott
penselföring utfört porträtt, figursaker, stilleben och landskap, bl. a. från Hovs hallar, Hallandsåsen, Kolmården
och Västkusten. — Göteborg.

ERIXSON, THORE "TEX”, målare, f. i N. Sandsjö 1922. Har mest bedrivit självstudier. Har målat landskap i
olja, bl. a. motiv från Gotland. Deltagit i ett flertal samlingsutställningar. Har erhållit två l:a priser vid KFUM:s
salong.

ERLANDSSON, BRITT-US, målarinna, f. i Värnamo 1920, elev av We-lanson i Stockholm. Hon har utfört
sagomotiv i akvarell: tomtar och troll, livligt erinrande om Bauers arbeten. — Stockholm.

ERLANDSSON, ELU, se Hemberg.

ERLANDSSON, HANS, målare, konservator, f. i Lund 1877, d. 1973, stud. i Lund och Leipzig samt resor i ett
flertal länder. Han har utfört välstämda landskap, teaterdekorationer, bl. a. till spexet Uarda samt restaureringar i
c:a 130 kyrkor.

ERLANDSSON, SVEN, bonadsmålare, f. 1768 i Mårdaklev, Älvsborgs län, d. 1853 i Östra Frölunda, Älvsborgs
län. E. var upphovsman till den s.k. Kindskolan. Han utbildade en originell, starkt personlig stil.

ERNHAAKE, CARL, målare, f. i Bjärka, Västergötland 1894, studier i Göteborg och i utlandet, särskilt i
Frankrike. Bland hans arbeten märkas impressionist. hållna figurer, gatumotiv från Paris o.s.v. gärna i livlig,
harmonisk kolorit med dragning åt naivism. — Skövde.

ERNKVIST, SVEN Magnus, målare, f. i Skövde 1891, har studerat vid Wilhelmsons målarskola i Stockholm. E.
har utfört porträtt, landskap, ofta från Halland, samt stockholmsbilder. Utförandet är klart och sobert. — E. är
repr. i Mo. M., i Örebro och Hudiksvalls museer. — Stockholm.

ERSKINE, RALPH,

arkitekt, f. i London 1914; stud. i London och vid akademien. Han har ritat radhus, fabriksbyggnader,
affärscentrum i Luleå, hotell i Dorotea m. m. — Drottningholm.
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ERUD, se Johansson, Erik.

ERWÖ, ALLAN Albion (Eriksson), målare, f. i Malmö 1921, har mest studerat på egen hand. E. har utfört
skånska landskap, bl. a. med kalkbrott samt hamnstycken. Repr i M. M., mus. i Helsingborg, Landskrona,
Kristianstad. — Malmö.

ESKILSSON, NILS, vanl. kallad Nils Guldgrävare, textilkonstnär, d. i Stockholm efter 1569. Han studerade bl.
a. i Antwerpen och Tyskland och har utfört flera stora tapeter, t.ex. Kristus uppenbarar sig för Maria (N. M.),
Konung talets nederländska mästare. Repr. i Dalregementets samlingar. — Dala-kunglig gobelängfabrik i
Kalmar.

ESKILSSON, PETER, målare, f. i Billeberga, Skåne, 1820, d. nära Sigtuna 1872. Först i }0-årsåldern började
han studera konst vid akademien och for sedan till Düsseldorf, där han arbetade på Tidemands atelier och tog
intryck av denne. E. målade genretavlor i Düsseldorf-manfr, ofta figurrika scener i det fria; koloristen är vanligen
klar. Bland hans arbeten må nämnas: Kägelspelet hos Faggens (N. M.) samt ett par fjordlandskap i M. M.; även
repr. i G. K. M.



ESSÉN, Erik Raguel (ARRE), stadsarkitekt, f. i Julita, Södermanland, 1886, utbildad vid tekniska högskolan och
konstakademien, stadsarkitekt i Västervik och Vimmerby m. fl. orter. Har bl. a. ritat museet i Hudiksvall,
chefsbostäder i Sandviken, Ljusne, etc., restaurerat kyrkor i Skåne, d:o herrgårdar, t. ex. Vambåsa i Blekinge etc.
— Västervik.

ESTENBERG, PER,

arkitekt, f. 1772, d. i Stockholm 1848, var Desprez’ elev. Han verkade som stads-byggmästare och konduktör vid
slottsbyg-get i Stockholm.

EUGEN, Napoleon Nikolaus, hertig av Närke, målare, f. på Drottningholm 1865, d. på Valdemarsudde 1947.
Han var Salmsons elev i Sverige och studerade sedan i Paris, bl. a. för Bonnat,

studieresor i utlandet. Bland hans första arbeten märkes den 1892 i Stockholm utställda Våren. Sedan ha följt ett
flertal landskap i olja, tempera, pastell och kol, brett och monumentalt hållna. Motiven äro hämtade från
Sörmland och närmaste trakten kring Stockholm, ej sällan i nattbe-lysning, vidare från Italien och senaste åren (i
gouache) från trakten av Kivik i Skåne. En dekorativ hållning med lyriskt behag utmärker ofta hans konst.
Nämnas må särskilt: Molnet (G. K. M), Sommarnatt, Det stilla vattnet (båda i N. M., där ett 30-tal av hans arb.
finnas), altartavla i Kiruna kyrka, dekorativa väggmålningar i Dramatiska teatern och stadshuset i Stockholm,
Skärgårdsångare (M. M.) etc. E. har även gjort etsningar till konstindustriella föremål. — I sitt testamente hat
prinsen förordnat att hans stora konstsamling på Wal-demarsudde skall tillfalla sv. staten.

EURÉN, BIRGER,

skulptör, målare, f. i Luleå 1888, d. i Oskarshamn 1953. Han har modellerat diverse villebråd och målat
landskap, vanl. med fyrfotadjur och fåglar.

EURÉN, Elsa Ekman-E., målarinna, tecknare, grafiker., f. i Uppsala 1891; stud. vid akademien, i Paris och
Italien. Hon har utfört landskap i akvarell samt teckningar för stockholmspressen, särskilt från teatern. —
Stockholm.

EWE, Nils AUGUST, arkitekt, f. i Skåne-Tranås 1875, d. i Malmö 1956; har studerat vid tekn. elementarskolan i
Malmö, teckn. högskolan i Berlin samt akademien i Stockholm; resor i ett flertal europeiska länder. E. har bl. a.
ritat posthus i Trelleborg, stadshus i Nässjö och Ystad, ett stort antal bankbyggnader, flera skolor i Malmö, bl. a.
allm. läroverket för flickor, Borgarskolan och ö. folkskolan, prästgårdar och församlingshus, stiftelser samt
vattentorn i Råå och Raus.

EWALD, ERIK Artur (Johansson), målare, f. i Bornholm 1903, d. 1971, stud. i U.S.A. samt vid Sk. målarskolan
i Malmö. Han har målat porträtt, landskap, ofta från Öland med kvarnar och gårdar, även
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från Portugal, dessutom stilleben. — Repr. i Kalmar museum.

EWEMO, JAN Enc,

målare, grafiker, f. 1938 i Uppsala. Studier vid Konstfack. E. är en allvarlig bildanalytiker som gärna vill
överbelasta bilden. Deltog i grafiktreinnalen 1965. Repr. i N. M., M. M., H. M. K., Kalmar mus. Upplands
konstf. saml. — Uppsala.

EVENSEN, BJÖRN ERLING, skulptör, f. 1924 i Sthlm. Studier vid konstskolor i England, Frankrike och vid
akademien i Rom. Studieresor i Europa. Utför abstrakta förenklade skulpturer. Off. arbeten: Vattenfallsstyrelsen,
Rocksta Käl-lingens folkskola, Lidingö 1961 (stålskulp. ”Lek om en lek”), stadsbiblioteket, Sundbyberg 1958
(”Ferlinreliefen” och fontän-skulpt. i koppar och brons). Repr. i N. M., Mo. M., Västerås mus. och Mus. of
Modern art i U.S.A. — Lidingö.



EWERLÖF, ELFRIDA, målarinna, f. i Gävle 1886, stud vid målarskolor i Linköping och Borås. Hon har utfört
kustlandskap från Bohuslän i frisk, harmonisk kolorit, även välstämda skogsinteriörer. — Göteborg.

EVERS, FRANS Emil, arkitekt, f. i Eslöv 1882, d. i Malmö 1950, utbildad vid Chalmers i Göteborg och
akademien i Köpenhamn. Han har bl. a. ritat h. allm läroverket med gymnastikhus i Eslöv, polishuset i Malmö
samt ett flertal större boningshus och villor på olika platser i Skåne.

EVERTSEN, ROY Sigurd, målare, tecknare, f. i Landskrona 1926; studier vid Essem-skolan och
Konstakademien i Köpenhamn. Han har målat non-figurativt och abstrakt. — Landskrona.

EWERT, Per JOHN Tage,

målare, f. i Göteborg 1869, d. i Paris 1894.

Han studerade vid akademien, senare i

Frankrike. Bland hans arbeten må nämnas

porträtt och höstlandskap. — Repr. i G. K.

M.

EWERT, Waldemar (VALLE), målare f. i Stockholm 1908, studier på Blombergs målarskola i Tyskland,
Frankrike, England och Italien. Han har utfört modellfigurer, landskap med motiv från Ulriksdal och Paris,
fiskebodar och blommor. — Stocksund.

EZDORF, CHRISTIAN, tysk-svensk målare, f. i Sachsen-Meiningen 1801, d. i München 1851. Han studerade i
Tyskland och kom till Sverige 1821. Här målade E. bl. a. flera utsikter från Stockholm, särdeles värdefulla från
topografisk och kulturhistorisk synpunkt. — Repr. i N. M., Lund och i Pinakoteket i München.

EZZI, FELIX Edvard Konstantin Silverloo-E.,

skulptör, målare, f. i Karlstad 1896, d. 1966 i Örebro, elev hos Gust. Vigeland, resor i Frankrike, Italien och
Finland. Han har modellerat poprträtthuvuden och i pastell målat mjukt hållna, välstämda landskap.
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FABIANSSON, TURE Sigmund, målare, f. i Eksjö 1910, har studerat på Otte Skölds målarskola samt i Paris.
Han har utfört figurtavlor, ofta nakna kvinnobilder, samt landskap gärna från Frankrike och med Seine, även
stilleben med särdeles mjuka konturer. — Egen målarskola. — Repr. i N. M., Mo. M. och G. K. M. — Vrigstad,
Småland.

FABULATOR, benämning på en anonym stenmästare, verksam på Gotland i början av 1300-talet. Honom
tillskrivas vissa partier samt de rikt sirade portalerna till Hörsne och Gammelgarns kyrkor, måhända även i
Dalhem. F:s stil är rent höggotisk.

FA GELL-REGNÉR, A. -Af.

se Regnér. A.-M.,

FAGER, SIXTEN,

målare, tecknare, f. i Ekträsk 1920. Utb.: Acad. Libre. Utf. expressionistiska fjällbilder med skiftningar från olika
årstider. Off. arb.: Umeå lasarett, Centrumhuset Robertsfors. Repr. i mus. i Umeå. — Ånäset.

FAGERBERG, CARL Vilhelm, skulptör, f. i Dalarö, Stockholms län, 1878, d. i Stockholm 1948; studerade vid
konstakademien och i Paris. Han har modellerat monumantalbyster, t. ex. Olof Broman (Hudiksvall), ett 100-tal
porträtt-skulpturer, bl. a. Zorn (i W.), Kristina Nil-sonstaty i Ljungby, rel. arbeten till ett flertal kyrkor, bl. a.



svenska kyrkan i Paris, gravmonument, frontäner i Sundbyberg och Visby, medaljer och plaketter. En kärv
hållning utmärker stundom hans porträtt-skulpturer, t. ex. Alb. Engström. Främst är

han känd för sina mästerligt modellerade djur, på vilket område han är en av våra främsta skulptörer. Särskilt bör
påpekas Lokatt (Joh:s folkskola, Sthlm) samt gruppen Björnhona med ungar. — Repr. i N. M., Röhsska museet
(Gbg), Kalmar och med medaljer i G. K. M. Gripsholm och Myntkabinettet, Sthlm.

FAGERKVIST, THOR Vilhelm, målare, f. i Mölndal 1884, d. I960 i Filip-stad, utbildad på egen hand; resor i
Norge, där han tagit intryck av Werenskiolds folklivsbilder. F. har utfört figurkompositioner med bibliska motiv,
t. ex. apostlagestalter, väggmåln. i Degerfors k:a, vidare porträtt, fornnordiska och mytologiska ämnen t. ex.
Loke och Sigyn (Mo. M) samt dekorativ målning. Livets gång, i Örebro flickskola. Hans tavlor präglas av rik
fantasi. — F. är även repr. i N. M., G. K. M., W., Linköpings, Norrköpings samt Karlstads mus. — Sign. Thor.
— Persberg.

FAGERLIN, FERDINAND Julius, målare, f. i Stockholm 1825, d. i Düsseldorf 1907. Han studerade vid
akademien, sedan i Düsseldorf och slutligen i Paris, där Couture var hans lärare. F. är den mest utpräglade av de
svenska düsseldorfarna, särdeles rik på detaljer med en fin, välstämd kolorit, säker teckning och ofta ett drag av
humor. Han målade porträtt, genre i interiör, fiskartyper från Holland och utsökta frukt- och blomsterstycken.
Bland hans arbeten märkas; Svartsjuka och Hemkomsten (båda i N. M), självporträtt (därst), Kortspelande gossar
och Holländsk fiskarflicka (båda i G. K. M.), Holländsk interiör och Kattor (båda i M. M.), Unga makar (S. M.
K.) samt Ett lyckligt hem (Berlin).
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FAGERLUND, KARL BRUNO, målare, f. i östratorp, Skåne, 1916; utbildad genom självstudier. Han har utfört
porträtt och figursaker. Repr. i Ystads mus. — Smygehamn.

FAGERSTRÖM, HANS Gunnar, målare, tecknare, f. 1921 i Hagfors, Värmland. Studier vid Anders Beckmans
reklamskola i Stockholm 1944-45. Elev till Waldemar Lorentzon 1946-47 och dennes medhjälpare vid
dekorativa målningar i Ryssby kyrka i Småland 1951. F. har utfört intima teckningar i blyerts och abstrakt hållna
kompositioner i olja, gouache och pastell i små format. Repr. i N. M., Hallands museum i Halmstad och H. M. K.

FAGRELL, Ernst GUNNAR, tecknare, f. i Göteborg 1908, studier vid tekn. skolan i Sthlm, Slöjdföreningens
skola, Göteborg, samt i Paris. Han har ritat porträtt och figursaker. — Nya Varvet.

FAGSTAD, EINAR,

målare, f. i Lillehammer, Norge 1899, d. 1961 i Göteborg, elev hos Henr. Sörensen i Oslo samt vidare studier i
Paris, England, södra Europa och Afrika. — F. har utfört religiösa kompositioner samt landskap, även några
teaterdekorationer.

FAHLBECK, BIRGITTA, född 1936 i Stockholm. Tekn.stud. Skånska Målarskolan, Malmö, Testilstud. Malmö
Stads Yrkesskola samt Leksands Yrkesskola. Sep.-utst. Galerie Petersen, Frankrike, i Stockholm Galerie Mini,
Galerie Aspect, Göteborg samt Dalarnas Museum, Falun. Saml.-utst. Leksand, Rättvik, Falun, Lund, Linköping
och Göteborg. Repr. Kopparbergs Läns Landstings samlingar, Dalarnas Museum, Falun. Textilutsmyckn. Säters
sjukhus, Säter. — Leksand.

FAHLBERG, CARL (Nilsson), konsthantverkare, f. i Falun, d. i Uppsala 1796. Han var en framstående
guldsmed, av vilken man finner arbeten i Nord. museet, altarkärl i flera kyrkor i Uppland, bl. a. Uppsala
domkyrka, brudkrona i Över-Grans kyrka o.s.v.

FAHLCRANTZ, CARL Robert, målare, grafiker, f. på Vermdön 1778, d. i Stockholm 1833. Han var
teckningslärare, målade miniatyrporträtt (t. ex. Carl XIII i N. M.) och stack även dessa i koppar.

FAHLCRANTZ.



1. CarlJOHAN F., målare, f. i Stora Tuna, Dalarna, 1774, d. i Stockholm 1861. Han studerade vid akademien,
där han var Be-langers elev och tog livliga intryck av denne. F. väckte först uppmärksamhet med den stora duken
Utsikt av Djurgården (N. M.) Han fick sedan en mängd beställningar och målade såväl veduter som
komponerade landskap med berg, vattenfall och skogar, ej sällan i stämningsmättad morgon- och
kvällsbelysning. I svenskt måleri blev han den mest typiske romantikern. Han lade mest an på färgen med en
helhetsverkan i guldbruna toner, under senare åren ofta i en violettblå kolorit. F:s konst beundrades högeligen av
hans samtid, och han fick flera efterbildare. Han är väl repr. i N. M. med ett 20-tal arbeten (varav den förut
omnämnda Djurgårds-tavlan mäter 210 x 260 cm.), vidare i G. K. M., M. M. etc.

2. Axel Magnus F., den förres broder, skulptör, f. i Dalarna 1780, d. i Stockholm 1854, hovbildhuggare. Han
blev i Stockholm elev hos ornamentsbildhuggaren Per Ljung och vann snart erkännande för sina arbeten av
dekorativ art, modellerade för kyrkor och slott.

3. AXEL Erik Valerius F., en brorson till föreg., målare, f. i Stockholm 1851, d. där 1925. Han studerade vid
akademien, först skulptur, sedan landskapsmåleri med P. D. Holm och Perséus som lärare. F. utförde landskap,
ofta med vatten och ej sällan med skickligt uttryckt oväder. Han är repr. i N. M. med ett par dukar, i G. K. M.,
med bl. a. Åskmoln samt Himmel och vatten.

FAHLCRANTZ—LINDBERG GRETA, se Lindberg, G. A.

FAHLÉ, GUSTAF ADOLF Emanuel, målare, f. i Norrköping 1906, elev vid aka-
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demien och i Paris, studieresor i Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien etc. Han har målat industriområden och
hamnstycken från Norrköping i olja samt akvareller med motiv från Frankrike och Spanien. Repr: mus. i
Norrköping. — Norrköping.

FAHLGREN, Carl AUGUST, målare, f. i Norrtälje 1819, d. i Stockholm 1905. F. var egentligen specerihandlare
och sysslade på lediga stunder med måleri. Han uförde små eleganta, romantiskt hållna landskap med motiv från
stockholmstrakten.

FAHLROTH, TOM,

målare, f. i Falun 1921; har studerat på Oilers’ målarskola i Sthlm. Han har, vanligen i en nedstämd färg, utfört
figursaker och interiörer, t. ex. Modell, I ateljén, Läsande kvinna och Framför spegeln, även landskap, bl. a.
Vägen. — Falun.

FAHLSTEDT, HARRY, målare, f. i Stockholm 1904; studier vid tekniska skolan i hemstaden och akademien,
dessutom i Frankrike, Holland och Italien. Han har utfört porträtt, landskap och stilleben, allt i en välstämd
färgskala. — Leksand.

FAHLSTRÖM, ÖJVIND, målare, tecknare, grafiker, författare, f. 1928 i Sao Paulo, Brasilien. Studier vid Sthlms
Högskola 1949-52. Studieresor i Europa och U.S.A. Utfört detaljrika målningar, ibland med flyttbara magneter.
öven arbetat med plastfigurer och erotiska symboler flytande i vattenbassäng (visat bl. a. på utst. ”Pentacle” i
Paris). Utst. i Paris, Cordier och i New York, Sidney Janis. Monumentalmålning i emalj hos Margarinbolaget i
Sthlm. Som författare har han bl. a. framträtt med radiopjäser, har även iscensatt föreställningar i Mo. M., och i
TV. Repr. i Mo. M. m. fl. mus. i in- och utlandet.

FAITH—ELL, AGE,

textilkonstnärinna, f. 1912 i Växjö. Studier vid Brunsons vävskola och i Wien. Studieresor i Europa. Separatutst.
i Sverige och utlandet. Gjort en insats genom sina arki-

tektkollektioner. Off. arbeten: Ridå i Ara-byskolan i Växjö. repr. i N. M. och Die neue Sammlung, München.



FALCK, GÖSTA Alvar, målare, f. i Svarteborg, Göteb. h, 1920, autodidakt. Han har i olja och akvarell utfört
mjukt hållna landskap i välstämd färg och med bohusländska motiv, även målat djur och blommor. — Vegby.

FALCK, HILDEGARD Johanna, f. Schüller,

målarinna, f. i Leipzig (Tyskland), 1922; har studerat vid akademierna i hemstaden och Wien samt under resor i
ett flertal länder i Europa. I en särdeles läcker, harmonisk kolorit har hon i akvarell och olja målat friska
hamnmotiv, gamla byggnader, skogspartier och sagomotiv, ofta i stort format. — Landskrona.

FALK, HJALMAR Fredrik, målare, f. i Mora 1856, d. i Karlshamn 1938. Han studerade vid akademien samt
under resor i Italien, Frankrike och Tyskland. F. målade hamn- och kustmotiv från Stockholm och Blekinge.
Särskilt hans akvareller utmärka sig för fint färgsinne.

FALK, LARS-ERIK Osiar, skulptör, målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Uppsala 1922, elev hos Grünewald
och Otte Sköld, studieresor i Frankrike. Han har utfört abstrakta skulpturer och fåtoniga målningar, gärna i
rutmönster, t. ex. Fönster, Röda valv. Repr. i Mo. M. — Sigtuna.

FALK, PER,

målare, f. 1924. Studier vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1939-41, akademien 1941-44 och i Paris och Rom
1947-50. Scendekorativa arbeten till Hälsingborgs, Malmö och Stockholms stadsteater (”Damaskus’ ’ 1965),
Riksteatern och till Kungl. Operan (Cullbergs ”Månrenen”). — Repr. i M. M., mus. i Borås. — Göteborg.

FALK, RAGNAR Emanuel,

målare, grafiker, f. i Göteborg 1903; stud.

på Slöjdföreninens skola och i utlandet.
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Han har målat porträtt, figurer och landskap. — Repr. i G. K. M. — Göteborg.

FALKFÄLTH, A.,

målare, verksam i mitten av 1600-talet. Han har utfört de synnerligen konstnärliga målningarna i Botnaryds
träkyrka, Småland, vilka äro signerade och daterade 1670.

FALKNER, FANNY Johanna Mana, målarinna, f. i Karlshamn 1891, d. 1963 i Köpenhamn, studier vid h.
konstindustriella skolan i Stockholm samt vid målarskolan i Köpenhamn. Hon har företrädesvis utfört eleganta
miniatyrporträtt.

FALKNER, TAGE Sigurd, tecknare, f. i Linköping 1901, d. 1964 i Sthlm, studier i Stockholm, bl. a. för Wil-
helmson, samt i Paris. Han har utfört figur- och landskapsteckningar, måleriskt och känsligt hållna.

FALKNER—SÖDERBERG, S. M„ se Söderberg, S. M.

FALK-SIMON, se Simon, Falk-,

FALLSTEDT, INGEL, skulptör, f. i Stockholm 1848, d. i Köpenhamn 1899. Han studerade först vid akademien,
sedermera i München och Paris.

F. var en flitig porträttör, vilkens byster i marmor eller terrakotta utmärka sig lika mycket för likhet som för ett
betydande konstvärde. Nämnas må dåvarande danska kronprinsessan Lovisa (N. M.), marmorbyster av Oscar II
och Christian IX (båda i

G. K. M.), Afrikan, Afrikanska och Flickhuvud (G. K. M. terrakotta). — Repr. i N. M., S. K. M., W. —
Stockholm.

FALLT, RAIMUND,



svensk-tysk medaljgravör, f. i Stockholm 1658, d. i Berlin 1703. Han var i Stockholm elev hos guldsmeden
Hopfner samt medaljgravören Karlsteen. Efter en utrikes studieresa utförde han i Sverige åtskilliga kungliga
medaljer samt en skulptur av Karl XI. Han verkade sedan i Brandenburg, likaledes som medaljgravör.

FANT.

1. ERIK Johan F., ariktiek, f. i Stockholm 1889, d. där 1954, utbildad vid tekn. högskolan och konstakademien.
Han har restaurerat ett 100-tal kyrkor och herrgårdar, Linköpings slott, Karlbergs slott, Bjärka-Säby (jämte
Curman), ritat flera skolor, herrgårdar, villor, krematorium, tennishallar etc., även planlagt kyrkogårdar.

2. STINA F., den förres maka, f. Nordvall, målarinna, f. i Stockholm 1898, studier vid akademien och i utlandet.
Hon har målat landskap och stilleben, även ritat textilier. — Stockholm.

FASTE, STEN Olle Jerker, skulptör, f. i Hälsingborg 1912, har studerat i Malmö samt på akademien i
Köpenhamn. Han har bl. a. utfört energiskt hållna porträttbyster. - Tollarp, Skåne.

FAULKNER, KARIN Böret, f. Albråten,

konsthantverkare, f. i Arvika 1915, har studerat bl. a. i Helsingfors och Sthlm, resor i flera europ. länder. Hon har
utformat tunna, smäckra skålar, kannor, urnor etc. med matt glasyr. — Gomshall, England.

FAUSTMAN, MOLLIE, målarinna, författarinna, f. i Stockholm 1883, d. 1966 i Stockholm, har studerat på
Valand och i utlandet. Illustrerat egna böcker samt målat porträtt av barn i en något robust teknik och kraftig
färg, landskap och altartavla i ett gravkapell i Sthlm. — Repr. i N. M., Mo. M., Linköping, Hudiksvall, Gävle och
G. K. M. — Stockholm.

FAVÉN, ANTTI,

målare, tecknare, f. i Helsingfors 1882, d. i Stockholm 1948. Utb.: Finska konstför. ritsk. utf. porträtt
karakteriserande senare oftast officiella, även karikatyrteckn. Repr. i Ateneum Helsingfors, mus. i Åbo.

FEGHT, CHRISTIAN RUDOLF, målare, f. i Drammen 1818, d. i Stockholm 1897. Han var en framstående
dekoratör, men målade även stafflitavlor, påminnande om Marcus Larsons arbeten.
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FEHLING, ERIK Gustav Arthur, arkitekt, f, i Mönsterås 1901, har genomgått tekn. högskolan och vidare
studerat i Tyskland, Holland, Belgien och Italien. Han har bl. a. ritat privatbostäder, stadens pensionärshem samt
det pampiga varmbadhuset, allt i Trelleborg, där F. är stadsarkitekt.

FEHRMAN.

1. DANIEL, F., medaljgravör, f. i Stockholm 1710, d. där 1780. Han har utfört ett 30-tal medaljer och c:a 80
jetonger, sigill etc., kraftigt modellerad, eleganta samt med detaljerad hår- och dräktbehandling.

2. CARL GUSTAFF., den förres son, medaljgravör, f. i Stockholm 1746, d. där 1798. Han var bl. a. elev av
Sergel samt nära vän till Wertmüller. Flera vackra medaljer, belöningspenningar, en stor terra-kottarelief i
Uppsala univ. etc. äro utförda av honom.

FELLENIUS, HANS Börje, f. i Stockholm 1933- HKS och Otte Skölds Målarsk. Studier i Italien, Grekland,
Frankrike. Italienska Statens Kulturstip. 52, San Michele Stip. 53. Av Grekiska Kulturministeriet inbjuden
utställare i Aten 53- Separatutst. i Stockh. 54, Konstakad.: Charlottenburg, Köpenh. 55, V:a Sörmlands Konstf.
61, Örebro läns Mus. 62, Hälsinglands Mus. 63, Dalarnas Mus. 64, Salong Strindberg, Helsingfors 65, Brüssel,
Düsseldorf, Wien 61—66 m.fl. Repr. Unga Tecknare Nationalmus., Koppar-sticksaml. Statens mus. for Kunst,
Köpenhamn, Kulturamt der Stad Wien 62, Salong Internat. Paris 65, Salong Internat. Biarritz 70, Assoc. Acc. T.
Campanella, Rom 71 m. fl. — Stockholm.

FENYÖ, ENDRE Armand, målare, f. i Baja, Ungern 1904, stud. vid akademien i Budapest. Han har i olja utfört



svenska stadsbilder och landskap. — Repr. i museerna i Budapest och Västerås. — Stockholm.

FERNEMAN, ALBIN Verner,

målare, grafiker, f. i Fernebo 1894; stud.

vid akademien och i Paris. I en kultiverad

kolorit har han målat porträtt, bergslags-hyttor, landskap och franska stadsmotiv. -Filips tad.

FÉRON, Wilhelm (WILLIAM) Josef, målare, f. i Stockholm 1858, d. där 1894. Han studerade vid akademien
och därpå i Paris. Målade landskap med figurer samt genretavlor. Han är bl. a. repesenterad med den soliga Ung
flicka i trädgården (N. M.) och Pariservår (G. K. M ).

FERSTER (Freester), HANS, trol. tysk byggmästare, verksam vid Stockholms slottsbygge i början av 1600-talet,
även underbyggmästare fr. 1934 vid Jakobs kyrka; byggde även 1630-41 Tyresö kyrka samt Kristine kyrka i
Falun.

FETCO, GEORGIJ,

målare, keramiker, f. i Istanbul 1923. Utb.: Tekn. sk., Griinewalds målarsk. Lär.: Beckmans 1944-46. Egen
konstskola sedan 1949. Utf. expressiva arkitektoniska landskap. Off. arb.: Sörmans Varuhus. Sthlm. —
Stockholm.

FEYCHTING, Carl Johan HERMAN,

målare, f. i Stockholm 1865, d. där 1901; studerade vid akademien. Han målade landskap med motiv från
stockholmstrakten, aftonstämningar etc. F. gjorde även teckningar till böcker och tidskrifter.

FICK, BÄRTA,

målarinna, f. i Landskrona 1871, d. där 1948; studier i Stockholm m. fl. Hon har utfört landskap i olja och
akvarell med motiv från olika delar av Sverige. — Repr. i Landskrona museum.

FIGGE, EDDIE,

konstnär, f. 1904 i Sthlm. Studier vid Otte Skölds målarskola 1939-42. Forskningar i Europa, Egypten, U.S.A.,
Mexico, Peru. Utst. i Sthlm-Lund. Visat målningar i flera av Europas städer samt i Amerikas museer.
Originalutst.: ”Rymdrummet” 1963 i Galleri Burén, Sthlm, "Urubamba”-svi-ten 1965, ”Atlantis” 1967,
”Rymdtrevare”, skisser (ej utförda) till Tele-huset i Farsta utställda på Arkivet, Lund. F. är

9 — Svenska konstnärer
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också poet. Repr. i Mo. M., Musée d’Art Möderne i Paris och Arkivet, Lund. — Hägersten.

FINK, TULLAN,

målarinna, grafiker, f. i Göteborg 1919; stud. på Slöjdföreningens skola, på Valand och under resor i ett flertal
europ. länder. Hon har målat porträtt, figursaker, landskap och stilleben. — Repr. i Mo. M. och G. K. M. —
Göteborg.

FINN.

1. Lars EMIL F., målare, skulptör, f. i Rättvik, Dalarna, 1878, d. 1949; stud. vid tekn. skolan i Uppsala samt i
Paris. Har mest verkat som porträttskulptör, därav ett flertal reliefer å gravvårdar över bl. a. professorerna
Appellöf, Dunér, Hildebrand (samtl. i Uppsala). — Repr. i Uppsala univ.

2. ANDERS Emil Orvar F., den förres son, målare, f. i Sala 1908, elev av fadern och vid akademien, resor i
Frankrike, Spanien o.s.v. Han har utfört välstämda landskap. — Uppsala.



FINN, Karl Anders TORBJÖRN, målare, f. 1931 i Uppsala. Studerat vid Fetco’s Målarskola i Stockholm, för
fadern Anders Finn och Academia del Arte Moderna i Venedig och haft utställningar i Karlstad, Stockholm,
Venedig och London. Symboliskt måleri i enfärgad skala. Repr. i många privata konstsamlingar. — Dalsland.

FINNBERG, Gustaf Vilhelm, finsk-svensk målare, f. i Pargas, Finland 1784, d. i Stockholm 1833- Han
studerade vid akademien i Stockholm och var sedan länge bosatt i Åbo, där han målade porträtt och altartavlor.
— Repr. i G. K. M. och Ateneum i Helsingfors.

FISCHER, EIVOR Hilda, konsthantverkare, f. i Gävle 1884, har studerat vid h. konstindustriella skolan i Sthlm
samt i flera europeiska länder. Hon har utfört ett stort antal smakfulla textilier, särskilt för Licium. —
Stockholm.

FISCHER, GUSTAF (Ericson), målare, f. 1846, d. i Stockholm 1893. Han studerade i huvudstaden och
sedermera i Tyskland samt har målat svenska landskap, ofta med betande kreatur.

FISCHER, HARRIET, målarinna, f. i Köpenhamn 1890; studier vid akademien där, sedermera i Paris, Italien och
Spanien. Hon har utfört portyrätt, figursaker, interiörer och landskap, ofta med motiv från Jylland och södra
Europa. — Båstad.

FISCHER, PER Adolf, målare och grafiker, f. i Otterstad, Skaraborgs län 1877, d. 1974, stud. i Oslo och
München samt under resor i Italien, Tyskland och Frankrike. Han har målat landskap med figurer samt skurit
träsnitt. F. har på senare tiden mest sysslat med heminredningar, möbelritn. m. m. — Repr. med grafik i G. K. M.
och S. M. K.

FISCHER, RUTH,

textilkonstnärinna, f. i Stockholm 1894, d. i Stockholm 1972. Utb.: akademien. Med-arb. Handarb. Vänner,
Licium. Utf. förnämliga textilcollage. Repr. i N. M.

FISCHER, RANDI Christine, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1920 i Melbourne, Australien. Studier vid
Tekniska skolan och vid akademien. Studieresa i Norge, Frankrike och Italien. Hon tillhör kretsen av unga
radikala målare som genom utställningen ”Ung konst” 1947 manifesterade en vilja att bryta med en föreställande
traditionell realism. F. målar konkret och hennes stoffbehandling är levande och ytan i hennes målningar fint
arbetad. Hon har utfört dekorativa arbeten i Hägerstensåsens bostadshus, Stockholm, seminariet i Landskrona
samt utfört kyrko-utsmyckningar bl. a. i Betlehemskyrkan i Göteborg, Repr. i Mo. M. och Arkivet i Lund. —
Viken.

FISCHERSTRÖM

EDIT Maria F., målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1881, d. 1967 i Sthlm, utbildad vid akademien samt under
studieresor i Italien, Frankrike och Spaninen. Hon har
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målat porträtt och landskap, ofta stock-holmsutsikter. Hon har även skurit träsnitt, ej sällan i färg och med
italienska motiv. — Repr. Mo. M., G. K. M. och Gripsholm.

2. Karl Per IWAN Waloddi F., den förras son, tecknare, f. i Sollefteå 1906, har bl. a. studerat i München,
konstnäri. led. hos Bonniers fr. 1941, lärare vid flera yrkesskolor för bokhantverk. — S:a Ängby.

FJAESTAD, BO G.SON, målare, skulptör, f. i Arvika 1903. Lär.: Arvika stads yrkessk. Utb.: snickare. Utf.
måleri med naturbilder, träskulpturer med naturformer. Repr. i mus. Karlstad. — Arvika.

FJAESTAD.

1. GUSTAF Adolf Christensen F., målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1868, d. i Arvika 1948; har studerat
på akademien samt för Liljefors och Carl Larsson. Han är en framstående tolkare av det svenska



vinterlandskapet, som han gärna ser i närbild med realistiskt målad rimfrost och ringlande vattenfåror vid
iskanter. Bland hans arbeten må nämnas Vintermånsken samt Vinterafton vid en älv (båda i N. M.), Snö och
Vinternatt (akvarell, båda i G. K. M.) samt Solverkan på grunt vatten (M. M.). E. är också repr. i Thielska gall., i
S. M. K. Wien, Chicago etc. Han har även gjort kartonger till gobelänger, ritat möbler, konstsmiden etc.

2. Kerstin Maria (MAJA), f. Hallen,

den förres maka, konsthantverkare, f. i Hörby, Skåne, 1873, d. 1961 i Arvika, har utfört präktiga gobelänger och
andra textilier, vanligen ritade av hennes man. Hon har även målat porträtt och landskap. —. Repr. i N. M., G. K.
M., M. M., mus. i Norrköping, London m. fl.

3. ANNA Maria Elisabeth F., syster till F. 1, konstväverska, f. i Stockholm 1865, d. i Arvika 1946. Hon utförde
präktiga textlier i olika teknik efter egna eller broderns kartonger.

FLEISCHMANN, PAVEL,

målare, f. i Pilsen 1898, utb. akad. i Prag

och München. Målare. Utf. folklivsmotiv,

landskap och religiösa komp. Repr. i N.

M., mus. i Karlstad, Jud. mus. i Prag. —

Stockholm.

FJORDNAES, IB Fjord, målare, f. i Köpenhamn 1924, har studerat vid konsthantverkarskolan i Köpenhamn
samt i Finland, Frankrike o. Belgien. Han målar speciellt landskapsbilder i olja, såväl som akvarell och pastell.
Repr: mus. i Ystad. — Trelleborg.

FLADSTAD, ETHEL, målarinna, f. 1922 i Göteborg. Studerade 1940-43 vid Konstfack och vid Berggrens
Målarskola. Målar helst vilda blommor, skogsgläntor och sagomotiv. — Stockholm.

FLEETWOOD, WILLIAM Herbert, målare, f. i Stockholm 1915, har studerat i huvudstaden och London. Han
har utfört flera porträtt i olja, bl. a. prins Carl (Röda Korset), gen.-major Lindström, dir. Belfra-ge, prof. Myrbäck
m. fl. — Repr. i N. M. och Gripsholm. — Stockholm.

FLEMING, ERIK Herman, konsthantverkare, f. i Stockholm 1894, d. där 1954; studerat vid Althins målarskola,
sedermera i Berlin och München. Han startade 1921 och innehade t. o. m. 1950 Atelier Borgila i Sthlm, för
vilken han ritat i hög grad smakfulla pjäser i guld och silver. Repr. i N. M.

FLEMING, HANS, även kallad Mäster Hans, nederländsk-svensk arkitekt, d. omkr. 1623. Han inkallades till
Sverige av Johan III och blev 1590 byggmästare vid Vadstena slott. Han gjorde vidare stenhug-geriarbeten till
portaler, trappor m. m. för Vaxholms slott. Även den äldsta stadsplanen för Jönköping har F. gjort.

FLEMMING, STEEN Edvard Olous, målare, grafiker och arkitekt, f. i Köpenhamn 1897, utbildad där samt
under resor till Frankrike och Norge. Han har målat fi-
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gurtavlor samt skogs- och fjällmotiv från Västerbottens Lappmark. F. har också restaurerat kyrkorna i Sorsele,
Stensele, Voj-taure, Korpilombolo m. fl. — Repr. i N. M., W., S. M. K. samt i Umeå museum. — Stensele,
Långsjöby.

FLENSBURG, ELSA Maria, målarinna, konsthantverkare, f. i Stockholm 1891, har studerat på tekn. skolan och
på målarskolor i Paris. Hon har utfört porträtt, stilleben och blomsterstycken. Repr. i Karlstads museum med
Flicka från Värmland, — Sedan 1929 är F. lärarinna vid h. konstindustriella skolan i Sthlm. Hon har även utfört
handtryckta tapeter samt ritat antependier. — Stockholm.



FLENSBURG, Fritz PETER, målare, f. i Hjortsberga, Småland, 1916, stud. vid Skånska målarskolan. Han har i
olja, akvarell och tempera utfört figurer, ofta i interiörer, landskap, särskilt skärgårdsbilder etc., gärna i gråblå
ton; även reklamteckningar. — Vejbystrand.

FUNK.

1. RUDOLF Karl Albert F., målare, grafiker, f. i Trollhättan 1906, elev på Valand. Han har bl. a. målat porträtt
och figurer i olja, t. ex. Pojke, samt hamnpartier och landskap från Tjörn. — Repr. i N. M., G. K. M.

2. BIRGITTA Sofia F., den förres maka, målarinna, f. i Skara 1914, har studerat på Valand. Hon har utfört
figursaker, landskap och stilleben. — Repr. i G. K. M. och Västergötl. mus. — Göteborg.

FLOCK, AGNETA,

textilkonstnärinna, f. 1941. Studier vid Konstfack 1966. Egen ateljé i Sthlm sedan 1967. Hon är uppväxt i bl. a.
Etiopien och Thailand och har därifrån tagit en del intryck i färger och uttryck för sina vävnader. Repr. iN. M.,
M. M., R.

FLODIN, BILL,

målare, f. i Nordmaling, Västerbotten 1934. Autodidakt. Studieresor i de nordiska länderna, Tyskland och
Frankrike. Snör in sina bildmönster i svarta kompo-

sitionslinjer, ofta med abstrakta arabesker i blått och rött. — Borås.

FLODING, PER Gustaf, grafiker, f. i Stockholm 1731, d. där 1791, elev hos Boucher och Roslin i Paris. Han
upprättade med statsunderstöd en gravyr-skola i Stockholm, vilken födde tanken på inrättande av en fullständig
konstskola (vid Ak. för de fria konsterna), som blev verklighet 1768, där F. blev professor i teckning. F. var en
av de skickligaste koppar-stickare, som funnits i Sverige, och bland hans blad må särskilt nämnas: Adolf Fredrik
och riksstånden, Mottagande fyra genier av Minerva, Den ömma modern, porträtt av Gustaff III, Roslin, grevinan
Tessin m. fl.

FLODMAN, CARL, Samuel, målare och grafiker, f. i Stockholm 1863, d. där 1888. Han studerade för Palm och
Törnå, sedan vid akademien. F. har målat fint stämda landskap, t. ex. Strandbild från Simrishamn (N. M.) och
gjorde vidare etsningar med säker linjeföring.

FLORÉN, LARS Gustav Emanuel, målare, f. i Västerås 1889, utbildad genom självstudier. Han har utfört
figursaker, interiörer med barn, och landskap, gärna höstmotiv, t. ex. Septemberdag, även väggmåln. och
gobelänger. — repr. i N. M., Mo. M., G. K. M. och Västerås museum. — Johanneshov.

FLYCKT, KERSTI,

f. 1925 i Bollebygd. Dotter till Manfred Flyckt. Stud. konstg. Målarsk. i Borås samt hos John Hedeus, Hans
Stridh och fadern. Studieresor i de nord. länderna, Jugoslavien, Tyskland, Italien m.fl. Sep. utst. å ett flertal
platser i Västsverige. — Fristad.

FLYCKT, Oskar MANFRED Vitalis, målare, f. i Seglora, Västergötland, 1893, d. i Borås 1956; har bl. a.
studerat på Althins målarskola och akademien. Han har utfört landskap med gamla byggnader samt skogsmotiv.
F. har utgivit ett par planschverk över Sjuhäradsbygden och Göteborg. — Repr. i Mo. M., G. K. M. och
museerna i Borås och Skara.
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FOERSTER, Emil (MILLE) Lauritz, tecknare, f. i Aarhus, Danmark, 1896; utbildad på Valand samt genom
självstudier. Han har utfört en mängd humoristiska, ofta aktuella teckningar, samt dessutom stadsmotiv. —
Stockholm.

FOG, HANS Bruno,



målare, f. i Stockholm 1927; stud. vid akademien och tekn. högskolan, resor i Frankrike och Italien. Han har i
olika teknik målat bl. a. figur och landskap. — Stockholm.

FOGDE, SUNE Viktor, målare, f. 1928 i Säter stad, Kopparbergs län. Studier vid Konstfack 1947-52.
Studieresor till Frankrike, Italien och Grekland. F. är en informell målare med ett lyriskt eller expressivt
antydande av naturfenomen. Off. arbeten: Utsmyckning i Posthuset, Vasagat., Sthlm (valvbågar), utsmyckning i
Tunnelbanestationen vid Slussen, emalj och puts, 1966. Repr. iN. M., Mo. M., M. M. och Dalarnas mus. i Falun.
— Vällingby.

FOGELBERG, Bengt Erland, skulptör, f. i Göteborg 1786, d. i Triest 1854. Han arbetade först som
konsthantverkare och kom sedan till akademien i Stockholm, där han tog starka intryck av ”den götiska andan”,
särskilt genom Ling. Vid en utställning 1818 vidade F. flera modellerade och tecknade skisser till nordiska gudar,
bland dem Odin, Tor och Frej. Han reste sedan till Paris på ett stipendium och därifrån till Rom, där han bl. a.
utförde Hebe, en staty som visar påverkan från Thorvaldsen. Bland hans vidare arbeten märkas en bronsbyst av
Gustaf Vasa (Borggården, Uppsala slott), Odin, Tor och Bal-der (marmor, N. M.), Birger Jarl och Karl XIV
Johan (i Stockholm) samt Gustaf II Adolf (i Göteborg och Bremen). — Bäst av F:s skulpturer är den kraftigt
modellerade Tor, urtypen för en nordisk kämpagestalt. — Han är även repr. i G. K. M.

FOGELBERG, GUSTAF Emil Laurentzius,

målare, tecknare, f. i Jönköping 1901, d. 1971, stud: tekn. skolan i hemstaden samt

under resor. Han har utfört landskap, vanligen med motiv från Småland, samt dessutom tecknat humoristiskt
betonade figurer. — Repr. i W.

FOGELIN, ANDERS, målare, f. 1933. Studier vid akademien 1954-60. Studieresor i flera länder. Utfört
dekorationsutsmyckning i Högdalens sjukhus. Repr. i N. M., Mo. M., H. M. K. — Stockholm.

FOGELQUIST, JÖRGEN Birger Roland,

målare, f. 1927 i Mariestad. Studier vid Konstfack, Académie Libre och akademien. Studieresor i Europa, Afrika
o. Asien. Han målar med stor slagkraft, tempo och rytm med ljus färg. Off. arbeten: Kakelmålning i Sthlms
tunnelbana 1956-62, stucco lustro för Sthlms Stads Sparbank 1957, mobil för Lunds stad (stålmast och
plexiglas), gobeläng för Lasarettet i Trelleborg och väggmålning för Tobaks AB. Repr. i N. M., Mo. M., Sthlms
stadsmus., G. K. M., M. M., Arkivet i Lund och L. U. K. — Lund.

FOGLER, GÖTA Ingeborg, målarinna, f. i Nässjö 1919; studier vid Sk. målarskolan i Stockholm och Paris,
studieresor i Frankrike och Italien. Hon har målat impressionistiskt hållna figurer, parisiska gatubilder och
landskap från Sverige. Repr. i N. M., M. M., mus. i Borås, Jönköping, Växjö, Tessin. — Jönköping.

FOHLIN, LARS,

målare, tecknare, f. i Norrköping 1934. Utb.: akademien. Utf. koloristiska landskap och människoskildr. — Repr.
i M. M., mus. i Helsingborg, Höganäs. — Bil-linge.

FOLCKER.

1. GÖRAN Emil F., målare, tecknare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1920, har studerat vid akademien, i
Frankrike och flera länder. I olika teknik har han utfört ”visuellt lyriska kompositioner”. Off. verk: ”Ljus rymd”,
mosaik i Långbro Sjukhus, ”Lustgården” bonad för Vattenfall i
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Råcksta. Repr. i N. M. och Mo. M., Arkivet i Lund m. fl.

2. SVEA Hedvig Gerda F., född Milton, den förres maka, målarinna, f. i Valde-marsvik 1917, stud. för Otte
Sköld och Grünewald samt i Frankrike. Hon har målat figursaker, t. ex. Tre på en bänk, Flickan på balkongen



och Spanska gumman. Repr. i N. M., Solhems Folkskola, Stockholm, med oljemåln. — Vaxholm.

FOLKESSON, LARS OTHMAR, målare, f. i Kimsta i Östergötland 1922. Studerat vid NKI-skolan. Målar
stilleben och landskap, oftast i en färgsprakande men samtidigt harmonisk färgskala. — Jönköping.

FONANDER, Erik GUSTAV, arkitekt, sångare, f. i Gävle 1880, utbildad vid akademien och tekn. högskolan.
Han har verkat både i Sverige och Förenta Staterna som egnahemsariktekt. — Stockholm.

FONTAINE, KATARINA Eleonora, f. Engberg,

målarinna, f. ¡Bollnäs, Hälsingland, 1897; studier vid privata konstskolor i Sthlm. Hon har målat fint stämda
landskap med motiv från stockholmstrakten och havsbandet, gärna med ekar eller något vatten med skickligt
uttryckt rörelse kring båtar och bryggor. — Malmö.

FONTELL, CARL Emil, skulptör, konsthantverkare, f. i Kristianstad 1893, autodidakt. Han har modellerat
reliefer i marmor och trä, djurskulpturer samt pendylfodral. — Malmö.

FORBAT, FRED,

arkitekt, f. i Ungern 1897, utbildad i München; stadsplaneark. i Lund 1938-42. Han har uppgjort stadsplaner i
Sverige och Ryssland samt ritat sportanläggningar och bostadshus. — Bromma.

FORMGREN, LEIF,

målare, tecknare, f. i Ockelbo 1936. Stud. i Paris L’ecöle des Beaux Arts. Casablanca Bergs sk., Konstfack.
Teckningslärarexa-

men. Studieresor: Italien, Frankrike, Marocko, Spanien, Tyskland, England, Israel och USA. Målar ofta
hamnmotiv från skilda länder samt myr- och skogslandskap i realistisk stil. Varit teckn. i Arbetarbladet och
Gefle Dagblad samt illustrerat böcker och publikationer. Repr. i Gävle kommuns saml., Korsnäs Marma Gävle
Sparbank. — Ockelbo.

FORMGREN, S A,

målarinna, den förres maka. F. Hansson i Ockelbo 1956. Autodidakt. Studieresor England, Frankrike, Spanien,
Israel och USA. Djurmålare, främst hundar samt blomster och porträtt. — Ockelbo.

FORNANDER, ANDREAS, skulptör, f. i Kalmar 1820, d. 1903. Han studerade vid akademien och modellerade
djur i terrakotta (repr. i Tavastehus). F. framträdde även som landskapsmålare.

FORNANDER, AXEL Hjalmar, målare, tecknare, f. i Stockholm 1908; privata studier bl. a. för J. Öberg. Han
har i olja utfört figursaker, landskap och stilleben. — Mälarhöjden.

FORSBERG, ANDERS Vilhelm, tecknare, f. i Karlstad 1871, d. i Stockholm 1914; stud. vid tekn. skolan i
huvudstaden och var vid sin bortgång överlärare där i teckning. Han gjorde en mängd satiriska teckningar,
särskilt i Strix och med motiven hämtade från borgerlig miljö.

FORSBERG, ANN-MARI, textiltecknerska, f. 1916 i Stockholm. Studier vid H. K. S. i Stockholm 1939-
Studieresor till Holland, Belgien, Schweiz, Frankrike och Italien. Hennes textilier utmärker sig för klarhet och
pregnans samt formernas kontrastverkan. F. är knuten till Märta Måås-Fjetterström AB. Repr. i N. M.,
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim och Kunstindustrimuseet i Oslo.

FORSBERG, Stig ASTON, skulptör, f. 1922 i Alnö kommun, Väster-norrlands län. Studier vid Lena Börjessons
skola, Konstfack och akademien. Studiere-
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sor i Frankrike, Spanien, Ryssland, Österrike och Tyskland. Arbetar i klar vertil form i olika metaller. Off.
arbeten: Skiljegaller och betongrelief i T-banan, Sthlm, portar i koppar för Skolöverstyrelsen, Sthlm. —



Huddinge.

FORSBERG, AXEL Wiktor, arkitekt, etsare, f. 1871 i Halmstad. Studerade vid Konstakademien och deltog i A.
Tallbergs etsningskurs 1895-96. Utfört en del blad med arkitekturmotiv. Repr. i N. M. med etsning.

FORSBERG, John BIRGER, målare, grafiker, f. i Hedesunda, Göteborgs län, 1922; studier vid konstskolor och
akademien, resor bl. a. i Spanien och Italien. Teckn. Gefle Dagblad 1952-58. Arbetar med streck, djup och
brytningar. Off. arb: T-banestation Slussen, Sthlm. Även scendekor. — Repr. i N. M., mus. i Gävle, Örebro, New
York. — Stockholm.

FORSBERG, BÖRJE Gustav Rudolf, målare, f. i Mariestad 1911, autodidakt. Han har målat orientaliska
gatumotiv, alplandskap och hamnbilder, utmärkta av säkert perspektiv och harmonisk farg. — Göteborg.

FORSBERG, Carl Johan, målare, f. i Stockholm 1868, d. i Sonderho, Danmark, 1938. Från Gotland, Italien och
Grekland målade han idealiserade landskap, ofta med sköna kvinno- och ynglingagestalter i ytterst noggrann ut-
pensling. Under senare åren utförde F. i akvarell en del tråkiga fågeltavlor med motiv från Malmö kanaler. Han
utgav 1913 ett album, Opera. — Repr. med teckningar i N. M.

FORSBERG, Bror HARALD, f. i Högmo, Älvkarleby, 1902. Har arbetat som fotograf, konsthantverkare och
målare. Studier per korrespondens vid Hermods i teckning och målning under åren 1919-21, samt lärt av den
störste läromästaren, nämligen naturen själv. Har målat djur i naturens alla stämningar, solnedgångar i säregna
kvällsstämningar, samt vintermotiv. Helst söker han sig till havet och dess

motiv i norra Uppland. Repr. i 6 av jordens länder, samt i Ordenshuset, Biblioteket samt Gävleborgs Sparbank i
Skutskär.

FORSBERG, JAN Esbjörn, målare, grafiker, f. 1932 i Sthlm. Studier vid Signe Barths målarskola och
akademien samt dess grafiska skola. Studieresor till Grekland, Frankrike, Jugoslavien och U.S.A. F.
experimenterar med nya grafiska uttrycksmedel, gärna med fragment av affischtexter etc. utfört väggmålning i
LO-skolan, Åkers Runö och relief för Svenska Tändsticksbolaget i Jönköping. Repr. i N. M., museerna
¡Jönköping, Växjö, Borås, Norrköping. Smålands konstarkiv i Värnamo, i New York och Paris m. fl. —
Jönköping.

FORSBERG, KARL-ERIK, bokkonstnär, grafiker, f. i Munsö, Sthlm 1., 1914, stud. bl. a. i Prag. Konstnäri.
ledare hos A.—B. P. A. Norstedt & Söner i Stockholm; utgivit flera arb. i bokkonst. Repr. i N. M. — Drewiken.

FORSBERG, LENNART Gustav Anders,

tecknare, grafiker, f. i Örebro 1915. Utb. Konstfack, Akad. Leipzig. Utfört trägravyrer samt bokill. Repr. i N. M.,
Norrköpings museum och Borås museum. — Stockholm.

FORSBERG, NILS,

målare, f. i Riseberga, Skåne, 1842, d. i Hälsingborg 1934. Han kom som målarge-säll till Göteborg, där han blev
elev på slöjdskolan och modellerade en Minerva, som såldes å Konstföreningen. F. for sedan till Paris 1867, där
han blev elev hos Bon-nat. Under fransk-tyska kriget var han sjukvårdssoldat och målade porträtt av kamrater
etc. Hans första, större arbete blev Akrobatfamilj inför cirkusdirektören (G. K. M ), ett socialt betonat ämne,
varmed han ville protestera mot användandet av minderårigas arbetskraft. Med dess realistiska hållning och
ypperligt studerade typer är det F:s bästa arbete. Största uppmärksamhet väckte dock En hjältes död (N. M.), för
vilken han erhöll Salongens l:a kl. medalj, en enastående utmärkelse,
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som aldrig tidigare tilldelats en svensk. Mindre lyckad blev den stora duken Gustaf Adolf före slaget vid Lützen
(G. K. M.). Nämnas må även Stenbocks kurir (Hälsingborgs mus.), flera ypperliga självporträtt, fint uppfattade
landskap från Paris’ omgivningar samt stilleben med frukter. — F. var utomordentligt samvetsgrann i sitt måleri



och gjorde massor av studier till varje större tavla (en mängd sådana i M. M. och Hälsingborgs mus.). — Även
repr. i W.

FORSBERG, NILS,

målare, f. 1921 i Lögdeå, Nordmaling. Studier vid Otte Skölds målarskola 1944. Studieresor i Europa och
Orienten. F. har i friska färger skildrat landskap. — Lögdeå.

FORSBERG, Gösta Henry OLIVER, målare, f. i Vaggeryd, Småland, 1908, stud. vid Slöjdföreningens skola i
Gbg samt i Danmark. Han har utfört landskap i olja i dunkel kolorit och pastos teknik samt särdeles vackra
figursaker, sagomotiv och blommor i färgkritor. — Hok.

FORSBERG, Gustaf PETRUS, konstsmed, mönsterritare, f. i Stockholm 1880, d. där 1949; har studerat i
utlandet och ledde egen konstsmidesverkstad i huvudstaden sedan 1905. Han har gjort dekorativa arbeten i järn
samt lämnat ritningar till en mängd konstindustriella föremål. -Repr. i N. M. och Helsingfors konstslöjds-
museum.

FORSETH, Carl EINAR Andreas, målare, f. i Linköping 1892, elev vid Slöjdföreningens skola på Valand i
Göteborg, sedan på akademien, studieresor till Paris och södra Europa. Han har utfört landskap från Grekland,
Skåne o. s. v. (flera i W.), mosaiker och väggmålningar, påverkade av bysantinsk konst, i Stockholms stadshus,
vidare dekorativa arbeten i tekniska högskolan, Högalidskyrkan, Konserthuset, Karolinska sjukhuset och
Eastman-institu-tet i Stockholm, målningar och glasfönster i landsortskyrkor (t. ex tak och läktar-bröstning i
Riseberga, Skåne), glasmåln. i Halmstad, altartavlor i flera kyrkor, stuck-reliefer o. s. v. i restauranger, biografer,
il-

lustrationer till Dan Anderssons ”Svarta ballader”, al frescomåln. till flygvapnets minneshäll, måln. i Borås’
läroverk, mosaik i m/s Stockholm, tekn. till frimärken m. m. Repr. i N. M., Mo. M. och Gripsholm, m. fl. —
Bromma.

FORSS, Oscar HARRY, målare, f. i Hörby, Skåne, 1905; stud. vid olika målarskolor i Sverige och Danmark.
Han har i olja, akvarell och pastell utfört landskap — Stockholm.

FORSELL-GULLSTRAND, ASTRID, se Gullstrand.

FORSELL, Emma Birgit Hildegard, målarinna, f. i Stockholm 1909, har studerat vid akademien samt under resor
i Frankrike och Italien. Hon har utfört figur-saker i olja, ofta vekt och harmoniskt hållna. — Repr. i Norrköpings
och Gävle museer. — Stockholm.

FORSELL, BROR,

målare, f. i Malmö 1883- d. 1959 i Malmö, har studerat i Tyskland, Köpenhamn och Paris. Han har målat
landskap med motiv från Skåne, ofta från åsar och av dekorativ hållning i en ganska mörk kolorit. - Repr. i M. M.
Malmö.

FORSSELL, CHRISTIAN Didnk, grafiker, f. i Hälsingborg 1777, d. i Stockholm 1852. Han studerade koppar-
stickskonsten i Holland, där han bl. a. gjorde ett sigill för staden Amsterdam, vilket renderade honom ett större,
årligt underhåll mot villkor att han slog sig ned i Paris. Här gjorde han bl. a. ett mästerligt porträtt av Fénelon,
vidare av Ludvig XVIII m. m. Av Karl XIV Johan kallades F. emellertid tillbaka till Sverige 1816 och stack ett
flertal porträtt samt bilderna till Ett år i Sverige (efter Sandbergs teckningar och med text av Grafström). Han är
en av våra främsta grafiker och hade flera elever, bland dem Cardon, Billmark och Maria Röhl.

FORSSELL, GUNNAR,

grafiker, f. i Ullerud, Skaraborgs län,

1859, d. 1903- Han studerade vid akade-
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mierna i Sthlm och Köpenhamn och har utfört tekniskt fulländade träsnitt efter arbeten av svenska konstnärer.

FORSELL, STINA,

målarinna, f. i Skellefteå 1906, d. 1970, utb. vid Berggrens konstskola samt akademien i Stockholm, även studier
i Paris. Hon har målat interiörer samt också gjort en del teckningar. — Repr. i museet i Uddevalla. —
Stockholm.

FORSSELL, VICTOR Reinhold, målare, f. i Sala 1846, d. nära Stockholm 1931. Han studerade vid akademien,
sedermera i Düsseldorf, Paris, Antwerpen och London. F. har målat landskap, gärna i ganska litet format samt
fint och känsligt uppfattade. Han är representerad med ett par vårlandskap i N. M. samt med Strandparti från
Visby och Torget i Vadstena i G. K. M.

FORSLUND, BARBRO Viktona, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1929; studier vid konstfackskolan och i
Paris. Hon har utfört figurkompositioner, gärna i grafik. - Repr. i N. M. och H. M. K., M. M., New York. —
Danderyd.

FORSLUND, BROR Hilding, skulptör, f. i Kävlinge 1909, studier i Malmö. Han har modellerat porträttbyster,
särskilt av barn. Off. arb; Högby, Hässleholm, Vä kyrka. Repr. i H. M. K., mus i Karlshamn. — Karlshamn.

FORSLUND, FRED,

keramiker, f. 1923. Studier vid Konstfack. Utst. bl. a. i Höganäs museum 1966 och i U.S.A. och England. Repr. i
N. M. och i R.

FORSSLUND, JONAS, målare och skulptör, f. i Fors’ socken, Jämtland 1754, d. i Stockholm 1809. Han
studerade på akademien samt var även G. Lundbergs elev; blev själv professor vid konstakademien. F. utförde
flera porträtt i olja, bl. a. av Gustaf II och Gustaf VI Adolf, eller pastell, som ofta visa stark påverkan från Pasch
d. y. Även några byster och medaljonger modellerades av F. Han

är bl. a. repr. med ett par pasteller i N. M. (P. Gödecke med maka samt Gustaf III).

FORSMAN, BJÖRN,

målare, grafiker, f. i Västerås 1917. Utb.: Otte Sköld, Valand. Utf. tidsbetonad grafik och måleri. - Repr. i mus. i
Gävle. — Stjärnsund.

FORSSTRÖM, EDVARD August, tecknare, f. i Hedemora 1854, d. i Eksjö 1934. Han var elev vid akademien,
målade sedan några soldatmotiv från finska kriget, men blev mest känd för sina teckningar i skämtpressen, ofta
av politisk art. Särskilt karikerade han statsminister Boström och utg. 1900 ett album ”Boströms bilderbok”.
Repr. i N. M. o. Gripsholm.

FORSSTRÖM, JONNY.

Målare, skulptör, filmare, f. i St. Möckleby 1944. Autodidakt. Målar i en helt nyskapande fantasifiguration i
mycket starka färger. — Trollhättan.

FORSUM, Anna Maria (MAJA) f. Femvik,

målarinna, f. i Vika i Dalarna, 1909; stud. vid h. konstindustriella skolan. Hon har utf. ländsk, och
blomsterstycken. — Karlsborg.

FORZEN, NELLY Margareta, målar., f. i Helgum, Västernorrl. län, 1871, autodidakt. Hon har utf. portr., ländsk,
m. fjällmot., t. ex. Kirunavaara en marsd. (Förmanskl., Kiruna) o. stilleben.

FOT,

runm. fr. tidig, kristen tid. Han har huggit runstenar i Uppl m. särd. eleganta, rytmiska ord. slingor, bl. a. i
Roslagskulla.



FOUCQUET.

1. BERNARD F., fransk skulptör, f. 1640, verks, i Sverige t. 1703. Han har utf. ge-simser, ramv., dörr. m. m. i
Sthlms slott samt framf. allt de ståtl. bronslejonen v. slottets n. fasad. Efter utk. av Tessin har han vidare gjort ett
Stenbocksmonument i Storkyrkan. Herkulesgr. på slottets sydf. äro även av honom.
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2.JAQUESF., mil., den förres son, verks, i Sverige. Han anst. av Tessin d. y. 1696 o. har bl. a. mål.
dörröverstycken i Tessinska palatset i Sthlm (Skeppsb. 20) s. allegorier i taket i stora galleriet i slottet (1694-
1702).

FOUGSTEDT

1. ARVID Lorentz F., mål. skulpt., f. i Sthlm 1888, d. där 1949, prof. vid konstakademien 1937-47. Han stud.
först till li-tog., tekn. skolan o. Paris, slutligen vid resor i s. Europa. F. har mål. väl träff., spanska folktyper,
porträtt — ej sällan i interiör — illustrerat Röda rummet samt gjort goda porträttskulpturer. Bland hans
målningarr märkas: Picador (G. K. M.), Erik, Självporträtt o. Läsande gosse (alla i Mo. M.), Konungen, Pär
Lagerkvist, Gerda vid balkongen, Ivar Johnsson och K. O. Bonnier, gobeläng för Sthlms handelskammare, fresk i
Högalidskyrkans urnlund m.fl. Realism och sober, välstämd kolorit utmärker hans konst. — Även repr. i N. M.,
W., Västerås, Norrköping, Linköping, Kristianstad, Hamburgs Kunsthalle ocb M. M.

2. ERIK Olof Wessel-F., den förres son, målare, f. i Paris 1915. Han har studerat vid tekn. skolan och för Ollers
samt vid Köpenhamns akademi. F. har målat stadsbilder från Stockholm samt stilleben. — Repr. i N. M., Mo.
M., G. K. M., M. M., Eskilstuna mus. och i Sthlms stadsmuseum. — Lidingö.

FOUGSTEDT, NILS, skulptör, konsthantverkare, f. i Stockholm 1881, d. där 1954. För firman Svenskt tenn
utformade han ett flertal vackra arbeten, dessutom arbetade han som dekoratör och lämnade teckningar till
stockholmspressen.

FRANK, JOSEF,

arkitekt, prof. i arkitektur i New York, f. 1885 i Baden, Österrike, d. 1967, utb: Tekn. Högskolan i Wien. Varit
verksam vid Svenskt Tenn, Sthlm, och även komp. mönster för textilier och tapettryck. Repr. i N. M. m. fl.

FRANKLIN, CARL Gustaf Magnus, målare, grafiker, f. i Ekebyhov, Södermanland, 1901, elev av Carl
Wilhelmson.

Han har utfört figursaker, landskap och stilleben samt gjort teckningar i dags- och veckopressen. — Stockholm.

FRANSSON, ANNA-LISA (Persson) målare, f. i Dalarna 1924. Autodidakt. Konstnärinnan har målat sedan
unga år, och utfört mest naturbilder, men är även mycket skicklig på att måla porträtt. Hon är bosatt i Lidköping
där hon tillsammans med sin make har ateljé.

FRANSSON, BO,

f. 1957 i Svedala. Utbildad reklamtecknare o. målare. Autodidakt. Samlingsutställ-ningar i Trelleborg, Göteborg,
Ålborg i Danmark. Egna utställningar i Malmö och Svedala. Huvudsakligen ett lyriskt och stämningsfyllt måleri
i blond koiorit. Porträtt, animerad film samt dekorationer. — Malmö.

FRANSSON, EVERT Eugen,

målare, f. i Lidköping 1920, privata studier

bl. a. i Norge och Danmark. Han har i en

solig, harmonisk färg utfört landskap,

hamnstycken, interiörer och blommor. —



Lidköping.

FRANZÉN, AUGUST, målare, f. i Norrköping 1863, har studerat på Valand och i Paris. Han har utfört porträtt
ofta av militärer och adelsmän. Ett skickligt målat porträtt av greve F. U. Wrangel finnes i N. M. — Bosatte sig
1890 i New York, U.S.A., d. där 1938.

FRANZÉN, Nils Klas HELGE, målare, f. i Stockholm 1913; har varit elev hos Otte Sköld och vid akademien.
Han har målat porträtt, landskap, stilleben m. m. — Repr. i Mo. M. — Stockholm.

FRANZÉN, JOHN-ERIK Roland,

(John-e)

målare, f. 1942 i Sthlm. Studier vid Konstfack och akademien för bl. a. Torsten Anderson. Studieresor till
England och Paris. F. är den mest typiske svenske popkonstnären med måleriskt fint genomförda, ofta medvetet
pornografiska bilder. Repr. i Mo. M., M. M., mus. i Gävle. — Stockholm.
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FREDHOLM, CID,

målare, tecknare, f. i Malmö 1900, d. i Veddinge 1955- Han studerade vid akademien och har utfört goda tavlor,
gärna landskap, i olja och akvarell. Hans teckningar med figurer äro linjesäkra.

FREDIN-FREDHOLM, MAUD, textilkonstnärinna, f. i Göteborg 1919-Utb.: Slöjdför., Valand. Designer
Bobergs Fajans sedan egen verkst. Utf. koloristiska, vävdainredn.tyger, ridåerm. m. Off. arb.: Engelbrektsk.
Borås, ridåer Folkets Hus i Mölndal, Degerfors, Liseberg Gbg m. fl. -Repr. i N. M. — Pixbo.

FREDLIN, TOR OTTO, målare, f. i Härnösand 1890, d. i Lund 1955; har studerat vid Althins målarskola samt i
Frankrike. F. har målat landskap, men framföt allt djur; småfåglar, råttor, harar etc., sedda på nära håll bland
blommor, svampar etc. En viss sagostämning utmärker ofta dessa små målningar. Har även lämnat teckningar,
vanl. med färg till veckopressen. — Repr. i M. M., L. U. K.

FREDRIK, ADOLF,

Gustaf III:s yngste bror, målare, f. på Drottningholm 1750, d. i Montpelier, Frankrike, 1803. Han studerade vid
akademien och för Rehn, utförde några dilettan-tiska landskap, varav ett par på Drottningholm.

FREDRIKS (Nilsson) PER, målare, f. i Uppsala 1887, d. där 1947; stud. vid tekn. skolan och akademien samt i
Finland och Frankrike. I en ganska ljus kolorit och mjuk penselföring har han utfört porträtt, stadsbilder,
landskap och blomsterstycken. — Repr. i Mo. M. och Uppsala studentkårs saml.

FREDRIKSSON, Carl Einar (FIGGE),

målare, f. i Ransäter, Värmland, 1887, d. i Stockholm 1951; stud. för Althin och Wil-helmson, resor i England,
Frankrike etc. Han har i ofta kraftig faktur utfört landskap med motiv från Norrland, bl. a. vattenfall, och
Stockholm, väggmåln. i Grand

hotell i Karlstad, blomsterstycken m. m. — Repr. i Karlstads museum.

FREDRIKSON, Eni HARALD, målare, f. i Åkers förs., Södermanland, 1902, d. 1973, stud. vid tekniska skolan i
Stockholm samt i Wien. Han har målat landskap och figurtavlor i olja och tempera i nyrealistisk, abstrakt stil.
Repr. i Mo. M.,

H. M. K., Eskilstuna museum. — Halmstad.

FREDRIKSSON, August HJALMAR, skulptör, konsthantverkare, f. i Hyltinge, Södermanland, 1889, har
studerat på olika atelieer i Sverige, Finland och Ryssland. F. har utfört smärre statyetter och konsthant-
verksföremål. Gustav Vasas staty i trä i Nord. museet (efter Milles’ modell), arbeten i Stadshuset och Storkyrkan



i Sthlm m. m. — Råsunda.

FREDRICSSON, NILS Karl Anders, målare, f. i Stockholm 1903, elev på Wil-helmsons målarskola. Han har bl.
a. utfört självporträtt, landskap, hamnmotiv och blomsterstycken. Repr. i Mo. M. —Johan-neshov.

FREDRIKSSON, John RAGNAR, tecknare, litograf, typograf, f. 1904 i Stockholm. Studier vid Tekniska skolan
i Sthlm och självstudier under en resa till Paris 1952. F. är en outsider, som skildrar sina upplevelser av
människorna i galghu-moristiska och ganska groteska situationsbilder. Hans landskapsskildringar är ömsinta och
innerliga. Repr. i N. M. med en tuschlavering. — Saltsjö-Boo.

FREDSBERG (även Frids berg),

Olof,

målare, f. 1728, d. i Stockholm 1795. Blev 1778 lärare vid målar- och bildhuggarakademien och har utfört
väggmålningar på Åkerö samt vidare in del miniatyrer, akvareller, etc.

FREESTER, HANS, se Ferster, H.

FRENDER, HELGE Carl Georg, målare, f. i Jörn, Västerbotten, 1906, har studerat vid akademien samt under
resor i
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Norge, Danmark och Frankrike. Han har målat naket, figurkompositioner, ofta med religiösa ämnen, landskap,
gärna med värmländska motiv eller från Frankrike, samt stilleben. — Bl. a. repr. i Mo. M., Karlstads,
Norrköpings och Borås museer samt i Institut Tessin, Paris. — Stockholm.

FRIBERG, BERNDT,

keramiker, f. 1899 i Höganäs. Utbildning i yrkesskolor i Högansä. Haft utst. i Europa och Japan. Knuten till
Gustafsbergs Fabriker. En av våra ledande keramiker, specialiserad på prydnadsgods i förfinade former och
utsökta dekorer, harpälsglasyrer, inspirerade av Sung. Repr. i N. M., M. M., R., Norrköpings mus., Oslo och flera
ledande mus.

FRIBERG, CHARLES Wilhelm,

(Frib ert),

skulptör och målare, f. i Malmö 1868, d. 1953; stud. i Göteborg samt vid akademien, sedermera i Paris för
Falguiére, vidare i Italien och norra Afrika. Bland hans arbeten märkes ryttarstaty över Karl XV i Stockholm ,
granitfigur till Seatons mausoleum i Göteborg, kolossalbyst av konsul Schmitz (Knäred), flera porträttbyster och
statyetter, bl. a. John Forsell (marmor, operan Sthlm), Gustaf Fredriksson (Dramaten), general Balck, prof.
Klason, Wilh. Sten-hammar m. fl. — F. har också målat porträtt och stilleben.

FRIBERG, LARZ Wilhelm, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1918, stud. för Ollers samt på tekn. skolan
i Sthlm. Studieresor i de nordiska länderna, Italien, Tyskland, Österrike. Utf. målningar av djur i terräng, ofta
snömotiv. Tecknare och skribent i Göteborgs-Posten och jakttidskrifter. Off. arb.: Väggmåln. Säffle stad, skiss
SMIDE Vänersborgs lasarett, Lidingö och Åmåls saml. — Repr. i mus. i Karlstad. — Värmlands Nysäter.

FRIBERG, NILS G.son, arkitekt, f. i Stockholm 1893, genomgått tekn. högskolan och akademien. Han har ritat
ett 80-tal hyreshus, prisbelönt förslag till ordnandet av Brunkebergstorg, Kansli-

hus, Tegelbackens ordn. samt stadsteater i Göteborg. — Stockholm.

FRIBERG, ROJ,

tecknare, f. 1934 i Uddevalla. Studier vid Slöjdföreningens skola 1957-59 och Valands konstskola 1961-64. Han
har företagit ett flertal resor i Europa, bl. a. till Lofoten i Norge. F. arb. i egen grafikteknik, inspirerad av film och



foto, och utf. teckningar som är verklighetsbetonade men ändå inspirerade av drömmen och har en förmåga att
hålla rörelse och figurer inom en fast komposition. Han har gjort ill. bl. a. till Europeiska folksagor anatologi av
Jan öjvind Swahn. Scenografi: Modern Dram. teatern. Off. arb: Barnklinik östra Sjukhuset Gbg. Repr. i N. M., G.
K. M., M. M., Västerås museum samt i H. M. K. m. fl. — Veddige.

FRIBERGER, ERIK Georg, länsarkitekt, f. i Kroppa, Värmland 1889, stud. vid tekn. högskolan och
konstakademien, resor i Balkanstaterna, Italien, Frankrike och England, Länsarkitekt i Göteborgs och Bohus län.
Han har ritat ett flertal bostadshus, kommunala byggnader och stadsplaner samt rumsinredn. — Göteborg.

FRIBERT, Charles W., se Friberg,

C. W.

FRICK, August FERDINAND, skulptör, f. i Kopparberg, Dalarna, 1878, d. i Sao Paulo, Brasilien 1939- Han
studerade vid tekn. skolan i Stockholm samt för John Börjeson och Chr. Eriksson, sedan under resor i Tyskland
och Frankrike. F. for 1913 till Brasilien, där han blev professor i skulptur vid tekn. skolan i Sao Paulo. Han har
bl. a. utfört den skulpturala dekoreringen på katedralen i denna stad, ett monument i Caminas m. m.

FRID, Carl LUDVIG, målare, f. i Skede s:n, Småland, 1855, d. 1909. Han har utfört altartavlor och
väggmålningar i smålandskyrkor väl studerade figursaker, t. ex. Adam och Eva (priv. ägo, Malmö), genre och
landskap, gärna med smålån dsmotiv.

140Fridh

Frisendahl

FRIDH, PER TORSTEN, skulptör, f. 1914 i Undersåker, Jämtland. Studier vid akademien. Studieresor i Europa
och Egypten. F. har ett starkt sinne för det monumentala i betydande off. arbeten, bl. a. i "Svart sten” vid
Östersunds kyrka 1965, Rallarmonumentet i Kiruna 1965, järndörrar för östasiatiska mus. i Sthlm. — Hägersten.

FRIDELL, AXEL,

målare och grafiker, f. i Falun 1894, d. i Stockholm 1935. Han studerade i Frankrike, Italien och England samt
målade i olja bl. a. självporträtt, interiörer med figurer samt landskap med motiv från stockholmstrakten eller
Falun, lätt och luftigt hållna och i en blond kolorit. F. har dock gjort sin största insats som grafiker och var som
sådan en av sin tids allra främsta. Vanligen arbetade han i torrnål, men även med etsning. F. gjorde flera porträtt,
bl. a. självporträtt, interiörer med figurer, t. ex. Flickan och pelargonian, Blondinen, stadsmo-tiv från Stockholm
samt flodmotiv från Seine och Thames, ofta med en stadssiluett i fonden. Påverkan från Rembrandt är ibland
märkbar med skickligt studerad clai-robscur, men även från Turner och engelska etsare. Hans blad äro lika
tekniskt fulländade som konstnärligt betagande. — F. var också en framstående tecknare. - Repr. i alla större
museer i Sverige och utlandet.

FRIDMAN, SIGRID Karolina Sofia, skulptris, f. i Haparanda 1879, d. 1963 i Sthlm, elev vid Bourdelle i Paris,
studieresor i Frankrike och Italien. Bland hennes arbeten märkas Danserskan (brons, G. K. M.), Tre pingviner
(Göteborg), staty av Fredrika Bremer, av Ellen Key, Kentauren samt reliefer i konserthuset (samtl. i Stockholm),
monument i Oslo, porträttbyster, bl. a. Agnes Welin (Sv. sjömanskyrkan i London). Repr. i Mo. M. och
Gripsholm. — Stockholm.

FRIDSBERG, se Fredsberg.

FRIEBERG, GUNNAR Ludvig Torsiensson,

tecknare, f. i Malmö 1927, utbildn. bl. a. i Stockholm (Eigil Schwab), Köpenhamn

och Paris. Har gjort teckningar för bok- och tidningstryck, ofta med djur, t. ex. Spring-bockar, Björnstrid, gärna i
livlig rörelse. — Malmö.

FRIEBERG, Ester GUNNE.



Margareta,

målarinna, skulptris, grafiker, f. i Malmö 1919, har studerat hos Otte Sköld, på akademien och i Paris. Hon har
gjort figurstudier, gummor och barn, i sten, olja, avka-rell och kol. — Repr. i Mo. M. och G. K. M. —
Johanneshov.

FRIEBERG, Gustaf Anton RYNO, E., målare, tecknare, grafiker, f. i Falun 1920; elev hos Sigge Bergström och
Otte Sköld. Han har målat självporträtt, naket, interiörer, landskap och stilleben, ofta hållna i klärobskyr, dämpad
färg. Repr. i N. M., Mo. M., Norrköpings, Gävle och Hudiksvalls museer. — Stockholm.

FRIEFELDT, DAVID, målare, f. i Stockholm 1889, har studerat vid Althins målarskola, tekn. skolan och h.
konstindustriella skolan i Sthlm, resor i utlandet. F. har målat stadsbilder m. m. och särskilt nedlagt ett stort
arbete på det heraldiska området samt återupplivat heraldisk teckning och målning. — Repr. i Stockholms
stadsmuseum m. fl. samlingar, — Stockholm.

FRIIS, ALLAN Ingemar, målare, grafiker, f. i Arlöv 1931; stud. i Göteborg, Paris och Holland. Han har gjort
abstrakta saker, t. ex. Agression över byggnad och växter (torrnål). — Repr. i M. M., Ystads och Hälsingborgs
museer. — Bjärred.

FRISELL, GUNNEL, se Hallström }. FRISÉN VERA, se Strob, V. FRISENDAHL.

1. FREDRIK Alfred F., skulptör, f. i Ådals-Liden, Västernorrl. län, 1891; studier i Frankrike och Italien. Han har
modellerat porträttbyster etc. samt en stor grupp, Timmerflottare, uppställd i Ångermanälven vid Sollefteå. Repr.
i G. K. M., mus.
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i Västerås, Östersund, Härnösand. — Vallentuna.

2. Lennart CARL Ossian F., den förres broder, målare och skulptör, f. i Ådals-Liden, Västernorrl. län 1886, d. i
Schweiz 1948, har studerat i Paris. Som målare har han ofta valt djurmotiv, som skulptör har han skapat fontänen
Näcken i Statens hist. mus., djurskulpturet (i W.), samt i hög grad konstnärliga kvinnofigurer, t. ex. Kvinna från
Anjou (Mo. M.). — Även repr. i N. M. och mus. i Östersund.

3. HALVAR Sven Otto F., de förres broder, skulptör, f. i Ådals-Liden, 1889, d. i Trosa 1953, har varit elev vid
akademien och studerat vidare i Frankrike och Italien. Han har modellerat porträttbyster, figursaker och djur. —
Repr. i N. M. och Mo. M.

4. Anna CECILIA F., den sistnämdes dotter, se Haking.

FRISENDAHL, JAN ERIK, målare, tecknare, f. i Stockholm 1928. Utb.: Otte sköld, Akademien, André Lho-te
Paris. Utf. poetiska visioner mellan dröm och verklighet. Off. arb.: Reg.-sjukhuset Linköping, östetg. Ensk. Bank
Norrköping. — Repr. i N. M., mus. i Norrköping. — Norrköping.

FRISK, LENNART Anton Karl, grafiker, tecknare, skulptör, f. 1918 i Malmö. Studier vid Slöjdföreningens
skola, Valands konstskola och i Paris. Studieresor i flera länder i Europa. Under vintersäsongen 1947-54 bosatt i
Paris. F. sysslar med figurer och landskap, som överväldigande består av kala klippor som byggs upp till
formationer som liknar molnlandskap. Figurerna är deformerade på ett karakteristiskt sätt med bulliga kroppar
med utdragna, avsmalnande lemmar. Off. arbeten: Lekskulptur ”Trek” i Hälsingborg, skulpturgrupp ”Alla mina
hästar” i bos-tadsomr. i Örkelljunga 1966-67. Repr. i N. M., M. M., H. M. K., Hälsingborgs och Eskilstuna
museet. — Nyhamnsläge.

FRISTRÖM, Carl Magnus OSCAR, målare, f. på Sturkö, Blekinge, 1856, d. i

Brisbane, Australien, 1917. Han var först sjöman, bosatte sig 1883 i Brisbane och utförde efter självstudier ett
flertal utmärkta porträtt, dessutom figursaker med austral-negrer samt landskap. — Repr. i flera museer i



Australien.

FROMÉN, VALDEMAR Filtppus Hjalmar,

målare, f. i Kalmar 1882, d. där 1927. Han studerade vid Althins målarskola och akademien. F. har utfört några
porträtt, men mest landskap från Öland med kvarnar, gatu- och kustpartier från Kalmar, motiv från slottet etc.
Koloriten är vanl. blond med fina, grå silvertoner. Repr. på slottet, Stockholm.

FROSTENSON, KARIN, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1946, utb.: akademien. Utf. serier med socialt och
politiskt innehåll. — Repr. i Mo. M.,

H. M. K., mus. i Norrköping. — Bromma.

FRUMERIE, AGNES Augusta Emilia Eleonora, f. Kjellberg, skulptris, f. i Skövde 1869, d. 1937, studerade vid
akademien och i utlandet. Hon har utfört genreartade grupper och statyer, t. ex. Prinsessan, De spökrädda.
Poesien och musiken (ink. av franska staten) samt porträttbyster. Ett drag av humor utmärker ofta hennes figurer.
Hon gjorde även konsthantverksföremål i silver, tenn och keramik. — Repr. i N. M. samt särdeles fylligt i
museet i Skara.

FRUMERIE, MARUTZ, medaljgravöt och grafiker, f. i Stockholm 1775, d. där 1853- Bland hans vackra
minnesmedaljer må nämnas en vid Karl XIII:s kröning och en över Chapman. Han utförde även en del porträtt i
litografi.

FRYKHOLM, ANNIE, konsthantverkare, f. i Stockholm 1872, d. 1955 i Leksand, stud. vid tekn. skolan, i Paris,
Tyskland och England. F. har sysslat med textilkonst, även för kyrkligt bruk, samt utfört fanot. — Repr. i N. M.

FRYKLUND, GUNHILD Maria, målarinna, grafiker, f. i st. Kil, Värmland,
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1892, d. 1970, elev av O. Hesselbom och Gust. Fjaestad. Hon har porträtt, men mest interiörer, blomsteriörer,
blommor, träd och markstudier, samt symboliska motiv, t. ex. Arbetshandskarna. Plantor i Mörker. Repr. i
museerna i Karlstad och Halmstad.

FRÖBERG, BROR INGEMAR, målare, f. 1921 i Sthlm. Studier hos Signe Barths målarskola. Studieresor till
Frankrike, Spanien, Italien, Holland. Det finns en stark symbolik i F:s målningar och en tung dynamik i den rikt
orkesterande massan av färg. Off. arbeten bl. a. ”Hyllning till Stagnelius” 1962, Tobaksmonopolet i Sthlm, ”In i
dimman, in i älvaleken”, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Repr. i N. M., Mo. M. och Nyköpings mus. —Jo-
hanneshov.

FRÖDING, Johannes (JONAS)

Vilhelm,

skulptör, f. i Visnum, Värmland, 1905, d. 1959 i Malmö; stud. vid akademien, resor i Frankrike, Belgien och
Tyskland. Bland hans arbeten må nämnas den vackra kvinnofiguren Flora (Malmö), Andrée-bysten i Gränna,
Ernst Ahlgren (Hörby), byst av C. A. Agardh (Botan. trädg., Lund), Mikaeli-brunnen (Trelleborg) och
monumentet över P. Jönsson. Träslända (Nässjö) samt monumentet på Skogskyrkogården i Karlstad. — Repr. M.
M., mus. I Karlstad, Jönköping m. fl.

FRÖLÉN, Nils STURE Vilhelm, arkitekt, f. i Stockholm 1907; studier vid tekn. högskolan och akademien. I
huvudstaden har han bl. a. ritat Folkteatern och privathus. — Stockholm.

FUHRE, Ernst ARVID, stadsarkitekt, f. i Vingåker, Södermanland, 1885, har studerat vid tekn. högskolan samt
akademien. Han har bl. a. ritat skolor, institutionsbyggnader, hyreshus och Kämpebron, allt i Göteborg, bankhus i
Halmstad, h. allm. flickläroverk samt barnsjukhus i Hälsingborg, Wallen-bergska mausoleet vid Malmviks slott
m. m. — Stadsarkitekt sedan 1929 i Hälsingborg.



FURUGREN, BO,

f. 1942 i Ludvika. Utbildn.: Grlundskolan för konstnäri. utbildning i Stockholm 1968—1969, Konsthögsk. 1969
—1972. F. har varit djurintresserad sedan skoltiden både när det gäller att teckna och måla djur. Efter värnplikten
vid ridskolan i Strömsholm kom Bo Furugren till Uppsala 1963 för naturvetensk. studier vid Uppsala Universitet,
studier som 1971 övergick till doktorandst. i kemi vid Uppsala Lantbruks-univ., där han för närvarande forskar o
undervisar. Parallellet med dessa studier har F. odlat sitt intresse för oljemåleri. Han har därvid mer och mer
specialiserat sig som hästmålare. F. började med bestälslnings-måleri av hästporträtt 1973. Dessa porträtt har rönt
en ständigt stegrad efterfrågan. F:s specialstud. av hästen har bl.a. resulterat i att han sedan flera år medarbetar i
tidningen ”Hästen” både som författare och illustr. Han har medverkat i boken ”Hästen som hobby” (Forum
1978) som författare och illustratör. — Uppsala.

FURUHAGE.

1. ABDON Adalbert F., målare, tecknare, f. i Grythyttan, Örebro 1., 1894, har utfört figurtavlor och landskap. —
Ordf. i Dalarnas konstnärsklubb.

2. NANCY Maria F., den förres hustru, skulptris, f. i Ånåe 1898. Hon har bl. a. modellerat flickhuvuden. -—
Falun.

FÄGERPLAN, Axel Johan, målate, f. i Västergötland 1788, d. i Stockholm 1865, studerade vid akademien. Han
har utfört altartavlor samt ett stort antal porträtt, t. ex. Herrporträtt (N. M.).

FÅNGSTRÖM, GUSTAF, målare, f. i överluleå, Norrbott. 1., 1905; studier på Berggrens målarskola och i flera
europ. länder, även i Nordafrika. Han har utfört kolorist, välkända Paris- och Medel-havsmotiv, hamnstycken
etc. — Repr. i Västerås, Gävle, Hudiksvalls och Jönköpings museer. — Uppsala.

FÄRHM, EVERT,

målare, f. i Onslunda, Skåne, 1901, d. 1971, stud. vid Althins målarskola samt
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akademien. Han har målat interiörer med figurer, t. ex. den humoristiskt hållna Tal för jubilaren, Vid cirkustälten
och Frikyrkomöte, figurer, ofta i en sval ton, t. ex. Vårkonfirmand och Modell i motljus, samt landskap, t. ex.
Lertag. — Repr. i W., mus. i Helsingborg, Landskrona.

FÄRNGREN, Johan JOHN) August, skulptör, konsthantverkare, f. i Stockholm 1884, d. 1960 i Stockholm, elev
vid h. konstindustriella skolan i Sthlm, vidare

studier i Paris, Tyskland, Italien och Holland. Han har modellerat porträttbyster, t. ex. Ernst Hillberg, monument
över Erik Dahlberg (Turinge) samt medaljer. — överlärare vid tekn. skolan i Sthlm. — Repr. i N. M., Mo. M.
och Dramat, teatern.

FÄRNMARK, LENNART, skulptör, tecknare, f. i Byske 1918, utb.: Konstfack, akademien. — Repr. i N. M.,
Mo. M. — Stockholm.
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GAD, MÅNS, (även Gadd, Nils Månsson),

målare, verksam på 1530-talet. Han har bl. a. dekorerat kyrkor i Hälsingland, t. ex. Delsbo, Forssa, Järvsö. G:s
arbeten beteckna en övergång till renässansen i Sverige.

GADD, ARNE,



målare, tecknare, grafiker, f. i Göteborg 1920. Utb.: Söljdför., Hovedskous må-larsk. Gbg. Målar
imprissionistiska landskap från Bohuslän, ofta akvarell. — Repr. i G. K. M. m. fl. — Göteborg.

GADD, KARL-AXEL, målare, f. i Hunnebostrand 1910, stud. på Slöjdfören. skola och Valand, Göteborg samt i
utlandet. Han har i olika teknik utfört friska landskap med motiv från Skåne och Bohuslän, dessutom stilleben. —
Göteborg.

GADD, MARGARET, målarinna, grafiker, f. i Göteborg 1917, stud. hos Otte Sköld, vid akademien och i
utlandet. Hon har målat figur och landskap samt gjort litografier. Repr. i Mo. M. — Saltsjöbaden.

GAHLIN, Hans THORVALD, tecknare, f. i Göteborg 1910, har utfört en mängd ofta groteska karikatyrer i
dagspressen och i veckotidningar. Har flera gånger utgivit ett årligt teckningsalbum. Repr. i N. M. — Göteborg.

GADÖ, Karl BERTIL (f. Svensson), målare, f. i Malmö 1916, har studerat på Sk. målarskolan och på egen hand.
Han har utfört välstämda landskap, gatupartier och blomsterstycken, senare rent surrealist.

saker. — Repr. i N. M. och M. M. — Malmö.

GAHN.

1. Fanny GRETA Marie G., textilkonstnä-rinna, f. i Uppsala 1894, stud. vid h. konst-industriella skolan i Sthlm
samt vid vävskola i Milano. Hon har utfört ett tacknämligt arbete för höjandet av svensk textilkonst och var
1931-51 chef för Handarbetets Vänner. Repr. i N. M. — Stockholm.

2. WOLTER Barclay G., den förras broder, arkitekt, f. i Uppsala 1890, har studerat vid tekn. högskolan och
akademien. Han har bl. a. fått l:sta pris för ritningar till nytt kanslihus i Sthlm (tills, med G. Clason), ritat flera
bostads- och affärshus i Sthlm, teater- och konserthus i Karlskorna, tennishall i Alvik (jämte E. Fant) m. m. —
Stockholm.

GAHN, MÄRTHA Frednque, textilkonstnärinna f. på Kåfalla bruk, Örebro län, 1891, d. 1973, stud. i h.
konstindustriella skolan. Varit anställd vid Sv. hemslöjd och Handarbetets vänner och sedan 1935 ledare av A.-
B. Libraria, kyrklig konst. Har ritat mönster till förnämliga textilier. Repr. i N. M., Nord. Mus., R., Gripsholm m.
fl.

GAMLIN, Louis GEORG, målare, grafiker, f. i Stockholm 1915, d. 1970, mest självlärd. Har målat figur,
landskap och stilleben samt utfört goda grafiska blad i träsnitt och torrnål, t. ex. Vilande målare, Smögenkåkar.
Repr. i N. M.

10 — Svenska konstnärer
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GAMLIN, YNGVE,

teaterdekoratör, f. 1926 i Strömsund, Jämtlands län. Studier i Köpenhamn och Paris. Experimenterade på
Stockholms Studentteater och slog igenom med de kongeniala scenbilderna till Stina Aronsons ”Syskonbädd” på
Studiescenen i Stockholm 1949- Fr. o. m. 1951 har G. varit en av de mest anlitade teaterdekoratörerna i
Stockholm och gjort dekorationer på de flesta teatrarna och likaså till flera filmer. G:s stil utmärkes av stram
komposition, stilisering, väl avvägd kolorit med förkärlek för svart, vitt och rött. Repr. i N. M. och
Drottningholms teatermus.

GANMAR, GEORG,

skulptör, f. i Hallstahammar 1916. Utb. Konstfack, akademien. Utf. skulpturer ofta djur i rörelse samt porträtt
och målade träreliefer. Off arb.: Kyrksalen Bagarmos-sen, Beckomberga sjukbus Sthlm m. fl. — Repr. i mus. i
Västerås. — Stockholm.

GARBRING, MÅRTEN, målare, f. i Kville, Bohuslän, 1918; självstudier, bl. a. under resor i England och



U.S.A. Han har utfört naturalist, hållna blomsterstycken och stilleben. — Göteborg.

GARD, FRANS,

målare, f. i Götlunda, Närke, 1892, har varit elev vid Althins målarskola och vidare studerat i Tyskland och
Frankrike. Han har utfört romantiska, kraftigt hållna landskap, gärna skogsmotiv från nordliga Sverige och
Norge, ävensom mariner. — Stockholm.

GARDEUUS, Oskar Elof HOLGER, målare, f. i Stockholm 1908, d. 1972, stud: akademien, Paris. Han har
vanligen i akvarell utfört fint gråtonade landskap från Stockholms skärgård samt gouacher från Paris.

GARDELL-ERICSON, Anna Maria se Ericson, A. M.

GARLAND, JAN-ERIK (Olsson), tecknare, f. i Stockholm 1905, elev vid Blombergs målarskola samt
akademien.

Han har gjort illustrationer i dagspressen (i

D. N. sign. Rit-Ola) och veckopressen samt utställningsdekorationer. — Stockholm.

GARMLAND, Karl HARALD, (teater)-målare, f. i Katrineholm 1904, har studerat vid Berggrens konstskola
samt akademien i Sthlm och vidare under resor i Frankrike, Holland och England. G. har målat landskap och
figurkompositioner samt ett flertal teaterdekorationer. Repr. i N. M., mus. i Eskilstuna, Lunds univ.,
Drottningholms teatermuseum m. fl. st. — Stockholm.

GARP, BO Malsson,

målare, verksam vid övergången till 1500-talet. Han utförde bibliska motiv, bl. a. väggmålningar i Skellefteå k:a.

GATE,

1. Carl Oscar SIMON G., målare, konsthantverkare, f. i S:a Fågelås, Skarab. län, 1883, d. i Orrefors 1945; elev
vid h. konstindustriella skolan och akademien, resor i Danmark, Tyskland och Frankrike. Han har bl. a. målat
energiska porträtt, men mest gjort sig känd för sina mönsterritningar till praktpjäser från Orrefors glasbruk, där
han var konst, ledare sedan 1916. Repr. i N. M., R., mus. i Växjö, Kalmar, Västerås, Paris, London, New York
m. fl.

2. BENGT G., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1909, studier där vid tekn. högskolan. Han har framför allt
ritat utställ-ningsbyggnader, även i utlandet. — Stockholm.

G ATU, BERTIL,

målare, f. i Rättvik, Dalarna, 1913. Han har studerat bl. a. på Berggrens målarskola och i Paris. Bland G:s arbeten
märkas interiörer samt stilleben med blommor. Repr: mus. i Norrköping, Örebro. — Rättvik.

GAUFFIN, BRITT-MARIE Elin Jenny,

grafiker, f. i Sorunda, Sthlms län, 1919, elev vid Oilers' och Otte Skölds, målarskolor, akademien, studier i Paris.
Hennes grafiska blad utmärkas av sirlighet, mjuk

146Gavik

Gehlin

luftförtoning och säker teckning. Motiven äro landskap, stadsbilder och exlibris. G. använder ett flertal olika
metoder. — Rept. i W. — Ålsten.

GAVIK, TAGE,

målare, f. 1914. Studier vid Hovedskous målarskola, Göteborg. G. är realist med huskroppar och stadsbilder från
Göteborg, Grekland och Spanien som specialitet. Haft utst. i Konsthallen i Göteborg. Repr. hos Sv. Klubbar i
New York och på Rhodos. — Spanien.



DE GEER, MAR1E-LOUISE, målarinna, tecknare, textilkonstnärinna, f. 1944 i Sthlm. Studier vid Anders
Beckmans Reklamskola. Studieresor i Europa. Repr. i Mo. M. med applikation. — Stockholm.

de GEER, WILLEM,

målare, f. 1927 i Sthlm. Studier vid Otte Skölds målarskola 1950-52 och akademien. Studieresor i Europa och
Asien. G. är porträttmålare, gjort porträtt av Tage Erlander (SSSU, Borensvik) och Karl Gerhard (Tea-terhist.
mus). Repr. i Mo. M. och i Indien. — Stockholm.

GEERD, GÖSTA,

målare, tecknare, f. i Åker 1907. Utb.: Tekn. sk., Wilhelmsons målarsk. Anst. Turizkonc. avd. Sagokonst. Utf.
fantasifulla sagomotiv, ibland surrealist. Off. arb.: Väggmåln. Kullbergska sjukh. Katrineholm, Folkets Hus
Åker. Även planscher, scendekor. — Åkers Styckebruk.

GEGERFELT.

1. Carl Fredrik VICTOR, von G., arkitekt, f. ¡Jönköping 1817, d. i Göteborg 1915. Han var först militär, men
ägnade sig fr. o. m. 1845 uteslutande åt arkitektur. Han har gjort ritningar till flera större byggnader i Göteborg,
bl. a. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset samt Chalmerska slöjdskolan.

2. WILHELM von G., den förres son, målare, f. i Göteborg 1844, d. i Torekov 1920. Han studerade vid
akademien i Köpenhamn och Stockholm, sedan i Düssel-

dorf och Paris. G. målade landskap med motiv från Venedig, Bretagne, svenska kuster och Gotland, vittnande om
en säker naturuppfattning. Hans tidigare arbeten äro påverkade av fransk impressionism, medan hans senare
dukar ej sällan äro tyngre i färgen med gråstämd luft. Han är väl repr. i N. M., W., och G. K. M., även i M. M.
etc.

3. CECILIA von G., den sistnämndes dotter, se Olander.

GEGERFELT, GUNNAR von, målare, keramiker, f. i Laholm 1926. Utb.: Konstfack, Otte Sköld, Bjerke-
Petersen, akademien, utf. enkla abstrakta bilder m. små klara ytor. Off. arb.: Jägarsk. Kiruna, Sparbanken Edsbyn
m. fl. — Repr. i mus. i Hudiksvall. — Ljusdal.

GEHLIN, GUSTAV Andreas, målare, f. i Lekaryd, Småland, 1887, d, 1970, autodidakt, studieresor i Frankrike,
har målat landskap, vanligen slättmotiv, samt blomsterstycken i olja. — Repr. i Västerås museum. — Västerås.

GEHUN.

1. Enk HUGO G., målare, konsthantverkare, f. i Norrköping 1899, d. i Hälsingborg 1953, har studerat vid tekn.
skolan i Sthlm samt i Köpenhamn och Italien. Han har bl. a. utfört dekorativa målningar i Jakob Hansens hus i
Helsingborg, porträtt, t. ex. av Per Siegård (Mo. M ), glasmålningar i S:t Petri i Malmö samt i Höganäs och
Landskrona kyrkor, altarskåp och altartavlor, mosaiker i simhallarna i Hälsingborg och Trelleborg samt
Iföverken, smärre skulpturer, arbeten i tenn, glas etc. samt kraftigt hållna träsnitt. — G. är även repr. i N. M., G.
K. M., M. M., Norrköpings och Hälsingborgs museer, British museum etc.

2. ESTHER G., f. Henriques, den förres hustru, målarinna, f. i Köpenhamn 1892, d. i Hälsingborg 1949, har
studerat vid akademien i Köpenhamn, resor i Italien, Frankrike och Holland. Hon har målat kraftigt hållna
kustlandskap och mariner, ofta med motiv från Kullaberg, soliga
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stadsbilder med vårstämning samt stilleben. G. har även gjort figurkompositioner i textil applikation. — Repr. i
Mo. M., M.

M. och Hälsingborgs mus.



3. NILS Hugo G., de förras son, målare, grafiker, f. i Tekob, Danmark, 1918, studier vid akademien, i Frankrike,
Italien och Spanien. Han har utfört porträtt, interiörer med utblick, landskap m. m. med skön färg och dekorativ
verkan. G. har även målat en något kaotisk fresk i Berga-skolan, Uppsala. Repr. i Mo. M. och Hälsingborgs mus.
— Hägersten.

GEIJER, ANNA Helmi Ottony Agnes, f. von Zitzewitz, målarinna, grafiker, f. i Altona 1891, har studerat i
Berlin samt i Stockholm för Wil-helmson. Hon har målat landskap, ofta kustmotiv, slätt- och torgbilder. — Repr.
i

N. M., museet i Warschawa samt i Stolp, Pommern. — Uppsala.

GEIJER, EDIT, Se Zander, E.

GEIJER, INGRID, se Röningberg, I.

GEIJER-GÖTHE, BROR, målare, f. i Stockholm 1892, d. 1949, har studerat i Stockholm och Wien. Han har
målat porträtt i olja, bl. a. av gen.dir. O. Holmdahl, landshövding C. Hamilton och gen.löjtn. I Holmquist, samt
även verkat som textilkonstnär.

GEIJERSTAM, Emilie Sophia LOUISE af,

målarinna, f. i Södertälje 1870, d. 1956 i Åsby Hjortkvarn, Närke. Har erhållit sin utbildning huvudsakligen i
München. Hon har utfört porträtt samt stämnings-landskap, ej sällan med stilla, speglande vatten. Repr. i museet i
Norrköping.

GEIJERSTAM, GÖSTA af, målare, grafiker, författare, f. i Stockholm 1888, d. 1954, stud. i Göteborg,
München, Paris och Berlin. Han har målat landskap med fjäll samt sagomotiv och utfört ett stort antal
bokillustrationer. — Representerad i museerna i Haugesund, Bergen och Kristianstad.

GELLERSTEDT, Johan RAGNAR, skulptör, f. iTjällmo, Östergötland, 1887, d. 1963 i Sthlm. Han har studerat i
Paris och München samt modellerat porträttbyster och mindre statyetter.

GELLERSTEDT, Albert THEODOR, arkitekt, målare, skald, f. i Säterbo socken, Västmanland, 1836, d. i
Stockholm 1914. Han var elev vid akademien och företog en studieresa till Danmark, Tyskland, Frankrike och
Italien för att studera arkitektur. 1877 utnämndes han till professor i detta ämne vid tekniska högskolan. Han
ritade bl. a. fyrtorn samt privatbostäder i Stockholm, men var som arkitekt av föga betydelse. Däremot var G. i
hög grad framstående som akvarellist och etsare. Han målade landskap, intimt och känsligt uppfattade, ofta i
akvarell och mycket litet format, påverkade av franskt friluftsmåleri. Även som grafiker var han betydande och
en föregångsman i vår konst; bland G:s lärjungar märkas bl. a. Zorn och A. Hägg. — Repr. med flera akvareller
och en pastell i N. M., även i M. M.

GELLNER, Gustav MAURITZ Valentin,

målare, f. i Örebro 1901, mest utbildad på egen hand. Han har i olja målat landskap från Närkeslätten samt
karikerade sagomotiv i akvarell. — Örebro.

GELTON, TOUSSAINT, (Tousseijn), nederländsk målare, f. i Holland omkring 1630, d. i Köpenhamn 1680.
Han vistades i Sverige på 1660-talet och utförde små sirliga porträtt med emaljliknande ytbehandling, bl. a. av
drottning Hedvig Eleonora. Han målade även landskap, vanligen med djurstaffage. Repr. i N. M. och G. K. M.

GENBERG, ANTONJ:son, målare, f. i Östersund 1862, d. i Stockholm 1939- Han studerade vid tekn. skolan i
Sthlm och sedan vid akademien. G. målade landskap och blev framför allt fjällnaturens tolkare. Han målade brett
och stämningsfullt med betonande av det monumentala, vanligen snömotiv. Ett par ty-
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piska vinterstycken av honom finnas i N. M.



GENBERG, SVEA Sara Enka, målarinna, f. i Frösö, Jämtland 1895; studier hos Hdv. Berggren samt på
konstskolor i Paris. Hon har utfört porträtt och figursaker, bl. a. barnporträtt i pastell med dovt stämd kolorit samt
i olja särdeles välstämda blomsterstycken och stileben med grönsaker. — Stockholm.

GENETAY, BRITTA Ebba Margareta,

tecknare, f. i Stockholm 1921, autodidakt. Hon har i tusch utfört bl. a. Flicka och pelargonia samt Småstadstorg
(båda i N. M.). — Stockholm.

GEORGIL, NILS,

medaljgtavör, f. i Stockholm 1717, d. där 1790. Han blev mycket anlitad i Sverige såväl som i Ryssland och
Tyskland. Fredrik II uppmuntrade honom särskilt, och bland hans bästa arbeten märkes en minnesmedalj över
Fredrik d. Stores seger vit Leuthen.

GERARDUS,

målare av tysk börd, verksam i Sverige och lekbroder i Vadstena kloster, d. i Vadstena 1515. Han ansess ha gjort
träsnitten till den äldsta upplagan av Birgittas Revela-tiones.

GERDMAN, OLOF,

skulptör, verksam i Dalarna i mitten av 1700-talet. Han var elev av Burchard Precht. Bland hans arbeten i rokoko
må nämnas predikstol i Mora kyrka samt altar-verk och predikstol i Leksands kyrka (dat. 1752-57).

GERDSLAND, Nils ERIK, målare, tecknare, f. i Lövestad 1920. Studerat vid örjands målarskola samt under
resor i USA och Belgien. Han har utfört porträtt och blommor i Pastell. — Malmö.

GERELL, ERIC Gustaf Herman, målare, f. i Enköping 1891. Han har varit elev hos Wilhelmson, Otte Sköld och
Grii-newald och sedermera studerat i Rom och

Paris. G. har i olja målat porträtt, landskap och mariner med motiv från Sverige, Frankrike och Italien, —
Stockholm.

GERELL, Anna Ulrika Margareta (GRETA),

målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1898. Hon har studerat vid Althins målarskola, vid akademien samt i Paris,
München och Florens. Hon har utfört figurkompositioner med religiösa motiv, porträtt, bl. a. av högre officerare,
och ämbetsmän, gatupartier från Paris, landskap och dessutom djurmålningar, särskilt hästar, i vilka hon visat
stot skicklighet. — Repr. i N. M. (grafik) samt i G. K. M. och museerna i Norrköping, Västerås, Strängnäs, Gävle
och Eskilstuna med oljemålningar. — Stockholm.

GERHARD-NILSSON, Paul, målare, tecknare, f. i Malmö 1931, studier vid Sk. målarskolan. Han har i olja
målat landskap, t. ex. kåkar, figurer och stilleben, dessutom blyertsteckningar, De svarta båtarna t. ex. —
Hässleholm.

GERINGIUS, ERIK,

grafiker, prästman, f. 1707, d. i Stockholm 1747. Han var på sin tid nästan den ende kopparstickaren i Sverige.
Bland hans blad märkes ett porträtt av Ultika Eleonora.

GERLACH,

tysk byggmästare, verksam i slutet av 1400-talet. Han inkallades till Sverige av biskop Henrik Tidemanni och
utförde koret i Lin-köpingsdomen, ett vackert prov på tysk sengotik.

GERLE, ARON,

målare, grafiker, f. i ör, Västergötland, 1860, d. i Stockholm 1930. Han studerade vid Slöjdföreningens skola i
Göteborg och sedan vid Konstnärsförbundets skola i Sthlm. G. målade flera goda porträtt, t. ex. Björn
Ahlgrensson (N. M.), men blev mest känd som landskapsmålare. Han valde sina motiv från kusten eller från sjöar



inne i landet, t. ex. den friskt hållna Blåst, motiv från Sollerön i Dalarna (N. M.). Även repr. i G. K. M., W. o.
Thieska gall. samt Norrköpings och Östersunds mus. —
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G. var även grafiker och utförde brett hållna litografier, t. ex, Siljan.

GERLE, Carl ARTHUR, skulptör, konsthantverkare, f. i Bro socken, Bohuslän ¡865, d. i Stockholm ¡940. Elev
vid tekn. skolan i Göteborg samt på Valand för Carl Larsson, studier i Tyskland. Han har modellerat djur samt
gjort dekorativa arbeten, bl. a. till Uppsala slott och ärkebiskopshuset där, Västerås, stadshus, Tjolöholms slott m.
m.

GERUNG, HANS, se Getting, H.

GERNANDT, CHRISTIAN Laurentius,

målare, f. på Vittskövle, Skåne 1765, d. i Malmö 1825. Utbildad i Stockholm och Tyskland. Han utförde stora,
dekorativa väggmålningar, bl. a. på flera herrgårdar och i malmöhem, gjorde dekorationer i Malmö teater samt
målade välstämda landskap. — Repr. i M. M. och på Kult. mus., Lund.

GERNANDT, Arvid Wilhelm (VILLE) Theodor,

målare, f. i Stockholm 1863, d. där 1920; stud vid akademien. Han utförde porträtt, genrestycken och landskap.

GERSS, Jakob Vilhelm, arkitekt, konstakademiens sekreterare, f. i Stockholm 1784, d. där 1844. Han har ritat ett
par kyrkor i Västergötland samt har målat eller tecknat en del kyrkointeriörer.

GERTTEN, (Gerdten), Johan Adam von,

målare, f. i Finland 1767, d. nära Eskilstuna 1835. Han hade Elias Martin till lärare och målade små landskap i
olja och akvarell.

GIBSON.

1. SIDNEY G., skulptör, konsthantverkare, f. ijonsered, Bohuslän, 1877, d. 1959 i Göteborg, har studerat vid
akademien samt i London, Paris och Florens. Han har utfört statyer i marmor, t. ex. Nymf, Yngling och Arabesk,
porträtt-byster, statyer i Stockholms stadshus, relie-

fer för Skand. kredit-ab:s hus i Sthlm, gravmonument, dek.-arbeten i m/s Stockholm.

2. WILLIAM, G., den förres brorson, målare, f. i Jonsered, Bohuslän 1909, utbildad i Paris. Han har utfört
landskap med fint stämda kvällsmotiv samt hamnbilder från Västkusten. Koloriten är lyrisk med mjuk teknik. —
Jonsered.

GIEROW, GÖSTA Per, målare, grafiker, f. 1931 i Bromma. Studier vid akademien 1957-62. Studieresor till
Frankrike, Spanien, Grekland och Polen. Arbetar med chockartade och kusliga effekter, har bl. a. gjort den
surrealistiska målningssviten ”Våldets födelse” i blodröda och grisskära färger mot blå fonder. Repr. i N. M., Mo.
M., G. K. M., M. M. och N. O. — Spånga.

GIERTTA, CLAES E., silversmed, skulptör, tecknare, f. i Solna 1926. Utf. guld- och silversmycken, express
reliefer och skulpturer i mässing, brons och silver. Off. arb.: Kyrksilver Munsö kyrka, vägg Westmanlands Läns
Sparbank Västerås m. fl. — Repr. i N. M., New York. — Stockholm.

GIERTZ, LARS Magnus,

arkitekt, f. i Uppsala 1908, studier vid

tekn. högskolan. Han har ritat bostadshus,

läroverk i Solna (jämte N. Tesch) m. m. —



Tumba.

GIESEKE, Fredrik WILHELM Herman,

skulptör, f. i Ronneby 1910, studier vid Hjort o. Möllerbergs skulpturskola, Sthlm, samt i Paris och Italien. Han
har bl. a. utfört porträttbyster och idealfigurer i graciösa poser t. ex. Ung flicka, samt arb. i Kallinge k:a. — Repr.
i W. — Stockholm.

GILL.

1. Olof (OLLE) Os vald G, målare f. i Älvdalen 1908; har studerat för Otte Sköld samt på konstakademien. Han
har målat landskap, interiörer med figurer samt stilleben i rutmönster och abstrakt form, även
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dekorativa arbeten i Karolinska institutet. Rept. i N. M. och Mo. M.

2. ESTER Johanna G., syster till G. 1, tecknare, f. i Älvdalen 1893, utbildad vid Althins målarskola samt
akademien; har verkat som illustratör. — Stockholm.

GILLBERG.

1. JAKOB G., grafiker, f. i Värmland 1724, d. i Stockholm 1793. Han vistades länge i Paris, där han utbildade
sig till en framstående kopparstickare. Han stack mästerliga porträtt, t. ex. avNordencrantz, dessutom någta
veduter. Vidare utförde han gravyrerna till ett verk om medaljer från Gustaf III:s tid samt teckningar och gravyrer
till den s. k. Kronprinsens abc-bok.

2 .Jakob Axel G. den förres son, miniatyr-målare, f. i Västmanland 1769, d. i Stockholm 1845. Han studerade i
utlandet, särskilt i Holland och England och målade efter hemkomsten några större porträtt av kungliga personer,
men blev f. ö. mest berömd för sina miniatyrer, vanligen målade på pergament i profil samt hållna i en blek,
förnäm ton. Goda prov på G:s konst ses i N. M. och G. K. M.

3. Carl Gustaf G., den förres broder, tecknare och litograf, f. i Västmanland 1774, d. i Stockholm 1855. Han var
Belangers elev och tecknade en del utsikter från en resa i Sverige, vilka utgåvos i akvatintagra-vyr.

GILLGREN, SVEN-ARNE, målare, skulptör, konsthantverkare, f. i Stockholm 1913; stud. vid h.
konstindustriella skolan i Stockholm samt i Tyskland. Han har bl. a. utformat förnämliga nytto- och
prydnadspjäser i ädla metaller. Konstnärlig ledare i Guldsmedsa:b i Sthlm samt i Guldvaruaib G. Dahlgren & Co,
Malmö. Off. arb: Kyrkor i Sthlm, Malmö, Åtvidaberg etc ambassader och legationer. Repr. i N. M., Nord. mus.,
R., mus. i Gävle, Jänköping, Oslo, Trondheim, New York m. fl. — Stockholm.

GILLGREN, SVENJosua, målare, f. i Stockholm 1889, d. 1966 i Stockholm, elev vid tekniska skolan samt på
Wilhelmsons målarskola i Sthlm. Han har målat landskap, stundom från huvudstadens utkanter och i
vinterstämning, samt vidare stilleben med blommor och frukter.

GILLHOLM, IRMA, se Lunden, I.

GIRGENSOHN, GÖSTA Herman Sigfrid,

målare, f. i Uppsala 1897; stud. vid akademien. Han har utfört porträtt, vår- och vintermotiv, månskensstycken,
gamla smedjor m. m. — Vattholma.

GISBERG, SOFIA,

skulptris, textilkonstnärinna, f. i Sundsvall 1854, d. i Vaxholm 1926, har bl. a. gjort modeller till en fontän i sin
hemstad samt lämnat ritningar till textilier m. m. Repr. i N. M.

GISLANDER, Sture WILLIAM Bonde,

målare, f. i Fleninge, Skåne 1890, d. i Vetlanda 1937. Han var elev hos Nils Forsberg i Hälsingborg och



studerade sedan på teknisk skola i Köpenhamn. G. målade huvudsakligen fåglar, bl. a. gäss ute på marskländerna
kring Skanör och Falsterbo, senare även motiv från Färöarna. Den sumpiga terrängen är ofta mycket skickligt
målad. Han var under ett 10-tal år bosatt i Danmark, och tre stora dukar av honom med motiv från Färöarna
finnas på Christi-anborgs slott. Sträckande svanar äges av M. M.

GISSLÉN, ERIK Gustav, målare, f. i Ragunda, Jämtland, 1911, har bl. a. studerat på Otte Skölds målarskola.
Han har målat landskap, vanligen vårmotiv, samt även skurit i trä humoristiskt hållna figurer. — Bölestrand.

GIÖBEL, Elsa, se Oyler, E.

GIÖBEL, SELMA,

skulptris och konsthantverkare, f. i Närke 1843, d. 1925- Hon var elev hos Fr. Kjell-
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berg och studerade sedan i utlandet. G. verkade först som skulptris, men övergick sedan till textilkonst och
gjorde här en betydande insats. Hon ritade och utförde möbeltyger, väggbonader och mattor.

GJÖRWELL, Carl Kristoffer, arkitekt, f. i Stockholm 1766, d. där 1837. Han studerade i utlandet, särskilt i
Italien, och tog där starka intryck av antik konst. Bland byggnader, som han ritat, må nämnas Åbo
universitetshus, vilket började uppföras 1802, samt Garnisonsjukhuset i Stockholm.

GLASELL

1. Frans THEODOR G., målare, f. i Göteborg 1874. Han har studerat vid Slöjdföreningens skola därst. samt vid
h. konstindustriella skolan i Sthlm. Har varit lärare vid Althins målarskola i Sthlm. G. har målat, kyrkfönster
(efter Calmanders kartonger) samt fint stämda landskap och blommor, vanlien i akvarell. Nämnas må Vinterdag
samt Kaktus. — Repr. i Luleå och Gävle mus. — Korsnäs.

2. INGRID Margareta G., den förres dotter, se Käller.

3. KARIN Olga Ingegerd G., den förras syster, textilkonstnärinna, f. i Falun 1912; stud. vid vävskola i Sthlm.
Hon har särskilt gjort vackra flossamattor med mönster efter egna naturstudier. — Innehar jämte systern
konstslöjdsaffären Focus i Falun. — Falun.

GLIMSTEDT-ERIKSSON KERSTIN, se Eriksson, K.

GNISTA, ERIC,

målare, skulptör, f. i Bodum, Västernorrl. län, 1898, d. i Stockholm 1954; studerat vid h. konstindustriella skolan,
Stockholm, samt i utlandet. Bland hans skulpturer märkes den humoristiska Molnet (utanför N. M.). Han har
även utfört goda figurmålningar, t. ex. Modell, Sovande barn, Fattig (Mo. M.) samt vidare landskap med
sydafrikanska motiv. Även repr. i N. M.

GODENIUS, Gerda RAGNHILD, konsthantverkare, f. på Billnäs bruk, Finland 1877, d. 1966 i Stockholm, har
studerat på Konstföreningens skola i Helsingfors samt gjort studieresor i Tyskland och Italien. Hon har utformat
vackra, keramiska nytto- och prydnadspjäser. — Stockholm.

GOES, AGNETA,

målarinna, grafiker, f. i Göteborg 1938. Utb.: Slöjdför., Valand. Utf. abstrakta bilder med realist, bakgrund. —
Off. arb.: Vägg Talldungesk. Gbg, ridå Frölunda ungdomsgård, solmurar i Nya badet Norrköping. — Repr. i N.
M., G. K. M., mus i Borås. — Göteborg.

GOLDSCHMIDT, ELSA Andrea Elisabeth Björkman-G., målarinna, grafiker, f. i Linköping 1888, har studerat
på Axel Tallbergs etsningssko-la samt på akademien; resor i utlandet, särskilt Belgien. Hon har målat landskap,
gärna i aftonstämning och med motiv från Dalarna, dessutom utfört grafiska blad i olika manér. — Repr. i N. M.,



G. K. M., M. M. Dresdengalleriet samt Albertina i Wien. — Stockholm.

GORDON, Wulf WILLY, skulptör, f. i Renge, Lettland, 1918, studier vid akademien och i Paris samt under
resor i östra Europa. Han har modellerat porträttbyster, smärre figurer. Gjort flera off. arbeten. Repr. i N. M., Mo.
M., M. M., W. och Karlstad mus. Jerusalem, Hai-fia. — Hägersten.

GORTHE, sign. för Persson, B. E.

GOTHE, INGEGERD Lydia Ann-Louise,

målarinna, tecknare, f. i Sundsvall 1912; stud. vid Konstindustriella skolan samt i Italien och Frankrike. Hon hat
målat goda fjällandskap och stilleben. — Stockholm.

GOTTLANDT, PETTER, eg. Peter Roddelstedt, vanl. kallad Petter Målaren,

svensk-tysk målare och grafiker, f. på Gotland, verksam iTyskland och d. efter 1572. Hans mest kända
kopparstick visar Kristus-
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barnet i kamp med en drake, en allegori mot påvedömet.

GOTTMAN, Anders Oscar, målare, f. i Stockholm 1838, d. 1887. Han utförde genreartade interiörer och
landskap, romantiskt hållna och gärna med månsken.

GOTTMAN.

1. Lorens (LARS) G., målare, f. i Stockholm 1708, d. där 1779- Han utförde stora altartavlor i klara och
harmoniska färger, en finnes i Katarina kyrka i Stockholm samt en i österby brukskyrka.

2. FREDRIK G., den förres son, målare, f. i Stockholm 1746, d. där 1801; lärare vid akademiens principskola.
Han har utfört flera goda, dekorativa rumsmålningar.

GOTTSÉN, John BERTIL Jönsson, målare, tecknare, f. i Stockholm 1921; studier vid akademien i Stockholm
och Köpenhamn. Han har bl. a. utfört figursaker, särskilt teckningar. Repr. i N. M. och Mo. M. — Gustavsberg.

GOTTWALDT, HENRIK, arkitekt av tysk härkomst, gjorde 1639 ritningarna till Göta hovrätt och 1649 ritn. till
Kristine kyrka, båda i Jönköping.

GOWENIUS, RUDOLF, målare, grafiker, f. i öjebyn, Norrbotten, 1896, d. 1960 i Sthlm; studerat vid akademien
samt i Paris. Han har utfört stora fresker i kyrkor i Paris samt på franska landsbygden, likaledes fasadskulpturer
till kyrkan i Cachan. I en av honom själv uppfunnen teknik har han även gjort figurrika målningar på sammet,
vilka äro av största konstnärliga verkan. Repr. i museerna i Norrköping, Luleå, Lund, Kristianstad, Uppsala samt
i Musée des colonies, Paris.

GRÅBO W, CARL Ludwig,

målare, f. i Stockholm 1847, d. där 1922,

gjorde sig särskilt känd som målare av

teaterdekorationer.

GRsEBE, EILER Otto,

arkitekt, f. i Köpenhamn 1892, har stude-

rat vid Konstakademiens byggnadstekniska skola samt konstakademien i Köpenhamn; domkyrkoarkitekt i Lund
1944. G. har pietetsfullt restaurerat kyrkor i Skåne och Blekinge, ritat krematorium till Landskrona, Solidars och
Sockerbolagets bostadshus i Malmö, privatbostäder etc. — Lund.

GR AF, PAUL Edmund, målare, f. i Stockholm 1866, d. i Enköping 1903. Han studerade vid akademien och i



Paris samt har utfört genretavlor, gärna med motiv från Dalarna, hamnstycken samt gatubilder från Briigge. I G.
K. M. finnes av honom Månskensnatt.

GRAFFMAN, Carl Samuel, målare, f. i Göteborg 1802, d. på Konrads-berg 1862. Han studerade på akademien
och hade Fahlcrantz till lärare. G. företog senare en resa till Skottland och utgav ett album, Skottska vyer,
litograferade av Bill-mark. Dessutom målade han små goda landskap med motiv från Sverige, Norge och
Skottland. Redan 1837 bröts hans lovande konstnärsbana av sinnessjukdom. — Repr. i N. M.

GRAFSTRÖM, Jonas Olof, målare, f. i Attmar, Medelpad, 1855, d. i Stockholm 1933. Han for till Förenta
Staterna 1886, där han verkade som ritlärare. I Amerika målade han åtskilliga porträtt samt altartavlor i svensk-
amerikanska kyrkor. Från Sverige har G. utfört landskap med norrländska motiv.

GRAFSTRÖM, Inga TYRA Carola, textilkonstnärinna, dotter till J. K. Boklund, f. i Stockholm 1864, d. där
1925. Hon verkade flera år vid Handarbetets vänner, där hon ritade och utförde vackra textilier. Under sina
senare år var hon knuten till N. K. — Repr. i N. M.

GRAHN, BRITA Matdde, textilkonstnärinna, f. 1907 i Ytterby, Bohuslän. Utbildade sig till vävlärarinna vid
Brunssons vävskola i Stockholm. Har varit verksam som konstnärlig ledare för AB Robert Ditzingers vävateljé.
Med en personlig och fantasirik textilkonst har hon utfört mattor och draperityger i flossa, reliefflos-
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sa, rya, rölakan. Repr. i Göteborgs domkyrka med reliefflossan ”Tidsspegel” 1950 och i residenset i Västerås
med gobelinrö-lakan ”Kokong” 1952.

GRAHN, FRITZ Henri, målare, grafiker, f. i Chemnitz Tyskland, 1910; studier i Stockholm och utlandet. Han
har utfört figurkompositioner med fantasimotiv, målningar i vaxfärger, t. ex. Saltängen, Landskap och
teaterdekorationer. Repr: mus. i Norrköping, Linköping, Katrineholm. — Norrköping.

GRAHN, Georg HJALMAR, målare, f. i Kotka, Finland, 1882, d. i Stockholm 1949, utbildad i Helsingfors och
Paris, studieresor bl. a. till Sydamerika; bosatt i Sverige sedan 1917. Han har målat i olja och pastell interiörer
med figurer, landskap, ofta med stockholmsmotiv samt stilleben. Stämningen är ej sällan dov med skickligt
uttryckta valörer och atmosfär. — G. är repr. i Mo. M., bl. a. med en interiör och ett landskap, vidare i museerna
i Linköping, Norrköping, Borås och Gävle, i W. samt i Ateneum, Helsingfors.

GRAM, Karl Gustav LENNART, målare, f. i Vindeln, Västerbottens län, 1910; studerat på Otte Skölds
målarskola samt i Paris, resor i Frankrike, Spanien och Italien. G. har målat porträtt samt figursaker i olja. —
Repr. i N. M., Mo. M., Norrköping, Gävle, Kalmar och Gripsholm. — Saltsjö-Duvnäs.

GRANA TH, EIV1N,

målare, tecknare, f. i Örebro 1914. Utb.: Grunewald, Otte Sköld. Utf. beskrivande landskap och figurer. — Repr.
i H. M. K., mus. i Örebro. — Örebro.

GRANBERG, Johan RUDOLF, målare, f. i Stockholm 1828, d. 1903; studerade vid akademien. Han har målat
porträtt gernresaker och landskap, de senare ofta med vatten. Ett par dylika av honom finnas i N. M.

GRANDELL, LARS,

medaljgravör, f. i Skara 1750, d. i Stockholm 1836. Han studerade i Italien och

blev sedan professor vid akademien, där han införde en antikiserande riktning. G. har graverat flera medaljer, bl.
a. över kröningen 1800.

GRANDIN, SVÄN Fritiof Theodor, målare, f. i Borås 1906, har studerat på egen hand, särskilt i Paris. Han har
utfört figurtavlor samt landskap. — Repr. i Borås museum. — Borås.

GRA NE, KNUT,



grafiker, målare, f. i Göteborg 1926. Utb.: Slöjdför., akad. Köpenhamn. Utf. abstrakta, rytmiska, jazzbetonade
bilder. Off. arb.: Järnsmide Rosengård, ker. vägg Hö-gaholm, plastutsmyckn. Högaholms sk. Malmö. — Repr. i
N. M., G. K. M., M. M., mus. i Helsingborg, Borås, Ystad, Kristianstad. — Malmö.

GRANEFELT, LENNART, målare, f. i Hjortsberga 1923. Autodidakt. Har gjort studieresor till bl. a. Italien,
Frankrike och Österrike. Hans målningar skildrar till stor del egna barndomsintryck från Småland, med ett visst
uttryck av nostalgi och naivism. Bland hans motiv finner man mycket interiörer, lekande barn i parker,
sommarmotiv ex. Midsommardansen. Verk av Granefelt har sålts till samlare i hela Norden, och hans målningar
har även haft stor framgång i U.S.A. Konstnären är numera bosatt i Stockholm.

GRANHALL, Sven ARNE GUSTAV, målare, f. i Åseda, Småland, 1915; stud. hos Otte Sköld och på
akademien, resor i Sydeuropa och Nordafrika. Han har målat landskap från Småland, gärna med ekar, dessutom
partier från Jämtland. Off. arb: Önnestads lantmannaskola. Repr: mus. i Växjö. — Åseda.

GRANQUIST, KARL, målare, f. 1921 i Lappfjärd, Finland. Studier vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, Otte
Skölds målarskola och akademien, studieresa till Wien 1950. G. har bl. a. erhållit Statens resestipendium och
Kunga-fonden. Repr. i Mo. M., Karlstads mus. och Amos Anderssons mus. i Helsingfors.
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GRANSTRÖM, EDITH Mana von Knaff.-G.,

målarinna, f. i Bergsvik, Hälsingland, 1884, d. 1956 i Stockholm, studier i München, Paris och Wien. Hon har
målat landskap, ofta med norrlandsmotiv i snö. — Repr. i museerna i Hudiksvall och Örebro. — Gävle.

GRANSTRÖM, GÖSTA, målare, f. i Flen 1908, d. 1957 i Saltsjöbaden. Han har studerat i Portugal, Holland,
Belgien och Frankrike. Bland hans arbeten i olja märkas figursaker, t. ex. Mor och barn, landskap från Portugal
och Sörmland samt stilleben. — Repr. i Mo. M.

GRAPE, AXEL Lennart, arkitekt, f. i St. Tuna, Dalarna, 1909, utbildad vid tekn. högskolan. Han har gjort
ritningar till ett stort antal skolbyggnader och bostäder. — Stockholm.

GRAPE, KARL-ERIK, målare, konsthantverkare, f. i Haparanda 1911; studier vid tekniska skolan och Otte
Skölds atelier. Han har utfört figurmålningar och lämnat ritningar till konsthant-verkssaker. — Boden.

GRATE, ERIC Gustaf, skulptör, f. i Stockholm 1896, har studerat vid akademien samt under resor i Danmark,
Tyskland, Frankrike och södra Europa; bosatt i Paris 1924-33; professor vid akademien 1941-52. Han har
modellerat dekorativa arbeten bl. a. till Katarina realskola och Kanslihuset i Sthlm, Örebro konserthus, Bromma
läroverk, Eskilstuna badhus, S:t Nicolai kyrka i Örebro etc. G. har dessutom gjort porträttbyster samt kvinnliga
figurer, ofta av ganska magerlagd typ, men med känslig ytbehandling. — Repr. bl. a. iN. M., Mo. M., G. K. M.,
Röhsska mus. i Göteborg, Norköping, S. M. K.. Örebro mus., Falu mus. o. s. v. G. har även modellerat medaljer.
— Stockholm.

GRAU MANN, CARL Gustaf, målare, f. i Falun 1865, d. där 1945, utbildad på Valand samt i Paris. Han har
utfört ett flertal vederhäftiga porträtt samt figur-

kompositioner. Repr. i Teosofiska samfundets galleri i Point Loma, Californien.

GRA VE, ELSA Margareta, målarinna, f. i N. Vram, Skåne 1918; elev hos Isaac Grunewald, studieresor i
Ungern och Frankrike. Hon har bl. a. utfört figurkompositioner från kolgruvor. Tekniken är vanligen diffus,
koloriten välstämd. — Lund.

GREEN, Gustav Holger Fritiof KULO,

målare, f. 1913 i Skara, d. 1972. Stud. Tekniska aftonskolan, Isaac Grunewalds målarskola och Académie André
Lhote i Paris. Studieresor i Frankrike, Schweiz, Italien, Jugoslavien och Spanien. Det finns hetta och koloristisk



vältalighet i G:s bilder. Repr. i Borås konstmus., Falbygdens mus., Västerviks stads samlingar ocb Borås
stadssamlingar.

GREIBER, GUNNAR Erednk, målare, f. 1919 i Sthlm. G. började måla redan som barn men är som målare
autodidakt. G. målar bl. a. schackmönsterrutade oljemålningar med fåglar, blommor och kvinnor. Repr. i Mo. M.,
mus. i Västerås, Sundsvall, Östersund, Hudiksvall. — Gnarp.

GRENANDER, ALFRED Fredrik,

Elias,

arkitekt, professor i Berlin, f. i Skövde 1863, d. i Berlin 1931; har studerat i Stockholm och Berlin. I Tyskland
har han bl. a. ritat Svenska Viktoriaförsamlingens kyrka i Berlin, dessutom flera slott och kyrkor. Han ansågs
som en av landets främsta experter på järnkonstruktioner och har bl. a. handhaft byggandet av Berlins Hoch- och
Untergrundbahn.

GRIPENS VÄRD, Erednk OTTO, målare och grafiker, militär, f. i Stockholm 1847, d. 1933. Han utförde
landskap, ofta med skogsmotiv. Repr. med ett akvatin-tablad i N. M.

GRISE, Johan Fredrik,

målare, f. i Stockholm 1723, d. i Uppsala

1786. Han var Taravals medhjälpare vid
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dekoreringen av slottskapellet och har själv målat altartavlor i flera kyrkor. — Var rit-mästare vid Uppsala
universitet.

GROHMANN, ERLAND Henrik, målare, grafiker, f. i Värmland 1870, d. i Stockholm 1947; har studerat vid
tekn. skolan och akademien i Sthlm. Han har målat landskap med motiv från huvudstaden och skärgården.
Innehade i Stockholm en grafisk anstalt.

GR OSS, KENNETH,

målare, grafiker, skulptör, f. i Klavreström 1941. Stud. vid Skånska Målarskolan. Forums Målarskola och
Skånska Grafikskolan. Studieresor i Frankrike, Belgien, Amerika och Finland. Utställningar i bl. a. Malmö, Paris
och New York. Repr. i privata samlingar i ett tiotal länder, utfört arbeten för Norsjö, Malmö, Ängelholms
kommuner m. m. Han skildrar främst djur, människor och natur, men också nuet med ironisk anspelning på
miljöförstöring, stress och konsumtionssamhället. — Malmö.

GRUNDEN.

1. MATTIS HahrG., målarinna, f. i Västerås 1877, d. i Gävle 1951, studerat vid tekn. skolan i Stockholm samt i
Glasgow; resor i Tyskland, Holland och Frankrike. Hon har målat porträtt i miniatyr samt blomsterstycken, ofta
med solrosor och vallmor. — Repr. i museerna i Västerås och Gävle.

2. OLOV ROBERT G., den förras son, arkitekt, f. i Gävle 1909; utbildad vid tekniska högskolan samt under
resor i Frankrike, England och Holland. Har ritat restaurangsbyggnader, kommunalhus, skolor etc. — Gävle.

GRUNDMARK, Anders Paulus (PAUL),

målare, f. i Grums, Värmland 1887; stud. vid Berggrens målarskola och i Tyskland. Han har målat landskap från
Värmland: åsar, hedar och kärr, intimt uppfattade och ofta i en brunstämd kolorit. Repr: mus. i Karlstad,
Västerås. — Karlstad.

GRUNDSTRÖM, CLAES Axel Amos, arkitekt, prof. vid konstakademien, f. i Hacksta 1844, d. i Stockholm
1925.'Han restaurerade ett flertal kyrkor på ett pietetsfullt sätt samt ritade även nya sådana i landsorten. G.



opponerade sig på sin tid livligt mot Zetterwalls sätt att restaurera kyrkor, särskilt Uppsaladomen.

GRUT, TORBEN Andreas, arkitekt, f. i Tun, Västergötland, 1871, d. i Köpenhamn 1945; har studerat vid tekn.
högskolan samt akademien. Han har bl. a. ritat Stadion i Stockholm, svenska legationen i Helsingfors,
bankbyggnader, Solli-den utanför Borgholm, flera tennishallar, utställningspaviljonger, kyrkor, större
villabyggnader, församlingshus, folkblad och jägmästarbostäder.

GRUVA, KNUT Erik, målare, f. i Stockholm 1902; genomgått akademien. Han har målat porträtt, figursaker, t.
ex. Vilande flicka. Flicka i svart, genre, fantasimotiv och landskap. Repr. i N. M. och Mo. M. — Saltsjö-Järla.

GRÜNEWALD.

1. ISA C Hirsche G., målare, keramiker, f. d. professor, f. i Stockholm 1889, d. vid flygolycka nära Oslo 1946;
har studerat vid Konstnärsförbundets skola samt i Paris och Matisse; 1938-42 ord. prof. vid konstak. G. har målat
eleganta porträtt: prins Eugen, drottning Ingrid, The Svedberg, Nai-ma Wifstrand, flera självporträtt etc.,
orientaliska typer, landskap, ofta med stock-holmsmotiv, kustbilder med badhytter etc. (gärna i tempera),
stilleben med blommor och frukter m. m. Han har vidare gjort dekorativa arbeten i Konserthuset, i Tänd-
stickspalatset i Stockholm o. s. v., samt slutligen fantasifulla teaterdekorationer, t. ex. till Simson och Delila,
även kostymer.

— G:s måleri blev under senare åren mera naturalistiskt, virtuosmässigt, ofta med ett mondänt drag i porträtten,
samt allt mera kultiverat i färg. Under sista åren gjorde han även keramiska arbeten för Rörstrand.

— Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., W., M. M., N. O., S. M. K., Helsingfors, Paris, Hamburg, Chicago o. s. v.
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2. IVANMaiische G., den förres son, målare, f. i Stockholm 1911, har studerat i Paris samt vid akademien. Han
har målat landskap och stilleben i olja och akvarell. — Repr. i G. K. M. — Saltsjöbaden.

3. MARTA Margareta G., f. Grundell, maka till G. 1, målarinna, f. i Gävle 1908, d. jämte maken 1946. Hon
studerade i Stockholm och utlandet och har målat landskap och särdeles vackra blomsterstycken.

GRUNEWALD, SIGRID, se Hjertén.

GRYNNING, Karl EVERT Napoleon,

målare, tecknare, f. i Östergötland 1910, d. 1966 i Borås, stud. vid privata konstskolor och i ett flertal länder i
Europa och Nordafrika. Bland G:s arbeten må nämnas gatupartier från Paris i en frisk, välstämd kolorit, mariner
och säkert hållna blyertsteckningar.

GRYSEUUS (Grutzell), PER (Peter), målare, tecknare, kopparstickare, f. 1777 i Grythyttans socken, Örebro län,
d. 1803 därstädes. 1798 anställdes G. som betjänt hos Johan Fredrik Martin, som upptäckte hans konstnärliga
anlag och utbildade honom i teckning, akvarellmålning och gra-vering. Repr. i N. M. med en etsning i K.

B., i Nordiska museet med en akvarell.

GRÅSTEN, VIOLA Hildegard, konsthantverkare, f. i Finland 1910. Blev 1944 anställd som textilkonstnärinna
vid N. K. och har även ritat mönster för Möln-lycke. Utf. färgstarka ryamattor. Off. arb: FN. huset New York. —
Repr. iN. M., R., Trondheim, New York. — Stockholm.

GRÖFFEL, OLANDER, arkitekt, f. i Höör, Skåne, 1874, d. i Malmö 1955, utbildad vid tekniska högskolan samt
akademien i Berlin. Han har bl. a. ritat Tyska kyrkan i Malmö samt krematori-um i Trelleborg.

GRÖNBERGER, Signe (SI) Maria, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1881, d. 1969, stud. vid akademien samt i
Paris.

Hon har utfört porträtt, figursaker, landskap och blommor i olja, dessutom färgträsnitt. — Repr. i Trelleborgs



mus.

GRÖNDAHL, Olof WALDEMAR, målare, f. i V. Skrävlinge, Skåne, 1891, d. 1957 i Höör, elev vid Skånska
målarskolan, Malmö, studieresor i Tyskland, Schweiz och Italien. Han har målat skånska landskap, gatumotiv
från tyska städer, figurer och djur.

GRÖNDAL, SUSAN, textilkonstnärinna, f. 1901. Förest. Licium 1941-50. Egen verkst. sedan 1950. Utf.
tygtryck m. blommor och abstrakta mönster. Off. arb.: Tandläkarhögsk. aula Sthlm. — Djursholm.

GRÖNFELT, LARS (Lasse), målare och tecknare. Född i Tammerfors i Finland 1926. Bosatt i Sverige sedan
-54. Autodidakt. G. har totalmobiliserat ett ständigt skiftande uppbåd av surrealismens alla rekvisita. Han
förbryllar genom att vara så mångskiftande. En förhäxande poesi med tidvis chockerande effekter. — Malmö.

GRÖNJORD, RUNE, målare, grafiker, f. i Stockholm 1934. Utb.: Acad. Libre, akademien. Utf. naturromantiska
svenska landskap med träd. Repr. i N. M., H. M. K., m. fl. — Stockholm.

GRÖNWALL, KJELL Bertil, målare, konsthantverkare, f. i Malmö 1916, stud. vid tekn. skolan o. Skånska
målarskolan i hemstaden. Han har målat landskap och stilleben samt ciselerat och graverat föremål i ädla
metaller. — Malmö.

GRÖNVALL, KNUT, tecknare, f. i Ängelholm 1892, autodidakt. Han har utfört skickligt gjorda gatumotiv, mest
från hemstaden. — Ängelholm.

GUDMANN-LAVESON, ELLEN, se Lave son.
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GULDSTRÖM, AXEL Evers, målare, f. i Lysekil 1901; stud. bl. a. på Valand och under resor i utlandet. Han har
utfört brett hållna stadsbilder och landskap i harmonisk färg. — Göteborg.

GULIN, JONAS,

målare, f. i Junsele, Västernorrlands län, 1909, har studerat i Stockholm samt vid akademien i Köpenhamn. Han
har målat figursaker och även verkat som grafiker. — Köpenhamn.

GULLANDER, BERTIL, målare, tecknare, författare, f. i Stockholm 1915. Mål.stud. för Mauritz Björkström
och i Wien. Stud. resor Frankrike, Spanien, Portugal, Nordafrika. Utf. impr.-landskap och porträtt. Off. arb.: ett
flertal porträtt bl. a. åt Redareför. Gbg. Utg. och ill. Nordens storfjärilar, Linné-antologier, ett 30-tal naturfilmer f.
TV. Repr. i mus. i Faro, Portugal. — Stockholm.

GULLBERG, ELSA,

textilkonstnärinna, f. i Malmö 1886, har studerat vid h. konstindustriella skolan, tillhör Svenska slöjdföreningens
styrelse och arbetsutskott, direktris 1927 för firma

E. Gullberg textilier och inredning. Hon har bl. a. ritat kyrkliga textilier. Repr. i N. M. — Stockholm.

GULLBERG, KARL Johan, målare, f. i Malmö 1884, d. i Stockholm 1951; har studerat vid tekniska skolan där
samt vid akademien i Stockholm, Han har målat klassiska figurkompositioner samt arbetsfolk, t. ex. Kvinna med
korg. — Repr. i Mo. M.

GULLBERG, OSCAR Wilhelm, målare, f. i Älvdalen 1890, har studerat på Althins och Wilhelmsons
målarskolor samt vidare i Paris. Han har målat porträtt och landskap i olja. — Stockholm.

GULLBY, FOLKE Karl Johan, målare, grafiker, f. i Småland 1912; elev vid akademien, studieresor utomlands.
Han har utfört fint stämda landskap, även linjesäkra etsningar. — Repr. i N. M.,

Norrköpings och Örebro museer. — Stora Ved, Småland.

GULLESON, HÅKAN, EG. Haaken Gulleson,



målare och bildsnidare, verksam i Hälsingland i början av 1500-talet. I Enångers kyrka — numera museum —
finnas flera bilder, som han skurit, vittnande om betydande talang.

GULL1CH, FREDRIK Wilhelm, konsthantverkare, f. i Österrike 1871, d. i Stockholm 1944, stud. i Tyskland
och Italien. Han har utfört ett flertal glasmålningar till kyrkor, bl. a. Katarina och Sofia i Stockholm, flera i
landsorten samt i Abessinien och USA.

GULLSTRAND, ASTRID.

Forsell-G.,

målarinna, författarinna, f. i Stockholm 1874, d. 1952, har varit elev vid tekniska skolan i Sthlm samt hos prof.
Jungstedt, vidare studier i Berlin och Paris. Hon har målat porträtt, figurtavlor med religiösa motiv, landskap,
gärna med månsken, samt blommor.

GUM/EllUS, STEN se Hummel-G., S.

GUMMESON, John Gustaf LENNART,

målare, f. i Växjö 1907; har studerat i Sk. målarskolan, i Frankrike och Italien. Han har i olika teknik utfört
blåtoniga stadsbilder från Paris och skånska landskap i harmonisk kolorit. — Lund.

GUMMESON, PER,

målare, f. i Borrgy, Skåne, 1858, d. i Malmö 1928. Han studerade vid akademierna i Stockholm och Köpenhamn,
slog sig i slutet av 1800-talet ned i Röstånga, vars natur han sedan flitigt skildrade. Påverkan från franskt
friluftsmåleri är märkbar i hans tidigaste landskap, hållna i lätta, grågröna toner. Han målade sedan mariner från
Kullen, ett par självporträtt, men mest små landskap, varav flera med kastanjen vid Röstånga gästgivaregård,
korsvirkeslängor med röda gavlar och mossiga tak samt snö-
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stycken. Hans dukar äro ofta små intimt och känsligt uppfattade idyller. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M. och
Lunds museum.

GUNNE, CARL Mikael, målare, konsthistoriker, f. i Sundsvall 1893, d. 1979, jur. kand., fil. lic., förutv.
tjänsteman vid N. M., har varit kommissarie för ett flertal utställningar i Sverige och utlandet. G. har målat
karakteristiska porträtt, bl. a. av konung Gustaf, Jussi Björ-ling, Wilh. Kåge m. fl. men framför allt stadsbilder,
gärna med motiv från Uppsala, eller Stockholms utkanter, kraftiga i färgen och brett hållna. — Repr. i Mo. M.
med bl. a. motiv från Hagalund, iM. M., i W., Gripsholm, i Ateneum, Helsingfors, museerna i Antwerpen,
Budapest etc. Repr. i G. K. M., M. M., Norrköping och Linköping m. m. — Norrköping.

GUSTAFSON, GUSTAFSSON, GUSTAVSON, GUSTAVSSON:

GUSTAFSSON, ASTA Alice, f. i Saltvik på Åland 1930. Hon är roslags-målare och modern impressionist.
Konststudier i Stockholm 1950, Paris 1955, Kairo 1967, Belgien 1973 och Agadir 1979. Har haft 10 separata
utställningar i Stockholm. Representerad: Moderna Museet, Ålands Konstmuseum, Roslagsmuseet i Norrtälje,
Moderna musseet. Eremitage i Leningrad.

GUSTAFSSON, CARLERIC Eugén, målare, f. i Undenäs, Skarab. län, 1905, har studerat hos Otte Sköld samt i
Frankrike. Han har utfört landskap, stundom med betande boskap. — Fagersta.

GUSTAFSON, EDIT Mana, målarinna, f. i Uppsala 1886, d. 1968, utb: Althins o. Berggrens målarskolor samt i
utlandet. Hon har i olja och pastell utfört porträtt, flickfigurer och framför allt blommor samt sagomotiv i kol. —
Repr. i Gävle mus.

GUSTAVSSON, ERIK Birger, målare, f. i Eskilstuna 1913, stud. vid akademien. Expressionistiska akter,



landskap

och blommor. Repr. i Mo. M. — Stockholm.

GUSTAFSSON, Bertil GUNNAR, målare, tecknare, f. i Ripsa, Sörmland, 1904, stud vid akademien och i Paris.
Han har utfört figursaker, t. ex. Flicka med gitarr, landskap och stilleben med frukt. — Repr. i Eskilstuna
museum. — Strängnäs.

GUSTAFSSON, GUSTAF Fridolf, målare, tecknare, f. i Göteborg 1895. Li-tografistud. i Gbg. Utfört
landskapsmotiv i olja och akvarell. — Göteborg.

GUSTAVSON, K. GUSTAV O., se Rudberg, K. G. O.

GUSTAVSON, Johan GÖSTA, målare, f. i Avesta 1895, d. 1962 i Täby, Örebro län, autodidakt. Han har målat
figursaker, t. ex. Sittande modell, Margit, landskap, ofta från Fårö, hamnmotiv från Visby etc., friskt hållna. —
Rept. i museet i Västerås, i Borås och Gävle.

GUSTAVSON, GÖSTA, målare, tecknare, f. i Stockholm 1931. Utf. naivistiska landskap och stadsbilder. —
Repr. i Stadsmus. Sthlm. mus. i Jönköping. — Stockholm.

GUSTAFSON.

1. IVAR Bernhard Valentin, G., målare, f. i Karlskrona 1890, elev på Althins målarskola samt akademien, även
studier i Tyskland. G. har utfört porträtt bl. a. Ragnar Gändel, samt landskap med motiv från blekingska
skärgården, vidare friskt uppfattade stadsbilder i akvarell med motiv från Karlskrona, Lund o. s. v. samt stilleben.
— Repr. i museerna i Västerås och Karlskrona.

2. MARGARETHA Helga G., den förres maka, f. Åberg, skulptris, f. i Karlskorna 1899, har studerat vid h.
konstindustriella skolan och på egen hand. Hon har modellerat porträttbyster och smärre figurer. — Karlskrona.

GUSTAFSON, MALTE,

målare, f. i Malmö 1914, studier bl. a. vid
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Hälsingborgs konstskola. Han har i olja utfört stads- och hamnbilder samt stilleben. — Hälsingborg.

GUSTAFSON, ROLF, tecknare, sign. Gurr, f. i Stockholm 1923, d. 1962. — Utf. skämtteckn. i naivistisk stil
och bisarr komik. 111. i Folket i Bild m. fl. tidn.

GUSTAFSON, Oscar VITALIS, skulptör, f. i By, Värmland, 1888, d. i Stockholm 1952; stud. på Valand och för
Bissen, även i Paris. Han har bl. a. utfört ett monument över Otto Hesselbom samt byster över Sophus Michaelis,
prof. Alm-quist, Adrian Molin, borgmästare Fant m. fl. Repr. i Gripsholm.

GUSTAFSON- WENNLUND

se Wennlund.

GUTTORP, NILS Malte, målare, f. i Lund 1920, stud. på Sk. målarskolan, i Italien och Schweiz. Han har utfört
stadsmotiv: Våta tak, t. ex., landskap och stilleben med blommor, såsom Vit cyklamen. — Lund.

GÜETTLER, KARL,

arkitekt, f. nära Oslo 1879, d. nära Sälen 1947. Han har bl. a. ritat den vackra Skånegården i Båstad — även de
flesta möblerna till den — ett flertal privatbostäder i stockholmstrakten samt alla stations- och banvaktshus på
Ostkustbanan.

GYLLANDER, STIG Erland, målare, tecknare, f. i Arboga 1903; stud. vid h. konstind. skolan. Han har utfört
porträtt och landskap, dek. arbeten, dessutom reklamteckningar. — Stockholm.



GYLLENBERG.

1. NILS Karl Hjalmar G., målare, f. i Pojo, Finland, 1888, har studerat vid akademien samt i Paris och Wien.
Han har mestadels utfört porträtt. — Repr. i Eskilstuna.

2. Anna ELISABETH G., den förres hustru, målarinna, f. i Helsingfors 1901, har studerat där på Konstskolan, för
prof. Jär-nefelt samt i Paris. Hon har målat porträtt,

särskilt av barn, stadsmotiv och stilleben. — Stockholm.

GYLLENBERG, Emti Axel OSSIAN, målare, f. i Malmö 1884, d. där 1943; har studerat i Köpenhamn, Paris
och Rom; resor i Tyskland, Holland, Belgien och Italien. Han har målat vackra blomsterstycken samt
vederhäftiga slättlandskap från Skåne och sluttningarna av Hallandsåsen. — Repr. i N. M., M. M. samt museerna
i Lund, Hälsingborg, Landskrona och To-melilla.

GYLLENHAMMAR, GERHARD Napoleon,

målare, tecknare, grafiker, skulptör, f. 1873 i Sthlm, d. 1968, utb: Konstnärsförbundets målarskola i Sthlm. 1901-
14 vistades G. i Paris. Med teckningar under sign. G. G. medarbetade han i ”Nya Nisse” och illustrerade 1925 D.
Holberg. Repr. i N. M. och Mo. M.

GYLLENSVÄRD, ERIK Georg, målare, f. i Tonsaasen, Norge, 1897, stud. bl. a. på Althins målarskola och i
utlandet, länge bosatt i Spanien och på Madeira. Han har målat välstämda landskap i en blond kolorit, gärna med
spanska motiv, dessutom stilleben med dragning åt naivism. Repr. i Mo. M., M. M., mus. i Norrköping,
Uddevalla. — Heberg.

GYLLENSVÄRD, GEORG Frednk, målare, f. i Härnösand 1909, utbildad vid h. konstindustriella skolan,
akademien samt under resor i Frankrike. Han har utfört landskap i olja, bl. a. från Ölands Alvar. — Kungälv.

GYLLING, Carl OLOF, zoolog, målare och skulptör, f. i Strömstad 1870, d. i Malmö 1929. Han var intendent
vid naturhistoriska avdelningen vid Malmö museum och har i sina dioramor, främst de i Göteborgs zoologiska
museum, förenat ett i hög grad konstnärligt och biologiskt arbete. Han modellerade även högvilt, särskilt älgar,
samt målade förtjänstfulla tavlor med fåglar.
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GYNNING, LARS-OLOF, målare, konsthantverkare, f. 1920 i Karlskrona. Studier för bl. a. Griinewald och i
Paris, resor i flera europeiska länder och i U.S.A. Har målat stadsmotiv och landskap i olika teknik samt framför
allt utfört gobelänger. Fått första pris i utsmyckningstäv-ling för Konserthuset, Helsingborg, ”Musik och
människor”, gobeläng i reliefteknik, 6 x 3 m, invigd 1969. Repr. i N. M., museerna i Norrköping, Gävle och
Ystad, mus. i Pau och flera collections i U.S.A. — Stockholm.

GONTZEL, BODIL Märta, målarinna, f. i Trönninge 1903. Hon har studerat vid akademien och i England och
Italien. G. har målat genretavlor: Fårklippning, Majgreve, Hästdroska etc. — Strängnäs.

GÄRTNER, TORE,

målare, f. i Malmö 1915. Han har studerat hos ABF och privat för konstnär Göte Svensson, Malmö. Företagit
studieresor till Frankrike, Italien, Danmark. Utför i olja landskap, strandmotiv och stilleben hållna i välstämda
färger. — Malmö.

GÖRAN.

1. Anton NIKLAS G., skulptör, grafiker, f. 1913 i Arvika, stud. vid akademien och i utlandet. Han har utformat
figurer i sluten behärskad stil och gjort grafiska blad i olika teknik. Bland off. arbeten kan nämnas bronsskulptur
i Norrstrandsskolan, Karlstad 1962. Repr. i N. M., Mo. M., museerna i Norrköping och Karlstad.

2. GERD G., den förres maka, konsthantverkare, f. i St. Skedevi, Kopparbergs län, 1919; studier i Stockholm och



utlandet. Hon har utfört textila arbeten. — Repr. i N. M. — Hällefors.

GÖRANSSON.

1. BROR Albert Valentin G., målare, f. i Göteborg 1915; studier på Valand och i utlandet. Han har särskilt i
pastell utfört stilleben. — Göteborg.

2. ÅKE G., den förres bror, målare, f. i Veddinge, Halland, 1902, d. i Göteborg 1942. Han studerade på Valand i
Göteborg och har utfört figursaker, interiörer och stilleben, som ibland visa påverkan från Aguéli och Isakson. —
Under senare åren var han sinnessjuk, vilket tydligt spåras i hans bisarra ämnen och märkvärdiga kolorit från
denna period. — Repr. i N. M., Mo. M., W. och G. K. M.

GÖRANSSON.

1. VIKING Richard G., länsarkitekt, konsthantverkare, f. i Berlin 1900, utbildad vid tekniska högskolan och
konstakademien. Han har ritat ålderdomshem, sjukstugor och privatbostäder, uppgjort stads- och byggnadsplaner
samt lett restaureringen av Uppsala slott. Likaså har han ritat bordsilver, möbler etc. — Länsarkitekt i Uppsala
län.

GÖRANSSON, KJERSTIN, se Ljungman-Norlin, K.

GÖTHE, BROR Gei/er-G., se Geijer-Göthe.

GÖTHE, Erik Gustaf, skulptör, f. i Stockholm 1779, d. där 1838. Han var en tid elev hos Sergel och reste sedan
till Rom (1803), där han tog starka intryck av Canova. Bland G:s tidigare arbeten må nämnas Ung Backus (N.
M.). Han återvände till Sverige 1810 och utförde då en minnesvård över Axel von Fersen (i Ste-ninge park). I
Stockholm finnes av honom statyn över Karl XIII (lejonen äro modellerade av Fogelberg). Bäst lyckades han
med antika motiv, t. ex. Liggande backant samt Venus och Amor (båda i N. M.). Han är även representerad i G.
K. M. — Det föga lyckade tornet på Riddarholmskyrkan är också ritat av honom.

GÖTHE, Johan Fredrik, se Eosander. GÖTLIN Curt J. R.

Hovfotograf, Nora stad, f. 1900 i Karlshamn — Studier P. Pram och professor Ni-cola Perscheid, Berlin. Paris,
London. Ut-

11 — Svenska konstnärer
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ställt: Helsingfors, Köpenhamn, Oslo. Samlingsutställningar: Nationalmuseum, Moderna Museet, Zaragoza,
Rom, Jugosla-

vien, Prag, Chicago, Tokio, Hongkong m. fl. Representerad i en mängd gallerier. He-dersutst. i Örebro läns mus.
— Nora.
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H

HAAG, Charles Oscar, svensk-amerikansk skulptör, f. i Norrköping 1867, emigrerade till U.S.A. 1903, d. där
1933. Han har utfört smärre figurer i olika material. Repr. i Metropol, museum of art, New York, samt i Växjö
museum.

HA AGE, SIXTEN,

skulptör, grafiker, f. 1926 i Stockholm. Utb.: Griinewald, Acad. Julian Paris. Utf. eruptiva färgskulpturer i brutal
färgskala. Off. arb.: Hageby sk. Norrköping, Strandängen Jönköping m. fl. — Repr. i N. M., mus. i Norrköping,
Gelsenkirchen Tyskland. — Nacka.



HAAGEN, JEAN Gustaf, målare, f. i Lund 1868, d. i Stockholm 1938. Han studerade vid akademien och målade
sedan ett flertal habila porträtt, t. ex. C. J. von Rosen professor Sondén, professorskan Retzius m. fl. Han var en
särdeles skicklig kopist och erhöll beställningar från Vetenskapsakademien, till Åbo slott och franska akademien.

HAAGEN-LUNDSTRÖM, UNDA, se Lundström, L.

HAAKEN GULLESON, se Gulleson, H.

HAAMER, ERIK,

målare, tecknare, f. 1908 i Arensburg, ösel, Estland. H. kom till Sverige 1944 som politisk flykting. Studier vid
konstskolan i Pallas i Tartu, Estland, och under resor i Finland, Frankrike, Tyskland och Norge. H. målar
kraftfullt hållna figurkomp. och landskap. Repr. i Mo. M., Örebro mus. och ett flertal mus. utomlands.

HAEBERLEIN, ROLAND, skulptör, f. 1941 i München. Studier vid avd. för skulptur på Konstfack 1959-65. H.
arbetar med målat trä och formen i hans skulpturer är dramatiskt expressiv. Off. arbeten bl. a. fästning 1965 på
Bingeby-området i Visby, Gotland, utförd i rostfri plåt, målad rostfri skulptur och reliefer 1966 i Västerås och en
konvulsivisk form i blästrad plåt 1967 i Gävle. Även gjort två skulpturer i Norrköping. Teknisk medarbetare till
Siri Derkert’s vägg på Sverige-huset 1969. Repr. i Mo. M.

HAESUNG (Hessling), DANIEL, medaljgravör, f. i Östergötland 1707, d. i Leningrad 1746. Han var Hedlingers
elev och förestod en tid kungl. myntet, men for utomlands 1729 och blev sedan flitigt anlitad i Tyskland,
Danmark och Ryssland. Bland arbeten, som han utförde i Sverige, må nämnas den vackra reversen till en medalj
över Stjerncrona.

HAFRIN.

1. ANDERS H., konsthantverkare, guld-smedsmästare i Göteborg 1727-56. I flera västgötakyrkor ses hans
vackra altarkärl. — Repr. i G. K. M.

2. BENGT H., den förres son, guldsmeds-mästare i Göteborg 1770-1803. Liksom fadern utförde han altarkärl,
däribland en ståtlig vinkanna i Göteborgs domkyrka.

HAFSTRÖM, Axel GILUS, målare, f. i Göteborg 1841, d. 1909. Han studerade vid akademien och sedan på
egen hand i Düsseldorf och Paris. H. utförde flera genreartade dukar, t. ex Kontra-
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band (N. M.). En passant, Skeppskla-reraren, Skärgårdsbild (M. M.) etc.

HAGBERG, CARL-GÖRAN, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1922, stud. vid Slöjdföreningens skola i
Göteborg, vid akademien, i England och Frankrike. Han har utfört etsningar och teckningar med varierande
motiv: porträtt, interiörer och landskap från Skåne, Halland, Öland och Frankrike. Repr: mus. i Vänersborg,
Tessin. — Ed.

HAGBERG, Emil Fntz, arkitekt, f. i Linköping 1862, d. där 1921. Han fick sin utbildning i Stockholm och
vistades sedan länge i Tyskland, där han ritade flera offentliga byggnader, bl. a. i Leipzig och Cassel.

HAGBERG, KARL-ERIK, målare, f. i Borås 1919. Studier vid Borås Målarskola under ledning av John
Hedaeus och Conrad Kickert i Paris. H. målar stilleben och finstämda naturstudier samt collage. — Tranås.

HAGBERG, Hilda Britten MARIANNE,

skulptris, f. i Hässleholm 1921; har bedrivit studier bl. a. i Malmö. Hon har modellerat porträttbyster och smärre
figurer. — Hässleholm.

HAGBERG, RUNE Frednk, målare, f. 1924 i Uppsala. Autodidakt, började 1950 utveckla det direkta,
monumentana arbetssätt, som han sedan dess försökt genomtränga till det yttersta. Utst. på Gummesons i Sthlm



1959 och på Galleri Observatorium i Sthlm med sviten ”Variationer”. Har efter hand kommit att intressera sig
allt mer för de tomma partierna i bilden, rymdproblemen. Repr. i Mo. M. — Härnösand.

HAGBORG.

1. Vilhelm Nikolaus AUGUSTH. målare, f. i Göteborg 1852, d. i Paris 1921. Han studerade vid akademien och
for 1875 till Frankrike, där han sedan blev ständigt bosatt. Han målade i hemlandet några interiörer med figurei,
men fann sin egentli-

ga motivkrets vid kusten av Normandie med dess fiskarbefolkning. Bland hans mera bekanta dukar må nämnas:
En morgon i Cayeux. Fiskare från Normandie (båda i N. M.j. Kyrkogården i Tourville (G. K. M ), Lågvatten i la
Manche (inköpt av Luxem-burgsm.. Paris) samt Välsignade av en båt (åtta studier härtill i G. K. M.). Ett vanligt
motiv av H. är en fiskarflicka med en räk-håv, stående vid stranden. Gula och röda toner är ofta utmärkande för
hans tidigare arbeten, medan han senare höll sig till en diskret grålila skala med skickligt målad atmosfär och
vatten. — Även repr. i W.

2. JEANH., den förres son, målare, tecknare, f. i Paris 1892, d. där 1929- Han studerade i Frankrike och utförde
porträtt i olja, men är mest bekant som elegant tecknare, av franska stads- och bondtyper, reproducerade i olika
svenska tidningar.

HAGDAHL, Karl Erik Olov (OLLE), målare, skulptör, grafiker, f. i Stockholm 1910, har studerat på tekn.
skolan, Blombergs målarskola och akademien. Han har målat och modellerat figursaker, utfört landskap och
torrnålsraderingar med stock-holmsmotiv och har även gjort konsthant-verksföremål. — Tecknare vid
Riksbankens sedeltryckeri 1938. Repr. i N. M. Älvsjö.

HAGDAHL, PER-ERIK, målare, tecknare, grafiker, f. 1929 i Sthlm. Studier vid akademien och studieresor i
Frankrike, Paris. Repr. i N. M. och Mo. M. — Stockholm.

HAGELBERG, NIKLAS, målare, f. 1767, d. i Vittaryd, Småland, 1818. Han studerade vid akademierna i
Stockholm och Köpenhamn samt målade porträtt, ofta miniatyrer, historiska genrebilder och landskap. Bäst var
han som miniatyrmålare med säker teckning, men något tunn färg.

HAGELBERG, Ernst TURE, målare, tecknare, f. i Göteborg 1900, studier på Valand och hos Wilhelmson. Han
har särskilt i akvarell utfört porträtt, figur-saker och landskap från ett flertal europeiska länder. — Stockholm.
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HAGG ÅRD, HILDUR Ingeborg, skulptris, konsthantverkare, f. i Björsäter, Västergötland 1885, d. 1959 i
Sthlm, stud. vid h. konstindustriella skolan samt i Paris och Italien. Hon har utformat kyrkl. och profana figurer,
bl. a. till altarskåp i Bjur-holms k:a och predikstol i Brastads k:a, fontän för Transatlantic i Göteborg samt
djurskulpturer.

HAGLUND, BIRGER, silversmed, f. 1918. Guldsmeds-, silversmeds- och juvelsutbildning i 9 år och sedan 1944
har han egen verkstad för smycken, corpus och sakralt silver. 1948 hade han egen verksamhet ¡Johannesburg i
Sydafrika men återkom till Sthlm 1952. Deltagit i flera internationella utst. Repr. på N. M. och Gävle mus.

HAGLUND, GÖSTA Harry, målare, f. i Göteborg 1914, stud. vid akademien. Han har utfört landskap och
figurer samt dekorativa arbeten för Dramatiska teatern. — Stockholm.

HAGLUND, ROBERT Ludvig, grafiker och tecknare, f. i Stockholm 1844, d. i Strängnäs 1930. Han studerade
vid konstakademien och blev 1896 lärare i fri-handsteckning vid Tekniska högskolan. H. har utfört särdeles
eleganta och linjesäkra etsningar med motiv från stockholmstrakten, t. ex. Solna kyrka i snö, men var mest
sysselsatt med att utföra teckningar till illustrerade tidningar, till Nordenskiölds Vegas färd, Hildebrands Visby o.
s. v. Även till utländska tidningar lämnade han teckningar. — Repr. i N. M., G. K. M. Stadsmus., Sthlm.

HAGLUNDH, STURE Charles, målare och grafiker, f. i Stockholm 1908, har utbildat sig på egen hand. Han har



i blyerts eller torrnål utfört motiv fr. Stockholm o. dess förorter, skogar etc, gärna vinterbilder. Repr. i N. M. och
Mo. M., G. K. M., H. M. K. Stadsmus., Sthlm. — Stockholm.

HAGMAN, OVE,

f. 1933 i Eslöv. Naturalist o. marinmålare 1950-53 privatstudier. Studieresor till bl.

a. Paris, Florens, U.S.A., Österrike, Schweiz, Israel o. England. Repr. i Swedish Club; San Francisco och Los
Angeles. — Kristianstad.

HAGMAN, RUNE Gustav Adolf, målare, f. i Stockholm 1914, elev hos H. Osslund samt på akademien. Han har
utfört interiörer och trädgårdsstycken, ofta med flickor och gärna av allvarlig karaktär, tekniken är ofta kol. Utfört
bl. a. målning i Landstadshuset i Umeå och gobeläng för Resos motell, Bromma. — Repr. i N. M., Mo. M. och
G. K. M. — Helsingborg.

HAGSTRÖM, Carl EMIL, målare, konservator, f. i Stockholm 1892; studier för Wilhlemson samt i Danmark
och England. Han har utfört fresker med antika motiv samt landskap från Öland, bl. a. med stenbrott och soliga
strandbilder. Repr. i N. M., mus. i Eskilstuna, stadsmus. Sthlm. — Stockholm.

HAGSTRÖM, GEORG Teodor, arkitekt, f. i Älghult, Småland, 1865, d. i Stockholm 1918. Han studerade vid
tekniska högskolan och konstakademien samt har ritat flera större affärshus i huvudstaden (sedan 1899 i
samarbete med F. Ekman), kyrkan i Nässjö etc.

HAGSTRÖM, Bror HOLGER Stgward,

målare, f. i Vidbo, Stockholms län 1905, mest privata studier. Han har målat vackra ödemarksmotiv,
skogsinteriörer, djur m. m. — Norrtälje.

HAHNE, NILS Uno,

målare, tecknare, f. 1918 i Örebro. Autodidakt med undantag för en kortare litografkurs för Marcel Manequin i
Stockholm 1952. Studieresor till Belgien, Holland och Rumänien. Naivist, koloriten har en dämpad men intensiv
ton. Som tecknare har han medarbetat i ”Folket i Bild”. Repr. i N. M.

HAHR, ERIK Mauritz, arkitekt, f. i Dingtuna, Västmanland, 1869, d. i Stockholm 1944; elev vid h.
konstindustriella skolan, studieresor i ut-
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landet, stadsarkitekt i Västerås 1909-35-Bland de många byggnader i denna stad, som H. ritat, må nämnas:
Brand- och polisstation, stadshuset, flera skolor, ålderdomshem samt framför allt Aseas ståtliga kontors- och
fabrikskomplex. 1 Göteborg har han (jämte E. Torulf) ritat högskolan. H. har vidare på ett pietetsfullt sätt
restaurerat slottet, biskopshuset och konsistorie-byggnaden i Västerås, rådhuset i Arboga, Köping och Sala etc.

HA HR, USA, se Weibull, L.

HAHR-GRUNDEU, MATTIS se Grundell, M.

HAKING, Anna CECILIA, f. Frisendahl,

målarinna, tecknare, f. i Stockholm, 1922; stud. vid akademien samt i Italien, England och Frankrike. Hon har
utfört figursaker, fresker, djurstudier och stilleben. — Repr. i N. M., MO. M. och H. M. K. — Djursholm.

HAKING, Eni GUNNAR, målare, tecknare, f. i Stockholm 1919; stud. hos Signe Barth och på akademien. Han
har i olja och textil utfört varierande motiv även momentalarb. Off. arb: Teaterridå Jakobsberg. — Barkaby.

HALD, Niels Tove EDWARD, målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1883, har varit elev vid
Konstnärsförbundets skola samt hos Rodhe i Köpenhamn, studieresor i Tyskland, England, Frankrike och Italien;
verkst. dir. vid Orrefors glasbruk 1933-44. Han har utfört landskap och träsnitt, men mest blivit bekant för



praktfulla arbeten i glas, utgångna från Orrefors. — Professors namn 1954. — Repr. i N. M. och Mo. M., G. K.
M., R., mus. i Växjö, Kalmar. — Orrefors.

HALDEN, KJERSTIN, målarinna, f. i Stockholm 1923. Utb.: Konstfack, Acad. des Beaux-Arts Paris,
akademien. Utf. intima stads- och havs-landskap. Off. arb.: Frödingstenen Mang-skog. — Repr. i Mus. de
Camargue Frankrike. — Stockholm.

HAU, JOHN,

grafiker, f. i Göteborg 1771, d. i Stockholm 1830. Han var elev hos Desprez och har utfört goda raderingar med
historiska motiv, även litografier.

HAU.

1. Nils Tuve LENNART H., målare, f. i Farstorp, Skåne, 1921; studier vid Sk, målarskolan och konstakademien i
Köpenhamn. Han har utfört figurkompositioner och landskap. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M.,
Hälsingborgs mus.

2. Inger LIUEMOR H., f. Rudolf,

den förres maka, målarinna, f. i Röstånga, Skåne, 1930; har studerat vid Köpenhamns konstakademi och i Paris.
Hon använder samma motiv som maken i sina oljemålningar. Repr. i N. M. och Hälsingborgs museum. —
Stockamöllan, Skåne.

HAU, Peter Adolf,

miniatyrmålare, f. i Borås 1739, d. i Liége 1793. Han företog 1755 en resa till Tyskland, där han bl. a. studerade
för akvarell-och pastellmålaren Richard. Sedermera var han Gustaf Lundbergs elev i Stockholm och for slutligen
till Paris, där Roslin tog sig an honom. H. fick redan som ung hedersnamnet "miniatyrens van Dyck” och är utan
tvivel vår främste målare på detta område samt av internationell berömmelse. Utförandet är i hög grad elegant
utan petighet. Han var en mästare i återgivandet av karnationen och använde sig skickligt av effekten på
halvgenomskinligt elfenben. — H. är representerad i våra större samlingar, i Louvre, i Wallace collection,
London, samt i flera andra utländska museer.

HAU, RICHARD,

målare, f. i Björneborg 1860, d. i Argentina 1943; studerade vid akademien, sedan länge bosatt i Frankrike. Han
har målat friskt uppfattade porträtt — särdeles eleganta av damer — och genretavlor, t. ex. Interiörer från
Bretagne (N. M ). Bland hans porträtt märkes ett av prins Wilhelm.

HAUBECK, CARL Svante,

tecknare, f. i Göteborg 1826, d. i USA
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1897. Studerade vid akademien i Köpenhamn och gjorde massor av teckningar för trägravyr till tidningar och
dyl. H. bosatte sig 1887 i Förenta Staterna, dät han även målade en del akvareller. Repr. i Stockholms stadsmus.

HALLBERG, Charles Edward, målare, f. i Göteborg 1855, bosatte sig 1882 i Chicago, USA, d. där 1940. Han
har särskilt ägnat sig åt marinmåleri; i N. M. finnes av honom en fin morgonstämning från Lake Michigan samt i
G. K. M. en duk, Atlanten.

HALLBERG, RAGNAR Fredrik Nauelier,

målare, f. i Uddevalla 1892, d. 1966 i Göteborg, har studerat vid h. konstindustriella skolan, vidare på Valand
samt under flera år i Paris. Han har i olja och tempera utfört en del intimt uppfattade landskap från Frankrike
samt kust- och skogsmotiv från Bohuslän och norra Halland, de senare i en bredare teknik. — Rept. i Mo. M., G.



K. M.

HALLBLAD, ERIK,

målare, f. i Falun 1720, d. i Stockholm 1814, elev av Olof Atenius. Han utförde en del porträtt, men blev mest
känd som konservator och var på sin tid en av Europas skickligaste restauratorer, vilken anlitades även av danska
och tyska museer.

HALLBLOM, STIGA. B., målare. Född i Uppsala 1932. Autodidakt. Oljemåleri: företrädesvis uppländska
landskapet — ibland med bebyggelse — vissa stilleben. Måleriet kan betecknas som abstrakt expressionism.
Flera separatutställningar i öregrund och Uppsala under 60 och 70-talet. Representerad i Gävle Stads samlingar
samt Uppsala Läns Landsting m. fl. samlingar. — Uppsala.

HALLEBORG-NORDWALL,

HILDUR, se Nordwall, H.

HALLEK.

1. ENNO, målare, f. 1931 i Rohukiila, Estland. Bosatt i Sverige sedan 1943. Studier vid Signe Barths målarskola
och akademi-

en. Studieresor i Europa. H:s måleri är kraftfullt, stramt behärskat i formen och intensivt uttrycksfullt i koloriten.
Off. arbeten: Väggmålningar och i Centralskolan i Sthlm. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M. och Västerås mus. —
Stockholm.

2. MARGARETA, den förres maka, textil-konstnärinna, f. 1932 i Malmköping. Studier vid Signe Barths
målarskola 1952-53 och vid Konstfacks textillinje 1954-58. Studieresor till Frankrike, Schweiz och Spanien.
Separatutst. i Stockholm och Malmö. Dekorativa arbeten, bl. a. Skoldirektionen i Stockholm, Skandinaviska
Banken i Stockholm. Generaltullstyrelsen, Stockholm. Rept. i N. M. — Stockholm.

HALLÉN, ARNE Herman, skulptör, grafiker, f. 1890 i Stockholm. Studier vid akademien och vid Tallberts
etsningsskola. Studieresor till Paris och Italien. H. har utfört såväl porträttbyster och -reliefer som
figurkompositioner, intimt realistiska, som grafiker, figur- och landskapsmotiv. H. har i Solna kyrka utfört en
glasmålning. Repr. i N. M., G. K. M. och i Västerås konstförenings konstgalleri.

HALLÉN, OLLE Ragnar, målare, f. i Malmö 1918, stud. bl. a. vid Sk. målarskolan och under resor i Europa. Har
företrädesvis målat landskap, bl. a. från Italien. — Malmö.

HALLENCREUTZ.

1. GÖSTA H., målare, f. i Malmö 1881, d. i Stockholm 1952. Efter studier på tekniska skolan och Althins
atelieer i Sthlm har han fortsatt sin utbildning i Berlin och New York. H. har företrädesvis behandlat Bell-
mansmotiv, dessutom dekorativa arbeten i kyrkor i U.S.A. och i ett par restauranger i Stockholm (de senare i
samarbete med makan).

2. OLGA Emma Nathalia H., f. Raphael,

den förres maka, skulptris, tecknare, f. i Dalarö, Sthlms län, 1887, d. 1967 i Täby, studier vid akademien. Hon
har utfört porträtt, bl. a. av svenska författare, barnbilder och landskap, även dekorativa arbe-
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ten. — Repr. i N. M., G. K. M. Sthlms stadsmus., Örebro museum och Drottningholms teatermuseum. Även
framträtt som skådespelare och förf. — Stockholm.

HALLENGREN, ROLF, målare, tecknare, f. 1932 i Gävle. Studerat illustration och reklam vid Bergs
Reklamskola i Sthlm. Illustrerat böcker och tecknat affischer. Han har målat landskap, vanligen ängsmarker och



skogspartier samt djurmotiv. — Simrishamn.

HALLER, CHRISTIAN, tysk arkitekt, var verksam i Sverige under förra hälften av 1700-talet, byggde 1724-30
Karlstads domkyrka och troligen även gymnasiehuset i samma stad, möjl. efter Nic. Tessins ritningar.

HALLGREN, Axel Leonard (ACKE), målare, tecknare, f. i Stockholm 1885, d. där 1940; elev vid tekn. skolan
och akademien i Sthlm, studier i utlandet. Han har gjort teckningar i Strix samt målat motiv från Italien, t. ex. Il
Santo (G. K. M ), vanligen i en väl avvägd uppställning, samt framför allt porträtt, bl. a. professor Gösta Forsell.
— Repr. i N. M., G. K. M., museet i Östersund samt i W.

HALLGREN, BENGT Rudolf, målare, f. i Hornmyr 1924. Autodidakt, utb. reklamtecknare. Målar norrländska
motiv i realistisk anda, gärna med hästar. Off. arb.: Nya ålderdomshemmet, Vin-deln (3 målningar). — Lycksele.

HALLGREN, Carl EMIL Georg, målare, tecknare, f. i Stockholm 1839, d. där 1894. Efter studier vid akademien
målade han goda landskap, gärna i akvarell och med motiv från stockholmstrakten.

HALLGREN, ERIK,

målare, f. i Stockholm 1910, har studerat på Valand, hos Otte Sköld, samt på akademierna i Stockholm och
Köpenhamn. Resor i flera länder i Europa. I valörrik, lyrisk stil har han målat porträtt och landskap. Repr. i N.
M., Mo. M., G. K. M., M. M., Västerås stad och S.M.K. — Stockholm.

HALLGREN, KNUT Oskar Ernst, målare, konsthantverkare, f. i Grums, Värmland, 1893, d. 1973, stud. vid H.
K. S. samt i ett flertal europeiska länder. Han har i olja och gouache utfört kustmotiv, dessutom
belysningsarmatur till ett par kyrkor, bl. a. Johannes i Sthlm. — Repr. i H. M. K. och mus. i Karlstad. —
Stocksund.

HALLGREN, SIGRID, målarinna, f. ¡Jönköping 1872, d. i Stockholm 1939- Hon har utfört landskap, blommor
etc. i akvarell, dessutom miniatyrporträtt; idkade även porslinsmålning och innehade i huvudstaden en ansedd
målarskola.

HALLIN, ANDERS,

målare, f. i Brasta, Jämtland, 1816, d. i Göteborg som teckningslärare 1908. Han var elev av Nils Andersson och
har målat porträtt samt jämtländska landskap. — Repr. i G. K. M. med Flickporträtt.

HALLING, Alfred BIRGER, målare, f. i Eskilstuna 1907; autodidakt, resor i Danmark, Tyskland och England.
Han har i bred teknik utfört porträtt, landskap och stilleben i diffusa toner. — Repr. i N. M., G. K. M., Östersunds
museum och Eskilstuna. — Eskilstuna.

HALLING, ELIN Margareta, f. Sjöborg,

målarinna, f. i Göteborg 1880; stud. vid tekn. skolan, hos Wilhlemson och Otte Sköld samt flerstädes i utlandet. I
en vanl. kraftig kolorit har hon målat goda porträtt, figursaker (Nattvakt, t. ex.), landskap från Bornholm och
Italien samt blommot. — Stockholm.

HALLMAN, ADOLF Reinhold, tecknare, författare, f. i Göteborg 1893, d. 1968 i Rom, utbildad i Paris, där han
länge var bosatt. Han har utfört eleganta och lin-jesäkra teckningar till flera böcker, till svenska och danska
dagspressen samt akvareller, hållna i kraftig kolorit, med exotiska folktyper. — Repr. i N. M. M. M., m. fl.
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HALLMAN, GUSTAF Hieronymus, målare, militär, f. i Uppland 1800, d. i Stockholm 1865. Han var Gillbergs
elev och utbildade sig till en habil miniatyrist. Ett par porträtt av honom finnas på Grips-holm.

HALLMAN MA GNUS,

målare, f. i Regna, Östergötland, 1745, d.



i Norrköping 1822. Han utförde en del

ganska medelmåttiga porträtt, särskilt av

prästmän och lärde. Repr. i Uppsala och

Linköping.

HALLMAN, PER Olof, arkitekt, f. d. stadsplanedirektör, f. i Ödeshög, Östergötland, 1869, d. i Stockholm 1941.
Utexaminerad från tekn. högskolan och konstakademien, docent 1897 i stadsanläggningskonst m. m. vid tekn.
högskolan och konstakademien. Han har uppgjort stadsplaner för nya partier av Stockholm samt vidare för
Strängnäs, Karlstad, Norrköping osv. Hans verksamhet har varit banbrytande vid genomförandet av moderna
stadsplaner, och han har även anlitats som prisdomare vid tävlingar i Norge och Finland. H. har också ritat en del
större byggnader, t. ex. Odd Fellows hus i Stockholm.

HALLSTRÖM, BJÖRN Hennk, målare, tecknare, f. 1931 i Östersund. Studier vid Konstfack och vid akademien
från 1953. Studieresor i England och Frankrike. H. har ett ovanligt uttrycksfullt streck, som skiftar från fjäderlätt
antydan till energisk tryckning. Repr. i N. M.

HALLSTRÖM, BJÖRN (Nilsson), målare, grafiker, f. i Stockholm 1916, har studerat på Nya målarskolan i
huvudstaden och sedan i Paris. Han har utfört dekorativt hållna landskap, bl. a. från sydöstra Skåne,
figurkompositioner samt stilleben med blommor etc. — Repr. i N. M. och Mo. M. — Lidingö.

HALLSTRÖM, CARL OTTO, arkitekt, f. i Köping 1886, stud. vid tekn. högskolan och akademien, resor i södra
Europa. Han har bl. a. ritat bygnader för barnkolonier, skolor, kyrka i Forsvik, res-

taurerat det inre av Örebro slott, Barlingbo kyrka, gjort ritningar till möbler för Svea hovrätt och Sv.
verkstadsfören. m. m. — Nacka.

HALLSTRÖM, ERIC Cornelius, målare, grafiker, f. i Stockholm 1893, d. i Södertälje 1946; elev vid tekn.
skolan och Wilhelmsons målarskola, studieresor i England, Italien och Frankrike. Han har utfört landskap,
stundom med norrländska älvmotiv, men mestadels från Stockholms gator, figurtavlor, gärna i grönska, barn-
skildringar, interiörer etc. På ett övertygande sätt målade han vintermotiv med snö-modd. H. är representerad
med 8 arbeten i Mo. M., bland dem Nyårsafton på Skansen, i N. M., med Hammarbyleden i G. K.

M. , M. M. med Vinterlandskap från Sundbyberg, i museerna i Västerås, Linköping, Eskilstuna och Norrköping,
i W., i Hamburgs Kunsthalle med Stockholm i snö etc.

HALLSTRÖM, EVA,

målarinna, f. 1942. Studier vid akademien och studieresor i flera länder i Europa. H. målar i en känslig
nyexpressiv stil. Repr. i

N. M. och Mo. M.

HALLSTRÖM.

1. GUNNAR August H., målare, tecknare, f. i Stockholm 1875, d. där 1943; stud. vid akademien och i Paris, tog
initiativet till bevarandet av Björköns kulturminnen. Han har utfört dekorativa landskap och figurtavlor, ofta med
motiv från Björkön eller sportbetonade bilder. H. har vidare gjort teckningar till Runebergs Älgskyttarna,
kartonger till vävnader med fornnordiska ämnen, dekorationer till riksdagshuset etc. — Repr. i N. M., G. K. M.,
M. M., i München etc.

2. ERIK Gunnarsson H., den förres son, målare, f. i Björkö, Sthlms län, 1905, elev vid akademien. Han har i olja
och akvarell målat figursaker, landskap, gärna med Stockholmsmotiv, samt stilleben.

3. GUNNEL H., f. Erisell, den sistnämndes maka, målarinna, f. i Uppsala 1906, har genomgått h.
konstindustriella skolan, sedan studerat i Paris och på akademien.
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Hamlet

Hon har målat figur, landskap från Bornholm och Skåne samt stilleben. Repr: mus. i Karlstad. — Stockholm.

HALLSTRÖM, KNUT Olof, tecknare, målare, f. 1925 i Köping. Studier vid Konstfack, Otte Skölds målarskola
och akademien. Studieresa till Frankrike 1951. H. arbetar företrädesvis med teckning men har även utfört
landskap och stilleben i olja och tempera. Dekorerat torget i Köping med gatstensmosaik 1953. Repr. i N. M., H.
M. K. — Ludvika.

HALLSTRÖM, SIGNE Theresia, målarinna, f. i Värmskog, Värmland, 1874, d. 1964 i Stockholm, har studerat
vid akademien och i Paris. Hon har målat en del landskap och sagomotiv, men mest miniatyrporträtt på elfenben;
även gjort teckningar till smycken etc. — Rept. i Karlstads museum.

HALLSTRÖM, STAFFAN, målare, tecknare, f. 1914 i Sthlm. studier vid Konstfack och akademien. Studieresor
till Frankrike, Italien, Holland, Belgien m. fl. länder. Arbetar i nyexpressionistisk stil och tillhörde Saltsjö-
Duvnäsgruppen (övriga medl. Evert Lundquist och Olle Nyman). Bl. off. arbeten kan nämnas utsmyckning i
stengods i Sthlms tunnelbana i samarbete med Lasse Andréasson. Repr. i N. M. och Mo. M., Stockholm.

HALVARSSON, Sven GÖTE, målare, f. i Gustafs 1927. Elev hos Thure Wallner i 10 år. Göte är såväl som sin
lärare en skarp iakttagare av naturen. Han målar djur och naturmotiv i en mjuk men natur-trogen färgskala. —
Hagfors.

HAMBORN, AXEL Harald, målare, grafiker, f. i Solberga, Skåne, 1892, har studerat vid akademien samt under
resor i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike etc. Han har målat landskap i olja och akvarell i välstämd kolorit,
ofta med kust- och hamnmotiv, båtar etc. Repr. i N. M., M. M., Helsingfors och Landskrona mus. — Stockholm.

HAMBRÉ, ALEXANDER, målare, arkitekt, f. på Ekolsund, Uppland, 1790, d. i Paris 1818. Stud. vid
akademien, sedan elev hos Westin. Han erhöll 1807 pris för dek. förslag av Gustav II Adolfs gravkor i
Riddarholmskyrkan och har även ritat förslag till Pantheon för svenska kungar, dessutom ett garnisonssjukhus.

HAMILTON, BIRGITTA, f. Lindman,

skulptris, f. i St. Tuna, Dalarna, 1913; stud. bl. a. i Stockholm. Hon har modellerat smärre figurer, t. ex. Mor och
barn, välbalanserade och kraftigt utformade. — Hälsingborg.

HAMILTON, HEDVIG Eleonora, målarinna, f. i Lund 1870, d. i Stockholm 1949, har studerat i Köpenhamn
samt privat i Sthlm, bl. a. för Rich. Bergh, vidare i Paris och München. Hon har i olja och akvarell målat porträtt,
t. ex. självporträtt, samt landskap med Stockholmsmotiv.

HAMILTON, Gustaf HERBERT, målare, f. i Djursholm 1914, har varit elev hos Otte Sköld samt på R. Tagores
skola vid Santniketan i Indien. Han har målat självporträtt, landskap, interiörer, utsikter, vårmotiv etc. Repr. i
Mo. M. — Tomteboda.

HAMILTON, HUGO Adolf, målare, grafiker, f. i Närke 1802, d. 1871. Han har utfört historietavlor samt
litografiska arbeten: Teckningar till Skandinaviens äldre historia, till Nicanders ”Runor” samt till Tegners
”Fritjofs saga” och ”Axel”.

HAMLET, SVEN-OLOF Harald, målare, tecknare, grafiker, f. 1922 i Göteborg. Tidigare var H. teckningslärare.
Studier vid Valands Konstskola 1961-64. Studieresor i Frankrike, Spanien och England. H:s teckningar har en
dov och litet elegisk stämning och målningarna är djärvt färg-satta och häftigt och engagerande. Repr. i N. M.,
Göteborgs stads konstnämnd och Sveriges Allm. Konstförening och Konstfrämjandet. — Anten.
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HAMMAR, CARL Elias, skulptör, f. i Karlskrona 1853, d. i Paris 1914, studerade vid akademien, sedermera i
München, Paris och Italien. Bland hans större kompositioner må nämnas Skeppsbruten viking samt I kampen för



tillvaron.

HAMMAR, ELSA, se Signe, se Moeschlin, E.

HAMMAR, Alva SIGNE Bernhardina,

målarinna, tecknare, f. i Limhamn 1906, stud. vid Sk. målarskolan och akademien i Rom, där hon varit bosatt
sedan 1933. Hon har målat porträtt, figurer och italienska landskap med dragn. åt naivism, även humoristiska
djurmotiv och säkra figurteckningar. — Rom.

HAMMARBERG, EUGEN, skulptör, konsthantverkare, f. 1874, d. 1949. Han utförde kyrkorestaureringar, bl. a.
på Gotland samt av Kristine kyrka i Falun. H. har även utformat flera dopfuntar och gjort arbeten i elfenben.

HAMMARBERG, Sven Torsten Åke, skulptör, f. 1900 i Stockholm. Utbildning vid Tekniska skolan i
Stockholm, i faderns atelje, i Paris och i akademien. H. specialiserade sig på porträttbyster, men efter 1935 har
han ägnat sig åt medaljkonst, bl. a. märkes medaljerna över Carl von Linné 1939- Repr. i Linköpings mus. och i
Kungl. Myntkabinettet i Stockholm.

HAMMARBERG-ÅKESSON,

JARL Olof,

målare, grafiker, f. 1940 i Göteborg. Autodidakt. Resor i ett flertal europeiska länder. H. arbetar med collage,
klipp ur tidningar eller foton av tidningsfoton, med stor social anknytning. Livligt verksam även som författare.
Repr. i Mo. M. — Stockholm.

HAMMARÉN, CARL-ERIK Pontus, skulptör, målare, f. i Stockholm 1922, stud. på Slöjdfören. och Valand,
akademien och i utlandet. Han har utformat porträtt och modellfigurer samt i olja målat

landskap. — Repr. i Mo. M., G. K. M. och Institut Tessin, Paris. — Göteborg.

HAMMARLUND, Gustaf IVAR, målare, tecknare, f. i Linköping 1899, privata studier, bl. a. i Paris. Han har
utfört dekorativt hållna, välstämda landskap, ofta skogsinteriörer, samt gatupartier. — Repr. i flera offentliga
samlingar, bl. a. i Norrköping. — Linköping.

HAMMARSON, JOHAN, grafiker, f. i Gästrikland 1703, d. i Stockholm 1729. Han var Aveelens elev och blev
en skicklig kopparstickare samt utförde åtskilliga eleganta och linjesäkra porträtt, bl. a. av Arvid Horn ochj. G.
Hallman.

HAMMARSTEDT, SOLVEIG, målarinna, tecknare, f. i Sundsvall 1928. Studier i Sundsvalls stads yrkesskola i
teckning och måleri, 1944-1951. Tecknar och målar en sagovärld fylld av troll och människor, oftast i
skogslandskap. Off. arb.: Västernorrlands läns landsting, Kommunalhuset i Njurunda. — Sundsvall.

HAMMARSTEN, Enk Olof (OLLE), målare, tecknare, designer, f. i Stockholm 1916, har studerat vid Tekniska
Skolan bl. a. för Edvin Ollers samt vid Otte Skölds Målarskola. H. har i olja o. akvarell utfört porträtt och
figurmåleri, de senare ofta med tonvikt på folklore. Medarbetat i svensk o. utländsk press. Utfört offentliga
uppdrag i Sverige, övriga Norden, Tyskland, England och U.S.A. — Stockholm.

HAMMER, JOHAN,

målare, verksam i mitten av 1600-talet. Han anställdes av M. G. de la Gardie att utföra dekorativa arbeten och
bataljmålningar på Mariedal, Läckö och Kägle-holm; H. har även gjort arbeten i Kristine k:a i Göteborg.

HAMNER, JOHN Wilhelm, landskapsmålare, etsare, f. 1870 i Stockholm, d. 1950 i Djursholm. Elev vid
Tekniska skolan i Sthlm. Studerade etsning för A. Tallberg och målning vid Carl Wil-helmsons målarskola och
för Edward Berg-
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gren. Repr. i N. M. med fem akvatintablad med motiv från Visby.

HAMNGREN, HANS Uno, målare, tecknare, grafiker, f. 1934 i Västerås. Studier vid Konstfackskolan 1952—56
och akademien sedan 1962. Studieresor bl. a. till Italien, Spanien och London. H. arbetar med stor dramatisk
kraft i sina grafiska blad och teckningar, som ofta uttrycker en mörk tragisk stämning. Han har illustrerat Willy
Kyrklunds "Mästaren Ma”. Repr. i N. M., Västerås museum, S. M. K. samt i H. M. K. — Stockholm.

HAMRÉN, Nils Enk BENGT, målare, f. i Norsjö, Västerb. län, 1898, har studerat på Althins målarskola,
akademien och sedermera i Paris etc. Han har utfört figúrala kompositioner i olja, akvarell och tempera. — Repr.
i Mo. M. och i museet i Östersund. — Stockholm.

HANCOCK, ROBERT, målare, f. i Helsingfors 1912; studier på akademien där och i Paris. Han har målat
porträtt och figursaker, t. ex. Flicka på blå stol, landskap, bl. a. Före gryningen samt stilleben. — Riksby.

HANELL, BENGT Gustaf,

målare, f. i Tranås 1874, d. I960 i Tranås,

bl. a. elev hos Herm. Norrman, resor till

Sydamerika och Oceanien. Han har utfört

landskap med motiv från Småland och

Söderhavet.

HANNIBAL, EHRENREICH, medaljgravör, f. i Stockholm 1678, d. i Tyskland 1741. Han var elev av A.
Karlste-en och gjorde under dennes ledning en del arbeten. 1704 lämnade H. Sverige och gjorde flera vackra
medaljer i Tyskland.

HANQVIST, KNUT Axel, målare, f. i Norrköping 1904, har studerat på Otte Skölds målarskola, på akademien
samt i Paris. Han har utfört landskap, ofta utsikter genom fönster och vintermotiv, hållna i en dämpad och
harmonisk kolorit. H. har även målat mjukt hållna stilleben, porträtt och figursaker, t. ex. självporträtt (i Mo. M.)
och Snöskottare. — Repr. i N.

M., Norrköpings, Östersunds och Linköpings museer. — Frescati.

HANS, Mäster Hans, se Fleming,

Hans.

HANSEN, EVALD Valdemar, dansk-svensk grafiker, f. i Taarnby, Danmark, 1840, d. i Landskorna 1920. Han
blev flitigt anlitad som tidningsillustratör samt gjorde även en mängd träsnitt till vetenskapliga verk, bl. a. av
Montelius.

HANSPERS, Sven Olof (OLLE), tecknare, grafiker, f. i Enviken, Dalarna, 1923; stud. vid akademien och på
resor i Holland, England, Italien, Grekland och Frankrike. Han har gjort porträtt och landskap, ofta i torrnål, t. ex.
Maggie, Ytter-Tänger. — Repr. i N. M., Eskilstuna mus, Örebro, Dalarnas och Norrbottens mus. H. M. K., S. M.
K. och i Berlin. — Ystad.

HANSSON, ANDERS (Drängen A. H. S.),

dalamålare från Rättviks socken, Dalarna, verksam i början av 1800-talet. Utfört rumsinteriörer, ursprungligen i
Sjolsgår-den, Ovanåkers socken, Hälsingland, finns nu i Hälsingegården på Skansen. Bland samtida
Rättviksmålare en av de främsta med ovanligt formfulländade kurbitser i klara färger. Repr. i Nordiska museet
och Rättviks gammelgård.

HANSSON, Anders Johan, målare, f. i Skåne 1769, d. i Stockholm 1833, studerade vid akademien och var 1805-
08 ritlärare i Lund. Han målade porträtt, även i miniatyr, samt en del historiska kompositioner, ganska torra och
tråkiga. Några altartavlor äro också utförda av H.



HANSSON, BENGT GÖSTA, målare, f. i Nacka, Stockholms län, 1912, har studerat i utlandet, bl. a. i Finland.
Han har målat landskap med djur, gärna i skogsterräng. — Klinten.

HANSSON, BERTA Elisabet, målarinna, f. i Hammerdal, Jämtlands 1., 1910, stud. vid Otte Skölds målarskola.
Hon har i olja utfört barnporträtt, ofta
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med markerade drag, skolmotiv och landskap, vanl. med upplösta konturer. — Repr. i N. M., Mo. M., Umeå och
Östersunds museer. — Ålsten.

HANSSON, BRITA Mariann, målarinna, f. i Göteborg 1918, stud. på Valand. Hon har utfört barnporträtt,
stadsbilder och landskap. — Göteborg.

HANSSON, ESKIL,

målare, f. 1926 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningen och Valand samt vid akademien i Köpenhamn.
Studieresor till Danmark och Frankrike. Repr. i G. K. M., M. M., Norrköping, Linköping mus. — Norrköping.

HANSSON, GEORG, målare, grafiker, f. i Landskrona 1932. Utf. symboliska naturbilder i uppdriven färg. —
Repr. i mus. i Kalmar, Borås, Helsingborg. — Landskrona.

HANSSON, GRETA Emelia, målarinna, f. i Karlstad 1903, d. 1969, stud. vid h. konstindustriella skolan. Hon
har målat porträtt och blomsterstycken.

HANSSON, HOLGER Natanael, målare, f. i Vänersnäs, Skaraborgs 1., 1910, har bl. a. studerat i Prag. Han har
utfört realist, uppfattade kustlandskap, norr-landsmotiv med fjäll osv. hållna i kraftiga konturer och behaglig färg.
— Göteborg.

HANSSON, HOLGERT, se Holgert Målare.

HANSSON, Gustav HUGO, målare, tecknare, f. i Göteborg 1901, stud. vid Slöjdför:s skola därst. Han har mest
utfört reklamteckn adresser etc. — Göteborg.

HANSSON, Ester Ingegerd (INGA) Wedel-H.,

konsthantverkare, f. i Göteborg 1901, utbildad vid Slöjdförenrs skola där och vid Handarbetets Vänner i Sthlm
samt under resor i England, Italien och Frankrike. Hon har utfört särdeles smakfulla textilier ofta för kyrkligt
bruk. Bl. hennes arbeten må

nämnas i Konserthuset i Göteborg, hos Vattenfallsstyrelsen i Stockholm samt Hotell Waldorf Astoria i New
York. — Ledare för Konstfliten i Göteborg. — Göteborg.

HANSSON, Ethel LILLIAN, f. Thulin,

målarinna, f. i Malmö 1916, har bl. a. studerat vid Skånska målarskolan och i Frankrike. Hon har i olja och
särskilt pastell utfört figursaker och landskap, hållna i kraftig, men särdeles harmonisk kolorit. — Malmö.

HANSSON, MARTIN, skulptör, f. i Skurup, Skåne, 1880, har studerat i Malmö och Köpenhamn. Han har utfört
dekorativa arbeten, bl. a. krucifix till kyrkor. — Stockholm.

HANSSON, NILS Edvin, skulptör, målare, tecknare, f. i Ystad 1900; stud. vid konstskola i Cleveland U.S.A.
Han har modellerat figurer, bl. a. Sånings-man, Andakt, målat porträtt (ofta av barn), landskap från
stockholmstrakten och stilleben. Även verkat som trädgårdsarkitekt. — Repr. i Mo. M., Ystad och Trelleborgs
museer, även i Cleveland. — Mälarhöjden.

HANSSON, STURE,

målare, skulptör, f. i Stockholm 1921. Utb.: Tekn. sk., Konstfack. Utf. experiment skulptur och måleri. Tid.
teckn. i Söndagsnisse-Strix. — Repr. i Mo. M. — Solna.



HANSSON, SVEN Axel Arvid, målare, grafiker, f. i Uddevalla 1927. Han har studerat på Valand samt för
André Lhote i Paris. Studieresor i Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Han utför huvudsakligen porträtt och
modellmåleri. Repr. genom Valandsportföljen i N. M.,

G. K. M. m. fl. museer. — Munkedal.

HANSSON.

1. TAGE Hakon Gabriel H., målare, f. i Malmö 1889, d. 1968, har studerat i Köpenhamn, på Valand samt i Paris.
Studieresor i Tyskland, Holland, Belgien och Schweiz. Startade 1927 en mycket besökt
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målarskola i Malmö. H. har målat goda porträtt, figurkompositioner och landskap, de senare ofta med dekorativ
hållning och i en välstämd kolorit. Motiven äro ej sällan hämtade från Västkusten. — Repr. i Trelleborg; mus.

2. BENGT Ingmar H., den förres son, målare, f. i Malmö 1925, faderns elev på Sk. målarskolan. Han har utfört
figursaker, landskap och blomsterstycken, hållna i förnämlig färg och väl komponerade. — Malmö.

HANSSON-KAFFA, GERT Ingvar, målare, tecknare, konsthantverkare, f. i Kristianstad 1934. Studier på egen
hand och under resor i Danmark och Norge. Han utför religiösa motiv bl. a. i mosaik. Han har även gjort
väggmålningar i olika kyrkor. Repr. i Karlshamns museum och

H. M. K:s samlingar. - Kaffatorp.

HANSSON- mNNBERG, ELSA, målarinna, tecknare, f. 1913 i Malmö. Gift 1936-48 med konstnären Åke
Winnberg. Studier vid Slöjdföreningen och vid Valand. Studieresor till Frankrike, Holland. Hon målar landskap,
stilleben och barnporträtt kärvt och osentimentalt och med mustig kolorit. Repr. i H. M. K.

HARALD, BJÖRN,

arkitekt, skriftställare, tecknare, f. 1872 i Stockholm, d. 1952 i Göteborg. Efter avlagd examen som arkitekt
deltog H. vid akademien i tre år. Studieresa till Tyskland, Holland, England. Gjorde dokumentariskt värdefulla
teckningar i svartkrita, kol och tusch från Göteborg. Repr. i G. H. M.

HARALD (Haraldus), stenmästare, bördig från Västergötland och verksam under 1100-talet. Han har huggit
några gravstenar (i Statens hist. museum, Sthlm), som prydas med både runor och majuskler.

HARDTMAN, WOLFGANG, tysk-svensk grafiker, kom från Tyskland till Sverige omkr. 1644, d. i Stockholm
omkt. 1663. Han har utfört flera goda koppar-

stick, bl. a. porträtt av drottning Kristina, Karl X Gustaf m. fl.

HARJU, SAARA,

målarinna, tecknare, f. 1935 i Kristinestad, Finland. Studier vid akademierna i Helsingfors och Sthlm. Målar
realistiskt och vardagligt i en expressiv färgskala. Repr. i

N. M., Mo. M. och Kiruna stad. — Stockholm.

HARLING, Enk ALEXANDER, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1895, stud. på akademien. Han har
utfört landskap i olja och grafik med motiv från huvudstaden och skärgården. — Stockholm.

HARMS-RINGDAHL, A., se RINGDAHL, A.

HARPER, Johannes (HANS), svensk-tysk målare, f. i Stockholm 1688, d. i Potsdam 1746. Han studerade fl. a.
för David Kraft och sedan i Köpenhamn samt blev hovmålare i Berlin 1716. H. utförde porträtt i olja samt
miniatyrer och dessutom plafonder i Potsdam och Charlot-tenburg.

HARRILAND, NILS,



målare, f. i Linköping 1905; studier i Stockholm och Paris, resor bl. a. till Nordafrika. Han har utfört figurtavlor
och landskap, dessutom franska gatupartier i en förnäm, blåaktig ton. — Linköping.

HARR YAN, Karl Alfred HARR Y (Andersson),

målare, grafiker, f. i Stockholm 1895, d. där 1948, elev hos Wilhelmson, sedan självstudier bl. a. under resor i
Italien och Frankrike. Han har i olja sysslat med socialt betonade motiv, t. ex. gatubilden Demonstrationståget.
Ett dekorativt, stiliserande drag utmärker ofta hans välstämda dukar. Som grafiker abetade H. i träsnitt
företrädesvis med sagomotiv. — Repr. i N. M., Mo. M., Östersund, Nyköping, Eskilstuna museum och
Gripsholm.
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HARTMAN.

1. Carl Gustaf H. medaljgravör, f. i Stockholm 1666, d. där 1783. Han var Karlste-ens elev och har utfört en del
minnesmedaljer, bl. a. över övergången av Duna 1701.

2. ENGEL H., den förres son, medaljgravör, f. i Stockholm 1696, d. där 1769. Liksom fadern gjorde han
minnesmedaljer, t. ex. över Tronföljarvalet 1743.

HARTMANN (Hardtman),

Wo/fgang,

kopparstickare, f. i början av 1600-talet, d. 1663, troligen i Stockholm. Härstammade sannolikt från Danzig, kom
till Sverige omkr. 1643-44, förmodligen införskriven av H. Keyser för att utföra gravyrer för dennes "Sveriges
rijkes ridderskaps och adels vapenbook” (vårt första kopparsticksverk i bokform Stockholm 1650), för vilken han
i kopparstick framställde titelblad och 10 vapensköldar. Repr. i N. M., K. B., U. B. och Stockholms
stadsmuseum.

HASSELBERG-OLSSON,

ELISABETH,

textilkonstnärinna, f. 1932 i Göteborg. Autodidakt. Utst. Malmö Form, Finnish Design i Helsingfors och R. Repr.
i N. M., Sthlms stad, Sv. ambassaden i Sofia och i Kölns konstmus. — Täby.

HAR WIN G, Johan GOTTHARD, målare, komminister, f. i Karlshamn 1900; stud. på Otte Skölds målarskola
och i utlandet. Han har utfört landskap och figursaker, ofta med bibliska motiv, utmärkta av harmonisk
komposition. — Repr. i flera kyrkor och kapell. — Sunnemo.

HASSELBERG, Karl Peter (PER), hette först Åkesson, skulptör, f. nära Ronneby 1850, d. i Stockholm 1894.
Han arbetade först som stenhuggare hos en orna-mentsbildhuggare i huvudstaden och besökte under sin fritid
akademien, där han fick ett mindre resestipendium, med vilket han for till Paris, där han arbetade på Jo-uffroys
atelieer. H. tog här livliga intryck

av italiensk renässanskonst, men även av samtida fransk skulptur. Han yann i Paris, pris i en tävlan om gravvård
över Runeberg och utställde på Salongen sin populäraste skapelse Snöklockan (fyra ex. i marmor, ett i brons på
Ad. Fredriks torg i Sthlm), som i hållning för tanken på en av Michelangelos ”slavar”. Till det Fiirstenbergska
galleriet i Göteborg utförde han därpå sex allegoriska takgrupper samt till Brunnsparken i samma stad en
kvinnofigur, vanl. kallad "Johanna”. Som hans yppersta arbeten böra nämnas Grodan och Grodungen samt
Näckrosen, mjuka och linjerena i formen, ”en hyllning till kvinnokroppen”. Vidare Farfadern (Humlegården,
Sthlm), Tjusning (Ad. Fredriks torg, Sthlm) samt en rad väl träffade porträttbyster. Särskilt i framställningen av
det vekt och naivt kvinnliga är H. en obestridlig mästare. Han är repr. i N. M., W. samt i G. K. M. med ett 90-tal
arbeten och skisser.



HASSELBOM, LARS, målare, verksam i Linköping i mitten av 1700-talet. Han utförde bibliska ämnen, t. ex.
Isaks offrande, och målade altartavlor i åtskilliga kyrkor, bl. a. i Sunnersberg.

HASSELGREN, GUNNAR, tecknare, f. i Stockholm 1903, har studerat för Carl Wilhelmson samt i Paris. Han
har mest i svartkrita utfört kustlandskap, gärna med nakna kvinnofigurer och med motiv från Hallands Väderö.
Repr. i N. M. och M. M., G. K. M., H. M. K., mus. i Norrköping, Västerås. — Stockholm.

HASSELGREN.

1. GUSTAF Erik H., målare, f. i Stockholm 1781, d. där 1827. Han studerade vid akademien och hade
Hillerström d. ä. till lärare. For sedan till Tyskland och Italien och kom hem 1816, då han kallades att efterträda
Hillerström som professor vid akademien. Som en av våra första romantiker inom måleriet är han av intresse,
men eljest var H. tung i färg och komposition. I. N. M. finnes av honom allegorien De fria konsterna och
dygderna vid Gustaf III:s gravvård samt historiemålningen Erik den hel. sista andakt i Uppsala domkyrka.
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2. Anna Catharina H., den förres maka, målarinna, f. 1775, d. 1841. Hon har utfört landskap och är repr. i N. M

HASSELHUHN, Eni GUSTAF, ingenjör, etsare, f. 1855 i Härnösand, d. 1910 i London. Studier vid Tekniska
elementarskolan i Örebro. I London lärde han sig etsa för A. Tallberg och utförde åtskilliga små men intressanta
blad, mest landskap. Repr. i N. M. och i K. B.

HASSELQUIST, ALEXIS Sven Theodor,

landskapsmålare, etsare, f. 1856 i Nöbbele socken, Kronobergs län, d. 1911 i Stockholm. Lärde sig etsa för A. T.
Gellerstedt och deltog i A. Tallbergs etsningskurs. Har utfört åtskilliga mindre, rätt goda etsningar, mest
landskap. Som målare ägnade han sig uteslutande åt landskap. Repr. i N. M. och K. B.

HATVANI, Jan,

målare, f. i Budapest 1903, sv. medborgare 1930. Har studerat vid akademien samt under resor i flera europeiska
länder. H. har målat figursaker samt landskap, gärna med dimma och med motiv från Donau. — Stockholm.

HATZ, FELIX F:son,

målare, f. i Österrike 1904, har studerat vid akademierna i Köpenhamn och Stockholm samt under resor i
utlandet. Han har utfört figuttavlor och landskap med dekorativ hållning. Utfört ett flertal off. arbeten. — Repr.
bl. a. i N. M., Mo. M., M. M., Ystad, Gävle mus., G. K. M. och N.

O. m. fl. — Stockholm.

HAUPT, GEORG,

konsthantverkare, f. i Stockholm 1741, d. där 1784, var en av sin samtids allra främsta mästare på
möbelkonstens område. Han utförde byråar, sekretärer och bord i ädla linjer, särdeles proportionerliga och med
måttfulla, präktiga inläggningar. Ett av hans mästerverk är ett mineralieskåp, som av Gustav III skänktes till
prinsen av Condé (finnes nu på Chantilly). H:s flesta arbeten finnas på de kungliga slotten samt på svenska
herrgårdar.

HAVERMAN, Johan Adolf, arkitekt, tecknare, akvarellist, f. 1812 i Karlskrona, d. 1885 i Sthlm. H. verkade från
1837 som lärare i arkitektur vid akademien. Repr. i N. M. med en teckning och i akademiens samlingar.

HAVNE, Per (PELLE) Bernhard, målare, f. i Alanäs, Jämtland, 1893, d. i Stockholm 1935; studier på akademien
och i Paris. Han har målat realistiskt hållna djur i landskap — hästar, kor och renar — samt stilleben. — Repr. i
Östersunds museum.

HEBBEL, CARL,



skulptör, verksam i Sverige under 1600-talet, bl. a. anställd av Magn. B. De la Gardie. I Vänngarns slotts kapell
ses dekorativa barockarbeten, utförda av H.

HECHT, DANA Ellen Biide-H.,

Eyvor,

skulptris, målarinna, f. i Billesholm, Skåne, 1889, elev hos Carl Wilhelmson, skulpturstudier i Paris. Han har
modellerat porträtt även målat sådana och nakna figurer. — Billesholm.

HECTOR-OLSSON, RAGNHILD, målarinna, f. i Malmö 1902, har bl. a. studerat i Borås, för Ollers, Edv.
Berggren och i Frankrike. Hon har utfört impressionistiskt betonade landskap med motiv från stockholmstrakten
samt välkom-ponerade stilleben med fiskar, grönsaker och svampar i harmonisk färg. — Johan-neshov.

HED/EUS, Johan August (JOHN), målare, skulptör, f. d. teckningslärare, f. i V. Tunhem, Västergötland, 1872, d.
1967, studerat i Stockholm samt under resor i utlandet. H. har modellerat åtskilliga porträttreliefer samt målat
altartavlor i kyrkor i Västergötland, Bohuslän och Halland. — Repr. i N. M., och Borås museum.

HEDBERG, BENGT Erland, målare, f. i Stockholm 1868, d. i Gränna 1953, stud. vid akademien. Han har utfört
stämningslandskap, ofta med motiv från
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Vättern och Visingsö, t. ex. Sommarnatt och Septemberklarhet. — Repr. i Thielska.

HEDBERG, CONRAD Magnus, målare, f. i Själevad, Västernorrl. län, 1898, d. 1964 i Stockholm, studerat vid
akademien, tekniska skolan i Härnösand samt i utlandet. Han har utfört norrländska kust- och fjällandskap.

HEDBERG, Enk (ECKE), målare, f. ijärbo, Gävleborgs län, 1868, d. 1959 i Stockholm. Han har på ett inspirerat
sätt tolkat hembygdens natur och särskilt övertygande målat höst- och vinterstämningar, t. ex. Höst (i N. M.),
men även sommaraftnarnas svalare kolorit. Han har också utfört kraftigt tecknade figurtavlor, t. ex
Timmerflottare. I G. K. M. finnes av honom Valborgsmässoafton och i M. M. Islossning samt Läsarmöte
(Gävle).

HEDBERG.

1. GUSTAFH., konsthantverkare, f. i Höja s:n, Skåne, 1859, d. i Stockholm 1920; studieresor till London och
Paris. H. var särdeles framstående som bokbindare och införde i vårt land användningen av äkta marokäng.

2. ARVID H., den förres broder, bokbindare, f. i Höga s:n Skåne, 1872, d. i Stockholm 1949, studerade i
Frankrike och England och har på ett hedrande sätt fullföljt traditionerna från den förres verkstad. Han har även
skrivit flera arbeten om bokbinde-ri.

HEDBERG, HANS Erik, keramiker, målare, f. 1917 i Köpmanholmen, Västernorrlands län. Studier för Otte
Sköld och I. Grünewald, för K. Iversen vid akademien i Köpenhamn och vid Instituto d'Arte della Cerámica i
Faenza och vid Mazottifabriken i Albisola, Italien. Sedan 1950 verksam i Biot i Sydfrankrike. Han arbetar
företrädesvis i hårdbränd fajans med särskilt intresse för de rika material-glasyrerna. För Forss AB,
Köpmanholmen har han 1953 utfört en polykrom relief i keramik. Repr. i N. M., R., H. M. K., mus. i Sundsvall,
München, Faenza, New York etc.

HEDBERG, Johan (JOHN) Konrad, målare, f. i Falun 1895, d. 1957 i Stockholm, har studerat vid akademien
samt i Paris. Han har utfört porträtt och figurtavlor, landskap och stadsbilder med motiv från Falun, Paris och
Stockholm. — Repr. i Mo. M., Stadsmus., Sthlm.

HEDBERG, Karl (KALLE),

William,



målare, f. i Sundsvall 1894, d. 1959 i Stockholm, har studerat i Paris, Italien och Köpenhamn. Han har utfört
porträtt, figurkompositioner och landskap med lappländska motiv, dekorativt hållna och i en dämpad kolorit. —
Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M. och Sundsvalls museum.

HEDEBY-PA WLO, KERSTIN Margot,

målarinna, tecknare, grafiker, teater-dekoratris, f. 1926 i Linköping. Studier på Anders Beckmans skola i
Stockholm och studier vid akademien sporadiskt. Studieresor till Finland och London. Ett måleri av sällsynt
expressiv kraft. Illustrerat en hel del barnböcker m. m. samt ägnat sig åt teaterdekorativa uppgifter, på
Hälsingborgs stadsteater, Malmö stadsteater, Stockholms stadsteater samt Dram. Teatern. Anställd på Kungl.
Operan i Stockholm flera år. Repr. i N. M., Mo. M., M. M. Drottningholm, Norrköping, Linköping. —
Stockholm.

HEDELIN, CARL Axel, målare, tecknare, f. i Borås 1861, d. i Paris 1894; studerade vid akademien. Han har
utfört landskap, ofta vinterbilder, genresaker och interiörer. H. ritade dessutom goda porträtt (ett sådant i N. M.)
samt gjorde illustrationer till tidningar.

HEDEMAN, MARGOT, skulptris, f. 1915 i Hamburg. Studier vid akademien 1946-51. Studieresor till Italien,
Paris och Grekland. H. gör mest relativt små brons- och terrakottafigurer, modellerade med inträngande känsla
för formens tyngd och sammanhang. Off. arbeten bl. a. bronsskulpturer för Sjöäng skola, Sthlm, och för
Vällingby torg 1967. Repr. i
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Mo. M., G. K. M., museerna i Norrköping och Nyköping och S. M. K. — Vällingby.

HEDENBERG, Agantyr (ANGE) Frits, född i Linköping 1932. Målare och tecknare. Autodidakt. Han är framför
allt känd för sina sago- och trollmålningar i komiska situationer, utförda i en harmonisk färgskala och pedantisk
noggrannhet. Han är representerad på ett flertal institutioner och i privata samlingar. — Stockholm.

HEDENGRAN, AMBROSIUS, grafiker, verksam omkr. 1700. Han har utfört ett stort antal minnestavlor med
rika ornament till erinran om historiska händelser; ses ofta i kyrkor.

HEDENSTRÖM, EMIL Laurentius, målare, f. i Forsa, Hälsingland, 1892, autodidakt. Han har bl. a. utfört
landskap samt stilleben med blommor. — Stockholm.

HEDIN, ESTON Konrad, tecknare, f. 1925. Studier för Erland Mela-ton och Sixten Lundbohm. H. har gjort
minutiöst utförda studier av växt- och blommotiv. Repr. i N. M. med två teckningar.

HEDIN, REUBEN,

målare, f. i Virserum, Småland, 1905, stud. i Stockholm och Paris. Han har i olja och akvarell målat gatumotiv
från Paris, kustpartier från Bohuslän och skogsmotiv från Småland. Hans tavlor äro ofta utförda i breda plan med
mjuka konturer och i en välstämd, varm kolorit. Repr. i Växjö museum och Stockholms stad. — Virserum.

HEDIN, SVEN,

upptäcktsresande, tecknare, f. i Stockholm 1865, d. där 1952. Han utförde ett stort antal briljanta illustrationer
till sina egna arbeten: folktyper, djur och landskap. — Repr. N. M., Etnogr. mus.

HEDLAND, ERIC Alexander, målare, skulptör, f. i Stockholm 1885, d. 1958 i Stockholm; autodidakt. Han har
målat porträtt i olja, samt gjort byster av Acke Åslund, Carl Laurin, C. Lamm, S.

Curman m. fl. Repr. i Mo. M. och Grips-holm.

HEDLINGER, JOHAN Carl, schweizisk medaljgravör, f. i Seewen, Schweiz, 1691, d. i Schweiz 1771. Han



inkallades till Sverige 1718 av baron Goertz, på vars beställning han bl. a. utförde de s. k. ”Goertz'ka
karolinerna” samt ett par av nödmynten. H. företog sedan flera utländska resor och lämnade Sverige definitivt
1745. Påverkad av antiken utförde han ett flertal mästerliga medaljer, bl. a. över N. Tessin, Cronhielm, C. G.
Tessin, Keder och Karl XII, Riddarhusmedaljen, Ulrika Eleonoras död etc. H. var en av sin tids främsta
konstnärer inom medaljkonsten. Hans mest kända lärjunge i Sverige var D. Fehrman.

HEDLUND, Gustaf Alfred (ALF), målare, f. i Hammarby, Sthlms län, 1901, d. 1955; studier hos Althin och på
akademien. Han har i olja och tempera utfört landskap från trakten mellan Vättern och Tåkern. H. har vidare
restaurerat målningar i medeltida kyrkor, t. ex. Härkeberga, ösmo, Ytterlännäs och Gothem.

HEDLUND, ALFRED, målare, f. i Nöbbelöv, Skåne, 1884, d. i Lund 1930. Efter att ha arbetat som yrkes-målare
studerade han vid akademien och sedan i Paris och Rom. Han målade porträtt i en ganska mörk kolorit, bl. a. av
modern, men framför allt landskap; ruiner i Rom, Drottningholms slott och andra dukar från stockholmsnejden
samt slättbilder från hemtrakten och Vallkärra kyrka. Färgen är frisk, ofta blond, utförandet elegant och säkert.
— Repr. i Mo. M., M. M. och Lunds univ. museum.

HEDLUND, Bertil Adolf (BULL), målare, grafiker, f. i Falun 1893, d. i Stockholm 1950, elev vid tekniska
skolan och akademien, vidare studier i Paris. Dresden, Berlin samt under resor i Italien, Spanien, Frankrike och
Afrika. Han har utfört variete-, cirkus-, och cafémotiv, sociala satirer, symboliska ämnen och historiska
skildringar. Under senare år utförde H. företrädesvis etsningar, bokomslag, exlibris
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och bokillustrationer, bl. a. serier till Thais och Drottning Gisfot av Anatole France samt illustrationer till nyare
svenska författare. — Repr. bl. a. i N. M., G. K. M., W., Västerås, Norrköping, Helsingfors, London och S.M.K.

HEDLUND, BÖRJE,

målare, f. i Stockholm 1909, har studerat vid akademien i Paris. Han har målat naket, ofta i pastell, landskap
stilleben med frukter etc. — Repr. i Mo. M. och i Statens hist. museum. — Stockholm.

HEDLUND, HANS Fredrik, arkitekt, f. d. professor, f. på Ekerö 1855, d. 1931, har gjort ritningar till flera
offentliga byggnader i Göteborg, bl.a. Realläroverket, Folkbiblioteket, Elverket m.m. Han har också ritat
gravmonumenten över Viktor Rydberg och Aug. Röhss.

HEDMAN, ERIK Erednk Abraham, grafiker, f. i Stockholm 1883, d. 1959 i Solna, har studerat vid akademiens
ets-ningsskola (prof. Tallberg). Han har utfört skickliga etsningar i torrnål, landskap och särskilt furor. — Repr. i
N. M., G. K. M., M. M., Thielska gall., mus. i Östersund, Uddevalla, Trondheim etc.

HEDMAN, JOHN Lennart, målare, tecknare, f. i Vigge, Jämtland, 1913; stud. hos Otte Sköld och på akademien.
Bland hans arbeten, som utmärkas av frisk färg och ofta en humoristisk uppfattning, märkas porträtt, interiörer,
ofta från Värmland, snöstycken, blommor, akter och motiv från nord. gudasagan. Repr: mus. i Östersund,
Örebro. — Svenstavik.

HEDMAN, Per (PELLE) Erik, målare, tecknare, f. i St. Tune, Dalarna, 1861, d. där 1933; stud. vid akademien
och i utlandet. Han målade porträtt och landskap samt lämnade träffande karikatyrer till dagl.
stockholmstidningar, även till tidskrifter. — Repr. i N. M. och Uppsala univ. bibi.

HEDQUIST, EBBA Alida, skulptris, f. i Piteå 1909, har bedrivit privata studier bl. a. i Italien och Paris. Hon

har bl. a. modellerat porträttbyster. — Repr. i N. M. med Flicka med hätta, i Sthlms stadsmuseum med trärelief
och i ett par kyrkor. — Stockholm.

HEDQUIST, PAUL Gunnar, arkitekt, f. d. profesor, f. i Stockholm 1895, stud. vid tekn. högskolan och
akademien, prof. i arkitektur vid konstakademien 1938-48. H. har uppgjort stadsplaner och i Stockholm bi. a.
ritat tullhus, Katarina realskola, Lovö vattenledn.-verk, Vällingby bostadsområde, Bromma flygfält, Bromma m.



fl. läroverk, barnhem, Brännkyrka, simhall i Eskilstuna etc. — Stockholm.

HEDQVIST, TAGE, Gunnar, målare, f. i Piteå 1909, elev hos Otte Sköld, resor i Tyskland, Frankrike, Spanien
och Italien. Han har i olja utfört figurtavlor, landskap och friska mariner, dessutom en monumentalmålning.
Seglats, i Bromma komm. flickskola, dek.-arbeten i Fa-gersta lasarett, i m/s Kungsholm, tingshus i Haparanda m.
m. Chef Thielska 1961. — Repr. i N. M., Mo. M., Lund, Helsingborg och N. O. — Stockholm.

HEDVALL, BJÖRN Folke, arkitekt, f. i Gävle 1889, stud. vid tekn. skolan och akademien, resor i utlandet. Han
har ritat ett 100-tal bostadshus i Stockholm och Linköping, Sjökrigsskolan i Näsby, Eden hotell, flera biografer
och restauranger i huvudstaden, utställ-ningsbyggnader, bl. a. i Karlstad, folkskolor, t. ex. i Malmö etc. —
Bromma.

HEDVIG ELISABETH CHARLOTTA,

Karl XIII:s gemål, f. i Oldenburg 1759, d. i Stockholm 1818, har utfört miniatyrporträtt, vittnande om verklig
begåvning. — Repr. i N. M. med barnporträtt, även på Löfstad.

HEFFER, John ERIK, tecknare, f. i Lund 1909; studier utomlands. Han har utfört affischer och
reklamteckningar, bl. a. första pris vid Sv. spar-banksför:s affischtävlan 1941. — Ålsten.
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HEGVALDER (Hegwaldr), stenmästare, verksam på Gotland under förra hälften av 1100-talet. Han har bl. a.
huggit dopfuntarna i Etelhem (signerad), Gauthem o.s.v.

HE1BERG, AGNES, f. Mannheimer,

målarinna, f. i Göteborg 1894, d. i Oslo 1934. Hon var bl. a. elev hos Carl Wil-helmson och utförde känsligt
uppfattade porträtt och figurtavlor, även landskap och blommor. — Repr. i G. K. M.

HEIDEKEN, Per Gustaf von, målare, f. i Stockholm 1781, d. där 1864. Han studerade vid akademien samt under
resor i Tyskland, Frankrike och Italien. H. målade romantiska landskap, i vilka han särskilt efterbildade
Fahlcrantz. Han är repr. i N. M. och G. K. M., i båda med Vadstena slott.

HE1MANSON, Albert BÖRJE Henrik Eugène,

målare, grafiker, f. i Stockholm 1904, elev vid h. konstindustriella skolan, studieresor i Tyskland, Frankrike,
Norge, Danmark och England. H. har utfört expressionistiskt hållna landskap samt dessutom dekorativa
landskap. — Stockholm.

HEINE, THOMAS THEODOR, tecknare, f. i Leipzig 1867, d. i Stockholm 1948. Han har utfört en massa
humoristiska och satiriska teckningar för Fliegende Blätter och Simplicissimus. Serier av hans teckningar ha
även utgivits i albumform.

HEINERTZ, ERIK,

målare, tecknare, f. i Basel 1908, d. i Tyresö 1965. Utb.: Konstfacksk. och Buchners konstsk. Basel. Arb. 1933-
36 som tid.-tecknare, från 1947 enbart målare. Studieresor Schweiz, Italien, Frankrike. Utf. surrealistiska
ångestvisioner, i egen teknik, ofta laveringar i akvarell samt glasmålningar. Off. arb.: oljemåln. Socialpo-lit.
institutet Sthlm och International Art Paris.

HEINONEN, KURTE.,

målare, f. i Helsingfors 1915. Studier: An-

teneum, Helsingfors, hos Anti Favén. G. Paer Voland o. André Nemes. Studieresor i Spanien, Frankrike, Italien.
Är sedan 1947 bosatt och verksam i Sverige. Målar med förkärlek den svenska västkustens fiskelägen och båtar,
med kraftiga knivtag och stor lyskraft, tidigare motiv från södern med gnistrande färgspel och varm mustighet.



— Stenungsund.

HEJDEMÄSTAREN,

målare, verksam på Gotland under senare delen av 1300-talet. han har bl, a. utfört glasmålningar i Hejde kyrka,
påverkade av höggotiken.

HEJNUMMÄSTAREN, anonymnamn för gotländsk träskulptör. Verksam vid mitten av 1200-talet. En
madonnabild från Hejnum kyrka har givit mästaren hans namn. H. har betraktats som lärjunge till
Tingstädemästaren men med en större bredd och tyngd.

HELAND, Martin Rudolf, grafiker, f. i Södermanland 1765, d. i Stockholm 1814. Han var elev hos Fredrik
Martin och studerade senare i Paris. Som akvatintagravör är H. den främste i vårt land, och hans blad utmärkas
av mjukhet och fint utförande. Han gjorde flera porträtt, även karikatyrer, utsikter från huvudstaden, samt
gravyrer efter Nordqvist m. fl. — Kaffebeslaget i t. ex. Billqvist (t. ex. Höganäs stenkolsgruva) m. fl.

HELANDER, Sven VIKTOR, målare, f. i Göteborg 1839, d. i Düsseldorf 1901. Han studerade i Köpenhamn och
Stockholm samt bosatte sig sedan i Düsseldorf, där han var svensk-norsk konsul. H. utförde små genretavlor, t.
ex. Utvandrarnas avsked.

HELGO, sign för Karlsson, H.

HELLBERG, MAX Gustav, målare, f. i Stockholm 1907, självstudier bl. a. i Tyskland, Frankrike och England.
Han har i solig, klar kolorit utfört landskap från Schweiz, parisiska gatumotiv och mariner. — Malmö.
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HELLBOM, Olof EMIL, målare, f. i Edsele, Västernorrl. län, 1895, d. 1969, stud. för Carl Wilhelmson och
Gunnar Hallström. Han har företrädesvis målat stadsmotiv med gamla gränder etc.

HELLDÉN, DAVID,

arkitekt, f. i Bollebygd, Älvsborgs län, 1905, stud. vid tekn. högskolan och akademien. Han har deltagit i
utarbetandet av stadsplaner för nedre Norrmalm samt (jämte Lallerstedt och Lewerentz) ritat Malmö stadsteater.

HELLERBERG, BERNDT Sigurd, skulptör, f. 1920 i Härnösand. Studier vid Konstfack och samtidigt
medhjälpare under c:a 3 år till prof. i skulptur. Nils Sjögren. Studieresor till Italien, Frankrike och Spanien. Off.
arb. bl. a. mosaik i T-Centralen i Sthlm, väggar av glaserat stavtegel i rött, svart, vitt med reliefverkan och
gallergrindar för Hornstulls T-station, Sthlm, katedralfönster till Norrmalms-kyrkan i Sthlm och räcken o.
grindar till Sthlms stadsmus., 1965. Repr. i Statens mus. för mynt och medaljer och Institut Tessin i Paris. —
Åkersberga.

HELLERSTRÖM, Josef ALFRED, arkitekt, f. i Stockholm 1863, d. ¡Hälsingborg 1931, studerade vid tekniska
högskolan och akademien, stadsarkitekt i Hälsingborg 1903. I denna stad har han ritat flera offentliga byggnader,
bl. a. rådhuset, h. allmänna läroverket samt en folkskola, dessutom restaurerat Kärnan. I Lund ha efter hans
ritningar uppförts Katedralskolan, Universitetsbiblioteket och posthuset.

HELLGREN, Erik RAGNVALD, målare, f. i Själevad 1908, elev hos Grune-wald. Han har utfört landskap, ofta
från fiskelägen i Ångermanland, lappländska Gäll, stockholmsmotiv och blommor. — Örnsköldsvik.

HELLGREN, ERNST, grafiker, tecknare, f. 1890, d. i Stockholm 1944. Han var teckningslärare och har
efterlämnat linjesäkra etsningar och eleganta teckningar.

HELLMAN, INGA Margareta, skulptris, f. 1920 i Solna. Studier vid Konstfack, Lena Börjessons skulpturskola
och akademien. Studieresor i Frankrike och Italien. Har gjort mänskliga och medryckande studier av modern
ungdom t. ex. ”Tonårsflicka", bronsskulptur i Flen. Även gjort bronsskulptur ”Snack” i Skärholmen. Repr. på
Mo. M. — Mariefred.



HELLMAN, LAGE Ragnar Henrik, målare, tecknare, f. i Köping 1901, d. 1971, stud. hos Otte Sköld, resor i
Frankrike, England, U.S.A. etc. Han har utfört porträtt, genrebilder, stadsmotiv och landskap, ofta med figurer,
från Öland, även större kompositioner. — Repr. i Västerås museum och H. M. K.

HELLMAN-KNAFVE, INGRID, textilkonstnärinna, f. i örby 1906. Utb.: Nordenfelts handarb.-sem. Göteborg.
Vävlär. och egen verkst. i Gbg. Utf. mattor, flossa och röllakan samt vävnader i starka färger. Off. arb.: Sv.
Handelsbank., Haga Slott Sthlm, ambass., kyrkor m. fl. — Repr. i mus. i Borås. — Kinna.

HELLQVIST, Carl GUSTAF, målare, f. på Kungsör 1851, d. i München 1890. Han studerade först vid
akademien, sedan i Paris och slutligen i München för Piloty; utnämndes 1886 till professor vid akademien i
Berlin, men nödgades redan två år senare taga avsked på grund av sinnessjukdom. H. är en av våra främsta
historiemålare, och bland hans dukar må nämnas: Peder Sunnanväders och mäster Knuts skymfliga intåg i
Stockholm (länge i New York, nu i N. M ), Sten Sture d. y:s död på Mälarens is, Valdemar Atterdag brandskattar
Visby (båda i N. M.), Karl XI i sin lustgård (G. K. M.). I snön (Nat. gall. Berlin), Gustaf Adolfs lik inskeppas i
Wolgast (Stockholms slott), några humoristiska munkmotiv, t. ex. I fastan, Munk som trädgårdsmästare (G. K.
M.), ett ypperligt självporträtt (Uffizierna, Florens), gatumo-tiv och landskap från Bayern etc. Han var en
utmärkt tecknare, men kompositionen är stundom något teatralisk och färgen ej sällan enformigt gråstämd.
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HELLQUIST, SVEN Eni, målare, f. i Julita, Södermanland, 1916; studier på Berggrens målarskola, i Paris och
Italien. Han har utfört stadsmotiv och djurtavlor, gärna hästar i vila eller arbete. Repr: mus. i Eskilstuna. —
Stockholm.

HELLSÉN, Erik FOLKE, målare, tecknare, f. i Arbrå, Hälsingland, 1908, elev hos Ollers och Grünewald,
studieresor i ett flertal länder. Han har mest målat och tecknat porträtt. — Repr. i Norrköpings mus. — Riksby.

HELLSING, Per GUSTAF Bernhard, målare, f. i Ödestugu, Småland, 1889, har studerat hos Wilhelmson samt
på akademien i Dresden och München. Han har utfört välstämda landskap från Boråstrakten, ofta vårmotiv, samt
landskap från Gotland. — Repr. i Borås och Uppsala museer. — Borås.

HELLSTEN, ANDERS Gustaf, målare, tecknare, f. i Kumla, Närke, 1916; stud. hos Otte Sköld, i Frankrike och
Italien. Han har målat symboliska figursaker och landskap. — Åsbro.

HELLSTEN, LARS,

formgivare, f. 1933. Studier vid H. K. S. vid dess avd. för skulptur och specialelev vid avd. för keramik.
Formgivare vid Skrufs Glasbruk 1964—72, Orrefors 1972 — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., R., mus. i
Norrköping, Sundsvall, Amsterdam. Düsseldorf.

HELLSTRÖM, Pehr Prednk CARL, målare, tecknare, grafiker, f. 1841 i Stockholm, d. 1916 därstädes. Studier
vid akademien i Düsseldorf även i Grafik. Som målare utförde H. genrestycken i Fagerlins stil. Utfört dekorativa
väggmålningar i Stockholmsrestaurangen Tattersall. Repr. i U. K., i Stockholms högskola, i Nordiska museet, N.
M. med 6 teckningar och med etsningar i K. B. och i U. B.

HELLSTRÖM, CARL, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1841, d. 1916 där. Utb.: akademien, Fagerlin
Düsseldorf. Utf. genremåleri, port-

rätt, stockholmsbilder m. m. OfF. arb.; Rest. Tattersall Sthlm (numera Bolaget). — Repr. i N. M., Nord. Mus.,
med fl.

HELLSTRÖM, FOLKE Carl Josef, målare, tecknare, f. i Kumla, Närke 1904; har bl. a. studerat på Skånska
målarskolan i Danmark, Holland och Frankrike. Bland hans arbeten må nämnas porträtt, naket, landskap och
stilleben med blommor, dessutom modeteckningar. — Malmö.

HELLSTRÖM.



1. Kristian Bernhard H., grafiker och tecknare, f. i Stockholm 1863, d. där 1947; studier i huvudstaden även i
Oslo. Har bl. a. utfört massor av trästick.

2. THOR Bernhard H., föregåendes son, målare, f. i Stockholm 1894; elev hos Althin, h. konstind.-skolan m. m.,
tecknings-lärare. Han har målat figursaker, Monica t. ex., landskap med djur och stilleben. — Härnösand.

HELLSTRÖM, Hans (HASSE) Enk, skulptör, f. 1917 i Sthlm. Tidigare silversmed. Studier vid Konstfack, Lena
Börjessons skulpturskola samt i Paris och Italien. H. skulpterar i koppar bl. a. rörliga fontänskulpturer med spröd
linjeverkan och även mobila ståltrådsskulpturer. Repr. i Norrköpings mus. och Arkivet, Lund. — Ekerö.

HELLSTRÖM, IAN Erik, målare, skulptör, f. 1925 i Sthlm. H. började måla 1950 och skulptera 1958.
Studieresor i Frankrike, Italien och Spanien. Utför ett slags collage med glaspärlor, bro-scher, enklare smycken
och div. leksaker, som ibland klistras in i lådor försedda med små fack. Repr. i Blackeberga sjukhus, Folksam,
Skandinaviska Banken, AB Tipstjänst, Kooperativa Förbundet m. fl. Repr. i Mo. M. — Heby.

HELLSTRÖM, OLOF Bernhard, målare, skulptör, tecknare, f. 1923 i Umeå. Studier vid Konstfack, Otte Skölds
målarskola, O. Zadlkines skulpturskola i Paris och Académie Julian, Paris. H. ägnar sig åt verkningsfulla
svetsningar i kopparplåt, som försöker visa människans situa-
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tion i dag. Off. arbeten bl. a. fontänskulp. i koppar. ”1 alla fall”, Akademiska sjukhuset, Uppsala,
skulpturklockstapel i koppar, ”Stigande rytm”, och grindar i järnsmide för krematoriet i Uppsala 1965. Repr. i N.
M., Mo. M., Norrköpings och Västerås mus. och Göteborgs stads samling. — Uppsala.

HELLSTRÖM, SVEN Hilding, målare, f. i Stockholm 1906, studier i Stockholm. Han har i olja utfört stadsbilder
och landskap från Stockholms omgivningar. Repr. i Stadsmus. Sthlm. — Stockholm.

HELLSTRÖM-UND, Eolke, målare, f. i Stockholm 1913, d. i Eskilstuna 1957; studier hos Ollers och i
Köpenhamn. Han har utfört figursaker i suggestiv dramatisk färg och stilleben med blommor. — Repr. i Mo. M.
och Eskilstuna museum.

HELMFRID, Joel Fritiof MARTIN, målare, grafiker, f. i Brännkyrka förs., Stockholm, 1890, elev vid Althins
målarskola och akademien. Han har utfört porträtt och genretavlor, hästar samt landskap, gärna snöbilder, t. ex.
Islossning, Sol på skare. — Repr. i N. M. med grafik. — Liljeholmen.

HEMBERG, ELLY,

målarinna, f. i Skövde 1896; stud. för Wil-helmson, i Paris, Holland och Norge. Hon har utfört porträtt,
väggmålningar i Sab-batsbergs vårdhem, bibliska motiv, kustlandskap och stilleben, ofta i ett finstämt, blont
valörmåleri. Även utfört skulpturer bl. a. i glas. — Repr. i Mo. M., M. M., Kalmar, Vänersborgs och Skövde
mus. samt Arkivet i Lund. — Stockholm.

HEMMEL, SVEN Hjalmar, målare, tecknare, f. i Visby 1906, stud. vid tekn. skolan, teckn.-lär.-ex. Han har
utfört figursaker i akvarell samt skrivit och illustrerat den humorist, boken ”Upptäcktsresanden Karlsson”. —
Lund.

HEMM1NGSON, ERIC,

målare, f. i Föllinge 1899. Utb.: Berggrens

och Larssons konstsk. Utf. landskap, främst akvarell. Off. arb.: Mosaik Föllinge cent-ralsk. — Repr. i mus. i
Östersund. — Östersund.

HEMPEL, SVEN Hilding, målare, f. i Stockholm 1896, d. i Sundbyberg 1944; studier på Althins målarskola och
akademien, resor i Europa. Han har målat folktyper, ofta med rustika drag, landskap med gårdar och kyrkor,
skogsinteriörer etc.: även gjort teckningar till Fer-lins dikter. — Repr. i Mo. M.



HENJE, PER August Vilhelm, lärare, målare, f. i Reftele, Småland, 1890, autodidakt, studieresor flerstädes i
Europa. Han har utfört stadsmotiv, välstämda kustlandskap och blommor. — Malmö.

HENKELMANN, FREDRIK, målare, f. i Luleå 1903; studier i Stockholm, Tyskland och Italien. Han har utfört
figursaker med arbetare, folkliv etc., även kyrkfönster och altartavlor. Repr. i Stadsmus. Sthlm, mus. i Borås. —
Stockholm.

HENNE (Henner), JOEST, tysk(?) stenhuggare, arbetade under 1630-talet vid uppförandet av Gustavianska
gravkoret på Riddarholmskyrkan; har dessutom utfört huvudportalen till Tyska kyrkan i Sthlm.

HENNIGS, Karl Gustaf (GÖSTA),

Albert von,

målare, f. d. professor vid akademien, f. i Rogslösa, Östergötland, 1866, d. i Stockholm 1941, elev vid
konstnärsförbundets målarskola. H. har utfört en del gatumotiv med figurer, t. ex. En sommarnatt (Mo. M ), men
är mest känd från cirkus och vari-téer: clowner, jonglörer etc. bland dem: Fiolspelande clown, I klädlogen, Brand
och Kinesjonglös (samtl. i Mo. M ). Spansk dans o. Primadonna (i G. K. M ), Akrobatflickan (i W.) etc. Rörelsen
är impressionistiskt fångad, och den artificiella belysningen skickligt uttryckt. — Även repr. i N. M. och i M. M.
med teckningar.

HENNING, GERHARD, svensk-dansk skulptör, f. i Stockholm
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1880, dansk medborgare, d. 1967 i Köpenhamn. Han har studerat målarkonst i Göteborg och i Stockholm,
skulptur i Rom och Paris; under flera år anställd vid Den kongel. Porcelainsfabr. i Köpenhamn, för vars räkning
han modellerat små utsökta pjäser: sagofigurer, fauner, pierrots. H. har även utformat nakna kvinnofigurer, t. ex.
fontänen Öresund i Malmö. Han har också etsat små blad med figurer. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M„ M.
M., N. O., S. M. K., W., Sévres keram. mus., Paris, New York, Gripsholm m. fl. st.

HENNING, Henning GÖSTA, målare, f. i Linghed, Dalarna, 1914, utbildad på egen hand under resor i Europa
och Amerika. Han har i olja målat realistiska vildmarksmotiv från Norrland med fjällforsar och sjöar. —
Stockholm.

HENNING.

1. PETER H., hovguldsmed hos Karl XI, Karl XII och Hedvig Eleonora, d. i Stockholm 1714. Han har utfört
praktfulla bägare och kannor i silver; prov på hans konstskicklighet ses i Stat. hist. mus., Slottskapellet, Nord.
museet, o. s. v., allt i Stockholm.

2. CHRISTIAN H., den förres bror, verkade som guldsmed i Stockholm 1697-1716 och har utfört förnämliga
pjäser. — Den sistnämndes söner Gert H. och Peter H. d. y., voro även guldsmeder i huvudstaden.

HENNING, Edvin WILHELM, målare, skulptör, f. i Stockholm 1899, d. i Göteborg 1955; studier vid akademien
samt i Paris, Nord- och Sydamerika. Han har utfört gatumotiv och modellerat porträttbyster. — Repr. i Mo. M.

HENNIX.

1. GÖTE H., målare, f. i Östersund 1902, elev på Wilhelmsons målarskola, h. konstindustriella skolan samt
akademien; studieresor i Tyskland och Italien. H. har utfört stadsmotiv och blomsterstycken, dessutom
dekorativa väggmålningar i Grand hotell, Åre, rådhuset i Östersund samt in-stitutionsbyggnader på Sabbatsberg,
Stockholm. — Har även framträtt med en

samling Visor, som han illustrerat och ton-satt. — Repr. i L. U. K., H. M. K., mus. i Östersund.

2. DORIS Viktoria H., den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1908, elev vid h. konstindustriella skolan i
Sthlm. Hon har i akvarell och tempera målat barnstudier och även ritat mönster för konstindustriella ändamål.



Repr. i Stadsmus. Sthlm, mus. i Östersund, Jönköping. — Stockholm.

3. PÄR H., bror till H. 1, målare, f. i Östersund 1910, utbildad på egen hand. Han har i olja och pastell utfört
landskap, särskilt sommarmotiv. — Sundbyberg.

4. AXEL H., föreg:s bror, målare, f. i Östersund 1905, stud. vid akademien och i Paris. — Bland hans arbeten
märkas särskilt figurtavlor. — Ottebol.

HENRICHSSEN.

1. Johan Georg H., grafiker och målare, f. 1707, d. i Stockholm 1779- Han har stuckit en del blad i koppar och
dessutom målat några sällsynta, men goda tavlor med mytologiska ämnen, emaljdosor etc.

2. Susanna Dorothea H., f. Hunger,

den förres maka, målarinna, f. i Stockholm omkr. 1769, har utfört goda porträtt, särskilt i miniatyr.

HENRIK von Cöllen (Köln), tysk, av Gustav Vasa inkallad, byggnads-kunnig officer, som på 1530-talet var
verksam vid uppförandet av Kalmar slott och från 1537 vid byggandet av Gripsholm. 1547 finner man honom
vid Uppsala slottsbygge.

HENRICSON, SVEN Henné, målare, tecknare, f. i Motala 1906; studier på Valand, i Berlin och London. Han
har utfört dekorativt hållna skördemotiv och blommor. — Stockholm.

HENRION, CLAUDE, fransk skulptör och träsnidare, d. omkring 1711. H. anlände sommaren 1694 till
Stockholm, där han engagerades av N. Tessin d. y. för utsmyckningen av Stock-
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holms slott och från 1694 utförde H. bl. a. den stora sviten av sjutton par praktdörrar. 1697 gjorde han skölden,
kronan och vingarna på Norra portalen samt modeller för Karl XI:s begravning i Riddar-holmskyrkan. Åren
1705-07 arbetade han på epitafiet över riksrådet Johan Gabriel Stenbock, numera i Storkyrkan.

HENSCHEN, Anna HELGA, målarinna, skulptris, f. i Stockholm 1917, studier vid akademien, Italien o. s. v.
Hon har målat figursaker och dekorativa kompositioner, även utfört målade, skulpturer. Repr. i N. M., Mo. M.,
mus. i Eskilstuna och Västerås, — Stockholm.

HENSCHEN, Aih PEKONEN H., tecknare, f. i Helsingfors 1907; har studerat i Stockholm, Sydeuropa, norra
Afrika etc. Hon har utfört teckningar för pressen, bokillustrationer, dekorativa målningar m. m. — Lidingö.

HENSE, INGA Sylvia, målarinna, konsthantverkare, f. i Hälsingborg 1919; stud. vid tekn. skolan och akademien
i Stockholm. H. har utfört figursaker, stilleben och gobelänger. — Repr. i N. M., museet i Hälsingborg. —
Hälsingborg.

HENTZEL, Karl MARC, målare, tecknare, f. i Tierp, Halland, 1896, d. i Stockholm 1952, har bl. a. studerat på
Wilhelmsons målarskola, akademien och i Paris. H. fick 2:dra pris (jämte Olle Hjortzberg) i tävlan om
utsmyckning av riksdagshuset; har utfört dekorativa arbeten samt ett stort antal teckningar i tidskrifter.

HERBERT, Karl ARVID Knut, målare, f. i Stoby, Skåne, 1897, d. i Kungälv 1956; elev bl. a. hos Wilhelmson,
akademien, resor i Frankrike. H. har i olja, akvarell och pastell utfört landskap med motiv från Västkusten,
hamnpartier, skogar etc. även från Frankrike, stadsmotiv fr. Stockholm o. s. v. — Repr. i N. M., M. M., G. K. M,
Skara mus. m. fl. — Livligt besökt konstskola sedan 1928.

HERDER, Tor LARS Hennk, målare, tecknare, f. i Barkåkra, Skåne, 1923, stud. i Göteborg och i utlandet. Han
hat målat porträtt, figursaker och landskap, även abstrakta arbeten i livlig kolorit. Repr. i N. M. — Hälsingborg.

HERDIES, OLIVER,

målare, f. 1906 i Bryssel, svensk medborgare bosatt i Sverige sedan 1937. Började som konstnär 1948, var



tidigare författare, konst- och litteraturanmälare. Studier vid Académie Royale des Beaux-Arts, Bruxelles.
Studieresor i flera länder i Europa. Det är en flödande rytm och variationsrikedom i H:s målningar. Utfört
muralmålningar för apoteket Rödhaken, Blackeberg, Sthlm och apoteket Misteln, Västerås. Repr. i N. M. och
Mo. M. Hägersten.

HERLIN, Lars LORENS Vilhelm, målare, grafiker, f. i Skåne 1806, d. i Stockholm 1841. Utom några porträtt,
som han målade i olja, har han gjort goda litografier, eleganta och i en mjuk ton.

HERLIN, SVEN,

målare, tecknare, f. 1815, d. i Stockholm 1886, där han var teckningslärare i några skolor. Han var elev av
Cardon och har målat en del stämningslandskap. Repr. i M. M.

HERMANSSON, ELSE, målarinna, f. i Wien 1900, stud. vid akademien i hemstaden samt i München, Paris och
Italien. Hon har utfört goda porträtt och genrestycken, men mest landskap, gärna med motiv från Skåne och
stockholmstrakten och hållna i en diffus, förnäm silverton. — Repr. i Liechtensteinska gall., Wien, och mus. i S:t
Louis, U. S. A. — Stockholm.

HERMANSSON, ERIK, målare, skulptör, tecknare, f. i Grangärde, Dalarna, 1903, har studerat vid h.
konstindustriella skolan samt i Danmark, Tyskland och Italien. Han har målat porträtt och landskap, modellerat
karikerande figurer i trä, utfört väggmålningar samt tecknat i tidningar och gjort illustrationer till bokverk. —
Stockholm.
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HERMANSSON, Hans Johan ERIC, målare, f. i Mörrum, Blekinge, 1910; stud. för Otte Sköld. Han har i olja
utfört potträtt, landskap med figurer, strand- och ökenmotiv, gärna i en nedstämd, men harmonisk kolorit. —
Mörrum.

HERMANSSON, Per Frans GUSTAF,

arkitekt, f. i Stockholm 1864, d. där 1931 Han har ritat Oscars- och Sofiakyrkan i Stockholm, Gustaf
Adolfskyrkan i Helsingborg samt skolor och seminariebyggna-der, bl. a. Landskrona, Luleå och Göteborg.

HERMANSSON, HERMAN, konsthantverkare, d. i Göteborg 1745, där han var guldsmed. Han har utfört
särdeles vackra altarkärl, som finnas i kyrkor i Västergötland.

HERMELIN.

1. OLOF H., målare, f. i Säby, Småland, 1827, d. i Stocksund 1913, studerade i Stockholm och Paris. Han
målade företrädesvis landskap, gärna vårmotiv i spröda, välstämda toner, vanligen från mellersta Sverige. Repr. i
N. M. med ett par vårlandskap, i G. K. M. med bl. a. Kustlandskap samt i M. M. med Vårdag vid Mälaren.

2. OlofTRYGGVEH., den förres son, målare, f. 1856, d. i Saltsjöbaden 1951. Liksom fadern har han målat
vårlandskap, ofta i akvarell.

3. FOLKE Edvardsson, H., släkting till föregående, målare, konsthantverkare, f. i Säby, Småland 1880, d. i
Huddinge 1955; har studerat vid akademien och i Paris, resor i Belgien, England, Tyskland o. s. v. Han har utfört
porträtt samt välstämda landskap, stundom med figurer, hamnstycken, interiörer etc. Motiven är hämtade från
Stockholm, mellersta och södra Sverige, Danmark, Provence, Sydtyskland och Ungern. H. har även verkat som
cise-lör. — Representerad i N. M„ Mo. M. samt museerna i Norrköping och Lund.

4. Astrid Caroline H., den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1880, d. där

1927. Hon studerade på Althins målarskola, sedermera i Paris och under resor i Frankrike, England, Italien och
U. S. A. H. har målat porträtt, särskilt av barn, ofta i miniatyr, samt landskap med svenska, franska och italienska
motiv.



5. SVEN August H., trädgårdsarkitekt, f. i Nykil, Östergötland, 1900, stud. i Tyskland och England. Han har
biträtt med utläggandet av parker och planteringar vid Stat. hist. mus., Fridhemsparken, Van-föreanstalten,
Sigtunastiftelsen, bispgår-den i Skara etc. — Stockholm.

HERMODSSON, ELISABET Hermine,

tecknare, skulptris, f. 1927 i Göteborg. Studier vid Konstfack och H. K. S. Studieresor till Spanien, Italien,
Norge, Grekland, Frankrike, Tyskland. I nästan alla hennes bilddikter finns en våldsam ut-tryckskraft. Off.
arbete: ”Guds kropp”, bild-dikt-relief i hamrad koppar 1965 för krematoriet i Uppsala. TV-program 1956,
”Tecken i rörelse”, bild-dikter med musik av Kurt Lindgren. Repr. i N. M., Mo. M. Västerås stads och Upplands
konstförenings samlingar. — Uppsala.

HERNAEUS, ECKE,

målare, tecknare, f. i Karlstad 1917; stud. vid sk. målarskolan, Konstfackskolan samt i Paris. Han har målat och
tecknat figurer och landskap. Repr. i M. M., — Malmö.

HERNE, SETH Fritiof, läroverksadjunkt, målare, f. i Härnösand 1887, d. i Stockholm 1951, autodidakt. Han har
i olja utfört porträttstudier samt välstämda landskap och stilleben, dessutom kolteckningar.

HERNLUND, Carl FERDINAND, målare, f. i Eksjö 1837, d. i Medevi 1902. Han utbildade sig under resor i
Tyskland och Frankrike samt framträdde som en habil landskapist, vanligen med motiv från Östergötland,
Småland och Öland. Bland hans arbeten må nämnas: Kalmar slott, Borgholms slott (Kgl. slottet, Sthlm) samt
Skogsinteriör från Kolmården; även repr. i G. K. M.
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HEROLD, GEORG,

bronsgjutare, f. i Tyskland, d. i Stockholm 1871. Bland arbeten, som han gjutit i huvudstaden, märks statyn av
Karl XII och Molins fontän.

HERRSTRÖM MERETE, målarinna, f. i Köpenhamn 1945. Målar realistiska satiriska bilder, ofta politiska. Äv.
bokill. — Repr. i M. M. — Malmö.

HERSLOW.

1. HELENA Katarina H., målarinna, f. i Stockholm 1875, d. där 1944; studier på tekn. skolan och akademien i
Sthlm samt vidare i Paris, resor i Tyskland och Italien. Hon har målat porträtt, interiörer och blommor.

2. HILDA Aurora H., den förras kusin, målarinna, f. i Malmö 1880, d. där 1949, har studerat vid akademien, i
Paris samt under resor i Italien, Holland och Belgien. Hon har målat välstämda landskap, bl. a. från Ven,
hamnstycken etc

HERTIG, Peter,

byggmästare, verksam under senare hälften av 1500-talet. Flera slott i Finland äro uppförda av honom, bl. a.
Nyslott, Åbo, Viborg och Kexholm.

HERTZBERG, Axel GUSTAF, målare, f. i Jämtland 1832, d. i Düsseldorf 1878. Han studerade vid akademien, i
Paris och Düsseldorf. Bland H:s arbeten må nämnas: Konfirmand, Sista skvätten (båda i N. M ). Dam, spelande
på luta (G. K. M.) samt Kvinna, som kammar sig (M. M.); även repr. i mus. i Östersund. Utförandet är ytterst
omsorgsfullt, men något torrt.

HERTZHOFF, HELMER Sigurd Fritiof,

målare, grafiker, f. i Ytterlännäs, Väster-norrlands län, 1873, d. 1958 i Glava, har utbildat sig privat. Han har
utfört goda landskap från nordliga Sverige ofta med fjäll och norrsken. — Repr. i N. M., Thiel-ska galleriet o. G.



K. M.

HERTZMAN-ERICSON, STIG Olof, målare, f. iTidafors, Västergötland, 1901; elev vid akedemien. Han har
utfört välstämda landskap och stilleben. Repr: mus. i Örebro, Uddevalla. — Dyltabruk.

HESSE, HANS,

målare och skulptör från Lübeck, var i mitten av 1400-talet verksam i Sverige, han har bl. a. utfört det stora
Birgittaskåpet i Vadstena klosterkyrka (1459) samt även arbeten i kyrkor i Dalarna.

HESSELBOM, Johan OTTO, målare, f. i Ånimskog, Dalsland 1848, d. i Säffle 1913. Han var först yrkesmålare
och kom i 40-årsåldern till akademien. H:s landskap äga en utpräglat dekorativ hållning, vanligen gående i en
förenklad skala med rik omväxling av långsträckta vatten, mörka skogsåsar och stora vidder. Typiskt är den stora
duken Vån land, motiv från Dalsland (N. M.) Repr. i M. M. med Utsikt över sjön Ärran, samt vidare i W., i
galleriet i Venedig och museet i Wien.

HESSEUUS.

1. GUSTAFH. d. ä., målare, f. i Folkäma, Dalarna, 1682, kom 1711 till Amerika, d. i Philadelphia 1755. Han
hade troligen lärt sig porträttmålning i England och har blivit kallad ”Amerikas förste konstnär”. H. har bl. a.
utfört en altartavla (museet i Boston) samt flera ypperliga porträtt (i amerikanska samlingar, ett utmärkt
damponrätt

1 privat ägo i Malmö).

2 .JOHAN H., den förres son, f. i Philadelphia 1728, d. 1778. Liksom fadern utförde han goda porträtt.

3. GUSTAF H. d. y., släkting till föreg., målare, f. i Gagnef, Dalarna, 1727, d. i Stockholm 1775. Han studerade i
Paris och har bl. a. utfört dekorativa målningar i Sthlms slott.

HESSLING, DANIEL, se H/ESUNG.

HEURIN, Nils ERLAND,

arkitekt, konsthantverkare, f. i Stockholm

1865, d. där 1947, stud. vid tekn. högsko-
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lan samt akademien. H biträdde en tid Carl Möller och har självständigt ritat inredningar, bostadshus, kyrkor och
fabriker. Han har även gjort kartonger till kyrkfönster samt ritat praktpjäser i silver, dekorerat praktverk och
framträtt som akvarellmålare och etsare. Repr. i N. M., Stads-mus. Sthlm.

HEURLIN.

1. THEODOR H., målare, tecknare, f. i Stockholm 1867, d. 1953, stud. t. skolan och akademien, även i Finland
och Norge. Han har utfört impressionistiskt hållna landskap i ljus kolorit, gjort kolteckningar till bibliska ämnen
samt ritat karikatyrer, bl. a. i Strix. — Åkers Runö.

2. JOHAN Bernhard H., den förres son, målare, f. i Stockholm 1893, d. där 1951; stud. vid akademien och i
Paris. Han har målat porträtt, naket, landskap och abstrakta saker. — Repr. i N. M. och Mo. M.

HEYBROEK.

1. FOLKE Marius H., målare, konsthantverkare, f. i Amsterdam 1913, stud. på akademien i hemstaden, i
Frankrike, Italien o. s. v. Han har utfört stora dekorativa väggmålningar och mosaiker i Lidköping och
Stockholm, gobeläng i tingshuset i Borlänge, flera kyrkfönster, bl. a. i Säter och Sala, även konstsmiden. —
Repr. i N. M., G. K. M. och Eskilstuna mus.



2. Viveca BRITA Anna Sophia H., f. Hom, den förres maka, målarinna, f. i Bårslöv, Skåne, 1904; studier vid
akademien samt i Holland, Belgien, Frankrike och Italien. Hon har i olja och pastell utfört figursaker, landskap
och djurmålningar samt utgivit ”Folk och färg” med teckningar. Repr: mus. i Örebro, Eskilstuna. — Stockholm.

HEYMAN, FRANK,

skulptör, f. i Göteborg 1880, d. där 1945. Han studerade i München och företog resor till U. S. A., Indien och
Palestina. H. har utfört kubist. betonade, energiskt hållna figurer, t. ex. Lyssnandet till den inre rösten, Ljuset,
Åkallan etc., flera av dessa avsedda för ett planerat teosofiskt tempel.

HEYMAN, HILDA Fredrika, målarinna, grafiker, f. i Vårgårda, Västergötland, 1872, d. i Stockholm 1955; stud.
på Valand, i München och Paris. Hon har målat porträtt, särskilt av barn, judiska genremotiv, hamnstycken med
fiskmåsar och landskap från Shetlandsöarna. — Repr. i museet i Alingsås.

HILDING, GÖSTA Harry, målare, f. i Borgstena, Älvsborgs 1., 1922; har bedrivit studier i bl. a. Frankrike.
England och Tyskland. Han har målat väl-stämda landskap, gärna med vatten samt djurtavlor, särskilt med
hästar. — Borgstena.

HILDIN, JOHAN, se Häglehy. HILFEUNG.

1. Anna Maria, f. Lange, målarinna, f. i Stockholm 1714, d. 1783; utförde bl. a. en del miniatyrporträtt.

2. Carl Gustaf Gottfrid H., den förras son, tecknare, f. i Östergötland 1740, d. i Skövde 1823. Han genomreste
flera landskap i södra och mellersta Sverige, Öland och Gotland, där han avtecknade fornläm-ningar o. dyl. Hans
teckningar (flertalet i K. B., Sthlm) äro utomordentligt eleganta och skickligt gjorda.

HILL, CARL FREDRIK, målare, f. i Lund 1849, d. där 1911. Han studerade vid akademien och sedermera i
Paris, sinnessjuk från 1878. Utom en del smärre landskap från Skåne har H. företrädesvis målat franska motiv,
stundom från Fontainebleau, senare från flodstränder, kusten eller ödsliga partier med vägar och stenbrott.
Utförandet är ofta brett med kraftig penselföring samt välstämd kolorit. Repr. i N. M., W., G. K. M. och särdeles
väl i M. M. (med ett 30-tal arb.)

HILLBOM, GURLY,

textilkonstnärinna, f. i Stockholm 1898, d. 1953. Utb.: Tekn. sk. Lär. Sthlms stads yr-kessk. Medarb. Licium.
Utf. dekorativa broderier. Off arb.: Mässhakar, Karlstads domkyrka, Västerledskyrkan Sthlm m. fl.
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HILLERSBERG, LARS, målare, f. 1937 i Sthlm. Studier vid akademien och studieresa till England. Sysslar
mest med svartvita tuschteckningar med myller av figurer, gatubilder etc. Rept. i N. M., Mo. M., G. K. M. och
Umeå mus. — Stockholm.

HILLESTRÖM.

1. PER H., målare, f. i Väddö prästgård, Roslagen, 1733, d. i Stockholm 1816. Han var först elev hos Taraval,
sedan hos Hårle-man och arbetade en tid som haute-lissevävare samt blev som sådan särdeles skicklig. 1757 teste
han till Paris, där han studerade för Boucher och på akademien. Efter sin återkomst till Sverige ägnade han sig åt
vävnader för slottets räkning, men övergick så småningom alltmer åt måleri. Han utförde s. k.
konversationsstycken, vilka blev särdeles populära. H. målade även flera porträtt, bl. a. självporträtt samt

C. M. Bellman (båda i N. M.), motiv från smedjor, slottsinteriörer etc. Bland hans tavlor märkas: Bonde som
säljer kvastar. Interiör av kungl. museum i Stockholms slott, Köksscen, Jungfru som köper en kärleksvisa, Vid
sybågen (alla i N. M.). Även repr. i G. K. M.

2. Carl Peter H., den förres son, målare, f. i Stockholm 1760, d. där 1812. Han studerade vid akademien,
sedermera i Paris. Liksom fadern var han hautelissevävare, men målade också landskap, påverkade av Be-langer.



Ett par skärgårdsutsikter finnas i N. M., ett landskap i G. K. M.

HILLFON, CURT,

målare, f. 1943. H. har studerat vid Konstfack 1960-63 och vid akademien 1964-66. Deltagit i samlingsutst. i
Lunds Konstmus. och Amos Andersson i Helsingfors 1968. Repr. i Mo. M.

HILLFON, HERTHA Mana Lillemor,

konsthantverkare, skulptör, f. 1921 i Säbro församling, Västemorrlands län. Studier vid Konstfack 1953-57.
Studieresor i Frankrike, Italien och Japan. H:s senare ansiktsmasker är mycket suggestiva likaså de plagg hon
gjort i keramik — koftor,

blusar, hättor. Off. arbeten: Hotellen ”Portalen” i Jönköping, Park Aveny i Göteborg, Operakällaren, Sthlm, M/S
Grips-holm, Sv. paviljongen (restaurangen) i New York 1964-65. Repr. i N. M., M. M., R., i Oslo och i
Trondheim. — Hägersten.

HILLGREN, BROR Gustav, målare, tecknare, f. i Tierp, Uppland, 1881; d. i Stockholm 1955. Stud. vid h.
konstindustriella skolan och akademien sedan i Paris. Han har utfört flera goda porträtt, bl. a. självporträtt (mus. i
Östersund), figursaker, t. ex. Ung arbetare (mus. i Hudiksvall), Brudfärd i Delsbo, landskap m. m. H. har
dessutom gort illustrationer bl. a. till H. C. Andersens sagor. — Repr. i N. M.

HILLGRUND, BENGT Waldemar, målare, f. i Älmhult 1935, elev vid Sk. målarskolan och i Köpenhamn. Han
har utfört impressionistiskt uppfattade porträtt och figursaker, landskap och välstämda stilleben. Repr. i M. M. —
Malmö.

HINNERSON, BENGT, målare, grafiker, f. i Göteborg 1939. utb.: London, Valand. Lär.: Lillhagens psyk.
sjukhus. Gbg. Kombinerar bild och ord i poetiskt och politiskt syfte. — Repr. i N. M., G. K. M., Mus. i Borås,
Sundsvall. — Göteborg.

HJALMARSSON, SWENNE, se Eje, Sven Erik.

HJELM, AXEL,

målare, f. i Stockholm 1868, d. i Göteborg 1944; stud. vid akademien, han har målat figurtavlor och landskap
samt utfört teckningar till arbeten av Etl. Nordenskiöld och Eric von Rosen.

HJELM, BIRGER,

målare, f. i Varv, Östergötland, 1901, d. 1979- Autodidakt. Han har utfört välstämda, naturalistiskt uppfattade
skogsinteriörer, gärna i vårdräkt, slättmotiv och snöstycken.
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HJELM, FANNY Elisabeth Vilhelmina,

målarinna, f. i Lindesberg, 1858, d. i Stockholm 1944, elev vid Slöjdskolan och akademien i Sthlm. Hon har
mest utfört miniatyrporträtt på elfenben, bl. a. av kungl, fam. medlemmar. — Repr. i N. M.

HJELM, Carl JAKOB, målare, tecknare, f. i Falun 1771, d. i Stockholm 1827. Desprez var hans lärare och under
dennes ledning utförde han dekorationer för kungl. teatern. H. erhöll sedermera professors titel, var "kostymrita-
re” samt gjorde förtjänstfulla teckningar till Gustaf III:s skådespel.

HJELM, TORSTEN Regmald Napoleon,

målare, konsthantverkare, f. i Haparanda 1907; stud. vid akademien och i Frankrike. Han har utfört figurala
stuckkompositioner i ett flertal kyrkor i Småland, bl. a. i Agun-naryd, Åker och Dädesjö, samt i restauranger i
Växjö och Sthlm, dessutom glasdekor i teatern i Reykjavik, landskap och stilleben. Repr. i Arkivet i Lund, mus. i
Norrköping och Kalmar. — Båstad.



HJELMQUIST, ARVID Ivan, skulptör, tecknare, grafiker, f. 1882 i Torpa, Östergötland, d. 1959 därstädes.
Studier vid akademien, i Paris och i Köpenhamn. Utfört en rad porträttbyster, porträttreliefer, trästatyetter,
skulpturer och medaljer och han ägnade sig även åt etsning, på senare år åt teckning och bl. a. i värdefulla
blyertsteckningar skildrat sin hembygd. Repr. i N. M., Linköpings mus.

HJERTÉN, INGRID,

målarinna, f. i Grängesberg 1915, stud. hos Berggren och Ollers samt i Paris. Hon har i olja utfört landskap och
stilleben, särskilt blommor. — Danderyd.

HJERTÉN— GRUNEWALD,

SIGRID,

målarinna, f. i Sundsvall 1885, d. i Stockholm 1948, elev i Paris för Matisse. Hon har målat franska gatu- och
klostermotiv, porträtt och figurtavlor samt stilleben med blommor. Konturerna är ofta särdeles lösli-

ga, medan färgen är våldsamt uppdriven i kraftigaste rött och guld. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M.
och Gripsholm.

HJERTQV1ST, IVAR Sture Oskar, målare, f. i Härnösand 1907, stud. vid tekn. skolan i Sthlm. Han har i olja
utfört landskap, ibland med dammbyggnader, vanl. med motiv från Ångermanland och Lappland; även illustrerat
böcker och tidningar. — Stocksund.

HJORTH, BROR,

målare, skulptör, professor i teckning vid akademien 1949, f. i Älvkarleby, Uppland, 1894, d. 1968 i Uppsala,
elev av Bo-urdelle i Paris. Han har utfört figurtavlor, t. ex. Bondbröllop samt porträtthuvuden och figurer, ofta
grovt skurna i trä och målade. Off. arb: bl. a. Reliefer Krematoriska Skogskyrkogården Sthlm och Borås,
altartavla Salabacke kyrka, Uppsala m. fl. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. N. O., W. o. S. M. K. m. fl.

HJORTH, EINAR,

teaterdekoratör, f. i Göteborg 1899, d. där 1962. Utb.: Jens Andresen Gbg, Jens Wang, Oslo. Chefdek. Hbgs
stadsteater 1921-35, St. Teatern Gbg 1936, teaterch. där 1948. Utf. smakfulla, naturalistiska dekorationer. —
Repr.: Drottningholm.

HJORTH, Svante EINAR, målare, f. 1899, d. 1962 i Göteborg; har studerat i Göteborg och utlandet. Han har
målat effektfulla dekorationer för teatern, bl. a. för Stora teatern i Göteborg. — Göteborg.

HJORT, RAGNAR,

arkitekt, f. d. byggnadsråd, f. i Stockholm 1887, d. 1971, utb: tekn. högskolan och akademien, bygn.-råd 1923-
52. Han har bl. a. ritat Stiernsunds nya herrgård, Nobelstiftelsens hus, flera byggnader på Skansen, Tekniska
museet samt flera villor, allt i Sthlm, museum i Halmstad, stadsport i Kalmar, restaurerat och ombyggt stadshuset
i Norrköping, finska beskickningen i Sthlm, Haga slott, nationshus i Uppsala, flera kyrkor etc.
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HJORTH, Svante REIMAR, målare, f. i Göteborg 1899- Han har utfört ett stort antal teaterdekorationer, bl. a. till
Helsingborgs stadsteater och till Stora teatern i Göteborg. — Repr. i Drottningholms teatermuseum. — Göteborg.

HJORTH, Henry SVEN Arne, målare, f. i Hörby, Skåne, 1925, elev på Sk. målarskolan. Han har utfört landskap
och stilleben med odlade blommor. — Hörby.

HJORTZBERG, Gustaf Olof (OLLE), målare, tecknare, f. d. professor, f. i Stockholm 1872, d. 1959 i Sthlm, har
studerat vid akademien samt i Paris, Italien, Spanien, Grekland och Asien; prof. vid akademien 1911-37. Han har
målat några staffli-tavlor: figurer och landskap (bl. a. i G. K. M.), men mest gjort sig känd för sina storslagna,



dekorativa arbeten (fresker) i kyrkor, t. ex. i Klara, Engelbrekt och Matteus i Sthlm. Uppenbarelsekyrkan i
Saltsjöbaden, Klosterkyrkan i Lund, Eds kyrka, Bodafors kyrka, vidare i Stockholms rådhus, Linköpings
läroverk, Alingsås församlingshus, krematorium i Norrköping, gravkor i Avesta, Johan Mortonmus. i
Philadelphia etc. H. har även på ett mästerligt sätt illustrerat Gustav V:s bibel, ritat bokband etc. Repr. i N. M.,
G. K. M. W. och M. M.

HJULSTRÖM, DANIEL, dekorationsmålare, verksam vid mitten av 1700-talet i Östergötland. H. utförde
dekorativa målningar i Trehörna kyrka i Östergötland samt i Sankt Larskyrkan i Linköping. H. hade originella
kompositioner, präglade av en djupsinnig symbolism.

HOCKEMEIER, Anna-Lise (ANN) Margarethe,

målarinna, konsthantverkare, f. i Helsingfors 1901, elev vid tekniska skolan och Althins målarskola, Sthlm, även
studiet i Finland. Hon har utfört blomstermotiv, ofta i lack på konsthantverksföremål. — Liding-ö.

HOFFBRO, Peter Lorens,

målare, f. 1710, d. i Stockholm 1759, känd

genom Fredmans epistlar. Han gjorde takdekorationer i ”Gröna Lund” (bevarade), porträtt i träsnitt med färg etc.

HOFFLER, BALTZAR (Baltzarsson), målare, tecknare, f. 1720 i Nyköping, d. 1797 på Bergshammar i
Södermanlands län. Elev till O. Arenius 1742 och företog en tesa till Holland för att utbilda sig till porträttmålare
1744. Repr. i N. M. med teckningar i svartkrita, de flesta porträtt.

HOFFLER, Sara Mana CHRISTINE, målarinna, f. i Östraby, Skåne, 1838, d. i Stockholm 1923. Hon studerade
vid konstakademien samt i Paris och har utfört goda porträtt, figursaker och interiörer i en väl-stämd kolorit. —
Repr. i M. M.

HOFFMAN, JONAS, målare, f. i Örebro 1726, d. i Stockholm 1780. Han var i Stockholm elev hos J. Pasch och
studerade sedan i Paris och Italien. Blev 1772 professor vid akademien. Han var påverkad av antiken och har bl.
a. utfört en altartavla i Klara kyrka, dörrstycken på Sthlms slott, porträtt samt Danaé och guldregnet (i N. M.).
H:s arbeten äro korrekta och torrt ”akademiska”.

HOFFMAN, Olof,

målare, f. omkr. 1640, d. i Stockholm 1709- Han fick av Erik Dahlbergh i uppdrag att avbilda fanor och troféer,
tagna under 1600-talets krig. Likaså ritade han nya fanor och standar. Hans prydliga målningar förvaras i
Krigsarkivet.

HOFFMEISTER, SAMUEL,

skulptör, f. 1764, d. i Stockholm 1818,

elev av Sergel. Hans arbeten utmärka sig

genom en viss realism; nämnas må en byst

av C. G. Pilo (i akademien), porträtt-

medaljonger av Benjamin Franklin (N. M.)

etc.

HOFFSTEN, ALBERT, målare, f. 1888, d. 1927. Han studerade bl. a. vid Konstnärsförbundets skola i
Stockholm, sedermera i Paris. H. har utfört koloristiskt framstående porträtt och figursaker, gärna i landskap, t.
ex. Flickporträtt
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(i Mo. M.) samt stilleben (i W.). Även N. M.

HOFUNG, SALOMON, målare, f. 1778, d. i Stockholm 1827. Han har utfört landskap och små genretavlor, men
är mest känd genom miniatyrporträtt, av vilka ett par i G. K. M.

HOFLUND, IVAN Per Erik, målare, konsthantverkare, f. i Bäckebo, Småland, 1887, d. i Kalmar 1948; elev vid
tekn. skolan och akademien i Sthlm, vidare studier i Danmark, Holland, Tyskland och Italien. Han har målat
vederhäftiga porträtt och figursaker, seccomålning i Borgholms läroverk, altartavla i Långemå-la, landskap från
Öland och Gotland samt sjöstycken.

HOFSJÖ, LARS,

målare, konsthantverkare, f. 1931 i Sthlm. Studier vid Konstfack 1952—56. Utställningar bl. a. i Stockholm
1958 och 1964, Göteborg I960. Erhållilt Svenska Slöjdföreningens stipendium 1957 och Föreningen Nordens
stipendium 1959 och 1963. Utfört ridå i applikation och en relief i smide till Folkets hus i Horndal, Kopparbergs
län.

HOFTERUP, LARS Julius, målare, f. i Hofterup, Skåne, 1874, d. i New York, U. S. A. 1954. Han utförde
amerikanska landskap, ofta romantiskt betonade och i akvarell. — Repr. i ett flertal museer, bl. a. i Cleveland,
Philadelphia och Washington. — H. hade Under en lång följd av år en flitigt besökt målarskola.

HOFVANDER, MARGARETA BILLE-H.,

målarinna, tecknare, f. i Saltsjöbaden 1914; konststudier i Stockholm, Paris och under resor i Europa. Hon har
utfört abstrakta figurkompositioner och stilleben. Off. arb: Skånes Allm. Rest. AB, Malmö. Repr. i N. M., M. M.
— Malmö.

HOFVERBERG, CARL,

militär, målare, f. i Ragunda 1695, d.

1765. Utom porträtt har han utfört altar-

tavlor, bl. a. i Sundsvalls, Rödöns och Stöde kyrkor samt ett 30-tal figurmålningar i Härnösands domkyrka,
dessutom stelt arrangerade stilleben.

HOHENTHAL-ANDERSSON, se Andersson, L.

HOL, ANDERS,

målare, grafiker, f. i Mora 1867; har studerat vid tekniska skolan och akademien i Sthlm. Han har målat präktiga
folktyper från Dalarna, interiörer med figurer, t. ex. Bakning i en morastuga, landskap med fäbodmotiv samt djur,
t. ex. getter. Hans tavlor utmärkas av en sund realism. — Fär-näs, Mora.

HOLGERSSON, William GERT Carlheim,

målare, f. i Malmö 1931, elev på Sk. målarskolan och i utlandet. Han har i mjuka konturer och dämpad kolorit
utfört figur-saker, gatupartier, landskap och stilleben. — Malmö.

HOLGERT MÅLARE, eg. Holger Hansson,

målare, f. omkr. 1570, d. i Stockholm 1624. Han utförde porträtt av Karl IX och hans barn samt var även anställd
vid utsmyckningen av Sthlms slott. Likaså är H. känd genom ett porträtt av Gustaf II Adolf i 1618 års
kyrkobibel.

HOLM, ANDERS,

målare, f. omkr. 1770, d. i Stockholm omkr. 1828. Han var elev av Korn och målade små, fint utpenslade
landskap, gärna i grågrön ton. Några månskensstycken av H. äro också kända.

HOLM.



1. Sten AXEL Gustav H., målare, tecknare, grafiker, f. i Uppsala 1914, d. 1961 i Åmål; stud. vid h.
konstindustriella skolan och akademien, resor i Danmark, Italien och Frankrike. Han har målat figursaker,
stundom naket, italienska landskap och djur.

2. STIG Erik Gustav H , den förres bror, möbelarkitekt, f. i Saltsjöbaden 1919, ge-
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nomgått h. konstindustriella skolan. Anställd vid Norrbottens industrifören. — Luleå.

HOLM, Per DANIEL, målare, f. i Malingsbo, Dalarna 1835, d. i Stockholm 1903, studerade först till ingenjör
och var maskinritare. Han blev sedan elev vid akademien och for som stipendiat till Düsseldorf, München, Paris
o. s. v. 1881 blev han ord. professor vid akademien, där han även fungerade som konservator. H. har målat
särdeles friskt uppfattade landskap med motiv från Bergslagen och Norrland; som akvarellist var han mest
framgångsrik. Han är repr. med ett flertal arbeten i N. M. samt med ett par dukar i G. K. M.

HOLM, Gudrun,

målarinna, f. i Berlin 1913, har studerat vid akademien där samt i Stockholm. Hon har ofta i pastell, utfört
figursaker, djurbilder samt landskap. Repr. i Kalmar museum och H. M. K. — Stockholm.

HOLM, HANS,

målare, grafiker, f. 1933 i Linköping, d. i Torremolinos 1971. Utb.: akademien. Teckn.-lär. Linköping,
Norrköping. Off. arb.: Väggmåln. daghem Årsta. — Repr. i N. M., mus. i Linköping.

HOLM, GUSTAF Albert, målare, f. i Gävle 1868, d. 1954, stud. vid teckn. skolan i Sthlm samt i Tyskland och
Italien. Han har mestadels i olja målat sommarlandskap, skogsmotiv, gatupartier samt fjällandskap från Lappland
och Jämtland.

HOLM, KJERSTIN Birgit, skulptris, konsthantverkare, f. i Malmö 1909, d. i Stockholm 1953. Studier vid tekn.
skolan i hemstaden, vidare i Dresden och vid h. konstindustriella skolan i Sthlm. Hon har utfört goda
porträttbyster, t. ex. Ensam och Ung medicinare, samt arbeten i silver. Repr. i Gripsholm.

HOLM, THOMAS Campanius, kopparstickare, topograf, f. omkr. 1670 i Stockholm, d. 1702 därstädes. Från
1693

anställd som ritare, amanuens och notarie vid Antikvitetsarkivet. Sin främsta insats har H. gjort med sin bok
”Kort beskrif-ning om provincien Nya Swerige uti America” 1702, illustrerad i kopparstick med kartor över
Nord- och Sydamerika, Virginia och Nya Sverige. Repr. i N. M. och K.

B.

HOLM, TURE Fredrik, målare, grafiker, f. i Stockholm 1890, d. 1961 i Norge, har studerat på Wilhelmsons
målarskola i Sthlm samt grafik i Berlin. Han har målat goda landskap med motiv från Telemarken i Norge samt
likaledes interiörer från bondstugor där. Dessutom träsnitt och raderingar. — Repr. med grafik i N. M. och Mo.
M.

HOLM, ÅKE,

keramiker, skulptör, f. 1900. Utbildad i keramisk teknik vid den 1928 nedlagda Kärlfabriken i Höganäs. Har i
stengods utfört skålar, vaser etc. samt figur- och djur-skulpturer i tunga former med dova, mustiga galsyrer. För
Gustav Adolfs-kyrkan i Borås har H. utfört ett expressivt Kristushuvud. Repr. i N. M., M. M., H. M. K., mus. i
Helsingborg, Höganäs. — Höganäs.

HOLMBERG, Adam Peter, målare, f. i Stockholm 1762, d. 1819, elev av Desprez. Han utförde flera dekorativa
arbeten på Stockholms slott, teatermålningar etc. H. anlade även ett taptettrycke-ri i Stockholm.



HOLMBERG, EUGEN, målare, tecknare, författare, f. i Stockholm 1911- Autodidakt. Studieresor i Danmark,
Norge, Ryssland. Målar natur och Stock-holmsmotiv i en lågstämd färgskala. Off. arbeten: Serafimerlasarettet (2
målningar). — Stockholm.

HOLMBERG, Julani ASTA Semona, målarinna, f. i Maglehem, Skåne, 1900; har studerat vid akademien samt i
Paris, England och Italien. Hon har utfört porträtt, en altartavla i Humla kyrka, Västergötland, samt vårlandskap,
gärna stilla vatten och parismotiv, dessutom lämnat illustrationer till tidningarna. — Repr. i Norr-

13 — Svenska konstnärer
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köpings, Linköpings och Västerås museer. — Stockholm.

HOLMBERG, ECA, se Jacobson Ewa.

HOLMBERG, HARRY, målare, tecknare, f. i Stockholm 1900, självlärd. Han har utföart porträtt, naket samt
stockholmsmotiv, särskilt från Fjällgatan, hamnen och kyrkor. — Stockholm.

HOLMBERG, KARL GUSTAV, målare, grafiker, f. i Gullholmen, Bohuslän, 1916; stud. bl. a. för Griinewald
samt i utlandet. Han har utfört mariner och kustbilder med fartyg i dram. situationer, erinrade om Marcus
Larsons arb. — Repr. i G. K. M., M. M., Landskrona, Hälsingborgs, Linköpings, Norrköpings, Eskilstuna m. fl.
museer. — Kanarieöarna.

HOLMBERG, Esther MARGIT, målarinna, sångerska, f. i Göteborg 1912. Hon har studerat på slöjdföreningens
skola och hos Otte Sköld samt utfört porträtt, landskap och blommor, även illustrerat egna barnböcker. —
Göteborg.

HOLMBERG, TORSTEN GUNNAR Ivan,

grafiker, f. i Brunneby, Östergötland, 1905, har studerat vid Blombergs målarskola samt akademiens grafikskola.
Han har utfört förtjänstfulla etsningar med landskap, gärna höstmotiv. — Repr. i N. M. och S. M. K. — Valla.

HOLMBERGSSON, JOHAN, målare, tecknare, f. i Uppsala 1804, d. i Lund 1835, studerade vid akdemien.
Utom några föga intressanta oljemålningar med historiska motiv har H. gjort en samling scener ur sv. historien,
av vilka han själv etsade några i koppar. Bäst lyckades han med humoristiskt uppfattade teckningar från
sällskapslivet i Lund, dess torg-och marknadsscener etc., vilka äga ett icke ringa kulturhistoriskt värde.

HOLMDAHL, GUSTAV Fredrik, arkitekt, f. i Göteborg 1879, d. 1958, stud. vid Chalmers i Göteborg samt vid
tekn.

högskolan i Karlsruhe, sedan vid akademien i Sthlm. Han har bl. a. ritat seminarium i Umeå. Ultuna
lantbrukshögskola, kemiska inst. i Lund, fysiska Nobelinst., privatbostäder, restaurerat flera kyrkor etc.

HOLMER, FRITZ Reinhold, målare, grafiker, f. i Borås 1906, d. 1967 i Portugal, har studerat vid akademien
samt vidare i Frankrike, Holland, Belgien och Italien. Han har målat åtskilliga välstämda porträtt, figursaker, t.
ex. Marianne i rött, Sovande flicka, landskap — Den gamla gården — stilleben och blommor. — Repr. bl. a. i
Mo. M. och W.

HOLMGREN, Carl Fredrik (EIGGE), målare, grafiker, f. i Lund 1875, d. 1969, stud. i Malmö och Köpenhamn
samt i Paris. H. har utfört porträtt och figursaker samt landskap, ofta i en dov kolorit, som dock vittnar om
ingående naturstudium. — Repr. i M. M., Lunds universitet och Tomelilla museum. — Helsingborg.

HOLMGREN, Carl GUSTAF, målare, f. i Abild, Halland, 1835, d. i By, Dalarna, 1926. H. var ritmästare vid
Uppsala universitet och har bl. a. utfört porträtt, några altartavlor samt genrestycken.

HOLMGREN, Karl GUSTAV,



Leonard,

målare, grafiker, presskommissarie, f. 1888 i Sthlm. Utbildning som grafiker och målare vid Konstfack och C.
Althins målarskola i Sthlm. H. har utfört landskap, porträtt och figurer. Har under en längre tid varit verksam
som presskommissarie vid N. M. och Stockholms stadsmus. Repr. i N. M. med grafik och i H. M. K.

HOLMGREN, HERMAN Teodor, arkitekt, f. i östad, Västergötland, 1842, d. 1914. Han studerade vid
akademien och sedan i utlandet. H. har bl. a. ritat Uppsala universitetsbyggnad, Sundsvalls enskilda bank,
landsstatshusen i Falun och Luleå, några dövstumsskolor o. s. v.

HOLMGREN, Jean LEO,

skulptör, f. i Paris 1904, har studerat vid
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akademien samt på Kgl. myntet för prof. E. Lindberg. Han har utfört flera medaljer. Repr. i Myntkab. och Tekn.
mus., Sthlm, Oslo, Köpenhamn. — Stockholm.

HOLMGREN, MARTIN Hjalmar, skulptör, tecknare, f. 1921 i Degerfors, d. 1969. Teckningslärare och
slöjdlärare. Ett flertal resor till Spanien, Italien, Jugoslavien, Grekland. Modellerat skulpturer med
rörelseproblem av abstrakt karaktär, även tecknat figurer. Offl arbeten: Betongrelief för Posthuset, Landskrona,
bronsrelief till Nya Kyrkan, östertälje. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Norrköpings mus. H. M. K., i
Oslo etc.

HOLMGREN, Johan Leon SIXTEN, målare, f. i St. Tuna, Dalarna, 1906, autodidakt, har utfört företrädesvis
landskap med motiv från Dalarna, t. ex. Vinter från mitt fönster. — Borlänge.

HOLMGREN, THURE Alexander Reinhold,

målare, f. i Malmö 1898, autodidakt. Han har utfört stämningsmättade strandmotiv, med molnig luft samt
dekorativa arbeten i samlingslokaler. — Åhus.

HOLMLUND.

1. JOSEFINA H., målarinna, f. i Stockholm 1827, d. 1905. Hon studerade i Stockholm och Düsseldorf och har
utfört landskap, vanligen med fjäll från Norrland och Norge.

2. JEANETTE H., den förras syster, se Meller, J.

HOLMLUND, Margaretha Helena, f. Åbom,

målarinna, f. i Stockholm 1781, d. 1821. Hon har utfört en del arbeten i olja, vanligen med allegoriska ämnen

HOLMLUND, VIKTOR, målare, f. i Trehörningssjö, Väster-norrlands län, 1884, d. i Örnsköldsvik 1938;
studerade vid akademien. H. har målat fint uppfattade landskap från trakten av Lycksele och Torneå, gärna
gråtona-de eller aftonstämningar.

HOLMQUIST, HOLMQUIST:

HOLMQUIST, Maj GUNBORG (GUN),

målarinna, textilkonstnärinna, f. 1921 i Örebro. Studier vid Konstfackskolan i två år. H. utförde 1953 en
väggmålning i olja i Fredriksbergs skola (Viby, Närke) och är repr. i Norrköpings mus. med en rya
”Hällristningen”.

HOLMQUIST, LARS Gunnar, målare, grafiker, f. 1913 i Svalöv, Skåne. Studier på Sk. målarskolan m. fl. Resor
i Europa och Nordafrika. Han har utfört figurkompositioner, landskap och abstrakta saker. Off. arbeten: Mosaiker
i Skallbergsskolan och Västergården i Västerås, keramikvägg i Idrottshallen, Kristianstad. Repr. i N. M.,
museerna i Kristianstad, Linköping, Norrköping, Eskilstuna och Västerås. — Stockholm.



HOLMQUIST, LOLO, målarinna, f. i Grava, Värmland 1920. Autodidakt. Studieresor till Frankrike, Spanien,
Italien, Nordafrika och Ryssland. Utfört porträtt, bl. a. självporträtt, landskap i olja, akvarell och vaxkrita. På
senare år landskapsabstraktioner i fritt färg- och formspel i blått och grönt. Off. arbeten: Tekniska gymnasiet,
Linköping, Karlskoga lasarett etc. Repr. i N. M. och Linköpings mus. — Rimforsa.

HOLMQUIST, NILS,

målare, f. 1886, d. 1918. Han utförde populära figur- och landskapstavlor, t. ex. Valborgsmässoeldar, samt motiv
från skärgårdar.

HOLMQUIST, Erik SIGVARD, målare, f. i Malmö 1911, privata studier. Han har bl. a. utfört välkomponerade
blomsterstycken i harmonisk kolorit. — Malmö.

HOLMQUIST (-ALEXANDERS-SON), DAGMAR,

målarinna, skulptör, f. i Stockholm 1914. Utb.: akademien, Blombergs målarsk., Valand. Teckn.-lär. grundsk.
Gbg 1961-
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72. Utf. lyriska landskap, karakt. porträtt.

— Repr. i Teaterh. mus., Gbg. — Göteborg.

HOLMSTEN, Olov (OLLE) Verner, skulptör, f. i Uppsala 1915, har studerat vid akademien. Han har utfört kärvt
hållna fantasifigurer, t. ex. Göta, belönad med första pris i skulpturtävlan i Malmö. — Lidingö 1.

HOLMSTRÖM, LARS August, konsthantverkare, f. i Hanebo, Gävleborgs län, 1894. Han har studerat vid
tekniska skolan i Stockholm samt i Danmark och Tyskland. H. har mestadels utfört konstnärliga smiden, bl. a. för
kungl. slotten.

— Dattevik, Arvika.

HOLMSTRÖM, OTTO Alexis, målare, f. i Göteborg 1866, d. i Stockholm 1915, bl. a. elev av Carl Larsson. Han
har målat landskap, ofta med motiv från Visby (ett sådant i N. M., ett i G. K. M), gatupartier fr. Briigge,
hamnstycken, skärgårdsbilder, interiörer, ofta i akvarell etc. Aven teckning i N. M.

HOLMSTRÖM, Bengt Rontus Richard,

tecknare, journalist, f. 1916 i Malmö. Studier på Göteborgs Musei Rit- och målarskola, genomgick samtidigt
kvällskurser i teckning på Slöjdföreningens skola. H:s konstnärliga verksamhet ligger helt på tid-
ningsteckningens och tidskriftsillustratio-nens omtåde. Han arbeter helt i tusch. Repr. i G. H. M.

HOLMSTRÖM, SVEN Göran, konsthantverkare, skulptör, tecknare, f. 1924 i Bromma. Studier vid Konstfack.
Arbetar med textilier och svetsade järnskulpturer även tillsammans med mosaik och betong. Off. arbeten:
Betongtelief i Vällingby medborgarhus 1956, ”Delar ur vår fantastiska värld”, betong, Brunnsängskolan i
Södertälje, arkitektonisk utformad ljusgård genom fyra våningsplan i Lantstat-huset i Örebro. Repr. i Mo. M.,
Norrköpings mus. och Arkivet, Lund. — Bromma.

HOLMSTRÖM.

1. Anna TORA Vega Elisabeth H., målarinna, f. i Åkarp, Skåne, 1880, d. 1967, stud.: Valand, sedermera i
Dachau och Paris, resor i södra Europa och Algier. Hon har utfört porträtt och figurer, t. ex. orientaliska
folktyper, vanligen i en kraftig kolorit, samt stilleben; även abstrakta saker. — Repr. i Mo. M. med bl. a. Gosse
med snäcka, i N. M., G. K. M., Hälsingborg, Ystad, samt i M. M., bl. a. med självporträtt. — Lund.

2. Carl Anders TORSTEN H., den förras broder, tecknare, grafiker, författare, f. i Åkarp, Skåne, 1884, d. i
Göteborg 1946, har studerat i München, på Valand och i Paris. Han har utfört teckningar i dagspressen, illustrerat



egna och andras böcker samt gjort kraftigt skurna träsnitt etc. — Repr. i N. M., G. K. M. och M. M.

HOLMSTRÖM, Yngve WALTER, målare, f. i Stockholm 1912, autodidakt, studieresor i ett flertal länder. Han
har målat landskap, ofta med Närkemotiv, och stadsbilder, bl. a. från Paris. — Repr. i Kumla stads konstsaml. —
Skylberg.

HOLMSÄTER, Carl OLOF Napoleon,

målare, f. i Oskarshamn 1916, självstudier. Han har utfört porträtt, nakna figurer samt landskap, stundom med
motiv från Gotska Sandön och Gotland. — Stockholm.

HOLSBY, PAUL,

målare o. grafiker, f. 1921 i Norrtälje. Vistats och rest i Sydeuropa, Nordafrika och Västindien. Utbildad hos
prof. André Lho-te i Paris. Repr. på museer i Sverige, Frankrike och USA. 1978 invald som medl. i Academia
Italia och erh. ak. guldmedalj. Separatutst. ett tiotal i Paris fr. o.m. 1957 å bl. a. Lucy Krogh och Andre Weil,
Bryssel, Västtyskland, USA och Canada. Thord Bäckström i GHT skriver att ”en bild av H. kan vara som ett helt
nöjesfält, där man kastas in i jazzigt slängda krumelurer som snuddar vid likheter av ting eller antyder figurer och
rörelser, alltsammans långt bortom all vardaglig erfarenhet. Ett ymnigt fritt associerande som nystar ur sig
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festliga otroligheter”. Lexikon: Sv. konstnärer, Natur och Kulturs konstlex, Annua-ire de l’art International, Paris
o. Artisti italiani contemporanei, Rom och Svenskt konstnärslexikon, Malmö. — Brunnby, Nyhamnsläge.

HOLST, AGDA,

målarinna, f. i Kristianstad 1886, har studerat bl. a. i Paris och München. H. har ut-fört eleganta porträtt, t. ex.
självporträtt i M. M., några stadsmotiv från Kristianstad samt i hög grad välkomponerade stilleben, gärna med
blommor och böcker i en ofta ljus, delikat kolorit. Hon är vidare representerad i museerna i Kristianstad,
Karlstad, Tomelilla och Gripsholm. — Kristianstad.

HOLST, EMMA Augusta Louise, skulptris, f. i Hälsingborg 1880, har studerat i U. S. A., Vid akademien i
Köpenhamn samt vidare i Italien. Han har modellerat realistiskt hållna porträtthuvuden samt figurer. —
Hälsingborg.

HOLST, Johan Carl.

målare, f. 1746, d. i Rom 1797; studerade i sistnämnda stad och utförde landskap i blågrå toner med italienska
motiv. Repr. i akademien.

HOLST, JOHAN Gustaf von, målare, militär, f. i Stockholm 1841, d. där 1917. Han var bl. a. Nils Anderssons
elev och har målat ett stort antal djurtavlor, ofta med hundar och rävar.

von HOLTEN, RAGNAR Eric Alfred,

målare, tecknare, f. 1934 i Gleiwitz, Tyskland. Började teckna och måla 1950, doc. konstvetenskap 1969,
hospitant vid akademiens skola för Grafisk konst. Studieresor till Paris, Amsterdam, London och Rom. Ägnar sig
åt surrealistisk konst med asketiska drag. Utgivit 1962, ”Imaginär verklighet”, essayer om konst och ill. Lars
Bjur-mans franska antologi ”Fantastika” och Lars Noréns ”Encyklopedi”. Repr. i N. M., M. M., Mo. M.,
Norrköpings mus., Västerås mus. och Göteborgs stads samlingar. — Stockholm.

HOLTERMANN, MAJA, f. Bergh, målarinna, f. i Stockholm 1899, stud. hos Wilhelmson, vid akademien och i
Paris. Hon har utfört landskap och blommor i olja. Repr. i Mo. M. H. M. K. — Stockholm.

HOLTERMANN, REINHOLD Oscar Christian,

målare, tecknare, f. i Stockholm 1899, d. 1960 i Tranås, elev på Althins målarskola samt vid akademien,



studieresor i Italien, Spanien och Nordafrika. — Han har i olja målat goda porträtt och realistiska figursaker samt
vidare brett hållna landskap, gärna i en fint gråstämd kolorit med motiv från Bohuslän och Stockholms skärgård.
— Repr. i N. M., Mo. M., Gävle och Linköpings museer.

HOPPE, Bror (BRUNO) Christian, målare, f. i Ystad 1859, d. i Malmö 1937. Han studerade vid akademien,
sedan i Köpenhamn och Paris. Hade flera år en mycket besökt målarskola i Malmö. H. har utfört ett stort antal
porträtt, under hans sista år torra konventionella, flera ypperliga figursaker, bl. a. kvinnoakter, interiörer,
gatupartier och några friska landskap. Som akvarellist med orientaliska typer var H. särdeles framstående. —
Han är väl repr. i M. M.

HORN af EKEBYHOLM, ADAM, målare, generallöjtnant, f. 1717, d. i Stockholm 1778. Han har utfört en del
landskap, t. ex. Vy från Venedig (N. M.).

HORN-HEYBROEK, V. BRITA A. S., se Heybroek.

HOSSE, NILS Alexander, målare, tecknare, f. i Nyköping 1910. Studerat vid Nya Målarskolan samt för Otte
Sköld. Han har bl. a. utfört porträtt och bokomslag. Repr. i Vänersborgs museum. — Färgelanda.

HOVING, Per FOLKE, målare, tecknare, f. 1871 i Stockholm, d. 1938 därstädes. Studier vid akademien 1888-
94. Har målat stämningsfyllda landskap från Lappland, och bl. a. utgivit ill.
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”Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län”, otig. teckningarna i Notd. mus. Repr. i N. M. med
handteckningar.

HRADIL, BÉLA Adalbert, målare, f. i Miskolc, Ungern, 1885, studier i Budapest, Tyskland och Frankrike. Han
har utfört naturalist, hållna porträtt, landskap och stilleben. — Sv. medborgare 1933. — Hälsingborg.

HUBBOMÄSTAREN, skulptör i början av 1300-talet. Påverkad av gotiken har han snidat figurer till altar-verk i
Hubbo och By samt av S:t Erik i Glanshammar k:a Närke.

HUBER, WALTER Karl, målare, tecknare, grafiker, f. 1933 i Zürich, Schweiz. Studier vid Kunstgewerbeschule,
Zürich, Konstfack och akademien. Studieresor till Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien etc. I sitt måleri har H.
arbetat med några få tema, framför allt en rödgrå sten, som han målat, tecknat och använt i raffinerade
tygcollages, även monotyper med små former som liknar blomblad eller krusade pappersremsor. Off. arbeten bl.
a. oljemålning 1959 ”Korset” i Huddinge nya församlingshem och oljemålning ”Snöstorm” i Astra, Södertälje.
Repr. i N. M., Mo. M., Västerås stads samlingar och Landes bibliotek i Bern. — Stockholm.

HULLGREN.

1. Carl OSCAR H., målare, f. i Målilla, Småland, 1869, d. i Sthlm 1948, studerade vid akademien samt i London,
resor till ett flertal länder i Europa, Asien och Afrika. Utom en del kustbilder från Portugal och Italien har H.
nästan uteslutande under flera decennier ägnat sig åt skildringen av klipporna och havet kring Bornholm och
särskilt Christiansö. På ett ypperligt sätt har han målat havet i storm, men även skickligt fångade aftonstämningar
med öarnas gamla fästningsverk mot oväders-luft. — Repr. bl. a. i N. M., G. K. M., M. M., W., S. M. K., Lunds
univ., Norrköpings museum Nationalgalleriet i Buenos Aires etc.

2. JULIE Elise H., f. Dinesen, den förres maka, målarinna, f. i Aalborg 1879,d. 1963 i Sthlm, har studerat i
Köpenhamn och Paris samt under resor i Sydeuropa och Tunis. Hon har utfört goda porträtt bl. a. prof. E.
Lehmann, landskap och läckra blomsterstycken.

HULLING, YNGVE Emanuel, målare, f. i Kimstad, Östergötland, 1897, har studerat vid h. konstindustriella
skolan och akademien i Stockholm. Han har utfört porträtt och välstämda landskap. — Teckningslärare. —
Göteborg.



HULT, Otto RAGNAR, målare, tecknare, f. i Åmål 1916, autodidakt, studieresor i utlandet. Han har utfört
figursaker, t. ex. Dam i grönt, parklandskap, stilleben etc. — Repr. i Mo. M., G. K. M. o. s. v. — Tösse.

HULT, TORSTEN Edgart, målare, f. i Höganäs 1922, stud. vid Sk. målarskolan, i Köpenhamn o. s. v. Har målat
abstrakta saker i brokig färg. Off. arb: Glasmosaik Barnavårdscentralen Höganäs. Repr. i N. M., M. M., Arkivet i
Lund etc. — Höganäs.

HULDT, ÅKE Hampus, inredn.-arkitekt, f. i Västervik 1910, rektor för slöjdföreningens skola i Göteborg 1945-
50. Rektor Konstfack 1964. Han har utgivit flera arbeten i konsthantverk och hemslöjd samt verkat för skapandet
av vackra och goda möbler. — Lidingö.

HULT-WÅHLIN, HILDUR, målarinna, grafiker, f. i Helsingfors 1872, d. i Stockholm 1904. Utb.: akademien.
Utf. real. genrebilder, barnporträtt, interiörer. — Repr. i K. B.

HULTBERG, A. ASTRID, se Sampe.

HULTBERG JOHN Wilhelm, målare, tecknare, f. i Hälsingborg 1928. Autodidakt. Utfört bl. a. landskapsmotiv i
akvarell och pastell. — Hälsingborg.

HULTCRANZ, TORE Lennart, målare, grafiker, f. 1923 i Djursholm. Stu-
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dier vid Otte Skölds målarskola, akademien och på resor i Norge, Frankrike, Italien, Spanien etc. Har framför allt
utfört land-skapsabstraktioner i rött och grönt. Off. arbeten: Glasmålning i Sv. Handelsbankens huvudkontor,
Sthlm, alfrescomålningar i Läkarhuset, Vällingby och Sv. Metallverken, Västerås. Repr. i N. M., Mo. M.
Västerås och Hudiksvalls mus. — Djursholm.

HULTÉN, BO,

målare, f. 1945 i Malmö. Autodidakt. Resor i Europa. H. har erhållit Skånes Konstförenings stipendium 1964,
Malmö Sparbanks stipendium för konstnärer 1966 och Ellen Trotzigstipendiet 1967. Dek.-arbete i Sv.
Handelsbanken i Malmö. Repr. i Mo. M. och M. M. — Malmö.

HULTÉN, CARL-OTTO Helmer, målare, tecknare, grafiker, f. 1916 i Malmö, autodidakt. Resor i Frankrike och
Schweiz. Utfört surrealist, arb., bl. a. s. k. frottage. Ingick i Cobragruppen, som arbetade med både fabel och
verklighet. Off. arbeten: Emaljmålningar i Pilevallskolan i Trelleborg, skulpturanläggning för Rosengårdstaden,
Malmö. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., museerna i Norrköping, Eskilstuna, Umeå och Ystad, Arkivet i
Lund, L. B. m. fl. — Malmö.

HULTÉN, FREDRIK William, målare, f. i Malmö 1919, stud. på Sk. målarskolan och i Köpenhamn. Han har
utfört kuperade, välstämda landskap, ofta med motiv från sydöstra Skåne, även figurtavlor och stilleben. —
Malmö.

HULTÉN, Mary (MAJ), f. Lindman, målarinna, tecknare, skulptris, f. i Örebro 1886, stud. vid akademien. Hon
har modellerat djur samt gjort teckningar till ett flertal barnböcker i U.S.A. — Djursholm.

HULTGREN, ANDERS, målare, f. i Arboga 1763, d. omkr. 1840. Han studerade vid akademien och utnämndes
till hovmålare. H. utförde historiska ämnen, t. ex. Ragnar Lodbrok brandskattar Paris (i Kungl. slottet) samt
dekorerade några salar på Stockholms slott, Tullgarn och Rosersberg.

HULTGREN, LARS HUCK, målare, grafiker, skulptör, f. 1931 i Sthlm. Studier vid Konstfack och akademiens
grafiska avd. Studieresor till England och Ryssland. H. är något av en sentida kur-bitsmålare, originella
skulpturer, grant bemålade träfigurer. Off. arbeten bl. a. polykrom trärelief för AB Alfa-Laval och polykrom
träskulptur ”Vattenfallet’’ i Solna Stadsbibliotek. Repr: mus. i Linköping, Gävle, Sthlms stadsmus. —
Stockholm.



HULTHÉN-WESTERGREN, LILLY, se Westergren, L.

HULTMAN, Henning OLOF, målare, tecknare, f. i Ramnäs, Västmanland, 1890, elev hos Wilhelmson. Han har
utfört porträtt, ofta i interiör, kustlandskap och blommor i välstämd färg och naturalist. uppfattning. — Leksand.

HULTSTRÖM, Gustav Adolf KARL Mauritz,

skulptör, f. i Stockholm 1884, d. 1973, stud. vid akademien. H. har bl. a. modellerat Engelbrektsmonumentet i
Falun, monument över John Bauer i Jönköping, fontänen Befriaren i Örebro samt fontänen S:t Kristoffer i
Stockholm. Han har dessutom gjort dekorativa reliefer, porträttbyster, t. ex. prins Carl, Gustaf Cederström, och
medaljer. — Repr. i Mo. M., Nyköpings och Västerås museer samt i Wien. — Stockholm.

HUMBLA, I. Per IVAN H„ målare, grafiker, f. i Falkenberg 1888, d. 1962 i Gryt, har varit elev på Valand samt
hos Wilhelmson i Stockholm, studier i Paris. Han har utfört porträtt, t. ex. självporträtt (Linköpings museum),
figursaker och stilleben, men framför allt målat djur, särskilt sjöfågel, rävar och harar. Repr. i N. M., Flalmstads,
Linköpings och Norrköpings mus. med etsningar.

2. Carl STVRE Ingemar H., den förres bror, målare, grafiker, f. i Falkenberg 1897; stud. bl. a. för Nils Asplund,
vidare i Paris och Italien. Han har särskilt målat friska mariner och motiv från Sandhamn. — Stockholm.
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HUMBALT, KARL,

målare, f, i München 1882, bosatt i Sverige sedan 1926, stud. i Tyskland. Han har utfört porträtt, t. ex. av
prinsregent Luitpold i Bayern, självporträtt, unga flickor, landskap och stilleben, vanl. i samstämda toner i
figursakerna i stoffer och fond. — Malmö.

HUMMEL-GUMÆUUS, STEN David,

arkitekt, f. i Dalarna 1906; har studerat vid tekniska högskolan och blev 1944 stadsarkitekt i Sala. Han har ritat
offentliga och privata byggnader, fabriker, stadsplaner m. m. — Uppsala.

HUNDT, Friedrich Wilhelm (WILM),

målare, f. i Quedlinburg, Tyskland, 1899, utbildad i Dresden, studieresor i Italien och Schweiz, sedan 1929
bosatt i Sverige. Han har målat porträtt och figursaker samt landskap med norrländska flodmotiv. — Sundsvall.

HURTIG, Karl Elis INGVAR, målare, grafiker, f. 1934 i Sthlm. Studier vid Konstfack och Academia de Belle
Arti, Rom. Studieresor i Europa och bosatt flera år i Rom. Informell impressionism, kalli-grafiska penseldrag.
Repr. i N. M., Mo. M. och Dalarnas mus. i Falun. — Sollentuna.

HUSBERG, LARS-ERIK, skulptör, tecknare, grafiker, f. 1913 i Göteborg. Studier vid Reimans School of Art i
London, H. K. S. och skolan för grafisk konst. Studieresor till England och Paris. Klotet och den runda håligheten
är genomgående formtema i H:s teckningar och skulpturer. Off. arbeten: Skulptur ”Staden” för Sthlms stad,
”Porten”, skulptur i lättbetong och aluminium för Arkivet, Lund. Repr. i N. M., Mo. M. och S. K. M. — Lidingö.

HUSBERG, MARGUERITE, målarinna, tecknare, f. i Paris 1925. Utb.: Otte Sköld, akademien, Acad, des
Beaux-Arts och Léger Paris. Utf. realistiska fasta bilder, utg. och ill. barnböcker. Repr. i N. M., H. M. K. —
Stockholm.

HUSS, Carin (CAJE) Anita Margaretha,

målarinna, tecknare, skulptris, f. 1921 i Helsingfors. Stud. vid Ateneum i Helsingfors, Otte Skölds målarskola
samt vid akademien 1951-52. Hon har dokumenterat sig som en tecknare med känslig uppfattning och allvarlig
syftning. En porträttrelief i brons tillhör Tekniska högskolan i Stockholm. Repr. i N. M.

HUYSSING, se Hysing.



HVISTENDAHL.

1. SIGNEH., målarinna, f. i Oslo 1881, d.

1 Göteborg 1943, stud. på Valand. Hon har utfört välstämda landskap, varav ett par i Mo. M.; även repr. i G. K.
M., M. M., mus. i Gävle.

2 .Jean Olof CARSTEN H., den förras son, målare, f. i Göteborg 1901, d. 1972, utbildad: Valand, akademien,
även studier i Paris. Han har utfört porträtt och figurer, t. ex. Eva (Gävle museum), stora panoramaaktiga kust-
och fjällandskap i en ljus färgskala, t. ex. Från Fjällbacka skärgård (Mo. M.). Vidare har H. utfört dekorativa
väggmålningar i studentkårens hus i Göteborg, i skolor etc. — Repr. i G. K. M.

HVORSLEV, THERESIA, silversmed, f. 1935. Studier vid Konstfack 1956-57, i Västtyskland för prof. Karl Dit-
tert och H. K. S. 1958-62. Studieresor i Frankrike och Italien. Medverkat i flera intern. utst. Repr. i N. M.

HYBBINETTE, EWA, målarinna, f. i Stockholm 1914; stud. bl. a. vid tekn. skolan i huvudstaden samt för
Griinewald. Hon har utfört gatumotiv från Söder i Stockholm och Gamla staden, landskap och stilleben. —
Stockholm.

HYGRELL, BIRGIT Elisabet, målarinna, f. i Västerås 1903, d. 1972, stud. på Valand, vid akademien samt i
Rom; resor i Frankrike, Italien och Schweiz. Hon hat målat porträtt, arkitektur, särskilt från Sthlm, båtar, vatten
och blommor. — Repr. i Västerås museum.
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HYSING (Huyssing), Hans, målare, f. i Stockholm 1678, d. i England 1753. Han var D. von Kraffts elev och for
1700 till London, där han var medhjälpare ät sin landsman Mikael Dahl. H. målade även självständigt porträtt,
bl. a. av engelska kungafamiljen. — Repr. i Uppsala universitet.

HYSING, HENRIK,

målare, f. i Stockholm, d. där 1723. Han var elev hos J. Ph. Lembke och målade liksom denne stora
bataljstycken.

HÅFSTRÖM, JAN,

målare, tecknare, f. 1937 i Stockholm. H. har studerat vid akademien. Nyrealist med motiv från skogar och
klippor. Äv. gjort kortfilm. Hösten 1974 konstkritiker D. N. Repr. i N. M. och Mo. M. — Stockholm.

HÅFSTRÖM, Gärda Kristina (STINA),

målarinna, f. i Uppsala 1915, har studerat vid Blombergs målarskola och akademien i Stockholm. Hon har utfört
porträtt, modellfigurer, stadsbilder och blomsterstycken. Koloriten är ofta fint nedstämd. — Repr. i N. M., Mo.
M., W., H. M. K.,

G. K . M., mus. i Växjö, Jönköping. — Aslöv.

BERT-HÅGE, KARL OLOF, målare, sign. BERT-HÅGE HÅVERÖ, f. i Häverö 1923. Autodidakt. Studieresor i
Holland, Frankrike m. fl. Arbetar i naivistisk-realistisk stil, målar bl. a. Stockholms skärgård och Roslagen,
ångbåtar på Stockholms ström. Off. arbeten: Salénre-derierna, ”Första bananbåten Chr. Mathi-esen”. — Repr.
Sjöhistoriska Museet. — Stockholm.

HÅKANSSON, BRITT Ebba Mana, f. Lundgren,

målarinna, f. i Malmö 1916, stud. i Göteborg, hos Otte Sköld och i Paris. Har i olja utfört figursaker och
stilleben. — Stockholm.

HÅKANSSON, CLEMET, bonadsmålare, f. 1729 i Skåramåla, Al-mundsryds socken, Kronobergs län, d.

1795 i Ekeberg, Urshults socken, Kronobergs län. H., vars daterade produktion sträcker sig mellan 1757-1794,



räknas som Allbo-Kinnevadmåleriets grundare. H:s målningar gör ett majestätiskt högtidligt intryck. Till detta
bidrar inte blott den lugna teckningen utan också den allvarliga färgskalan. Koloristiskt torde H. kunna rubriceras
som mästaren inom det sydsvenska måleriet. Repr. i Nordiska mus., Var-bergs mus., Kulturhistoriska mus. i
Lund.

HÅKANSSON, ELSEBRIT, målarinna, tecknare, f. i St. Herrestad, Skåne, 1908; har studerat på Sk.
målarskolan, i Frankrike och Spanien. Hon har utfört porträtt, figursaker och spanska landskap, gärna stiliserade
exteriörer. — Lund.

HÅKANSSON, GERTRUD Ingeborg, skulptris, konsthantverkare, f. i Karlshamn 1918, har mest studerat i
Malmö på olika skolor. Hon har utfört porträttskulpturer samt arbeten i keramik. — Malmö.

HÅKANSSON, NILS, målare, verksam i mitten av 1400-talet. Han hat utfört kalkmålningar i skånska och
blekingska kyrkor, t. ex. Vittskövle, Gärds Köping, Långaröd, Rinkaby, Ravlunda och Ysane — i sistnämnda
tempel äro hans arbeten signerade och daterade 1459.

HÅKANSSON, NILS-BIRGER, målare, konsthantverkare, f. i Österslöv, Skåne, 1916, autodidakt. Han har
utfört kraftigt hållna skogslandskap samt ritat möbler och heminredningar. — Ekestad, Skåne.

HÅKANSSON, PER LENNART, arkitekt, f. i Felestad, Skåne, 1876, d. i Kristianstad 1956; genomgått tekn.
yrkesskola och tekn. högskolan, vidare studier i U. S. A.; stadsarkitekt i Kristianstad 1911-40. Bland större
byggnader, som han ritat för denna stad, må nämnas: konserthus, tekn. skola, museum, stadsbibliotek, saluhall
och länslasarett, vidare sjukhus i Halmstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn.
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HÅKANSSON, Emil Gottfrid TAGE, målare, f. i Karlskrona 1890, d. där 1966. Studerat på Althins målarskola
samt i München. H. har utfört porträtt samt friska landskap i olja och akvarell med motiv från blekingekusten.
Repr. i skolor i Karlskrona.

HÅLLANDER, GUNNAR Wilhelm, målare, grafiker, f. i Örnsköldsvik 1915, autodidakt; har utfört stilleben och
abstrakta saker, även i färgträsnitt. Repr. i Mo. M., mus. i Sundsvall, Tessin. —Jär-ved, Örnsköldsvik.

HÅRDE.

1. NILS Alvin H., målare, f. i Malmö 1888, d. 1962 i Roslags-Näsby, har studerat i Köpenhamn, elev bl. a. av
Tuxen och Viggo Johansen. Han har utfört skånska slätt- och kustlandskap, hamnstycken och mariner, ofta i en
gråstämd skala. — Chef för Svensk filmindustris avdelning för konstnärlig reklam.

2. RUDOLF Fredrik H., den förres broder, målare, f. i Malmö 1902, har studerat vid h. konstindustriella skolan i
Sthlm samt utfört landskap och stilleben. — Ålsten.

HÅRLEMAN, CARL, arkitekt, f. i Stockholm 1700, d. där 1753. Han var först G. J. Adlecrantz elev, studerade
sedan i Paris och vidare i Italien samt hade en tid uppsikt över slottsbygget i Stockholm och efterträdde C. G.
Tessin som överintendent. Inredingen av Stockholms slott fullbordades av honom. H. gjorde även ritningar till
flera präktiga byggen, bl. a. Svartsjö slott, Konsistorie-huset i Uppsala, Hörningsholm, öveds-kloster, tornhuven
på Strängnäs domkyrka, Tullbron i Falkenberg, som ritades i början av 1750-talet och påbörjades 1756. Bron är
näst Norrbro i Stockholm landets förnämsta. — H. sände efter konstnärer från utlandet på olika områden, köpte
mönster, ornament m. m. och bidrog därmed kraftigt till införandet av rokokon i Sverige. Han var även
trädgårdsarkitekt (H. härstammade från en holländsk ätt) och har bl. a. anlagt flera planteringar i Lund.

HÄGG.

1. AXEL Herman H., målare, grafiker, f. på Gotland 1835, d. i England 1921, där han arbetade som arkitekt,
började sedan måla i akvarell och övergick slutligen till etsning, inom vilken konstgren han snart vann anseende
som en av sin tids främsta. Särskilt behandlade han arkitektoniska motiv: pittoreska idyller från små engelska



städer eller partier från de stora katedralerna. Hans teknik var djärv med kraftiga kontraster, men säker och likväl
känslig.

2 .JAKOB H., den förres broder, konter-amiral, målare, f. på Gotland 1839, d. i Stockholm 1931. Han målade en
mängd mariner med segelfartyg och ytterst noga utförd tackling eller också pansarbåtar. Utförandet är ofta friskt,
särskilt i akvarell.

3. HERMAN H., den sistnämndes son, målare, f. i Stockholm 1884, d. där 1966, stud. vid tekniska skolan där
samt för fadern och farbrodern; resor i Italien, Frankrike, Belgien och Tyskland. Han har huvudsakligen målat
mariner i olja, men även landskap. Repr. i Institut Tessin, Paris, rådhuset i Stralsund, på flygplanskryssaren
Gotland etc.

HÅGG, EDVIN Fritz, målare, f. i Vetlanda 1894, har studerat vid akademien och utrikes. Han har målat porträtt
och figursaker samt landskap och stilleben. Färgen visar ofta ett fint valörstudium. — Vetlanda.

HÅGG, Torsten GEORG Enar Alfred,

målare, tecknare, f. i Amsberg, Dalarna, 1903; har studerat på egen hand, bl. a. i England, Frankrike, Italien o. s.
v. Han har utfört särdeles vederhäftiga porträtt, bl. a. av Prins Carl, landshövding Ekman, dir. Sahlin m. fl. —
Repr. i W. — Värnamo.

HÅGG, MAGNUS,

tecknare, målare, graf. formgivare, f. i Stockholm 1928. Utb.: Beckmans sk., Otte Sköld. — Utf. impres.
landskap, fria och tekn. ill. — Repr. i Sjöhist. mus. Sthlm. — Stockholm.
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HÄGGBLAD KARL ERIK, grafiker, skulptör, f. 1924 i Gideå, Väster-norrlands län. Studier vid Otte Skölds
målarskola och akademien. Studieresor i de flesta europeiska länder. Arbetar med svetsgravyrer och en ny
egenartad teknik, bormålningen. I träplattor borrar han sig in med skilda djup. Off. verk för Sörby-skolan i Gävle
och Gideå kyrka. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Arkivet i Lund, museerna i Gävle, Västerås, Norrköping,
Örebro, Borås, Hälsingborg och Östersund, Institut Tessin i Paris och i Bryssel. — Hägersten.

HÅGGBOM, SVEN,

f. d. länsarkitekt, f. i Sundsvall 1894, genomgått tekn. högskolan och akademien, länsarkitekt i Gävleborgs län
1939-56. Han har ritat stadsplan och bankbyggnader i Sundsvall samt villor, bankhus och biograf i Gävle. —
Gävle.

HÄGGQVIST, Karl ERIC Anton, målare, f. 1912 i Vikingstad, Östergötlands län, d. 1952 i Linköping. Tidvis
var han länge borta på utlandsresor. Från 1947 var han lika mycket i Frankrike som i Sverige. Hemlandet gästade
han under två högproduktiva perioder, sensommaren och hösten 1950 och sommaren 1951. Först vid en
arrangerad minnesutställning 1953 på Norrköpings mus., erfor man vidden av hans konstnärskap, inlevelsen, det
lidelsefulla engagemanget, den harmoniska och rikt varierade färgskalan och hans sinne för komposition och
monumentalitet. Repr. i Linköpings och Norrköpings museer, i Östergötlands landstings samlingar och i Pau,
Frankrike.

HÄGGSTRÖM, GÖSTA, målare, grafiker, f. 1926 i Gudmundrå, Västernorrlands län. Studier vid Konstfack, vid
Otte Skölds målarksola och Aca-demie libre i Sthlm. Studieresor till Grekland, Frankrike, Tyskland, Holland och
Spanien. Hans konst präglas av abstrakt bildverkan. repr. i Norrköpings och Eskilstunas museer.

HÅGLEBY, Johan HILDING,

målare, f. i Häglinge, Skåne, 1900, studier

på Otte Skölds målarskola och i utlandet. Han har mest utfört landskap från ödebygder, från Simlångsdalen,



Bohuslän o. s. v. Koloriten i dessa motiv går ofta i rött, blått och grålila. H. har även målat figursaker, t. ex.
lekande barn. — Tillhör Elevringen Skölds målarskola. — Sign. Johan Hilding H-by. — Göteborg.

HÄLLGREN, ERNST Viktor, teckningslärare, målare, tecknare, grafiker, f. 1889 i Stockholm, d. 1944 i
Ludvika. Studier vid akademien 1908-12, därjämte elev vid A. Tallbergs etsningsskola. Studieresor till England,
Tyskland och Frankrike.

H. gjorde sig känd som skicklig tekniker. Repr. iN. M., i K. B. med omkr. 15 gravyrer.

HALLGREN, Sten INGVAR, målare, tecknare, f. 1917 i Norsjö, Västerbottens län. Studier vid Konstfack 1941-
42, i Paris 1947-49- Studieresor i Danmark, Frankrike, Schweiz, Italien och Spanien. H:s måleri anknyter till
purismen och erinrar om den moderata kubismen.

H. utförde 1955—56 en muralmålning ”Poeten” för Skellefteå stadsbiblioteks lokaler i Folkets hus. Repr. i N.
M., mus i Umeå. — Umeå.

HÄRNE.

I. Gustaf TORSTEN H., målare, f. ¡Norrköping 1891, d. 1956, har varit elev på Althins och Wilhelmsons
målarskolor samt i Paris hos L’hote, studieresor i Italien, Frankrike, England, Tyskland, Holland etc. Han har i
olja utfört figursaker, landskap och stilleben.

2. ESTER Wilhelmina H., f. Thunell, den förres maka, målarinna, f. i Flen, Södermanlands län, 1890, har
studerat på Wilhelmsons och Otte Skölds målarskolor samt under resor i Tyskland och södra Europa. Hon har
målat figurtavlor samt landskap, bl. a. med motiv från Dalarna. — Ängby.

HÄRSTEDT, Johan Magnus,

målare, f. 1871, d. i Stockholm 1941. Han

har utfört porträtt, gärna i miniatyr, t. ex.
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Anna Maria Lenngren (i N. M.), djurbilder och landskap.

HÖCKERT, Johan (JANNE) Fredrik, målare, f. i Jönköping 1826, d. i Göteborg 1866. Han studerade i München,
vistades därpå sex år i Paris samt gjorde resor i Spanien, Tunis och Italien; ord. prof. vid akademien 1864. En av
hans första dukar var Drottning Kristina och Monaldeschi (G. K. M.), teatraliskt arrang., men god i färgen. Sedan
H. studerat Rembrandt målade han Gudstjänst i ett lappkapell samt det inre av en lappkåta (den förra i Norrköp.
mus., den senare i N. M ). Andra motiv från Lappland blevo Brudfärd på Horna-van (N. M.), ett briljant prov på
frilufts-måleri, samt några figursaker. Han målade även motiv från Dalarna, t. ex. den präktiga Rättvikskulla vid
spisen (G. K. M.). Hans mästerverk blev dock Stockholms slotts brand 1697 (N. M.), påbörjad 1862 och under
arbete till H:s död. Från koloristisk synpunkt är denna stora duk (214 x 284 cm.) ett av det svenska måleriets
främsta arbeten och äger även stora förtjänster som komposition. Detsamma gäller hans Gudstjänst i ett
lappkapell, vilken målning förskaffat honom hedersnamnet ”Sveriges Delacroix”.

HÖBGBERG, ANDERS, silversmed, f. i Hammar 1921. Utbildad till silversmed på verkstäder i Sthlm, elev på
Konstfack 1947-48 och studier i Paris 1951-52. Egen silversmedja i Göteborg. Har medverkat vid flera intern,
utställningar. Repr. i N. M., R., Värmlands mus. i Karlstad och i Bergen. — Göteborg.

HÖGBERG, FRITZ,

målare, f. i Kaschgar, Kina, 1899, d. i Umeå 1956; har studerat hos Wilhelmson samt i München, Rom och Paris.
H. har utfört naturalist, hållna genretavlor, landskap bl. a. med italienska motiv, samt blomsterstycken.

HÖGBERG, HILDING Bernhard, målare, tecknare, f. i Göteborg 1897; studier i hemstaden, Köpenhamn och
Skottland. Han har målat gatumotiv, bl. a. från Marstrand, gärna i välstämda, vackra toner



och idylliskt betonade, även Västkustmotiv med god luftbehandling. — Göteborg.

HÖGBERG, SVEN-ERIK, silversmed, f. 1924. Silversmedsutbildning i Sthlm 1945-47 och Slöjdföreningens
skola i Göteborg 1947-50. Sedan 1952 egen verkstad i Göteborg tillsammans med brodern silversmed Anders H.
Varit lärare vid Konstindustriskolan i Göteborg 1967-68. Deltagit i flera nationella och internationella
utställningar. Repr. i N. M., R., Värmlands mus. i Karlstad och i Bergen.

HÖGBOM, HELGE Waldemar, skulptör, f. i Malmö 1910, har studerat på Zadigs skulpturskola. Han har
modellerat porträtthuvuden och smärre figurer, särskilt fint uppfattade barnbyster, samt fontänen Leda och
svanen (Eslöv) och Gåsflickan (Falsterbo). — Malmö.

HÖGFELDT, Gustaf ROBERT, målare, f. ¡Eindhoven, Holland, 1894; har studerat i Düsseldorf, Stockholm och
Paris; resor i Frankrike och Italien. Han är framför allt känd för sina sagoteckningar och akvareller med små troll,
vanligen framställda i komiska situationer. H. har även utgivit ett par album: En högfeldtbok samt Familjeliv. —
Repr. i Mo. M. — Djursholm.

HÖGUND, Carl Gustaf, etsare, litograf, tecknae, f. 1837 i Stockholm, d. 1875 därstädes. Studier vid akademien
1853-56. Repr. i N. M. och K. B.

HÖGLUND, Ebbe,

målare, tecknare, arkitekt, f. i Stockholm 1914. Studier på Slöjdföreningens skola. Valand samt vid Ecole des
Beaux Arts i Paris. Han har utfört landskap och porträtt i olja och tempera. H. har även arbetat som illustratör. —
Kullavik.

HÖGLUND, ELIN Göta Margareta, målarinna, f. i Lillkyrka, Närke, 1914, elev hos Otte Sköld och på
akademien. Hon har utfört porträtt, landskap och stilleben. — Repr. i Örebro, Eskilstuna och Östermalms
läroverk, Sthlm. — Lillkyrka, Närke.
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HÖGLUND, ERIK,

skulptör, målare, konsthantverkare, f. i Karlskrona 1932; stud. vid h. konstindustriella skolan i Sthlm. Hans
skulpturer visa ofta en dragning åt abstraktion, gärna skurna i trä, t. ex. Fåglar; nämnas må Cyklister (brons,
Trelleborg). Han har bl. a. i en sval kolorit målat Väg på Christiansö. För Boda glasbruk har han utformat såväl
prydnads- som nyttogods. — Repr. i N. M., Växjö och Trelleborgs museer, R. och i New York m. fl. —
Eriksmåla.

HÖGLUND, GERDA, målarinna, f. 1878 i Stockholm, d. 1973. Stud. för konstn. K. Cardon i Sthlm och i Paris.
Studieresor i Frankrike, Tyskland, Italien och England. Hon har målat landskap, stilleben och
figurframställningar men har företrädesvis utfört altartavlor för kyrkor i Sverige och utomlands. Rept. i
Stadshuset i Sthlm och på Musikaliska akademien.

HÖGLULND, Carl GUSTAF, målare, f. i Gävle 1910, stud. i olika konstskolor i Stockholm, resor i Balticum.
Han har utfört porträtt, figurer i naturen, stadsbilder och interiörer. Repr: mus. i Gävle. — Stockholm.

HÖGLUND, TORE ENAR, skulptör, grafiker, f. i Stockholm 1928. Utb.: Konstfack, akademien. Utf. expressiva
skulpturer m. krökta rör och grovt tillyxat trä, subtila etsningar med kvinno-motiv. Off. arb.: Garnisonssjukhus.
Örebro, österholmsk. Skärholmen m. fl. — Hallstahammar.

HÖGLUND-SVANHOLM, ELIN Göta Margareta,

målarinna, f. 1914 i Lillkyrka, Örebro län. Studier vid Tekniska skolan i Sthlm, O. Skölds målarskola och
akademien 1936-38. Studieresor till Holland, Paris, Tyskland. H. målar naturalistiskt. Repr. i Eskilstuna
konstmus., Örebro läns mus., Östermalms läroverk i Sthlm och Solbacka läroverk, Södermanland.



HÖGMAN, RAGNAR Augustinus, målare, f. i Åmål 1891, elev på tekn. sko-

lan och hos Carl Wilhelmson, Stockholm. Utom några få porträtt har han utfört landskap och blomsterstycken. —
Off. arb.: i Hantverkets hus i Stockholm samt i Åmåls stadshus. Repr. i G. K. M., mus. i Borås, Vänersborg,
Karlstad. — Köpmannebro.

HÖGSTEDT, ARTHUR, tecknare, f. i Stockholm 1877, d. där 1942. Han utförde ett stort antal teckningar till
skämtpressen, särskilt Strix. — Skapade även Kväsarvalsen, till vilken han skrev både ord och musik.

HÖGSTRÖM, Kjell Bertil, målare, tecknare, f. i Lund 1930. Autodidakt. Han har utfört landskap, ofta från
Öland och stadsmotiv i olja och tempera. Han har även utfört figurer i kol. Repr. i M. M., mus. i Helsingborg,
Landskrona.

— Höganäs.

HÖJER, ERNST ALE, målare, tecknare, f. i Gävle 1904, har studerat vid h. konstindustriella skolan, resor i
Skandinavien, Tyskland, Holland och Frankrike. H. har målat porträtt samt landskap från Gästrikland, även textat
adresser samt utfört programblad, vinjetter etc. — Gävle.

HÖJER, SVEN Hjalmar Olof, målare, f. i Södertälje 1904, d. 1959 i Sthlm, elev hos Wilhelmson och Otte Sköld,
studieresor. H. har särskilt målat stockholmsmotiv, gator och hamnstycken, gärna från vintern, t. ex. Snöväder,
Söder Mälarstrand.

HÖJLAND, Sven-Erik, målare, f. i Bollnäs, Hälsingland, 1922, stud. i Malmö och utlandet. Han har utfört
naturalist, och gärna lyriskt betonade sommar- och vinterlandskap, ofta i blond kolorit, skånska motiv från gamla
gårdar.

— Göteborg.

HÖK, BERTIL,

arkitekt, f. i Stockholm 1906, d. 1970, stud. vid tekniska högskolan samt i utlandet. Han har ritat flera
indistribyggnader och privatbostäder samt uppgjort stadsplaner. — F. d. Stadsarkitekt i Södertälje.
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HÖKERBERG, Måns OTAR Eggert,

Lars,

arkitekt, f. i Stockholm 1882, stud. vid tekniska högskolan och akademien, studieresor till Tyskland, England m.
fl. länder.

H. har ritat: Klosters kyrka i Eskilstuna, kyrkor i Oskarström, Anundsjö o. s. v., restaurerat flera kyrkor i
landsorten, herrgårdar etc. — Stockholm.

HÖGBERG.

I. PEHRH., målare, grafiker, f. iVirestad, Småland, 1746, d. i Falla, Östergötland 1816. Han började som
yrkesmålare på landete, blev ”häradsmålare” i Småland och fick slutligen tillfälle att studera vid akademien. Från
flera socknar, särskilt i Småland och Östergötland, fick han beställning på altartavlor, som han utförde i stundom
väldiga mått — altartavlan i Årstad k:a är över 42 kvm. — Han målade dessutom religiösa stafflitavlor,
mytologiska och historiska motiv, stilleben och porträtt samt gjorde etsningar och träsnitt. Teckningen röjer ofta
hans brist på utbildning, men kompositionen är vanligen storslagen och livlig, koloriten i hög grad effektfull, och
stämningen i hans religiösa arbeten innerlig. H. är representerad med 17 målningar i N. M., ett 15-tal tavlor i G.
K. M., vidare i Lunds univ., Växjö mu-seu, etc.

2. John HENRY Leonard H., den förres sonsons sonson, målare, f. i Nyköping 1912, har studerat vid



akademierna i Königsberg och Düsseldorf samt för prof. Odelmark. Han har utfört landskap och arkitekturmotiv.
— Stockholm.

HÖRLIN.

1. AXEL Theodor H., målare, f. i Bie, Södermanland, 1871, elev vid tekn. skolan och hos Wilhelmson i
Stockholm samt på konstskola i Berlin. Han har utfört porträtt och dekorativa arbeten i kyrkor och slott och
herrgårdar.

2. TOR AxelH., den förres son, målare, f. i Stockholm 1899, utbildad vid tekn. skolan och akademien samt under
resor i Frankrike och Italien. H. har utfört monumentala figurkompositioner, t. ex. altar-

tavla i Forssa kyrka, Karolinska sjukhuset, krematoriet i Vetlanda och Axvalls sanatorium, landskap, ofta
kustmotiv, samt gatupartier från Stockholm. Bruxells etc., vanligen i kraftig kolorit. — Repr. i N. M., Mo. M., G.
K. M. samt i museerna i Norrköping, Borås och Eskilstuna. — Äppelviken.

HÖRLIN.

1. Anton HUGO H., konsthantverkare, f. i Marstrand 1851, d. (genom drunkning) i Södertörns skärgård 1894.
Han studerade på Chalmers i Göteborg och vid akademien i Stockholm; blev 1879 överlärare vid tekn. skolan i
Stockholm. Han bidrog kraftigt till höjandet av konstslöjd och konstindustri, särskilt keramik och var konstnärlig
rådgivare vid Rörstrands porslinsfabrik.

2. BRITA H., den förres dotter, skulptris, målarinna, f. i Stockholm 1893, elev vid h. konstindustriella skolan,
studier i Paris och Italien. Hon har bl. a. modellerat porträttbyster samt utfört dekorativa arbeten i stuck. —
Stockholm.

HÖRLING, JOHAN Fredrik, målare, f. i Stockholm 1718, d. där 1786; studerade i Frankrike och Italien. Har
utfört några sällsynta porträtt i olja eller pastell (två pasteller i N. M.) och ett par (i Italien förvarade) allegorier,
vilka av samtiden prisas för god kolorit o. komposition.

HÖRNER, JOHAN,

svensk-dansk målare, f. i Edebo, Uppland, 1711, d. i Köpenhamn 1763- Han var elev hos Scheffel och fortsatte
sin utbildning i Köpenhamn, där han sedan blev bofast. H. blev mycket uppburen som porträttör i hovkretsar;
några koloristiska goda prov på hans konst finnas i G. K. M. och S. M. K.

HÖSTE, EINAR Per Folke, skulptör, f. 1930 i Sthlm. Autodidakt. Resor till Paris och Tyskland. H. gör optisk
konst, kuber i metall. Norrköping, Nave-stad, tävling l:a pris, 1969. Repr. i Mo. M., Arkivet i Lund. —
Stockholm.
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HÖÖG.

1. Anders Johan H., arkitekt, f. i Gärsnäs, Småland, 1862, d. i Stockholm 1931, utbildad dät. Han har ritat flera
större bostads- och affärshus, bl. a. S:t Erikspa-latset, planlagt Atlasområdet etc., allt i Sthlm.

2. Carl BIRGER H., den förres son, målare, f. i Stockholm 1899, d. 1929. Stud. på Wilhelmsons målarskola i
Paris. Har utfört figursaker och landskap. — Repr. i Mo. M. med vinterlandskap.

HÖÖK, GUNNAR Hugo, målare, f. i Gällivare 1905; har studerat på egen hand, bl. a. i Paris och Italien. Han har
huvudsakligen målat skärgårdsmotiv. — Luleå.

HÖÖK, Sven Niklas,

målare, f. 1736, d. 1773, verksam i Dalarna. Han har utfört porträtt, vanligen i pastell, hållna i ljusa toner.
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ID AR.

1. ERIK Gustav /.,

målare, f. i Västerås 1911, d 1972, stud. på Berggrens målarskola i Sthlm, i Paris, hos Otto Sköld och på
akademin. Han har målat landskap, trädgårdsmotiv, proletärkåkar etc. — Repr. i Mo. M. och S. M. K.

2. KARIN Maria I., f. Berg.

den förres maka, tecknare, f. i Sthlm 1915 utb: Valand och akademien. Hon har utfört karaktäristiska, mjukt
hållna porträtt. — Repr. i N. M. — Västerås.

IDESTAM-BLOMBERG MARIE Louise, se Blomberg, M. L.

IDEWALL, NILS Olof (OLLE), målare, keramiker, f. 1928 i Lärbro, Gotlands län. Studier i skulptur vid
Konstfackskolan. Studieresor i Nordafrika och Spanien. Hans stilleben och figurer — bilder i olja och keramik
— anknyter till postkubismens formschema. 1 sina landskapsmålningar med motiv från bl. a. Gotland, Spanien
och Nordafrika visar I. ett intimt och mjukt måleri, där den spontana naturupplevelsen är dominerande. I har
tillsammans med konstnären I. Callenberg utfört väggmålningen ”Treklang” i Tunnelbanan, Fridhemsplan, Sthlm
1952, Repr. i Norrbottens läns mus., Luleå.

ID ÅS, GÖSTA Harry, målare, tecknare, f. i Ängelholm 1912, autodidakt. Han har utfört figurmålningar med
arbetare samt dekorativa arbeten med motiv ur Dan Anderssons dikter, bl. a. Västerledskyrkan i Äppleviken. —
Riksby.

IGNABERGAMÅSTAREN anonymnamn på den medeltida träskulptör, som skurit ett triumfkrucifix från Igna-
berga kyrka i Skåne (finns nu i Lunds universitet hist mus.). Bilden vittnar om en känslighet för den stilla
harmoniska skönhet, som var ett kännetecken för den franska höggotiken vid 1200-talets mitt.

IHLSTEDT, RIGMOR målarinna, grafiker, f. i Västervik 1941. Utb: Lovins målarsk., akademien. Lär: Grundsk.
f. konstn. utb. 1970—. Utf. verklighetsankn. skogslandskap och porträtt med overklig stämning. — Repr. i Mo.
M. — Stockholm.

INDUSS-MUCINIEKS, MARI]A, grafiker, tecknare, målarinna, f. 1904 i Roja fiskeläge, Kurland, Lettland.
Kom till Sverige såsom flykting år 1944 och har sedan varit verksam i Uppsala. Studerade vid Lettlands
konstakademi 1924 samt i teckning och grafik för R. Zarrins. Företog resor i Tjeckoslovakien, Paris, London,
Tyskland, Belgien. Hennes konst har i uttrycksfull medkänsla haft anknytning till Käthe Kollwitz’ formgivning.
Repr. i off. samlingar i bl. a. Paris. Kapstaden och Ant-werpen samt i W., M. M. och hos Upplands
konstförening.

INGELSSON, RICHARD. målare och tecknare, f. i Fleninge, Skåne, 1901, autodidakt. Han har utfört blommor
och kapplöpningsbilder i en kraftig, väl-stämd kolorit samt suggestiva studiehuvuden i tusch etc., ofta med mjukt
avtonade konturer. — Hälsingborg.

14 — Svenska konstnärer
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I sänder

INGMANN, ARNE Gustaf, målare, f. i Stockholm 1932, stud. på privata konstskolor. Han har målat figursaker,
landskap och stilleben, ofta i kraftigt uppdriven färg och expressionistisk hållning. — Stockholm.

IRWE, KNUT Eni,

målare, f. i Trolleholm, Skåne, 1912, studerat på akademien i Stockholm och Köpenhamn samt vidare i Paris.



Han har utfört porträtt och figurkompositioner, interiörer med figurer samt brett hållna landskap med motiv från
Skåne och Frankrike. Uppfattningen under senare åren alltmer abstrakt. — Repr. i Mo. M., Ystads mus. och
Institut Tessin, Paris — Göteborg.

IS/EUS, Per MAGNUS Reinhold, arkitekt, f. i Veckholm, Uppland, 1841, d. i Stockholm 1890. Han studerade
vid akademien och blev 1882 professor vid tekniska högskolan. Har ritat ett flertal större byggnader i Stockholm,
bl. a. Davidsonska huset (vid Kungsträdgårdsgatan), Stureba-det etc. samt stadshuset i Vasa i Finland. I. var en
märkesman på det konstindustriella området.

IS/EUS, OLOF Erik Ragnar, målare, f. i Visby 1915, elev bl. a. på Otte Skölds målarskola och akademien. Han
har utfört porträtt, figursaker — t. ex. Sovande gubbe — och landskap. — Stockholm.

ISAKSON.

1. ESTER Mathildal.,

målarinna, f. i Stockholm 1879, d. där 1956; har studerat vid tekn. skolan och på Althins målarskola i Stockholm,
på akademien samt i Paris. Hon har utfört figurkompositioner med fin ljusbehandling, ej sällan med religiösa
motiv, t. ex. Änkans son, och vidare studier av barn.

2. KARL Oskarl.,

den förras bror, målare, f. i Stockholm 1878, d. i Köpenhamn 1922. Han studerade vid akademien, sedan i Italien
för Zahrtmann och slutligen i Paris för Matis-se, av vilkens konst han tog livliga intryck. 1. var själv mycket
kritisk och förstörde ett stort antal arbeten, vilka han ej gillade.
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Först vid hans minnesutställning 1922 vann han större erkännande. Han utförde flera porträtt, däribland
självporträtt, figurer, stundom med religiösa motiv, landskap och hamnmotiv samt stilleben. Hans bevarade
skisser äro gärna högst lösliga i formen med knappast märkbara konturer, men färgen är genomgående särdeles
väl-stämd, ofta blond, och av många räknas I. som den främste koloristen i modernt svenskt måleri. — Repr. med
flera arbeten i N. M. och Mo. M., likaså i G. K. M. och M. M„ i W., Åbo, Helsingfors, N. O., S. M. K. etc.

ISAKSSON, Sven GIDEON målare, f. i Kvrk-Stoby, Skåne, 1911; studier på Sk. målarskolan samt akademien i
Köpenhamn. Han har utfört kolorist, betonade landskap från södra och mellersta Sverige, hamn- och gatumotiv
från Stockholm och Trelleborg, t. ex. Båtar vid Skåre, Kyrkgränden, blommor m.m. — Repr. i Trelleborgs mus.
— Trelleborg.

ISAKSSON, NILS Harry Wilhelm målare, f. 1909 i Solberga, Jönköpings län. Studier för bl. a. Isaac Grünewald.
Han har i kärv kolorit återgivit den småländska kargheten, en del västkustmotiv samt norrländska landskap. —
Nässjö.

ISACSSON, SVEN,

målare, tecknare, f. i Linköping 1912. Utb: Tekn. sk., H. K. S. Utf. landskap och figurer i ytterst förenklad form.
Off. arb: Väggar Stadshotellet Eksjö. — Repr. i mus. i Linköping. — Stockholm.

ISANDER, GUSTAF, målare, grafiker, f. i Stockholm 1863, d. där 1929- Han var till yrket kypare och utbildade
sig på egen hand. I. målade bl. a. några stilleben, t. ex. Före maskeraden (Mo. M.), men är mest känd som
grafiker, oftast i torrnål. Vanligen utförde han stadsmotiv från Stockholms gamla gator och torg, ej sällan i
vinterskrud. I. bör obetingat räknas bland våra främsta grafiker. Hans blad äro fint och känsligt utförda med
mjuka toner och övergångar. — Repr. i N. M. och flera större museer.

\Isberg

Iverus

ISBERG, Helena Sofia, konsthantverkare, f. i Småland 1819, d. i Motala 1875. Hon var en skicklig träslöjda-re



och har skurit ett stort antal smakfulla kannor, skålar, skrin m. m.

ISLER, BJÖRN,

målare, grafiker, f. i Stockholm 1914, elev bl. a. för Otte Sköld, stud, i Paris och Spanien. Han har utfört kraftigt
hållna landskap, stundom med figurer, samt graf. blad i olika teknik. — Stockholm.

IIVALD.

1. OLOF Einar I.,

målare, f. i Berg, Jämtland, 1911, har bl. a. studerat vid akademien. Han har bi. a. utfört figursaker, t. ex. Kanske
en dandy? — Repr. i museet i Östersund.

2. BRITTA Eleonora /., / Jonsson,

den förres hustru, målarinna, f. i Mattmar Jämtland, 1912, har studerat vid akademien. Hon har målat porträtt, t.
ex. Mor, samt figurkompositioner. — Svenstavik.

IWAN, JOHANNES

målare, verksam i Uppland i mitten av 1400-talet. Han har bl. a. utfört intressanta målningar i Vendels kyrka.

IVAR, ALF, (Andersson) målare, tecknare, f. i Göteborg 1914, studier i utlandet. Han har målat skogs- och
sjömotiv samt välstämda hamnstycken från Göteborg. — Göteborg.

IVARSON, IVAN

målare, f. i Göteborg 1900, d. i Paris 1939. Han studerade på Valand samt i Frankrike, Italien och Danmark. I.
har målat landskap, ofta med figurer, samt hamnstycken. Koloriten är djärv, konturerna ofta suddigt upplösta. —
Repr. iN. M., Mo. M., G. K. M. och Gävle museum.

IVARSON.

1. MARTIN I.,

målare, tecknare, f. i Katrineholm 1894, d. 1965 i Sollentuna; stud. bl. a. på Berg-

grens målarskola och hos Carl Wilhelm-son. Han har i olja, akvarell och pastell utfört park- och fjällmotiv.

2. Assari (SARI) Vilhelmina den förres syster, målarinna, f. i Katrineholm 1890, autodidakt. Hon har i akvarell
och färgkritor målat stadsbilder, landskap och blommor. — Repr. med akvareller i flera sjukhus i Stockholm. —
Stockholm.

IVARSSON, MÄRTA Sofia Taube-I., skulptris, f. 1888, har studerat på Valand och vid akademien samt i Paris
och Köpenhamn. Hon har modellerat porträtt, byster, fontänfigurer, t. ex. Gosse med fisk, m. m. Repr. i G. K. M.,
M. M., mus i Borås. — Göteborg.

IFWARSON, PER,

skulptör, verksam i norra Sverige i mitten av 1600-talet. Bland hans arbeten märkas de vackra predikstolarna i
Bräcke och Ref-sund (Jämtland).

IWERSSON, GOTTLIEB, ebenist och schatullmakare, f. i Malmö 1750, d. i Stockholm 1813. Han kom redan
som ung till Stockholm, där han sedermera utnämndes till kungl. slottsnickare. Jämte Haupt räknas I. med rätta
som landets främsta ebenist. I gustaviansk och unggustaviansk stil utförde han sällsynt vackra möbler: bord,
byråar och sekretärer. — I. är repr. i konstslöjdsmuseet i Göteborg, M . M. samt på flera slott och herrgårdar.

IVERUS, LENNART Jan Gustaf, målare, tecknare, grafiker, skulptör, f. 1930 i Skara. Studier vid Beckmans
reklamskola, akademien och studier i Paris och London. Resor i Europa. Hans färg är ren och av stor lyskraft och
skildringen av olika motiv ofta mycket suggestiv. Gjort bokill. Repr. i N. M., G. K. M., M. M., Norrköpings
mus., Linköpings mus, Västerås mus. och N. O. — Stockholm.
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JACOBSON, BRITA, se Jönsson, Åke.

JACOBSON, BR1TTMARI, målarinna, tecknare, f. 1918 i Göteborg. Studier vid Valands målarskola 1938—41.
Studieresor till Frankrike, Portugal och Nordafrika. Erhöll 1954 Helge Ax:son-Johnssons stiftelses stipendium.
Repr. i N. M., Linköpings museum och Umeå museum. — Stockholm.

JACOBSSON, CARL AGNAR, tecknare, f. i Älgå, Värmland, 1884, d. i Stockholm 1942. Han studerade vid
tekniska skolan i Stockholm. Under sign. Jac. har han utfört en mängd humoristiska teckningar i dagspressen
eller veckotidn., bl. a. Söndagsnisse och D. N. — i den sistnämnda har han skapat typen Carl Ferdinand Lundin
(även utgiven i bokform).

JACOBSSON, ELNA, Hanna Maria, målarinna, f. i Stockholm 1894, har studerat vid akademien samt i
Frankrike, Italien och Tyskland. Hon har målat porträtt, figursaker, interiörer, gärna från Paris, samt blommor. —
Stockholm.

JACOBSSON, ERNST Abraham, arkitekt, f. i Stockholm 1839, d. där 1905, studerade vid akademien, där han
sedan blev lärare och fick professors titel 1883. I Stockholm ritade han bl. a. Svea an.-reg. kaserner,
Centraltryckeriet samt Skand. kreditbankens hus vid Storkyrkobrinken. J. ritade även lasarettet i Falun samt
kyrkor i landsorten.

JACOBSSON, EVA Hilda Elsa, f. Holmberg,

målarinna, f. i Malmö 1910, studerade vid Sk. målarskolan i Malmö, sedan i Stockholm och Paris. Hon har utfört
figurer, landskap och stadsmotiv, ofta i snö, i en frisk kolorit samt blomsterstycken. Repr. i M. M., mus. i
Helsingborg. Landskrona. Trelleborg. — Råå.

JACOBSSON, HARALD Anton Erland, målare, f. i Othem, Gotland 1908, elev hos Otte Sköld samt vidare
studerat i Paris. Han har målat stadsmotiv från Paris och Stockholm, landskap, ofta strandmotiv, från Gotland och
Gotska Sandön, mariner, damporträtt etc. I hans dukar förenas ofta en lyrisk uppfattning med fin kolorit. —
Visby.

JACOBSON, Hugo LENNART, målare, f. i Helsingborg 1909, d. 1944, har studerat vid akademien. Han har
utfört landskap, ofta med motiv från Frankrike, Mellan- och Sydsverige samt stilleben. — Repr. i Mo. M och
Statens historiska museum.

JACOBSSON, IVAN, skulptör, f. i Landskrona 1920. Utb: Konstfack, akademien. Utf. monumentala
träskulpturer och reliefer i trä, sten, metall. Off. arb: Eskilstuna posthus, Ros-lagssk. Norrtälje, Jakobsbergssk.
Järfälla m. fl. — Djursholm.

JACOBSSON, OSCAR, målare, tecknare, f. i Göteborg 1889, d. i Solberga 1945, har studerat på Valand samt
Slöjdföreningens skola i Göteborg./ har målat figursaker i olja och tempera,
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ofta med humoristisk anstrykning. Två generationer t. ex. men mest blivit känd som skämttecknare, främst
genom serierna Adamsson och Abu Fakir. — Repr. i G. K. M.

JADLER, EDDE,

målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1914; stud. vid tekn. skolan och i England. Han har målat lyriskt
betonade landskap och blommor, t. ex. Blomman vid ån; även komponerat bokband. — Stockholm.



JAHL, Hjalmar YNGVEJ.son, målare, f. i Karlstad 1898, har studerat vid akademien samt i Paris, Rom, Berlin
och Wien. Har utfört landskap med figurstaffage. — Stockholm.

JAKOB BYGGMESTERE, se Richter, Jacob.

JAKOBY, PETER Jabbägy, målare, grafiker, f. i Budapest 1957. Stud. bl. a. i Budapest, vid Valand och Skånska
Grafikskolan. Studieresor i Italien, Österrike, Norge, där han också haft utställningar. Han målar i naturalistisk
stil, främst landskap i mjuk kolorit, gärna med dragning åt brunt, samt fantasiporträtt av mystiska
kvinnogestalter. Repr. i Wien, Oslo, Malmö kommun, Uddevalla kommun m. fl. — Malmö.

JA NIS, LEO,

målare, tecknare, skulptör, f. i Riga 1922, stud. vid akademien därst. Han har i olika teknik utfört figursaker,
landskap och stilleben. Koloriten är dämpad, form och komposition fasta. Utfört skulp. för Idrottshuset, Uppsala
och dek. till Polishuset, Sthlm. Rept. i Mo. M., Sthlms Stads-mus. och Örebro mus. samt Dallas mus., Texas,
U.S.A — Uppsala.

JANSER, GUNNAR Knut Frednk målare, f. i Malmö 1919, autodidakt, studieresor i Sydeuropa. Utfört
konstruktiva figurmåln. och landskap. Off. arb: SAAB-Scania och TBV Linköping. — Linköping.

JAENSSON, JANSON, JANSSON, JAN-ZON:

JANSSON, ALFRED, svensk-amerikansk målare, f. i Kil, Värmland 1863, d. i Chicago 1931; studerade i
Stockholm och Paris samt emigrerade 1889 till U.S.A. där han bosatte sig i Chicago. Han har målat goda
landskap med prärie-motiv i vårvinterstämning. — Repr. i N. M. och museet i Chicago.

JANSSON, ALVAR,

målare, f. 1922 i Kiruna. Studier vid Isacc Griinewalds målarskola och vid akademien 1946—51. Studieresor i
Europa. Flera se-paratutst. i Sthlm. J:s arbeten finns bl. a. i Bonniers porträttsamling, Länsstyrelsen i Luleå och
Kiruna, Kiruna stadshus. Repr. i Mo. M. och Norrbottens mus. i Luleå. — Stockholm.

JANSSON, CARL-GUSTAF, silversmed, f. 1935. Guldsmedsstudier hos Sigurd Persson 1952—57, studier i
Wien 1957—58 och i Frankrike 1962—63. Egen verkstad sedan 1963. Deltagit i samutst. i Bryssel 1964. Repr. i
N. M. och Norrköpings mus.

JANSSON, ERIK,

målare, f. 1924 i Björkviks församling, Södermanland. Studier vid Signe Barths målarskola och vid
Slöjdföreningens skola. Studieresor till Danmark, Italien, Frankrike och Spanien. Han har visat en klart
medveten strävan efter hel och fast form och röjt en fin känsla för färgens harmoni och klang. Repr. i G. K. M.,
mus. i Västerås. — Ölands Segerstad.

JANSSON, EUGÈNE Frednk, målare, f. i Stockholm 1962, d. där 1915. Han studerade vid akademien en kort tid
samt för Perséus, men utbildade sig mest på egen hand. J. utförde flera stora landskap med stockholmsmotiv, ofta
i kvälls-eller nattstämning samt hållna i en genomgående blåaktik ton. (J. kallades också vanligen ”blåmålaren’’).
Gärna låter han långa, ringlande rader av gatlyktor reflekteras i vatten. Under senare åren övergick han alltmer
till naketmåleri med kraftiga, manliga gestaler, som sola sig på badhusbryggor eller öva sig i atletik. En frisk,
solig stämning jämte noggrant studium av det
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anatomiska utmärker dessa dukar. —J. är väl representerad i N. M., G. K. M., W och Thielska galleriet.

JANSSON, Gustaf OTTO, Gabriel, f. i Figeh., d. 1949 i Oskarsh. Mål., graf., bildsnid. J. var i sin ungdom
sjöman, bosatte sig 1915 i Mörtfors o. började måla, mest skärgårdsm., även utf. ett ant. trä-skulpt., några m. stor
dramatisk kraft. Off. arb: Fondtavla i Baptistk. i Mörtf., stor landskapsm. i Mörtf. samlingsl. — Repr: N. M.,



gruppen Tidningsl. (1914). utst. på Gripsholm.

JANSON, KNUT, Albert Emanuel, målare, grafiker, f. i Vallentuna, Stockholms län, 1882, d. 1966 i Stholm; har
studerat vid Konstnärsförbundets målarskola samt i Frankrike. Han har mestadels utfört landskap, vanligen från
stockholmstrakten och intimt uppfattade. — Repr. med flera arbeten i N. M. och Mo. M.

JANSSON.

1. Johan KRISTIAN J.,

målare, f. i Stockholm 1845, d. 1899. Han studerade bl. a. vid akademien och anställdes 1868 som
dekorationsmålare vid kungl. teatern, där han utförde ett stort antal förtjänstfulla dekorationer. — Repr. i
Drottningholm.

2. THOROLF Kristian ].,

den förres son, målare, f. 1877, d. 1931, studerade i Tyskland och blev vid faderns död dennes efterträdare som
dekorationsmålare. — Repr. i Drottningholm.

JANZON, NILS Gustaf, målare, tecknare, f. 1850 i Stockholm, d. 1926. Studerade vid akademien 1874—78.
och var verksam som lärare i svenska och matematik vid blindinstitutet Tomteboda 1879—92. Han medverkade
med teckningar i ”Eko”, ”Förr och nu” och ”Ny illustrerad tidning”. Repr. i N. M., K. B. och
Vetenskapsakademiens samlingar.

JANSSON, Karl Johan RUNE, målare, tecknare, f. i Blidö, Stholms 1., 1918; har studerat vid Otte Sköld, på
akademien och under resor i Holland, Frankri-

ke, Grekland o. s. v. Prof. akademien 1969. Han har målat landskap, mariner etc. med betonade av det
atmosfäriska. — Repr. iN. M. ochMo. M., G. K. M., mus. i Norrköping, Örebro, N. O. — Bromma.

JANSON, Paulus WERNER, målare, f. i örkelljunga, Skåne, 1922; stud. hos Otte Sköld, vid akademien och
under resor i Frankrike etc. Han har målat figursaker, t. ex. Fotboll, Susanna i badet, även lanskap. —
Stockholm.

JANSON, VIDE,

grafiker, skulptör, f. 1924 i Roslagsbro, Sthlms län. Studier bl. a. i Spanien och Frankrike. J:s polykroma
träreliefer är skurna ur väldiga monolitiska block och bearbetade med kraftfulla verktyg och raffinerade i
koloriten. Off. arbeten bl. a. trärelief för Svenska Träforskningsinstitutet i Sthlm, polykrom trärelief för Astras
fabrik i Holland och monumentala träreliefer till Lidingö stad etc. Repr. i N. M., Mo. M., M. M., museerna i
Norrköping, Eskilstuna, Ystad och Sundsvall och i Tyskland. — Grödinge.

JAENSSON.

1. Carl WILHELM,

målare, konservator, f. i Tjällmö, Östergötland, 1853, d. i Stockholm 1931. Han studerade vid akademien för P.
D. Holm och sedan i Paris. Var konservator vid N. M. J. målade landskap, t. ex. Aftonstämning vid havet, motiv
från Oxelösund. (N. M.).

2. GUSTAF Vilhelm,

den förre son, konservator, målare, skulptör, f. 1891 i Stockholm. J. utbilade sig som konservator vid faderns
ateljé 1908—15 samt studerade samtidigt måleri vid Althins och Asplunds målarskolor i Sthlm och företog
studieresor i utlandet. Utnämndes till hovkonservator vid de kungliga samlingarna 1941. Vid sidan av sin
omfattande gärning som konservator har J. ägnat sig åt egen konstnärlig verksamhet och bl. a. målat stilleben och
utfört en porträttrelief av fadern i brons som finns i N. M.
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Jeppson

JANSSON, UNO se Stallarholm.

JARL, OTTO,

skulptör, f. på Ekholmen, Uppland, 1856, d. i Wien 1915. Han studerade på tekniska skolan i Stockholm och
sedan utomlands.

J. modellerade grupper och reliefer, ofta med bibliska motiv, t. ex. Den förlorade sonen, porträttbyster och djur.
— Repr. i N. M.

JARLESSON-EKENSTEDT, CARL Christian,

litograf, f. 1792 i Norrköping, d. 1855 i Linköping. Studerade på akademien, där han ställde ut teckningar 1820.
Verksam som litograf från 1823. Medarbetade som ill. i ”Lördagsmagasinet" och litografera-de porträtt av
medlemmar av kungahuset, såsom Karl XIV Johan i serafimerdräkt. Repr. i Musée Bernadotte i Pau, Frankrike,
och i N. M.

JARLHOV, Kjell HARTV1G Jean, målare, f. i Malmö 1919, har bedrivit självstudier, bl. a. under resor i de
nord. länderna. Han har utfört orientaliska gatu-motiv, landskap från Skåne och Norge samt blomsterstycken. —
Malmö.

JARMIG, MÄRTA Gunilla Mathilda. f. af Ekenstam,

konsthantverkare, f. i Malmö 1880, d. där 1939. Hon var först elev hos Sven Bengtsson i Lund och studerade
sedan i Italien, Holland och Tyskland. J. har utfört smakfulla nyttopjäser och prydnadsföremål i emalj, ofta i
silver och elfenben, ej sällan prydda med halvädelstenar och ciselerade. — Var flera år bosatt i Pasadena,
Californien.

JARNESTAD, ALF Roland, målare, konsthantverkare, f. i Kristianstad 1923; stud. bl. a. vid Konstfackskolan i
Sthlm. Han har i akvarell utfört välstämda stadsmotiv samt fantasifulla keramiska arb. Off. arb: Keramisk vägg
Uppsala univ. Repr. i N. M., M. M., mus i Karlstad., Karlskrona. — Karlskrona.

JARST AD, Erik Gösta LENNART, målare, konsthantverkare, f. i Gävle 1911,

har studerat vid tekniska skolan och akademien. Han har utfört porträtt, figurer, t. ex. Rödblond modell, interiörer
samt landskap, gärna gråstämda med motiv från Ockelbo. J. har även utformat släktgårds-diplomet för
Gävleborgs län. Repr. i Gävle mus. — Stocksund.

JARUP, EDVIN Lennart, målare, tecknare, grafiker, f. i Helsingborg 1922; stud. vid Sk. målarskolan, i Danmark
och Holland. Bland hans arbeten märkas figurkompositioner, friskt uppfattade gatu- och landskapsmotiv samt
väl-komponerade stilleben. — Helsingborg.

JEAN, ERIK Adolf (Kandell), målare, f. i Helsingborg 1894, d. 1970, stud. i Köpenhamn och f. ö. på egen hand.
Han har utfört strandbilder samt vinterlandskap, ofta fint gtåstämda.

JEAN RAGNAR, HELGE, målare, tecknare, f. 1924 i Umeå. Autodidakt. Studieresor till Frankrike, Spanien. J:s
produktion omfattar blomsterstilleben, landskap och figurer i olja, utförda i förenklade färgplan samt känsligt
modellerade porträttstudier i blyerts och kol. Repr. i N. M. med teckningar, och i Umeå läns-mus.

JENSEN, ERIK Hans, målare, f. i Karlskrona 1908; elev hos Otte Sköld, resor i flera europeiska länder. Han har
målat figursaker t. ex. badande, landskap och blommor. Utförandet är ofta konturlöst med starka färger och högst
deformerade figurer. Repr. i Mo. M. — Saltsjö-Duvnäs.

JEPPSSON, Alfhild, Wiva, f. Svensson, målarinna, f. i Byholma, Småland, 1932; stud, vid målarskola i Malmö
samt i Danmark och Österrike. Hon har utfört stadsbilder, landskap och välkomponerade blomsterstilleben i
harmonisk färg. — Malmö.

JEPPSON, W1LLGOTT Alexander, målare, tecknare, f. i Landskrona 1907, d. i Malmö 1956; stud. vid



målarskola och i utlandet. Han har utfört harmoniska slätt-
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landskap och fiskelägen från Skåne, även blomsterstycken och lämnat karikatyrer etc. till tidskrifter.

JEPSEN, OVE,

målare, f. 1934 i Bording, Danmark. Efter studier i Danmark och Frankrike ärj. sedan 1954 bosatt i Sverige. J.
har haft ett flertal uppmärksammade separatutst. i Sverige, Danmark och U.S.A och deltagit i samlingsutst. bl. a.
i Stockholm och Göteborg samt i Hannover och Hamburg. — Huddinge.

JERKEN, ERIK Johan (sign. Jerke), målare, f. i Stockholm 1898, d. där 1947, genomgått akademien och studerat
i Tyskland, Italien, Frankrike, Holland, Balkan etc. Han har utfört en del rumsdekoratio-ner i stil med gamla
dalamålningar, vidare altartavlan i Högalidskyrkan, Sthlm, dekorerat logerna i Sthlms konserthus, utfört
altarskåp, glasfönster m. m. för Räpplinge kyrka samt även målat landskap, de tidigare av dessa i svalt gröna
toner, senare i kraftigare kolorit och med större bredd. Av J. föreligga också grafiska blad i rödkrita, silverstift
etc. — Repr. i N. M., Mo. M., W. och G. K. M.

JERLING, HANS,

skulptör, trol. identisk med Hans Gerling, som var verksam på 1670—80-talet, Han har snidat en del figurer i V.
Vingåkers kyrka: Moses, Paulus, flera putti etc., samt även gjort dekorativa arbeten på Drottningholms slott.

JERLING, JOHAN,

skulptör och målare, f. i Stockholm omkring 1680, d. i Sövestad, Skåne, 1753. Han har utfört altartavlor i
Mariakyrkan i Ystad, i Krageholms slottskapell, i Andra-rum och Ängsö samt predikstolar i Andra-rum och
Sövestad.

JERN, KNUT Peter,

skulptör, f. i Hallingeberg, Småland, 1885, d. i Stockholm 1948, har studerat vid akademien samt i Köpenhamn
och Italien. J. har företrädesvis utfört porträttbyster, bl. a. J. L. Almqvist och Gustaf III (Svenska akademien)
samt Peterson-

Berger, Sibelius och Toscanini i Sthlms konserthus, Strindberg (Dramaten) och general Booth
(Frälsningsarmén). — Repr. i N. M., Mo. M., Norrköping, Kalmar och Linköpings museer samt i Lunds univ.

JERNBERG.

1. AUGUSTJ.,

målare, f. i Gävle 1826, d. i Düsseldorf 1896. Han studerade vid akademien och därpå i Paris, där han var
Coutures elev. 1854 slog han sig ned i Düsseldorf och stannade där, men företog ett par kortare studieresor. Han
målade först några bibliska motiv, t. ex. Kristus utdriver växlarna från templet. (G. K. M.), men blev fr. o. m.
1860-talet en typisk genremålare och bland de svenska Düsseldorfarna den främste koloristen. Några av hans
fruktstycken i en läcker, grågrön färg höra till det bästa på området. Bland hans arbeten i N. M. må nämnas:
Björndans, Den sönderslagna pipan, Westfaliskt bondgille samt Stilleben; i G. K. M. finnas bl. a. Lå-nesökanden,
En gryende talang samt Stilleben. J. är även repr. i M. M. samt i Stockholms högskola.

2. OLOF August Andreas J.,

den förres son, målare, f. i Düsseldorf 1855, d. 1935, blev 1918 prof. vid ak i Berlin. Han har utfört fint
uppfattade kust-och klippartier, även motiv från den holländska kusten. — Repr. i N. M., M. M. Samt i ett flertal
tyska museer.

JERNBERGH, Carl VICTOR, målare, tecknare, grafiker, f. i Eskilstuna 1882; stud, bl. a. för Wilhelmson och



Tallberg samt i Tyskland och Spanien. Han har i olja och akvarell utfört landskap med motiv från Norrland och
Spanien, altartavla i Jukkasjärvi k:a samt i dopkapellet i Nyköping, dessutom allmogescener i träsnitt. — Repr, i
N. M. samt i Östersunds och Eskilstuna museer. — Stockholm.

JERNBERG, STEN,

målare, tecknare, f. i Hagfors 1915. Utb: Hovedskous målarsk. Gbg, H. Isenstein, Köpenhamn, Teckn.-lärare
Munkfors och Hagfors. Utf. express, stilleben, landskap, figuter. Off. arb: Lindströms konditori.
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Uddevalla. — Repr. i mus. i Karlstad. — Hagfors.

JERNDAHL, ARON, skulptör, f. nära Enköping 1853, d. 1936; studeade vid akademien i Köpenhamn. Han
hämtade ofta sina modeller bland bondfolket och tolkade dem på ett kärnfullt sätt, ej sällan med ett drag av
humor. Nämnas må: Det lider mot skymning (sandsten, Östermalms folkskola, Sthlm), Våren kommer (byst av
bondflicka, G. K. M.), Vårt dagliga bröd o. s. v. J. modellerade även konsthantverksföremål, t. ex. en skål i tenn
med en briljant relief, Bond-dans. — Repr. i N. M. och W.

JERNDAHL-TYDÉN, MAJ, se Tydén, M.

JERNEMANN, ALBIN, målare, f. i Vetlanda 1868, d. i Stocksund 1953. Han studerade bl. a. vid akademien och
har utfört väl träffade porträtt, genretavlor och fint uppfattade landskap. — Repr. i flera provinsmuseer.

JERNMARK, Sigfrid (SIGGE) Andreas, målare, tecknare, f. i Göteborg 1887, har studerat på Valand samt i
Paris. Han har huvudsakligen sysslat med dekorativt måleri: bl. a. Henriksbergs restaurang (Göteborg), men även
utfört porträtt och figursaker, gärna i en ljus kolorit, t. ex. Flicka med gitarr, samt vidare landskap och gatu-
motiv. Repr. i G. K. M. — Göteborg.

JERNSTRÖM, Per RUDOLF, målare, f. i Turinge, Stockholms län, 1874, d. i Stockholm 1953; autodidakt. J. har
varit särdeles flitigt anlitad som målare av miniatyrporträtt och har utfört flera hundra sådana bl. a. på beställning
av kung Oscar, drottning Sofia, Gustaf V, drottning Victoria, prins Eugen, professor Jul. Kronberg m. fl.

JERSTORP, LARS Mårten Ture, teckningslärare, tecknare, målare, f. 1931 i Stockholm. J. har avlagt
teckningslärarexa-men 1953 och företagit studieresa i Spanien och Frankrike. Repr. i N. M. och H. M. K.

JETTE, DAVID,

målare, f. i Nyskoga, Värmland 1883, d. 1958 i Mosstorp, har studerat vid olika konstskolor i Stockholm. Han
har bl. a. målat figurrika kompositioner, livfulla genremotiv etc., ofta erinrande om 1600-talskonsten i Holland;
nämnas må Lyssnande gubbe och Midsommarnatt.

JIRLOW, LENNART, målare, grafiker, f. i Stockholm 1936. Utb. Konstfack, Konstakad. Florens. Utf. nai-
vistiska bilder, landskap m. figurer, stilleben, framför allt från Sydfrankrike, där han vistas länge. Haft
utställningar i olika europeiska länder. Även arbetat med litografier och teaterdekor. — La Roquette-sur-Siagne,
Frankrike.

JOANN, SVEN Ottoson, målare, f. i Alingsås 1908, har studerat för Wilhelmson och på akademien, resor i
Italien och Tyskland. Han har utfört landskap, ofta vårmotiv från Småland, blomsterstudier samt porträtt. —
Repr. i museet i Västerås och i Smål. museum, Växjö. — Konstnärlig ledare vid Skruvs glasbruk 1938—39. —
Alvesta.

JOBS.

1. ELISABETJ., f. Wisén, textilkonstnärinna, f. 1878 i Oskar, Kalmar län, d. 1961 i Leksand. Gift med musikern
Anders Jobs, moder till konstnärerna Lisbet, Gocken och Peer J. Från fadern har hon ärvt den kärlek till blommor
som hon sedan givit i arv till sina barn. Själv har hon givit uttryck åt den i broderi på egenhändigt vävda tyger.



2. Hanna Ingrid Elisabet (GOCKEN) ]., dotter till föregående, keramiker, mönster-tecknare, grafiker, illustratör,
f. 1914 i Falun. Studier vid H. K. S. och keramikstudier i Danmark samt vid grafikerskola i Sthlm. Studieresor
till Tyskland, Italien och Frankrike. Medarbetare till systern Lisbet i keramik från 1935. Bland hennes många
vackra mönster för tygtryck märkes ”Jobsblommor” och ”Precosia”. Medverkat vid utförandet av den stora
kakelväggen i HSB-huset vid Fleminggatan i Sthlm
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(tills, med Lisbet J.). Repr. i N. M. — Leksand.

J. LISBET

syster till föregående, konsthantverkare, f. i Falun 1909, d. 1961 i Leksand, har genomgått H. K. S. samt vidare
studerat i Danmark, Tyskland och Frankrike. Hon startade jämte systern Gocken keramisk rörelse i Sthlm 1934
och har utformat prydnads- och nyttopjäser, som med sin vegetabiliska dekor erinra om gammal krukmakarstil.
— Repr. i N. M. och Röhs-ska museet i Göteborg.

JOHAN B1LDSNIDARE, (Johannes sculp-tor),

skulptör. Han utförde 1488 altarskåpet i ö. Ryds kyrka, möjligen även ett liknande arbete i Erentuna k:a (nu i
Upplands museum, Uppsala) samt korbänk i Veckholm (samtl. dessa kyrkor i Uppland).

JOHANNESSON, Karl ERIC, målare, tecknare, grafiker, f. i Hagfors 1913, utbild. under resor i utlandet. Han
har målat figurer och landskap med dragn. åt abstrakt konst samt illustrerat ett flertal litterära verk. Repr. i H. M.
K. — Hägersten.

JOHANNESSON, KARL Ragnar, målare, f. i Steneby, Östergötland, 1900, d. 1962 i Vänersborg, stud. vid
Valand. Han har utfört landskap med staffage. — Repr. i stadshuset i Åmål.

JOHANNESSON, Johan OSCAR, skulptör, f. i Pjätteryd, Småland, 1883, d. 1963 i Sthlm. Han har studerat i
Charlot-tenburg, Paris, München samt i Rom, där

J. varit bosatt ett tiotal år. Han har modellerat flera porträttbyster och statyer, bl. a. drottning Kristina (Göta
hovrätt i Jönkö-ping), general Douglas, arbeten till Vatikanen i Rom, fontän i Karlstad m. m. — Repr. i Mo. M.,
W., München o. s. v.

JOHANSEN-ULLMAN, NANNA, se Ullman, N.

JOHANSON JOHANSSON:

JOHANSSON Karl, AGNE, Viktor, målare, grafiker, f. i Norrköping 1921; stud. hos Otte Sköld, på akademien
och i utlandet. Han har bl. a. målat flott utförda självporträtt, interiörer, fjälllandskap, stilleben etc., allt friskt
uppfattat. — Repr. i Norrköpings museum. — Svärtinge.

JOHANSSON, ALBERT Karl Johan, målare, f. 1926 i Stensele, Västerbottens län. Studier vid Moderna
Konstskolan i Sthlm. Studieresor i ett flertal länder i Europa. Hans bilder speglar den avindividualiserade
kollektivmänniskan med svartvita matrismålningar. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M. museerna i
Norrköping, Västerås, Umeå, Örebro, Östersund och Sundsvall, L. B., Institut Tessin, Paris, Ste-delijk Mus.,
Amsterdam och Nyköpings stad, Umeå stad, Sthlms stads samlingar m. fl. — Huddinge.

JOHANSSON, ALF Bertil Folke, tecknare, grafiker, målare, f. i Almundsryd 1934. Stud. vid Hovedskous
målarskola i Göteborg. Har även studerat illustrations-och tidningsteckning. Han har utfört landskap, mariner,
hamnstycken i frisk harmonisk kolorit. Mest känd är han ändå för sina fina fågelmålningar. Även god
porträttmålare. Han har haft ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands. Repr. vid ett flertal offentliga
institutioner. — Göteborg.

JOHANSSON, ARON, arkitekt, f. i Ryssby, Småland, 1860, d. i Stockholm 1936. Studerade vid Chalmers samt



på akademien, studieresor i Tyskland, Frankrike etc. Han blev 1890 anställd vid de stora byggnadsarbetena på
Helgeandsholmen, där riksdagshuset och riks-bankshuset uppfördes enl. hans ritningar. Såväl bebyggandet av
Helgeandsholmen som utformningen av de stora komplexen har i senare tider skarpt kritiserats, och efter J:s död
har riksdagshusets fasad förenklats liksom interiören till stor del ombyggts. J. har dessutom ritat rikstele-
foncentralen i Sthlm, post- och telegrafhus i Lund m.m.
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JOHANSSON, Johan ARTHUR, skulptör, f. iLoshult, Skåne, 1904, hat studerat vid tekn. skolan och akademien
i Stockholm, resor i utlandet. Bland hans arbeten må nämnas skulpturer till Kallinge kyrka i Blekinge samt
åtskilliga kvinnofigurer. — Repr. i Mo. M. och Trelleborgs mus. — Göteborg.

JOHANSSON, Bertil ARTUR Ivan, målare, skulptör, f. i Ljuder socken, Småland 1912; Autodidakt. Han målar
blommor och landskap i olja med en frisk vårstämning. — Vetlanda.

JOHANSSON, ARVID Claes William, målare, f. i Stockholm 1862, d. i Paris 1923. Han studerade först i
Düsseldorf och sedan i Paris, där han 1897 fick officiell titel som marinmålare. J. har utfört kuststycken från
Bohuslän, men ät mest känd som målare av pansarbåtar av olika modell, väl sammansmälta med luft och hav.
Han gjorde även illustrationer till engelska och franska tidskrifter. Repr. i W. och i G. K. M. med Torpedbåt i
aktion.

JOHANSSON, A m, målarinna, f. 1917 i Kiruna. Studier vid akademien i Köpenhamn, i Paris, i Frankrike och
Spanien för studier av istidskonst. Studieresor till Holland, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. J. gör bilder
i en blandteknik av måleri, collage och objets trouvés, ett slags assemblage. Repr. i Mo. M., muserrna i
Sundsvall, Östersund och Falun och i Umeå stads samlingar. — Sollefteå.

JOHANSSON, BERNT Sigfrid, tecknare, grafiker, f. 1922 i Hasselfors, Skagerhults socken, Örebro län. Studier
vid Slöjdföreningen för Nils Wedel 1948—51, 1950—51 biträdande lärare. Studieresor i Danmark, Frankrike,
Norge, Tyskland, Holland och Finland. Som grafiker har J. företrädesvis odlat torrnålsgravy-ren, en tämligen
realistisk motivskildring i landskap, stadsbilder och figurstudier. Som tecknare har han arbetat i en blandteknik
av tusch och vaxkrita. Repr. i N. M. och Värmlands mus. i Karlstad.

JOHANSSON, Eve BRUNO, målare, f. i Ystad 1903, studier i Malmö och Frankrike. Han har utfört nakna
figurer, stadsmotiv från franska samhällen och skånska landskap. Bred, rask penselföring och kraftig, harmonisk
färg utmärker ofta hans arbeten. — Malmö.

JOHANSSON, CARL Herbert, verktygsarbetare, grafiker, tecknare, målare, f. 1906 i Halmstad. Studier vid
Hoved-skous målarskola i Göteborg, Valand och akademiens figurer och landskap men även ren form. Repr. i N.
M. med grafiska blad.

JOHANSSON.

1. CARL August J.,

målare, f. i Härnösand 1863, d. i Lidingö 1944, elev av Perséus, studier vid akademien samt i Frankrike och
Italien. Han har utfört fint stämda landskap från Frankrike, Teneriffa och Italien samt senare med motiv från
Ångemanland i såväl sommar- som vinterskrud. Ett par snöstycken, det ena från Medelpad, det andra från
Montigny sur Loing, finnas i N. M. J. är även representerad i Norrköping och Östersunds museer och Gripsholm.

2. ULF Ragnar J.,

den förres son, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1912, d. där 1978, har studerat på Berggrens
målarskola, Ollers målarskola, tekniska skolan och akademien i Sthlm. Han har utfört landskap från Fårö och
Lsesö, gärna med betande djur, samt stadsmotiv (likn. motiv i ets.) och originella stilleben, t. ex. Slasktratten och
Sotig panna. Repr. i N. M., Mo, M., G. K. M., Karlstad, Linköping, S. M. K. och Ate-neum, Helsingfors.



JOHANSSON, Laurentius CYRLLLUS, arkitekt, f. i Gävle 1884, d. 1959. Han har bl. a. ritat det pampiga Vin
och spritcentralens lagerhus, flera bostads- och affärshus, t. ex. Centrum, allt i Sthlm, museet i Karlstad, stadshus
i Ludvika, Nikkaluokta kapell, Lappland, samt badhus i Östersund.

JOHANSSON, ERIC

målare, grafiker, f. i Dresden 1896. Utb:
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Akad. Dresden. Utf. landskap, porträtt, arbetar- och revolutionsmotiv. — Repr. i Revolutionsmus. i Prag,
Dresden. — Dresden.

JOHANSSON, ERUNG, målare, grafiker, f. 1931 i Vimmerby. J. har studerat den grafiska tekniken hos Folke
Gullby. Repr. hos Statens Konstråd, Kalmar Konstmuseum, Smålands Konstgille ett flertal Landstings samlingar
o.s.v.

J. fick 1973 Kalmar Läns Landstings ut-bild.-stip. — Gladhammar.

JOHANSSON, ERUNG, målare, f. 1934 i Sarvisvaara Nattavaara. Studier vid akademien 1956—61 och
Akademi Ateneum i Helsingfors 1962. Studieresor till Ryssland, Grekland och Italien. J. har utfört
väggutsmyckningar i Västberga Yrkesskola, Stockholm och Malmbergets Bibliotek. Repr. i N. M., Mo. M. och i
H. M. K.

JOHANSSON FOLKE Hugo, målare, tecknare, f. i Båstad 1912, stud. på Valand m. m. Han har utfört sociala
motiv och landskap i akvarell och kol, dekorativa målningar bl. a. i Sjömanskårens kaserner i Karlskrona, samt
framför allt dråpliga sagomotiv i Norelius’ och Bauers stil, även skämtteckningar. — Torekov.

JOHANSSON, GREGER, f. 1942 i Kättilstad. y. har förutom korrespondenskurser i teckning och målning en 4-
årig utbildn. vid Ljungstetska skolan. J. debuterade 1974 på den jurybedömda ut-ställn. "Ung Östgötakonst”.
Sedan dess har / utställt bl.a. i Linköping, Mjölby, Motala, Jönköping och i Eksjö, vidare på Länsmuseet i
Linköping och nu senast på ”Vårsalongen” i Åtvidaberg 1979. ] är repr. i Motala Kommuns samlingar. —
Motala.

JOHANSSON, GUSTAV-ADOLF, målare, f. i Askersund 1912; stud. vid konstskolor i Sverige och Paris. Han
har målat friskt uppfattade arkitekturmotiv. Fabriker, t. ex. interiörer: Ateljefönstret,

samt stilleben. — Repr. i N. M. och Borås museum. — Sjömarken.

JOHANSSON, Karl GÖSTA, målare, f. i Kropps förs., Skåne 1919, autodidakt. Han har i olja utfört bambilder,
genre och landskap. — Mörarp.

JOHANSSON, Helge, målare, f. i Borgholm 1886; d. i Cagnes i Frankrike 1926. Studier på egen hand samt i
Frankrike. Han målade ett flertal ölands-motiv med osmälta intryck från N. Kreu-ger och P. Ekström. Repr. i Mo.
M., Thiel-ska galleriet och Kalmar museum.

JOHANSSON, HELGE, skulptör, f. i Loshult 1908, d. 1973. Utb: Tekn. sk., H. K. S. Lär. Konstfack 1938. Utf.
dekorativa realistiska skulpturer. Off. arb: Fontän Kyrkparken Skövde, väggskulptur Malmö Latinsk., m. fl.

JOHANSSON Pontus ISE,

målare, f. i Katrineholm 1913, autodidakt,

J. har målat figursaker: Moder med barn,

Zigenerskan, landskap och blommor. —

Stockholm.

JOHANSSON, IWAN Constantin, målare, grafiker, f. i Sundsvall 1887; studier på Althins målarskola och



akademien, resor i Ryssland o. Tyskland. Han har målat porträtt, figurer i interiörer, t. ex. Gammal liesmedja
(Hantverksinst.) samt landskap, gärna med motiv från Dalarna. — Stockholm.

JOHANSSON, IVAR, Wilhelm, målare, f. i Kristianstad 1897, d. i Kivik 1957; elev hos Per Gummeson och
Tage Hansson, vid akademien i Köpenhamn. Han har i olja utfört dekorativt hållna åpartier, fiskarsamhällen etc.

JOHANSSON 'Jean Wilton", se Wilton

JOHANSSON, JOHAN Albin, målare, grafiker, f. i Lund 1879, d. där 1951, utbildad i Tyskland, studier bl. a. i
Italien. Han har målat brett hållna porträtt, t. ex. självporträtt. Konungen (N. M.), porträtt av makan, Anders
Österling
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(båda i N. M.), hamnstycken med fiskare eller båtar, kuperade landskap, även i pastell, med motiv från Skåne och
Västkusten samt stilleben, gärna med fisk. Välstämd kolorit, bred penselföring och monumental hållning
utmärker J:s landskap. Hans grafiska blad äro vanligen litografier. Kyssen t. ex. — Repr. i N. M., Mo. M., W.,
M. M. och G. K. M.

JOHANSSON, JOHN målare, f. i Stockholm 1894; har studerat vid akademien. Han har målat landskap,
djurstudier etc. samt utfört dekorationer i Stockholms högskola. — Råsunda.

JOHANSSON, Carl (KALLE) Wilhelm, målare, f. i Rydaholm, Småland 1910, studier på Valand. Han har målat
interiörer och kustmotiv. — Smålands Rydaholm.

JOHANSSON, KARL-INGEMAR, silversmed, f. 1927. Studier vid Slöjdföreningens skola avd. dekorativ konst
och grafik 1944—48. Egen silversmedja tillsammans med hustrun Cecilia J. Ust. i flera svenska städer samt i
London, New York och Bryssel. Repr. i N. M., R. och i Bergen.

JOHANSSON, Mathilda Elisabeth (USA), målarinna, f. i Stockholm 1871, d. där 1955; har studerat i Berlin och
Paris. Hon har utfört porträtt, bl. a. i rådhusen i Sala och Norrtälje, samt dessutom blomsterstycken.

JOHANSSON, MONA, målarinna, grafiker, f. i Göteborg 1924; stud. i hemstaden, Frankrike och Italien. Hon
har målat raskt hållna gatumotiv och landskap. — Repr. bl. a. i Mo. M., G. K. M. och Borås mus. — Göteborg.

JOHANSSON, Karl NATAN, målare, f. i Kalmar 1893, d. i Stockholm 1951, elev vid akademien. Han har utfört
figurtavlor, dekorativa arbeten och landskap, intimt hållna Stockholmsmotiv eller från skärgården, Ingarö t. ex.
Målerisk effekt utmärker ofta hans dukar.

JOHANSSON, NILS,

målare, f. i Dalum, Västergötland, 1902,

d. där 1954. Han var bl. a. elev hos Carl Wilhelmson och studerade även i Tyskland. D. utförde porträtt,
välstämda landskap och stilleben.

JOHANSSON, NILS, målare, tecknare, f. 1922. Studier vid Valands konstskola 1957—59- J- har gjort resor i
Europa, Mexico, Egypten. Repr. i N. M., Hallands mus., Sthlms och Göteborgs stads samlingar och i Statens
konstråds samling.

JOHANSSON, Ernst OTTO Evald, målare, tecknare, grafiker, f. 1890 i Västervik, d. 1924 i Sthlm. Studerade
1920—23 vid akademien och vid Bergs målarskola i Sthlm. Studieresa till Spanien. Under utbildningstiden
försörjde han sig som dekorationsmålare och illustratör i skämttidningar. J. var som tecknare en lovande talang
och återgav främst stadsmiljöer och folktyper. Repr. i N. M.

JOHANSSON, OWE, silversmed, f. 1939. Som silversmed auto-dikat. 1965 arbetade han på Skansens
silversmedja och därefter egen verkstad i Gamla stan, Sthlm. Medverkat vid ett flertal utst. bl. a. i Bryssel 1965,
London och Helsingfors 1969. J. arbetar också som industriformgivare i många andra material bl. a. plast, glas



och brons. Repr. i N. M., H. M. K., R., London, New York, Prag.

JOHANSSON, RAGNAR Kurt Edvard, målare, tecknare, f. 1913 i Alunda, Uppsala län. Studier vid André Lhote
i Paris och Académie Julian i Paris. Studieresor i Europa, Nordafrika, Främre Orienten, Sydamerika, Japan m. fl.
länder. J. gör vitala målningar med kraftfullt pålagda färger, vresigt lyriska. Som tecknare är han en förträfflig
porträttör. Off. arbeten; Väggmålning, Akademiska sjukhuset, Uppsala och altartavla för Almtunakyrkan,
Uppsala. — Uppsala.

JOHANSSON, REINHOLD, målare, f. i Bolmsö, Småland 1892, d. i Landskrona 1952. Han var autodidakt och
målade realistiska mariner, gärna med seglare i storm.

222Johansson

Johansson-Thor

JOHANSSON, RUNO Vilhelm, skulptör, f. i Stockholm 1908, stud. vid akademien. Han har modellerat porträtt-
byster, nakna figurer samt lapptyper. Repr. i Nord. mus. — Avesta.

JOHANSON, STEFAN, målare, f. i Vist, Östergötland, 1876, d. i Karlstad 1955. Han har särskilt utbildat sig
som akvarellist med anslutning till gamla mästare, främst Dürer, och har med kärvt föredrag, men ofta innerlig
känsla målat porträtt, t. ex. Min mor (G. K. M). Vidare har han utfört interiörer, ej sällan med bordlampor och
ljus, samt även gatubilder. Repr. i N. M., Thielska gall., Karlstads, Norrköpings och Linköpings museer.

JOHANSSON, SVEN Gustav, målare, konsthantverkare, f. i Sundbyberg 1916; har studerat vid akademien. Han
har målat stadsbilder och landskap samt utfört arbeten i intarsia och finare möbler. — Sundbyberg.

JOHANSSON, SVEN Richard, målare, f. i Halmstad 1911, autodidakt. Han har målat landskap, stilleben och
blommor. — Halmstad.

JOHANSSON, SVEN-ERIK, målare, grafiker, f. 1925 i Borås. Studier vid Slöjdföreningens skola och vid
Valands konstskola. Studieresor i bl. a. Frankrike, Spanien och Belgien. Utfört en gobeläng för
Undervisningsdepartementet 1968— 69- Målar med teknisk brio praktfulla surrealistiska verk inspirerade av
Bosch och Brueghel. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Borås Konstmus. och Museum of Modern Art,
New York. — Kinna—Örby.

JOHANSSON, TURE Edvard skulptör, tecknare, f. i Visby 1912, stud. bl. a. vid akademien samt under resor till
Italien och Frankrike. Han har utfört ”mustiga och primitiva fantasier med symbolisk hänsyftning på den
moderna människan”, t. ex. Vargar, Maud; även träd-gårdsurnor, bokomslag och affischer. Repr.

i N. M., mus. i Kristianstad, Rostock. — Stockholm.

JOHANSSON, ULLA, målarinna, tecknare, f. i Malmö 1931. Utb: Essemsk. Malmö, Konstfack, akademien.
Målar i lyrisk stil. — Repr. i M. M. — Stockholm.

JOHANSSON, ]VILUE Hubert, målare, f. i Helsingborg 1910, har studerat vid h. konstindustriella skolan, hos
Otte Sköld samt på akademien i Sthlm. Han har målat naket, landskap, ofta med motiv från Kullabygden, samt
trädgårdspartier och stilleben. — Ängelholm.

JOHANSSON, ZAGE, tecknare, f. i Jönköping 1916, studier på Valand i Göteborg. Han har utfört porträtt och
figursaker samt blomstermotiv för illustrationer (bl. a. för Harry Martinson). Repr. i N. M„ G. K. M., H. M. K.,
mus. i Jönköping. —Jönköping.

JOHANSSON, ÅKE Valdemar målare, f. i Mora, Dalarna, 1893, d. 1968; elev vid akademien, resor i Frankrike,
Italien och Balkan. Han har utfört porträtt samt landskap bl. a. i Östersunds museum.

JOHANSSON-BAJO BERTIL, Arnold, målare, f. i Umeå 1906, stud, vid tekn. skolan, h. konstindustriella skolan
samt akademien i Sthlm. Han har utfött kraftigt hållna figurtavlor samt landskap, gärna med snö. Repr: mus. i
Umeå, Västerås. — Umeå.



JOHANSSON-THOR, EMIL Nils, målare, grafiker, professor, f. i Landskrona 1889, d. 1958 i Sthlm, har
studerat vid akademien samt i Tyskland, Frankrike och England; förestod sedan 1926 akademiens etsningsskola,
professors namn. Han har målat sirligt utförda landskap med motiv från Sireköpinge och Ven, ofta vinter samt
erinrande om Breughel d. ä:s bilder (t. ex. Noaks ark i M. M.). J:s grafiska blad visar liknande motiv. — Han är
bl. a. repr i N. M., Mo. M., G. K. M., W., M. M., Grips-holm samt med grafik i Dresden, Paris och Brooklyn.
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JOLIN, Johan EINAR, målare, f. i Stockholm 1890, d. 1976, har studerat i Sthlm samt för Martisse i Paris —
starkt påverkad av denne — resor till Italien, Spanien och Nordafrika. J. har målat porträtt, t. ex. Jenny
Hasselqvist (G. K. M.), interiörer o. särskilt stadsbilder, gärna med mot. från Stockholm. Koloriten är ibland
entonigt hållen i grått-brunt. — Repr. dessutom i N. M., Mo. M., W., Norrköping, Linköping, Västerås, Ystad,
M. M., Karlstad, Gävle, N. O. och S. M.

K.

JOUN, ELLEN Maria, målarinna, f. i Stockholm 1854, d. där 1939; har studerat vid akademien i Frankrike och
Italien. Hon har huvudsakligen i akvarell utfört väl studerade stadsbilder, stundom med orientaliska motiv,
dessutom landskap. — Repr. i N. M.

JON SNICKARE se Ström, J.

JON-AND.

1. JOHN Erik Algot J.-A.,

målare, grafiker, f. i Göteborg 1889, d. i Stockholm 1941, har studerat i Göteborg och Paris samt under resor i
England, Tyskland, Frankrike, Italien. U.S.A. o. s. v. Han har utfört en mängd dekorationer till teatrarna i
Göteborg, Dramaten och operan i Sthlm samt var ord. dekorationsmålare vid den sistnämnda sedan 1927. J. A.
har även gjort karikatyrer med en frodig humor, goda teckningar, etsningar etc. — Repr. iN. M., Mo. M och W.

2. AGNES Elisabet Cleve-J.,

den förres maka, målarinna, f. i Uppsala 1876, d. 1951, stud. på Valand samt i Paris. Hon har utfört figurtavlor,
stundom med exotiska modeller, fönsterutsikter, porträtt, stadsbilder samt västkustmotiv. — Repr. i N. M., G. K.
M. och Gävle museum.

JONASSON, ALLY DISA Elisabeth, målarinna, f. i Göteborg 1902, d. 1959, studier på Valand. Hon har i en
kraftig kolorit utfört porträtt, landskap från Bohuslän och blommor.

JONASSON, BERNT, målare, f. 1936. Studier vid Slöjdföreningens skola och Valands konstskola. Utf.
symboliska, realistiska måln, i bland med surrealistiska drag. Repr. i N. M., Mo. M.,

G. K. M. och Borås konstmuseum. — Göteborg.

JONATHAN, JONAS,

målare, f. i Södertälje 1902, har varit elev

på Althins målarskola samt genomgått h.

konstindustriella skolan, teckningslärar-

examen, studieresa i Italien. J. har målat

vårlandskap, hamnmotiv, sädesfält etc. —

Örnsköldsvik.

JONES, ARNE,



skulptör, f. i Borgsjö, Västernorrl. län, 1914; stud. vid akademien och i utlandet. Prof. akademien 1961. Han har
utformat abstrakta saker t. ex. Katedralen, och ett monument över målaren Hill (Lund). Utfört en mängd off.
arbeten. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., Arkivet i Lund, Örebro och Norrköping, m. fl. st. — Norrviken.

JONES (Johansson), SIGRID Kristina, målarinna, f. i Hammarlunda, Skåne, 1886, d. 1966 i Malmö, elev hos
Wilhelm-son, studier i München. Hon har målat bibliska motiv, figurkompositioner, ofta med gamla, porträtt och
stilleben. Färgen är vanl. dovt stämd.

JONN, ERIKA,

målarinna, f. i St. Råby, Skåne, 1865, d. i Lund 1931. Hon studerade i Köpenhamn, Paris och Tyskland och har
utfört realistiskt hållna interiörer, bl. a. från kyrkor, samt landskap, gärna med tyrolmotiv.

JONN, GUNNAR,

målare, f. i Malmö 1904, d. 1963 i Malmö, elev vid Sk. målarskolan, Malmö, samt akademien i Köpenhamn;
resor till Norge och Balkan. Han har utfört självporträtt, stora, fantastiska figurkompositioner samt dekorativt
hållna landskap med motiv från Norge, ofta i tempeta, eilet från Jugoslavien. — Repr. i Mo. M., och M. M.
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JOHNSON, JOHNSSON, JONSON, JONSSON, JOHNZON, JONZON:

JONSSON, Sven August ADOLF, skulptör, f. i Alsheda, Småland, 1872, d. i Stockholm 1945; stud. vid tekn.
skolan i Sthlm samt i Paris, bosatt i Rom 1904—14.

J. hat utfört ett stort antal väl träffade porträttbyster, bl. a. Svante Arrhcnius (Vet.

ak.), S. von Friesen (Stholms stadshus), Gustav V (kgl. slottet), Swedenborg (Chicago) etc., Leda och svanen,
fontän i Lindesberg, dopfunt i Karl Johans kyrka i Göteborg, Krucifix i Myresjö kyrka, Kristus i Nora kyrka o. s.
v.

JOHNSSON, AUGUST, målare, f. i Lund 1873, d. 1900. Han studerade vid akademien i Köpenhamn och därpå i
Stockholm; studieresor till Spanien. J. utförde impressionistiskt hållna porträtt och figursaker, ofta i akvarell och
pastell, landskap från Spanien, djurstudier etc. Han gjotde också en del stundom ak-varellerade fantasifyllda
teckningar. Färgen är ofta, särskilt i hans pastellporträtt, varm och lysande. — Repr. i M. M. och Lunds univ.

JONSON, BIRGER Gerhard, arkitekt, f. i Skövde 1890, stud. vid tekn. högskolan, akademien samt i Italien,
Frankrike, England o. s. v. Han har bl. a. ritat Filadelfiakyrkan i Sthlm, ett flertal turiststationer, badhus i Borås,
bostads- och affärshus m. m. — Stockholm.

JONSON, BJÖRN Emil, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1903. Bland hans motiv märkas sirligt hållna,
eleganta figurer, interiörer och landskap. — Repr. i N. M., H. M. K. och på akademien. — Tyresö.

JONZON, CALLE Vilhelm, tecknare, grafiker, f. i Katrineholm 1916; har mest studetat på egen hand. Bland
hans grafiska blad märkas landskap och växter, särskilt tistlar samt gräs (lönnål). Repr. i N. M. — Katrineholm.

JOHNSSON, GUNNAR Bertil, målare, f. i Malmö 1917; självlärd. Han

har utfört figurkompositioner, interiörer, stilleben och väggmålning i Kallhälls folkskola. Repr. i Örebro mus. —
Stockholm.

JOHNSSON. Stig GUNNAR, målare, f. i Åhus 1922, stud. vid akademierna i Sthlm och Köpenhamn, i Holland
och Jugoslavien. Han har målat landskap och gatumotiv, bl. a. från Visby. — Repr. i

H. M. K. — Stockholm.

JOHNSSON, GUSTAV-ADOLF, tecknare, grafiker, f. 1934. Studier vid akademien 1961—66. Repr. i N. M. —
Solna.



JOHNSSON, Nils HARRY, målare, f. i Stockholm 1908; självstudier, bl. a. i Paris. Han har utfört strandbilder
med hög himmel, fönsterutsikter, gärna i blå toner, samt blommor, t. ex. Tistlar, Solrosor och Blå blommor. —
Stockholm.

JOHNSSON.

I. IVAR Viktor,].,

skulptöt, f. i Vittskövle, Skåne 1885, d. 1970 i Stockholm; studier vid H. K. S. och akademien i Sthlm; resor i
Frankrike, Italien och Danmark. Bland hans arbeten märkas: Flickan med sjötrollen (fontän i Göteborg), David
(staty i brons, Helsingborg, även i Ziirich), Afrodite med den döende Adonis (G. K. M. och M. M.), ett par
altarskåp, Mor och barn, De fyra vindarna, självporträtt (samtl. i Mo. M), Norden-skiöldsmon. vid Riksmus.,
Sthlm, Kvinna vid havet, mon. vid Sjöfartsmuseet i Göteborg, fontänen Arbetets ära och glädje (Eskilstuna),
fontän på Kapitelhusets gård i Lund, Tyko Brahe på Ven, Karlin (byst i Lund), De fyra elementen
(Åtvidabergshu-set), Apollon (Jönköpings stadsbibll.). Livets brunn (Skövde), fontän i Eslöv, monument över
Kockum (Ronneby), Människan och hennes genius (Linköping), Torgny Se-gerstedt (Göteborg),
Fredsmonumentet (Karlstad), medaljer (i W.) o. s. v. — J. bör räknas till våra främsta skulptörer. Hans David och
Afrodite med Adonis äro i hög grad formsköna och skickligt balanserade, medan Kvinna vid havet äger en
åtstramad monumentalitet.

15 — Svenska konstnärer
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2. Svanhild (VA VI) Elina Maria ]., f. Schlyter,

den förres maka, textilkonstnärinna, f. i Karlskrona 1887, d. 1971, stud. vid H. K.

S. samt under resor i Tyskland, Danmark Frankrike och Italien. Hon har komponerat och utfört förnämliga
antependier och textila föremål.

JOHNSON, JOHN, Gunnar, målare, reklamtecknare.f. 1915 i Gustavsbergs socken, Sthlms län, d. 1968.
Utbildad och anställd hos W. Kåge vid Gustavsberg 1933—38. Studier för Otte Sköld och vid Académie Julian i
Paris. Han målade landskap bl. a. i Lofoten samt inträngande djurskildringar från Furuviks djurpark. Repr. hos
Sthlms stad.

JOHNSON, Lars (LASSE) Sebastian, målare, f. i N. Råda, Värmland 1899; studerat på Althins målarskola och
vid akademien samt under resor i Frankrike, Italien, Spanien etc. Han har utfört porträtt bl. a. av prof.
Engströmer och Manne Siegbahn, figurtavlor och landskap, stadsmotiv från Stockholm, byggnadsplatser, motiv
med grekiska städer och bönder etc. — Repr. i N. M., Mo. M., Gripsholm, museerna i Norrköping, Borås,
Östersund, Uppsala, Västerås och Karlstad. — Stockholm.

JOHNSON, Nils LUDVIG, målare, tecknare, f. i Arlöv, Skåne, 1901; studier vid Sk. målarskolan i Malmö samt
vidare i Paris och Italien. Han har i akvarell och tusch utfört friskt uppfattade figurer, gatuscener, stadspartier,
landskap etc. samt ett stort antal illustrationer i dags-och veckopress. — Malmö.

JONSSON, NILS-HUGO, målare, f. i Karlskrona 1894, d. 1961 i Karlskrona, elev hos Carl Wilhelmson i
Stockholm, vidare studier i Italien. Han har utfört gatupartier från hemstaden, landskap, ofta med summariskt
hållna ekar från östra Blekinge, interörer med porträtt samt blomsterstycken, de senare ofta utmärkta genom fint
tonmåleri. — Karlskrona.

JONSSON, OSCAR Laurentius, målare, f. i Väse, Värmland, 1895, har studerat vid tekniska skolan, på Althins
målarskola, för Wilhelmson samt i Frankrike. Han har utfört figursaker, företrädesvis ar-betsbilder, samt
landskap med eller utan figurer, t. ex. Flickan och getflocken, dessutom dekorativa målningar, bl. a. i Ljungskile
folkhögskola. Även konservator i kyrkl. konst. — Repr. i museet i Karlstad. — Karlstad.



JONZON, Karl STIG Börje, målare, tecknare, f. på Öland 1913; stud. bl. a. för I. Hoflund samt utrikes. Han har
målat ljusa, välstämda landskap med motiv från Kalmar och Öland, gatupartier från Stockholm samt utgivet ett
planschverk över gamla Kalmar med egna teckningar. — Repr. i Kalmar mus. — Stockholm.

JONSON, SVEN,

målare, f. i Halmstad 1902, har studerat i Stockholm och Paris. Har utfört surrealistiska målningar t. ex. Den
vaknande vidden (Mo. M.), intarsiaarbeten i Halmstads rådhus samt även naturalist, målningar, t. ex.
Delphinium. — Repr. i G. K. M., M. M., W. och Halmstads mus. — Halmstad.

JOHNZON, SVEN,

målate. Född i Norrköping 1901. Studerat landskapsmålen vid Älhtins målarskola, porträtt- och figurstudier för
Henrik Blomberg. Under en lång följd av år medarbetare som konservator hos konservator Alfred Nilsson,
Stockholm. Medverkat vid restaurering av bl. a. Stockholms Storkyrka, Karlbergs slott. Arvfurstens palats och
Bromma kyrka m. fl. kända byggnadsverk. På senare år har konstnären vanligen målat landskap och stilleben
med motiv hämtade från Uppland samt utfört porträtt företrädesvis av barn. Repr. i en rad privata och
kommunala samlingar. — Uppsala.

JONZE, PAUL,

målare, f. i Rådön, Jämtland 1883, d. 1973, stud, t. skolan och i Paris. Han har utfört landskap med motiv från
Spetsbergen och Nordnorge, även blommor. — Repr. i Östersund.
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JORDAN, Eni WALDEMAR, målare, grafiker, f. i Karlskoga 1925; studier på Slöjdföreningen och Valand, i
Frankrike etc. Han har målat gatupartier och gjort färgträsnitt, t. ex. Bygget. — Göteborg.

JORDELL, IVAN,

målare, f. i Katrineholm 1901, d. 1961 i Malmö, stud. vid Sk. målarskolan, Malmö, har målat figurtavlor och
stilleben i en suddig teknik och ofta grotesk form. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M. och G. K. M. — Malmö.

JORM, ARVID Kome/ius, målare, f. i Göteborg 1892, d. 1964 i Göteborg, har studerat på Valand samt i
Köpenhamn, resor i Italien och Frankrike. J. hr utfört dekorativa arbeten åt Liseberg i Göteborg, Skövde
tingshus, etc., och vidare stafflitavlor med figurer, interiörer, t. ex. Min kamin (G. K. M ), o. s. v. — Repr. i N.
M. och museerna i Gävle, Hudiksvall och Sandviken.

JOSEPHSON.

1. ERIK Semmy J.,

arkitekt f. i Stockholm 1864, d. 1929; har ritat flera kaserner i Sthlm, Näsby slott, kraftstationer, t. ex. vid Porjus,
bankbyggnader o. s. v.

2. TORSTEN August Harry ].,

den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1901; stud. vid tekn. högskolan och akademien, biträdande länsarkitekt i
Sthlms län 1939, har bl. a. uppgjort stadsplaner. — Stockholm.

JOSEPHSON, ERNST Abraham, målare, f. i Stockholm 1851, d. där 1906. Han studerade vid akademien och
därpå med resestipendium i Holland, Italien och Frankrike; företog även resor i Spanien och norra Afrika. I
Holland utförde J. en mästerlig kopia av Rembrandts De fem syndi-kerna (Konstakademien) samt visar stundom
senare att han i koloristiskt hänseende påverkats av den store holländaren, medan man eljest kan peka på
influenser från Manet. J. är övervägande porträtt- och figur-målare. Bland porträtten må särskilt näm-

nas: Allan Österling, Journalisten Ren-holm och Farmor (alla i N. M.), samt Carl Skåneberg (G. K. M.), samtliga



vittnande om ovanlig, psykologisk skarpblick. Hans övriga, mest kända arbeten äro: David och Saul, Näcken
samt Spanska smeder (alla i N. M.), Spanska cigarrettmakerskor samt Spinnande gumma (båda i G. K. M.), o.
Strömkarlen (i W.). J. är även representerad i M. M. samt i N. O. Strömkarlen (1884) har kallats den svenska ge-
nombrottskonstens främsta skapelse. Han blev också ledare i oppositionen mot akademien. 1888 blev konstnären
bruten av sinnessjukdom, som varade till hans död. Under sjukdomsperioden utförde J. en mängd teckningar,
ofta med bisarra ämnen, som stundom äga en viss linjeskönhet, men även tydligt förråda hans sjukdom. Han var
till sin läggning en äkta romantiker med rik fantasi och strålande färgbegåvning, likaså var han en fin lyrisk
diktare.

JOSEPHSON, HUGO Reinhold Johan Oscar,

målare, f. i Göteborg 1877, d. 1967. studerat på Valand bl. a. för G. Pauli. Han har utfört välstämda stadsmotiv,
landskap från skärgården, mariner med fiskbåtar samt stilleben.

JOVINGE, Per Torsten, målare, f. i Stockholm 1898, d. i Sevilla 1936. Han studerade på Wilhelmsons
målarskola i Stockholm, sedermera hos André Lhote i Paris. J. har utfört landskap med motiv från Sverige och
Spanien samt stadsmotiv från det nya Stockholm. De äro dekorativt hållna och ofta målade i stora plan, men
något torra i färgen. — Repr. i Mo. M. och G. K. M.

JOVINGE-EDENFALK, MARIKA, tecknare, målarinna, f. 1931 i Stockholm. Studier vid akademiens grafiska
avd. 1951 och vid dess målarskola 1955. Studieresor till Spanien, Italien m. fl. Repr. i N. M. med en kolteckning.

JUEL.

1. ASTRID Mathilda Kjellberg-]., målarinna, f. i Oskarshamn 1877, d. 1965 i
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Stockholm, stud. vid akademien samt i utlandet, ledde en målarskola i Sthlm 1917—20. Hon har utfört
genretavlor, t. ex. Korgossen, samt ett flertal porträtt bl. a. av operasångare Lundqvist (Göteborgs nation,
Uppsala), Gammal dam (Kalmar mus.) samt Gunnar Wennerberg (Växjö mus.). Repr. även i Mo. M.

2. LISBETJ.,

den förras dotter, tecknare, f. i Köpenhamn 1903, har utfört teaterdekorationer samt humoristiska teckningar i
danska och svenska dagspressen. — Stockholm.

JUUN, BJÖRN,

målare, f. i Stockholm 1902, d. 1971, utb: Köpenhamn, Holland, Belgien, England och Tyskland. Har utfört
gatumotiv från Falun, landskap från Dalarna, gärna med en flik av Dalälven samt stilleben med blommor.
Koloriten är ofta fint nedstämd i grått.

JUUN, JOHAN FREDRIK, målare, f. i Askersund 1798, d. i Stockholm 1843. Han studerade på egen hand och
utförde dekorativt hållna landskap i la-vyr, påverkade av Fahlcrantz’ arbeten. — Repr. i N. M.

JUUNG, PETTER,

skulptör, verksam i mitten av 1700-talet. De i ek snidade dörrarna till norra portalen på Sthlms slott äro utförda
av honom, likaså liknande arbeten i slottets interiör.

JUNGBERG.

1. SELMA Constansia J.,

målarinna, f. i Stockholm 1868, d. där 1945; stud. vid tekniska skolan samt för O. Cardon. Hon har utfört goda
porträtt i pastell samt gatupartier från gamla Stockholm, målade i akvarell eller sepialavyr. — Repr. i Sthlms
stadsmuseum samt Postmuseet.



2. GERDA Elisabet J.,

den förras brorsdotter, målarinna, f. i Löv-sta, Västmanland 1884, har studerat vid akademien. Hon har målat
porträtt och figursaker samt blomsterstycken, dessutom

modellerat smärre skulpturer och kerami-ska arbeten. — Uppsala.

JUNGSTEDT, AXEL Adolf Harald, målare, f. i Norrköping 1859, d. i Stockholm 1933, Han var elev av Perséus
och vid akademien samt studerade sedan i Paris, Italien o. Tyskland; professor vid akademien 1909—25. Han har
målat flera väl träffade porträtt, bl. a. självporträtt (akademien), Oscar II (operans foyer, Sthlm) samt Gunnar
Wennerberg (Uppsala). J. var dessutom en framstående landskapist, bland vars friskt hållna arbete må nämnas: I
stenbrottet, motiv från Schweiz (N. M.), Strömmingsfiske i Stockholms skärgård (G. K. M.), Vid Dannemora
gruva (N. O.) samt Stenarbete (S. M. K.). Han har också utfört dekorativa arbeten i operans vesti-bul, plafonder
och smärre genresaker.

JUNGSTEDT, KURT, målare, tecknare, f. i Stockholm 1894, d. där 1963 i Sthlm, har studerat vid tekn. skolan
där, i Norge samt under resor i Europa, U.S.A, Afrika och Asien. Han har utfört dekorationer på m/s Kungsholm,
Drottningholm, Gripsholm, Saga och Stockholm, teaterdekorationer, plafond i amerikanska ministerhotellet,
Stockholm, o. s. v. J. har även gjort sig känd som skicklig illustratör, bl. a. av Heidenstams Karolinerna, 11 av
Zolas arbeten samt svenska och franska klassiker. — Repr. i N. M., Mo M., G. K. M., M. M., W., Norrköping,
Åbo, N. O., S. M. K., Hamburgs Kunsthalle o. s. v.

JUPITER, FOLKE Johannes, målare, f. i Visby 1913, stud. vid tekn. skolan i hemstaden samt hos Otte Sköld.
Han har i olja utfört landskap, vanl, med figurer. — Stockholm.

JURGENSSON, FRIEDRICH Harry, målare, grafiker, f. i Odessa 1903, stud. i Ryssland, Tyskland o. Italien.
Han har i pastell och grafik utfört porträtt, gamla gårdar och landskap. — Repr. i Karlstads mus. — Mälarhöjden.

JÄCKEL, ROBERT HUGO,

målare, f. i Gablonz, Tyskland 1872, d. i
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Wien 1952, har studerat i Wien, sv. medborgare 1927. J. har målat flera altartavlor bl. a. i Wien, i V. Harg och
Västerås, dessutom goda porträtt, fresker etc. — Repr. bl. a. i museerna i Krems och Gablonz. — Var länge
bosatt i Falsterbo.

JÄGERSKIÖLD, MÄRTA Signe Christina, f Ehrenkrona målarinna, f. i Mjölby 1905, utbildad vid akademien, i
Bruxelles o. Paris. Hon har målat åtskilliga goda porträtt i olja och akvarell. — Repr. i Linköpings mus. — S.
Ängby.

JÅRNSTEDT, BERTIL Sigfnd, målare, grafiker, f. i Eksjö 1913, har studerat vid akademien. Han har utfört
figurtavlor, ofta med pojkar och flickor, samt landskap och stadsmotiv, gärna gråtonade. — Eksjö.

JÄRRETORP, STIG Bertil Lennart, målare, tecknare, f. i Lund 1921, stud. vid Sk. målarskolan i Malmö. Han
har en ofta våldsamt uppdriven färg och pastos teknik utfört figursaker, landskap och blommor. — Lund.

JÖNSSON, ANDERS, skulptör, f. i Gärdslöv, Skåne 1883, d. 1963 i Sthlm, har studerat i Mtinchen, Stockholm
och Paris samt under resor, i bl. a. i Italien: bosatt i Paris 1915—20. Bland hans arbeten må nämnas: fontän i
Malmö (den s. k. ”Trillingarna”), Adam och Eva (M. M ), Mansporträtt och Liggande kvinnotorso (båda i Mo.
M.), Dansen (Malmö stadsteater), fontänen Elementens kamp (Göteborg), Prometeus (Linköping), porträttbyster,
bl. a. av Hj. Branting, konungen, prins Eugen (i W.) och kung Gustaf V, vidare dopfuntar i Ängelholms, Ljuders
och Alstads kyrkor. — Repr. i N. M.

JÖNSSON, ANDERS Anton,



målare, f. i Barsebäck, Skåne, 1907, elev

vid Sk. målarskolan, Malmö, har utfört

landskap, hamnstycken, figursaker samt

stilleben med blommor. Repr. i M. M. —

Malmö.

JÖNSSON, BIRGER, målare, skulptör, f. i Gladsax, Skåne, 1906, d. i Rom 1952, studerade i Malmö och
Stockholm. Han har målat skånska landskap i olja och modellerat porträttbyster, t. ex. Självporträtt och
Gossporträtt.

JÖNSSON.

1. Bengt Olof (BO) J.,

målare f. i Stockholm 1928, har i pastell utfört Komposition I, Komposition II etc. — Stockholm.

2. John BERTIL ].,

den förres bror, se Gottsén, J. B.

JÖNSSON, BRITA Helfrid, född 1925 i Borrby, Kristianstads län. Tecknare, målarinna. Till att börja med
autodidakt. Studier hos TBV 1963—65, hos Hermods 1967—70. Studieresor till Danmark, Spanien, Grekland,
Italien och Portugal. En del alster har motiv från dessa länder. Har deltagit i samlingsutställning i Landskrona
1976 och 1978. — Helsingborg.

JÖNSSON, BROR,

målare, f. 1931. Studier vid Skånska målarskolan, Malmö, samt för konstnärerna Jules Schyl, Arvid Karlsson och
G. Nordström. År 1964 erövrade J. l:a pris i två teckningstävlingar. Hans målningar omfattar mest gamla
bygdeskildringar. — Malmö.

JÖNSSON, Karl EINAR, målare, f. i Ramsåsa, Skåne, 1895, elev hos Per Gummeson, studieresor i Tyskland,
Italien och Schweiz. Han har i olja målat landskap, gärna vintermotiv, figursaker, ofta fiskartyper, altartavla i
Ramsåsa k:a samt friskt uppfattade blomsterstycken. — Malmö.

JÖNSSON, Gösta ERIK, målare, f. i Malmö 1893, d. där 1950, elev vid Althins målarskola och har sedan
studerat i Köpenhamn och Paris. Bland hans tidigare arbeten märkas tavlor med motiv från franska katedraler,
utförda i en emalj-artad teknik. Senare har han målat skånska landskap med små figurer, dansbanor, ele-
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ganta snöstycken etc. — Rept. i N. M:, Mo. M., W., G. K. M., iM. M. bl. a. med Järnvägsolycka, snövintern
1928, samt i museerna i Karlstad, Landskrona, Helsingborg, Norrköping och Tomelilla.

JÖNSSON, Kers ERIK, dalmålare, f. 1802 i Lima by, Leksands socken, Kopparbergs län, d. 1851 därstädes.

J. var en av de mera betydande dalmålarna. Hans måleri utmärkes av starka färger, fasthet i teckning och
komposition samt en rik ornamental inramning. Repr. i Nordiska mus.

JÖNSSON, Gunnar LENNART, målare, tecknare, f. i Lund 1924; stud. vid Sk. målarskolan och i Frankrike. Har
i summarisk form utfört landskap och stilleben. Repr. i N. M., Mo. M., M. M., mus. i Landskrona m fl. —
Landskrona.

JÖNSSON, PETER, se Peter.

JÖNSSON, Johan THEODOR, målare, f. i Bjällerup, Skåne, 1888, d. 1966 i Esarp, har studerat i Stockholm och
Köpenhamn. Han har målat landskap från Dalbytrakten, gatumotiv från Lund, interiörer, ofta med ljussken, och



stilleben.

JÖNSSON, VFALFRID Wabe, målare, tecknare, f. i Landskrona 1902; studier i hemstaden, Amsterdam, södra
Europa o, s. v. Han har målat figurtavlor, bl. a. av färgade folkslag, t. ex. kraftigt utformade negresshuvuden,
landskap och vackra stilleben i pastell. Vidare dekorativa målningar i privathus samt illustrationer till böcker —
bl. a. egna dikter — och tidningar. — Landskrona.

JÖNSSON.

1. ÅKE SigvardJ.,

skulptör, tecknare, f. i Osby, Skåne, 1921; stud, vid h. konstindustriella skolan och akademien. Han har
modellerat porträtt-huvuden, även tecknat porträtt samt utfört reliefer, bl. a. i Tosterups skola, Skåne, och Moder
jord (i Sv. utsädesföreningen). I Landskrona teater ses av J. Flicka med slöja. Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M.
och Linköpings mus.

2. BRITA J„

den förres maka. f. Jacobson, målarinna f. i Stockholm 1922, stud. på Otte Skölds skola, akademien och i
utlandet. Hon har utfört figurkompositioner, ofta i interiör. I Aspuddens folkskola ses en fresk av henne. — Repr.
i N. M., M. M., mus. i Helsin-borg, Kalmar. — Vallåkra.

JÖNZÉN, Axel HADAR, målare, f. i Tyresö, Stockholms län, 1885; har studerat vid tekn. skolan och
Konstnärsförbundets skola i Sthlm, sedermera i Paris för Matisse. Han har huvudsakligen utfört landskap och
figurkompositioner, flickporträtt samt stilleben i en välstämd kolorit. — Repr. i Mo. M. med Stilleben och i N.
M. — Stockholm.

JÖRGENSON, Noak TURE, skulptör, grafiker, f. 1907 i Långaryd, Jönköpings län, d. 1962 i Stockholm.
Studerade skulptur för Bror Hjorth och Nils Möl-lerberg och var elev vid akademien 1934—39- Som skulptör
har J. bl. a. utfört den stora bronsskulpturen ”Eldare" 1942 för Sjömansinstitutet i Sthlm. I sin grafik har J. med
förkärlek valt motiv från sjömanslivet. Repr. i N. M., G. K. M. och Sjömansinstitutet i Sthlm.
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KAIPIANEN, BIRGER Johannes, finsk keramikkonstnär, f. 1915 i Björneborg, Finland. Studier vid
Konstindustriella läroverket i Helsingfors samt på resor till Italien, Frankrike och de skandinaviska länderna. K.
har varit verksam vid Arabia i Finland och knöts 1954 till Rörstrand som keramiker. Det väsentliga i hans konst
är färganslaget. Formerna är enkla, rektangulära eller fyrkantiga fat och brickor eller också prismaformade,
stående eller sittande figurer. Repr. i N. M., konstindustrimus. i Helsingfors och Köpenhamn, keramikmus. i
Faenza och konstak. samlingar i Genua.

KAJERDT, ELLEN Victoria, skulptris, konsthantverkare, f. i Eskilstuna 1893, har studerat vid tekniska skolan i
Stockholm samt akademien i Köpenhamn; resor i Italien etc. Hon har modellerat statyetter t. ex. Bollspelarna (N.
M.) samt utfört figurkompositioner i ciselering. — Djursholm.

KAJTORP, HANS,

målare, tecknare, f. 1916 i Filipstad. Studier vid Skolan för Bokkonst och i Frankrike och Italien. Resor till
Algeriet, Filippinerna, Japan, Mandsjuriet. Bosatt i Frankrike (Nice) 1947—48. Gör ofta små själsliga landskap
utförda i nordiskt romantisk stil och speglar ofta tidens våndor. Repr. i N. M. och Värmlands mus. i Karlstad. —
Dammhyttan, Filipstad.

KALDÉN, CARL,

målare, konsthantverkare, f. i Flädie, Skåne, 1877, d. 1963 i Sthlm, elev vid tekniska skolan i Sthlm. Han har



utfört landskap från stockholmstrakten samt pittoreska ga-

tumotiv från gamla Stockholm, ofta visande intryck från Karl Nordströms och prins Eugens konst.

KALLENBERG, ANDERS Hansson, målare, f. i Burlöv, Skåne, 1834, d. i Stockholm 1902. Han studerade vid
akademien i Düsseldorf, Paris och Holland. K. utförde landskap, ofta med slättmotiv och tung luft, men är mest
känd för sina realistiskt målade djurtavlor, ofta med kor — man sade att ”han målade får, så de luktade får”. —
Repr. i N. M. med landskap och Kor i skogen samt Stående tjur, i G. K. M. med några dukar med kor samt i M.
M. bl. a. med Bondgård, Bokskog, Kalv o. Röd ko.

KALLSTENIUS.

1. GOTTFRID Samuel Nikolaus K., målare, f. i Västervik 1861, d. i Storängen 1943; elev av Perséus, stud. vid
akademien, i Frankrike och Italien, v. professor vid akademien 1912. Han har utfört en altartavla och pannåer i
Västerviks nya kyrka, men är mest känd för sina vederhäftiga landskap med småländsk natur samt röda tallar vid
vatten. Hans tidigare arbeten visa ofta ett fint stämningsmåleri i vinter- och vårlandskap. K. har också skrivit
värdefulla arbeten om måleriets teknik. Repr. i N. M. med bl. a. Förvildad trädgård och Efter solnedgången,
skärgårdsmotiv i G. K. M. med bl. a. De yttersta träden samt i M. M. med Perséus atelier och Småland; även repr.
i Nya Pinakoteket, München, samt i museet i Buenos Aires m. fl. st.

2. GERDA Maria K., f. Roosval,

den förres maka, målarinna, f. i Kalmar 1864, d. i Västervik 1939; har studerat vid
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akademien och i Frankrike. Bland hennes arbeten märkas porträtt av överste Bror Munck (M. M.) samt Vår i
Paris (N. M.), även repr. i Linköpings museum. En fin kolorit utmärker ofta hennes dukar.

3. EVALD Knut Baltzar K., de förras son, målare, f. i Stockholm 1898, d. 1957 i Sthlm, har studerat vid Althins
målarskola samt akademien, resor i Frankrike och Italien. Flan har utfört kustlandskap från trakten av Västervik
och Göteborg, sjöstycken etc.

KALLSTENIUS-ÅHMAN, ALFHILD, målarinna, f. i Bjärred 1921. Utb: Otte Sköld, akademien. Utf. färgstarka
landskap och collage. Off. arb. Collage skolan i österåker, förs.-sal Hedvid Elenora Sthlm, Danderyds sjukhus.
— Åkers Runö.

KALNINS, REINHOLD, målare, f. i Pernau, Estland, 1897, stud. i Leningrad och Paris. Flan har målat porträtt,
bl. a. prof. Åkerman, Svalöv, naket och landskap från Schweiz, Frankrike och Sverige. Utförandet är ofta
impressionistiskt med blond färg. — Repr. i museet i Riga. — Stockholm.

KAM AS A, TADEUSZ, målare, f. i Posnan, Polen 1924. Bosatt i Sverige sedan 1944. Studier vid akademien i
Krakow samt akademien i Stockholm 1950. K. har i olja utfört porträtt och figurstudier. K. vann 1967
guldmedalj i Italien för sina landskap. — Jönköping.

KAMKE.

1. IVAR K,

målare, grafiker, f. i Stockholm 1882, d. i Helsingborg 1936; elev vid akademien, studieresor i Holland,
Frankrike, Tyskland, Italien o. s. v. Han utförde landskap (bl. a. i W.), raskt uppfattade torgscener, t. ex.
Fiskauktion i Volendam (mus. i Buenos Aires), Vindragarna (mus. i Östersund) samt framför allt väl träffade
porträtt, t. ex. Karl Asplund (Mo. M.).

2. Katharine (KÅ THE) Louise K.,

den förres maka, målarinna, f. i Hofheim, Tyskland, 1887, d. 1962 i Baden-Baden,



Tyskland, utbildad i Dachau och München, har utfört porträtt, landskap med eller utan figurer samt stilleben med
blommor.

KANDELL, E. A., se Jean, E. A. KANDELL, JOHN,

arkitekt SIR, f. 1925 i Helsingborg. Studier vid Konstfack och H. K. S. Studieresor till Italien och Frankrike.
Repr. i N. M.

KANEVAD, GUNNAR, träsnidare, f. 1930. Egen verkstad i Gamla Linköping. Ställer varje år ut nya teman, bl.
a. lås, skjutreglar och lekredskap och nu senast 1969 med pussel i kubik och han har även utvecklat många av
sina idéer vid Tomtebodaskolan i Solna för blinda barn.

KANTZOiV, ELSA, von, målarinna, f. i Stockholm 1870, d. i Sigtuna 1956; elev bl. a. hos Oscar Björck, studier
i Paris. Hon har målat ett stort antal väl träffade porträtt i olja.

KAPITELSALS MÄSTAREN, en till namnet okänd målare, verksam i Vadstena omkr. 1400. Han har även
utfört målningar på Mariaaltatet från N. Fågelås i en ålderdomlig stil. K. verkade också som skulptör.

KARGEL, AXEL Theodor (Karlson), målare, f. i Kalmar 1896, d. 1971, autodidakt. Bland hans arbeten märkas
figursaker, landskap från Öland, i svala, dämpade toner, gärna i grått och med mjuka konturer, vidare gatumotiv
från Borgholm och stilleben, ofta med svampar. Repr. i Mo. M., mus. i Kalmar.

KARL XV (Carl Ludvig Eugen), kon. av Sverige och Norge, målare, f. på Drottningholm 1826, d. i Malmö
1872. Han hade flera lärare i målning bl. a. Boklund och Alfr. Wahlberg. Han var medelpunkten i en stor
konstnärskrets i Sthlm, vars medlemmar han uppmuntrade och skapade så en betydande konstsamling, som han
till större delen donerade till svenska staten. Han målade ett flertal svenska och norska landskap, gärna utsikter,
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korrekta i teckning och perspektiv, men stundom kalla och torra i färgen. Repr. med sex dukar i N. M., G. K. M.,
även i M. M. och N. O.

KARLÉN, KA TI Kerstin Margareta, f. Nordgren,

målarinna, f. i Stockholm 1912, har studerat på Blombergs målarskola samt under resor i Tyskland, Frankrike
och Italien. Hon har målat figurkompositioner samt landskap, gärna vinterbilder från stockholmstrakten. — Repr.
i N. M., Landskrona museum, Norrköping och W. — Dan-deryd.

KARLE WSKI, HANNS, skulptör, grafiker, f. 1937 i Sthlm. Studier i Tyskland 1956—58 och vid akademien
I960—65. Studieresor till Polen, Paris, Italien, England m. fl. Deltagit i utst. i Sverige, Polen, England. K. har
visat koniska isskulpturer i Kristianstad 1968 och på Slussplan i Sthlm 1969. Off. arbeten: Långbro Sjukhus
1965, Trygg-Fylgia i Helsingborg och för Spånga läroverk en aluminiumskulptur 1969- Repr. i N. M., Mo. M.
och Norrköpings mus. — Stockholm.

KARLMARK, GERHARD, målare, f. i Helsingborg 1905, har studerat vid akademien. Han har utfört bl. a.
självporträtt, landskap och hamnstycken samt stilleben med blommor. Koloriten är i allm. ganska sval och
välstämd. — Reprs. i M. M. och Ystads museum. — Dalby.

KARLMARK, LARS,

målare, f. 1944 i Malmö. Studier vid Forum Konstskola i Malmö 1961—62, Glyp-toteket i Köpenhamn 1962 och
Akademi for de skonne Kunster i Köpenhamn 1963—66. Off. arb: bl. a. vägg i Sv Radio Sthlm. Repr. iN. M., M.
M., L. B., mus. i Kalmar, Linköping. — Lund.

KARLSON, KARLSSON se även CARLSON, CARLSSON.

KARLSON, ANDERS, målare, f. 1893, har studerat i Italien och Frankrike. Han har i olja och akvarell utfört
surrealistiska arbeten. — Påskallavik.



KARLSSON.

1. ARWIDK.,

målare, skulptör, f. i Asarum, Blekinge, 1907, d. 1964 i Malmö, har huvudsakligen stud. i Paris. Han har utfört
porträtt o. figursaker samt landskap, ofta strandbrin-kar, gärna hållna i stora plan med få, men välstämda toner.
Han har bl. a. även modellerat Kvinnotorso. — Repr. i Mo. M., Helsingborg, Institut Tessin, Paris och M. M.

2. BIRGITTA Hanna Gerda K. i. Stenberg,

den förres hustru, f. i Karlstad 1928, skulpttis. Hon har studerat bl. a. för Lena Börjesson, i Paris, Italien och
Spanien. Har modellerat linjerena, väl balanserade, större och mindre figurer. — Repr. i M. M. — Malmö.

KARLSSON, BRUNO, målare, tecknare, grafiker, f. 1927 i Kopparbergs län (Grangärde). Självstudier och
Konstfack 1948—49, 1956—57 och

1958—60. Verksam som konstnär och lärare i teckning, måleri och grafik vid Teck-ningslärarinstitutet och 1960
vid Hässelby-gårdskolan. Målar mest motiv från Sthlm och fjällvärlden. Resestip. från Stockholms Stad 1968. —
Sundbyberg.

KARLSSON, EGON Lennart, målare, tecknare, f. i Karlshamn 1941, autodidakt. Han utför landskap gärna
kustmotiv samt figursaker i dämpad ljus kolorit. Utställningar runt om i Sverige. — Karlshamn.

KARLSSON, John Erik FOLKE, målare, tecknare, f. i Hagalund 1907, studier i Sthlm och utlandet. Han har i
tem-pera målat figurkompositioner, men huvudsakligen lämnat illustrationer till arbeten, bl. a. av Gautillon,
Tagore, Sweden-borg, Lin yu Tang m. fl. Repr. i Västerås läroverk. — Stockholm.

KARLSSON, FOLKE, målare, f. i Nyköping 1907. Utb: Otte Sköld. Utf. intima realistiska landskap och
stadsmotiv. Off. arb: Västerås stadshus. — Repr. i Stadsmus. Sthlm. — Stockholm.

233Karlsson

Karlsson-Stig

KARLSSON, GUND-MARI f. 1931 i Sundsvall. Målare , tecknare. Utb: Studier utomlands. Resor: Frankrike,
Italien och Spanien. Skolor: S:t Julein Arles, Academi Di Capri, Åke Sköld samt Medborgarskolans Konstskola.
(Intensiva studier av de gamla mästarna Cecanne och Van Gogh). Har utfört landskapsmåln. romantiska
naturlyriskt, men ändå realistiska. Präglad av fina iakttagelser. Mustiga spanska bilder, figurmålningar, t. ex.
naket expressiva och en skimrande rik och praktfull kolorit. Repr. mus. Kalmar — Stockholm.

KARLSSON, Bernt HOLGER, tecknare, grafiker, f. i Trollhättan 1927. Studier vid akademien. Slöjdföreningens
skola samt under resor i Holland, Frankrike och Spanien. Han utför huvudsakligen landskap och porträtt. Repr. i
N. M. och H. M. K„ G. K. M., New York. — Trollhättan.

KARLSSON, E. G., se Langemark.

KARLSON, HÅKAN Erland, målare, f. i Solna 1915, stud. vid tekn. skolan i Sthlm och i utlandet. I en vanl.
blond färg har han utfört naturalist, hållna landskap, ofta med fåglar, dessutom teckningar med djur. —
Stockholm.

KARLSSON, KARIN,

målarinna, f. i Smålands Gällaryd 1897,

utbildad bl. a. vid akademien. Hon har

huvudsakligen utfört blomsterstycken i

bred teknik och läckra toner. — Smålands

Gällaryd.



KARLSSON, Karl Hildemar, f. 1911 i Delsbo. Autodidakt. K. målar landskap med mjuk nästan pastoral
färgsättning. En natur-lyriker av stora mått med förmågan att skildra landskapets skiftningar från norr till syd,
från öst till väst.

K. använder pseudonymen Hildemar. — Uppsala.

KARLSSON, LEONIE, f. Pilewski, målarinna, f. i Österrike 1897; utbildad i Wien, Italien, Frankrike och
Schweiz. Hon har i välstämd kolorit utfört landskap samt

särskilt blommor på japanskt papper. — Stockholm.

KARLSSON, Karl OVE, tecknare, målare, född 1933 i Linneryd, Kronobergs län. Studier vid Berghs Skola samt
vid Konstfack. Karlsson är mest känd för sina bygde- och naturmotiv med djur och människor. — Växjö.

KARLSSON, ROBERTH, målare och musiker, f. i Tjällmo, Östergötland 1905. Autodidakt. Han utför väl-
stämda landskapsmotiv från sin östgötska hembygd. Västkusten och Norrland. Off. arb: bl. a. altartavlan i
Tjällmo. Han är även medlem av den berömda Vadstena-kvartetten. — Tjällmo.

KARLSSON, SIDNEY B. R., tecknare, målare. Född i Lofta 1935, autodidakt. Utför företrädesvis landskap i
akvarell med motiv hämtade från Smålandskus-ten och Öland, med känsligt sinne för ljus och dagrar, jämte
marinmålningar. En rad utställningar i Sydsverige. — Västervik.

KARLSSON, SILJA,

texilkonstnärinna, f. 1939. Studier vid H.

K. S. 1963. Arbetat vid Uppsala läns Hemslöjdsförening hösten 1963. Samlings-utst. i Edinburgh 1963. K.
arbetar mest med vävar och broderier.

KARLSSON, SVEN ERIK PUG, målare, tecknare, f. 1934 i Sthlm. Studier för bl. a. Henri Goetz och Jonny
Friedlän-der, Paris, Staffan Hallström och Evert Lundquist, Sthlm. K. har vistats längre tider i Frankrike och
Holland. Utfört bl. a. en väggmålning i Hammarby Ungdomsgård, Västerås. Repr. i N. M. och Västerås mus.

KARLSSON-STIG Anders (ANTE), målare, f. i Kyrkås, Jämtland, 1885, d. 1967 i Hålland, Har studerat vid
akademien samt i Paris. Han har utfört porträtt och figursaker samt monumentalt hållna fjällandskap. — Repr. i
museet i Östersund och Gripsholm.
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KARLSTEEN, ARVID von, medaljgravör, f. i Värmland 1647, d. i Stockholm 1718. Han arbetade en tid pä
kungl. myntet i Sthlm och fick sedan tillfälle att studera i Paris och England. K. hemkallades 1672 och väckte
fort uppmärksamhet för sina vackra medaljer. 1681 blev han kungl. medaljör och utförde omkr. 100 medaljer.
Porträtten utmärkas av stor likhet, kompositionen är omväxlande och gravyren mjuk.

KARSTEN, Elisabeth Charlotta, målarinna, f. i Stockholm 1789, gift med ryske generalen Kaschanoff, d. i
Ryssland. Hon var elev av Fahlcrantz, målade goda landskap, bl. a. utsikter över Stockholm, samt gjorde
skickliga kopior efter Ruysdael m. fl.

KASDAN-WIBERG, se 1Viberg, Rachel. KASTBERG, STIG,

målare, f. i Älmhult 1924. Utb: målarskolan Forum, Malmö 71—74. Utf. landskap och stilleben i skimrande
blåaktig färgskala och expressionitisk form. — Repr. i Kalmar läns landsting. — Kalmar.

KASTMAN, ALEXANDER, målare, verksam i Skåne, under första hälften av 1700-talet. Han utförde porträtt, t.
ex. av biskop Rydelius (Lunds univ.).

KATZ, Jabob M1CHAIL, skulptör, f. i Ryssland 1889, har studerat vid akademien i Leningrad samt i Rom. Han
har modellerat porträttbyster, Den blinde Simson (akademien i Leningrad), Mackenzie (Newcastle), Fläkten



(Ballings-holms park) samt Arbetare (granit, Stockholm). — Stockholm.

KATZIN, SONJA,

skulptris, f. i Örebro 1919, stud. bl. a. vid akademien och i Paris. Hon har modellerat stiliserade, även abstrakta
figurer i sten och trä, t. ex. Sittande mansfigur (trä) och Som stekta sparvar (relief i brons, rest. öster-port, Sthlm).
Repr: mus. i Tel Aviv. — Stockholm.

KAUPPI, STEN Erik, konsthantverkare, f. i Kiruna 1922, stud. vid Konstfack och akademien. Han har utfört
förnämliga, textila arbeten t. ex. broderier och parament, även komponerat dräkter för teatern. — Repr. i N. M.,
R., Umeå, Karlstads och Sundsvalls mus. — Rosersberg.

KEDE, SVANTE Gustav Adolf, målare, f. i Stockholm 1877, d. där 1955; utbildad i Paris, resor till Spanien,
Marocko och Söderhavsöarna. Han har målat landskap och figursaker från Spanien och norra Afrika, lappländska
fjäll och framför allt landskap och figursaker från Tahiti. Han rör sig vanligen med få, men fint stämda färger. —
Repr. i N. M., M. M., Norrköpings, Västerås och Karlskrona museer.

KEDJA, Carl EINAR Waldemar, målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Kalmar 1907, stud. vid akademierna i
Stockholm och Köpenhamn. Han har utfört landskap, grafiska blad, särskilt exlib-ris och nytto- och
prydnadspjäser i olika material, även gjort heraldisk konst. — Repr. i N. M., S. M. K. och Kalmar museum. —
Lund.

KEEN, OSCAR Carl Fredrik Herman, målare, f. i Stockholm 1867, d. 1949, var elev hos Törnå. Han har utfört
porträtt, genresaker och landskap samt dessutom en massa teckningar till dags- och veckopressen. — Repr. i N.
M., G. K. M.

KEISERAAS, KARSTEN Oliver, målare, f. i Trondheim, Norge 1912; elev bl. a. för Per Krogh och akademien i
Sthlm, bosatt i Sverige sedan 1943. Han har mest utfört figurkompositioner, även deltagit i utsmyckningen av
Trondheims-domen. Repr. i Mo. M. — Stockholm.

KELLGREN, CARL Axel OTTO, målare, tecknare, f. i Lund 1907, elev vid tekn. skolan och akademien. Han
har målat figursaker, även naket, vårvinterlandskap i dov ton, porträtt etc. Repr: mus. i Kristianstad, Eskilstuna.
— Göteborg.
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KELLGREN, THEODOR, arkitekt, f. i Ö. Sallerup, Skåne, 1880, d. i Stockholm 1936; elev vid tekn. högskolan
och akademien. Han har bl. a. ritat vårdanstalten för blinda i Lund, lasarett i Falun, Sundsvall, Växjö o. s. v.,
brandstationer i Uppsala och Eskilstuna, flera ålderdomshem m. m.

KEMNER.

1. John HELGE Daniel K.,

målare, f. i Malmö 1883, d. i Lund 1934. Han studerade i Köpenhamn, Tyskland, Paris och Italien. K. utförde
stämnings-landskap, ofta i en dov kolorit, gärna i kvällsljus. Motiven äro vanligen hämtade från trakten av
Romeleåsen. — Repr. i Mo. M., H. M. K. samt i M. M. med Mars och Kvällsol.

2. LARS Fredrik K,

den förres brorson, målare, f. i Uppsala 1919; har studerat vid akademien. Han har målat stadsbilder samt
landskap med motiv från Uppsalaslätten. Repr: mus. i Uppsala. — Uppsala.

KEMPE, FRANS MICHAEL, målare, f. i Stockholm 1911, har studerat vid Otte Skölds målarskola samt i
München och Paris. Han har utfört porträtt, figursaker, interiörer och landskap, bl. a. från Skagen och Särö, ej
sällan tydligt påverkade av Matisse. — Repr. i N. M., Mo. M., Norrköping, Linköping o. M. M. — Järved.

KEMPE, Carl ROLAND, målare, grafiker, f. i Stockholm 1907, har studerat vid akademien samt i Frankrike,



England, Spanien och Italien. Han har utfört starkt förenklade porträtt, landskap med spanska motiv och
parkbilder från Paris, mon. måln. i Borås stadshus; även abstrakta litografier. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.,
Borås museum, Tessin, New York. — Stockholm.

KERED, PÄR,

f. 1924 i Malmö. Målare. Studier vid Skånska Målarskolan och Essemskolan. Han började måla djurmotiv i
mitten av

60-talet, men utför även landskap och fi-gurmålningar. — Markaryd.

KERNELL, Erik YNGVE, arkitekt, f. i Göteborg 1903, stud. vid målarskolor i Stockholm och Paris samt vid
Chalmers. Han har utfört kyrkorestaureringar samt bokkonstnärl. arbeten, bl. a. illustrationer till Macbeth. —
Vendelsö.

KESSLE, Gun,

målarinna, grafiker, f. i Haparanda 1926; stud. hos Signe Barth, i London, Paris etc. Hon har i olja målat motiv
från London, Spanska landskap, Strandklippor och stilleben med fiskar. Bland grafiken märkas i torrnål Sol, Dis.
— Hägersten.

KEWE, se Eitrem Karin.

KEVESTAD, KARL-EVERT, målare, tecknare, grafiker, f. 1921 i Hälleforsnäs, Floda socken, Södermanlands
län. Studier för Kåge Liewendal i Strängnäs och vid Otte Skölds målarskola och 1948—53 vid akademien. Hans
målningar präglas av ett paetetiskt stämningsanslag med en färghållning i blå och gröna toner, form och teckning
lätt stiliserad. Repr. i N. M.

KEYSER, Hilda ELISABETH, målarinna, f. i Stockholm 1851, d. där 1898. Hon var elev vid akademien och
studerade därpå för Bonnat i Paris. K. var en framstående porträttmålarinna och har bl. a. utfört självporträtt (N.
M.), damporträtt (G. K. M.) samt professor Ode-nius. (L. U. K ).

KEY-ÅBERG, Alva Mana ELISIF, målarinna, konsthantverkare, f. i Stockholm 1899, har studerat vid
akademien i Stockholm och Oslo. Hon har utfört akvareller med sagomotiv, dekorativa arbeten bl. a. i Vänge-
Läby förs:sal, Uppland, och en flickskola i Norrköping, samt dessutom antependier, altarstakar m. m. —
Stockholm.

KEY-ÅBERG, GUDRUN Lovisa, målarinna, f. 1925 i Grums, Värmlands län. Autodidakt. Hennes målningar är
sprungna ur en helt personlig fantasi- och
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föreställningsvärld. Symbolerna eller tecknen, ”gurkor”, ”taggar”, ”vågor”, ”älgar”, är inte direkt tydbara. Repr. i
Mo. M., Gripsholm, Manillasaml. — Stockholm.

KICKOW, (Kirkhoff), Johan ULRIK, konsthantverkare, verksam som guldsmed i Stockholm, d. efter 1709.
Vackra altarkärl, utförda av honom, finnas i flera av huvudstadens kyrkor; även repr. i Hallwylska saml. Sthlm.

KIELBERG, JÖNS (Jösse på Skröplet), allmogemålare, verksam i Småland från omkr. 1770, d. 1812. Bland K:s
verk märkes en bonad (daterad 1782) framställande de tre vise männen samt de visa och de få-vitska jungfruarna.
Repr. i Nord. mus. och i G. K. M.

KIHLGREN, KARL Anders, målare, f. i Örebro 1914, utbildad vid akademien, resor i flera länder. Han har
målat figurtavlor, landskap och stilleben. — Repr. i Örebro museum. — Örebro.

KIHLMAN.

1. EINAR K.,



målare, f. i Ystad 1912, elev hos Otte Sköld i Sthlm, vidare studier i Paris och Italien. K. har utfört porträtt samt
landskap, gärna stockholmsutsikter. Koloriten är vanligen nedstämd med få toner, men särdeles harmonisk. Repr.
i Mo. M., Ystads M. — Stockholm.

2. SIMONE Gerda Charlotta K., f. de Dardel,

målarinna, varit gift m. föreg., f. i Neuchâtel, Schweiz, 1913; stud. i Genève samt i Stockholm, Italien och Paris.
Har målat lyriska landskap, barnporträtt och blommor. — Repr. i N. M., mus i Borås, Norrköping, Gävle, Ystad.
— Klagstorp.

KIHLMAN, INGA Charlotta Englund-K, målarinna, f. i Göteborg 1905, har studerat på Valand samt under resor
i Tyskland och Frankrike. Hon har gjort intimt uppfattade barnstudier, landskap, t. ex. vinterstycken, samt
blommor. — Repr. i G.

K. M., Gävle museum. — Göteborg.

KIHLMAN, PAUL Botvid, målare, f. i Tyringe, Skåne, 1930; stud. för Otte Sköld, i Paris och Spanien. Han har i
olja utfört strandmotiv, särskilt från Smy-gehamn. — Hägersten.

KILSBY, ERIK Arne, målare, f. i Visnum, Värmland 1895; har studerat vid akademien, i Paris och Italien. Han
har målat porträtt i genreartad uppfattning, landskap och trädgårdsmotiv. — Repr. i Karlstads museum. —
Karlstad.

KINDBORG.

1. Johan JOHN) Ludvig K,

målare, f. i Stockholm 1861. d. där 1907. Han studerade för Törnå och Perséus samt vid akademien och under
resor i utlandet.

K. utförde fint uppfattade landskap, ofta med motiv från stockholmstrakten, men även från syd- och
mellansvenska bygder. Repr. i N. M. med motiv från Stockholm, i M. M. med Sommar samt i danska och tyska
samlingar.

2. Hedvig, Emilia (EMMY) K, f. Edman,

den förres maka, grafiker, f. på Svartå bruk 1865, d. 1935, har utfört träsnitt bl. a. efter tavlor av sin man, Hanna
Pauli m. fl.

KINELL, Sigvard ERIK Gudmund, målare, f. i Stockholm 1912, elev hos Otte Sköld och på akademien. Han har
utfört figursaker, landskap med motiv från Öland

o. s. v. Repr. i N. M. och Mo. M. — Stockholm.

KINGREN, LARS,

skulptör, verkade i Stockholm på 1760-talet och har i kyrkor där t. ex. i Hedvig Eleonora k:a utfört den vackra
orgelfasaden, emporier etc.

KINNERUS, JOHAN, se Pettersson, J. C.

KIRKHOFF, se Kickow.

KIÖRBOE, CARL Frednk, målare, f. i Christiansfeld, Slesvig, 1799, d. i Dijon 1876. Han var först militär och
började på egen hand teckna djur samt övergick helt åt konsten. K. flyttade 1840 till
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Kjellkvist

Paris, där han blev elev hos holländaren Henning. Han utförde några ryttarport-rätt, bl. a. av Karl XV (N. M.)
samt ett av Karl XIV Johan (Drottningholm), men mest rena djurmålningar, ofta med modellerna i någon



sympativäckande situation, t. ex. översvämningen (flera repliker, ett ex. köpt av franska staten). Bland hans
övriga arbeten må nämnas: Klappjakt på räv, Två hundar anfallen av vargar. Översvämning, Hundar (alla i G. K.
M.) samt Räv o. tupp (M. M.). K:s djurtavlor utmärkas av karaktär, rask penselföring och säker teckning. — K.
är även representerad i N. O.

KJELLBERG, AGNES Augusta Emilia Eleonora, se Erumerie.

KJELLBERG, ALBERT Teophron, målare, f. i Norrköping 1809, d. 1857. Han studerade i Berlin och målade
mest porslin. I olja har han utfört Landskap med borg samt Afrikanskt landskap (båda i N. M.)

KJELLBERG, CARL Andree, målare, f. i Honolulu, Hawaii, 1897, självlärd. Han har utfört figurkompositioner
och landskap; även verkat som arkitekt och gtafiker. — Helsingborg.

KJELLBERG, Johannes FRITIOF, skulptör, f. i Jönköping 1836, d. i Stockholm 1885. Han studerade vid
akademien, i Köpenhamn, Berlin, Paris och Rom. I sistnämnda stad tog han intryck av antiken, vilket bl. a.
kommer fram i Faun, lekande med sin yngre broder (N. M ). K. blev ord. professor vid akademien 1873 och
modellerade bl. a Linné (Humlegården, Sthlm), flera reliefer, t. ex. över huvudportalen till Lunds domkyrka,
samt ett stort antal porträttbyster, bl. a. Nils Ericson (N. M.) och U. Hjärne (Medevi brunnspark). K. är även repr.
i G. K. M.

KJELLBERG, NILS,

tecknare, f. 1871 i Skara, d. 1917. Medverkade med teckningar i ”Ny illustrerad tidning”, ”Söndags-Nisse”,
”Nya Nisse” 1891 och i ”Ord och bild” 1899 och 1913. Repr. i N. M., G. K. M och U. B.

KJELLBERG, ROLF,

skulptör, f. i Nynäshamn 1901. Utb: John Lundqvist o. Grande Chaumière Paris. Arbetar i naturalistisk stram
form. Off. arb: Fontän i Örebro, Södertälje, Jönköping m. fl. — Oxelösund.

KJELLBERG, SVEN Torsten, museichef, tecknare, f. i Göteborg 1892; har bl. a. studerat i Tyskland, intendent
vid Kulturen i Lund sedan 1934. Han har gjort vackra bokutstyrslar, lämnat teckningar till böcker, bl. a. Dvärgen
av P. Lagerkvist m. m. — Repr. i G. H. M. — Lund.

KJELLBERG JACOBSSON, KERSTIN, skulptör, f. i Helsingborg 1930. Utb: Konstfack, akademien. Off. arb:
lekskulptur Sköndal, porträttbyst i Isstadion Johan-neshov. — Repr. i Hist. mus., mus. i Västerås, British mus. i
London. — Djursholm.

KJELLBERGJUEL, ASTRID, se Juel.

KJELLBOM, Herman ÖIJE Darling, målare, tecknare, f. ijärvsö, Gävleb. län. 1894, d. 1956; utbildad under
resor i Spanien, Frankrike och Holland. Han har i olika teknik utfört figursaker och landskap. — Repr. i
Hälsinglands museum.

KJELLIN, CARL Axel Eugène, målare, f. i Avesta, Dalarna 1862, d. 1939; stud. vid akademien, i Holland och
Tyskland. Han har utfört porträtt, genretavlor och landskap, vanl. med motiv från Bergslagen, smedjor, kolmilor
etc.

KJELLIN STIG Rudolf, målare, f. i Borås 1914, stud. vid tekn. skolan i Stockholm. Han har utfört porträtt och
figursaker, kraftigt hållna kustpartier, välstämda stilleben med blommor, gatu-motiv och stadsutsikter. — Repr. i
Borås’ konstförenings saml. — Stockholm.

KJELLKVIST, Fritz Edvard HARRY, länsarkitekt, f. i Göteborg 1900, d. i Härnösand 1939; har studerat vid
tekniska högskolan samt under resor till ett flertal av Europas länder, länsarkitekt i Väster-

238Västernorrlands län 1936. Han har bl. a. ritat Göteborgs stads första småstugeanlägg-ning, flera hyreshus och
privatbostäder i Göteborg, stadsplaner, kyrkogårdar, fabriker etc.

KJELLMAN, ERIK Torvald, skulptör, konsthantverkare, f. i Norrköping 1903, elev vid H. K. S. samt på Hjorth



och Möllerbergs skulpturskola. Han har modellerat nakna människofigurer, arbetargestalter samt djur. Har även
utfört dekorativa djurfigurer i konstsmide till en bankbyggnad i Johannesburg, Sydafrika. — Stockholm.

KJELLSON, KILIAN, konsthantvetkare, guldsmedsmästare i Stockholm under senare delen av 1700-talet. Prov
på hans särdeles praktfulla arbeten ses bl. a. i N. M., Nord. mus., H. M. K. samt i flera kyrkor.

KJELLSTRÖM, ADOLF Vilhelm, arkitekt, f. i Örebro 1834, d. 1932; studerade i Stockholm samt i England.
Han har bl. a. restaurerat Nikolaikyrkan i Örebro och i samma stad ritat (jämte A. H. Hägg) Olaus Petri-kyrkan.
K. har även på ett förtjänstfullt sätt restaurerat Örebro slott.

KJELLSTRÖM, ELSA Olivia, xylograf, f. 1904 i Stockholm, Studier vid Tekniska skolan samt i xylografi under
faderns, konstnären Josef Bernard Henning Nybergs ledning. K. torde vara vårt lands f. n. enda xylograf i
egentlig mening. Hon har förutom talrika arbeten efter förlagor utfört exlibris och monogram efter egna
teckningar. Repr. i N. M. med träsnittet ”Den irländska Birgitta” 1941.

KJELLSTRÖM, STURE Arne, målare, grafiker, f. i Järpen, Jämtland, 1927, stud. bl. a. vid akademien och i
utlandet. Har utfört porträtt, landskap och stilleben samt i grafik bl. a. Musselskal och alger, Fisksumpar etc. —
Repr. i N. M., H. M. K., mus. i Luleå, Berlin. — Hägersten.

KJERNER, ESTHER Emilia Léonine, målarinna, f. i Stockholm 1873, d. där 1952; har studerat vid akademien
samt i Paris och Rom. Hon har utfört välstämda landskap, stilleben och blommor. — Repr. i N. M., M. M., W.,
Östersunds, Norrköpings, Kalmar och Eskiltunas museer.

KLEEN.

1. Anne Beata af K., f. Ehrenborg, målarinna, f. 1813, d. i Stockholm 1894. Hon blev mycket uppburen som
miniatyrmålarinna och har bl. a. utfört ett porträtt av prins Louis Napoleon (N. M.).

2. TYRA K., den förras sondotter, målarinna, författarinna, f. i Stockholm 1874, d. i Lidingö 1951; har studerat i
Tyskland och Paris, resor till Ostasien, Västindien etc. Hon har utfört porträtt samt figursaker, bl. a. med
infödingsmotiv, samt illusterat egna reseskildrinar. — Repr. i N. M.

KLEEN, LARS,

målare, skulptör, f. i Stockholm 1941. Utb: Akad. Köpenhamn, Krakow Polen. Arb. m. skulpturer i trä ofta m.
social eller politisk inneb. Off. arb: Hus Stureplan Sthlm 1968. — Repr. i Mo. M., G. K. M. — Nacka.

KLEEN, PETTER,

konsthantverkare, guldsmed i Ystad, d. 1777. Bland hans arbeten må nämnas altarkärl i Maria k:a i Ystad, bägare
(i M. M., Kulturen i Lund) samt smycken (bl. a. i N. M.).

KLEIMER, AXEL Bernhard, målare, tecknare, f. i Kristianstad 1881, d. i Malmö 1945; stud. vid akademien och i
utlandet. Han har utfört landskap, hamnbilder och torgscener, de sistnämnda gärna med blomsterstånd. Formatet
är vanl. litet, färgen särdeles harmonisk. K. utförde även adresser, reklamteckn. etc. — Repr. i M. M., mus. i
Landskrona, Lund, Kristianstad.

KLEIN, GERTRUD Emilia, målarinna, f. i Bankeryd, Småland 1905, studier på Valand i Göteborg och i Paris.
Hon har i olja och pastell utfört porträtt och figursaker, landskap, bl. a. frånKlemming

Klopper

hättan, hamnstycken och stilleben. — Bankeryd.

KLEMMING, WILHELM Edward, arkitekt, f. i Stockholm 1862, f. 1930; studerade bl. a. vid tekniska
högskolan. Han hat i huvudstaden ritat Allmänna telefonbolagets hus, ombyggt ett par badinrättningar där och
gjort ritningar till badanstalter i flera städer i Sverige o. utlandet.

K. var även framstående som trädgårdsarkitekt och ivrade mycket för Stockholms förskönande.



KLERCK, ECHARD,

kyrkoherde i Kjellstorp, Skåne, målare, f. 1675, d. 1724. Han var en begåvad minia-tyrist o. utförde bl. a. porträtt
av S. Leszc-zynski (i G. K. M.).

KLERCKER, BRITA af, målarinna, f. i Lund 1906, stud. vid Sk. målarskolan och akademien. Hon har i blek
kolorit utfört figurtavlor, stadsmotiv etc. — Repr. i Mo. M., M. M. och Ystads museum. — Lund.

KUNCKOWSTRÖM, HARALD, Hugo Mauritz Axelson,

målare, f. i Djursholm 1897, d. 1973- Har studerat på Althins målarskola och akademien i Sthlm samt i Paris och
München. K. har utfört djurtavlor och landskap, ej sällan skärgårdsmotiv och idylliskt betonade mariner,
vanligen i en ljus, välstämd kolorit. Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M., Norrköpings och Eskilstuna museer.

KUNGBORG, ARNE Gunnar, målare, f. i Stockholm 1915, har studerat vid akademien. Han har utfört
figursaker och landskap, även scendekor Operan, Karl Gerhard. —Järna.

KUNGBORG (Nilsson) JOHAN, målare, f. i Blentarp, Skåne, 1851, d. på S:t Lars sjukhus, Lund 1931. Han
studerade vid akademien och hade Egron Lundgren till lärare, även läroår i Düsseldorf och München. K. utförde
stora, välkompone-rade figurscener, gärna med bibliska motiv, bl. a. altartavla i Sälltorps kyrka, Judas-kyssen,
Ecce homo och Herodias dotter;

dessutom utmärkta porträtt i olja och akvarell, t. ex. Tornaflickorna och ett ypperligt porträt av fadern, utf. 1874,
även skånska landskap. — Repr. i M. M. — Han gjorde även teckningar med fornnordiska ämnen.

KLINGSPOR, Fredrik Philip, målare, f. i Jönköping 1761, d. i Stockholm 1832. Han var en framstående minia-
tyrist och har bl. a. gjort ett utmärkt porträtt av Rubens (N. M.). Det var även K. som skapade Logården invid
slottet i Sthlm. K. är också repr. i G. K. M. med ett porträtt av kapten Raab.

KUNGSTEDT, Carl Gustaf, (i Frankrike kallad Clinchetet),

målare, f. i Riga 1657, d. i Paris 1734. Han var en skicklig miniatyrist och målade galanta scener på dosor. En
del av hans målningar stuckos i koppar av Picard; några sådana stick finnas i N. M.

KUNGVALL, Jacob GUSTAF, kartograf, tecknare, målare, grafiker, f. 1786 i Närs socken, Gotlands län, d.
1866 i Roma socken, Gotlands län. K. nedlade ett omfattande arbete på forskningar i Gotlands kulturhistoria.
Repr. i N. M. med tre teckningar föreställande ruiner och Helge-ands kyrkan i Visby.

KLINT, Gustaf Adolf, skulptör, f. i Stockholm 1775, d. trol. i Frankrike omkr. 1830. Han studerade vid
akademien och hos Sergel samt har modellerat porträttbystet och medaljonger. — Repr. med ett par arbeten i N.
M.

KLINT, HILMA af

målarinna, f. i Solna, Stockholms 1. 1862, d. i Djursholm 1944. Hon studerade vid akademien och har utfört
goda hamnstycken med motiv från Stockholm. — Repr. i K. B. U. B.

KLOPPER, JAN,

holländsk-svensk målare, f. i Nederländerna, verksam i Sverige, fr. omkr. 1702, d. i Uppsala 1734. Han var
ritmästare vid Uppsala universitet och har utfört en del porträtt. Repr. i N. M., på Gripsholm och i
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Uppsala. Teckningen är säker, men koloriten föga lyckad.

KLÖCKER, von EHRENSTRAHL, se Ehrenstrahl.

KNAFVE, NILS-FOLKE, målare, f. i Brunnby, Skåne, 1905, elev vid Sk. målarskolan, Malmö, samt Valand.
Han har utfört landskap i olja med starka kontraster, dessutom landskap och gatupartier i krita. Repr. i N. M.,
mus. i Helsingborg, Borås. — Nyhamnsläge.



KNORRING.

1. GUSTAF von K.,

militär, tecknare, f. i Västergötland 1772, d. 1823; har utfört skicligt tecknade landskap.

2. WILHELM von K.,

den förres bror, målare, f. 1774, d. i Västergötland 1852. Han har utfört några särdeles eleganta miniatyrporträtt
på elfenben.

3. JOHAN GUSTAF von K,

släkting till föregående målare, f. 1801, d. i Ryssland 1846, där han blev mycket anlitad som heraldisk konstnär.

KNORRING, LOUISE Emerentia von, stiftsjungfru, tecknare, f. 1819 i Sthlm, d. 1905 därstädes. K. var
företrädd på Konstnärsringens utställn. ”Konstnärsporträtt” i Sthlm med ett porträtt av Jenny Lind 1920. Repr. i
N. M. med teckning.

KNUDSEN, LEIF Kolbjörn, målare, grafiker, f. 1928 i Sthlm. Studier hos André Lhote i Paris och vid Valand.
Studieresor i Europa. Bosatt i Paris sedan 1965. K. arbetar i färg och ord på samma gång, i en elegant form.
Utfört väggmålning 1953 för Restaurang Lejonet, Göteborg, emaljsvit och gobeläng för Restaurang Norre
Kavaljeren, Halmstad, takmålning för Fässbergsskolan, Mölndal 1963—64. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M. M.,
M. M., museerna i Norrköping, Eskilstuna, Karlstad, Borås och Halmstad, Chalmers Tekniska Högskola,
Sahlgrenska Sjukhuset, båda Göteborg, Göteborg stad, Ronneby stad, Institut Tessin i Paris. — Göteborg.

KNUTMAN, BRUNO, målare, tecknare, f. 1930. Studier vid Essem-skolan i Malmö, Valand och Polytecnic Art
School i London. K. har erhållit Skånes Konstförenings teckningsstipendium 1967, Edstrandska stiftelsens
stipendium 1967. Repr. i N. M., M. M., G. K. M. samt i H. M. K.

KNUTSON, GRETA, målarinna, f. i Stockholm 1899, har studerat för Wilhelmson och i Paris. Hon har
mestadels målat stilleben med blommor och frukter, hållna i svala spröda toner. — Repr. i N. M., Mo. M., mus i
Tours och G. K. M. — Paris.

KNUTSSON, JOHAN, målare, tecknare, f. på Kulla Gunnarstorp, Skåne 1816, d. i Helsingfors 1898. Han var
elev av Körner i Lund och gjorde därifrån flera teckningar av marknadsfolk o. s. v. som äro av största
kulturhistoriska värde. K. var länge bosatt i Finland, där han målade porträtt och landskap.

KNÖPPEL, Gustav ARVID Oskar, målare, tecknare, skulptör, f. i Luleå 1892, d. 1970, stud. vid Althins
målarskola och akademien samt vidare i München och Italien. K. har utfört dekorativa arbeten i åtskilliga kyrkor,
i Norra krematoriet i Sthlm samt i Karlstads krematorium, dessutom i en del offentliga byggnader. Han har
vidare målat porträtt, figursaker etc. samt gjort teckningar och skulpturer av djut, t. ex. björnar, visent, lodjur och
grävlingar; dessutom porträttbyster av konstnärer: G. Magnusson, G. Torhamn, G. Wihlborg m. fl. Under senare
åren har K. även gjort arbeten i rostfritt stål samt verkat som bokkonstnär. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.,
Helsingborgs mus. i W. o. i Karlstads museum.

KNÖÖS, Anna MÄRTHA Ingeborg, målarinna, f. i Lund 1902, stud. vid Sk. målarskolan samt i utlandet. Hon har
i olja och pastell utfört gatu- och strandpartier,Koch

Kraft

dessutom blomsterstycken, utmärkta av harmonisk kolorit. — Lund.

KOCH, Harriet EBBA von, målarinna, f. i Stockholm 1866, d. där 1946, har studerat i Paris och Stockholm samt
under resor i Italien, England och Frankrike. Hon har målat porträtt i olja och pastell samt landskap.

KOCK, DAVID,

målare, verksam omkr. 1720—1750, troligen lärjunge till David von Krafft, men mest påminnande om



Ehrenstrahl. Han har utfört omkr. ett tjog porträtt på Grips-holm samt dessutom ”konterfej” av hovets hundar,
kattor etc.

KOCK, Johan Fredrik, målare, tecknare, grafiker, f. 1785 i Vadstena, d. 1828 därstädes. Studerade vid
akademien och var senare verksam i Vadstena. Han har utfört en teckning av Brännkyrka kyrka 1807 samt plan-
och profilritning av Vadstena kloster i kolorerad etsning 1822. Repr. i N. M.

KONO IV, Carl JURGEN von, målare, grafiker, f. i Östersund 1915, d. 1959 i Växjö. Stud. vid akademien samt
i Paris, Holland, Frankrike, Italien, Nordafrika etc. Han har utfört landskap, gatupartier och figursaker med motiv
från de länder han besökt, särskilt goda vinterbilder från huvudstaden; även gjort teckningar till frimärken. Lär:
akademien 1955—59. — Repr. i Sthlms stadsmus., N. M., Mo. M., G. K. M., N. O., Helsingfors och i W.

KORN, Johan Philip, målare, f. i Uddevalla 1728, d. i Stockholm 1796. Han var yrkesmålare, men erhöll
undervisning av Sävenbom och utförde romantiska landskap, ofta med månsken, eldar etc. samt vanligen i litet
format. Tonen är ofta hållen i guldbrunt. — Repr. i N. M. med fem landskap, därav även figurer; ett par arbeten
av honom finnas i G. K. M.

KORTZ, Hans Daniel,

skulptör, f. i Tyskland, d. i Stockholm

1714. Han var elev av Burchard Precht och

har bl. a. utfört fyra allegoriska kvinnofigurer vid Sthlms Storkyrka. K. har vidare gjort altarprydnad, predikstol
och orgelfa-sad i Salsta slottskapell.

KOSKULL, ANDERS Gustaf, målare, f. i Stockholm 1831, d. 1904. Han studerade i Düsseldorf samt i Paris och
var i ämnesvalet en typisk düsseldorfare. Bland hans målningar, som i allmänhet utmärkas av välstämd kolorit,
må nämnas: Hushållsbestyr och Kyrkstötens kollekt (båda i N. M.), i Kyrkan (G. K. M) samt Vinterlandskap och
Interiör från en kyrka (båda i M.M.).

KOWNER, JOSEF,

målare, tecknare, f. i Kiew 1895, d. 1967, sv. medborgare 1952. Stud. i Ryssland, Polen, Paris etc. 1 olja,
akvarell o. s. v. har han målat porträtt, figursaker, landskap, brett hållna hamnstycken och stilleben. — Repr. i N.
M., Kalmar mus. och uti. museer.

KRAFFT, DAVID von, målare, f. i Hamburg 1655, d. i Stockholm 1724. Ehrenstrahl var hans morbror och
kallade K. till Sverige 1675, där E. blev hans lärare. Han studerade sedan ett tiotal år i utlandet, särskilt i Italien,
och blev slutligen Ehrenstrahls efterträdare som hovkonterfejare. K. fick nu en massa beställningar och målade
sakliga och säkert tecknade porträtt, som dock i allmänhet äro entoninga och kalla i koloriten. Bland hans bästa
arbeten äro ett porträtt av Karl XII (Lund) samt av Armfeldt d.ä. (Drottningholm). I Kalmar domkyrka finnes av
honom en altartavla — kompositionen dock efter en italiensk konstnär. Repr. i N. M., M. M. o. G. K. M., på
Gripsholm o.s.v. — K. hade ett stort antal lärljungar, bland dem G. Lundberg, Lor. Pasch d.ä. och Arenius.

KRAFT, HARALD Filip, målare, f. 1915 i Sthlm. Studier vid E. Berggrens målarskola och för Gustave Al-laux
vid Musée de la Marine i Paris. Studieresor till Frankrike och Danmark. Målar porträtt, marin- och gatumotiv m.
m.
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Repr. i Statens sjöhistoriska mus. och Marinmus. i Karlskrona.

KRAFFT.

1. Per K. d.ä.,

målare, f. i Arboga 1724, d. i Vadstena 1793. Han studerade för Scheffel, for sedan till Tyskland och Paris, där



Roslin blev hans egentlige lärare. K. verkade därpå som professor i Beireuth och blev därefter hovmålare hos
kung Stanislaus i Polen. Först 1768 — han hade då varit borta från Sverige 21 år — återvände han till
hemlandet, där han blev särdeles uppburen som porträttör. I sina tidigare — och bästa arbeten är han tydligt
påverkad av Roslin. K:s porträtt verka i allmänhet borgerligt sunda och rättframma, berömmas av samtiden för
stor likhet, men blevo under hans sista produktion något rödbrusiga. Hans självporträtt finnes i akademien, ett
ypperligt porträtt av hans hustru pryder N. M., där han f.ö. är representerad med ett dussin målningar; även i G.
K. M. finnas tavlor av honom.

2. PER K., d. y„

den förres son, målare, f. i Stockholm 1777, d. där 1863. Fadern var hans förste lärare, varpå han for till Paris
och blev Davids elev. Efter en studieresa till Italien vistades han åter i Frankrike och återvände till Sverige 1806
samt blev 1819 ord. professor vid akademien. K:s tidigare arbeten äro säkert tecknade samt äga god kolorit,
medan hans senare produktion verkar mané med tung, grumlig fräg. K:s bästa porträtt är utan tvekan J. L.
Desprez som han utförde vid 19 års ålder; ett anmärkningsvärt arbete i Davids anda är även Hertig Karl i slaget
vid Högland (Haga slott). — Repr. i N. M., W., G. K. M. (däribland självporträtt) samt i M. M.

3. Brita Sofia K., f. Robsahm,

den förres hustru, målarinna, f. 1784, d. 1854, målade även porträtt, men är mest kände som kopist.

4. Maria WILHELMINA K., se Norceus

KRANTZ, RICKARD Angantyr, målare, f. i Ullerud 1923. Studier för Einar

Jolin, i övrigt autodidakt. Studieresor Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Jugoslavien m. fl. K. är f. d. naivist
men målar också romantiska naturbilder i flödande kolorit. Har på senare tid övergått till en nyrealistisk-abstrakt
stil. Off. arbeten: Sabbatsbergs sjukhus, Lidingö skolor, Uppsala flera sjukhus. — Stockholm.

KRASSE, Nds ARNE, målare, f. i Stockholm 1917; stud. på Konstfack, hos Blomberg och Otte Sköld samt i
Berlin och Düsseldorf. Han har utfört porträtt, figursaker t. ex. Den bästa modellen, och landskap. — Stockholm.

KREBS, Christian FREDRIK, målare, f. i Reinbeck, Tyskland 1845, d. i Lund 1925. Han studerade vid
akademien i Köpenhamn, sedermera bl. a. för Mel-bye. K. målade porträtt och grupper, t. ex. Lunds domkapitel,
något torra i färgen, men säkra i teckningen, interiörer, ofta med artificell belysning, t. ex. Hon bor inte här (M.
M.,) samt landskap, dessutom ett par altartavlor i skånska kyrkor. — K. hade i Lund flera elever.

KREHL, Carl Gustaf (GÖSTA) Severin, målare, tecknare, f. i Stockholm 1860, d. där 1899- Han har utfört
figurkompositioner och genretavlor samt illustrationer till böcker. K. hade i huvudstaden en livligt besökt
målarskola.

KREMBERG, JAKOB, skulptör, verksam i början av 1600-talet. Han har bl. a. utfört om stor, konstnärlig
begåvn. vittnande altare, predikstol, dopfunt och korskrank i Gårdstång kyrka (1609—22) samt brudstol och
läktarbröst-ning i Burlövs kyrka (1616 o. 1630), båda i Skåne.

KRENOV, JAMES,

snickamästare, f. 1920. Uppväxt i Alaska och Seattle och kom till Sverige 1947. Studier vid Carl Malmstens
verkstadsskola och ritkontor. Startade egen verkstad 1959. Repr. på N. M. och Sundsvalls mus.

KRESTENSEN, TOM,

målare, konsthantverkare, f. 1927 i Kol-
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ding, Danmark. Studier vid Århus Tekniska Skola och vid akademien. Studieresor till flera länder i Europa. K:s
bilder är figurativa, dramatiska och uttrycksfulla i färgen. Off. arbeten: Flossamatta ”Batalj” 1962,



Skoldirektionen, Sthlm, gobeläng och glasfönster för Rättsläkarestationen, Karolinska sjukhuset. Sthlm, 1964—
65. Repr. i N. M., Mo. M., museerna i Borås, Eskilstuna och Örebro. — Ektorp.

KREUGER.

1. NILS Edvard K.,

målare, f. i Kalmar 1858, d. i Stockholm 1930. Han studerade vid akdemien, särskilt för Perséus, sedan i Paris
och var därpå i flera år bosatt i Varberg, där han jämte Richard Bergh och Karl Nordström bildade
”Varbetgsskolan”. K. vistades sedan en tid på Öland, varifrån han hämtade flera motiv. Han målade mestadels
landskap med hästar och kor, utmärkta genom dekorativ hållning och utförda i få toner. Under en viss period
målade K. sina tavlor i streck- och punktmanér med konturerna uppdragna i en hel , svart linje, som kraftigt
poängterar målningarnas monumentala karaktär. Några av hans dukar upptar stockholmska gatumotiv, gärna i
skymning, men hans flesta arbeten äro kustbil-der från Varbergstrakten och Öland. Nämnas må: Marsafton,
stockholmsmotiv. På Ölands Alvar, Liggande kor, En skäckig häst, Utsikt över Varberg mot väster (alla i N. M.).
Tångkörare vid halländska kusten. Vårplöjning samt Landskap med kor (alla i G. K. M.), Betande häst, Sto med
föl (båda i W.). En viss monumental karghet är särdraget i K:s äktsvenska konst. — K. var också en framstående
karikatyrist (t. ex. Alter Fritz, Karl XII) och var även verksam som konsthantverkare.

2. SVEN Johan K.,

den förres brorson, målare, f. i Kalmar 1891, d. 1967 i Stockholm. Studier på Valand, hos Wilhelmson samt i
Paris, Italien, Spanien och Nordafrika. Han har utfört figursaker, djurmotiv och landskap t. ex. Fönstret (Mo. M.).
K:s tidigare arbeten äro påverkade av kubism och primitiv konst medan hans målningssätt sedan blivit mera
naturalistiskt betonat. — Repr. med vägg-

målningar i Kalmar läroverk, dessutom i Karlstads museum.

KRILAND.

1. GÖSTA Axel K.,

målare, tecknare, f. i Forsbacka, Gästrikland 1917, teckn. lärareexamen, studier i Frankrike och England. Han har
utfört figurmålningar samt gjort illustrationer till tidskrifter, bokomslag etc., även abstrakta teckn. — Repr. i N.
M., M. M.

2. GUDRUN Solveig Kersti K., f. Åhlberg,

den förres maka, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1921, utbildad där och i England. Hon har målat landskap
från stockholmstrakten och Arild, imaginist-betonade, även lämnat teckningar till dagspressen. — Stockholm.

KRISTENSSON, se även Christensson.

KRISTENSON.

1. BENGT Roland K.,

tecknare, målare, f. i Göteborg 1920; stud, på Valand och under resor i Danmark och Italien. Bland hans arbeten
märkas figursaker med fantastiska, ofta humorist, motiv samt naturalist, hållna landskap från Bohuslän och
Öland. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., Helsingborg, Borås och Eskilstuna mus.

2. ISABELLA K., f. Laurell,

den förres hustru, målarinna, grafiker, f. i Ängelholm 1921; stud. på Valand och i utlandet. Hon har utfört stads-
och hamnbilder, även i litografi. — Repr. i N. M. och G. K. M. — Göteborg.

KRISTLER, Hans Jakob, tysk arkitekt, verksam i Sverige under förra hälften av 1600-talet. Han byggde bl. a.
Jakobsdal (sedermera Ulriksdal), ombyggde Tyska kyrkan samt uppförde det ståtliga De la Gardieska palatset,
kallat Makalös, nedbrunnet 1825 (båda i Sthlm).



KROGH, Anton HENRIK, målare, konsthantverkare, f. i Göteborg 1886, d. i Stockholm 1927; stud. i Sthlm, på
Valand, i Paris och Italien. Han har må-
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lat interiörer, landskap (N. M.), dekorationer i Sthlms stadshus, gobelängen I skogen (Röhsska mus., Gbg., där
han även är repr. med keramik), prydnadsföremål etc. — Även repr. i W.

KROGLUND, ODD, målare, tecknare, grafiker, f. i Trondheim, Norge, 1908, stud. vid olika konstskolor i
hemlandet. Han har i olja, akvarell och tempera målat figurala kompositioner. — Repr. i Kunstnernes hus i Oslo,
samt i W. — Stockholm.

KRONBERG, Johan JULIUS Ferdinand, målare, f. i Karlskrona 1850, d. i Stockholm 1921. Han började studera
vid akademien 13 år gammal, for sedan till Paris och München, vidare till Italien och Afrika. Från München
hemsände han Jaktnymf (N. M.), som väckte uppseende genom den mustiga koloriten och djätva hållningen —
inflytande från Makart är påtagligt. Härpå följde dekorativa arbeten som Våren, Sommaren och Hösten,
plafonder i Sthlms slott, Hallwylska palatset och Adolf Fredriks kyrka samt i Dramat, teatern, allt i Sthlm.
Orientaliskt prunkande verka Kleopatras död samt Drottningen av Saba. I en diskret färg med monumental
hållning är däremot David och Saul (N. M.) målad. K. utförde dessutom flera goda porträtt. — Han är även
representerad i G. K. M. och W.

KRONDAHL, HANS, textilkonstnär, f. 1929. Studier vid Skånska målarskolan, Konstfack och H. K. S.
Studieresor i Europa. Deltagit i utst. i Sverige och utomlands. Verksam som pedagog och som formgivare.
Designuppdrag i Sverige, Japan, Tyskland. Off. arbeten: Ridå för Eskilstuna Teater 1963, ridå för Tekniska
Gymnasiet, Linköping 1966, applikation för Sv. Handelsbanken, Kalmar, bildvävnad för VI Milostaben, Boden
1967— 68. Repr. i N. M., Helsingborgs mus. R., Konstindustrimus. i Göteborg och Kulturen i Lund.

KRONSTRAND, Karl BROR Albert, målare, förste hovintendent, f. i Mariestad 1875, d. i Stockholm 1950,
stud. vid aka-

demien samt i Paris, Dresden. Han har utfört ett stort antal vederhäftiga porträtt, bl. a. konung Gustaf, Alfred
Nobel, president Masaryk, prins Bernadotte, P. A. Hansson, Otto Lybeck, general Nygren m. fl.

KROUTHÉN, JOHAN Fredrik, målare, f. i Linköping 1858, d. där 1932. Han studerade vid akademien under
Persé-us samt i utlandet. K:s tidigare landskap med motiv från Mellansverige visar en fin naturuppfattning, t. ex.
Vattenvegetation, motiv från Östergötland (N. M.) samt Halmstackar, sommarbild från Skagen (G. K. M.). Hans
senare måleri, ofta träd-gårdsscener med blommande fruktträd och rosiga moln, ”söta” och manierade, blevo
särdeles populära, men ha betänkligt dragit ned K:s anseende som konstnär.

KRUKOVSKAJA, ZOIA, se Zoia.

KRUMUNDE, Carl OLOF Theodor, målare, f. i Ängelholm 1856, d. i Hälsingborg 1945, stud. vid akademien i
Düsseldorf och Paris, resor till ett flertal länder. Hans tidigare mariner och landskap med motiv från Kullabygden
samt hamnstycken från Köpenhamn äro fint stämda, medan hans senare dukar med bondgårdar o. dyl. vanl. äro
grälla i färgen. — K. är bl. a. representerad i G. K. M , M. M., i Helsingborgs och Landskrona museer smt på
Ama-lienborgs slott.

KRUSE, CHRISTIAN, målare, f. i Hörby, Skåne, 1876, d. där 1953; stud. vid tekn. skolan i Stockholm samt
under resor i Tyskland, Frankrike och Italien. Han har utfört landskap i olja, kol eller färgkritor, i en fin, ofta
grågrön kolorit. Stundom använder han boskap som staffage. — Repr. M. M. M., L. U. K.

KRUSE, OLE Valdemar Thisenius, målare, f. i Haderslev, Danmark, 1868, d. i Bokenäs, Bohuslän, 1948, har
utbildat sig på egen hand under resor i Europa, bosatte sig 1901 i Göteborg och var svensk medborgare. Påverkad
av primitiva 1400-talsmålare har han utfört figurrika kompositioner med religiösa ämnen, burna av in-
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nerlig känsla och rik fantasi. Han är väl representerad i G. K. M., bl. a. med Livets träd, Noak, Jakobs dröm samt
Brödratav-lan. Bland övriga arbeten märkas: Oljekvarnen (i W.), Den gyllene staden, Maria i Rosengård, Skogen
ler samt Gamla Seglo-ra kyrka. — K. har även utfört kärvt hållna porträtt.

KRUGER, ALBERT Sigfrid, målare, f. i östraby, Skåne, 1885, d. 1965 i St. Rör, Öland, har studerat vid tekn.
skolan och Althins målarskola i Sthlm; företagit vidsträckta studieresor i södra Europa. Han har utfört landskap
och gatumo-tiv, ofta vinterstycken med skickligt uttryckt snöslask. Tekniken har med åren blivit allt bredare.
Kommissarie i Skånes konstförening 1943—51. — Repr. i M. M., Mo. M., Kristianstads, Lunds, Ystads och
Tomelilla museer.

KROGER, EINAR Åke Julius,

målare, f. i Halmstad 1910. Han har utfört

figurer i interiör, naket, barn, hästar och

landskap, naturalist, uppfattade och i en

varm kolorit. Repr. i M. M. — Snöstorp,

Halmstad.

KULL, GUSTAF Wilhelm,

målare, skulptör, f. i Lund 1906, stud. vid

H. K. S., teckningslärareex. 1927, stud. skulptur i Wien. Han har målat porträtt, figurkompositioner, landskap och
säkert tecknade, intimt uppfattade gatumotiv; dessutom modellerat porträttbyster och smärre figurer. — Repr. i
N. M., L. U. K., mus. i Ystad. — Lidingö.

KULLE.

I. Nils JAKOB K.,

målare, f. i Lund 1838, d. i Stockholm 1898, studerade vid akademien. Han har utfört målningar med motiv ur
allmogelivet, vanl. interiörer i den dämpad kolorit, utpenslade med etnografisk trohet samt genreartade ämnen, i
N. M. finnes av honom Linskäktning i Skåne och Kisteham-mare i Torna härad, Skåne, samt i M. M. bl. a.
Bönemannen och Söndagsmorgon i skånsk bondgård. — K. var en av föregångsmännen på hemslöjdens område,
en av stiftarna av Handarbetets vänner och in-

rättade jämte svägerskans Tora K. (se nedan) en vävskola, som blev av stor betydelse för Skånes textilslöjd.

2. Henrik AXEL K.,

den förres bror, målare, f. i Lund 1846, d. i Stockholm 1908, studerade vid akademien, i Düsseldorf och Paris.
Han utförde genresaker i düsseldorfstil, vanligen med skånsk allmoge, och livlig karaktäristik. Nämnas må: Den
förlorade sonen (N. M.), Kyrkogård (M. M.), Skånsk fiskarflicka (G. K. M.) samt Kyrkogård på landet, Gammal
gård och stilleben (alla i M. M.).

3. TORA K., f. Nilsson,

den förres svägerska, konstväverska, f. i Håstenslöv (nära Lund) 1849, d. i Lund 1939, grundade jämte svågern
K. 1 en ännu bestående vävskola. Hon ägde en grundlig kännedom om äldre skånska textilier och har kraftigt
verkat för återupptagande och förnyande av gamla mönster.

4. SVEN Servatius K.,

bror till K.l och K. 2, medaljgravör, f. i Lund 1860, d. i Stockholm 1945, stud. vid tekn. skolan i Sthlm samt i



Paris. Han har utfört flera medaljer och plaketter, bl. a. över Carl Snoilsky, Nord. spelen 1917 samt minnespeng
vid Karl XII:s 200-årsdag, dessutom mynt till främmande stater.

5. Axel Teodor K.,

brorson till föreg. målare, f. i Lund 1882, d. 1964 i Lund, stud. vid akademien samt i Paris, Tyskland och Italien.
Han har målat dovt stämda landskap, gärna hållna i rödgul helton med inslag av svart. K. har bl. a. utfört Åsen
(N. M.) samt Självporträtt, Vid bondens stugknut och Nedanför berget (alla i N. M.); även repr. i Lunds univ.
konstmus. — Hans verksamhet avbröts omkr. 1915 av sinnessjukdom.

KULLE, Henry VICTOR, grafiker, tecknare, f. i Vollsjö, Skåne, 1896, utbildad på egen hand. Han har i
färgträsnitt gjort figursaker, landskap och sagoteckningar samt illustrationer i dagspressen. Repr. i N. M., M. M.,
mus i Ystad m. fl. — Asperöd, Skåne.
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KULLMAN, Sigrid HELLEWI, målarinna, f. i Göteborg 1867, d. där 1903; studerade bl. a. i hemstaden och
målade väl träffade porträtt samt interiörer med figurer, ofta fiskare.

KULLSTRÖM, Eni Emil (MILLE), målare, f. i Norrköping 1904; stud. bl. a. för Emile Zoir och Griinewald.
Bland hans målningar i olja märkas porträtt samt kraftigt hållna, soliga landskap med figurer. — Stockholm.

KUMLIEN.

1. AXEL Fritiof K,

arkitekt, f. i Härlunda, Västergötland, 1833, d. på Dalarö 1913, studerade vid Chalmers i Göteborg samt i
Tyskland. Han har ritat ett flertal bostäder i stockholmstrakten, några herrgårdsbyggnader samt S:t Lars’ sjukhus
i Lund.

2. Knut HJALMAR K,

den förres broder, arkitekt, f. i Härlunda 1837, d. i Stockholm 1897. Han ingick 1872 bolag med ovannämnde
bror och ritade jämte denne Latinläroverket i Malmö i en ren, vacker stil, dessutom flera offentliga byggnader i
Sthlm, däribland nya sjukhuset i Ersta.

3. Axel (AKKE) Ragnar K.,

son till K. 1, f. d. museiman, målare, f. i Stockholm 1884, d. där 1949, studieresor i utlandet. Han var lärare i
materiallära vid akademien och var anställd vid N. M. 1916—31. Intendent vid Thielska gall. 1946. — K. har
målat intimt uppfattade porträtt och landskap i dämpad kolorit, t. ex. Gata i Biarritz (Mo. M ). Även repr. i
Norrköping, W. och Östersund. Han har dessutom ritat smakfulla bokomslag, ritat bokpärmar, textat adresser etc.

4. BERTIL K.,

den sitnämndes son, tecknare, f. i Stockholm 1919- Han har ritat bokillustrationer och bokomslag, diplom för
Nobelpristagare, exlibris m. m. Repr. i N. M., Stadsmus. och Pressmus. Sthlm. — Vätö.

KUMLIEN.

1. LUDVIG Abraham K.,

målare, f. i Stockholm 1880, d. 1958 i Sthlm, har studerat vid Konstnärsförbundets målarskola. Han har utfört
målningar i olja och akvarell, vanligen genresaker.

2. TORE Ludvig K.,

den förres son, målare, f. i Stockholm 1904, utbildad av fadern. Han har utfört porträtt, landskap, gatupartier etc.,
vanligen i pastell. — Repr. i Mo. M., G. K. M., Stadsmus. Sthlm, Västerås mus. — Stockholm.



KUMLIEN, Maria (MAJA) Sofia Emilia, f. Söderlund,

målarinna, f. i Uppsala 1877, d. 1954; har studerat vid akademien samt i München. Hon har utfört barnstudier
samt djurmålningar.

KUMLIN, SVEN Axel Emanuel, målare, f. i Ockelbo, Gävleb. 1., 1892, stud. vid olika skolor i Stockholm. Han
har utfört landskap, huvudsakligen med norrländska motiv. — Stockholm.

KURLBERG, Sven TORE, målare, f. 1916 i Skärhamn. Studier vid Slöjdföreningens skola och Valands
målarskola. Studieresor till Frankrike, Italien, Nordafrika och de nordiska länderna. Målar landskap, stilleben och
figurer i olja med motiven inskrivna i en stram geometrisk konstruktion.

KUYLENSTIERNA, GURU Amalia, målarinna, f. i Karlsborg 1866, d. 1957 i Sthlm, studier i Stockholm, mest
på egen hand. Hon har utfört miniatyrporträtt på elfenben samt blomsterstycken.

KVERRSTAD, ROBERT, målare, tecknare, f. i Malmö 1899, har studerat i Malmö och Stockholm. Han har
utfört trädgårsmotiv och stilleben, hållna i fint stämda färger och med mjukt utförande. K. har även gjort
illustrationer till dagspressen etc. — Malmö.

KVICK, PAUL,

skulptör, f. i Skövde 1895. Han har huvud-
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sakligen ägnat sig åt djurskulptur gärna i trä, t. ex. Tjur och Sugga. — Representerad i museet i Karlstad. —
Kristinehamn.

KYLBERG.

1. CARL Oscar K.,

målare, f. i Fridene, Västergötland, 1878, d. i Stockholm 1952. Han har utfört självporträtt — "Den gudomliga
målaren” — figurkompositioner, landskap och mariner. K:s målningssätt med fullständigt upplösta konturer och
glödande färger har väckt livlig diskussion. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., S. M. K. och W.

2. ERIK Gustavsson K.,

den förres broder, målare, f. i Fridene, Västergötland, 1882, d. i Göteborg 1947, autodidakt, utställde första
gången 1939 och slog fullständigt igenom med sina intimt och friskt uppfattade, välstämda landskap och
skärgårdsbilder.

KYLBERG, Lars Wilhelm, målare, tecknare, f. i Västergötland 1798, d. 1865. Han målade landskap i olja och
akvarell samt gjorde illustrationer till Anna Maria Lenngrens dikter. — Repr. i Norrköpings museum.

KYLBERG, REGINA Sofia, se Bobeck, R. S.

KUNTZEL, ANNA Gunhild Elisabet, f. Tidholm,

målarinna, konsthantverkare, f. ijörlanda, Bohuslän 1897; har studerat vid akademien samt flera länder i Europa.
Hon har målat barnstudier, interiörer och landskap bl. a. från sydöstra Skåne; dessutom gjort bokomslag, armatur
etc. Repr. i Eskilstuna mus. och Stockholms stad. — Bromma.

KUSEL, ERNST Nikolaus, målare, grafiker, f. i Nacka, Stockholms län, 1873, d. i Saltsjö-Duvnäs 1942; elev å
Cederströms och Jungstedts målarskola samt vid Konstnärsförbundets målarskola, Sthlm, resor i Tyskland,
England, Frankrike, södra Europa och norra Afrika. Han har på ett hittills oöverträffat sätt i svensk konst målat
getter samt dessutom kalvar, höns m.m. — Repr. i N. M., G. K. M.

med Getabock samt i M. M. med Första gången ute (en kalv). K. har även utfört förträffliga etsningar med
liknande motiv, dessutom porträtt.



KÅGE, Algot WILHELM, keramiker, f. i Stockholm 1889, d. 1960 i Stockholm, har studerat i Stockholm,
Köpenhamn och München, anställd som konstnär vid Gustafsbergs porslinfabrik 1917—49, där han skapat en
mängd vackra nytto- och prydnadspjäser, bl. a. det s. k. Argenta-godset. Prof. namn 1950. — Repr. i bl. a. i N.
M., kosntindustrimuse-erna i Oslo, Köpenhamn, Wien, Budapest och Prag etc, samt i Metropolitan Museum of
Art, New York.

KÅKS, OLLE,

målare, f. 1941 i Hedemora. Studier vid akademien 1962—68. Utf. realistiska målningar. Off. arb: Nacka och St
Eriks sjukhus, Sthlm. Repr. i N. M., Mo. M., mus. i Sundsvall, Bergen m. fl. — Stockholm.

KÅLLER.

1. AXEL Gunnar K.,

målare, f. i Borlänge 1905; privata studier. Hans tavlor visa figursaker, landskap — ofta i vårdräkt — och
stilleben.

2. INGRID Margareta K., f. Glasell,

den förres maka, konsthantverkare, f. i Falun 1909- Hon har studerat i Stockholm och Paris, utfört
tuschteckningar och pasteller, men främst smakfulla, keramiska arbeten. — Repr. i krematoriet i Falun. — Falun.

KÄLLKVIST, GEORG Andreas, målare, f. i Boston, U. S. A., 1913, stud. vid Berggrens målarskola i Sthlm
samt i Paris. Han har i olja utfört porträtt, figursaker och blommor. Koloriten är ofta dovt stämd. — Repr. i N.
M., Norrköping, Eskilstuna, mus. i Borås. — Stockholm.

KÄLLMAN, CURT,

målare, f. i Stockholm 1938. Utb: Gerles-borgssk, akademien. Utf. ett mediterande måleri m. de fyra elementen,
skildringar av en ”fri” obunden människa. Off. arb: Nacka sjukhus. — Repr. i N. M. — Ekerö.
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KÄLLSTRÖM, ARVID, skulptör, f. i Oskarshamn 1893, d. 1967 i Påskallavik, har studerat i Köpenhamn och
Paris samt under resor i Italien, England och Belgien. Han har bl. a. utfört statyer över Tegnér (Växjö) och
Wieselgren, fontäner i Kalmar, Oskarshamn och Hultsfred, större monumentala arbeten i flera kyrkor samt flera
hundra avgjutningar av kyrkliga skulpturer, t. ex. Salome, Kvinnorov, Sjöjungfrun (Oskarshamn) etc. — Repr. i
Mo. M., mus. i Kalmar.

KÄLLSTRÖM, CÄRL ERIK, målare, tekn.-lärare i Falun, f. 1827, d. 1893. Han har utfört en del ganska torra
porträtt samt landskap med motiv från Dalarna, t. ex. Leksands kyrka (museet i Leksand).

KÄLLSTRÖM, GUSTAF, målare, tecknare, f. i Stugun 1903. Utf. stadsbilder från Paris, London, Rom etc.
landskap från Skåne och svenska fjällen. Äv. impress. teckningar. — Repr. i H. M. K.

KÄLLSTRÖM, Hugo LENNART, skulptör, f. 1920 i Ystad. Studier vid akademien 1945—50 och studieresa till
Frankrike 1951. K. har visat rättframt och intimt modellerade figurer, med rörelserytmen betonad i kropparnas
och lemmarnas gängliga linjer. Repr. i Mo. M. med ”Sittande flicka” 1954. — Stockholm.

KÄLLSTRÖM, PAUL Fredrik, målare, f. i Köpenhamn 1896, d. 1960 i Göteborg; stud. vid akademien, i London
och Paris. Han har utfört porträtt, naket, stadsmotiv och stilleben, dessutom dek. för Operan och
Lorensbergsteatern, t. ex. Till Damaskus, Stora Landsvägen, Julius Caesar, S:a Johanna.

KÄRFVE.

1. FRITZ Edvard K,

målare, grafiker, f. i Malmö 1880, d. 1967 i Malmö, studerat vid Konstnärsförbundets skola i Sthlm, i Paris och



Köpenhamn, resor i Holland, Belgien, Italien och Frankrike. Han har utfört porträtt, även grupper med en mängd
personer, stora figurkom-

posxtioner, t. ex. Exodus, Bergspredikan, naket, hamnbilder o. interiörer samt framför allt landskap från
sydöstliga Skåne, vars sanddyner och martallar han skildrat på ett skickligt sätt. — Repr. i N. M., G. K. M. och
M. M.

2. LULL Anna-Stina K., gift Albanese, målarinna, den förres dotter, f. i Malmö 1921, elev bl. a. av fadern och på
tekn. skolan i hemstaden. Hon har utfört figur-saker, landskap och särdeles friska blomsterstycken. — Malmö.

KÖHLER, CARL,

målare, tecknare, skulptör, f. 1919 i Sthlm. Studier vid E. Berggrens målarskola, akademierna i Stockholm, Oslo
och i Paris. Studieresor i Europa, Nordafrika, Kanada och U. S. A. Arbetar med en utomordentlig precision i
teckning och form och en ovanlig känslighet i färgen. Off. arbeten: Triptyk och skulptur i sandsten för Sthlms
stad. Repr. i N.M., Mo.M. — Stockholm.

KÖHLER, Johan GUSTAF, målare, tecknare, f. i Södertälje 1803, d. i Stockholm 1881. Han studerade vid
akademien och i Tyskland samt har utfört porträtt, historiska motiv och interiörer. K. var lärare i teckning vid
akademiens principskola och har utgivit en flitigt använd rit-kurs.

KÖHLER, PER,

målare, f. i Östergötland 1784, d. 1810. Han studerade vid akademien samt för Gillberg och har liksom denne
utfört goda miniatyrporträtt, gärna i kritor. — Repr. i N. M.

KÖLARE, AMI,

keramiker, f 1933, d. 1980. K. har studerat vid Konstfack 1954—58 och gjort studieresor till England, Italien och
Frankrike. Off. arb: vägg Beckomberga Sjukhus, Bromma. Repr. i N. M. och H. M. K.

KÖLARE, NILS,

målare, tecknare, f. 1930 i Flen. Studier vid Konstfack och muralmålning vid H. K.

S. Studieresor till Norge, Danmark, Eng-
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land, Frankrike, Italien och Sovjetunionen, I ett av den moderna kubismen inspirerat måleri i små format har K.
utfört stilleben, landskap och interiörer. Repr. i N. M. och H. M. K.

KÖNSBERG, MARTHA Elisabeth Kristine,

målarinna, f. i Hamburg 1890, har studerat vid tyska konstskolor och där tagit ritlä-rarinneexamen. Hon har i olja
och akvarell målat porträtt, särskilt av barn, psykologiskt uppfattade, samt även landskap och blommor. —
Malmö.

KÖPKE, HENRIK,

målare, verksam i Stockholm, d. däromkr. 1680. Han gjorde kopior efter Ehrenstrahls porträtt, beställda av M. G.
De la Gardie,

altartavla i Kungs-Husby k:a samt mytologiska motiv.

KÖPKE, JOHAN,

skulptör, d. 1687. Han har utformat dekorativa figurer för flera slott bl. a. Drottningholm och Vänngarn.

KÖRNER, MAGNUS Peter, målare, tecknare, f. 1808, d. i Lund 1864. Han har utfört några ganska torra porträtt,
bl. a. självporträtt (Lunds univ.), men sysslade mest med litografi och gjorde på egen litografisk anstalt i Lund en



mängd illustrationer till vetenskapliga arb. etc. Från 1849 till sin död verkade K. som akademi-ritmästare i Lund
och hade flera elever, bl. a. Blommér. — K. är även representerad i M. M.
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LACHS, Charles Georg, målare, grafiker, f. 1879 i Örebro, d. 1972. Utb: Tekniska skolan i Sthlm och vid
Konstnärsförbundets målarskola. Studerade etsning för A. Tallberg. Studieresor i Tyskland. L. har bl. a. utfört
Stockholms-motiv. Repr. i N. M. och i K. B.

LAFRANS, BOTVIDSON, se Botvidarson, Lafrans.

LAFRENSEN.

1. NICOLAS L. d. ä., målare, f. i Stockholm 1698, d. där 1756. Hans flesta arbeten äro gouacher och
miniatyrporträtt, särdeles korrekt utförda och i harmonisk kolorit. L. är representerad i N. M. bl. a. med ett par
bibliska scener efter van Loo. 1 G. K. M. ses av honom ett par miniatyrporträtt, likså i M. M.

2. NICOLASL. d. y., den förres son, målare, f. i Stockholm 1737, d. där 1807. Han var först elev av sin fader och
studerade sedan i Paris samt blev kungl. hovminiatyr-målare 1770. L. blev särskilt uppburen för sina eleganta
gouacher, gärna med galanta motiv. Färgskalan är mjuk och fin, går ofta i blågrått, och figurerna äro sirligt
hållna. Ämnena äro ej sällan hämtade efter franska gravyrer med scener ur societetslivet, den galanta världen,
baletter och modist-flickornas kvarter. Några kungliga porträtt äga däremot en mera konventionell hållning. —
L. är representerad i N. M., G. K. M., Norrköpings Museum, Linköpings Museum och Lunds Universitet.

LAGER, PAUL Ivan,

målare, tecknare, f. i Ruda, Småland, 1920, elev bl. a. hos Arvid Källström. Han

har utfört kraftigt hållna landskap i olja och pastell samt säkert gjorda teckningar. — Ruda, Småland.

LAGERBERG, KARIN, se Stackelberg. LAGERBORG, ÅKE,

skulptör, f. 1927 i Sthlm. Studier vid ABF skulpturskola, hos Ture Johansson och Luciano Minguzzi, Accademia
di Brera, Milano 1963. Gjort flera resor i Europa. L. är idérik och fantasifull skulptör som bygger upp sina
föremål kring en armering. Utfört bl. a. relief för Umeå Universitet. Repr. i Mo. M., G. K. M., Umeå och Borås
museer. — Arnäsvall.

LAGERCRANTZ, Hedvig Gustava (A VA) målarinna, f. i Karlskrona 1862, d. i Paris 1938; stud. bl. a. i Paris.
Hon var god port-rättör och målade t. ex. August Strindberg (i Dramat, teat.). L. var ett 20-tal år bosatt i New
York, där hon utförde miniatyrer, landskap och blomsterstycken.

LAGERCANTZ, SIRI Elise, f. Magnus, målarinna, grafiker, f. i Göteborg 1875, d. i Uppsala 1944, har studerat
på Valand, i Stockholm, Paris och München. Hon har i olja och framför allt träsnitt utfört välkom-ponerade
blommotiv samt utgivit boken Slagruta (träsnitt med rim); illustrerat At-terboms ”Blommorna”. —
Representerad i N. M. samt British museum och Victoria and Albert museum, London.

LAGERKRANTS, ZOIA se Zoia Krukow-skaja

LAGERHOLM, VILHELMINA Katarina, målarinna, f. i Örebro 1826, d. i Stock-
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holm 1917. Hon studerade först i hemlandet, sedan i Paris, bl, a. för Couture o. slutligen i Düsseldorf, där
Fagerlin var hennes lärare. L. har utfört genretavlor, bl. a. med figurer i 1600-talskostym, t. ex. En gammal
historia (N. M.). I G. K. M. finnes Moderssorg av henne.



LAGERMAN, ANA Margot Lucia, f. Wil-helmson,

milarinna, konsthantverkare, f. i Göteborg 1907, elev av fadern, Carl W., även stud. i Paris. Hon har utfört
interiörer, landskap och stilleben samt mattor i ryateknik; även porträtt. Repr. i N. M., G. K. M., W., Tessin m. fl.
— Stockholm.

LAGERSTEDT, GEORG Wilhelm, milare, tecknare, f. i Agunnaryd, Småland, 1892, har studerat på Valand
samt i Köpenhamn och Paris, resor i Spanien, Frankrike och England. Han har målat i olja och akvarell landskap
samt stadsbilder med människor och djur, ofta sportbilder med utmärkt fångad rörelse. 1923 antäll-des han som
tecknare i Göteborgsposten och 1931 i Stockholms Dagblad — Stockholmstidningen. — Repr. i N. M., G. K. M.
— Stockholm.

LAGERSTRÖM, Ida BRITA Elisabeth, f. Hald,

målarinna, keramiker, f. 1878 i Växjö, d. 1931 i Sthlm. Sin första utbildning fick L. hos Endis Bergström och vid
Dorphs målarskola i Köpenhamn. 1905—07 studier vid Konstnärsförbundets målarskola och 1908—09 elev till
Matisse i Paris. L. gjorde välkomp. stilleben och intima landskaps-utsnitt från Växjötrakten i svala blå, gröna och
grå toner. Minnesutst. 1950 i Smålands mus. i Växjö. Repr i Mo. M.

LAGERSTRÖM.

1. CARL Oscar Helwig L., målare, grafiker, f. i Borg, Östergötland, 1893; elev vid Sk. målarskolan och B.
Hovedskous grafik-och målarskola, Göteborg. Studieresor i Norge, Danmark, England o. Amerika. Han har
utfört skånska landskap och hamnstycken, utmärkta genom fint stämda, blå toner och norska fjordmotiv i kraf-

tig färg samt dekorativ hållning, dessutom figursaker i träsnitt.

2. RUT Ingeborg Carré-Lagerström, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1903, bl. a. elev vid Gallén-
Kallela-D. J. Niemäläs målarstudio, Helsingfors. Representant för ”Nordisk konst” i Finland. Hon har målat
kustpartier i harmonisk färg och särdeles välstämda stilleben med blommor. — Malmö.

LAGERSTRÖM.

1. FREDRIK L., målare, f. i Stockholm 1874, d. i Råsunda 1955; elev vid Konstnärsförbundets målarskola. Han
har utfört goda porträtt samt interiörer.

2. GUSTAV L., den förres tvillingbror, målare, f. i Stockholm 1874, d. 1906. Han studerade vid tekniska skolan
och Konstnärsförbundets målarskola i Sthlm och har utfört porträtt och genretavlor. Repr. i N. M. med
självporträtt och En dikt.

LAGERSTRÖM.

1. Josef HUGO L., boktryckare, f. 1873, d. 1956. L. är bl. a. representerad i England. Innehade jämte brodern
Carl L., firma Bröd. L., som verksamt bidtagit till ett förnämligt boktryck i Sverige. Han har utgivit flera fackliga
arbeten.

2. VIKTOR Emanuel L., den förres bror, målare, tecknare, f. i Västerås 1864, d. i Stockholm 1948, studerat vid
akademien samt under resor i Frankrike, Tyskland och Italien. Han har utfört porträtt, fiskartyper från Skåne samt
gem. Visby- och stock-holmsmotiv, gärna vinterstycken eller med gatubelysning, stadsmotiv, stämningsland-
skap från Frankrike etc. L. har även gjort illustrationer till böcket och dagspressen, julpublikationer m. m., ritat
bokomslag, utfört etsningar o. s. v. — Repr. med porträtt i N. M.

3. STEN Torbjörn L., son till L. 1, boktryckare, f. i Stockholm 1904. Han redigerar Nordisk boktryckarkonst och
har framgångsrikt fortsatt traditionerna från föreg. — Stockholm.
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LAGERVALL, Per TURE, målare, f. i Norrköping 1903, stud, bl. a. på Berggrens målarskola i Sthlm. Han har



utfört landskap med motiv från olika trakter i Sverige. — Lidingö.

LAKE, JOHN- OR WAR, keramiker, glaskonstnär, formgivare, f. 1921 i Helsingfors, Finland. Studier vid
konstindustriella läroverket i Helsingfors 1944—47, Fria målarskolan därstädes, Lena Börjessons skulpturskola i
Sthlm, akademien 1948—49. Formgivare vid Ekenäs glasbruk sedan 1953. L. har utfört prydnadsföremål i lera
och har som glaskonstnär arbetat med prydnads-, servis- och hushållglas. Repr. i N. M. och Jönköpings länsmus.
m. fl. — Vetlanda.

LALLERSTEDT, ERIK Julius, arkitekt, f. i Skå, Sthlms län, 1864, d. i Stockholm 1955; studier vid tekn.
högskolan och akademien, professor i arkitektur vid tekn. högskolan 1907—29. Han har i Sthlm gjort ritningarna
till bl. a. akademien, bol. Tryggs byggnad, Kungsholms fönhus, Thules hus och framför allt den imponerande
tekniska högskolans nybyggnad. I Västerås och Växjö har han ritat riksbank och telegrafhus samt i Malmö bol.
Tryggs hus och stadsteater (jämte D. Hell-dén och S. Lewerentz). L. har ritat riks-bankshus i Norrköping, Falun
och Visby.

LAMBERG, Jonas PETER Carl, målare, tecknare, grafiker, f. i Göteborg 1926. Studier för konstnär Nils Wedel
och Endre Nemes samt under resor i Frankrike. Han utför landskap i olja, tempera och pastell. Repr. på N. M.
och Institut Tessin, Paris. — Göteborg.

LAMBERTZ, EVERT, målare, f. i Vätö, Sthlms län, 1902, d. i Stockholm 1956; har mest utbildat sig på egen
hand. Han har utfört porträtt, folktyper, stadsbilder och landskap. — L. är även musiker.

LAMBRECHT MÅLARE, se Ricz,

Lambrecht.

LAMBRECHTS.

1. ARENDT L., nederländsk målare, anställd i Sverige fr. 1557. Han utförde dekorativa arbeten i Kalmar,
Borgholm, Vadstena och Stockholm. Ännu finnas kvar målningar av L. i grisaille jämte blått och rött i den s. k.
”Grå salen” i Kalmar slott. Här förekomma bl. a. motiv ur Simons historia.

2. CORNELIUS Arendt son, den förres son, målare, d. efter 1633. Han utförde porträtt, bl. a. drottning Kristina
ochj. Buréus (nu förkomna) samt dekorativa arbeten i Sthlms slott.

LAMM, ERIK Albert, målare, grafiker, f. i Wien 1880, d. 1959 i Sthlm, utbildad vid akademien där samt i
München. Han har utfört porträtt, nakna figurer, mariner samt stilleben med blommor, dessutom etsningar.
Tekniken är flott med harmonisk färg. — Svensk medborgare 1937. — Repr. i Albertina, Wien.

LAMMOREUX, ABRAHAM, fransk skulptör, verksam i Sverige 1674—80, d. i Köpenhamn 1692. Bland hans
arbeten må nämnas byster på Vänn-garn samt en Neptunus och sjöhästar för fontän i Karlbergs slottspark. — I
Köpenhamn modellerade L. ryttarstatyn över Christian V (”Hesten”) på Kongens Ny-totv, senare omgjuten.

LAMPA, Sven GUNNAR, målare, f. i Tillberga, Västmanland, 1873, d. i Stockholm 1952; studier vid
Konstnärsförbundets målarskola samt i Paris. Han har utfört stadsbilder, vanl. från Stockholm med Strömmen,
samt motiv från skärgården utanför huvudstaden.

LAMPA, JAKOB Danielsson, konsthantverkare, f. i Stockholm 1723, d. där 1787. Han var en särdeles skicklig
guldsmed; prov på hans förnämliga silverpjäser ses bl. a. i Nord. museet, i kung Gustafs saml. samt
Kulturhistoriska museet i Lund.

LAMRIN, BRITTA Justina, f. Nilsson, målarinna, konsthantverkare, f. i Enkö-

253Lanaerus

Lange

ping 1899, har bl. a. studerat vid tekn. skolan i Stockholm. Hon har utfört figur-tavlor, landskap och
blomsterstycken, dessutom dekorativa målningar i affärslokaler. — Enskede.



LAN/ERUS, ANDREAS, präst, tecknare, f. i Lund 1738, i Ing;els-torp, Skåne, 1810. Han var en mångsidig
begåvning och har bl. a. gjort teckningar till medaljer (en över Gustav III), sigill, äreportar, gravvårdar etc. L. var
även skicklig siluettklippare, och hans porträtt av denna art visar humor och skarp blick för det karakteristiska.

LANDAHL, HJÖRD1S, målarinna, konsthantverkare, f. på Orust, Bohuslän, 1911, d. 1971, stud. i Stockholm,
Köpenhamn och Paris. Hon har utfört figurkompositioner, landskap, ofta vårmotiv från Frankrike, samt
blomsterstycken. — L. har även ritat textilier. — Gävle.

LANDBERG, NILS Otto Torsten, tecknare, glaskonstnär, f. 1907 i V. Vingåker, Södermanlands län. Studier vid
Slöjdföreningen samt vid Orrefors gravör-skola. Studieresor i Danmark, Holland, Frankrike, Italien och U. S. A.
L. är verksam vid Orrefors glasbruk. Han har utfört en rad dekorativa fönster och dörrar i glas. Repr. i N. M., R.
samt museerna i Stuttgart och Miinchen.

LANDEUUS, BERTIL, målare, f. i Malmö 1912, har studerat i Köpenhamn, vid Sk. målarskolan, Malmö, samt
h. konstindustriella skolan i Stockholm. Han har utfört figursaker samt brett, tämligen konturlöst hållna landskap,
gärna höst- eller vintermotiv med snö, väggmålning i tingshuset i Kristianstad, väggmåln. i Oppmanna kyrka,
Skåne, dessutom stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M. och M. M. — Näsum, Skåne.

LANDÉN, ERIK Gösta,

målare, tecknare, f. i Luleå 1915, utbildad

på egen hand. Han har utfört akvarellerade

skämtteckningar och karikatyrer samt sportbilder i norrländska tidningar. — Luleå.

LANDIN, BENGT,

grafiker, målare, f. i Stockholm 1933 -Utb.: Konstfack, akademin, lär. Konstfack 1967. Skildrar människan i
aktuella sociala situationer. — Repr. i N. M., Mo. M., G.

K. M., H. M. K., mus. i Sundsvall, Falun, Västerås, New York, Leningrad, Dresden m. fl. — Stockholm.

LANDQVIST, LENNART Rune Evert, målare, grafiker, f. 1925 i Mölndal. Studier vid Slöjdföreningens skola
o. Valands konstskola. Resor i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. I sina målningar och färgetsningar
genomför han sina intentioner fritt och ohämmat och i en klingande färgfest med djupt etsade former. Repr.
iN.M., Mo.M., G.K.M., M.M. Borås mus. och Länsmus. ¡Jönköping. — Göteborg.

LANDQVIST Ernst Wilhelm, målare, grafiker, f. i Göteborg 1878, d. där 1953; studier i Belgien, Tyskland och
på Valand. Han har utfört pittoreska gatumo-tiv från hemstaden samt landskap från Bohuslän. L:s grafik är ytterst
noggrant tecknad. — Repr. i G. H. M.

LANDSTRÖM, BJÖRN Olof August, målare, tecknare, reklamkonstnär, författare, f. 1917 i Kuopio, Finland.
Studerade 1937 vid en reklamskola i Sthlm. Studieresor till Paris, Madrid, Sevilla och London.

L. har ill. Jan Fridegårds ”Den svarta luntan”, ”Fäderna”, Edith Södergrans ”Triumf att finnas till”, J. L.
Runebergs ”Idyll och epigram” samt egna skönlitterära arbeten såsom ”Regina och Gullkronan”, ”Skeppet i
flaskan”, "Havet utan ände” och ”Vägen till Vinland” och framför allt världssuccén ”Skeppet”. L. har målat
landskap, porträtt och figurer, av en abstrakt eller halvabstrakt karaktär.

LANGE, BERIT Dagmar,

f. 1935 i London. Stud. vid Slöjdförening-
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ens skola och Valands konstskola. Studieresor till Italien, England, Skottland och Frankrike. L. arbetar i mörka
och glödande fätger och en expressionistisk vältalighet. Repr. i N. M., Borås mus. och H. M. K. — Stockholm.



LANGE, ERIK William, tecknare, grafiker, f. i Grängesberg, Dalarna 1876, d. i Stockholm 1946; har studerat på
Valand och akademien. Han är mest känd för sina humoristiska teckningar i Puck, Söndagsnisse och Strix. L. har
även utfört träsnitt. — Repr. i N. M.

LANGE, EVA-EMILIA, skulptör, f. i Stockholm 1935. Utb.: Konstfack, akademien. Off. arb.: Västberga
yrkessk., Hägernässk., Täby. — Lidingö.

LANGEMARK, ERIK Gustav (Karlsson), målare, tecknare, f. i Karlskrona 1915, utex. fr. h. konstindustriella
skolan, studieresa i Italien. Han har utfört porträtt, figurkompositioner, hamnstycken och landskap, off. arb.:
måln. Stadsbibl., glasmosaik Filadelfia Karlskrona. — Karlskrona.

LANGEN, Artur Frans HELMUT, skulptör, f. i Eisenach, Tyskland, 1906, studier i Tyskland och Schweiz. Han
har modellerat porträttbyster och smärre figurer, vanligen i trä. — Näsby park.

LANGERT, Nils Olof (OLLE), målare, tecknare, grafiker, f. i Göteborg 1924; har studerat på Valand, i
Frankrike och Italien. Han har utfört figursaker och landskap. Repr. i N.M., G.K.M. och Borås mus. — Göteborg.

LANGLET, ASLÖG, f. Lundgren, målarinna, f. i Lycksele, Lappland, 1929; studier hos Grünewald, i Paris och
Rom. Hon har mest utfört modellstudier och stadsmotiv med dragning åt kubism. Tekniken är vanl. pastell, men
även olja och akvarell. — Stockholm.

LANGLET

1. EMIL ViktorL., arkitekt, f. i Borås 1824,

d. 1898. Han studerade vid Chalmers i Göteborg, sedan vid akademien, i Paris och Italien. I Norge uppfördes
flera större byggnader efter hans ritningar, bl.a. Stortingshuset i Oslo, börsen och teatern i Drammen samt
rådhuset i Fredrikstad. Han ivrade för upptagandet av centralplaner föt kyrkor o. ritade tolv sådana, bl.a. de föga
lyckade Caroli och S:t Pauli i Malmö.

2. Ivar ALEXANDER L., den förres son, målare, f. i Stockholm 1870, d. i Stuvsta 1953, har studerat vid
akademien. Han har utfört porträtt (bl. a. i Göteborgs sjöfarts-museum) samt landskap med djur, ofta hästar i
arbete eller betande. — Redigerade ett 10-tal åt Paletten.

3. JAN Tore Alexander L., den sistnämndes son, målare, tecknare, f. i Göteborg 1918; stud. på Valand, hos
Grtinewald och h. konstindustriella skolan, Sthlm. Han har mestadels utfört figurmålningar i olja och akvarell. —
Repr. i Eskilstuna museum. — Stockholm.

LANJE, Hugo VIKING Reinhold, målare, f. i Hasslöv, Halland, 1914. Han har studerat i Paris samt i Stockholm
för Otte Sköld och på akademien. L. har företrädesvis utfört porträtt. — Stockholm.

LANNER, OLGA Maria, målarinna, skulptris, konsthantverkare, f. i Karlstad 1884, d 1961 i Sthlm, har studerat
vid tekniska skolan i Stockholm samt i Tyskland, Frankrike och Italien. Hon inrättade 1914 ateliern
”Smideskonst” och har gjort en betydande insats inom konsthantverket. L. har målat stockholmsutsikter, porträtt
och figurkompositioner. Bland hennes skulpturer märkas Mr G. som ten-nisspelare (Stockholms slott) samt flera
porträttbyster, t. ex. professor Boni (Palatinen, Rom), Mr Grev, Hanna Pauli m. fl. — En smickrande
uppmärksamhet väckte hennes altarstakar m. m. till Engelbrekts-kyrkan. — Repr. i N. M., Röhsska museet,
Göteborg, G. K. M., Stockholms stadsmuseum o. s. v.
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LANDTINGSHAUSEN, ALBREKT von målare, grafiker, f. i Stockholm 1751, d. där 1820. Han var elev avj.
Gillberg, målade och etsade landskap samt var skicklig särskilt i sistnämnda egenskap. L. var också en av de
första svenskar, som utförde litografier.

LAR/EUS, LARS-OLOV, målare, f. i Stockholm 1913, studier i München och Paris, resor i Italien och England.



Bland hans arbeten märkas figursaker, t. ex. zigenare, mustigt och brett målade, mondänt hållna porträtt och
modellstudier. Repr. i N. M. (grafik). — Stockholm.

LARCHEVESQUE, Pierre Hubert, fransk skulptör, verksam i Sverige, f. i Nimes 1721, d. i Montpellier 1778.
Han var elev hos Bourchardon i Paris och studerade sedan i Rom. L. kallades 1755 till Stockholm, där han blev
hovbildhuggare och direktör för akademien. L. modellerade en del allegoriska statyer för slottet, arbetade på en
altarprydnad för slottskapellet (utan att fullborda den) samt skapade Gustav II Adolfs ryttarstaty (på Gust. Ad.
torg) och Gustaf Vasas stod (framför Riddarhuset). Båda dessa arbeten, särskilt ryttarstatyn ändrades flera
gånger; den senare blev också helt misslyckad vid gjutningen — bägge verka mera teatraliska än imponerande.
L. modellerade vidare flera porträttbyster, av vilka Jonas Alströmer (Sthlms Börs) genom sin realistiska hållning
är den bästa. — L. var lärare åt Sergel, och denne fullbordade en del av hans arbeten. Sergel har f. ö. skapat
medaljongerna samt gruppen Axel Oxenstierna och Historien på Gustaf Adolfs-stoden.

LAROCHE, PETER, de, kallad Petter sten huggare,

skulptör, kom till Sverige trol. från Holland i mitten av 1500-talet, d. i Vadstena 1599. Han var bl. a. anställd vid
Vadstena slottsbygge, där han skapade den vackra huvudportalen, daterad 1563.

LARS GERMUNDSSON (Laurentius Ger mundi),

skulptör, verksam i slutet av 1400-talet.

Bland hans arbeten märkes ett figurrikt altarskåp i Lena kyrka, Uppland.

LARS SNICKARE,

bildskärare, verksam i Sverige i början av 1500-talet. Han har bl. a. utfört ett helgonskåp med en skulpterad och
målad helgonbild av S:t Olof i Värmdö kyrka.

LARSEN, ALBERT Julius Martin, målare, grafiker, f. i Köpenhamn 1885, d. 1957 i Ystad, stud. vid akademien
i Köpenhamn samt under resor i Tyskland, Italien, Ryssland o. s. v. Han har målat porträtt med god karaktäristik,
landskap och blommor. — Repr. med träsnitt i London, Chicago och New York.

LARSÉN, ANN-MARI, målarinna, tecknare, f. i Kalmar 1920. Utb.: Tekn. sk., Otte Sköld. Teckn.-lär.
Capellagården Öland. Utf. naturalist, landskap och interiörer. Repr. i mus. i Kalmar. — Vickleby.

LARSEN, Chr. BJ0RN, målare, f. i Buenos Aires 1931. Studier vid Konsthantverksskolan och Kunstakade-mien
i Köpenh. Stud.resor i olika länder i Europa. Målar främst människor, ofta i motljus. Off. arb.: UNICEF. —
Stockholm.

LARSÉN, Karl OLOF Henrik, målare, f. i England 1907, studier i Stockholm, Paris och New York. Han har
målat genrestycken och landskap. — Arvika.

LARSÉN, MARTA,

målarinna, tecknare, f. i Svedala 1898. Utb.: Bonnens målarsk. Köpenhamn, Otte Sköld, Utf. porträtt och
express.kompositioner. — Repr. i mus. i Norrköping. — Malmö.

LARSON, LARSSON, LARZON: LARSSON.

1. ALBERT Lorentz L., målare, f. i Malmö 1869, d. i Lund 1952; har studerat bl. a. på akademien i Köpenhamn
samt för Kroyer, Han har utfört landskap med motiv från den skånska slätten: sädesfält, små, ensliga
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stugor, gärna i månsken och tolkade med lyrisk känsla. Under senare åren har han också i akvarell målat
hamnstycken från Malmö, ofta i vinterdräkt och hållna i en fint blåaktig helton. — L. är väl representerad i M. M.
samt även i G. K. M.



2. KARL Albert L., den förres son, länsarkitekt, f. i Malmö 1901, har studerat vid Chalmers, praktik hos Blanck,
Linden m.fl., ord. länsark. i Östergötland sedan 1938. Han har uppgjort åtskilliga stadsplanet etc. — Linköping.

LARSSON, ANDERS (Anders målare), målare och arkitekt, d. på Kronobergs slott (vid Växjö) 1586. Han var
den mest betydande svenske konstnären under Vasatiden och har utfört dekorativa arbeten i Grips-holm och
Stockholms slott samt fick 1561 i uppdrag att övervaka byggnadsarbetena i Reval m. fl. ställen. Han var Johan
Illrs konstnärlige rådgivare och verkade som ett slags ”överintendent”.

LARZON, ARNE Alvar Malte, målare, tecknare, f. 1914 i Göteborg. Studier vid The National Academy i New
York 1931—33 samt vid Valand. L. har målat landskap och mariner från Bohuslän och Gotland, stilleben,
porträtt och modellstudier. Hans produktion anknyter ill Göteborgskolorismen. Repr. i N. M.

LARSSON, Johan ARTHUR, lärare, målare, f. i Vellinge, Skåne, 1891, utbildad genom självstudier, bl. a. i
Paris. Han har mest i akvarell utfört barnporträtt samt humoristiska figurgrupper, t. ex. burleska negerscener i
exotiska landskap. — Ängelholm.

LARSSON, BO,

målare, grafiker, f. 1945. Studier vid Konstfack 1962—66 och vid akademien. Repr. i Mo. M.

LARSSON, CARL Erik Lennart, skulptör, målare, tecknare, f. i Malmö 1920; stud. på Sk. Målarskolan och hos
F. Legér i Paris. Han har utfört porträtt, bib-

liska motiv och abstrakta saker, de senare i glödande, välstämd kolorit. — Malmö.

LARSSON, CARL-MARCUS, målare,f. i Eskilstuna 1919. Utb.: Otte Sköld, akademien. Utf. klassiskt rofyllt
måleri, mest landskap. Off. arb.: Mosaik Årbysk., Eskilstuna, vägg Polishuset Eskilstuna. — Repr. i mus. i
Eskilstuna, Manilla-saml. m. fl. — Stockholm.

LARSSON, CARL Olof, målare, grafiker, f. i Stockholm 1853, d. i Sundborn, Dalarna, 1919. Han studerade vid
akademien, där han fick kungl. medaljen för en historietavla, och for 1877 till Paris, men nödgades snart på
grund av bristande medel återvända till Stockholm. Han lämnade nu teckningar till Kasper samt gjorde även
illustrationer till arbeten av Strindberg, Topelius etc. Dessa gåvo honom så pass behållning, att L. åter kunde fara
till Frankrike, där han slog sig ned i Grez. Här målade han i olja eller akvarell flera trädgårdsmotiv samt
genretavlor, bland dem den utmärkta Atelieridyll — pastell med L:s maka och dottern Suzanne (N. M.). —
Koloriten är genomgående sval i dessa arbeten, som visa intryck av det franska friluftsmåleriet. L. bodde sedan
några år på Valand. Under en ny resa till Paris utförde L. på uppdrag av P. Fiirsten-berg de stora målningarna
Renässansen, Rokokon och Den moderna konsten (med av konstnären gjorda reliefer på ramarna; alla tre i G. K.
M ). Med dessa arbeten var

L. inne på det dekorativa måleriet och utförde flera liknande verk, bl. a. i en flickskola i Göteborg. Vid en tävlan
om dekoreringen av trapphuset i N. M. erhöll L. första priset (1896) och utförde där bl. a. freskerna Gustaf Vasas
intåg i Stockholm , Eh-renstrahl i sin atelier o. s. v. Vidare utförde han plafonder m. m. i Operan och Dramatiska
teatern. — Konstnären hade nu rett sig ett hem i Sundborn i Dalarna, och här målade han flera serier bilder,
vanligen i akvarell, i vilka han skildrade sitt hem och sin familj. Det är soliga landskap med badande och metande
pojkar, kräftfiske, måltider i det gröna o. s. v., men framför allt interiörer med hans föräldrar, maka och barn. Den
mest bekanta av dessa dukar

17 — Svenska konstnärer
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torde vara den stora tavlan De mina (hos T. Laurin, Sthlm). Flera av dessa målningar har utgivits i albumform i
färgtryck, t. ex. Ett hem, Larssons, Åt solsidan, Spadarvet. Bland L:s övriga arbeten märkas flera porträtt, t. ex.
självporträtt (i Uffiziema, Florens), Oscar Levertin, prosten i Sundborn etc. — Som etsare framträdde L. med



flera ypperliga blad, bl.a. självporträtt samt na-ketstudier (Modellen skriver vykort, t. ex.) I hans konst är
stundom påverkan från japansk impressionism märkbar, likaså från gamla dalamålningar. Själv konstaterade han
i dessa en ”djup, allvarlig känsla vid sidan av drastisk, men sund humor”, drag, vilka även äro utmärkande för
hans egen vackra och äktsvenska konst. — L. är särdeles väl representerad i N. M. och G. K. M. — också med en
byst — även i M. M. finnas arbeten av honom samt i W. (ett tiotal målningar).

LARSSON, CHARLES Albert Leonard, målare, tecknare, f. i Göteborg 1887, d. i Stockholm 1950; har studerat
på Valand och i Paris. Han har utfört friska landskap med motiv från Bohuslän, dessutom målat
teaterdekorationer och kostymskisser bl. a. till Sköna Helena (St. teatern i Göteborg), till Komediteatern, Lilla
intiman och Folkets hus teater i Sthlm. L. har även lämnat illustrationer till dagspressen.

LARSSON.

1. DAVID GunnarL., målare, f. på Orust 1898, har studerat på Valand, i Köpenhamn och i Paris. Han har utfört
impressionistiskt uppfattade porträtt, figursaker och landskap. — Repr. bl. a. i G. K. M. och Gävle museum. —
Göteborg.

2. FRANS L., den förres bror, målare, skulptör, f. på Orust 1894, d. 1957 i Falköping, genomgått
Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han har utfört kustmotiv, bibliska o. folkvisebetonade figurer, vanl. diffust
hållna, samt reliefer i trä. — Repr.: mus. i Skara.

LARSSON.

1. ELVIN Martin Allan L., målare, f. i Malmö 1913, elev på Sk. målarskolan, Malmö, studieresor i Norge och
Frankrike.

Han har utfört skånska landskap, gärna i vinterdräkt, naket, blomstudier m. m. — Repr. i Mo.M. och M.M. —
Lomma.

2. INGA Elisabeth L., f. Johansson, den förres maka, målarinna, f. i Lomma, Skåne, 1927, autodidakt,
studieresor i Finland. Hon har utfört porträtt, figursaker och landskap, även stilleben. — Repr. i M.

M. — Lomma.

LARSSON, Emilia (EMY) Augusta, målarinna, f. i Brantevik, Skåne, 1890, autodidakt. Hon har utfört porträtt,
interiörer, landskap o. särskilt blomsterstycken. — Stockholm.

LARSSON, ERIK Ragnar Fritiof, målare, f. i Överkalix 1921; studier i Stockholm, Danmark och Frankrike. Han
har utfört ödemarkslandskap med motiv från Lappland, visionära ämnen med folklig mystik, t. ex. Drömmen,
dessutom figur-tavlor med lappar, interiörer från skogskojor etc. — Bromsten.

LARSSON, ERIC Valter, målare, f. i Ödåkra, Skåne, 1909, utbildad genom självstudier, bl. a. i Danmark och
Frankrike. Han har utfört figursaker, interiörer o. landskap. — Repr. i Borås museum. — Borås.

LARSSON, ERNST Hugo, målare, f. i Limhamn 1911, studier på Valand samt i Tyskland, Belgien och
Frankrike. Han har i olja och pastell målat porträtt, landskap och stilleben. — Göteborg.

LARSSON, GERHARD Mauritz Verner, målare, f. i Kungsör 1887; stud. på Althins mål:skola, i Köpenhamn
etc. Han har utfört särdeles livfulla porträtt, landskap och välkomponerade stilleben i dämpad kolorit. — Repr. i
museet i Eskilstuna, Frimurarorden i Gbg o. s. v. — Eskilstuna.

LARSSON, GERHARD, målare, f. i Häggum 1910. Utb.: Valand, Grande Chaumière Paris. Utf. expressiva
landskap, stilleben och porträtt. — Repr. i G. K. M., mus. i Borås. — Göteborg.
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LARSSON, GOTTFRID, skulptör, f. i Narveryd, Östergötland, 1875, d. i Stockholm 1947, stud. vid h.
konstindustriella skolan i Sthlm, i Parts, München och Italien, resor i England, Holland, Belgien o. s. v. Bland



hans arbeten må nämnas: Min mor (Norrköpings museum), Gammal florentinare (Linköpings museum), flera
porträttbyster, grupper till Norrköpings rådhus, granitskulpturer till Handelsbanken i Stockholm, fontän i
Linköping etc., dessutom kraftigt hållna arbetarefigurer (Vasaparken och södra folkparken i Stockholm). —
Repr. i Mo. M.

LARSSON, GUNNAR, målare, f. i Sollerön, Småland, 1901, har bl. a. studerat vid tekniska skolan i Sthlm. Han
har utfört landskap, hamnmotiv och stilleben. — Borlänge.

LARSSON, GUNNAR, målare, grafiker, f. 1925 i Karlstad. Studier vid Otte Skölds målarskola och Valands
konstskola. Studieresor till Frankrike, Spanien, Italien och England. L:s målningar är fritt föreställande och har
en plastisk vital verkan. Off. arbeten: Korfönster i Landala kyrka, Göteborg, färgfönster i Medborgarhuset,
Starrkärr, emaljmålning för Konsum, Sthlm etc. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Värmlands mus., Borås mus.,
Östergötlands mus. och Arkivet, Lund. — Gustavsberg.

LARSSON, Karl GUNNAR Sigfrid, målare, f. i Stockholm 1908, har studerat på Valand samt i Paris. L. har
utfört figur-saker och landskap i olja, dessutom reklamteckningar. Erhöll 1943 l:a pris för affisch till Åmåls 300-
årsjubileum. — Representerad i Åmåls stadshus. — Åmål.

LARSSON, HANS Sture, målare, f. i Malmö 1910, d. 1973, elev vid

S. målarsk. och Tekn. sk. Malmö, självstudier. Han har målat porträtt, figurkompositioner, ofta med bibliska
motiv och figurerna i märkvärdig förkortning, stadsbilder och stilleben, gärna med starka färger. — Repr. i N.
M., Mo. M., M. M., S. M. K. och Landskrona museum m. fl.

LARSSON, HELENA f. 1949 i Enköping. Autodidakt. L. vann efter avslutad grundskola anställning hos Bacho i
Enköping. Hon fick där en gedigen utbildning och kunskap om industrins speciella krav på framställning av
reklam och beskrivande bilder. 1975 övergav L. Bacho-koncernen till förmån för fritt konstnärligt skapande.
Ofta arkitektoniska motiv men också ponrätt och landskapsbilder. — Enköping.

LARSSON, HJALMAR Gottfrid, målare, f. i Hässleholm 1881; studier i Stockholm och Köpenhamn. Han har
utfört porträtt, gatumotiv och blommor i en välstämd kolorit. — Malmö.

LARSSON, INGA, se Larsson, Elvin.

LARSSON, INGRID Maria, skulptris, f. i Jönköping 1898; stud. vid akademien. Hon har bl. a. utformat portalen
och crusifix till nya kyrkan i Tureberg samt porträttbyster, t. ex. av Verner von Heidenstam (ett ex. i biblioteket i
Örebro, ett i Sv. akademien) och professor G. Cas-sel (Sthlms högskola). Repr. i Linköping, Gävle och Östas.
mus. Sthlm. — Stockholm.

LARSSON, KARL HELGE, målare, f. i Konga, Skåne, 1908, stud. i konstskolor i Karlskrona och Hälsingborg
samt utomlands. Han har målat friskt uppfattade landskap, t. ex. Talldunge, Utsikt. — Hälsingborg.

LARSSON-UNDGREN, Karin GUNNEL, målarinna, f. i Stockholm 1940. Utb.: Pernby konstsk., akademien.
Utf. ockulta bilder, framför allt porträtt och katter, med surrealistiska drag. Off. arb.: Målning S:t Görans sjukhus
Sthlm, Stockholm stads saml. Äv. teaterdekor TV. — Stockholm.

LARSSON, LARS Erik, målare, f. i Stockholm 1912, d. 1971, autodidakt. Han har mestadels utfört landskap i
olja, hamnpartier, motiv från Sigtu-natrakten och vinterstycken från Stockholm. Repr. i N. M.
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LARSON, USA,

keramiker, f. 1931 i Härlunda socken, Kronobergs län. Studier vid Slöjdföreningen. Studieresor till Frankrike,
Italien, Spanien, England, Österrike och Marocko. L. har förmågan att skänka en drastiskt munter charm åt sina
bästa ting. Off. arbeten: Stengodsväggar för Folkets Hus, Västerås 1958, Bergshamraskolan, Solna 1962, Ans-



garskyrkan, Eskilstuna 1964 och Nacka sjukhus 1965. Repr. i N. M., i Wien och i Trondheim. — Gustavsberg.

LARSSON, Otto LORENTZ, målare, f. i Everlöv, Skåne, 1907, har studerat på Sk. målarskolan i Malmö samt i
Köpenhamn. Han har i olja utfört landskap med skånska motiv, gärna i kraftig kolorit och med lösliga konturer.
— Vebe-röd, Skåne.

LARSON Simon MARCUS,

(signerade en del tidigare arbeten Larsson), målare, f. på örsäter, Östergötland, 1825, d. i London 1864. Han
studerade först på akademien och utförde samtidigt så porträtt och landskap, kom sedan till Helsingborg som
ritlärare och målade då mariner från Sundet, ofta med Kronoborgs slott, samt fick en kort tid handledning av
Mel-bye i Köpenhamn. L. for sedan till Norge, dät han målade vilda vattenfall och fotsar, en del kustbilder med
fartyg, som förlisa etc. Han reste därpå till Düsseldorf, där han tog starka intryck av Achenbach, vistades sedan i
Paris o. återvände till Sverige 1858. Efter två år reste L. till Finland, vidare till Ryssland och Tyskland samt
hamnade slutligen i London, där han genom dryckenskap sjönk allt djupare och slutligen dog i tuberkulos. — L.
var i hög grad romantiker med våldsamt temperament, vilket särdeles kommer fram i hans mariner med
brinnande fartyg, vars lågor upplysa luft och hav, medan blixtrarna ljunga och fördunkla både måne och skenent
från fyr-tornen. Frånsett dessa teatraliska effekter målade L. ypperliga skogsmotiv med forsar — ”de bästa som
utförts i svensk konst”. Särskilt må bland dessa nämnas Vattenfall i Småland (N. M.). Han var mycket produktiv
och kunde måla med otrolig hastighet; hans största bevarade duk, Brinnande

ångbåt (gåva till Lunds studentkår, Akad. fören. Lund), fullbordades på en dag. —

L. är repr. på N. M. med tolv arbeten, vidare i G. K. M., M. M. samt flera andra museer i Sverige och utlandet.

LARSSON, MARTIN, målare, f. i Halmstad 1901, stud. på Valand och i Paris, resor i Europa och norra Afrika.
Han har utfört välkomponerade landskap med motiv från skilda länder. — Repr. i Halmstads mus., G. K. M. och
Utlandssvenska museet i Göteborg. — Göteborg.

LARSSON, MÅRTA Decentia, målarinna, skulptris, f. i Stockholm 1904, har studerat vid konstskola och vid
akademien i Sthlm, senare i Paris. Hon har målat landskap i olja samt modellerat porträttbyster,
figurkompositioner och reliefer. — Abrahamsberg.

LARSSON, NILS Alfred, målare, tecknare, f. i Sannäs, Bohuslän, 1872, d. 1914. Han studerade vid akademien
och har utfört porträtt och landskap samt lämnat illustrationer till arbeten av Fritz Reuter och jultidningar.

LARSSON.

1. OLA L., målare, f. i V. Vemmenhög, Skåne, 1863, d. där 1939. Han studerade bl. a. vid akademien i
Köpenhamn, vid akademien i Stockholm samt i Berlin, Paris och Madrid. Han har utfört porträtt, interiörer, t. ex.
Psalmodikonspelare (S. M. K.), kvinnor i vävstol etc., samt landskap, gärna trädgårdsmotiv, i läckra luftiga toner,
ej sällan med snö. — Repr. i N. M.,

M. M. m. fl.

2. Kjell John WIVE L., den förres son, skulptör, målare, tecknare, f. i V. Vemmenhög, Skåne 1925; studier vid
akademien, Sk. målarskolan, Valand och i utlandet. Han har modellerat friskulpturer och målat porträtt, interiörer
och landskap. — Huddinge.

3. Lars Olof VÄMUND L., den sistnämndes bror, skulptör, f. i V. Vemmenhög
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1924; har studerat vid Konstfackskolan i Sthlm, i London och Paris. Han har utformat porträttskulpturer. —
Bromma.

LARSSON, Carl OLLE Ragnar, målare, tecknare, f. i Örebro 1899, stud. vid akademien. Han har målat



landskap, mest från Närke. — Repr. i Örebro mus.

— Örebro.

LARSSON, Lars Olov (OLLE), målare, tecknare, grafiker, f. i Söderhamn 1926. Studier vid Konstfackskolan,
Otte Skölds målarskola, Andre Lhote i Paris, Academie des Beaux Arts i Paris samt under resor i Spanien. Han
utför figurer och natt- och kvällsstämningar i olja och goua-che. Repr. i N. M. och Linköpings museum. —
Norrköping.

LARSSON, OLOV Lennart Sixten, skulptör, f. i Sexdrega, Älvsborgs 1., 1911; stud. på Slöjdför:s skola,
Göteborg. Han har modellerat porträtthuvuden och reliefer samt målat figurtavlor, gårdsinteriörer och
kustlandskap, ofta i dova färger. — Göteborg.

LARSSON, Carl OSCAR, målare, f. i Malmö 1887, d. 1962 i Malmö, har studerat vid tekniska skolan i
hemstaden och på egen hand bl. a. i Köpenhamn. Han har utfört landskap, självporträtt, hamnstycken samt
framför allt gatubilder t. ex. från Lund, Malmö, Köpenhamn och Roskilde, utmärkta genom gott perspektiv, säker
teckning och harmonisk kolorit.

LARSSON, OSVALD, målare, f. i Vanstad, Skåne, 1915, d. 1973, autodidakt. Han har utfört porträtt, djurtavlor,
stadsmotiv och blommor, även skräckfyllda fantasimålningar, t.ex. med benrangel. — Repr. i M. M. och
Eskilstuna, Tessin m. fl.

LARSSON, ROBERT, målare, skulptör, f. 1938 i Stockholm. L. har studerat vid Konsthögskolan 1958—63.
Utst. sep. samt deltagit i sam-lingsutst. bl. a. i Konsthallen, Göteborg 1964. Repr. i N. M., Mo. M. och H. M. K.

— Stockholm.

LARSSON, STEN,

målare, f. i Stockholm 1908, har studerat på Valand och i Paris. Han har i olja och akvarell utfört landskap och
figursaker, stundom jaktstycken, t. ex. Haren. Repr. i G. K. M., mus. i Borås, Oskarshamn m. fl.

— Göteborg.

LARSSON, TAGE Ludvig, målare, grafiker, f. i Malmö 1899, har studerat vid tekn. skolan och akademien i
Sthlm, avlagt teckningslärareexamen 1921. Han har utfört landskap och blomstermotiv, vanligen i akvarell samt
linoleumsnitt, ofta med blommor. — Ronneby.

LARSSON, Olof WALFRID, målare, f. i Visby, Närke, 1880, autodidakt. Han har utfört välstämda landskap
från Stockholms omgivningar och Småland, även vilda fåglar. — Stuvsta.

LARSSON, ZENIA,

skulptör, författ.,f. i Lodz Polen 1922. Utb.: Konstfack, akademien. Utf. naturalist. enkla porträtt o. modeller.
Utg.: bl. a. Skuggorna vid träbron 1960, Fotfäste 1968, Brev från ny verklighet 1972. — Stockholm.

LARSSON, ÅKE Waldemar, målare, f. i Lund 1913, stud. bl. a. vid Sk. målarskolan, Malmö. Han har utfört
skånska landskap och snöstycken från Dalarna, vanl. i mjuka konturer och välstämd färg.

— Repr. i Trelleborgs mus. — Malmö.

LARSSON, VIRGINIA, målarinna, f. i Ljungby, Småland, 1844, d. i Stockholm 1893. Hon studerade vid
akademien samt under resor i Frankrike och Italien. L. har målat landskap och genretavlor, vanligen i akvarell
och med italienska motiv, t. ex. Karneval i Venedig, Riva San Gregorio.

LARSSON, WIVE,

skulptör, målare, f. i V. Vemmenhög 1925. Utb.: Sk. målarsk.. Valand, akademien. Arbetar m. konkava och
konvexa former i rörelser. Off. arb.: Trångsund torg, Sv. Riksbyggen Västerås m. fl. Repr. i

M. M. — Ekerö.
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LARSSON-ALLVAR, VIOLA, målarinna, teckn., grafiker, f. i Umeå 1918. Utb.: Tekn. sk. Utf. norrländska
express, landskap och karakteriserande porträtt. Repr. i mus. i Umeå. — Stockholm.

LASERSTEIN, LOTTE, Meta Ida, målarinna, f. i Tyskland 1898, utbildad i Berlin, Frankrike etc. Hon har utfört
karaktäristiska, kraftigt hållna porträtt, t. ex. Torgny Segerstedt, figurkompositioner och mjukt hållna landskap,
gärna i blonda toner. — Repr. i museerna i Berlin och Stuttgart. — Stockholm.

LASSEN, EYVIND Rudolf Henning, målare, f. i Köpenhamn 1899, bosatt i Sverige sedan 1931, utbildad i
Köpenhamn, Berlin och Paris. Han har utfört välstämda landskap med motiv från halländska skogsbygden. Även
regisserat och dekorerat friluftsteater i Ystad m. m. — Repr. i Halmstads museum. — Knäred.

LAURsEUS, se Lauréus.

LAURELL, EVA Dagmar Cecilia, tecknare, grafiker, målarinna, f. 1921 i Uppsala. Studier i Sthlm vid H. K. S.
och vid Otte Skölds målarskola 1945—46. Studieresor till Paris och Spanien. L. har framför allt gjort sig känd
som en fin tecknare med ett rikt register. Repr. i N. M.

LAURELL, ISABELLA, se Kristensson.

LAURÉN, LIZZIE,

målarinna, f. i Broby 1908, har mest studerat på egen hand. Hon har utfört landskap och framför allt välstämda
blomsterstycken. — Lund.

LAURENTZ, Lars JOHAN, arkitekt, f. i Kristinehamn 1851, d. i Djursholm 1901. Han studerade vid tekn.
skolan i Örebro samt vidare i byggnader i Paris och Wien. L. har ritat flera byggnader i Sthlm, bland dem
Separators verkstäder, Svenska lifs byggnad vid Norrmalmstorg etc., dessutom restaurerat kyrkor i landsorten.

LAURENZI, MÄRTA, målarinna, f. i Algutsboda, Småland, 1916; stud. på Valand, Griinewald och i utlandet.
Hon har bl. a. målat självporträtt, landskap från Tjörn, betande kor, blommor m. m. i expressionistisk stil. Repr.
mus. i Eskilstuna, Örebro, Kalmar. — Båstad.

LAURÉUS (Lauraus), ALEXANDER, målare, f. i Åbo 1783, d. i Rom 1823. Han studerade vid akademien i
Stockholm och for sedan via Danmark och Tyskland till Paris. Härifrån reste han 1820 till Rom, där han stannade
till sin död. L. var påverkad av Per Hilleström och holländska genremålare samt utförde bilder ur allmogelivet,
ofta med artificiell belysning. En viss påverkan från David är märkbar efter hans vistelse i Paris. Bland hans
arbeten märkas: Italienska rövare, Kvinna med ett brinnande ljus, Dam, knytande sitt strumpeband samt
Kortspelare (alla i N. M.), Romersk trattoria (G. K. M.) och Män vid lägereld (M. M.).

LAURIN, GÖSTA Ivan Manfred, målare, f. i Lund 1906, stud. mest på egen hand. Han har målat stadsmotiv och
välstämda landskap från Skåne och Östergötland. — Helsingborg.

LAURIN, JOHANNES, tecknare, arkitekt, f. i Kropp, Skåne, 1896, d. 1962 i Helsingborg, har studerat vid h.
konstindustriella skolan i Sthlm samt å Berggrens målarskola därst., teck-ningslärareexamen. L. har verkat som
hem-inredningsarkitekt och har målat välstämda blomsterstycken samt i blyerts ritat säkert uppfattade porträtt,
mjukt hållna.

LAURITZEN, Carl ERIC, målare, f. i Oslo, Norge, 1900; autodidakt, studieresor bl. a. i Tyskland och U. S. A.
Han har målat fyrfotadjur och fåglar, skickligt insatta i terrängen och i välstämd färg. — Göteborg.

LA VALLÉ, se De la Valée.
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LAVESON.

1. Nils EINAR L., målare, f. i Kristianstad 1879, d. där 1940, har studerat i Stockholm och Paris. Han har utfört
landskap med motiv från Skåne, Norge, England och Frankrike.

2. ELLEN L., f. Gudmann, den förres maka, målarinna, f. i Köpenhamn 1876, d. i Roskilde 1925; utbildad i
Köpenhamn och Paris. Hon målade porträtt, studiehuvuden etc.

LEANDER, INEZ Katarina, målarinna, grafiker, f. i Ottarp, Skåne, 1878, d. 1969, stud.: akademien samt i
München och Paris. Hon har utfört porträtt, t.ex. Martin Kock, genretavlor, interiörer, bl. a. från Lunds
domkyrka, lyriskt betonade landskap, samt stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M., Lunds univ., To-melilla museum,
Institut Tessin samt Foyer International, Paris.

LEANDER, Edla Anna Marika, f. Arle-man,

målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1917; studier i Sthlm, Italien och Frankrike. Hon har gjort skickligt utförda
akvareller o. teckningar med blommor i dekorativ upp-fattnig. — Repr. i N. M. — Saltsjöbaden.

LEANDER-ENGSTRÖM, KJELL o. TORD, se Engström, P. L.

LECHE, GUNNAR,

stadsarkitekt, f. i Stockholm 1891, d. i Uppsala 1954. Han var först stud. vid tekn. högskolan och akademien,
resor i Italien, Frankrike, södra Europa och U. S. A., stadsark. i Uppsala sedan 1920. Han har ritat flera offentliga
byggnader i Uppsala, bl. a. stadsbiblioteket och simhall, badhus och brandstation i Enköping, tingshus i Ramsele,
Försvarslärov. i Sthlm, kom. mel-lanskola i Luthagen, badhuset vid Hornstull, Sthlm, simhall och tennisbyggnad
i Köping, byggn. till utst. i Enköping 1935, badhus i Nyköping, affärs- o. bostadshus, kollektivområden,
barnstugor m. m.

LEFFLER, Niklas Robert,

målare, f. i Göteborg 1811, d. där 1853.

Han studerade vid akademien och sedan i

Paris. L. målade genretavlor, ibland med eldskenseffekter, vilka äro mycket sällsynta. — Repr. i G. K. M.

LEHMANN, Carl Peter, dansk-svensk målare, f. i Köpenhamn 1794, d. i Sigtuna 1876. Han gjorde vidsträckta
resor i de nordiska länderna och i Ryssland, överallt målande ganska stereotypa porträtt i olja, varav flera i
miniatyr. En del landskap och mytologiska ämnen finnas även av hans hand. L. var ytterst produktiv och lär enl.
beräkning ha målat 4.800 porträtt. En miniatyr med badande flickor finnes av honom i G. K. M.

LEIFON, ERIC,

målare, f. i Kristianstad 1914, stud. för B. Damm och i utlandet. Bland hans arbeten må nämnas svenska och
utländska stads-motiv, ofta i friska färger, romantiskt betonade landskap i aftonstämning samt stilleben. —
Rävlanda.

LEIJONHUFWD, Ebba CECILIA, se Nordenfalk, E. C.

LEMKE (Lembke), Johan Filip, tysk-svensk målare och grafiker, f. i Nürnberg 1631, d. i Stockholm 1711. Han
studerade i Hamburg och sedan i Italien samt kom, troligen genom Ehrenstrahls förmedling, 1683 till Sverige.
Under Erik Dahlbergs uppsikt började L. här utföra stora bataljmålningar, bl. a. Slaget vid Halmstad och Slaget
vid Lund (på Drottningholm), vilka äro av ett visst historiskt värde, men obetydligt konstnärligt. Hans övriga
bataljstycken äro särdeles ojämna: en del livfulla, andra svartbruna i färgen och stela. — Repr. i G. K. M. —
Några kopparstick efter holländska målare finnas även.

LEM OI NE, Carl Gustaf, grafiker, f. i Stockholm i slutet av 1600-talet, d. i Paris 1727. Han var troligen elev av
Brenner och har stuckit flera gravyrer till Peringskiölds Ättardal, porträtt m. m.



LE MOINE.

1. Erik Vilhelm L. M., målare, f. i Västmanland 1780, d. i Strängnäs 1859. Han
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studerade vid akademien och hade särskilt Hilleström till lärare. L. målade några petigt utförda landskap, men är
mest känd för sina miniatyrporträtt, vilka han utförde under resor även i Finland och Ryssland. De äro i
allmänhet svaga i både teckning och färg.

2. Augusta Charlotta L. AL, den förres dotter, målarinna, f. i Stockholm 1809, d. i Uppsala 1839. Hon var en
skicklig porträttmålarinna med arbeten i lavyr eller blyerts.

LENNART, E, se Karlsson, Egon Lennart,

LENNARTH, ERIC,

skulptör, målare, grafiker, f. 1926. Fria konststudier, övningslärare i teckning etc. sedan 1953. Konsult i
färgsättnings-, formgivnings- och inredningsfrågor sedan 1960. L. arbetar med enkla geometriska former och
kombinationer. — Malmö.

LENNMALM, MARGARETA, se Plantin.

LEON, Axel August Napoleon (NAPPE), målare, f. i Forsa, Hälsingland, 1901, d. 1957 i Malmö; elev hos Zorn,
Max Liebermann (Berlin) och i München, studieresor i de flesta europ. länder, i Afrika, Asien och i U. S. A.
L.har utfört porträtt, figursaker, gärna naket, samt teaterdekorationer, bl. a. i Berlin, München och för Drury lane
i London. — Repr. i museerna i Oslo, München och Wien. — Malmö.

LEONARD, ERNST P:son, målare, f. i Törnfall, Småland, 1899, stud. vid akademien och i Frankrike. Han har
målat porträtt och landskap, intimt uppfattade. Repr. i Mo. M., mus. i Kalmar. — Västervik.

LEUCHOVIUS, SYLVIA, keramiker, f. i Linneryda. Studier för Nils Wedel, Göteborg. Studieresor i Europa och
U. S. A. Knuten till Rörstrands Porslinsfabrik. Arbetar mest i stengods med unika pjäser. Ofif. arbeten:
Keramikväggar i Kungsladugårdsskolan i Göteborg, Lasarettet, Lidköping, skolor och sjukhus i Sverige och
utomlands. Repr. i N. M., R., Trondheim, U.S.A. — Alingsås.

LEUHUSEN, Amalia Aurora Adelaide, f. Valerius,

målarinna, f. i Stockholm 1828, d. där 1923- Hon var en framstående sångerska, men ägnade sig även åt
målarkonst, vilken hon studerade i Dresden och München. L. har utfört flera porträtt, bl. a. å operan och
Musikhist. museet, samt har gjort goda kopior efter utländska mästare. — Repr. i G. K. M. m. fl.

LEWERENTZ, SIGURD, arkitekt, f. i Bjärtrå, Västernorrland län, 1885, har studerat vid Chalmers i Göteborg.
Han har ritat en del industriella anläggningar, kapell å Skogskyrkogården i Sthlm, krematorium och stadsteater
(jämte E. Lallerstedt och Helidén) i Malmö etc. — Eskilstuna.

LEVI.

1. VASALL, L., målare, f. i S:t Petersburg 1878, d. 1954, elev av Repin. Han har utfört figurer i landskap eller
enbart landskapsmotiv, ofta i stark sol. — Repr. i Gävle, Östersunds och Hudiksvalls museer samt flerstädes i
utlandet bl. a. i Luxemburg och Praha.

2. NATHALIE L., den förres dotter, målarinna, skulptris, f. i S:t Petersburg 1914, utbildad i Frankrike. Hon har
målat landskap och särdeles välstämda och skickligt komponerade blomsterstycken; även modellerat smärre
figurer. — Repr. i Trelleborgs mus. — Stcokholm.

LEIVIN, HARALD Eugen, målare, tecknare, f. i Lund 1915; stud. i flera målarskolor hemma i Danmark och
Paris. Han har utfört smärre, fint stämda gatumotiv och skånska landskap, stundom i snö, samt dekorativa



blomsterstycken. — Malmö.

LEYMAN, BARBRO Ruth, tecknare och konsthantverkare, f. 1912 i örby. Älvsborgs län. Studier vid
Slöjdföreningens skola och H. K. S. L. är en skicklig porträttör och en distinkt naturskildrare. Utfört glasmosaik
för Timrå simhall 1956—57. Repr. i G. K. M. — Göteborg.
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LEYMAN, FRED,

skulptör, f. i Stenungsund 1919- Utb.: Valand. Utf. rytmiska kompositioner i rostfritt stål, stänger och rör, samt
träskulpturer. Off. arb.: Luleå stadshus, Majornas bibi. Gbg, Mariestads gymn. — Svane-sund.

LEYMAN, OLOF Sigfrid, målare, f. i Göteborg 1911; stud. på Valand och i Frankrike. Han har utfört kraftigt
hållna modellfigurer, landskap, t. ex. Hovs hallar och Grevie kyrka, samt blommor. Påverkan från Sandels är ofta
märkbar. Repr. i G. K. M. och R. — Göteborg.

UCHTENBERG, HENRIK, tysk skulptör, verksam i Sverige 1660—67. Han har utfört stucktak i Jakobsbergs
och Karlbergs slott, vidare påbörjat södra portalen till Riddarhuset, modellerat statyerna på byggnadens tak för
frontespiserna.

UDBERG, SVEN,

målare, f. i Stockholm 1929- Autodidakt. Målar naivistiska landskap och stadsbilder med figurer. — Repr.
Stockholms läns landsting, Malmö stad, landsting. — Stockholm.

LIDIN, ROLF Fredrik, målare, tecknare, f. i Stockholm 1900, d. 1958; studier för Otte Sköld och i Paris. Han har
utfört modellfigurer, fantasimotiv, t. ex. Mordet i bersån, samt kustbilder från Medelhavet, dessutom kubistiskt
betonade stilleben. — Repr. i N. M. och Mo.

M.

LIDMAN, Knut TORSTEN, målare, f. i Malmö 1903. Studier vid Skånska målarskolan, Anders Olssons
skulpturskola och Essemskolan. Han har utfört porträtt i olja och pastell. Repr. i ett flertal offentliga samlingar i
Malmö. — Malmö.

UDQVIST, John ARNE, målare, tecknare, f. i Mölndal 1919, stud. i Göteborg. Bland hans arbeten märkas
däggdjur och fåglar i rörelse och vila, väl komponerade och i harmonisk färg. Hans tuschteckningar med
småfåglar, t. ex. sidensvansar, erinra om japansk konst. Repr.

i Mölndals stads saml., Naturhist. mus. i Gbg. — Mölndal.

LIDSTRÖM, Lars Eni TURE, grafiker, tecknare, f. 1917 i Stockholm. Studier vid Tekniska skolan i Sthlm. 1948
reste han till Paris och gjorde uppehåll i Bretagne och Normandie, elev vid akademien 1949—54. L. har
utvecklats från en skicklig och personlig landskaps- och figur-tecknare til en inte mindre skicklig och personlig
abstrakt bildhuggare. Han har illustrerat Dan Andersons ”Fragment ur den underbara byttans berättelse” 1954,
och medverkat som tecknare i tidningen ”Vi”. Repr. i N. M. med grafik och med tuschteckningar i H. M. K., i N.
O. och museet i Bergen.

UNDSTRÖMER, JONAS, arkitekt, f. 1755, d. 1808, har bl. a. uppfört obelisken på Slottsbacken i Stockholm.

UEDBECK, PEHR Adolf, målare, tecknare, f. i Stockholm 1881, d. 1970, stud. hos Althin i Stockholm samt i
Paris, Italien o. s. v. Han har mest målat gatu- och strandmotiv från huvudstaden samt stilleben.

LIED BERG, NILS,

tecknare, f. i öved, Skåne, 1888. Han har studerat hos Wilhelmson, i Paris, Spanien etc. Har tecknat karikatyrer,
väl träffade och ofta politiskt betonade. — Stockholm.



UEFWENDAL, KÅGE, målare, musiker, f. i Stockholm 1907, stud. hos Otte Sköld samt under resor i Frankrike,
Holland o. s. v. Har mest utfört kyrkl. arbeten. Repr. mus. i Eskilstuna. — Strängnäs.

UEFWENDAL, MAJ, målarinna, grafiker, f. Sandmark, f. i Dån-gebro, Smål., 1908; studier i akdemien, i
Köpenhamn samt i flera europeiska län-

der. Hon har målat kärvt hållna figursaker, landskap och blommor. — Representerad i Halmstads och Eskilstuna
mus. — Strängnäs.
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UUENBERG, ALBERT f. d. stadsplanedirektör, f. i Ronneby 1879, d. 1967, stud. vid tekn. högskolan i
Tyskland och USA. Han var stadsplanedirektör i Stockholm 1927—44 och har uppgjort stadsplaner bl. a. för
Göteborg, Jönköping, Västervik, Örebro, Bergen, Alingsås, Chicago, Stockholm o. s. v.

UUENBERG, HILDA, f. Starck. textilkonstnärinna, f. i Solna, Stockholms län, 1865, d. i Stockholm 1940,
initiativtagare till en skola för spetssöm och hemslöjd, har komponerat mönster till ett stort antal textila föremål.

ULJA, GERTRUD Linnea, konsthantverkare, författarinna, f. i Långasjö, Småland, 1887, stud. vid h.
konstindustriella skolan i Sthlm, teckningslärarin-na i Ronneby 1922—33, har ciselerat och drivit arbeten i
metall. — Stockholm.

ULJEBLAD, Göte BERTIL, målare, grafiker, f. i Avesta 1920. Han har studerat hos Otte Sköld samt på
akademien och mestadels i olja utfört motiv från Stockholm och dess omgivningar: Hötorget, Lilla Essingen etc.
— Repr. i N. M., M. M., mus. i Helsingborg, Landskrona M. fl. — Höganäs.

ULJEBLADH, Inger BIRGITTA, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1924 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningens
skola och akademien. Studieresor i Europa och U. S. A. Med nerv och sensibilitet målar L. landskap, blommor
och ansikten med anknytning till västkustens koloristiska tradition. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., museerna i
Jönköping och Linköping. — Göteborg.

ULJEDAHL, BENGT, silversmed, f. 1932. Studier vid H. K. S. 1953 och i Paris 1958. Egen verkstad i Sthlm
sedan 1954. Deltagit i flera intern, utst. Gjort kyrksilver bl. a. till Hoppets Kapell, Stocksund, Gustav Wasa och
Hedvig Eleonora kyrkor i Sthlm samt till dop-och visningsrum vid Nacka lasarett och Lö-wenströmska
sjukhuset. L. är också formgivare i plast till bl. a. armband och knap-

par. Repr. i N. M., M. M., Gävle och Norrköpings mus.

ULJEDAHL, Per Gustav (GÖSTA), måJare, f. i Motala 1908; stud. bl. a. för Otte Sköld och i Paris. Han har i en
frisk, kontrastrik färg utfört naket, landskap från Gotland och Fårö samt blommor. Repr. mus. i Gävle, Borås,
Västerås. — Solna.

ULJEFORS, ANDERS, keramiker, f. 1923, d. 1970. Stud. först måleri bl. a. för Isaac Grünewald, vid akademien
i Köpenhamn och Paris. Anställd under femtiotalet hos Gustavsberg och började med stor frenesi uttrycka de
kera-miska uttrycksmedlen. Utvecklat en metod att sandgjuta stengods, vilken teknik bl. a. kommit till anv. i
hans stora reliefer vid utst. ”Utan gräns”, reliefen i Folkets Hus, Sthlm, utförd i samarbete med Signe Person-
Melin, och hans relief i Skövde kulturcentrum. Repr. med stengods i N. M., R., mus. i Gmunden Österrike,
Siklos Ungern, Tokio m. fl.

ULJEFORS.

1. BRUNO Andreas L., målare, f. i Uppsala 1860, d. där 1939. Han studerade vid akademien och for sedan till
Düsseldorf, München, Rom och Paris. Särskilt i sistnämnda stad och i Grez lärde han sig fri-luftsmåleriet. Han
började måla och teckna djurtavlor, ofta med motiv från östra skärgården och med kraftigt betonande av
intimiteten mellan djuret och den omgivande naturen. L:s första arbeten äro vanligen ytterst detaljerade, ej sällan
påverkade av japansk konst samt av impressionister-na. Men snart började han se naturen i stort, och därmed



fick hans måleri en starkt betonad monumental prägel. Särskilt L:s tavlor med flygande fåglar över kraftigt
upptornade vågor äro i hög grad dekorativa. Bland dessa må främst nämnas Havsörnar (N. M.). Av hans fylliga
produktion må vidare påpekas: Rävfamilj, Ejdrar, Fällande vildgäss, Storspov (alla i N. M.), Ej-dersträck,
Kungsörn, jagande en hare, Bec-kasin. Äng med snäppor (samtl. i Thielska gall., Sthlm, som äger ett 50-tal av
L:s arbeten), Katt på fågeljakt. Kråkor, Uven, Tjäderlek (alla i G. K. M.), Räv tagen av
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stövare, Slutad jakt (båda i M. M.), arbeten i N. O., S. M. K., W., Ateneum, Helsingfors o. s. v. — L. har även
modellerat skulpturer, t. ex. Örn i Örnsköldsviks Torgpark, ritat karikatyrer etc.

2. LINDORM Adolf Bruno L., den förres son, målare, skulptör, f. i Ytterjärna, Sthlms län, 1909, har målat
landskap med uppländska motiv, skogsinteriörer, djurmotiv, särskilt arbetande hästar samt dekorativa måln. i S:s
kasern i Uppsala. L. har även modellerat statyetter med djur eller figurer i rörelse. — Dannemora.

LILJEGREN, LENNART Johan Ragnar, målare, f. i Grimslöv, Småland, 1915; har studerat privat. Han har målat
modellfigurer samt landskap från trakten kring huvudstaden. — Stockholm.

ULJENBERG, Gunnar WALTER, målare, konsthantverkare, f. i Halmstad 1917; studier vid olika skolor i
Göteborg. Han har utfört goda sommar- och vinterlandskap med hästar, även olika slag av villebråd. L. har också
ritat finare möbler. — Göteborg.

LILJEKVIST, Johan Fredrik, arkitekt, f. i Stockholm 1863, d. 1932. Han studerade vid tekn. högskolan och
akademien samt i utlandet. L. har bl. a. restaurerat Gripsholms slott, Strängnäs domkyrka samt Kobergs slott.
Han har vidare ombyggt sv. ministerhotellet i Oslo, ritade Gamla Stockholm till utställn. 1897, österåsens
sanatorium, Dramatiska teatern i Stockholm m. m.

LILJENSTOLPE, Axel Fredrik, målare, f. 1810, d. i Stockholm 1888. Han blev en i hov- och adelskretsar anlitad
mi-niatyrist; ett porträtt av Fredrik VII av Danmark äges av G. K. M.

ULJESON, Karl Axel FIUP, målare, f. i Grebo, Östergötland, 1910, elev vid akademien och hos Otte Sköld. Han
har målat landskap i olja och akvarell. — Repr. i Stat. hist. mus. — Motala.

ULJESON, Carl ÅKE Napoleon, målare, f. i Motala 1902, d. 1973, stud. Berggrens rnålarsk. vid akademien och
i Paris. Han har utfört figurtavlor med badande, isupptagning, hästlass, skördebil-der och dukar med fåglar. —
Repr. mus. i Linköping, Motala.

LII.LIF.nAHL.

1. JOHAN L., målare, f. i Västergötland 1756, d. 1811. Han studerade i Stockholm och verkade mest som
dekoratör samt var en skicklig blomstermålare. Några altartavlor av honom finnas även i landskyrkor.

2 .JAKOB, L„ den förres son, målare, f. i Göteborg 1788, d. i Stockholm 1861. Han studerade vid akademien
och för Westin samt har liksom fadern utfört dekorativa arbeten och altartavlor. En del av hans kompositioner
finnas återgivna i Boyes Magasin.

LILUEHÖÖK, Ingeborg Anna Elisabeth (BOIJAN), f. Ljunggren, målarinna, f. i Lysekil 1899, har studerat i
Paris, Dresden och Rom. Hon har målat fint uppfattade miniatyrer, vanligen av barn. — Karlsborg.

UUIEHÖÖK, ERIK Bertilson, militär, möbelarkitekt, f. i Karlskrona 1870, d. i Stockholm 1952; har studerat vid
tekn. högskolan. Han har utfört inredning samt möbelritningar till Grand hotell i Sthlm, Gävle stads sparbank,
Norrlands trängkår, residenset i Karlstad o. s. v.

UMNEU, Per EMANUEL, målare, f. i Karlskrona, trol. 1764, d. nära Stockholm 1861. Han studerade vid
akademien, där han 1812 blev professor. L. utförde historiska, romantiska och allegoriska kompositioner, till en
början i olja, senare nästan uteslutande i akvarelli. Han illustrerade även en fransk upplaga av Gustaf III:s



skrifter. L:s målningar äro antikiserande och visa ofta en livlig fantasi, men sakna på grund av sin konventionella
hållning större konstvärde. Han verkade även som teatermålare. — Repr. i N. M.
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UNCK, BERTIL,

arkitekt, ombyggde 1595—1600 Rydbo-holms slott och ledde efter 1592 byggnadsarbeten pä Sthlms slott.

LIND, AXEL,

målare, f. i Köpenhamn 1907, utbildad under resor i Frankrike, Italien o. s. v. Han har utfört väl träffande
porträtt, bl. a. av Pius XII, Benjamino Gigli och Gösta Ekman, landskap och mariner från Sverige, Finland,
Italien o. s. v., dekorativt hållna, ofta fina, dimmiga vinterbilder med speglande vatten, dessutom färgstarka,
harmoniska blomgrupper. — Repr. i mus. i Karlskrona, Flensburg, Hollywood m. fl., och offentliga byggnader i
Stockholm och Göteborg. — Lidingö.

LINDH, BARBRO,

målarinna, f. i Haparanda 1942. Utb.: Akademien. Utf. naturalist, symboliska bilder, ofta politiska. Off. arb.:
Byängssk. Täby, gobeläng och vägg NAB Luleå. — Hästveda.

LINDH, BROR,

målare, tecknare, grafiker, f. i Frykerud 1877, d. i Grava 1941. Utb.: Konstnärs-förb. sk., Gustaf Fjarstad. Utf.
nationalro-mantiska landskap fr. Värmland o. Dalarna, samt porträtt i kol. Repr. i mus. Karlstad.

LINDH, Johan Erik,

målare, f. i Harg, Stockholms län, 1793, d. 1865. Han studerade vid akademien och for sedan till Finland, där han
målade flera altartavlor samt ett stort antal porträtt, de senare ganska stela och röda i tonen. — L. är
representerad i Ateneum, Helsingfors.

LIND, FOLKE Arvid Mikael, målare, f, 1931 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningens skola samt vid Valands
konstskola. Studieresor till bl. a. England, Italien, Holland, Frankrike och Spanien. Färgklart koncentrerat måleri
med heraldisk skärpa. Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Borås, Västerås och Eskilstuna mus. — Kungälv.

LIND, FOLKE HellströmLind., se Hellström-Lind.

UND, JOHN Eskil,

målare, f. 1901, d. iUpperud 1956; elev på Valand, stud. i Frankrike. Han har särskilt utfört interiörer med figurer
vid fönster, även religiösa motiv.

UNDH, HANS Bertil, grafiker, f. 1926 i Eskilstuna. Studier vid Konstfack. Studieresor i Europa. L. gör
vattenstudier och detaljer av träd med grenar och bark. Repr. i N. M., museerna i Eskilstuna, Karlstad, Luleå,
Norrköping, Borås och Västerås, Sthlms läns och Östergötlands läns samlingar. — Eskilstuna.

LINDH, NILS Eric Gunnar, konsthantverkare, målare, f. i Karlskrona 1904, mästarekurs vid statens hantverk-
sinst., stud. på Ac. Julien, Paris Han har i ädla metaller utfört bruks- och prydnadsföremål i rena former samt
målat parisiska gatumotiv, blommor etc. — Åhus.

LIND, NILS Johan Waldemar, målare, f. i Grebbestad, Bohuslän 1892, har studerat på Valand, hos Otte Sköld i
Stockholm samt i Paris. Han har utfört porträtt, landskap med kustmotiv samt stilleben, ofta med blommor. —
Stockholm.

UND, RAOUL Gerhard, målare, f. i Paide, Estland, 1918; har studerat i Estland, Finland, Belgien och Frankrike.
Han har utfört landskap och stilleben. — Enskede.

UNDH, Anders Fredrik STAFFAN, målare, f. 1931 i Ludvika. Studier vid Signe Barths målarskola och



akademien. Studieresor i flera länder i Europa. L. ägnar sig åt figur- och landskapsmåleri, andligt besläktat med
Edvard Munchs. — Grillby.

LIND, SVEN IVAR Harald, arkitekt, professor vid akademien 1948, f. i Tidaholm 1902, genomgått tekn.
högskolan, studieresor utomlands, verks. ark. i Paris 1928—30. Han har ombyggt Cour Vendöme, Paris, samt
bankbyggnader i
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Amsterdam, ritat svenska paviljongen på Parisexpo 1937, bostadshus i Marieberg och Normandie m. m. —
Stockholm.

UND, WILGOT Eredrtk, målare, f. i Göteborg 1915, autodidakt; har utfört abstrakta saker. Repr. mus. i Borås,
New York, Wupperthal. — Göteborg.

UNDH, WILLARD Börje, målare, f. 1918 i Göteborg. Studier vid Valands konstskola. Studieresor i Sydamerika
och Europa. Målar mest figurer med häftig romantisk känsla. Erhållit pris i en tävlan om utsmyckning i
Trollhättan. Repr. i G. K. M. — Göteborg.

UNDH-RYBERG, Stig-Gösta, målare, grafiker, tecknare, f. i Trollhättan 1920, d. i Hälsingborg 1947; stud. på
Skånska målarskolan i Malmö samt privat. Han har i olika teknik utfört figursaker (naket), strandmotiv och
stilleben, ofta i en dov, men välstämd kolorit och i mjuka konturer. — Var lärare vid Hälsingborgs konstskola.

UNDAHL, EDWARD, tecknare, grafiker, f. i Malmö 1907, har studerat i München och Wien. Han har utfört
särdeles väl träffade, karikerande porträtt, humoristiskt betonade figurkompositioner, teckningar med djur etc.
Repr. i N. M., M. M., m. fl. — Löderup.

UNDAHL, HELGE Eugen, målare, tecknare, f. i Kalmar 1898, studier i Göteborg, Paris och under resor i
Sydeuropa. Han har målat figurtavlor samt mjukt hållna landskap i harmonisk kolorit, t. ex. Forza d’Agro. Repr.
mus. i Kalmar, Göteborg Hist. mus. — Göteborg.

UNDAHL, KARL-GUNNAR, skulptör, f. 1918 i Oskarshamn, d. 1978 i Mariefred. Studier vid Lena Börjessons
skulpturskola och akademien. Studieresor till Danmark och Tyskland. En massiv form och en frodig humor är
egenskaper i hans skulpturer, framför allt i serien "Måsen”. Off. arbeten: "Mås”, Krigsarkivet, Sthlm, ”Två
måsar”Västerås, "Vingkont-

roll”. Bredäng, ”Mås", Flen. Repr. i Karlstad och Kalmar mus.

UNDAHL, Karl Bertold, målare, f. 1861, d. 1895. Han utförde mest porträtt, bl. a. av Bengt Nordenberg (i G. K.
M.).

UNDBERG.

1. Johan ADOLF L., medaljgravör, f. i Stockholm 1839. d. där 1916. Han var elev av Lea Ahlborn och vid
akademien samt studerade sedan i Köpenhamn och Paris.

L. blev gravör vid myntverket 1897 och har utfört ett stort antal medaljer och plaket-ter. Bland hans medaljer
märkas sådana över C. Snoilsky, S. Lagerberg, Jenny Lind och Oskar II. Hans medaljporträtt visa stor likhet,
kraft och elegans. — Repr. i N. M., G. K. M., W. o. s. v.

2 .Johan ERIK L., den förres son, medaljgravör, f. i Stockholm 1873, d. 1966 i Sthlm, har studerat vid
akademien, i Paris och Rom; gravör vid myntverket sedan 1916, ord. sekreterare vid akademien 1922—49, v.
professor där 1930. — Han har på ett lyckligt sätt fortsatt traditionerna från fadern och utfört ett stort antal
formfulländade medaljer, bl. a. över Olympiska spelen 1912, Baltiska utställningen 1914, Georg von rosen,
Gustav Vasa 1921, Hj. Hammarskjöld, prins Eugen samt Riksdagens 500-årsfest 1935, dessutom årliga
minnesmedaljer för Sv. ak. sedan 1903. L. har modellerat en relief över riksdagshusets portal samt en byst över



Alfred Nobel.

UNDBERG, ALF Gustaf Natanael, målare, f. i Göteborg 1905, har studerat på Valand. Han har utfört figursaker,
brett målade landskap i god kolorit, ofta utsikter med betonande av ljus- och lufteffekter, inspirerade av Cezanne,
samt stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M. och N. O. — Göteborg.

UNDBERG, ARNE,

målare, f. i Stockholm 1918. Utb.: Otte Sköld, akademien, Grande Chaumière Paris. Gjorde tidigare porträtt och
landskap, senare konkreta spontanist. bilder, figurer och porträtt. Off. arb.: färgsättning, fabri-
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ker, sjukhus, mosaiker Danderyds sjukhus m. fl. Repr. i N. M. — Djursholm.

2. ULLA-MONICA Gertrud Elisabeth L., f. Lundström, den förres maka, målarinna, tecknare, f. i Djursholm
1923; stud. hos Otte Sköld och akademien. Hon har målat figur- och landskapstavlor. Repr. i N. M.

— Djursholm.

UNDBERG, BIRGER, målare, tecknare, f. i Stockholm 1901, har studerat vid Slöjdföreningens skola och på
Valand i Göteborg, tecknare till olika tidningar i Göteborg. L. har även målat impressionistiskt hållna porträtt
och figurtavlor. — Repr. i G. K. M., mus. i Kalmar, Tessin, Gävle och Växjö. — Stockholm.

UNDBERG, BÖRJE,

skulptör, f. 1928 i Sthlm. Stud. vid akad. och hos Palle Pernevi, Sven Lundqvist och Liss Eriksson. Studieresor
till Frankrike, Italien och Holland. L. är lysten på experiment och han jobbar med en effektfull trasig silhuett, ett
brutet bågmönster som ger livfulla resultat. Off. arbeten: ”Fart”, bronsrelief för Bodals skola, Lidköping 1962,
glaserad keramikrelief och smides-galler för Berthåga krematorium, Uppsala, friskulptur för Bagarmossen, Sthlm
1966 m. fl. Repr. i Mo. M. — Stockholm.

UNDBERG, CARL Erik, målare, f. i Lönsboda 1917; har bedrivit självstudier. Han har i olja och blandad teknik
utfört varierande motiv. — Stockholm.

UNDBERG, Karl Johan EINAR, målare, tecknare, f. i Ryd, Småland, 1899; stud. bl. a. på Skånska målarskolan
och i Sthlm, resor utomlands; har utfört väl-stämda porträtt och figursaker, även landskap och hamnstycken i rask
penselföring.

— Älmhult.

UNDBERG, Nils EINAR Sigvard, målare, f. i Limhamn 1916, elev hos Schyl; har utfört figursaker, landskap
och blommor. — Malmö.

LINDBERG, FRANS, målare, f. i Smedstorp, Skåne, 1858, d. där 1944. Utbildad i dekor. mål. i Berlin. Han har
utfört kulturhist. värdefulla och naturtrogna målningar i klara akvarellfärger. Motiven äro från Österlen och ur
allmogelivet: bröllop, begravningar, byscener etc. — Repr. i N. M„ G. K. M., M. M„ museet i Kristianstad,
Ystad, Simrishamn m. fl.

LINDBERG, Tengel Leonard Erwin GARI-BALDI,

målare, grafiker, f. i Fors, Nyköpings län, 1863, d. 1957 i Norrköping; har studerat vid akademien samt under
resor i Tyskland, Italien och Spanien. Han har målat landskap med figurer, mytologiska ämnen etc. — Repr. i N.
M. med Kentaurer samt vidare i museerna i Växjö, Kalmar, Ystad, Trelleborg, Eskilstuna o. Östersund.

UNDBERG, GRETA Amalia Fahlcrantz-

L., f. Fallstedt,

målarinna, skulptris, konsthantverkare, f. i Stockholm 1889, d. där 1978. Studier på Althins och Wilhelmsons



målarskolor samt under resor i England, Spanien, Italien och Frankrike. Hon har målat porträtt, utmärkta av god
karaktäriseringsförmåga, t. ex. Inga Tidblad, Joel Berglund, professor Holmgren m . fl. Hennes landskap äro ofta
kubistiskt, rytmiskt betonade i välstämda färgskalor. — Repr. i N. M., i Sthlms högskola med byst av prof.
Winroth, på Höstsol med byst av Gustaf Fredriksson, i Sthlms Stadshus med flera reliefer, i Grips-holms
porträttsaml. samt i Karlstads museum.

UNDBERG, Karl GUNNAR, målare, tecknare, f. i Skön, Västernorrl. 1., 1915, stud. hos Edw. Berggren, Sthlm.
Han har målat landskap i friska färger och motiv från Västkusten och Sömmen, stadsbilder bl. a. från Motala,
blomsterstycken och även utfört säkert gjorda teckningar: Håret kammas, Snömotiv etc. — repr. i G. K. M. och
H. M. K. — Tranås.

UNDBERG, Wdhelm Mauritz Gustaf (GUSTEN),

skulptör, f. i Stockholm 1852, d. där 1932.
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Han studerade vid akademien och i Paris, där han påverkades av modern, fransk skulptur. Bland hans arbeten,
vilka ofta utmärkas av graciösa, mjuka former, må nämnas: Vågen och Dimman (båda i N.

M.), Amoriner med snäcka (vas i brons, G. K. M.), dopfunt ijohannes kyrka, Sthlm, flera skulpturer i Hallwylska
palatset, Sthlm, Komedien (Dramaten, Sthlm) etc.

UNDBERG, Carl HARALD, målare, tecknare, f. i Björkö-Arholma, Sthlms 1., 1901, d. 1976. Har studerat vid
akademien samt under resor i Frankrike, Tyskland och Holland. Han har utfört porträtt, landskap, mariner, från
Roslagen i frisk lyrisk realism, altartavlor i Arholma och Bodens kyrkor, glasmålningar i Nysät-ra och Gudhems
kyrkor, fresker i Spånga kom. mellanskola, väggmåln. i Norrtälje sjukhus etc. — Repr. i N. M., Mo. M.,
Västerås, W., Östersund och Karlskrona museum.

UNDBERG, HENNING Oscar, målare, f. i Sävsjö, Småland, 1913, har erhållit privat utbildning i Sverige och
Danmark. Figursaker, landskap och framför allt mariner med hög sjö samt kustpartier med klippor från Bohuslän
och Skåne höra till hans produktion. Särskilt hans sjöstycken med ovädersluft äro i hög grad vederhäftiga. —
Helsingborg.

UNDBERG, IVAR Rudolf, tecknare, f. i Stockholm 1892, har studerat vid tekniska skolan och Althins
målarskola i Sthlm. Han har utfört teckningar i dagspressen, ritat affischer, notomslag, bokband etc. —
Stockholm.

UNDBERG.

1. KNUT-ERIK Lennart L., skulptör, f. i Solna 1921; stud. vid akademien. Han har modellerat porträttbyster,
Sittande kvinna, Stående flicka samt reliefer. Repr. i Mo. M. och Eskilstuna museum,

2. WivecaL., f. Claeson, den förres maka, konsthantverkare, f. 1920. Hon har utfört smakfulla textilier, särskilt
mattor och gobelänger, erinrande om allmogevävnader. — Kvicksund.

3. UNO Gustav-Adolf L., bror till L. 1, målare, f. i Eskilstuna 1912, har studerat vid akademien, förestod ett par
år en målarskola i sin hemstad. Utf. porträtt, interiörer, landskap och abstrakta färgglödande glasmålningar. Repr.
i N. M. och Mo. M.,

N. O. m. fl. — Ostertibble.

UNDBERG, Urs LENNART, målare, tecknare, f. i Markaryd 1916, stud. i Sk. målarskolan, hos Otte Sköld, i
Paris och Italien. Han har i en blek, välstämd färg målat gatupartier från Södern samt gjort eleganta teckningar
med likn. motiv. Repr. mus. i Helsingborg. — Markaryd.

UNDBERG, MARIA målarinna, f. i Lindesberg 1919, utf. surrealist. målningar i starka färger, applikationer,



nonfigurativa o. naivistiska. Off. arb.: ökna sk., Medborgarhuset Örebro. Repr. i H. M. K., mus. i Örebro. —
Örebro.

UNDBERG, MARTIN Agaton, målare, tecknare, grafiker, f. 1923 i Uppsala. Autodidakt förutom sporadiska
studier i Paris. Studieresor till Frankrike, Norge, Danmark och Spanien. Målar landskap, interiörer,
uppställningar och modellstudier i en förenklad stil och mustig friskhet. Målningar bl. a. i Svea Hovrätt, Sthlm,
Kungl. Vattenfallsstyrelsen, LO, Sthlm. Repr. i N.

M., Eskilstuna mus., Västerås mus., Agué-limus. i Sala, Sv. Statens samlingar och Upplands konstförenings
samlingar. — Sundbyberg.

UNDBERG, NILS,

bonadsmålare, f. 1719 i Vittsjö socken, Kritianstads län, d. 1788 i S. Unnaryds socken, Kronobergs län. Den
förste bonadsmålare vi överhuvud känner inom det sydsvenska måleriet, och hans bonader gjorda i klar färgskala
är vitt spridda över södra Halland och sydvästra Småland. Repr. i Nordiska mus. och Varbergs mus.

LINDBERG, PER,

målare, f. i Skåne 1786, d. i Stockholm 1868. Han studerade vid akademien i Köpenhamn och har utfört porträtt
(stundom kopiot eftet äldre mästare), prospekter och
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sjöstycken, vanligen i pastell. Arbeten av

L. finnas bl. a. på Ulriksdal.

UNDBERG, ROLAND, målare, f. i Kalmar 1935. Autodidakt. Utf. nyrealistiska landskap, o. figurer i
oppositionell anda. — Repr. i Mo. M., mus. i Kalmar, Västerås, Jönköping, Sthlms stads saml. — Vetlanda.

UNDBERG, STIG Even, målare, tecknare, f. i Borås 1913; studier på Valand, i Paris och Spanien. Han har målat
suggestiva visioner av porträtt och figurer, likaså tecknat ansikten. — Repr. i

N. M. och Borås museum. — Mollaryd.

UNDBERG, STIG, Frednk Sigurd, konsthantverkare, f. i Umeå 1916; studier i Stockholm och utlandet,
konstnärlig ledare vid Gustavsbergs porslinsfabrik 1949. Prof. namn 1970. Off. arb.: bl. a. Nacka sjukhus L. har
också ritat mönster för textilier. — Representerad i N. M., G. K. M., R., Helsingborg, Jönköping, Umeå och
Borås mus. och i Oslo, Köpenhamn, London och New York. — Gustavsberg.

UNDBERG, ULLA-MONICA, målarinna, grafiker, f. i Djursholm 1923. Utb.: Otte Sköld, akademien, Grand
Chaumiire Paris. Utf. porträtt och figurer fr. teatern, känsliga intima landskap. Repr. i N. M., H. M. K., mus i
Eskilstuna, Västerås. — Djursholm.

UNDBERG, VALTER Bernhard, målare, grafiker, f. i Kläckeberga, Småland, 1910, d. 1965 i Kalmar, har idkat
självstudier, bl. a. under resor. Han har i olja och grafik utfört figurmotiv, landskap m. m. — Repr. i N. M.,
Kalmar och Växjö museer.

UNDBERG-FREUND, MÄRIT, keramiker, f. i Stockholm 1934. Utb.: Konstfack. Utf. bruksföremål i vitt
lergods, stengods och fria skulpturer. Off. arb.: Fredriksbergssk. och Nybyggesk. Västerås, m. fl. — Repr. i N.
M., R., mus. i Västerås. — Västerås.

LINDBERG-LUNDKVIST, Karin se Lundkvist, K.

UNDBLAD, HELGE Albin, målare, tecknare, f. i Malmö 1896, utbildad vid h. konstindustriella skolan i Sthlm,
studieresor i utlandet. Han har utfört brett hållna landskap och blomster-stycken i en harmonisk kolorit, textat
adresser samt ritat mönster för vackra konst-smiden i järn och koppar. — Teckningslä-rare i Malmö.



UNDBLAD, HJÖRDIS Hulda Ragnhild Gunilla,

målarinna, f. i Kristianstad 1909, d. 1971, stud. hos Griinewald, Otte Sköld, Paris, Danmark, Italien etc. Bland
hennes arbeten märkas brett hållna porträtt, franska gatumotiv, landskap från Skåne och Jylland samt stilleben.
Utförandet är impressionistiskt med mjuka konturer gärna i rödlila toner.

UNDBLAD, Ellen Sophie Charlotte INGRID, f. Segerlind, skulptris, f. i Halmstad 1910; studier vid akademien,
i Danmark, Tyskland och Frankrike. Hon har modellerat Madonna samt reliefer, t. ex. Interiör. Repr. mus. i
Halmstad. — Långås.

UNDBLAD, Holger PÄR, målare, f. i Arbrå, Hälsingland, 1907; autodidakt. Han har utfört porträtt, figurer i
interiör eller i landskap, gärna lyriskt och melankoliskt betonade skymningsbilder. — Repr. N. M., Mo. M. och
Gävle mus. m. fl. — Gävle.

UNDBLOM, ALF Fredrik, målare, f. i Göteborg 1908, autodidakt. Han har utfört figurkompositioner, landskap,
gärna i snö, samt abstrakt. — Helsingborg.

UNDBLOM, ARNOLD, f. 1930 på Gotland, verksam i Göteborg, där han skildrar kusten och havet. Utför även
miniatyrmålningar och skira landskap. — Göteborg.
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LINDBLOM, BERTIL Sivert Valdemar, målare, f. 1924 i Stockholm. Studier vid Signe Barths målarskola i
Sthlm och vid akademien 1948—53. Resa till Frankrike 1947. L., som har målat figurstudier och kubistiska
skärgårdslandskap har senast framträtt med abstrakta kompositioner. L. har även varit verksam som illustratör.
Repr. i N. M.

LINDBLOM, Johan HJALMAR, målare, tecnare, f. i Landskrona 1901, har bedrivit privata studier bl. a. i
Holland och Frankrike. Han har målat skånska landskap, ofta vintetmotiv, samt blommor i välstämd färg, även
interiörer i tuschlavyr. — Malmö.

LINDBLOM, MÄRTA, se Persson, M.

LINDBLOM, SIVERT, skulptör, f. 1931. Studier vid akademien 1953—58. Bosatt i Italien 1959—60 och i
Schweiz 1963—68. L. var lärare vid Teck-niska Högskolans Arkitekturavd. 1967—70. Deltagit vid
Venedigbiennalen 1968, Niimbergbiennalen 1969 och Cam-den Art Center i London 1969. Berömd för sina
profiler, serietillverkade i plast, utfört staket utomhus vid Dagens Nyheter i Stockholm. Repr. i N. M., Mo. M.,
Gävle mus., G. K. M. och Eskilstuna mus. — Stockholm.

UNDBORG, Axel EDVIN, målare, konservator, f. i Stockholm 1876, d. där 1951; har studerat vid akademien
och i utlandet. Han har målat landskap med motiv från Sverige, England och Frankrike, dessutom porträtt samt
teckningar och grafik. L. har konserverat ett stort antal målningar, altarskåp och skulpturer i offentliga och
privata samlingar.

LINDBORG, Elna Ingeborg, f. Andrea-sén,

målarinna, grafiker, f. i Hjörlunde, Danmark, 1876, d. i Stockholm 1950; har studerat i U. S. A. och vid
akademien i Köpenhamn. Hon har utfört porträtt, landskap och djurstudier i olja och akvarell, även miniatyrer på
elfenben samt etsnin-

gar. — Repr. i N. M., S. M. K. och Brit. museum, London.

UNDBORG, VICTOR, skulptör, f. i Enåker, Västmanland, 1868, d. i Vadstena 1956, utbildad vid tekniska
skolan i Sthlm och vidare i Italien. L. har urfört ett stort antal porträttskulpturer, som utmärka sig genom god
karatäristik och förtjänstfull ytbehandling. Nämnas må: Konung Gustav V (kgl. slottet), f. storhertigen av
Sachsen Koburg-Gotha, prins Carl, drottning Ingrid, Mussolini



o. s. v. — Repr. i Eskilstuna museum.

UNDEBERG, Anna (ANNICKA) Matilda,

målarinna, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1882, d. 1969, utb.: bl. a. vid akademien. Hon har utfört figurtavlor,
landskap från Gotland och mellersta Sverige samt välstämda blomstermotiv.

UNDEBERG, LARS,

grafiker, målare, f. i Stockholm 1925. Utb.: Otte Sköld, akademien, London. Lär.: K. T. H. 1964—65. Utf.
realistiska stads- och industribilder, samt religiösa motiv. — Repr. i N. M., M. M., H. M. K., mus. i Norrköp.,
Linköp., S. M. K., N. O. — Stockholm.

UNDEBERG, WIUY Hakon, målare, f. i Malmö 1910. Elev vid Sk. målarskolan, Malmö, samt akademien i
Köpenhamn. Han har målat brett hållna porträtt, figurstudier o. landskap. Repr. i

N. M., flera svenska och tyska mus. — Malmö.

UNDEBLAD, OLOF Axel,

tecknare, f. i Stockholm 1883, d. där 1934.

Han har utfört ett sort antal teckningar i

Nya Dagl. Alleh., Dagens Nyheter och

Stockholms-Tidningen.

UNDECRANTZ, BERTIL, målare, grafiker, f. i Lysekil 1926. Utb.: Berggrens målarsk., Valand. Utf. puristis-ka
landskap i klara färger. Repr. i mus. Borås. — Falkenberg.

18 — Svenska konstnärer
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1. IVAR L., skulptör, f. i Göteborg 1902, stud. vid Slöjdfören. skola. Han har i målat trä utformat altarskåp i
Sundsvalls kyrka och altarprydnad för krematoriet i Göteborg, dessutom naiva, brett hållna figurer,

t. ex. Noak. Repr. i Mo. M., G. K. M. — Skärhamn.

2. PER Gustaf L., bror till föreg. målare, f. i Göteborg 1913. Han studerade på Valand och i Paris samt har målat
psykologiskt uppfattade porträtt, landskap, naket och interiörer, ofta i blond färg. — Repr. i N.

M., Mo. M., G. K. M., W och Borås. — Öland.

LINDEGREN, August (AGI), arkitekt, grafiker, f. i Hudiksvall 1858, d. 1927. Stud. vid tekn. högskolan samt
akademien och under resor i utlandet. Bland arbeten, som han utfört, må nämnas restaureringar av Västerås
domkyrka, Maria-kyrkan i Sigtuna och Klara kyrka i Sthlm. Han har även ritat Biologiska museet o. Gustaf
Vasakyrkan i Sthlm. Dessutom har

L. dekorerat ett flertal kyrkor, gjort bokillustrationer, exlibris, bokomslag, karikatyrer m. m.

LINDEGREN, AMALIA, målarinna, f. i Stockholm 1814, d. där

1891. Hon studerade en kort tid vid akademien, sedan i Paris för Cogniet, i Miinchen och i Italen. Hon utförde en
del porträtt, bl. a. av Tidemand (G. K. M ), men blev mest känd för sina genretavlor, ofta med motiv från
Dalarna, vilka på sin tid voro oerhört populära. Nämnas må: Flicka med apelsin, Söndagsafton i en dalstuga samt
Frukosten (alla i N. M.), Sprattelgubben (G. K. M.) och Änkan och hennes barn (N. O.), även repr. i akademien
och i Örebro.



UNDEGREN, AXEL Johan, arkitekt, f. i Göteborg 1860, d. i Stockholm 1933- Han studerade vid tekniska
högskolan och akademien, senare i utlandet. L. har restaurerat flera kyrkor, bl. a. Fredrikskyrkan i Karlskrona,
Stora Tuna kyrka i Dalarna och Mariakyrkan i Helsingborg. Han har dessutom ritat läroverk i Sö-

derhamn samt byggnader för statens ämbetsverk i Sthlm. L. framträdde även som porträttmålare och
möbelarkitekt.

LINDELL, LAGE Johannes, målare, f. 1920 i Sthlm, d. där 1980. Studier vid akademien och studieresor i
Europa och U. S. A. Arbetar i realistisk stil med abstraherade figurationer, ibland i svartvita kalligrafiska laddade
former (”Skjut dom, häng dom” G. K. M.). 1968 fyllde

L. hela akademien med färgglada akryl-målningar på lärft och uppstoppade figur-studier. Off. arbeten:
Väggmålningar i Hovrätten, Sundsvall, 1954, i Stadshuset, Solna, 1965 universitetet i Umeå 1973 o. deltagit i
dek. väggmåln. i Astra i Södertälje 1956. Rep. i N. M., G. K. M., M. M., mus. i Eskilstuna o. Skövde. Ark. i
Lund,

N. o. etc.

LINDELL, MOLLY Kann Helena, målarinna, f. i Stockholm 1906, elev hos Edv. Berggren och Otte Sköld samt i
Paris. Hon har särskilt i pastell målat barnporträtt samt motiv från huvudstaden. — Stockholm.

LINDELL-KJELL, GÖSTA Kjell, målare, f. i Stockholm 1892. Han har studerat i hemstaden samt i Paris och
Rom; hans flesta motiv äro bohusländska klippor samt småländska insjöar. — Stenberga.

UNDELÖF, ERNST Wilhelm, målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1896, har studerat på akadekien samt å
Filip Månssons målarskola. Han har utfört porträtt och landskap samt gjort ett flertal dekorativa arbeten, bl. a. i
lasaretten i Hudiksvall, Söderhamn, Gävle och Finspång, på Ådö och Berga slott m. fl. st. — Stockholm.

LINDÉN, Anna ELVY Elisabeth, f. Spjut, målarinna, f. i Hyltebruk 1913, har bl. a. studerat för G. Sandberg
samt i utlandet. Hon har företrädesvis i akvarell målat landskap i en blek, förnämlig kolorit med småländska
skogsinteriörer, även bohuslänska kustmotiv. — Värnamo.
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LINDEN, Anders GUSTAF, arkitekt, f. d. byggnadstid, f. i Aneboda, Småland, 1879, d. 1964, stud. tekn. högsk.
i Sthlm samt vid akademierna i Köpenhamn och Sthlm. L. var stadsarkitekt i Linköping 1912—25 samt
byggnadstid 1930—44; har varit praktiserande arkitekt i Sthlm sedan 1909.

UNDEN, HELGE Karl Gustaf, målare, f. i Umeå. 1897, d. 1961 i Umeå, elev hos Wilhelmson, studieresor i
Frankrike, Tyskland och Italien. Han har utfört porträtt, naket, landskap, ofta med norrländska och
trädgårdsmotiv m. m. L. har också gjort fäggmålningar i Haparanda seminarium och apoteket Järven i Umeå. —
Repr. iN. M., Mo. M., G. K. M. samt museerna i Umeå, Östersund, Borås och Hudiksvall.

UNDÉN, Oskar RAGNAR, målare, tecknare, grafiker, f. i Norrköping 1919. Studier vid Konstfackskolan samt
under resor i Spanien och Tyskland. Han utför speciella stadsbilder med naivistisk-surrealistisk inriktning. Repr. i
N. M. och museerna i Linköping, Örebro och Lindesberg. — Lindesberg.

LINDENGREN, SVEN-ÅKE (sign. Ess-Å), målare, f. 1929 i Filipstad. L. har studerat för Georg Edén ochjan
Wikner. Studieresa till England 1964. Repr. i G. K. M. och Karlstad mus.

UNDER, INGEGERD Maria, målarinna, tecknare, f. i Göteborg 1914, stud. hos Otte Sköld, på akademien och i
utlandet. Hon har i mjuka konturer och harmonisk färg målat figutsaker, interiörer och landskap från skånska
ostkusten. — Även verkat som kostymtecknare vid Operan. Repr. mus. i Trelleborg. — Bromma.

UNDER, NILS Erik Ivar, målare, f. i Linde, Västermanland, 1898, elev av Ollers m. fl. studier i Norge. Har i olja
utfört motiv från fjäll- och ödebygder i Norge och Härjedalen. — Mora Noret.



UNDEROS, ARNE BENGT (BAL), målare, grafiker, f. i Glimåkra 1929. Utb.:

Slöjdför., Valand. Utf. surrealistiska bilder i starka färger. Off. arb.: Ormen långe, Vårby Sthlm, skulptur
Hjällboparken Gbg. — Göteborg.

UNDERS, Anna HERTHA Regina, f. Vagemus,

målarinna, tecknare, f. i Brunflo, Jämtland, 1913, stud. bl. a. hos Edv. Berggren och i Italien. Hon har målat
landskap, t. ex. italienska industrisamhällen. — Skellefteå.

UNDFORS, NEUY Viola Wilhelmina, målarinna, tecknare, f. i Nyköping 1917, har bedrivit studier i Malmö,
Danmark, England, Polen etc. Hon har i olja utfört stadsmotiv, bl. a. från södra England, samt landskap från
skilda länder. Utförandet är mjukt med välstämd kolorit och god luftbehandling. — Malmö.

UNDFORS, WERA Sofia, målarinna, f. i överkalix 1902, stud. bl. a. för G. Asplund och uttikes. Hon hat utfört
fint uppfattade barnporträtt och landskap med vida utsikter, mjukt förtonande i ett blåaktigt dis. — Hägersten.

UNDGREN, CARL August Nikolaus, målare, f. i Kumla, Östergötland, 1899, d. 1960, stud. hos Edw. Berggren
och i Paris och Rom. Han har utfört figursaker, landskap och stilleben.

UNDGREN, Harald Emanuel (EMIL), målare, f. i Stockholm 1866, d. 1940; har stud. på akademien samt i
London, Paris och Rom. Han har utfört porträtt, landskap och figurmålningar. — Repr. på Gripsholms slott med
poträtt av ståthållare Anckarkrona.

UNDGREN.

1. GUSTAF Axel Herman L., arkitekt, f. i Stockholm 1863, d. där 1931. Han var elev vid tekn. högskolan samt
akademien och företog sedan en studieresa i Europa. L. har ritat ett flertal privathus i Stockholm, bl. a.
Strandvägen 11 samt Tattersall, kremato-riet på Norra begravningsplatsen etc., om-
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byggt flera fängelser, restaurerat Riddar-holmskyrkan, Burmeisterska huset i Visby m. m.

2. GUSTAF Malcolm BIRCH-L., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1892, d. 1969, stud. vid tekn.
högskolan och akademien, studieresor i U. S. A. L. har bl. a. ritat flera sanatoriebyggnader, lasarettet och
epidemibyggnader, sportstugor, t. ex. Frostavallen i Skåne och Rämshyttan i Dalarna, Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg etc. samt krematoriet i Karlstad.

LINDGREN, HANS, målare, grafiker, f. i Gävle 1934. Utb.: Barths målarsk., akademien. Utf. koloristiska bilder
av människor och natur. Off. arb.: Relief Sporthallen Umeå, entré kv. Nebulosan Sthlm. — Repr. i mus. i Gävle.
— Stockholm.

UNDGREN, HELGE OTTO Torkild, konsthantverkare, f. i Halmstad 1895, studier vid Althins målarskola, i ett
flertal eu-rop. länder samt i U. S. A. Han har komponerat ett flertal smakfulla guld- och silverpjäser, bl. a.
guldbudkaveln till kung Gustav på dennes 80-årsdag.— Repr. i N.

M. — Stockholm.

LINDGREN, HILDA Octavia Charlotta, målarinna, f. i Göteborg 1833, d. där 1917. Hon studerade för Amalia
Lindegren samt i Paris och blev i sin hemstad flitigt anlitad som porträttör. Hennes porträtt av Amalia Lindegren
finnes i akademien.

UNDGREN, Bengt JÖRGEN, målare, grafiker, tecknare, f. 1927 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningens skola
i Göteborg 1944—48 och vid Valands konstskola. Studieresor till Holland, Belgien, Norge, Frankrike och
Danmark. Hans grafiska blad omfattar geometriserade eller nonfigurativa konstruktioner. Hans måleri, i olja,
tempera och gouache, är nonfigu-rativt. För Göteborgs stad har han utfört en väggmålning i Medborgarhuset,
Högsbo-torp. Han har också illustrerat bokverk, Sten Karling ”Borås kyrkor” 1955 m. fl.



och komponerat bokband av vilka fem finns i N. M. Även repr. i G. K. M., R., Bergen.

UNDGREN, Kenneth Lennart målare, f. 1937 i Västervik. Autodidakt. L. arbetar företrädesvis med akvareller,
men utför målningar även i olja. Han målar i första hand djur och naturmotiv med mjuk välstämd kolorit. —
Västervik.

UNDGREN, Sven Olof OLLE, målare, tecknare, grafiker, f. 1930 i Sandviken. Studier vid Berghs Reklamskola
och akademien 1954—59. Studieresor i Spanien, Frankrike, Holland m. fl. länder. L. arbetar med en summarisk
och snabb expressionism som fångar upp rörelsen hos människor, djur och bilar. Repr. i N. M., museerna i
Eskilstuna, Karlstad, Östersund och H. M. K. — Vällingby.

UNDGREN, MAGNUS, konsthantverkare, d. som guldsmedsmäs-tare i Karlskrona 1817. I Amiralitetskyrkan i
denna stad finnes ett dopfat av honom samt i Nord. museet en ståtlig välkomma.

UNDGREN, Beda Rosalia Cecilia (SALLY),

målarinna, f. i Stockholm 1876, d. 1964, elev hos Joh.Tirén, stud. i Italien och Frankrike. Hon har i akvarell
utfört väl-stämda landskap. — Stockhlm.

UNDHÉ, Nils IVAN Thor, målare, militär, f. i Norrköping 1875, d. 1954; har studerat vid akademien. Han har
under tolv år varit verksam i London som porträttör, i Paris tre år, i U. S. A. sju år o. s. v.

UNDHOLM, BERNT Adolf, finsk-svensk målare, f. i Lovisa 1841, d. i Göteborg 1914; verkade 1878—1905
som intendent vid Göteborgs museum. Han studerade i en konstskola i Åbo, sedan i Düsseldorf, i Bayern och
Paris. L. har utfört ett stort antal landskap, dels hämtade från Finland, dels från den svenska västkusten, från
Skåne och Dalsland. Hans arbeten visa skarpsynt naturiakttagelse, fin känsla och vårdad teknik. Han är represen-
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terad med flera landskap med svenska motiv i N. M., med åtskilliga dukar i G. K.

M. samt med ett tjugotal arbeten i Ate-neum i i Helsingfors.

LINDHOLM, CHARLES August Teodor, arkitekt, v. professor, f. i Göteorg 1870, d. i Stockholm 1955, har
studerat vid Chalmers, vid akademien samt i utlandet; blev 1916 v. professor vid akademien. Han har ritat ett
flertal privatbostäder i Göteborgs-och Stockholmstrakten, tekniska skolan i Västerås, polishus och handelsinstitut
i Göteborg samt ombyggt navigationsskolan och statens provningsanstalt i Sthlm, museet i Skara, telegrafhuset i
Helsingborg etc.

LINDHOLM, CLAES Erik Ivar, målare, f. i Göteborg 1930. Studier vid Hovedskovs målarskola, vid Valand och
under resor i Italien, Holland och Frankrike. Han utför expressiva figurer och landskap i olja. repr. i N. M., Mo.
M. och G.

K. M. —- Göteborg.

UNDHOLM, ERIK,

målare, f. i Skellefteå 1919. Utb.: Otte Sköld, akademien, Othon Friez Paris. Lär.: akademien 1963—Utf.
syntetiska landskap, figurer och landskap, även glasmåleri. Off. arb.: glasmåln. Väskinde, Stenkyrka o.
Skönsmons kyrkor, fresk Svedala kyrka. Rept. i Tessin. — Stockholm.

LINDHOLM, Lorenz August, målare, f. i Stockholm 1819. d. i Rom

1854. Han var elev vid akademien och for 1849 utomlands för studier i Holland, Belgien, Frankrike och Italien.
L. påverkades av de gamla nederländarna och har utfört genretavlor, vanligen hållna i en varm, brun ton. Bland
hans arbeten märkas: Rökande man, Bondfamilj samt En trasslig härva (alla i N. M.).

UNDHOLM, HELGE Eugen, målare, f. i Ljungskile 1922. Studier vid Valands målarskola samt i Köpenhamn



för Knud Hansen och i Oslo vägglasering. L. har varit lärare vid TBV och ABF. Utfört teaterdek. vid Stora
Teatern, Teaterbåten och Alléteatern i Göteborg. — Trollhättan.

UNDHOLM, IRIS,

textilkonstnärinna, f. 1923 i Falun. Studier vid Otte Skölds målarskola, autodidakt som textilkonstnärinna.
Sysslar mest med tyger men numera även med vävnader. — Repr. i N. M. — Torsåker.

UNDHOLM, LOUIS Eberhard, målare, f. i Vollsjö, Skåne, 1917. Han har studerat vid akademien samt i Paris. L.
har utfört abstrakta porträtt, figursaker, landskap och stilleben. — Repr. i N. M., M.

O., stadsmus. Sthlm, mus. i Linköping, Västerås, Gävle m. fl. — Stockholm.

UNDHOLM, STEN,

målare, f. 1932 i Göteborg. Studier vid Hovedskovs målarskola 1956 och Valands målarskola 1957—61. Repr. i
Göteborgs och Sthlms stads samlingar.

UNDHOLM, Ingemar WALDEMAR, målare, grafiker, f. i Linköping 1872, d. i Stockholm 1900. Han var
framstående som grafiker och gjorde vackra blad i akvatinta och mezzotint, bland dem efter målningar av
Rembrandt. — repr. i N. M.

UNDHOLM-HOUGE, EDVIN Mattias, målare, f. i Kalmar 1908, d. 1969, stud. på egen hand. Han har i olja
utfört välstämda gatupartier från Kalmar. Repr. i Mo. M.

UNDIN, Carl Olof Erik, svensk-amerikansk målare, f. i Fellingsbro, Närke, 1860, d. i Woodstock, N. Y., 1942.
Han emigrerade 1888 till U. S. A., studerade i Chicago och Paris samt har utfört förtjänstfulla präriebilder i en
mjuk ton.

UNDKV1ST, UNDQUIST, UNDQV1ST:

LINDKVIST, Anna Teresia, f. Boman, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1891. efter studier i Stockholm bl. a.
för Edv. Berggren och Otte Sköld har hon fortsatt sin utbildning i Paris o. s. v. Bland hennes arbeten i olja och
akvarell märkas raskt gjorda porträtt samt fint stämda landskap och blommotiv. Repr. i Stadsmus. Sthlm. —
Stockholm.
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LINDQVIST, AXEL Hjalmar, målare, f. i Stockholm 1843, d. i Lund 1917. Han studerade vid akademien, sedan
i Köpenhamn, Tyskland och Paris; utnämndes 1865 till ritmästare vid Lunds univ. Han har målat intimt
uppfattade landskap, ofta med motiv från Ringsjön och Lundatrakten, och är mest känd för sina interiörer från
bokskogar. Repr. i M. M. och Lunds universitet.

LINDQVIST, BENGT, målare, f. 1913 i Nässjö. Studier för Otte Sköld och Arvid Fougstedt 1943—44. Vidare
för Isaac Griinewald 1944—46. Bland L:s mera kända verk, kan nämnas en 36 kvm. stor altarmålning i Nässjö
Missionskyrka samt en större väggmålning i Nässjö Sparbanks lokaler.

LINDQVIST, CARL MAGNUS, målare, f. i Umeå 1884, har studerat vid akademien samt i Paris och Berlin.
Han har utfört potttätt, dekorativa atbeten i Sollentuna gravkapell och Björksele kyrka, väl avvägda
figurkompositioner, t. ex. Folkvisan, kompos. till vävnad, landskap med bondgårdar samt strandbilder. — Repr. i
N. M. samt i de flesta norrländska stadsmuseerna. — Vännäs.

LINDQVIST, CLAÉS Emil, målare, f. i östra Torsås, Småland, 1898. Självstudier samt undet resot i Tyskland.
Han utför porträtt och landskap i olja, de senare i ljus, ofta livlig kolorit. — Göteborg.

UNDQVIST, Erik Herbert, målare, f. i Korsnäs, Dalarna, 1896; har studerat privat i Falun. Han har målat
landskap med skogs- och sjömotiv samt fäbodar. — Borlänge.



UNDQVIST, Carl GÖSTA, målare, grafiker, f. i Stockholm 1928, stud. i Malmö och i utlandet. Han har utfört
gatubilder med hustak och fasader samt interiörer med stilleben, dragning åt kubism. Repr. i N. M., M. M.,
Arkivet i Lund m. fl. — Malmö.

UNDQVIST, HERMAN Axel Fritiof, målare, grafiker, f. i Stockholm 1868, d. 1923. Han studerade vid
akademien och har utfört känsligt uppfattade landskap med motiv från Skåne och Visby, under senare åren
särskilt från Stockholms ström (bl. a. i W.) samt Djurgården. Flera goda etsningar bära även hans signatur. Aven
repr. i N. M., mus. i Hudiksvall, Östersund.

UNDQVIST, Enk Johannes (JONAS), målare, grafiker, f. i Sundsvall 1889, d. i Uppsala 1955, har studerat vid
tekniska skolan i Uppsala samt för Tallberg i Sthlm.

L. har utfört landskap med motiv från Uppsalaslätten, Öland och Gotland. — Repr. i N. M., Eskilstuna museum
o. Uppsala univ.

UNDQVIST, LASSE, tecknare, målare, f. i Krylbo 1924. Utb.: Otte Sköld, akademien. Teckn. Stockholms-Tidn.
1962—66. Arbetar i dekorativ stil. Off. arb.: Målat ttätak Skansen, Sthlm, väggar i skolor i Krylbo, Avesta m. fl.
Utf. bokomslag, ill. Nils Ferlin, teckn. i TV-program etc. — Repr. i H. M.

K. — Lidingö.

UNDQVIST, Johan MAURITZ, målare, f. i Norsjö, Västerbottens län, 1884, d. 1941, har studerat på Valand i
Göteborg. L. har utfört genretavlor samt landskap med norrländska motiv.

UNDQUIST

1. Tage RAGNAR L., målare, f. i Malmö 1906, har studerat vi Sk. målarskolan i Malmö. L. har målat interiörer
och gatupartier med figurer samt särskilt stilleben med blommor. — Repr. i M. M.

2. GERTRUD Linnea L., f. Wråke, den förres mak, målarinna, f. i Malmö 1905, har studerat vid Sk.
målarskolan, Malmö samt i Stockholm, Paris och Köpenhamn. Hon har målat porträtt och figurtavlor i olja. —
Bromma.

LINDQVIST, ROY Nils Göte,

målare, f. 1930 i Landskrona. Studier för

Vilhelm Bjerke-Petersen i Stockholm, vid
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Skånska målarskolan i Malmö och akademien i Köpenhamn. Studieresor till Italien, Spanien och Tunisien.
Doftigt måleri med färgen ansatt fläckvis. Repr. i Mo. M., Aathus Kunstmus. och M M.

UNDQU1ST, WIWI Aurora Frideborg, f. Möller,

målarinna, f. i S. Sandsjö, Småland, 1910; studier i Stockholm, Tyskland och Italien. Hon har i olika teknik målat
religiösa kompositioner och landskap. Sysslar även med textilkomp., såsom applikationer hos Sv. Liv och ICA,
Sthlm. — Karlshamn.

LINDQVIST, ÅKE Evald, arkitekt, f. i Folkärna, Dalarna 1914; stud. vid tekn. högskolan och akademien; har
ritat läroverksbyggnader i Ängby, Växjö, Tranås, folkskolor, ålderdomshem, badanstalt i Södertälje o. s. v. —
Stockholm.

LINDMAN, ALEX Gösta, målare, f. i Malmö 1903, elev vid Sk. målarskolan. Han har i olja och gouache utfört
skogslandskap och gatumotiv, ofta med dekorativ hållning. Repr. mus. i Trelleborg. — Malmö.

UNDMAN, Knut AXEL, målare, f. i Gävle 1848, d. i Stockholm 1930. Han studerade vid akademien, sedermera
i Frankrike och Italien. L. har målat små eleganta studier från den franska landsbygden och Italien, men



specialiserade sig sedermera på återgivandet av vattenvägarna till Stockholm, strandpartier, motiv från Gotland
etc. Koloriten är vanligen ljus och välstämd. Tretton arbeten av honom finnas i N. M. och vidare är han
representerad i G. K. M och M. M.

UNDMAN, Axel GUNNAR, arkitekt, f. i Stockholm 1912; utbildad vid tekn. högskolan och akademien,
stadspla-nechef i Malmö 1946. Han har uppgjort ritningar till offentliga byggnader, bl. a. Lunnevads
folkhögskola, bostadshus, stadsplaner etc. — Malmö.

UNDMAN HAMILTON, Birgitta, se Ha-milton, B.

LINDMARK JOHANSSON, se Johansson, Elvira.

UNDON, KURT,

målare, f. i Stockholm 1910, har genomgått tekn. skolan. Han har utfört naivistis-ka figurtavlor, landskap och
motiv från Stockholms utkanter och gärna i snö. — Repr. i Mo. M., Stockholms stadsmuseum, G. K. M.,
Norrköping, Linköping, Östersund och Borås mus. — Midsommarkransen.

UNDROTH, BJÖRN, tecknare, grafiker, f. 1931 i Arvika. Studier vid akademien. Studieresor till bl. a.
Frankrike. L. är skicklig tekniker med personlig ton i lyriska landskapsteckningar. Hans etsningar är utsökta i sin
artistiska realism. Repr. i N. M.

UNDROTH, Knut GÖSTA, målare, f. i Stockholm 1899, d. 1973, stud. h. konstindustriella skolan och i utlandet.
Han har bl. a. utfört dekorationer i simhallen i Arvika, figurtavlor och blommor.

UNDSJÖ, Hans Tage WALDEMAR, målare, f. i Växjö 1920, autodidakt. Han har utfört välstämda landskap
med motiv från skånska slätten, bokskogar o. s. v. — Höör.

UNDSKOG, JOSEF,

målare, f. i Stockholm 1885, stud. på Althins målarskola och akademien, resor i utlandet. Han har utfört porträtt,
figurkomp., landskap och stilleben, gärna med blommor. — Repr. i N. M. och Svenska fören. i Buenos Aires. —
Stockholm.

UNDSTRAND, Viktor (VICKE) Emanuel, målare, konsthantverkare, f. i Göteborg 1904, har studerat vid
Slöjdföreningens skola i Göteborg samt under resor i Italien och Frankrike. L. har målat figursaker och
blomstermotiv i olja, men är mest känd som framstående glaskonstnär. Han har bl. a. dekorerat fönster till
Göteborgs konserthus, till Trefaldighetskyrkan i Gävle samt till svenska paviljongen i Paris expo 1937, likaså
utfört glasfontän till sv. pavil-
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jongen i New York expo 1939- — Konstnäri. ledare vid Uppsala Ekeby 1942—50, vid Kosta sed. sistn. år. Repr.
i N. M., Röhsska mus. i Gbg, i Oslo och å Metropol. Mus. of Art, New York. — Kosta.

LINDSTRÖM, BENGT, målare, tecknare, f. 1925 i Storsjö kapell, Härjedalen. Studier för Isaac Griinewald och
Otte Sköld, i Köpenhamn för Jörgen sen, i Chicago vid An Institute och i Paris. L. har sedan 1947 vistats i Paris.
Studieresor till bl. a. Sydfrankrike och Italien.

L. har experimenterat, från mera naturalistiskt till abstrakt måleri, spontanitetsmåle-ri med starka färger. Repr. i
N. M., Mo.

M. , G. K. M., Norrköpings mus. och i Paris. — Paris.

LINDSTRÖM, Birgit (BIBI) G., målarinna, konsthantverkare, f. i Arbrå, Hälsingland, 1904, har studerat i
Miinchen samt i tekniska skolan och akademien i Stockholm. Hon har gjort kartonger till smakfulla tyger,
broderier o. s. v. och arbetat med dekorativa uppgifter vid utställningar, samt arkitektur till en mängd filmer:
Fröken Julie, Persona m. fl. och tea-terdek. Dram. teatern, Intima Teatern, TV m. m. — Stockholm.



LINDSTRÖM, Carl Jacob, målare, f. i Östergötland 1800, d. i Neapel i slutet av 1840-talet. Han studerade vid
akademien och for 1811 utrikes samt var länge bosatt i Rom. L. målade italienska veduter i akvarell, vilka blevo
i hög grad efterfrågade, dessutom målade han folktyper och ritade karikatyrer. Han gav även ut ett album
litografier. — Repr. i N. M.

LINDSTRÖM, August Fredrik (FRITZ), målare, f. i Stockholm 1874, d. 1962 i Rackstad; har studerat vid
konstnärsförbundets målarskola samt i Paris och Italien. Han har målat porträtt, t. ex. Björn Ahlgrensson (G. K.
M.), prof. Vising, John Berg, landsh. G. Dyrssen m. fl., Gumma från Bretagne (Thielska gall., Sthlm) samt
landskap med motiv från Visby eller Värmland (flera i N . M.). Koloriten är ofta kraftig med inslag i rött.

LINDSTRÖM, Gustaf (GÖSTA) Helge William,

målare, f. i Stockholm 1905, har stud. vid tekn. skolan där. Han har i olja, akvarell och pastell utfört
figurmålningar, interiörer och landskap. — Stockholm.

LINDSTRÖM, GEORG Thore, målare, skulptör, tecknare, f. 1912, självlärd. Han har i olja och akvarell utfört
gen-reartade figurtavlor, interiörer och stock-holmsmotiv. — Repr. i mus. i Sthlm. — Stockholm.

UND STRÖM, KNUT, målare, f. i Göteborg 1916. Utb.: Valand. Utf. landskap och stilleben i stark kolorit. Repr.
i mus. i Gävle, Borås. — V. Frölunda.

UNDSTRÖM, MARTIN Leopold, målare, grafiker, f. i Stockholm 1894, autodidakt. Han har utfört figurtavlor
med stark betoning av det själsliga, och stäm-ningslandskap, vanligen med nordiska motiv, t. ex. Tidig vår. —
Repr. i N. M., Mo. M., Norrköpings, Linköpings, Hudiksvalls och Borås museer. — Kättilstad, Östergötland.

UNDSTRÖM, ArvidMAURITZ, målare, f. i Västmanland 1849, d. i Stockholm 1923- Han studerade vid
akademien, sedan i München och Paris; var flera år bosatt i England. Han målade stämnings-landskap i fin,
helgjuten ton. L. är representerad i N. M. med ett höstlandskap samt ett motiv från Skottland, i Västerås mus. m.
fl.

UNDSTRÖM, PER Gunnar, målare, f. i Stockholm 1909; autodidakt, resor i Holland och Belgien. Han har utfört
porträttstudier, figurtavlor och mariner från Västkusten. — Helsingborg.

UNDSTRÖM, RIKARD Magnus, målare, f. i Stockholm 1882, d. där 1943; har studerat vid akademien, i
Köpenhamn och Paris, resor till ett flertal europeiska länder. Han har målat kustbilder, motiv från Lofoten och
mariner med seglare; färgen är ofta kraftig, men välstämd. Repr. i
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N. M., G. K. M., i W„ i Thielska gall. (Sthlm) och Sthlms stadsmuseum, i Norrköpings museum samt i S. M. K.

LINDSTRÖM, SUNE Adolf, arkitekt, f. i Malmö 1906, stud. i Stockholm och Tyskland. Han har bl. a. ritat
stadshus och hotell i Karlskoga, butiks- och flygplansinredningar, stadsplaner, biografer, bostadshus, bl. a. i
Indien m. m. — Sthlm.

LINDSTRÖM, Sven Otto, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1883, d. där 1932. Han studerade på Althins
målarskola, vid akademien samt i Paris, resor i Tyskland, Österrike och Italien, var flera år bosatt i Frankrike. L.
har målat och etsat figursaker, Angelus t. ex., kustpartier samt hamnbilder från Frankrike och Stockholm.

UNDSTRÖM-AHNSJÖ, DORIS, se Ahn-sjö, D.

UNDSTRÖM-GILLQVIST, GULLI, textilkonstnärinna. Utb.t Tekn. sk. Med-arb. Libraria, Elsa Gullberg. Utf.
broderi i silke, abstrakta applikationer m. växt- och figurmotiv. Off. arb.: Kyrkliga skrudar Karl Johanskyrkan
Gbg, Domkyrkan Västerås. — Repr. i N. M., M. M., R., Stads-mus. Sthlm, mus. i Linköping. — Täby.

LINDVALL, Thyra BIRGIT, målarinna, f. i Hörröd, Skåne, 1917, d. 1972, utb.: Skånska målarskolan, hos Otte
Sköld, i Paris på Académie Ranson och under resor i Sydeuropa och Nordafrika. Hon har i en blek, fint stämd



kolorit utfört stadsbilder, särskilt från Spanien, även stilleben.

LINDWALL.

1. ERIK Gustaf L., målare, f. i Stockholm 1890, d. 1969, stud. vid olika konstskolor och akademien samt under
resor i Danmark, Holland och Frankrike. Han har utfört porträtt, landskap och stilleben.

2. ESTER Johanna Maria L., f. Hoffsten, den förres maka, textilkonstnärinna, f. i Stockholm 1890, genomgått h.
konstind.

skolan i huvudstaden, studieresor i utlandet; anställd i Fören. handarbetets vänner sedan 1929- Hon har utfört
mattor, broderier etc. för heminredningar, mässkrudar till Engelbrektskyrkan i Sthlm m. m. — Stockholm.

UNDVALL, Enk Vilhelm GUNNAR, tecknate, f. i Stockholm 1896, d. 1960 i Sthlm, har bedrivit privata
konststudier. L. har utfört porträtt och landskap samt ett stort antal eleganta illustrationer, bl. a. till flera arbeten
av Böök, Bunyans Kristens resa, Frödings dikter etc.; dessutom teckningar för reklam, porträtt och landskap.

LINDWALL, Nils (NISSE) Erik, målare, tecknare, f. i Stockholm 1909, studiet bl. a. i utlandet. Han har målat
akrobater, motiv från dansbanor och folkparker samt stilleben. — Norrtälje.

UNÉR.

1. Erans HUGO L., målare, f. i Sireköpin-ge, Skåne, 1900, elev vid Althins målarskola och akademien, Sthlm,
studieresor i Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Han har utfört figurkompositioner och landskap, gärna
med motiv från Bornholm. Koloriten är ofta ljus med elegant, mjuk penselföring. Repr. i Mo. M.

2. GERTRUD Elisabet de Val-L., den förres hustru, målarinna, f. i Sthlm 1899, har studerat vid Althins
målarskola, på akademien samt under resor i Sydamerika, Frankrike, Tyskland och Danmark. Hon har målat
landskap och stilleben, påminnande om makens. — Stockholm.

UNÉR, PER,

målare, f. i örtofta, Skåne, 1853, d. i Helsingborg 1939- Han studerade vid målarskola i Sthlm och i Tyskland. L.
har utfört ett stort antal naturtroget uppfattade landskap med motiv från helsingborgstrakten.

UNNALA, ROSA,

målarinna, f. 1917 i Finland, d. 1964 i Sthlm. Studerade vid Ritskolan i Viborg 1936, vid Ateneum i Helsingfors
1937—40, vid akademien 1951—57, akademien i Köpenhamn och för Fernand Lé-
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ger i Paris 1950—51. Företog studieresor till Italien, Grekland och Turkiet, Hon var en lyrisk realist. Repr. i N.
M., akademien

1 Köpenhamn och i H. M. K.

LINNÉ, Erik Johan BERTIL, målare, f. i Boden 1913, stud. vid tekn. skola och h. konstind. skolan samt hos Otte
Sköld och Ollers; resot flerstädes i utlandet. Han har i olika teknik utfört kraftigt hållna landskap, vanl. med
motiv från fjällvärlden, dessutom dekorativa arbeten i offentliga lokaler, t. ex. Tranemo K:a. — Boden.

LINNÉ, ERIC,

tecknare, målare, f. i Göteborg 1905, stud. vid H. K. S. och akademien i Sthlm, resor i Tyskland, Frankrike,
England och Italien. L. har utfört ett stort antal eleganta reklamteckningar och impressionistiska målningar. Lär.:
Konstfack 1947—72,1. H. R. 1953—72. — Repr. i N. M. — Stockholm.

UNNÉ, Tora SIGNE, målarinna, f. i Stockholm 1918; studier för Otte Sköld och på akademien. Hon har utfört
energiskt hållna modellfigurer och landskap, bl. a. från Hallandsåsen och Malen, även blommor. — Stockholm.



UNNERHIELM, JONAS Carl, målare, f. på Elleholm, Blekinge, 1758, d. på Ebbetorp, Småland, 1829. Han var
elev av Elias Martin och målade landskap och veduter i dennes art. Under resor i Sverige tecknade L. en mängd
utsikter, vilka han sedan etsade som illustrationer i sina reseskildringar. Ett landskap i olja finnes av honom i N.
M., likaså etsningar.

UNNING.

1. CHRISTIAN L., konsthantverkare, d. i Stockholm 1779. På Drottningholms slott ses fleta förnämliga prov på
hans möbelkonst, likaså i Nord. museet.

2 .Johan Christian L., den förres son, ebe-nist, d. 1801. Han är representerad med möbler med intarsia i flera av
de kungl. slotten.

3. Christian Arvid L., den sistnämndes son, skulptör, keramiker, f. i Stockholm 1781, d. 1843. Han studerade vid
akademien och har modellerat några föga betydande porträttbyster, reliefer och mindre, antika motiv. Däremot
har L. gjort en betydande insats som keramiker och utförde vid Ulvsunda porslinsfabrik ett antal vackra
prydnads- och nyttopjäser, påminnande om wedgwoodporslin. Prov på detta mycket sällsynta porslin finnas bl.
a. i N. M.

LINNQVIST, HILDING Gunnar Oskar, målare, f. d. professor, f. i Stockholm 1891, har studerat vid tekn. skolan
och akademien i Sthlm, resor i England, Frankrike, Tyskland, Italien och norra Afrika; professor vid akademien
1939—41. Bland hans tidigare naivistiskt hållna arbeten märkas Den gamla parken (G. K. M.), militärbegravning
(Mo. M.) och Koppartälten, Haga (privat ägo). Han har senare målat förtjänstfulla stockholmsmotiv, kustpartier,
t. ex. Hovs hallar, motiv från Egypten samt porträtt. Dessutom har L. gjort väggmålningar i Sthlms
stadsbibliotek, i restaurangen Stallmästaregården samt en figurrik kartong till bonad i väl sammanhållen
komposition och färg till ovann. bibi., vidare en stor fresk och mosaik i Östersunds nya kyrka, fresker i Sofia-
kyrkan, Sthlm, samt kostymer och dekorationer till operan Ariadne och Trollflöjten. Glasmålningar av L. finnas i
Kramfors kre-matorium. — Repr. i N. M., M. M., W., tyska museer och i U. S. A. m. fl. st. — Stockholm.

UNTON, MARGARETHA, målarinna, f. 1931. Studerat vid akademien och i Paris. Studieresor i Frankrike och
Färöarna. Utst. bl. a. i Kalmar mus. Repr. i Kalmar konstmus. — Färjestaden.

LISSEGÅRDH, BENGT Anders Gunnar, skulptör, tecknare, f. i Hudiksvall 1912, stud. vid tekn. skola och
akademien. Han har utformat energiskt hållna träskulpturer, bl. a. porträtthuvuden och Balinesisk flicka, relief i
gjutjärn för Svea livgardes saml.-sal samt tropiska motiv i färgkritor, även färgträsnitt. Utförandet är stundom
ganska summariskt, t. ex. Lek. Repr. i N.
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M., G. K. M., Norrköpings och Borås mus. och i flera mus. utomlands. — Stockholm.

LJUNG, Per Gustav ARNE, stadsarkitekt, f. i Svalöv, Skåne, 1911, stud. vid Chalmers och tekn. högskolan,
stadsarkitekt i Lysekil, Eskilstuna och i Helsingborg sedan 1951, har i dessa städer uppgjort stadsplaner. —
Helsingborg.

LJUNGH, ERNST Adolf, skulptör, silhuettklippare, f. i Broby, Skåne, 1854, d. i Lund 1892. Han har modellerat
en del porträttbyster och mytologiska ämnen, men är mest känd som en sällsynt skicklig silhuettklippare, ofta av
humoristiskt hållna genrebiidet, skånska typer, porträtt o. s. v.

LJUNG, FOLKE Waldemar, målare, f. i Landskrona 1900, d. i Stockholm 1949, har studerat vid akademien
samt i Holland, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien och Nordafrika. Han har utfört porträtt och
figurkompositioner samt väggmålningar. — Repr. i Landskrona museum.

LJUNG.

1. JOHAN L., ornamentbildhuggare, f. 1717, d. i Stockholm d. 1787. Han vat framstående i sitt yrke och har



utfört ett flertal arbeten på Stockholms slott.

2. PER L., den förres son, skulptör, konsthantverkare, f. 1743, d. i Stockholm 1819-

L. var faderns elev och studerade även vid akademien samt har utfört dekorativa arbeten på slottet, dessutom
möbler.

LJUNG, MARGIT,

målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1918. Utb.: Otte Sköld, akademien. Utf. naiva humoristiska motiv. Off. arb.:
Fönster Arvika landsförs. kyrka. — Repr. i N. M. — Stockholm.

LJUNGBERG, BO,

tecknare, målare, sign. Jung, f. i Lund 1939. Gör med hjälp av datamaskin och bildalfabet konkreta bilder. Off.
arb.: Astra, Södertälje, Tekn. verken, Örebro, All-

männa Sjukhuset, Malmö, Sweden Center, Tokio m. fl. — Lund.

LJUNGBERG, John EINAR, målare, tecknare, f. i Malmö 1906. Han har studerat vid tekn. skolan och Skånska
målarskolan i hemstaden samt under resor i Österrike och Tjeckoslovakiet. L. har i olja och akvarell utfört
interiörer med figurer, Hamncafé t. ex. — Malmö.

LJUNGBERG, JÖNS, skulptör, verksam i norra Sverige under 1700-talet. Han har utfört kyrkliga inventarier i
rokoko, ofta med inläggningar,

t. ex. predikstolen i Wemdalens k:a, Jämtland.

LJUNGBERG, KNUT, målare, f. iTrosa 1911, d. 1973, utb.: Otte Skölds målarskola. Studieresor till Danmark,
Frankrike och Spanien. Karaktäristiskt för hans måleri är en mild, dämpad palett och för hans landskapsbilder en
hög horisontlinje. — Repr. i Kalmar mus.

LJUNGBERG, Erik Sigurd (SIGGE) lngvard,

målare, f. i Ljungby 1906, autodidakt. Han har utfört naivistiska gatumotiv och särskilt interiörer med ett flertal
figurer, gärna sittande kring ett bord, t. ex. Intet är som väntans tider. Hållningen är vanl. i hög grad humoristisk.
— Repr. bl. a. i Ljungby stads konstsamling och Västerås museum. — Ljungby.

LJUNGBERG.

1. SVEN Birger L., målare, grafiker, f. i Ljungby, Småland, 1913, studier vid akademien, prof. där 1974. Han har
utfört figursaker och landskap, ofta i snö, även etsn. och träsnitt. Utfört väggmålningar i Ljungby och Hjo,
mosaik i S. Sigfrids folkhögskola, Växjö, och även i Värnamo förs:hem. Erhållit l:a pris i tävlan om väggmåln. i
Statens hist. museum. — Repr. i N. M., Mo. M., Kalmar. Linköping och Växjö museer samt Gripsholm.

2. ANNMARGRETL., f. Dahlquist, grafiker, den förres maka, f. i Ulricehamn 1915, studier vid tekniska skolan
och aka-
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demien i Stockholm samt i Frankrike. Hon har utfört etsningar och torrnålsgravyrer, ofta med sagomotiv och i
suggest, stil. — Repr. i N. M., G. K. M., Växjö och N. M. m. fl. — Ljungby.

LJUNGBERGER, GUSTAF, medaljgravör, f. 1734, d. i Stockholm 1787. L. var Fehrmans elev, studerade även
vid akademien och förestod sedan det svenska myntverket i Stralsund under pommerska kriget. Efter vidare
studier i Paris och Italien kallades han 1768 till professor vid akademien och blev två år senare gravör vi k.
myntet. L:s arbeten äro säkra och ädla i formen samt porträttlika. Nämnas må minnespengar över Alströmer,
vilka arbeten skaffat honom en rangplats bland våra gravörer. — Repr. i W.

LJUNGDAHL, DAVID Vilhelm, tecknare, konsthantverkare, f. i Motala 1870, d. i Stockholm 1940. Han



studerade vid tekniska skolan i Sthlm samt vid akademien. L. har utfört ett stort antal modeller för Nord. mus.
och Stat. hist. mus., gjort illustrationer till böcker, ritat exlibris m. m.

LJUNGFELT, Carl Johan, målare, f. 1788, d. i Stockholm 1810. Han var särdeles skicklig som miniatyrist och
har utfört små fint stämda landskap på dosor etc.

LJUNGGREN, BROR, målare, f. i Hälsingborg 1884, d. i Lund 1939- Han studerade vid akademien, hos
Wilhelmson i Göteborg och i Köpenhamn. L. har målat motiv från Skånes ostkust, slättbilder med bondgårdar
samt stadpartier från Lund. Formatet är vanl. litet, koloriten nedstämd och harmonisk samt stämningen intim och
lyrisk. — Repr. i L. U.

K. , M. M., Helsingborgs och Tomelilla museer.

LJUNGGREN, Carl GUSTAF Fredrik, tecknare, f. i Stockholm 1879, d. 1967 i Stockholm. Han studerade vid
Sv. konstnärsförbundets målarskola samt i utlandet.

L. har ritat en mängd skämtteckningar i Puck, Söndagsnisse, Simplicissimus etc.

samt aktuella reklamillustrationer. — Repr. i W.

LJUNGGREN, MARGARETA, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1926. Utb.: Acad. Libre, akademien. Utf.
förstorade ansikten, romantiska landskap och stilleben, i grafik även fantasifigurer. — Repr. i N. M., H. M. K.,
mus. i Eskilstuna. — Stockholm.

LJUNGGREN, OTTI,

målarinna, f. i Ängelholm 1878, d. 1969 i

Ängelholm. Hon studerade i Köpenhamn,

Paris, München och Italien. Hon har utfört

porträtt t. ex. självporträtt (M. M.) samt

vanl. små interiörer, blommor och genre-

tavlor.

LJUNGGREN, Anders REINHOLD, målare, f. i Vittaryd, Småland, 1920, stud. hos Otte Sköld och Ollers,
akademien. Har utfört intima, realist, hållna interiörer med figurer, stadsbilder, landskap och stilleben. — Repr. i
N. M., Mo. M. och Hant-verksinst. Manillasaml. m. fl. — Trosa.

LJUNGQUIST, Göte BIRGER, målare, f. i Kisa, Östergötland, 1894, d. 1965 i Sthlm. Stud. vid Althins
målarskola, akademien och i Paris. Han har utfört porträtt, nakna bondflickor i lyrisk folkvi-seaktig stil, samt rena
landskap från Gotland och Öland. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., W., Norrköping, Borås, Bergen och
Linköpings museer.

LJUNGQUIST, Tora DAGMAR Kristina, f. Carlsson,

skulptris, f. i Linköping 1892, d. i Stockholm 1956; har studerat vid tekn. skolan och i utlandet. Bland hennes
arbeten märkas: Roald Amundsen (i Linköpings mus.), Medusa, Madonna, och Soldat.

LJUNGKVIST, Johan Sigfrid (SIGGE), målare, tecknare, f. i Väckelsång, Småland, 1907, priv. studier. Han har
utfört porträtt i rödkrita, landskap och blomsterstycken i olja. — Repr. i museet i Borås. — Linköping.
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LJUNGMAN-NORIN, KJERST1N, f. Göransson,

målarinna, författarinna, f, i Stockholm 1901, stud. hos Althins och Wilhelmson, i Paris och England. Utf.
romantiskt, spontant måleri. — Repr. i Gävle mus. — Stockholm.



LJUNGMAN, RAGNAR, målare, f. 1883, d. 1907. Han har utfört genreartat hållna porträtt samt gjort stäm-
ningslandskap, ofta med motiv från bohuslänska skärgården. — Repr. i N. M., G.

K. M., mus. i Uddevalla, Lund.

LJUNGSTEDT, GERDA,

målarinna, f. 1860, d. i Hölö 1942. Hon

var först elev av fadern, skulptören J. P.

Molin, och utbildade sig senare i målning.

Ett flertal talangfulla porträtt bära hennes

signatur.

LJUNGSTEDT, SUNE Torvald, skulptör, målare, f. i Växjö 1919; studier i Stockholm och Lund. Han har i olja
och gouache utfört figursaker och landskap samt dekorativa målningar i Nyhems barnhem och Åkersberga
hushållsskola i Höör. — Vårdsberg.

LJUNGSTRÖM, CARL—ERIK, målare, tekniker, grafiker och bokillustratör, f. 1911 i Göteborg. Autodidakt.
Han är en förnämlig fågelmålare och utför i pastell med mjuk och mild färgskala sina motiv, med stor
noggrannhet i miljön och fåglarna anatomiskt riktigt återgivna. Har tillsammans med Nils Dahlbeck utgivit
fågelböcker. — Göteborg.

LOBERG, LENNART, f. i Stockholm 1925. Deltagit i ett 20-tal samlingsutställningar. — Repr. i kommunalhus
och landsting. — Södertälje.

LODÉN.

1. KALLE L., målare, f. i Malmberget, Lappland, 1905, d. i Stockholm 1944. Han studerade vid tekn. skolan och
akademien samt under resor i Frankrike och Italien. L. målade landskap samt dekorativa arbeten i kyrkor,
restauranger och biografer, en altartavla i Södersjukhuset i Sthlm m. m.

2. DAGMAR Gurli Elisabeth f. Henning, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1904, stud. vid tekn. skolan
och akademien. Hon har utfört porträtt, dek. arbeten, blomsterstycken samt bildvävnad bl. a. i kyrkorna i
Nynäshamn och Gällivare. — Repr. i N. M. — Leksand.

LODEWIGES, BERND Willem Hugo Manfred,

målare, f. i Swinemünde 1909, stud. bl. a. för prof. Wackernagel. Han har bl. a. utfört landskap och stilleben. —
Uppsala.

LODSTRÖM, Georg Sigurd, målare, f. i Stockholm 1915, d. 1972, stud. vid tekn. skolan och hos Ollers. Han har
utfört porträtt, stadsmotiv samt landskap från Skåne och Gotland. — Repr. i Sthlms stadsmuseum.

LOHE, CHRISTINE,

skulptör, f. i Lötzen Tyskland 1942. Utb.: konstfack, akademien. Arbetar med grupper av flera skulpturer m.
olika relations-verkan. Off. arb.: Humlegården Sthlm. — Uppsala.

LOMAN.

1. ANDERS (Olsson) L., målare, författare, f. i Rättvik, Dalarna, 1879, d. i Mora 1953; studerat på Valand, i
Köpenhamn, Paris och Italien. Han har målat porträtt, interiörer samt förtjänstfulla landskap, ofta med snö. L. var
även författare med dikter och prosastycken.

2. ANDERS L., den förres son, målare, f. i Rättvik 1900, självstudier. Han har i olja och ljus, dämpad kolorit
utfört landskap, bl. a. med motiv från Visby. — Nittsjö, Rättvik.

LONG, GÖTE Ragnar Konrad, målare, f. i Karlskrona 1914, studier i Stockholm, Paris etc. Han har utfört figur-,



stadsmotiv och landskap, gärna från Spanien och Kanarieöarna, i olja, pastell och akvarell. — Repr. i G. K. M.,
mus. Örebro, Falun, Tessin m. fl. — Stockholm.
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LOOS, CORENEUUS, tecknare, militär, f. i Stockholm 1686, d. i Hamburg 1738. Han åtföljde Karl XII under
dennes krig i Ryssland och Turkiet samt for sedan på kungens order till Egypten och Syrien för att teckna av vad
han fann intressant. L:s bevarade illustrationer finnas i N. M.

LOQUIST, FRANZ Gustaf Olof, målare, f. i Frötuna, Sthlms 1., 1909, har bl. a. studerat på Berggrens
målarskola samt under resor i utlandet. Han har utfört porträtt, interiörer, ofta från fäbodar samt landskap med
motiv från Siljanstrakten. Målningssättet är brett med kraftig kolorit. — Repr. i Malungs tingshus. — Vikarbyn,
Dalarna.

LORENTZ, ANDERS,

målare, verksam i mitten av 1600-talet, d.

1692. Han har för hovets räkning utfört en

hel mängd porträtt och dessutom bibliska

motiv, av vilka ett par funnits i stock-

holmskyrkor.

LORENTZON, MONICA, målarinna, f. 1940 i Sthlm. Studier på Konstfack och hos Dr V. Reybekiel. Hon målar
i en teknik där hon enbart använder fingrarna (ej pensel). Hon målar bomster-motiv, interiörer, exteriörer i en
förening av realism och naivism i lysande färger och kraftig koloristisk samverkan. —Järfälla.

LORENTZON, Anders WALDEMAR, målare, f. i Holm, Halland, 1899; studier i Sthlm, Tyskland och Paris.
Surrealist. Tillhör "Halmstadgruppen". Han har utfört dekorationer i Skavböke kapell, Halland, Reftele och
Ryssby kyrkor, Småland, Laholms samreaiskola och intarsiaarbeten i Halmstads rådhus. — Representerad i N.
M., Mo. M., Halmstad, Gävle och Borås museer. — Söndrum, Halmstad.

LORICHS, Gustaf Daniel, målare, f. i Stockholm 1785, d. i Madrid

1855. Han har utfört små sirliga, fint stämda landskap i olja och akvarell.

LOVÉN, Sven Ludvig Olof EBERHARD, länsarkitekt, f. i Landskrona 1891, har stu-

derat vid tekn. högskolan och akademien, länsarkitekt i Norrbottens län 1925. Han har bl. a. uppgjort stadsplaner.
— Luleå.

LOVÉN.

1. LUCIE L., f. Rudolph, målarinna, f. i Drammen 1878, stud. i Oslo och Italien. Hon har målat porträtt,
interiörer, landskap och blommor.

2. Gustaf (GÖSTA) Haakon Christian, den förras son, målare, f. i Stockholm 1917, elev hos Otte Sköld samt vid
akademien i Oslo. Han har utfört porträtt och landskap, gärna med ensamma träd. Off. arb.: Rygge kapell, Norge.
— Katrineholm.

LUCK, CHARLES Cardale, målare, grafiker, f. i Stockholm 1875, for 1919 till Kenya, Östafrika, d. där 1954;
stud. vid akademien samt i England och Frankrike. Han har målat landskap med motiv från Gotland och England
samt gjort etsningar med ensamma tallar, väderkvarnar etc.

LUND, Alice Ingeborg, textilkonstnärinna, f. 1900 i Sthlm. Studier vid H. K. S. och studieresor i Europa och U.
S. A. L. tillhör eliten av svenska textilkonstnärer med världsrykte, framför allt genom sin utomordentliga färg-
och materialkänsla. Off. arbeten bl. a. draperi för Göteborgs Stadsteater. Repr. i N. M., i Paris, New York etc. —



Borlänge.

LUND, JOSEF Augustinus, målare, f. i Stockholm 1898, d. 1969, stud. tekn. skolan där samt för Ollers. Han har
utfört landskap med och utan figurer, kustmotiv etc.

LUNDH, LASSE

f. 1934 i Kristinehamn. Autodidakt. Må-larresor företagna till ett flertal länder å 4 kontinenter. Sep. utst. å ett
trettiotal i Göta- och Svealand samt i Stockholm. Ju-rerade samlingsutst. sedan 1962 i Örebro, Karlstad och
Liljewalchs Vårsalong. Ojure-rade även hundratalet utst. i Italien och Finland. Repr. hos kommunen i Örebro,
Örebro läns landsting, Örebro länsmu-
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seum, Louvren i Paris m. fl. L. fick Örebro kommuns resestip. 1970, Wadköpingsstip. 1971, Statligt 1977 och
Örebro läns landsting 1977 — Fellingsbro.

LUNDH, Hanna Frida LINNÉA, målarinna, konsthantverkare, f. i Tolg, Småland, 1892, utbildad i Köpenhamn,
hon har utfört fint tonade landskap och stadsbilder, gärna i akvarell, samt textila arbeten (applikation). —
Höganäs.

LUND, SVEN"ERIK,

målare, f. i Värmland 1933. Autodidakt. Han målar realistiskt och kraftigt med starka konturlinjer och visar
gärna barnmotiv och landskap till vilka han hämtat intryck från sina närmaste omgivningar. Lund är bosatt i
Norberg i södra Dalarna sedan många år tillbaka.

LUNDH, Henrik THEODOR, målare, f. i Stockholm 1812, d. där 1896. Han studerade hos sin morbror, F.
Westin, sedan vid akademien och i Paris. Han har målat barnporträtt, bibliska och historiska motiv, djur och
blommor samt stilleben, vanligen med döda fåglar. Repr. i N. M. med Kramsfåglar samt i G. K. M. med
Fruktstycke.

LUND-ASPENSTRÖM, SIGNE Margareta Sofia,

målarinna, tecknare, f. 1922 i Botkyrka, Stockholms län. Studier vid E. Ollers målarskola och vid akademien.
Hon har illustrerat ett antal barn- och skolböcker, samt bidragit med teckningar till ”Bonniers litterära magasin”,
”Utsikt” och "Folket i bild”. — Repr. i N. M., Stockholms stadsmuseum och H. M. K.

LUNDAHL, DAVID,

målare, f. 1880, d. 1916. Han utförde

mestadels landskap, varav ett i G. K. M.

LUNDAHL-TERRS, PER ARNE, silversmed, formgivare, grafiker, f. i Växjö 1939- Utb.: Kunst und
Werkschule Pforz-heim Tyskland, Konstfack, Akad. Krakow Polen. Arbetar m. kontraster, komb. av olika
metaller m. taktila värden. Off. arb.: kyrkoutsmyckn. Gustav Vasa kyrka Sthlm,

Växjö domkyrka, väggmobil Norrängens sjukhus Växjö m. fl. — Repr. i N. M., Pforzheim Tyskland,
Californien. — Växjö.

LUNDBERG, BENGT Theodor, arkitekt, f. i Stockholm 1900, d. 1972, stud. tekn. högskolan och under resor i
Europa. Hna har ritat fabriksbyggnader, privatbostäder, gjort heminredningar m. m.

LUNDBERG, Claus BERTIL, målare, grafiker, f. i Lund 1922, stud. på Sk. målarskolan, i Paris o. s. v. Han har
ägnat sig åt ”imaginärt bildskapande”, t. ex. etsningarna Om natten, Djupformationer. — Repr. i N. M., G. K. M.,
M. M., Norrköpings och Ystads mus. samt S. M. K. m.fl. — Malmö.

LUNDBERG, Johan DAVID, målar, f. i Hällevikstrand, Bohuslän, 1895, studier mest på egen hand under resor i



flera länder. Han har målat skärgårdsmo-tiv, mariner, porträtt, figursaker och stilleben, ofta i kärva färger i olja;
akvareller i blond kolorit. — Repr. i Uddevalla mus. och Reykjaviks museum, Island. — Stockholm.

LUNDBERG, ERIK Johan, arkitekt, professor, f. i Malmö 1895, d. 1969, utb.: tekn. högsk., fil. dr., studieresa i
utlandet, ord. antikvarie 1938, prof. i byggn.-teknik vid akademien 1946. L. har på ett skickligt sätt restaurerat bl.
a. Nyköpings slott, flera kyrkor och ödekyrkor, Malmöhus (jämte Blanck) samt ritat museum i Västervik,
skolbyggnader m. m.

LUNDBERG, GERHARD, målare, f. i Dresden 1905, stud. vid akademien samt i Paris. Han har utfört
figursaker, landskap, ofta strandmotiv och gärna med kraftigt molnig luft samt stilleben med blommor. Repr. i G.
K. M., mus. i Kristianstad, Uddevalla, Tessin. — Göteborg.

LUNDBERG, GUSTAF, målare, f. i Stockholm 1695, d. där 1786. Han var först elev hos David von Krafft och
for 1717 till Paris, där han studerade vid
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akademien och särksilt för Rigaud, Larglil-lére och Cazes. Störst betydelse för hans utveckling fick dock Rosalba
Carriera, vilken lärde honom pastellmålning. Inom denna konst blev L. snart en av samtidens främste. Han
invaldes i franska konstakademien och utförde som receptionsstycken mästerliga porträtt av F. Boucher och
Natoire (båda i Louvre). Likaså utförde han porträtten av den då 15-årige Ludvig XV och Maria Leszcynska
(privat ägo, Malmö). L. bosatte sig 1745 i Sverige och utnämndes fem år senare till hovkonterfejare. Han fick en
massa beställningar från hovet och nedåt, och alla som hade råd önskade få sitt konterfej utfört av L. Han lade på
färgerna kraftigt och brett, men samtidigt högst elegant. Allt som rymmes i ordet rokoko har

L. uttryckt i de torra kritorna. Hans teknik blev länge bestämmande inom svensk porträttkonst och blev även av
inflytande på oljemåleriet. — L. är väl representerad i

N. M., vidare i G. K. M., på akademien samt ett flertal svenska herrgårdar och i privatsamlingar.

LUNDBERG, HARALD Bernhard, målare, f. i Östersund 1911; studier på tekn. skolan och Sk. målarskolan i
Malmö. Han har målat porträtt, interiörer och ga-tumotiv. — Malmö.

LUNDBERG, JAKOB, skulptör, f. omkr. 1792, d. 1893; stud. bl. a. i Rom. I Sthlms Stork:a finnes av honom ett
Kristushuvud och i N. M. en relief (Rebecka) samt en flickstatyett.

LUNDBERG, KURT, målare, f. i Algutsboda, Småland, 1920; studier vid h. konstindustriella skolan samt på
Berggrens målarskola i Sthlm. Han har utfört landskap och strandmotiv, vanligen i en blond, välstämd kolorit. —
Stockholm.

LUNDBERG, LARS-GÖSTA,

•målare, grafiker, f. 1938 i Malmö. Autodidakt. Studieresor i flera länder i Europa. Arbetar i olja, även i collage
med nyrealistiska målningar om nutidsmänniskans ensamhet. Off. arb.: ”Brevet från Sverige” inköpt av Sveriges
Radio, en social satir

med ätande människor. Repr. i Mo. M.,

M. M., mus. i Norrköpings stad. — Stockholm.

LUNDBERG, UZZIE, grafiker, f. i Köpenhamn 1928. Utf. lekfulla motiv m. texter och figurer. — Repr. i M. M.
— Malmö.

LUNDBERG, Karl ROBERT, målare, f. i Stockholm 1861, d. i Mörsil 1903. Han studerade vid tekn. skolan och
akademien i Sthlm och bodde sedan i Finland, Paris, Marocko och Jämtland. Han har utfört flera goda porträtt,
särskilt av skådespelare, självporträtt (Konstnärsklub-ben), figurtavlor samt friskt hållna landskap och
stadsbilder, t. ex. Vid högvakten (N. M.) och Marockanska murare (G. K. M.).



LUNDBERG, STURE Fredrik, målare, tecknare, grafiker, f. 1900 i Helsingborg, d. 1930 i Stockholm.
Konststudier vid Althins målarskola i Sthlm och i Köpenhamn och München. 1920 bosatte han sig i Florens, där
han var verksam till nyåret 1926. L. hade redan angripits av tuberkulos. L:s enda utställningsframträdan-de var i
Göteborg med målningar från åren 1920—24. En minnesutställning 1950 på Svensk-franska konstgall. i Sthlm
gav L. ett senkommet erkännande som en av de främsta representanterna för den nya sakligheten. Till hans
bibliska motiv hör en altaruppsats för Brålanda kyrka i Dalsland. Han har även gjort blyertsteckningar, mjuka
och känsliga. — Repr. i Mo. M.

LUNDBERG, Johan Wilhelm, tecknare, etsare, silhuettör, f. 1746 i Råby-Rönö socken, Södermanland, d. 1828
på Visby, Kolbäcks socken, Västmanland. Bland L:s arbeten märks porträtt av Olof Rudbeck d. ä., efter D.
Padtbrugge (punktgravyr och akvatint), samt silhuetter av bl. a. medlemmar av familjen Falkenberg. — Repr. i
N. M. med porträttgravyrer och i K. B.

LUNDBERG.

1. Johan THEODOR L., skulptör, f. i Stockholm 1852, d. i Rom 1926. Han stu-
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derade vid akademien, i Paris för Falguiére samt i Rom. L. blev 1908 ord. professor vid akademien. Bland hans
mest kända arbeten märkas: Fosterbröderna (brons, utanför

N. M. samt i S. M. K.), Vågen och stranden (marmor i kungl. slottet, Stockholm, även i W.), Sorg (marmor, N. M
), Olaus Petri (framför Storkyrkan, Sthlm), Gosse med svan (fontän, Djurgården), Gunnar Wennerberg
(Uppsala), flera porträttbyster, bl. a. Erik Dahlberg (Karlskrona), porträttmedaljonger, gravmonument m. m. L.
har även lett kopieringen i brons av S:t Göran och draken i Storkyrkan (gruppen uppställd i Storkyrkobrinken,
Sthlm). — Hans konst är genomgående manlig och monumentalt betonad, men kan, som Vågen och stranden,
även bli poetiskt natur-symbolisk.

2. BENGT Theodor L., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1900, har studerat vid tekn. högskolan och i
utlandet. Han har ritat privatbostäder, fabrikskomplex etc.; även skrivit arbeten om heminredning. — Stockholm.

LUNDBERG-STENMAN, KERSTIN, målarinna, konsthantverkare, f. i Valde-marsvik 1926. Utb.: Beckmans
sk. Utf. ornaméntala figurer, porträtt o. stilleben, även tennsmycken m. glas och kristall. — Repr. i mus. i
Kalmar.

LUNDBERG-SÖDERSTRÖM, BIRGITTA,

målarinna, tecknare, konsthantverkare, f. 1935 i Sthlm. Studier vid Maj Laurentz konsthantverksskola,
Konstfack, H. K. S. och akademien. Studieresor till Tyskland, England, Italien, Frankrike och Norge. L. arbetar
med gouacher med en väldispone-rad yta och en angenämt välstämd färghållning. — Repr. i N. M., Mo. M., H.
M. K., Norrbottens mus. och Eskilstuna mus. — Stockholm.

LUNDBOHM, Yngve SIXTEN Vilhelm, målare, f. i Rennelanda, Dalsland, 1895; studier i Stockholm,
Köpenhamn och Paris samt under resor i Spanien. Han har målat porträtt och figurtavlor, t. ex. Francesca,
landskap och stadsbilder, ofta från Södern,

dessutom stilleben med frukt och grönsaker. Koloriten är genomgående känslig. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K.
M., Borås, Linköping, Västerås, W. och Nyköpings museer. — Stockholm.

LUNDBORG, KARL Edvin, målare, f. i Malmö 1893, d. 1972, utb.: Valand samt i Frankrike, Holland och
Danmark. Han har huvudsakligen utfört landskap med motiv från skånska slätten: bondgårdar, pilrader etc.
Formatet är ofta ganska litet, koloriten vilstämd. — Repr. i Trelleborgs museum.

LUNDBORG, TORE Anders, målare i olja och pastell, f. i Kumla, Närke, 1910, d. 1972, stud. Otte Sköld och i
Paris. Han har utfört interiörer från gamla stugor samt skogsmotiv, gärna i höst- eller vinterdräkt och hållna i



läckra toner.

LUNDBÄCK, ARVID, målare, f. 1752, d. i Stockholm 1827. Han är mest känd som miniatyrist och har bl. a.
utfört ett porträtt av Adolf Fredrik (N. M.) samt av Gustaf III och Carl XIII.

LUNDEGÄRD, JUSTUS Evald, målare, grafiker, f. i Västra Sallerup, Skåne, 1860, d. i Lund 1924. Han var elev
hos Perséus och vid akademien, studerade sedan i Paris, München och Italien. L. har utfört några få porträtt, bl. a.
självporträtt (M. M.) interiörer, gärna med kraftiga solfläckar, samt framför allt landskap, ofta med byggnader
och parkmotiv, dessutom mariner med klippor och motiv från Kullaberg. Frånsett en del tidiga målningar med
motiv från Frankrike, i vilka färgen är blond, äro hans senare arbeten målade i en kraftig, välstämd kolorit, ofta
med sol över träd och byggnader. L. var även en god et-sare med landskapsmotiv. Han är representerad i N. M.,
G. K. M., Lunds univ. och bäst i M. M.

LUNDELIUS, ANDERS, konsthantverkare, arbetade i Stockholm i slutet av 1700-talet. Han har i en elegant
empirestil utfört möbler; prov på hans konst finnas i Nord. museet och i flera kungl. slott och herrgårdar.

19 — Svenska konstnärer
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LUNDELL, Carl ARNE, tecknare, grafiker, f. i Morgongåvan 1915; stud. vid akademien. Han har mest i blyerts
utfört vårmotiv, skogsinteriörer och gamla broar, även ill. till dagspressen. — Repr. i N. M., G. K. M., Borås
mus. och i Leipzig. — Stockholm.

LUNDEN, Eva Lydia Margareta (GRETA), målarinna, f. i Dalhem, Småland, 1895, elev hos Otte Sköld i Sthlm
och sedan studier i Paris. Hon har utfört naturalistiskt hållna porträtt, landskap och blommotiv. — Ängelholm.

LUNDÉN, IRMA Elisabeth, f. Gillholm, skulptris, f. i Göteborg 1892; stud. vid akademien, i Paris och Italien.
Hon har modellerat barnhuvuden, religiösa kompositioner, Sjöjungfru och reliefer. — Långedrag.

LUNDERBERG, CARL, medalj- och sigillgravör, f. 1722, d. i Stockholm 1777. Han har utfört en del smärre
medaljer och dessutom några ganska eleganta sigill.

LUNDGREN, Carl Gustaf, grafiker, f. i Kuopio, Finland, 1779, d. (genom drunkning) i Stockholm 1854;
autodidakt. Han har i kopparstick utfört porträtt av kungl. personer, Georg Washington, kejsar Alexander,
Bonaparte m. fl.

LUNDGREN, EGRON Sellif, målare, f. i Stockholm 1815, d. där 1875. Han studerade vid akademien, sedan i
Paris hos Cogniet. Under flera år var han bosatt i Spanien, Italien och England samt företog långa resor till
Indien och Egypten. L. målade i Paris genretavlor och porträtt, bland dem självporträtt (ett ex. i akademien, ett i
N. M.). I Spanien och Italien utförde han ett flertal akvareller med folklivsscener och gatupartier, raskt och flott
målade med livlig och välstämd kolorit. Akvarellen blev sedan hans förnämsta uttrycksmedel, och han uppnådde
häri verkligt mästerskap. I England blev L. målaren på modet och överhopades med beställningar samt fick på
regeringens bekostnad gö-

ra en resa till Indien, där han från kriget mot hinduerna utförde c:a 500 teckningar och akvareller: soldat- och
folktyper, bataljstycken, bilder från lägerlivet etc. — L. är väl representerad i N. M., vidare i G. K.

M., Lunds univ., Ateneum, Helsingfors, etc.

LUNDGREN, ERIC,

målare, f. i Västerås 1907. Studier bl a vid Valands målarskola i Göteborg. Utför mest hamnmotiv från
Stockholm och kanal samt gatumotiv från Göteborg och Marstrand.

— Göteborg.

LUNDGREN, JAN,



silversmed, f. 1934. Studier på Konstfack 1953- Egen verkstad sedan 1959 i Sthlm. Han har deltagit i ett flertal
intern, utst. bl. a. Bryssel 1965, Världsutst. i Montreal 1967 och Craft Centre, London, 1969. Utfört kyrksilver
till Hagalunds kyrka. — Repr. i N. M., Norrköpings mus. och i Trondheim.

LUNDGREN, JAN,

grafiker, skulptör, f. i Helsingborg 1936. Utb.: Akad. Köpenhamn. Utf. förenklade figurer ofta sexuella motiv. —
Repr. i N. M., M. M., mus. i Helsingborg, San Francisco, Gelsenkirchen Västtyskland. — Helsingborg.

LUNDGREN, JANNE Gustav, målare, tecknar, f. i Karlstad 1924; stud. hos Otte Sköld och på akademien, även i
Paris. Han har utfört abstrakta saker. — Repr. i museet i Karlstad. — Karlstad.

LUNDGREN, JOHAN, målare, tecknare, f. i Umeå 1920. Utb.: Otte Sköld, akademien. Utf.: okomplicerade
stadsbilder, interiörer, landskap ofta fr. Norrland. — Repr. i N. M., H. M. K.

— Stockholm.

LUNDGREN, Johan Erik, målare, f. i Kumla, Närke, 1822, d. i Stockholm 1895. Han var läroverksadjunkt, men
idkade dessutom lanskapsmål-ning och har utfört flera förtjänstfulla dukar med motiv från stockholmstrakten. L.
tog 1858 initiativet till bildandet av Före-
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ningen för nordisk konst, som ett tiotal ir sedan uppgick i Sveriges allmänna konstförening.

LUNDGREN.

1. LUDVIG (Persson) L., medaljgravöt. f. i Ljungby (Skine) 1789, d. i Stockholm 1853. Han var elev till
hovgravören S. Salmson och hat utfört ett stort antal medaljer, något hårda i gravyren, men väl komponerade och
potttättlika. Nämnas må minnespenningar över Carl XIV Johans kröning och Carl XIV Johans regeringsjubileum.

2. Per Henrik L., den förres son, medalj-gravör, f. i Stockholm 1824, d. där 1855. Han var elev av fadern och
Byström samt biträdde den sistnämnde vid en del medaljer. Bland L:s arbeten, som höra till de bästa svenska
(delvis komponerade av Qvarnström), märkas kröningsmedalj över Oscar I och Josefina, över Berzelius, Jenny
Lind, Geijer m. fl. Hans främsta medalj är över prins Gustaf, vilken renderade honom ett treårigt resestipendium.
Han for till Paris, men återkom efter någon tid, obotligt sinnessjuk.

3. LEA L., gift Ahlbom, den sistnämndas syster, se Ahlbom, Lea.

LUNDGREN, NORA, f. von Samson-Himmelstiema,

målarinna, grafiker, f. i Wesenberg, Estland, 1891. Hon har studerat i Helsingfors och München, vid akademien i
Stockholm samt i Paris. Hon har utfört flera goda porträtt samt väl träffade studier av hästar. — Repr. i N. M.,
Norrköping och Linköpings museer. — Norrköping.

LUNDGREN, OLOF Gustaf, länsarkitekt, f. i Stockholm 1890, utexaminerad från tekn. högskolan och
akademien, länsarkitekt i Sthlms län 1941. L. har utfört stadsplanearbeten för Helsingborg, Luleå, Linköping m.
fl. st. samt gjort ritningar till offentliga och privata byggnader, bl. a. sanatorier och sjukhus, restaurerat kyrkor o.
s. v. — Stockholm.

LUNDGREN, Lars OSVALD, målare, konsthantverkare, f. i Göteborg 1888; har studerat vid Slöjdföreningens
skola i Göteborg. Han har utfört stäm-ningsmättade landskap med motiv från Västkusten och Stockholm. L. har
även ritat bokomslag, textat adresser m. m. — Stockholm.

LUNDGREN, Karl RAGNVALD, målare, f. i Luleå 1910, autodidakt. Han har i olja, akvarell och pastell utfört
porträtt samt landskap, bl. a. vinterstycken med timmerdrivning, fiskebodar och skär-gårdsmotiv. — Luleå.

LUNDGREN, Teresta STANNEY Charlotte,



målarinna, f. i Malmö 1901. Autodidakt. Hon har utfört skogsmotiv och porträtt i olja och pastell. — Malmö.

LUNDGREN, STURE, målare, tecknare, grafiker, f. i Hjorted, Småland, 1918, stud. vid tekniska skolan i Sthlm
samt under resor i England och Polen. Han har utfört religiösa och profana figurkompositioner samt landskap
med skogs- eller skärgårdsmotiv. — Repr. i N.

M. — Storängen.

LUNDGREN, SVEN Gunnar Lennart, målare, f. i Höganäs 1919; har studerat i Helsingborg, Danmark och
Norge. Han har ofta i pastell — utfört impressionisk-tiskt hållna fönsterutsikter, landskap och stilleben. Koloriten
är kraftig och väl-stämd. — Helsingborg.

LUNDGREN, TYRA Carolina, skulptris, keramiker, f. i Stockholm 1897, stud. vid h. konstindustriella skolan,
akademien, i Wien, Italien och Paris. Hon har bl. a. utfört relief i Borås krematorium, Märkeskvinnor i S:a
flicklärov., Sthlm, en stor stenrelief av Märta Måås-Fjetterström (Kulturhist. mus.. Lund), Uggla (i N. M ),
arbeten för Arabia i Helsingfors, för Sèvres i Paris, Gryningstimme (Mörby lasarett) etc. — repr. i flera
europeiska museer. — Stockholm.
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LUNDIN, Johan ALVAR, målare, f. iÅnimskog, Dalsland, 1894; har studerat på Valand samt under resor i
Frankrike, Belgien och Holland. Han har målat porträtt, figursaker, motiv från Västkusten och stilleben. — Repr.
i Mo. M., G.

K. M., M. M. och Borås mus. — Ånim-skog, Dalsland.

LUNDIN, AXEL Jultus, målare, f. i Nässjö 1877, d. där 1960; elev bl. a. hos Hugo Carlberg, resor i Frankrike
etc. Han har målat fint uppfattade landskap med motiv från Paris och franska landsbygden.

LUNDIN, BENGT ÖSTEN, målare, tecknare, f. i Trollhättan 1924; studier på Valand och i utlandet. Han har
mest målat stilleben. — Repr. i N. M. — Göteborg.

LUNDIN, Axel GEORG, koppartryckare, f. 1882 i Stockholm, d. 1948 därstädes. L. var anställd vid
Generalstabens litografiska anstalt, där han under ett 20-tal år tryckte Zorns samtliga etsningar. Han ägnade sig
bl. a. åt frimärks-tryck, sedlar, noter, fotogravyrer och alla slag av konsttryck. — Repr. i N. M.

LUNDIN, INGEBORG, glaskonstnärinna, f. 1921 i Växjö. Studier vid Konstfack. 1947 anställdes hon vid
Orrefors glasbruk. Hon har arbetat både med bruksglas och konstglas. I bruksglaset har hon prövat djärva
experiment i glasserviser. I konstglaset låter hon utsmyckningen stanna vid en lätt ritsning med tunna linjer. —
Repr. i N. M.

LUNDIN, LARS Birger, målare, grafiker, f. i Ramsele, Ångermanland, 1898, stud. bl. a. för Oliers och Gru-
newald, i Norge och Danmark. Han har målat fjällmotiv med karg natur och gammal bebyggelse, gråtonade
fiskebodar samt grafiska blad i olika teknik. Penselföringen bred och schvungfull med rena färger.

LUNDIN, TAGE,

målare, f. i Stockholm 1909. Utf. naturalistiska stiliserade figurer, porträtt och

landskap i dekorativa färgplan. Off. arb.: Fontän NK Sthlm, gångtunnlar Slussen Sthlm. — Stockholm.

LUNDING, CARL-AXEL, skulptör, tecknar, f. 1929 i Sthlm. Som konstnär autodidakt. L. gör abstrakta
skulpturer i plåt och metall och även ståltråd. Off. arbeten bl. a. betongrelief till Liljeholmens T-banestation
1962, skulptur "Knippen på vatten" till vårdanstalten i Gudhem 1964—65. — Repr. i N. M., Mo.

M., Norrköpings konstmus. och Arkivet i Lund. — Vingåker.

LUNDKVIST, LUNDQUIST, LUNDQVIST:



LUNDQUIST, ANDERS, målare, grafiker, f. i Örebro 1803, d. i Stockholm 1853. Han studerade vid akademien
och målade en del figurkompositioner, men är mest känd som en tekniskt framstående litografi

LUNDKVIST, BENGT Inge Ingesson, skulptör, f. i Karlstad 1913, har studerat vid akademien. Han har bl. a.
modellerat porträtt byster och fantasifigurer t. ex. Sitting Bull, La Paloma (trä), Pojke, Timmerman och Flickan
från Bretagne. — Stockholm.

LUNDQVIST, BERTIL Ferdinand, målare, f. i Gävle 1915, d. 1962 i Gävle, har studerat i Köpenhamn och
Stockholm.

L. har utfört landskap med motiv från den norrländska kusten, sågverk och industrianläggningar, ofta gråstämda
eller i snö. — Repr. i Gävle och Hudiksvalls mus. samt Natstveds rådhus, Danmark.

LUNDQUIST, BIRGER Richard Emanuel, målare, skulptör, tecknare, f. i Storvik, Gävleborgs län, 1910, d. i
Stockholm 1952, autodidakt. Han har utfört en del figursaker i olja och akvarell, dessutom smärre skulpturer.
Blev 1929 anställd som tecknare i D. N., där han utfört politiska karikatyrer. L. har vidare ritat bokomslag,
affischer, bokillustrationer m. m. — Repr. i N. M. och G. K. M.
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LUNDQUIST, EDVARD Herman Görgodt,

f. d. länsarkitekt, f. i Lycksele, Lappland, 1888, d. 1954, stud. vid tekn. högskolan och akademien. L. har
restaurerat flera kyrkor, ritat stadsplaner, landstatshus i Västerås och Härnösand, prästgårdar, kommunala
byggnader, Björksele landskyrka, lantmäterikontor i Umeå, legationsbygg-nad i Canberra, Australien etc. — Var
länsarkitekt i Västmanlands län 1944—50.

LUNDQUIST, ELIS Bernt Oscar, målare, konsthantverkare, f. ¡Nässjö 1914, stud. hos Otte Sköld, i Paris etc.
Han har i olika teknik, gärna gouache, utfört figursaker och stilleben, pastost målade och i kraftig färg, ävensom
bonader i tapetteknik samt dekorativa arbeten i offentliga lokaler. — Repr. i Inst. Tessin och Sv. ambassaden,
Paris. — Huskvarna.

LUNDQUIST.

1. EVERT Ernst Erland Olof, målare, tecknare, grafiker, mosaikkonstnär, f. 1904 i Sthlm. Professor vid
akademien I960—70, utb.: Wilhelmson, på akademien och i Paris. Studieresor till bl. a. Frankrike, England,
Tyskland. Målar i expressionistisk stil med färgen pastost pålagd och färgmaterian som dimensionell faktor.
Tillhör Saltsjö-Duvnäs-gruppen. Off. arbeten bl. a. monumentalarbete i mosaik, "Trädet”, i trapphallen till
Skellefteå nya stadshus 1956. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., museerna i Karlstad, Umeå, Linköping
och Eskilstuna, Täte Gallery, London, i Paris m. fl.

2. EBBA Elisabeth L., f. Reutercrona, den förres maka, målarinna, f. 1911 i Kristianstad. R. är autodidakt och
utför företrädesvis landskaps- och stillebenmotiv i olja eilet pastell och oftast i litet format. Hennes målningar är
varma och levande, energiska och intensiva. — Repr. i Mo. M. — Drottningholm.

LUNDQVIST, FABIAN Valentin, målare, skulptör, tecknare, f. i Malmö 1913, elev vid Sk. målarskolan, stud. i
Paris. Han har i olja och akvarell utfört landskap och sjöstycken. — Repr. mus. i Ystad.

LUNDQUIST.

1. Gotthard (GOTTE), målare, f. i Uppsala 1885, d. i Stockholm 1954. Han studerade på akademien och ho Carl
Wilhelmson och utförde porträtt av flera kända personer, bl. a. kungen och prins Gustaf Adolf, dessutom
dekorativa arbeten i flera kyrkor, särskilt Maria Magdalena k:a i Stockholm.

2. GOTTHARD, L., den förres son, målare, f. i Uppsala 1908, har mest studerat på egen hand, bl. a. under resor.
Hna har målat porträtt, stadsmotiv från gamla Stockholm, mariner från Ålands hav och Västkusten m. m. —



Rept. i flera statliga institutioner. — Stockholm.

LUNDQVIST, GUSTAF Julius, målare, f. i Karlskrona 1892, stud. vid tekn. skolan i hemstaden. Han har utfört
landskap med motiv från Blekinge skärgård. — Karlskrona.

LUNDQVIST, JAN,

tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1935. Utf. snabbt fångade miljöbilder av vardagliga händelser, äv. tecknare i
böcker o. tidn. samt scendekor. — Repr. i Stadsmus. och Sjöhist. mus. Sthlm. — Uppsala.

LUNDQVIST, JOHN Anders, skulptör, f. i Stockholm 1882, d. 1972, utb.: tekn. skolan i Sthlm samt i
Köpenhamn, Paris och Italien. Bland hans arbeten, som ofta äro patetiskt betonade, märkas Danae (mus. i
Nyköping), Job, Uppståndelsegrupp (Skogskyrkogård, Sthlm), porträttbyst av Karl Wåhlin (alla i Mo.

M.), krucifix för sv. kyrkan i Paris, Laga-fontänen (Laholm), Pärlan (mus. i Halmstad), staty över M. G. de la
Gardie i Lidköping, altaruppsats i Vårdinge kyrka och i Johannebergs k:a i Gbg, S:t Olof (S. Olai kyrka,
Norrköping), Boforsmonumentet i Karlskoga, Junebäcksmonumentet i Jönköping, Vendelmonumentet, Astrad
och Götrad sam Ungdom, båda i Ljungby etc. — Repr. i Mo. M., M. M., W., Nyköp. mus., H. M. K. m. fl. st.

LUNDKVIST, KARIN Elsa Sylvia, f. Lindberg,

målarinna, f. i Malmö 1926, stud. bl. a. på
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Sk. målarskolan och under resor i utlandet. Hon har utfört stramt byggda stilleben, ibland av abstrakt art. —
Repr. i M. M., mus. i Borås. — Malmö.

LUNDQUIST, RALPH Gerhard, målare, grafiker, tecknare, f. 1931 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningen och
vid Valand. Studieresor till Frankrike, Italien. Som medhjälpare till Nils Wedel utförde

L. 1951—52 en takmålning i Vattenverkets kontrollrum i Alelyckan, Göteborg. L:s motivkrets är främst figurer
och han arbetar ”osentimentalt” med en kontastrik färgskala i rött, grönt, gult. — Repr. i N.

M. , G. K. M., Norrköpings och Borås mus.

LUNDQVIST, SVEN Gustav, skulptör, f. i Storvik, Gävleborgs 1., 1918; utbildad vid akademien, i Frankrike
och Italien. Bland hans arbeten märkas torg-brunn i Borås, Fiskafänget i Helsingborg (1949), l:a pris vid tävling i
Jönköping (1951), reliefer, t. ex. Kvintett och Häst.

— Repr. i Mo. M. och Linköpings mus. — Lidingö.

LUNDQVIST, SVEN ROBERT, skulptör, tecknare, grafiker, f. i Åtvidaberg 1940. Utb.: Valand. Utf. figurativa
teckningar och skulptur i trä och sten. Off. arb.: Bo sk. Lidingö, V. Frölunda o. Lövgärdet Gbg. — Repr. i N. M.,
G. K. M., M. M., H. K. M., mus. i Borås, Eskilstuna.

— Askim.

LUNDMARK.

1. ANDERS L., tavelrestaurator, f. 1774, d. 1834, fick titeln ”hovmålare och restau-ratör av K. Majrts tavlor”
samt var sin tids främste specialist i Sverige.

2. Johanna WILHELMINA L., den förres dotter, f. 1815, d. 1911, arbetade i samma yrke som fadern och var
dennes elev och medhjälpare. Hon har restaurerat flera tavlor på N. M. samt hela samlingar.

LUNDMARK, KARL, målare, f. 1933. Han utför romantiskt hållna landskap, gärna med motiv från Jämtland
och Härjedalen. — Stockholm.

LUNDMARK, PER,



professor, tecknare, kopparstickare, f. 1762 på Odensvi i Viby, Örebro län, d. 1844 därstädes. Som grafiker var
han elev till Jakob Gillberg och utförde under studietiden i Uppsala ett antal blad i kopparstick och etsning bl. a.
en bild av ”Gustav IV Adolf’. — Repr. i N. M. och K. B.

LUNDSTEDT, Ture KRISTIAN, målare, konsthantverkare, f. i Göteborg 1894, d. där 1959; stud. i Göteborg,
Oslo, Köpenhamn, Paris, Spanien, England och Belgien. Han har bl. a. utfört mjukt hållna porträtt, ofta med barn,
och figursaker; tonen gärna blond. — Repr. i G. K. M., Gävle, Örebro, Karlstad, Borås och Norrköping museer.

LUNDSTRÖM, Erik ARNE, målare, f. i Harg, Stockholms 1., 1914, studier vid akademien. Han har utfört
porträtt, landskap, monumentala arbeten och blomsterstudier. — Repr. i N. M. — Stockholm.

LUNDSTRÖM, Karl BIRGER, målare, tecknare, f. i Sorsele, Lappland, 1909, mest utbildad på egen hand och
genom studieresor. Han har målat figurer samt framför allt karga fjällandskap, hållna i kraftig kolorit. Illustrerat
”Varg i fjällen” av E. Burman. — Björkheden, Sorsele.

LUNDSTRÖM, Ernst Andreas Johannes, målare, f. i Stockholm 1853, d. där 1931. Han studerade vid akademien
och tillhörde 1855 de s. k. opponenterna. L. har utfört goda landskap med motiv från Sverige, ofta Västmanland,
Frankrike eller Italien. Åtskilliga av hans dukar äro målade i aftonstämning eller med månsken.

LUNDSTRÖM, HELGE Bernhard, målare, f. i Gislöv, Skåne, 1923, elev hos Isaac Griinewald och Otte Sköld,
även studier utomlands. Har målat landskap, t. ex. Väg i Provence, även stilleben, t. ex. Vin-druvsklase. Utfört
väggmålning i Skillinge sparbank. — Gislöv.

LUNDSTRÖM, HJALMAR,

målare, f. i Villie, Skåne, 1879, d. 1963 i
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Malmö, har studerat bl, a. i Stockholm samt vid Sk. målarskolan, Malmö. Han har utfört landskap med skånska
by- och slättmotiv, vanligen hållna i en dämpad kolorit. — Repr. i Trelleborgs mus. — Malmö.

LUNDSTRÖM, KNUT Ivar Johan, målare, f. i Östersund 1892, d. i Köpenhamn 1945, har studerat i Paris. L. har
målat särdeles välstämda landskap med motiv från franska landsbygden samt dessutom abstrakta målningar, med
vilka han söker uttrycka vissa tonarter eller musikstycken. I Mo. M. finnes t. ex. av honom ”Rondo capricioso en
vert” samt i M. M. “Ackord i f-moll” och ”Allegro con moto”.

LUNDSTRÖM, Blanche LINDA Haagen-

L.,

målarinna, f. i Stockholm 1906, d. i Södertälje 1941, elev hos fadern, Jean Haagen. Hon har utfört porträtt.

LUNDSTRÖM, Gunnar YNGVE Kristoffer,

målare, konsthantverkare, f. i Göteborg 1885, d. 1961 i Sthlm, stud. på Valand, i Köpenhamn och Paris, resor i
ett flertal europeiska länder, Egypten och Palestina. Han har i olja och tempera utfört landskap, bl. a. från
Grekland och Spanien, även blommor. L. har också gjort glasmålningar och dekorativa arbeten i ett flertal
offentliga och privata byggnader, därav över 150 kyrkor. I London gjorde han 1929 dräkt- och scenbilder till
’’Kung Oidipus”.

LUNDSTRÖM-BJÖRN, THAGE, är f. i Boden 1914. Lundström-Björn är bl. a. repr. hos konung Carl XVI
Gustafs konstsaml. med ett större verk av jaktscen på Hunneberg, nya Sparbankshuset, Vänersborg, Vänersborgs
kommun, Svenska Mässan, Göteborg, Nya Blåsutkyrkan i Vänersborg, Föreningsbanken i Uddevalla, överluleå
Kyrkoråd, Nederlulcå Kyrkoråd, Umeå landsförsaml. Kyrkoråd, Samariter-hemmet i Uppsala,
Monumentalmålning av Kobergs slott 1977, samt Finska Ambassaden i Göteborg. Studier 1951 hos C.M.
Lindqvist, Vännäs, 1953 vid Konstfack, 1959 hos X:et Erikson.



LUTERKORT, EINAR Samuel, skulptör, f. i Stockholm 1905, har studerat vid akademien samt i Paris, Rom och
München. Han har modellerat flickfigurer, t. ex. Vera (Årsta, Sthlm), Kristus (Arhol-ma kyrka), faun- och
kvinnofigurer samt djur i vila, t.ex. Ätande lejoninna, Vilande älg, vittnande om skarpsynt naturiakttagelse. —
Traneberg.

LUTHANDER, CARL Fritiof Vaste, målare, f. i Motala 1879, d. 1967 i Sthlm, har studerat för Richard Bergh
samt på Valand, Göteborg; resor i Frankrike, Italien och Spanien. Han har utfört impressionistiskt uppfattade
landskap i olja och pastell med motiv från Stockholm och trakten däromkring; ofta med en glittrande vik av
Mälaren. En fin valörsak är vinterbilden. Utsikt, motiv från Söder (N. M.). L. har även gjort dekorationer till
Strindbergs Kronbruden. — Repr. i Mo. M., Norrköpings, Linköpings, Östersunds och Hudiksvalls museer.

LUTKENSCHWAGER, JOACHIM, trol. tysk skulptör, verksam i Sverige i början av 1700-talet. Hans arbeten
erinra om Buchard Prechts; nämnas må predikstol i Vassunda k:a och epitafium i Häverö k:a, båda i Stockholms
län.

LYBECK. 1. BERTIL L,

Grundsund, Bohusl. 1887, d. i Stockholm 1945, har studerat i Paris och London. Elegant har han illustrerat
Decamerone samt sagor ur Tusen och en natt. — Repr. i N.

M., G. K. M., och Drottningholms teatermus.

2. GUNNAR, Fredrik L., den förres bror, skulptör, tecknare, f. i Göteborg 1881, d. 1961 i Sthlm, stud i Paris.
Han har modellerat karaktäristiskt hållna porträttbyster, t. ex. J. Hederstedt, W. Klingspor, landshövding Edén,
självporträtt, brodern, adelsdamer m. fl.

LYCKE, OSKAR,

målare, f. i Sundsvall 1877, d. där 1927; mestadels utbildad på egen hand, resa i U. S. A. Han har huvudsakligen
utfört landskap med motiv från Indalsälven,
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energiskt, ofta kärvt hållna m. betonande av landskapets djärva linjer, även norrsken och solnedgångar, — Repr. i
norrl. museer.

LYNGE-AHLBERG.

1. Lars EINAR Herman Fritiof, målare, f. 1913, elev vid Sk. målarskolan, Malmö, hos Otte Sköld, Sthlm, samt i
Köpenhamn; resor i Tyskland, Frankrike, Italien etc. Han har — ofta i tempera — målat figurtavlor,
caféinteriörer samt landskap, även abstrakt. — Repr. Mo. M., M. M., mus. i Faenza.

2. Görel Martha MARGARETA

L. A., f. Adelborg, f. i Lidingö 1918; har studerat bl. a. för Otte Sköld. Hon har i blyerts eller tusch tecknat
djurmotiv. — Stockholm.

LYTH, HARALD,

målare, f. i Göteborg 1937. Utb.: Akademien. Arb. m. arkitektoniska kompositioner i sval färgskala. — Repr. i N.
M., M.

M. , H. M. K. — Lidingö.

LYTTKENS, ANNA Mane-Louise, f. Petrus,

skulptris, f. i Uppsala 1886, d. 1949, studier vid akademien samt i Berlin, Paris, Italien och Norra Afrika. Hon
har utfört ett stort antal figurer och större grupper i metall, marmor och trä, bl. a. i Stefanskyr-kan, Sthlm, m/s
Kungsholm, sv. studenthemmet i Paris, arbeten till sv. utställ-ningsbyggnaden i Paris 1925, dopfat i drivet silver i



kyrkan i Eskilstuna m. m. — Repr. i Röhsska mus. i Göteborg och M. M.

LÅRD, Johan GOTTFRID, målare, f. i Hudiksvall 1895, har studerat vid akademien och i Paris. Han har målat
porträtt och figurkompositioner, t. ex. självporträtt (Arvika folkhögskola), landskap och blomstudier. — Repr. i
N. M. och Hälsinglands museum. — Hudiksvall.

LÅÅS, EVY Ebba Kristina, målarinna, tecknare, f. 1923 i Spånga. Studier vid Edvin Ollers målarskola, Otte
Skölds målarskola, Tekniska skolan och

akademien. Studieresor till bl. a. Marocko, Tunisien, Spanien, Grekland, Italien, Ryssland och Japan. Friskt
flödigt sensuellt måleri. — Repr. i Mo. M. och i H. M. K.

LÅRN, HUBERT,

tecknare, f. i Ljungskile, Bohuslän, 1907, har studerat vid Slöjdföreningens skola i Göteborg. Anst. 1932 som
tecknare i Han-delstidn. (sign. "Hub”). L. har utfört dek. arbeten för ångbåtar och i Sahlgrenska sjukhuset, Gbg.
Han har även gjort illustrationer till noveller, karikatyrer etc. — Repr. i G. K. M., Göteborgs Teaterhist. mus., G.
H. M. — Göteborg.

LÖBERG.

1. Johan GUNNAR L., målare, f. i Strängnäs 1893, d. i Sthlm 1950, studier vid akademien samt i utlandet,
särskilt Polen. Han har i olja målat porträtt, t. ex. självporträtt, figurkompositioner, bl. a. med dockmotiv, gärna i
serier, stadsbilder, t. ex. Auktion, landskap och stilleben samt abstrakt måleri, ofta ett komplex av färgfläckar.
Särskilt i L:s porträtt och figursaker är koloriten gärna högt uppdriven. I landskapen har han ofta nått en
betydande monumentalitet. — Repr. i Mo. M., Strängnäs och New York.

2. BED A Elisabeth L., den förres maka, målarinna, f. i Hjo 1895, d. 1974, autodidakt. Målat porträtt, däribland
flera självporträtt, vanl. i litet format, landskap och stadsbilder bl. a. från Trosa, samt välkom-ponerade stilleben.
Ett nationellt drag utmärker hennes konst. — Repr. i Eskilstuna museum.

LÖFQVIST, Karl Gustav, GUNNAR, f. i Bollnäs 1916. Tecknare, målare, blomster- och figurteckningar samt
symboliska målningar. Deltagit i 12:e Corsianese-utställningen i Italien. Utb.: Noréns korre-spondensinst. 1930-
talet, kurser vid Ho-vedskous målarsk. i Göteborg, sommarkurs vid Akademia Pietro Vanucci, Perugia, Italien.
— Göteborg.

LÖFVING,HUGO,

målare, tecknare, f. i Ånimskog 1918. Utf.
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lyriska abstrakta bilder. — Repr. i mus. i Kalmar. — Göteborg.

LÖNBERG, Lorens (LARS), målare, f. 1726, d. i Hamburg 1811. L. var länge bosatt i Stockholm, där han
utförde en del ännu bevarade porträtt, for omkr. 1780 till utlandet och har utfört en del plafonder i Hamburg. —
Repr. i Fredriks-borgsmuseet, Danmark.

LÖNBLAD, Johanna Mana EMILIA, målarinna, f. i Kristianstad 1865, d. där 1946; stud. i Sthlm, i Paris bl. a.
för Léon Bonnat, i Rom etc. Hon har utfört porträtt och figurmålningar, gärna barn och unga kvinnor, samt
religiösa motiv, de senare med innerlig känsla. Tonen vanligen blond. Bland hennes arb. må nämnas: Hel.
Birgitta inför madonnan med barnet (Birgittas hus i Rom). — Repr. i N. M., M. M., i Buenos Aires, Vadstena
etc.

LÖNEGREN, HELENA Mathilda f. Mill-de,

målarinna, f. i Stockholm 1836, d. där 1901. Hon målade på sin tid populära genretavlor, t. ex. Musiklektionen.



LÖNNBERG, IVAN,

målare, f. 1891, stupad på franska sidan under världskriget 1918. Han studerade först för Wilhelmson, sedan i
Frankrike och har utfört impressionistiskt hållna gatupartier, figursaker, interiörer o. s. v. — Repr. i Mo. M. med
Kaféinteriör, Självporträtt, skissböcker m. m.

LÖNNBLAD, KJELL Edvin, målare, f. i Landskrona 1919; studier i Stockholm (tekn. lärareexamen), Frankrike
o. s. v. Han har utfört vackra strandbilder från norra Frankrike, friska vinterstycken från Göinge samt välstämda
blomstertavlor. — Hässleholm.

LÖNNBRO, ERNST Folke, tecknare, f. i Malmö 1902, d. 1973, autodidakt. Har i blyerts, kol tecknat landskap,
trädgårdspartier, hamnkvarter o. s. v., utmärkta av gott perspektiv och mjuk behandling.

LÖNNE, CARL RUDOLF, målare, f. i Långserud, Värml. 1874, d. i Hedemora 1948, har studerat på Valand
samt i Tyskland. Han har i olja och akvarell utfört porträtt, folklivsbilder och landskap, ofta med starkt sol- eller
ljussken. — Repr. i Karlstads mus. m. fl. st.

LÖNNROTH, Arvid FREDRIK, målare, f. i Göteborg 1823, d. nära Borås 1880. Han studerade för Staaf samt i
Tyskland. L. sysslade mest med djurmåleri särskilt hästar. Bland hans arbeten märkas Hästar i ett stall (Sthlms
slott) samt Ridknekt med två hästar (N. M.). Även repr. i Hallwylska mus., Sthlms och Linköpings mus.

LÖVBLAD, MARCUS, skulptör, f. i Njurunda 1895, stud. vid akademien och tekn. skolan i Sthlm, även i Paris.
Bland hans arbeten märkas: Morgon-rodnad (i förgyllad brons, utanför Sthlms Stadshus), portalfigur och relief i
Njurunda gravkapell, barnporträtt och smärre skulpturer. Erh. 2:a pris i tävlan om fontän till Lunds Stortorg. —
Stockholm.

LÖWEN, AXEL,

militär, målare, f. 1686, d. i Stralsund 1772. Han utförde bl. a. miniatyrporträtt i tusch: tre sådana av Karl XII
finnas i Skatt-kammarsaml. och ett porträtt i U. B.

LÖWENADLER.

1. GERDA L., arkitekt, f. av svenska föräldrar i London 1914, har studerat i England. Hon har haft anställning på
N. K:s heminredningsavdelning och är i London flitigt anlitad som egnahemsarkitekt samt vid heminredningar.

2. KARIN Margareta L., den förras tvillingsyster, skulptris, har studerat vid akademien samt The Siade school
university-coll., London, resa till Italien. Har modellerat figurer och grupper, bl. a. en uppmärksammad Pietä. —
London.

LÖWENADLER, KJELL Hermanson, målare, f. i Jönköping 1905, har studerat hos Wilhelmson, sedermera i
Paris och Italien. L. har målat goda porträtt bl. a. C. G. Lau-

297Löwendahl

Lööf

rin, biskop E. Rodhe och Rich. Lindström — även sådana i tusch — figurtavlor med sydländska motiv samt
landskap i brett skisserad stil från Frankrike och Italien. — Repr. i Institut Tessin, Paris och museet i Pau,
Frankrike. — Leksand.

LÖWENDAHL, FOLKE Hugo, målare, f. i Malmö 1901, stud. hos Otte Sköld och på akademien. Har utfört
porträtt, figurkompositioner och landskap. — Repr. i Örebro läns mus. — Stockholm.

LÖWENDAHL, GÖSTA, målare, f. i Sthlm 1910. Autodidakt. Studieresor i Italien, Frankrike, Spanien och
Tyskland. Har utfört kraftigt hållna landskap och stilleben i expressionistisk stil i hamonisk kolorit. Inköpt av
flera konstför. som Esso, Esselte etc. — Lidingö.

LÖWENH1ELM, HARRIET Augusta Dorotea,



målarinna, grafiker, författarinna, f. i Helsingborg 1887, d. på Romanäs sanatorium 1918. Hon var Kerstin
Cardons elev och studerade sedan vid akademien samt i England, Tyskland och Frankrike. Hon har utfört elegant
hållna figurer, stundom med bibi. motiv, genre, t. ex. Vagabond etc. — Repr. i N. M. och G. K. M.

LÖFWENSKIÖLD, Charles Emil, arkitekt, f. på Hassle-Säby, Skaraborgs län 1810, d. på Bergatorp 1888. Han
var särdeles intresserad av lantbruksbyggnader och har utgivit några planschverk med ritningar till dylika.

LÖFGREN, ERIK,

tecknare, målare, f. i Ljusne 1919. Utb.: Otte Sköld, Grande Chaumière Paris. Utf. enkla landskap i rena
impressionistiska färger. — Repr. i mus. i Hudiksvall. — Söderhamn.

LÖFGREN, GRETA, f. Ehn, målarinna, f. i Vaxholm 1884, d. i Stockholm 1944. Hon var elev hos Gillis Haf-
ström och Hildegard Thorell, studerade sedan vid akademien och i Paris. L. har utfört goda porträtt och stilleben
med blommor.

LÖFGREN, Nils Isak, prästman, tecknare, f. i Högsby, Kalmar län 1797, d. i Högsholm 1881. Han har gjort
exakta teckningar (och uppmätningar) av Ölands kyrkor samt Borgholms slottsruin, vilka sedan graverats.

LÖFGREN, Johan ROBERT, målare, f. i Arvika 1893, har studerat vid tekn. skolan och akademien i Sthlm,
vistats flera år i Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Han har målat porträtt och landskap, t. ex. Arbogaån,
Kvarnen i Tors-hälla o. s. v. — Repr. i Eskilstuna och Östersunds museer, Kungl. Operan m. fl. st. — Stockholm.

LÖWGREN, TORSTEN Konrad, målare, f. i Gävle 1903, har studerat på Berggrens målarskola, Sthlm, samt vid
akademien. Han har bl. a. utfört landskap med motiv från Stockholm och dess omgivningar. — Stockholm.

LÖFSTRÖM, Anders FOLKE, arkitekt, f. i Djursholm 1910; stud. vid tekn. högskolan, akademien och i
utlandet. han har bl. a. ritat läroverk i Karlskoga, lasarett i Eksjö m. fl. st., restaurerat sv. ambassaden i London
och legationen i Dublin. — Djursholm.

LÖWSTÄDT, Carl Theodor, målare, grafiker, f. i Stralsund 1789, d. i Stockholm 1829. Han utförde en del
porträtt i miniatyr samt ritade särdeles elaka karikatyrer. L. var en av Sveriges första li-tografer. — Repr. med
porträtteckningar i

N. M.

LÖWSTÄDT-CHADWICK, EMMA, se Chadwick, E.

LÖWSTEDT-ÅSTRÖM, EVA, se Åström, E.

LÖÖF, GERTRUD BENSOW-, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1926 i Stockholm. Studier vid Konstfack och
vid akademiens etsarskola för Emil Johanson-Thor och Harald Sallberg. Studieresor i Eu-
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ropa. I sitt oljemåler använder hon sig gärna av en blond färg. — Repr. i N. M., Norrköpings mus., Värmlands
mus. — Karlstad.

LÖÖF, INGEMAR Folke,

målare, tecknare, skulptör, f. 1929 i Kristi-

nehamn. Studieresor till Spanien, Frankrike, Italien. Hans måleri i olja omfattar landskap, hållna i en dunkel,
djupt klingande kolorit. 1953 smyckade han Kristinehamns krematoriekapell med stora målningar på
altarväggen. L. har även skulpterat, bl. a. har han skurit i trä. — Repr. i

N. M.
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MACFIE, GORDONAndrew, målare, tecknare, grafiker, f. i Ljung, Bohuslän, 1910, d. 1971, stud. Valand,
akademien, i England och Skottland. Han har i olja och akvarell utfört bohuslänska kustlandskap; även tecknat
likn. motiv och fartyg till sjöss. — Repr. i N. M., Uddevalla mus., Stat. sjöhist. mus. och H. M. K.

MACKLE, ROLAND, se Mockle.

MADSÉN, LARS Bertil, målare, f. i Vänersborg 1904, d. 1974, autodidakt. Han har utfört porträtt, landskap med
gamla byggnader i Dalsland samt höstmotiv. — Repr. i museet i Åmål. — Regissör i Radiotjänst.

MAGNUS, sign. för Johansson, M.

MAGNUS-LAGERCRANTZ, SIRI Elise, se Lagercrantz, S. E.

MAGNUS, CARL,

målare, tecknare, grafiker, f. 1943 i Getinge, Halland. Utbildad som grafiker på Bauhaus Situationiste och hos
Roberto Malquori i Florens. Studieresor i Europa. M. målar en sorts informella orgasmer, expressiva i färg och i
fräcka former. Även gjort teaterdek. till bl. a. Brechts ”Tredje Rikets Fruktan och Elände” på Arenateatern,
Halmstad, 1964. — Repr. i Mo. M., M. M., Borås konstmus., Hallands mus. i Halmstad, Umeå stads samlingar,
kulturministeriet i Köpenhamn. — Hörby.

MAGNUSSON, ERIK Allan,

Skulptör och målare, f, i Borgeby 1919. Utför figurer och porträttbyster. Stud. för bildhuggare Oskar Anderberg
och skulptör

Jonas Fröding. Studieresor i Europa. Landskap i olja med välstämd kolorit. — Borge-by.

MAGNUSSON, Axel GEORG Harald, målare, f. i Örebro 1907, d. 1974, stud. vid tekn. skolan och akademien i
Sthlm, hos Jon-And samt i Paris. — M. har utfört teaterdekorationer av suggererande styrka, bl. a. till Hamlet,
Fedja, Bödeln, Melodien som kom bort, Kanske en diktare, Geishan o. s. v. — Repr. i Drottningholms teater-
mus. — Stockholm.

MAGNUSSON, GUSTAF, målare, grafiker, f. i Stockholm 1890, d. 1957, stud. vid akademien samt i Danmark,
Norge, Tyskland och Italien. Han har utfört porträtt av flera kungl. personer, bl. a. prins Eugen, G. Trolle-Bonde,
borgmästare Fant, C. Åderman m. fl., måln. i alfresco i Gustaf Vasa-skolan i Sthlm, fresker i Göteborgs
konserthus, porträttserien Stadshusets män (i torrnål) o. s. v. — Repr. i N. M., Mo. M., i W., München, Uffizier-
na. Florens, i British mus., London, Brooklyn, m. fl. st.

MAGNUSSON, IVAR, målare, f. i Tengene, Västergötland, 1878, d. i Göteborg 1927, autodidakt. Påverkad av
allmogekonst, Nolde, Sallinen m. fl. har han utfört groteska figurtavlor och dystra fantasier: skendöda,
självmördare o. s. v., hållna i tunga, svarta, mörkgröna toner. Var repr. i Conrad Pineus och Hj. Gabrielssons
saml.

MAGNUSSON, JOHANNES,

målare, tecknare, orgelbyggare, f. i Näs-

hult, Småland, 1804, d. i Lemnhult, Små-
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land, 1875; autodidakt. Han målade bibliska motiv, påminnade om arbeten av Per Hörberg, t. ex. altartavlor i
Skirö och Lemnhults kyrkor samt målningar i Åseda k:a. De ståtliga orgelfasaderna i Skirö, Valbjö. S. Solberga
och Korseberga äro också ritade av M., som även byggde orglar, inalles 23 st.



MAGNUSSON, RAGNVALD Enar, målare, f. i Göteborg 1904, stud. på Valand och i Paris. Han har utfört
figurkompositioner, naket samt landskap från Frankrike och Spanien. Utförandet gärna naivistiskt med suggestiv
färg. — Repr. i Mo. M., G. K. M., Borås, Gävle museum o. M. M. med självporträtt. — Göteborg.

MAIDANJUK, OSEP, målare, f. i Kamanetz-Podolsk, Ryssland, 1886, d. 1961 i Sthlm, studier i Ryssland,
Polen, Paris och Rom, bosatt i Sverige sedan 1917. Han har utfört landskap, särskilt fjällmotiv från Jämtland,
brett målade i kraftig kolorit, ofta i vinter. — Repr. bl. a. i mus. i Kiew, Wien och Berlin.

MAJESTATIS (verkliga namnet okänt), gotländsk stenmästare, även kallad Tryde-mästaren, verksam under
senare hälften av 1100-talet. Han har utfört portalen till Hablingbo kyrka samt huggit flera dopfuntar, t. ex.
Barlingbo på Gotland och den särdeles förnäma, figurrika funten från 1160 i Tryde, Skåne, vars kyrka även anses
byggd av honom. M. var också verksam vid domkyrkobygget i Lund

MALM, GUNNAR Albin, målare, f. i Norra Ströö, Skåne, 1905, elev på Skånska målarskolan. Han har i olja
utfört välstämda landskap, vanl. med skånska motiv. — Malmö.

MALM, Johan GUNNAR Sigfrid, målare, f. i Malmö 1909, studier vid Sk. målarskolan samt i Paris. Han har
utfört landskap med väl insatta figurer, vanligen i tempera. — Malmö.

MALM, Gustaf Nathanael, svensk-amerikansk målare, f. i Svarttorp, Småland, 1869, d. 1928 i Kansas, U. S. A.

Han emigrerade 1889 till U. S. A., där han målat landskap och även verkat som tecknare.

MALM, JOHN Emanuel, målare, skulptör, f. i Stockholm 1900; privata studier. Han har i olja utfört gatumo-tiv
och landskap samt modellerat reliefer och friskulpturer, ofta i trä. — Stockholm.

MALM, RUNAR,

målare, f. 1930 i Motala. Studier för Lennart Spong samt under resor i Spanien. Målar med förkärlek landskap
med idylliska björkdungar i harmoniska och varma färger. — Repr. bl. a. i Motala stads samlingar.

MALM, SVEN Gustaf Otto, arkitekt, f. i Botkyrka, Sthlms län, 1902; har utbildats vid tekn. högskolan och
akademien. Han har bl. a. ritat ett flertal stationsbyggnader, privathus, sportstugor m. m. — Ansv. utgivare av
Palettskrap 1930—33. — Stockholm.

MALMBERG, Bror Karl, arkitekt, f. i Stockholm 1818, d. i Göteborg 1877. Han har gjort ritningarna till teatern
i Göteborg, restaurerat öster-malmskyrkan i Sthlm m. m.

MALMBERG, ERIK Wilhelm, målare, f. i Göteborg 1906, stud. på Valand och under resor i Danmark och
Norge. Han har utfört porträtt, landskap och stilleben. — Göteborg.

MALMBERG, JOSEF, målare, f. 1836, d. 1874. Han har utfört religiösa motiv, bl. a. i kupolen i Hedvig
Eleonora k:a i Sthlm samt genretavlor, bl. a. Domaredans på Häverö. — Repr. med teckningar i N. M. och M. M.

MALMBORG, Nils ARNE, målare, tecknare, grafiker, f. 1924 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningens skola
och Valands målarskola. Studieresor till Danmark, Holland, Frankrike, Spanien, Italien och Tahiti. Geometrisk
formstil med fina variatioenr i ljus och ton. —
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Repr. i Västerås stads och Lidköpings konstförenings samlingar.

MALMBORG, Carl Fredrik von, major, gymnastiklärare, tecknare, akvarel-list, f. 1815 i Vretaklosters socken,
Östergötland, d. 1893 i Linköping. Redan under sin Karlbergstid blev M. känd som en skicklig tecknare. Större
delen av hans produktion tillkom efter avskedet från armén 1866, då han ägnade sig åt att komponera
urskogslandskap i teckning och lavyr. — Repr. i N. M. och Norrköpings mus.

MALMBORG, Per (PELLE) Richard, målare, grafiker, f. i Jönköping 1869, d. i Gränna 1953; stud. bl. a. vid



akademien i Stockholm, sedan i Paris. Han har utfört porträtt, figurkompositioner, t. ex. Mammon (Folkets Hus,
Sthlm), landskap samt ett stort antal tidningar och böcker, dessutom dekorationer till teatrar i Stockholm.

— Repr. i N. M.

MALMESTRÖM.

1. AKKE Hugh M., målare, grafiker, konsthantverk., f. i Göteborg 1894, d. 1968, stud. i hemstaden, Rom,
München och Paris. Han har utfört folklivsskildrin-gar: bröllop och midsommarfirande från Dalarna, landskap,
träsnitt samt glasmosaiker med religiösa motiv i åtskilliga kyrkor i Sverige t. ex. Siljansnäs och utlandet (bl. a. i
Vatikanen, Rom). — Repr. i Örebro och Leksands museum.

2. AKKE BJÖRN M., den förres son, skulptör, målare, f. i Hamburg 1922, har bl. a. studerat i Frankrike. Han har
format abstrakta saker i järn, även målat likn. — Repr. med ”lekskulptur” i Haparanda. — Helsingborg.

MALMGREN, AXEL Petter, målare, grafiker, tavelrestaurator, f. i Lund 1857, d. i Enköping 1901. Han
studerade för Perséus, vid akademien och i München. M. har utfört gentestycken och interiörer, stundom
realistiskt torra, men utmärkta i färgen, dessutom landskap. Han tjänstgjorde flera år vid N. M. som restaurator.

— Repr. i N. M., K. B. och Lunds univ. mus.

MALMQVIST, Alexander Magnus, målare, f. i Ask, Skåne, 1796, d. i Malmö 1853- Han studerade vid
akademin samt i Frankrike, men drabbades på 1830-talet av sinnessjukdom. Han utförde några figurtavlor med
nordiska ämnen, t. ex. Brage och Idun, samt porträtt, t. ex. Es. Tegnér (Lunds univ. bibi.), ett ypperligt
självporträtt i miniatyr finnes i N . M., även repr. i U. B.

MALMQUIST, ERNST Gustaf Robert, målare, f. i Stockholm 1889; studier på olika skolor i Uppsala,
Stockholm och Köpenhamn, tesot i utlandet. Han har utfört välstämda landskap, gärna med höstmotiv. —
Stockholm.

MALMQUIST.

1. Knut GUSTAF Emil M., skulptör, f. i Stockholm 1865, d. 1926; stud. vid akademien samt i utlandet. Hans
största arbete är ryttarstatyn över Carl X Gustaf (framför Nord. museet, Sthlm). M. har även utfört porträttlika
byster, t. ex. Wieselgren (Humlegården, Sthlm), Selma Lagerlöf (N. M., G. K. M.) samt Gustaf V.

2. SANDRO M., den förres son, målare, regissör, f. i Ziirich 1901, har studerat i Göteborg, England, Frankrike
och Tyskland. Han har utfört ett stort antal teaterdekorationer vid olika teatrar i Sthlm och Göteborg. F. d.
direktör vid Stadsteatern i Malmö.

MALMROS, Anna Katarina (NANNY), målarinna, f. i Malmö 1816, d. där 1894. Hon studerade bl. a. i Paris
och hade i Malmö en egen målarskola, där bl a. Gustav Rydberg var hennes elev. M. målade på sin tid mycket
beundrade landskap, gärna med motiv från Skåne.

MALMROS, Nils Lorens, svensk-amerikansk arkitekt, f. i Malmö 1861, studerade hemma och i Danmark samt
emigrerade 1880 till U. S. A., där han i New York ritat flera skyskrapor, bland dem Singer building (42 vån.) vid
Broadway.
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MALMROS, SVEN Haquin, målare, grafiker, f. i Malmö 1897; stud. i Stockholm. Bland hans arbeten må
nämnas aktstudier, strandmotiv, landskap i snö

o. s. v. — Hälsingborg.

MALMROS, THORE, målare, tecknare, f. i Svedala, Skåne, 1914, har mest studerat på egen hand. Han har
utfört landskap med slättmotiv, hållna i välstämd färg, dessutom vackert tonade kolteckningar. — Svedala.



MALMSTEDT, Nils BERTIL, målare, tecknare, grafiker, f. 1926 i ökna, Jönköpings län. Studier vid
Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola. Studieresor i Europa. M. målar nonfigurativt i en
gråtonad skala. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.

MALMSTEDT, HANS Axel, målare, f. i Falun 1893, har studerat vid Althins målarskola samt akademien i
Stockholm, vidare i Köpenhamn och Paris. Han har utfört några landskap, men framför allt porträtt, bl. a. Gustaf
V (W. 6 i Stockholm och Göteborg), överste G. A. Lewenhaupt (Sk. kavallerireg:t, Helsingborg), Hj. Meissner
(musikhist. museet, Sthlm), H. Hammar, Tore Svennbetg, Alice Trolle m. fl. — Sthlm.

MALMSTEN, CARL Per Hennk, arkitekt, f. i Stockholm 1888, d. 1972, prof. namn 1936. Han har ritat ett antal
praktmöbler, bl. a. till stadshuset, Sthlm, konungen, konserthuset etc. samt dessutom enklare, särdeles vackra och
ändamålsenliga möbelmodeller; även ritningar till egna hem. — Repr. i N. M., R., New York etc.

MALMSTEN, EIGIL,

målare, tecknare, f. 1921 i Solna. Studier vid akademien 1942—47 och studieresor i flera länder i Europa.
Arbetar med olja och akvarell, dels naturalistiskt och dels rent abstrakt. — Repr. i Mo. M., Sthlms stad och Solna
stads samlingar. — Färjestaden.

MALMSTRÖM, Johan AUGUST, målare, f. i Västra Ny, Östergötland, 1829,

d. i Stockholm 1901. Han studerade vid akademien, sedan i Düsseldorf, Paris och Italien; professor vid
akademien 1867 samt dess direktör 1887—93. M. målade först några notdiska ämnen, t. ex. Kung Heimer och
Aslög samt Ingeborg mottar berättelsen om Hjalmars död (båda i N. M.). Senare tillkom den folkloristiskt
betonade Älvalek (N. M.) samt flera genreartade tavlor med småbarn i det fria, t. ex Grindslanten,
Skvallerbyttan, Sista paret ut (de båda sistnämnda i N. M.) och Lillans födelsedag (G. K. M.). M. utförde även
en del landskap, vanligen i akvarell och gouache med motiv från Småland, Värmland o. s. v. (i

N. M. och G. K. M.), vilka utmärkas av fin naturuppfattning. I Älvalek har han fått fram en poetisk stämning.

MALMSTRÖM.

1. GUSTAV Lorentz M., skulptör, konsthantverkare, f. i Malmö 1887, har studerat bl. a. i Paris, Berlin och
Köpenhamn. Han hat modellerat porträttbyster, mytologiska motiv i relief, religiösa ämnen, t. ex. Kristushuvud,
m. m. M. har även komponerat föremål i tenn, bl. a. föt Expo, New York, 1939. — Repr. i Mo. M., M. M.,
Ystad, Lunds och Tomelilla mus.

2. VERA Margareta M., den förres maka, målarinna, konsthantverkare, f. i Kristianstad 1904, stud. mest i
utlandet. Hon har i olja och tempera utfört textila applikationer med figurscener och landskap, i hög grad
konstnärliga och vittnande om livlig fantasi och fin färgkänsla. — Repr. i Postmuseum, Stockholm, applikation i
Sv. Tobaks AB, Teatergrillen, Sthlm m. m.

MALMSTRÖM, HEDVIG Dagmar Elisabeth,

målarinna, tecknare, grafiker, f. 1927 i Halmstad. Studier vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid
akademien i Köpenhamn 1953—58. Studieresor till Grekland, Turkiet, Italien. M. har företrädesvis målat
landskapsmotiv, porträtt och figur-bilder. — repr. i N. M., H. M. K.

MALMSTRÖM, Johan HENNING, målare, f. i Malmö 1890, d. 1968, stud. i Köpenhamn, Tyskland, Italien och
Eng-
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land. Han har utfört ett flertal väl träffade porträtt samt prunkande blomsterstycken, vanligen i pastell. — M. är
representerad med Blomsterstilleben och porträtt av Bo Bergman i Mo. M., vidare i M. M., Helsingborgs,
Landskrona och Tomelilla museer, Gripsholm, även i U. S. A.



MALMSTRÖM, NILS André, milare, tecknare, f. i Trelleborg 1936. Utb.: Sk. målarsk., akad. Köpenhamn. Utf. i
starka färger stadslandskap o. isolerade figurer. Off. arb.: bl. a. Stengodsrelief Trelleborgs rådhus, skulptur i
Tingshuset Trelleborg. — Repr. i M. M. o. Malmö stads samlingar. — Trelleborg.

MALVIN, Sven,

f. 1923 i Hjärsås förs., Kritianstads län. Målare, skulptör, författare, fotograf, filmare. Internationellt känd för
sina skulpturer och filmer. Inbjudningar: Ubbeboda intern, symposium, 74. Göttinger konstmässa 74. Göttinger
konstmässa 75. Konstmässan i Köln 75. Charlottenborg Kvin-deudstilling Köpenhamn 75. Uddeboda
båtsymposium 76. International Communication Event Peace Please, Huset Köpenhamn 77. Documenta 6 Kassel
77. Louisiana Danmark 78. Artists Union Japan 79. Speekers Corners Oslo 80. Utställningar: Goult, La Coste,
Cannes Frankrike. New Reform Aalst, Bryssel, Belgien. Amsterdam, Mastrisch, Holland. Köln, Göttinger,
Kassel, Väst-Tyskland. Huset, Louisiana, Danmark. Svea-galleriet, Ubbeboda Center, Bäckaskogs slott. Skånska
Konstakademien, Galleri Löderup, Sverige, Separat vandringsutställning i japan 1974 — 1979- — Repr. i
Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Danmark, Algeriet, Indien, U.S.A., Argentina, Polen, Kanada,
England, Norge, Island och Japan. Tillhör sedan 1968 Drakabyggar-na, Örkelljunga.

MANDELBERG, Johan Edvard, svensk-dansk målare, f. på sjöresa 1730, d. i Köpenhamn 1786. Han studerade i
Paris och Rom och slog sig 1758 ned i Köpenhamn, där han 1763 blev professor. M. utförde bataljstycken, stora
dekorativa målningar med motiv ur Iliaden för Christians-

borgs slott (uppbrunna 1794), landskap och genre. — Repr. i S. M. K.

MANDELGREN, Nils Månsson, målare, tecknare, f. i Ingelsträde, Skåne, 1813, d. i Stockholm 1899. Han
genomvandrade en mängd landskap i Sverige och målade flera små friska utsikter, men mest för att avteckna allt
som han fann kulturhistoriskt värdefullt: kyrkor, profana byggnader, interiörer, folkdräkter, husgeråd m. m.
Samlingen, utgörande flera tusen blad, förvaras i Lunds univ. (delvis utgivna). M. tog även initiativet till en
slöjdskola samt deltog i bildandet av Sv. slöjdföreningen och Konstnärsgillet.

MANDERSFELD, se Marderfelt.

MANKELL, Otto AUGUST, tecknare, f. i Göteborg 1838, d. på Lidingö 1885, stud. vid Chalmers och
akademien. Han litograferade stora utsikter över Göteborg, Stockholm och Visby, svenska fältslag o. s. v. samt
gjorde teckningar till illustrerade tidningar. — Repr. i G. K. M. och Tekn. museet, Stockholm.

MANN, GUNILLA,

målarinna, tecknare, grafiker, skulptör, född i Göteborg 1947. Stud. vid Slöjdföreningen (konstindustriella
skolan) i Göteborg och Hovedskous målarskola. Studieresor i Europa. 1979 inbjudan av kulturministeriet i
Rumänien med utställning i Bukarest och Constanta. Skildrar gärna i sitt måleri människors vardag och fest med
en poetisk klangfärg. Ofta folkskildringar i intensivt lysande färger med drömkaraktär. — Repr. i Nässjö
kulturhus. — Stockholm.

MANNHEIMER.

1. CHARLOTTE Emma M., f. Abrahm-son, målarinna, f. i London 1866, d. i Göteborg 1934. Hon studerade i
London, Köpenhamn, på Valand och i Paris samt har utfört känsligt uppfattade porträtt och fint tonade landskap.
— Repr. i N. M., G. K. M. och N. O.

2. AGNES M.-Heiberg, se Heiberg.
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MANKER, JAN Torbjörn, målare, f. 1941 i Sthlm, Studier vid akademien, grafiska skolan. Som målare
autodidakt. Studieresor i England, Frankrike, Ryssland, U. S. A. Stora, svajiga rytmiska former flätas om
varandra i bildytan. Använder ibland en schablon och målar efter den. — Repr. i Mo. M., M. M., Norrköpings



och Västerås museer. — Stockholm.

MANSTADT, Johan Wilhelm, skulptör, f. 1722, d. 1788. Han fick flera beställningar i Tyskland, särskilt i
Hamburg, där han utförde en stor mängd figurer för rådhusets ex- och interiör.

MARCH1, GIUSEPPE, italiensk stuckatör, verksam 1701—02 vid Drottningholms slottsbygge, mästare till taket
i rikssalen, tak i Salsta slott etc.

MARCUS, GERT Olof, målare, tecknare, skulptör, f. 1914 i Hamburg. Studier vid Otte Skölds målarskola, vid
Ateneum i Helsingfors. Studieresor till Köpenhamn, Oslo, Antwerpen o. Frankrike. Under krigsåren arbetade M.
med naturskildringar från stockholmstrakten i olja och pastell i brett, expressivt manér. Omkr. 1950 övetgick M.
till motivgrupper av rent geometrisk karaktär. Monumentalkomp. i krematoriet i Rättvik 1955 i marmor, i nya
polishusets huvudentré i Sthlm i marmor. — Repr. i N. M., Sthlms stads-mus., Norrköpings mus. och Västerås
konstförenings konstgalleri. —- Stockholm.

MARCUS, MAX,

målare, f. i Stockholm 1879, d. där 1955. Han har målat ganska entoniga stadsmo-tiv, gärna med snö, även
kustlandskap från Skälderviken.

MARDERFELDT, (Mardefeld, Manders-feld) GUSTAF von,

svensk-tysk målare, f. omkr. 1660, d. i Pommern 1729. David von Krafft var troligen hans lärare. M. målade
porträtt, särskilt miniatyrer, bl. a. Peter d. Store (i N.

M.).

MARIN, KARL,

målare, skulptör, f. 1926 ijunsele. Studier

vid akademien, Sthlm, och akademien i Köpenhamn. Studieresor till Japan och Australien. Expressionistiskt
måleri, arbetar även i plast. — repr. Repr. i Mo. M., Norrköpings mus. — Stockholm.

MARKELIUS, SVEN Gottfrid, arkitekt, f. i Stockholm 1899, d. 1972, stud. vid tekn. högskolan och akademien
samt under resor i utlandet; stadsplanedi-rektör i Stockholm 1944. M. har bl. a. ritat konserthus i Hälsingborg,
tekn. högskolans kårhus (jämte U. Åhrén), flera affärs-och privathus i Sthlm, byggnader till utst. i Sthlm 1930
samt till svenska avdeln. på New York Expo 1939. — Repr. i N. M.

MARKHED, SVEN ERIK Birger, målare, f. i Väckelsång, Kronob. 1., 1925; stud. i Malmö samt under resor, bl.
a. i Frankrike och Spanien. Han har målat franska och spanska landskap, även brett hållna stilleben. — Malmö.

MARKLUND, BERTO, skulptör, tecknare, f. 1931 i Malmberget. Studier vid akademien och för Sven
Lundqvist. Utfört en utomhusskulptur i teak för folkhögskolan i Skellefteå. — Repr. i

N. M., Mo. M., M. M. och Västerås konstmuseum m. fl. — Stockholm.

MARKLUND.

1. BROR Hjalmar M., skulptör, f. i Hu-sum, Ångermanland, 1907, har studerat vid akademien, prof. där 1959,
samt vidare i Frankrike, Italien och Tyskland. M. har mest modellerat figurer i rörelse och vila, t. ex. Benno,
Sittande yngling, fontänen Badande ungdom (torget i Varberg), bronsportar till Stat. hist. mus., prisbelönt grupp
till Malmö mus., den robusta statyn Thalia i Malmö stadsteater, relief till krematoriet i Malmö, Moder med barn
(Stockholm), skulptur på Kanslihusets gård i Sthlm, monument över Gustaf Dalén etc. — Repr. N. M., Mo. M.,
Arkivet i Lund m. fl. st. — Stockholm.

2. Oskar WIUAM M., den förres bror, skulptör, f. i Gideå, Västernorrl. 1., 1912, studerat vid akademien. Han har
bl. a. modellerat reliefer till Folkets hus i Mal-

20 — Svenska konstnärer
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mö, portal i konstsmide till Kumla stadshus, barngrupp i Gubbängen samt figurer i trä med lappmotiv och
primitiv hållning. — Stockholm.

MARKLUND, ERIK Leo, målare, skulptör, f. i Kiruna, Norrbottens län, 1909, har bedrivit självstudier. Han har
utfört landskap, allegorier och symboliska motiv, även framträtt som tecknare och författare. — Repr. med
målningar i Malmuddens skola och Norrbottens mus. i Luleå.

MARKSON, HARALD Arthur, målare, f. i Uppsala 1909, elev av Otte Sköld, men mest utbildad på egen hand.
Han har i olja utfört figurgrupper, stadsbilder och stilleben med blommor. Motiven utmärkas ofta av
vardagstristess, men äga målerisk charm. — Repr. i Upplands konstför. samling och Folkskoleseminariet,
Uppsala.

MARUNG, LARS Carlsson, målare, verksam på 1690-talet, särskilt i Västergötland. I Orslösa och Melby kyrkor
har han målat apostlagestalter samt en altartavla i Väla k:a; vid sistnämnda arbete tillsamman med sin broder
Anders.

MARMÉN, AINA se Sundborg, A.

MARN, STIG,

målare, f. i Hudiksvall 1912, d. 1966 i Tänndalen, har studerat i Stockholm, Paris och Antwerpen, resor i
Tyskland, Belgien och Frankrike. Han har utfört figurkompositioner, ofta med religiösa motiv, landskap och
stilleben.

MARTIN, EDNA,

konsthantverkare, f. i Göteborg 1908, stud. på Slöjdfören:s skola. Hon har utfört ett tacknämligt arbete på det
textila området, bl. a. som chef för Sv. hemslöjd 1946—51 och sedan sistnämnda år som direktris för
Handarbetets vänner. — Repr. i

N. M., R. och Trondheim. — Lidingö.

MARTIN, ERNST (pseudonym för Benedikt, Ernst Martin),

målare, tecknare, f. 1882 i Wien. Kom

som flykting till Sverige 1939. Han började här teckna och måla en fantasikonst, som har många yttre likheter
med Hills och Ernst Josephsons sjukdomsverk. — Repr. i Mo. M.

MARTIN.

1. ELIAS M., målare, f. i Stockholm 1739, d. där 1818. Han ritade först skeppsorna-ment och målade sedan
några veduter från Sveaborg. Efter studier i Paris, där han bl. a. tog intryck av Greuze, for M. till England och
utförde flera präktiga landskap samt studerade samtidigt Wilsons målningssätt. Efter hemkomsten målade M.
flera landskap i olja och akvarell samt stack några blad i koppar (andra stuckos av brodern). Särskilt akvarellerna
äro utomordentligt fint och lätt utförda. Likaså målade M. några historiska ämnen samt åtskilliga goda porträtt.
— M:s verksamhet har varit av stor betydelse för den senare svenska lanskapskonsten, och han hade flera elever,
bland dem Linnerhielm, Nordqvist och Eckstein. I N. M. finnas av honom själv bl. a. självporträtt, Carl Mikael
Bell-man. J. T. Sergel, flera engelska landskap samt utsikter över Stockholm, i G. K. M. självporträtt och flera
landskap samt i M.

M. Motiv från Uppsala. — Repr. i Landets större museer, K. B. och U. B.

2. Johan FREDRIK M., den förres bror, grafiker, f. i Stockholm 1755, d. där 1816. Han utbildade sig till
kopparstickare i England och har gjort mästerliga blad efter broderns målningar. Hemkommen utgav han ett par
album med gravyrer samt stack på beställning åtskilliga porträtt i blandat manér för att slutligen övergå till



akvatin-tan, vilken han blev en mästare att behandla. M. har också utfört planscher och teckningar till litterära
arbeten. — Repr. i

N. M., Nord. mus., K. B., Uppsala univ. m. fl. st.

3. Fredrik Erik M., son till M. 1, grafiker, f. i London 1776, d. i Stockholm 1854. Han studerade för fadern och
på akademien samt har stuckit en del blad i blandat manér: porträtt och motiv efter Hille-ströms tavlor. — Repr. i
N. M., K. B. och Uppsala univ.
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4. Elias Fredrik M., den sistnämndes son, f. 1804, d. 1854. Han var bosatt i Nyköping och har litograferat ett
flertal utsikter, bl. a. från Kalmar, Norrköping, Linköping, Uppsala, Jönköping och Västervik. — Repr. i N. M.
och K. B. med litografier.

MARTIN, Seth Roland, målare, grafiker, f. i Gävle 1886, d. i Stockholm 1925. Han har utfört flera goda porträtt,
särskilt av militärer, samt djurtavlor, gärna hästar på kapplöpningsbanor. M. var även framstående som tecknare
och etsare.

MARTIN, TYR Herbert, målare, grafiker, teaterdek., f. i Stockholm 1915, stud. i olika skolor. Han har
huvudsakligen utfört lanskjp. Dek. mål. vid Malmö stadsteater 1945—54, dek.chef vid Norrk.-Linköp.
stadsteater sedan 1954. — Repr. i H. M. K. — Norrköping.

MARTINSSON, ANDERS, målare, verksam i början av 1500-talet. Hans figurframställningar äga en dekorativ
prägel, t. ex. S:t Lukas målande madonnan, Valö kyrka, Uppland, signerad 1525.

MARTINSSON, JÖRGEN, skulptör, f. i Malmbäck 1935. Utb.: Konstfack, akademien. Arb. med ironiska
”antiskulpturer”, med förskjutningar av olika former och sammansmältningar till nya former. Off. arb.: Relief
Daltorps kyrka, Mariapolikliniken Sthlm, skulptur Täby bibi. m. fl. — Lidingö.

MASELL, DAN MARTIN, målare, f. i Kumla, Närke, 1910; elev hos Ollers och på akademien, studieresor i
England och Frankrike. Han har målat landskap, vanligen ängsmarker och skogspartier. — Södertälje.

MASOLLE.

1. Erik HELMER M., (hette först Ohlsson), målare, grafiker, f. i Siljansnäs, Dalarna, 1884, d. 1969 i Stockholm.
Stud. vid tekniska skolan och akademien i Sthlm. Han har utfört flera karaktäristiska, kraftigt hållna porträtt, bl.
a. av H. Schiick, Zom, Gustaf V (sv. legationen, Washington),

prins Carl, Shaw, John Forsell m. fl. samt dessutom landskaps- och figurmålningar med dalallmoge, t. ex. Mellan
by och sätet, Timmerhuggare, En gammal folkvisa, Flicka som stickar strumpor (tillhör Lunds studentkår) m. m.
Penselföringen är flott och färgen vanligen blond. — Repr. i N. M., Gripsholm, Ateneum, Helsingfors, Brooklyns
mus., U. S. A.

2. AINA Gerda Lucia M, f. Stenberg, den förres hustru, målarinna, f. i Stockholm 1885, har studerat vid
akademien samt i England och Frankrike. Hon har målat friskt hållna sagomotiv till egna eller andras barnböcker,
broschyrer för R. K., illustrationer till julpublikationer, Barnens adventskalender sed. 1933 m. m. — Stockholm.

MASON, MATS Gustaf, målare, f. i Eskilstuna 1894, studier på Valand och i Paris. Han har målat landskap från
norra Afrika, kraftigt hållna porträtt och nakna figurer, gatuscener, interiörer och blommor. — Stockholm.

MASRELIEZ.

\. Jacques Adrien M., fransk-svensk skulptör, f. i Frankrike 1717, d. i Stockholm 1806. Han kallades 1748 till
Stockholm för att utföra en del ornaméntala arbeten till slottet. Särskilt märkes dekorationerna å predikstolen i
slottskapellet.

2. LOUIS Adrien M., den förres son, målare, f. i Paris 1748, d. i Stockholm 1810. Han var endast ett år gammal



när han kom med fadern till Sverige. M. studerade först vid akademien, målade ett par altartavlor och studerade
sedan i Paris och Rom; till Sverige återkom han 1783. M. har utfört dekorationer till Haga, till Drottningholms
och Stockholms slott samt dessutom tavlot med antika motiv, allegorier o. s. v. Han blev 1784 professor vid
akademien samt blev av betydelse för samtidens unga konstnärer. Bland hans elever må nämnas Limnell och
Westin. M:s rumsinredningar äro särdeles vackra i sin art och liksom hans stafflitavlor starkt påverkade av
antiken. — Repr. bl. a. i N. M., G. K. M., W. och M. M, K. B., K. Slottet, Konstakademien.
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i. Jean Baptiste M., den föres bror, skulptör, f. i Stockholm 1753, d. där 1801. Han studerade vid akademien,
utnämndes till hovbildhuggare och fortsatte sedan sin utbildning i Frankrike. M. har utfört dekorativa arbeten på
Sthlms slott, ritade möbler m. m.

MATTINEN, SEPPO, målare, grafiker, f. i Helsingfors 1930, stud. bl. a. på Slöjdfören:s skola i Gbg och
akademien i Köpenhamn. Han har utfört figurkompositioner, interiörer och stilleben. — Göteborg.

MATTON, IDA Elisabeth, målarinna, skulptris, f. i Gävle 1863, d. där 1940, har studerat vid tekn. skolan i Sthlm
samt i Paris. Hon har modellerat porträttbyster och reliefer, t. ex. Molière (Dramat, teatern). T. Magnusson
(Sandviken) o. Nathan Söderblom, monument över Gustaf Vasa (Gävle), Lokes straff (Sthlms stadshus), vidare
konstindustriella föremål samt landskap med motiv från Frankrike.

MATTON, Knut Vilhelm, målare, tecknare, f. i Gävle 1901, har studera på olika konstskolor i Sthlm. Han har
utfört genresaker, landskap, gärna med snö, samt blommor. — Gävle.

MATHSSON, MATSON,

MATTSON, MATTSSON:

MATHSSON, BRUNO, möbelarkitekt, f. i Värnamo 1907, mest självstudier i Göteborg. I viss mån banbry-tare
för bekväma sittmöbler, praktiska hopslagningsbord, även nya byggnadskon-struktioner. — Repr. i N. M. och
konstindustrimuseerna i Köpenhamn och Prag samt i Museum of Modern Art i New York. — Värnamo.

MATTSON, Gert ERIC, målare, tecknare, f. i Trelleborg 1905, stud. på Sk. målarskolan, Malmö. Han har utfört
skånska kust- och hamn- och stads-motiv, bl. a. från gamla Trelleborg utförda för Trelleborgs mus.

MATTSON, HENRY, målare, f. i Göteborg 1887, d. 1971, utb.: på egen hand. Han har utfört mariner och
stämningslandskap samt stora väggmålningar i posthuset i Portland, Maine. — Repr. i flera amerikanska museer
samt i Vita Huset, Washington. — Woodstock, N Y U. S. A.

MATTSSON, INGEGERD Kristina!. Yll-ner,

målarinna, f. i Stockholm 1926; stud. på Konstfackskolan, i Paris etc. Hon har utfört känsligt och psykologiskt
betonade porträtt, blommor och trädgårdsmotiv, mjukt behandlade. — Stockholm.

MATTSON, JANE Elisabeth, skulptris, f. i Stockholm 1906, d. 1951, har skulpterat på akademien, bl. a. för
prof. Sjögren, samt vidare i Paris. Hon har utfört porträtt och friskulpturer.

MATTSSON, JOHNNY, skulptör, konsthantverkare, f. i Gävle 1906, d. 1970, stud. på egen hand, bl. a. i
Köpenhamn. Han har utfört arbeten i trä, t. ex. väggdekorationer, dörrar, dopfunter, abstrakta skulpturer
utnyttjande träets egenart, etc. — Repr. i N. M., Mo. M., R., Örebro, Trondheim m. fl., Gävle och Norrköpings
museer.

MATSON, LARS Göran, målare, f. i Sorsele 1933. Autodidakt. Studieresor i flera länder bl. a. USA. M. skildrar
i oljemålningar framför allt den döende lapplandskulturen, med lappar, timmer-körare och flottare. Off. arbeten:
Centralskolan Sorsele, Medborgarhuset Lycksele, Essobanken, IBM Conn. USA, Minneapo-lis, Nobelstiftelsen
Stockholm m. fl. — Repr. Västerbottens läns museum i Umeå. — Sorsele.



MAUTNER.

1. RichardM. målare, f. i Potsdam, Tyskland, 1888; studier i ett flertal länder, han har utfört abstrakta målningar,
gärna i litet format.
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2. INGRID Elisabeth Hillevi M., f. Wetterhall,

den förres hustru, målarinna, f. i Västervik 1904; stud. i Skånska målarskolan, i Stockholm och Paris. Hon har
utfört figursaker och landskap i enhetlig, ofta dämpad färg. — Repr. i M. M. — Lund.

MAYNE, HENRY,

målare, f. i Köpenhamn 1891, har studerat där samt i Paris; resor i Frankrike och Belgien. Han har företrädesvis i
akvarell utfört landskap från Skånes ostkust, Bornholm

0. s. v., hamnmotiv, båtar på slip m. m. Utförandet är flott och brett med harmonisk kolorit. — Repr. i M. M.,
Simrishamn och Tomelilla. — Lund.

MAZER, Carl Peter,

målare, f. i Stockholm 1807, d. i Neapel 1884. Han studerade vid akademien och i Paris. Var länge bosatt i S:t
Petersburg och lämnade Sverige definitivt 1856. M. anlitades mycket som porträttmålare, och hans konterfej äro
karaktärsfulla, medan färgen ofta är tung. Bland hans bästa porträtt är

C. J. L. Almquist (i Nordiska museet), fru Bendix, författaren G. H. Melin (båda på

N. M.) samt A. F. Lindblad (på Grips-holm). — Även repr. i G. K. M.

MEIJER, MEYER:

MEIJER, Johan MAURITZ, grafiker, f. i Stockholm 1883, d. där 1901. M. var särskilt känd som xylograf och
gjorde en mängd illustrationer till huvudstadspressen samt till flera litterära arbeten.

MEYER, klockgjutarsläkt, verksam i Stockholm.

1. GERTM., f. i Tyskland, d. i Stockholm omkr. 1858, anställdes av staten som ”styck”- och klockgjutare.

2. JOHAN M., den förres son, d. i Stockholm 1679- Arbeten av honom finnas ännu i svenska och finska kyrkor.

3. GERHARD M. d. ä., den sistnämndes son, f. 1667, d. 1710, gick i faderns fotspår. Klockor, gjutna av honom,
finnas flerstädes inom landet.

4. GERHARD M. d. y., son till M. 3, konstgjutare, släktens mest bekante medlem, f. i Stockholm 1704, d. 1784.
Han göt till en början endast klockor, men övergick till verklig konstgjutning, bl. a. flera grupper och
medaljonger för slottet, dekorativa arbeten till karolinska gravkoret i Riddarholmskyrkan m. m. Likaså göt han
efter Larchevesques modell Gustaf Vasas staty vid Riddarhuset, men lyckades illa med densammes Gustaf II
Adolf.

5. GERHARD M., den yngste, son till M. 4., konstgjutare, d. 1797. Han var den siste av släktens direktörer för
kungl. styck-gjuteriet, en era, som varat halvtannat århundrade.

MEYER.

1. John FREDRIK M., grafiker, f. i Havel-berg, Brandenburg, 1806, d. i Stockholm 1893. Han studerade vid
akademien i Berlin, bosatte sig 1842 i Stockholm och grundade där en litografisk anstalt.

2. OTTO Johan Fredrik M., den förres son, konstgjutare, f. i Stockholm 1852, d. där 1933. Han studerade vid
akademien samt i Tyskland och Italien. M. har på ett förträffligt sätt gjutit en mängd statyer under sista
decennierna i Sverige, bl. a. Magnus Stenbock (Helsingborg), Karl XV, Karl X Gustaf, S:t Göran och draken



(alla i Sthlm), Linné (Chicago), Bältesspännarna (Göteborg) o. s. v.

3. WILHELM Fredrik M., den sistnämndes broder, grafiker, f. 1844, d. i Stockholm 1944; har utfört en mängd
skickligt gjorda träsnitt och trästick till tidningar o. s. v. — Repr. i N. M.

MEIJER, STURE Assar, målare, skulptör, f. 1931 i Skellefteå landskommun. Studier vid Academie Libre.
Studieresor bl. a. till Frankrike och Belgien. M. arbetar i en nyexpressionistisk anda, vital, nästan barbariskt rå
och kraftfull. Off. arbeten: ”Solvända”, vägg i arkitekturglas till Ålderdomshemmet, Skellefteå. ”Passera”,
trappsmide till skola i Skellef-
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teå. — Repr. i H. M. K., Västerbottens läns mus. och Jämtlands läns mus. — Kåge •

MEYER, WILHELM,

målare, grafiker, f. i Stockholm 1880, d. 1957, har studerat vid tekn. skolan i Sthlm. Han har målat landskap,
mestadels med motiv från sörmländska skärgården, dessutom utfört färglitografier, teckningar m. m.

MELANDER, Adolf EMIL, arkitekt, f. i Stockholm 1845, d. 1933, studerade i utlandet, bl. a. i U. S A., där han
fick ett andra pris vid tävlan om kongressbibliotek i Washington. Han har ritat flera kyrkor i Finland och Sverige,
större bostads- och affärshus i Sthlm och Göteborg, stadsplaner etc. — Repr. i Östersunds stads museum.

MELANDER, NILS Ivar, tecknare, f. i Gävle 1895, har studerat vid tekn. skolan i hemstaden; teckn.
lärareexamen. Han har gjort en mängd illustrationer i dagspressen, i Sv. Dagbladet sedan 1938, polit. karikatyrer,
bokomslag, reklamteckningar m. m. — Repr. i Stockholms stadsmuseum och Gävle museum. — Enskede.

MELANTON.

1. ERLAND Anders M., målare, tecknare, f. i Arvika 1916, d. 1968. Studier vid h. konstind. skolan samt under
resor i Norge. Prof. ak. 1963—68. Utf. porträtt, bl. a. självporträtt, figursaker, t. ex. Bödeln, Maskerad figur,
interiörer och stilleben, ofta med kubistiskt hålln. — Repr. i flera mus., bl. a. N. M., Mo. M. och Värmlands mus.

2. KAISA Britta M., den förres maka, tecknare, grafiker, konsthantverkare, f. i Stockholm 1920, stud. vid H. K.
S. samt under resor i Danmark och Norge. Hon har utfört grafiska blad med figurer, landskap och stilleben samt
textila arbeten. — Repr. i N. M., Rhösska mus. samt Tyskland, England och USA. — Stockholm.

MELIN, CARL Osiar,

arkitekt, f. i Visby 1877, har studerat vid

tekn. högskolan och akademien. Han har ritat flera bankbyggnader i Malmö, Visby, Karlskrona o. s. v.,
handelsgymnasium i Malmö, Sv. Sockerbol. byggnad i Malmö (jämte S. Wallander), stadshus i Nässjö,
byggnader för Malmö stad och Stockholm etc. — Stockholm.

MELIN, DA G Edvard Teodor, arkitekt, f. i Skata 1887, genomgått tekn. högskolan och akademien, har ritat ett
stort antal privatbostäder i Sthlm och landsorten. — Stocksund.

MELL, BÖRJE,

målare, f. i Stockholm 1911, har studerat vid akademien samt i Oslo. Han har bl. a. utfört landskap. — Repr. i N.
M. med grafik och i Riksby folkskola, Stockholm, med oljemåln. — Sundbyberg.

MELLGREN, Carl Magnus, medaljgravör, f. i Marstrand 1806, d. i Helsingfors 1886. Han var elev hos
Lundgren i Stockholm och har utfört flera minnespengar, vittnande om teknisk färdighet och god smak. Bland
dem må nämnas över Bellman, Tegnér, Wallin m. fl. 1 Helsingfors, där han länge var bosatt, gjorde han bl. a.
relieffriser på universitetsbiblioteket.

MELLSTRÖM, ROLF Allan, målare, grafiker, tecknare, f. i Stockholm 1896, d. där 1953; har studerat på



Althins målarskola samt i ett flertal länder i Europa och norra Afrika. Han har målat djurtavlor, särskilt fåglar i
havsbandet, skickligt insatta i naturen och med väl studerad rörelse, t. ex. Trutungar (Norrköpings museum) samt
På grunnerna (G. K. M ). — Repr. i W. samt museerna i Nyköping, New York och Los Angeles. — M. har även
illustrerat flera litterära arbeten samt utarbetat manus till fågelfilmer.

MESCH, ALBERT Olson, (sign. stundom Bert Mesch),

målare, f. i Sundsvall 1870, d. 1945, utbildad i Stockholm som dekorationsmålare, elev hos Tallberg i etsning.
Har utfört realistiskt hållna porträtt i blyerts o. etsning, dessutom linjesäkra figursaker och landskap. — Repr. i
N. M.
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1. Cecilia GUSTAVA Vilhelmina M., mönsterriterska, f. i Visby 1866, d. 1936. Utom en del målningar har hon
gjort arbeten i hemslöjd och jämte nedannämnda utgivit tidskriften Konstslöjden i hemmet.

— Repr. i Östergötlands mus., i Linköping och i Gotlands fornsal i Visby.

2. Maria ANNA M., den förras syster, medaljgravör, f. i Visby 1868, d. där 1946; har studerat vid h.
konstindustriella skolan i Sthlm, i Frankrike, Tyskland, Italien o. s. v. Hon har utfört ett flertal smakfulla
medaljer.

MEURUNG, ALEXANDER, målare, f. 1730, d. i Stockholm 1771. Han fick titeln ”hovdessertmålare” och var
anställd vid hovkonditoriet. Dessutom utförde han porträtt i pastell eller miniatyr, hållna i ljus ton med
grönaktiga skuggor.

— repr. i N. M.

MEYTENS, MARTIN van {von), d. y., svensk-österrikisk målare, emalj- och miniatyrmålare, f. 1695 i Sthlm, d.
1770 i Wien. Studerade i Holland, England, Frankrike, Italien, Österrike och porträtterade kungafamiljerna och
furstehusen i olika länder. Under sin vistelse i Sverige 1730—31 utförde han bl. a. två bröstbilder i naturlig
storlek av Fredrik I och Ulrika Eleonora d. y. (Gripsholm) och två miniatyrer i gouache (Drottningholm).

MICHÉEW, ELENA,

målarinna, f. i Berlin 1899, d. 1972, bosatt i Sverige sedan 1922, elev hos Simonsson, i Paris och Italien. Hon har
utfört porträtt, modellfigurer, trädgårdsmotiv och blommor i livlig kolorit. — Repr. i Karlstads mus.

MIJTENS, se Mytens.

MILA, JOEL,

målare, konsthantverkare, f. i Jönköping 1895, stud. i Göteborg och Paris. Han har utfört olika kompositioner i
flera kyrkor, bl. a. i kyrkan i Träslövsläge i en radikalt expressionistisk och originell stil. — Repr. i G. K. M. —
Göteborg.

MILLAR, JOHNNY,

målare, f. i S. Ving, Västergötland, 1855, d. nära Kalmar 1939, stud. vid akademien och i Norge. Han utförde
dekorativa arbeten, bl. a. i småländska kyrkor, porträtt, romantiska landskap och stilleben. — Repr. i Kalmar
mus.

MILLES.

1. Carl Wilhelm Emil M., skulptör, f. d. professor, f. i Lagga, nära Uppsala, 1875, d. i Lidingö 1955; har studerat
vid tekn. skolan i Sthlm, i Paris och München, professor vid akademien 1920—31, mestadels vistats i U. S. A.
sedan 1929. Han slog igenom med monumentet över Sten Sture (utanför Uppsala) och har sedan utfört ett stort



antal skulpturer, vanligen av imponerande mått och dekorativ, gätna arkaise-rande hållning. Nämnas må: Gustaf
Vasa (Nord. museet), Bågskytt (vid Liljevalchs konsthall, Sthlm), Schéele (Köping), fontänen Europa
(Halmstad), Sjöfartsmonu-mentet (Helsingborg), Franzén (Härnösand), Folke Filbyter (Linköping),
Poseidonfontänen (Göteborg), Orfeusfontänen (Stockholm), Industrimonumentet (Tekniska högskolan),
Flygatmonumentet (Kar-laplan, Sthlm), Solsångaren (Stockholm), Pegasus (Malmö), Systrarna (Simrishamn),
Skridskoåkande änglar (Malmö), Delawa-remonumentet (Wilmington, U. S. A.), Pegasus (Des Moines, Iowa),
Trons källa (Washington), War memorial (Worches-ter, Mass.), m. m. Med en roterande staty av en indian i S:t
Paul, U. S. A., har M. slagit igenom i Amerika. — M. är representerad i Mo. M., G. K. M., M. M„ W.,
Glyptoteket i Köpenhamn, i London, Wien, Berlin och Brüssel.

2. OLGA M., f. Granner, den förres maka, målarinna, f. i Steiermark 1874, d. 1967 i Graz, Österrike, har studerat
i München och Paris. Hon har utfört ett flertal porträtt, ofta i tempera.

3. RUTH Anna Maria M., systet till M. 1, skulptris, tecknare, f. i Vallentuna, Stockhlms län, 1873, d. i Rom
1941, har studerat vid tekn. skolan och akademien i Sthlm, resor i Frankrike och Tyskland. Hon har bl. a.
modellerat: Efter väntan vid
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havsstranden (ink. av sv. staten), Liten krympling (N. M.) o. s. v., dessutom illustrerat sagoböcket. — Repr. i N.
M.

4. EVERT Joel Vionville M., halvbror till M. 1, arkitekt, f. i Lagga 1885, stud. vid tekn. högskolan och i
utlandet. Han har ritat privatbostäder, trädgårdsanläggningar bl. a. åt Carl M. på Lidingön, restaurerat flera
kyrkor och herrgårdar, ritat kyrkan i Tureberg, Högalidskyrkan, Björnö herrgård, rest. Sigtuna rådhus, anlagt
kyrkogårdar m. m. — Stockholm.

M1LLHAGEN, LARS Bertil, skulptöt, f. 1936 i Kristianstad. Studier vid Konstfack och vid akademiens avd. för
skulptur 1956—61. Off. arb.: Vanadisba-det, Sthlm. — Repr. i Mo. M. — Stockholm.

MILLICH, NICOLAES, flamländsk skulptör, kom 1669 till Sverige med uppdrag att utföra en del dekorativa
arbeten till Drottningholm. Här gjorde han fyra statyer till en serie: Apollon och sånggudinnorna. Dessutom
modellerade M. ett par marmorbyster av Karl XI :s tidigt avlidna söner, prinsarna Gustaf och Ulrik. Hans arbeten
äro tämligen schablonmässiga och själlösa.

MILTON, SVEA, se Folder.

MOBERG, HARRY,

målare, f. i öregrund 1927. Utf. surrealistiska landskap i vackra färger. Off. arb.: Utsmyckning f. Kristinehamns
stad och Sv. Riksbyggen. — Repr. i mus. i Karlstad. — Kristinehamn.

MOBERGER, ELSA Augusta, f. Schultz, målarinna, f. i Stockholm 1879, stud. vid akademien och i utlandet.
Hon har målat porträtt, landskap, från olika länder samt blommor. — Repr. i K. B. och museet i Seattle. —
Stockholm.

MOCKLE, (Mackle) ROLAND, stenhuggare, möjl. tysk, verksam i Sverige under senare hälften av 1500-talet.
Han arbetade ett par år på slottsbygget i Uppsala och kom 1559 till Kalmar, där han huggit

flera vackra portaler samt uppsatt den av Domenicu Pahr ritade, förnämliga slotts-brunnen. M. var även anställd
vid Borgholms slottsbygge. Han dog 1581.

MODIN, Axel HENNING, tecknare, f. 1904 i Klinte församling, Gotlands län. Studier för Carl Wilhelmson
1920—21. Med inlevelse och känsla tecknar han det svenska landskapet. I teckningar från bl. a. Gotland arbetar
M. med sparsamma medel i ett svart-vitt manér, och lyckas återge de atmosfäriska värdena och ljusförhållandena.
— Repr. i N. M.



MOELL, SVEN,

målare, tecknare, f. i Göteborg 1894, har studerat i hemstaden, Köpenhamn och Paris. Han har utfört figursaker
och landskap; hans tidigare arbeten ha en ljus kolorit med impressionistisk uppfattning, senare produktion i en
djupare färg och dekorativ hållning. — Repr. i G. K. M., Skövde och Gävle mus. och Hantverksinstitutet i
Stockholm. — Göteborg.

MOESCHLIN, ELSA, f. Hammar, målarinna, f. i Stockholm 1879, d. i Schweiz 1950; stud. i Paris etc. Hon har
utfört figursaker, t. ex. Fäbodkulla, djurtav-lor, landskap, ”dalafantasier” i allmogestil samt sagoillustrationer. —
Repr. i N. M., Chur, Dresden m. fl.

MOESCHUN, MARY, textilkonstnärinna, f. 1928 i Borås. Studier vid Konstfack. Studieresor i Europa. Utst. i
Sverige och utlandet. Off. arbeten: i Tändsticksbolaget, Jönköping, ridå och inredning ’ ’ De outsagda orden' ’ i
nya stadsbiblioteket i Jönköping. M. gör fantasifulla vävnader med surrealistiska mönster. — repr. i N. M. och
Californien. —Jönköping.

MOGENSEN, Paine MOGENS, arkitekt, f. i Falun 1900, d. 1969, utb.: tekn. högskolan och akademien;
stadsarkitekt föt Klippan och Åstorp. Han har ritat hyreshus och villor, krematorium i Karlshamn, folkskola i
Ljungby, silos samt i Helsingborg brandstation, industribyggnader och badhus.
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MOHAMMAR, ANDERS Vidar, skulptör, f. 1912 i Östersund. Studier vid Tekniska skolan, H. K. S. sam i
Paris. Verksam som porträttskulptör och har bl. a. utfört porträttbyster av skådespelarna Gösta Ekman (1935, ex.
hos Sv. teatern i Helsingfors och Teatermus., Drottningholm), Thor Modéen (1940, Teatermus., Drottningholm)
och Louis Jouvet (1948, Institut Tessin, Paris).

MOHED, DAVID Ivan, målare, tecknare, f. i Stigtomta, Södermanlands län. Studier vid akademien 1922—23.
Han har utfört akvareller, pasteller och svartkritteckningar med motiv från Dalarna och Södermanland, målningar
med sagomotiv och religiösa ämnen. — Repr. i N. M.

MOHED, Karl WALDEMAR, målare, f. i Nyköping 1902, stud. vid olika skolor och akademien. Han har utfört
ka-raktärsfuila porträtt, figursaker, landskap

— ofta från Öland — samt stilleben, gärna i pastell. — Repr. i N. M. ochTekn. museet, Stockholm. — Malmö.

MOLANDER, MATS ERIK, arkitekt, tecknare, f. i Göteborg 1912; har studerat vid tekn. högskolan. Han är
särskilt känd som skämttecknare och har utgivit samlingar i albumform. — Repr. i N. M. — Stockholm.

MOLBECK, Rut INGRID Monica, f. Cös-ter,

målarinna, f. i Landskrona 1914, har studerat vid akademien i Köpenhamn. Hon har utfört landskap, stadsbilder
och hamnmotiv, hållna i få, men välstämda toner.

— Ramlösa brunn.

MOLIN, BRITA,

målarinna, tecknare, f. i Skara 1919; stud. hos Grunewald, Otte Sköld och i Paris. Hon har gjort abstrakta saker, t.
ex. Brända tomten. — Repr. i N. M., M. M., Linköpings, Sundsvalls och Falbygdens mus. samt i Paris och U. S
.A. — Stockholm.

MOLIN.

1. JOHAN Peter M., skulptör, f. i Göteborg 1814, d. i Vaxholm 1873- Han studerade först i Köpenhamn för
Bissen och for sedan över Paris till Rom. Här utförde han bl. a. en Herdegosse (i N. M.), Sovande backantinna
(N. M.) samt några poträtt-byster. M. for sedan hem och utnämndes till vice professor samt modellerade några
medaljonger för N. M:s fasad, varpå han åter reste till Paris, där han utformade den kända gruppen



Bältesspännarna (ett ex. i

G. K. M., ett annat utanför N. M.), fylld med dramatisk spänning. Bland M:s övriga skulpturer må nämnas statyn
Carl XII, som är mindre lyckad, samt den stora fontänen i Kungsträdgården, vilken onekligen är av de mest
dekorativa verken. En grupp. Nornorna, gjöts i silver och skänktes till kronprinsessan Lovisa vid hennes
förmälning. Ett flertal av M:s arbeten finnas i G. K. M. Han syssl. även något med målning och har bl. a. utfört
ett gott självporträtt (på Gryt, Valdemarsvik). Även repr. i G. K. M., Nord. mus. ocb Linköpings mus.

2. Carl HJALMAR Valentin M., den förres son, arkitekt, grafiker, f. 1868, d. 1954 i Gryt, Östergötl., har studerat
vid tekniska skolan och akademien. M. är mest känd som skicklig etsare och har utfört mjukt hållna blad med
motiv från städer i Spanien och Italien. Han har också målat liknande motiv i akvarell. — repr. i N. M., Stat. hist.
mus., G. K. M., Norrköpings mus. och L. U. K.

MOLIN, PELLE,

författare, målare, f. i Multrå, Ångermanland, 1864, d. i Bodö, Norge 1896. Han studerade tre år vid akademien
och har utfört landskap: norrlandsälvar, bymotiv etc. M. var en skarpsynt iakttagare; hans dukar äro ibland något
överarbetade, men rymma ofta en äkta stämning. I Sollefteå fanns 1938 en stor utställning av hans efterlämnade
målningar. — Repr. i N. M.

MOLIN, Anders VERNER, målare, f. i Rättvik, Dalarna, 1907, har studerat vid akademien samt i Frankrike och
Italien. Han har utfört porträtt samt halvt filosofiska, excentriska och naivistiskt

313Molitor

Morssing

hållna motiv, t. ex. spöklika effekter, s. k. ”mörkskuggor”. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., och Norrköpings
och Dalarnas mus. — Stockholm.

MOLITOR, OSCAR Linus, målare, f. i Sannafors, Närke, 1889, d. 1970, stud. på Valand för Wilhelmson, sedan
i Paris. Han har målat mjukt hållna porträtt, naket samt landskap. — Repr. i

G. K. M.

MONTAN, ANDERS (Olsson), målare, f. i Ingelstad, Skåne, 1845, d. i Düsseldorf 1917. Han studerade vid
akademien i Köpenhamn, därpå i Stockholm och slutligen i Düsseldorf, där han blev bosatt till sin död, upptagen
med beställningar, bl.a. från Kruppfirman. M. var en av de sista düsseldorfarna och har utfört genretavlor o.
interiörer, ofta m. eldskens-effekter samt ganska dunkel kolorit. — Repr. med sju arbeten i M. M. och särdeles
väl i Kulturhistoriska museet, Lund, även i Landskrona mus.

MORALES-SCHILDT, MONICA (Mona) Ulrika,

glaskonstnärinna, f. 1908 i Göteborg. Studerade fem år vid H. K. S. och 1936 vid Paul Colins reklam- och
målarskola i Paris. Studieresor i Europa, Egypten m. fl. Sedan 1956 är hon anställd vid Kosta glasbruk i Småland
som glaskonstnär. Med sin formfantasi har M., inte minst inom det färgade glaset, skapat sig en position bland
landets glasskapare. — Repr. i N. M.

MOREAU, NILS Petter, målare, f. i Stockholm 1898, d. 1964 i Malmö, stud. i Malmö och Paris. Bland han
arbeten märkas impressionistiskt fångade, monumentalt hållna landskap med fjäll-och kustmotiv, enstaka träd
etc.; koloriten är genomgående välstämd.

MORETTI, GIUSEPPE Alessandro, skulptör, f. i Italien 1870, d. 1953 i Sthlm; utbildad i Piacenza och Milano.
Han har blivit flitigt anlitad som porträttskulptör i Sverige och har bl. a. modellerat Gustav V (Bl. a. i
arméförvaltn.), general Balck,

prof. Siegbahn, ärkebiskop Eidem och Selma Lagerlöf.

MORIN, SVEN (Nilsson), målare, träsnidare, f. i Gnosjö, Småland, 1747, d. där 1813. Han studerade en kort tid



vid akademiens principskola, men var eljest autodidakt. M. har skurit och målat predikstolar och altartavlor i
småländska kyrkor, bl. a. Bosebo (flyttad till Kultur-hist. museet i Lund).

MORSSING, GRETA Charlotta, konsthantverkare, f. i Stockholm 1880; studier i Danmark och England. Hon
har bl. a. utfört konstnärliga bokband, adresser etc. — Stockholm.

MORSSING, Per GUNNAR, arkitekt, f. i Stockholm 1878, d. där 1946; har studerat vid tekn. högskolan och i
utlandet. Han har bl. a. ritat gravkapell i Nyköping, L. M. Ericssons industribyggnad i Paris, kyrkor, biografer
och privathus i Sthlm samt stadsplan för Atlas-Dieselområdet där.

MORSING.

1. Paul Mårten LEOPOLD M., målare, f. i Uppsala 1887, d. 1971, utb.: vid Althins målarskola samt på
akademien, studieresor i Danmark och Frankrike. M. har utfört goda porträtt, t. ex. Min mor, Ture Rang-ström,
samt landskap, de senare ofta aftonstämningar från småländska slättbygden. — Repr. i Kalmar mus. och
Gripsholm.

2. Hans Gustaf IVAR M., den förres son, målare, f. i Ängelholm 1919; elev av sin fader, Edvin Ollers och
Griinewald. Han har i olja utfört landskap och stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M., Kalmars och Jönköpings mus.
— Stockholm.

MORSSING, LOUISE (Ise), målarinna, skulptris, kostymtecknare, teaterchef, f. 1878 i Östersund, d. 1969 i
Stockholm. Stud. vid Tekniska skolan och vid akademien. Studieresor till flera länder i Europa. M. var
konstnärligt verksam på flera olika områden: hon har målat landskap i akvarell och olja, skulpterat porträtt och
utfört dekorativa reliefer bl. a. i f. d.
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Filadelfiakyrkan vid Sveavägen, Sthlm, och har på egen ateljé i Sthlm och Paris utfört scenkostymer, såväl för
teater som för balett, bl. a. för danskonstnärinnan Birgit Åkesson och för Marsyasteatern i Sthlm, där hon var
chef sedan 1956 till sin död.

MORTEN-GLUD, KAI, målare, f. i Århus 1912. Studier vid Dek. skolan i Hamburg och Wien. Studieresor i
Spanien, Italien och Frankrike. M. målar landskap i romantisk-impressionistisk stil och har bl. a. utfört arbeten
för Svensk Filmindustri och flera filmer. Har utställt i gallerier i Köpenhamn, Hamburg och Madrid. —
Stockholm.

MOSSBERG, Elis GUNNAR, målare, f. i Stockholm 1903. Studier för Torsten Palm 1918—20, och Karl
Gullberg 1924—25. Studieresor Tyskland, England, Frankrike, Spanien, Grekland. M. målar intima landskap,
gärna från Gotland och ofta strandmotiv med båtar. Off. arbeten:

O. K. Huvudkontor, Stockholm. — Solna.

MUNCH-NISTED, HANS Christian, målare, f. 1897 i Ry, Dover socken, Danmark. Började måla 1940,
framträdde 1956 med en separatutst. i Galerie Aistetica i Sthlm. Hans arbeten utförs i långsamt tempo i en
ovanlig och komplicerad gouacheteknik med ett överskikt av vax, som förlänar färgen skärpa och klarhet. Hans
ämnen är genomgående formade ur minnet, utan modell, och han gör framför allt stilleben med fiskar och
grönsaker, någon gång landskap och fantasikomp. — Repr. i Mo. M.

MUNKUNDE, KRISTINA, grafiker, f. i Malmö 1936. Utb.: Konstfack, akadem., Friedländer o. Hayter Paris.
Utf. mest färggrafik med naturmotiv. — Repr. i N. M., M. M., mus. i Helsingborg, Örebro. — Stockholm.

MUNKTELL-KYLBERG, ELSA, målarinna, f. i Skellefteå 1917. Utb.: Otte Sköld, akademien. Utf. romantiska
och realistiska landskap och figurer samt abstrakta dekorativa utsmyckningar och mosaik. Offentl. arb.:
Bronsreliefer Bolinder-



Munktell Eskilstuna. Äv. ill. tidskr. — Nykvarn.

MUNTHE.

1. ALFM., målare, f. i Stockholm 1892, d. 1971, stud. vid akademien samt under resor i utlandet. M. har målat
porträtt, bl.a. självporträtt (Mo. M.), figurmålning samt landskap, ofta idylliska mälarstränder (ett par i G. K. M.,
W. och Mo. M.). Han har också utfört takmålningar i Mälarhöjdens kapell och Karol. sjukhusets doprum,
dekorativa arbeten i hotell Malmen, Sthlm, gjort rumsinredningar, ritat textilmönster, bl. a. altarbonad i Skövde
krematorium, tapet för hovrätten i Umeå m. m. — Även repr. i N. M., M. M. och Nyköpings mus.

2. TORUNM., f. Brate, den förres hustru, målarinna, f. 1891, har utfört själfulla porträtt, blommor och idylliska
landskap. — Repr. i Mo. M. och Örebro mus.

MUNTHE, ANNA K. E, se Norstedt,

J. R.

MUNTHE-SANDBERG, se Sandberg, S.

MUNTHE-de WOLFE, Astrid, se de Wolfe.

MYHRMAN, ACKE Henrik, målare, tecknare, f. i All Helgona förs., Södermani. län, 1904, har studerat vid
akademien samt i New York. Han har utfört figursaker och landskap i olja och akvarell, dessutom teckningar av
reklaman. — Stockholm.

MULLER, Anders Emanuel, miniatyrmålare, f. i Stockholm 1761, d. där 1829- Han har utfön flera goda porträtt
i gouache, t. ex. självporträtt (G. K. M.) samt dessutom stilleben. — Repr. i N. M. med Fruktstycke.

MULLER, Georg Albert, målare, f. i Berlin 1803, d. 1864, kom som ung till Stockholm, där han var
dekorationsmålare vid operan och ansågs på sin tid som mycket skicklig. 1845 blev han medlem av
konstakademien. — Repr. i N. M. och Drottningholms teatermuseum.
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MÜLLER, Hans Georg (JÜRGEN), tysk-svensk målare, kom 1677 till Stockholm, d. där 1713. Han utförde bl.
a. porträtt, altartavlor samt plafonder, de flesta numera förstörda.

MÜLLER, KARL,

tysk-svensk grafiker, kom till Stockholm 1817, d. däromkr. 1831. Han var den förste, som i Sverige utförde
litografier, bl. a. porträtt och stockholmsutsikter. Officinen övertogs sedermera av L. Fehr.

MÜLLER, MORTEN,

norsk landskapsmålare, f. 1828 i Holme-strand, Norge, d. 1911 i Düsseldorf. M. bedrev studier vid
Düsseldorfsakademien 1847. År 1851 vistades M. i Stockholm, där han blev Marcus Larsons medhjälpare. —
Repr. i N. M., G. K. M., M. M. och Kungl. slottet.

M ÜNNICHHO VEN, HENDRIK, nederländsk målare, f. trol. i Utrecht, d. i Stockholm 1664. Han anställdes
1650 av drottning Kristina och har målat några porträtt, t. ex.J. Silfverstierna, men kopierade f. ö. mest andras
arbeten, särskilt av David Beck, dessutom mytologiska ämnen efter olika mästare. En kopia efter D. Beck,
föreställande M. G. de la Gardie, finnes på Gripsholm.

MÜNSTER, BERNT van, tysk stenmästare från Vestfalen, verksam i Vadstena, där han bl. a. högg gavlar och
fönsterinramningar på slottet, utförde en gravvård (1592-1602) över hertig Magnus i Klosterkyrkan etc.; han har
också gjort arbeten i Linköpings domkyrka.

MYRÉN, John Oscar HENRY, målare, grafiker, f. i Bengtsfors 1906, autodidakt. Han har i olja, pastell, gouache
och monotypi (enl. ny metod) utfört porträtt, modellfigurer och framför allt hamn-och sjöstycken i harmonisk



färg. — Repr. i

H. M. K., Stat. sjöhist. mus. Sthlm, Göteborgs sjöfartsmus., Marinmus. Karlskrona, Vänersborgs, Uddevalla och
Östersunds mus. samt i USA. — Göteborg.

MYRÉN, Niis Oskar PAUL, tecknare, målare, skulptör, f. i Stockholm 1884, d. i Räknäs 1951; stud. vid tekn.
skolan därst. Han har utfört landskapsmålningar och skulpturer, men framför allt ett stort antal teckningar från
finska frihetskriget på uppdrag av finska regeringen.

MYTENS (Mijtens).

1. MARTIN M., d. ä., nederländsk-svensk målare, f. i Haag 1648, d. i Stockholm 1736. Han studerade i Holland
och kom till Sverige 1677. M:s bästa arbeten äro målade före 1700, och bland dessa märkas: Amiral Siöblad och
hans maka, C. G. Baner med maka, Nils Bielke, Ebba Horn (de båda sistnämnda på Skokloster) samt Olof
Rudbeck (Uppsala univ.). Koloriten är i M:s tidigare målningar blek och förnäm för att efter 1700 bli oklar och
grumlig. Jämte Ehrenstrahl var han tidens främste porträt-tör i Sverige. — Repr. i N. M., G. K. M., Uppsala univ.
och Domkapitlet i Karlstad.

2. MARTINM., d. y. (skrev sig vanl. Mey-tens), svensk-tysk målare, den förres son, f. i Stockholm 1695, d. i
Wien 1770. Han var faderns elev och reste till flera länder i Europa, där han blev mycket uppskattad som
miniatyrist i emalj. Bl. a. avkonterfejades Ludvig XV och tsar Peter. Efter nya studier i Italien övergick M. till
oljemåleri och utförde under ett uppehåll i Sverige flera goda porträtt bl. a. av kung Fredrik med gemål samt den
ypperliga gruppen Carlos Grill med maka och dotter. — Han är repr. med flera dukar i N. M., därav ett
självporträtt, även i G. K. M., Drottningholm, Gripsholm, Dresden och Wien m. fl.

MÅNSSON, Carl FILIP, målare, f. i Svenstorp, Skaraborgs län, 1864, d. 1933- Han studerade vid tekn. skolan
och akademien i Sthlm, sedermera i Finland och England. Utom några föga kända stafflitavlor har M. dekorerat
ett flertal byggnader, bl. a. rådhuset i Borås, Nyköpings tingshus, Rydsgård i Skåne, konsistorihuset i Västerås,
kyrkan i Sundbyberg m. m. På ett skickligt sätt förstod han att förena gamla traditioner med en modern
uppfattning. — Hade i Sthlm en
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mycket besökt målarskola. — Repr. i M. M. och Arkivet, Lund.

MÅNSSON, GERTRUD Margareta, målarinna, f. i Enviken, Dalarna, 1888, d. 1851 i Sthlm. Hon har studerat
vid akademien samt å målarskolor i Paris, resor i England, Tyskland, Italien o. s. v. M. har utfört landskap och
stilleben, t. ex. Siena, Röda huset. — Stockholm (lärarinna i teckning vid h. lärarinneseminariet).

MÅNSSON, PER,

målare, konsthantverkare, f. i Torshälla 1896, d. 1949; har studerat — mest på egen hand — i Göteborg,
Köpenhamn och utlandet, han har målat porträtt, landskap och stilleben, men framför allt dokumenterat sig
genom religiösa arbeten (altartavlor och glasmålningar) i flera kyrkor, bl. a. Torshälla, Eskilstuna, Nyköping,
Lunda, Ovanåker, Sveg, Huddinge, dessutom måln. i teatrar och biografer. — Repr. i G.

K. M., museerna i Karlstad, Nyköping Eskilstuna, Stockholms stadsmuseum samt Museo moderno i Madrid.

MÅRTEN,

byggmästare och skulptör, verksam i Skåne vid slutet av 1100-talet. Han arbetade på domkyrkobygget i Lund
och har troligen uppfört kyrkorna i Höör, Hammarlunda och V. Salletup samt de nu tivna romanska kyrkorna i
Svalöv och Holmby. M. har också huggit flera vackra dopfuntar, bl. a. i de tre förstnämnda kyrkorna. Av dessa är
dopfunten från V. Sallerup signerad av M. med runinskrift.

MÅRTENSSON, ELSA, målarinna, f. 1918, Malmö. Studier vid Skånska målarskolan. Bland hennes arbeten kan



nämnas romantiskt hållna landskap med blommande äppelträd, blomsterstycken, och vyer från skånska
marknader i början av 30-talet. — Svedala.

MÅRTENSSON, JÖNS, målare, f. i Smedstorp, Skåne, 1855, d. i Lund 1912. Han började som träsnidare,
genomgick sedan akademien och blev en mångsidig konstnär. M. målade landskap, gatupartier samt särskilt
trädgårdsmotiv

med solsken och blommor. M. utförde också vackra bilder i akvarell och tusch till Jesu liv och Salomos höga
visa. Han skulpterade även möbler, gjorde keramiska och dekorativa föremål m. m. — Repr. i M. M., Lunds
univ., Kulturen i Lund, Helsingborgs mus. och Stockholms Stadsmus.

MÅRTENSSON-BRUMMER, BEATA, målarinna, konsthantverkare, f. 1880 i Lund, d. 1956 i Sthlm. Studier
vid H. K. S.. Studieresor till Paris, Italien. Mönsterritare vid AB Svensk konstslöjd och vid Gustavsbergs
porslinsfabrik som formgivare för skålar, vaser och bordsserviser. — Repr. i

H. M. K., prins Eugens och prins Wilhelms samlingar.

MÅÅS-FJETTERSTRÖM, MÄRTA Livia Vilhelmina,

textilkonstnärinna, f. i Kimstad, Östergötland, 1873, d. i Hälsingborg 1941, har studerat vid H. K. S. Hon har å
egen verkstad utfört särdeles vackra mattor och bonader efter egna, starkt stiliserade mönster och i harmonisk
färg. — Repr. i N. M., Röhsska museet, Göteborg, M. M., Louvre etc.

MÅNTYNEN, JUSSI Johan, skulptör, f. i Helsingfors 1886, studier på Ateneum där samt i Paris, Italien och
London. han har i olika material modellerat vilda djur: älgar, lokatt och björnar. — Repr. iN. M., Ateneum,
Helsingfors, Täte Gall., London, i Tammerfors, Vasa o. s. v. — Åbo.

MASTER HANS, se Flemming, Hans.

MÄSTER LAMBRECHT, se Rtcz, Lambrecht.

MÖLLER, Carl HENNING Hjalmar, arkitekt, etsare, f. i Sveg, Jämtlands län, 1889, d. 1966 i Stockholm;
genomgick tekn. högskolan och akademien, studieresor i Tyskland, Italien, Frankrike etc. Han har utfört
stadsmotiv från Vadstena samt tyska och italienska samhällen, vinterstycken m. m. — Repr. N. M. och W.

MÖLLER, JEANETTE, f. Holmlund, målarinna, f. i Stockholm 1825, d. i Düssel-
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dorf 1872. Hon hade en tid målarskola i Sthlm för kvinnliga elever och har utfört studiehuvuden, genretavlor, t.
ex. Framför spegeln (G. K. M.) samt historiska ämnen, bl. a. Drottning Kristina och Axel Oxenstierna. — Även
repr. i N. M.

MÖLLER, NILS Alfred, målare, tecknare, grafiker, f. i Nyhamnslä-ge, Skåne, 1917; studier vid akademierna i
Stockholm och Köpenhamn samt resor i Europa. Han har utfört figursaker och landskap med betonande av
färgplan och dekorativ hållning. M. har också illustrerat böcker, bl. a. bibliofilupplagor med originalblad i grafik.
— Repr. i N, M., mus. i Helsingborg, Eskilstuna och Linköping, H. M. K. och G. K. M. —Ängelholm.

MÖLLER, Carl OSCAR, arkitekt, f. i Malmö 1857, d. i Mellösa 1933. Han studerade vid slöjdskolan och
akademien i Stockholm samt under resor i Frankrike, Tyskland, England och Italien; generaldirektör i k.
byggnadsstyrelsen. M. gjorde ritningar till ett ston antal offentliga byggnader i Stockholm, bl. a. Johannes kyrka,
Gustaf Adolfs kyrka, Johannes folkskola, Arbetarinstitutet samt en mängd kyrkor och skolor i landsbygden. Han
planläde även utställningen i Sthlm 1897 och tog initiativet till resande av bronskopian av S:t Göran och draken i
Köpmannabrin-ken, Stockholm. — Repr. i N. M.

MÖLLER, SIGURD Magnus, målare, f. i Stockholm 1895, har studerat i Sthlm samt under resor i Frankrike,
Italien och Spanien. Han har målat mjukt hållna, förnäma porträtt, figurer i landskap, träd-gårdspartier, motiv



från norrlandsvintrar, Frankrike etc. — Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M., Örebro, I W., Gävle, Linköping och N.
O. — Lidingö.

MÖLLER, TAGE,

stadsarkitekt, f. i Skive, Danmark, 1892, d. 1968, stud. vid akademien i Köpenhamn; sv. medborgare 1935,
stadsarkitekt i Malmöortens distrikt 1936. Han har ritat affärs- och bostadshus, fabriker, hotell, biografer, skolor,
tullhus o. s. v.

MÖLLER.

1. Carl Torsten (TOM) Af., keramiker, målare, grafiker, f. 1914 i Gävle. M. är autodidakt o. har tillsammans med
sin maka keramikverkstad i Sthlm. Har varit verksam som formgivare för bruksföremål och dekorativa pjäser i
lergods. Hans dekorer som ofta får spela blanka mot i övrigt oglaserade föremål innehåller exotiska stiliserade
element. M. har även framträtt med småskulpturer i polykromt lergods, spirituellt formade figurer och djurmotiv.
— Repr. i N. M. och i Victoria and Albert Museum i London.

2. GRETEM., f. Gisseman, den förres maka, keramiker, f. 1915 i Danmark. Studier vid konsthantverksskolan i
Köpenhamn. 1 början av 1940-talet etablerade hon tillsammans med sin make en keramisk verkstad i Sthlm.
Jämsides med en omfattande produktion av nyttoföremål i rena och enkla former har hon ägnat sig åt dekorativa
pjäser. — Repr. i N. M., i Victoria and Albert Museum i London (med rosenvas) och i Museum of Modern Art i
New York (med grå chamottevas).

MÖLLER-UNDQUIST, IV., se Lindquist, W.

MÖLLER-NIELSEN, EGON, skulptör, tecknare, f. 1915 i Köenhamn, d. 1959 i Stockholm. 1934—37 var han
elev vid danska konstakademien på skulptur-och arkitekturlinjen. Studieresor i Europa. 1940 flydde M. till
Sverige och 1954 blev han svensk medborgare. Från 1957 var han huvudlärare i skulptur vid Konstfack. M:s
konst bygger på surrealistisk grund, med stark prägel av humor, på ett skapande med stor hänsyn tagen till
miljön. Hans mest kända verk av denna art är den ägg-formade skulptur som placerats på ett flertal lekplatser i
svenska parker 1949, som kan associera till valben, eller mullvadsbo, men visar ändå helhetens strävan mot
abstraktion o. att M. ej längre var bunden av det surrealistiska innehållet. — Repr. i N. M., Mo. M., Norrköpings
mus., Ärkivet, Lund, S. M. K. samt museer i Oslo, Paris, New York, Chicago och Mexico City.
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MÖLLER-NYGREN, INGEGERD Britt, målarinna, f. 1928 i Vålådalen, Jämtland. Studier vid I. Griinewalds
målarskola, Otte Skölds målarskola, akademien i Köpenhamn och Academie Libre, Sthlm. Studieresor i flera
länder i Europa och i U. S. A., Mexico, Guatemala. Starkt patetiska norrländska fjällmassiv och bohuslänska
klippor i känsloladdad kolorit, ibland naivistis-ka, stiliserade inslag. — Repr. i Mo. M., Nyköpings och
Östersunds mus. — Stockholm.

MÖLLERBERG.

1. NILS Hjalmar M., skulptör, f. i Österlöv, Skåne 1892, d. där 1954, studerat i Köpenhamn, Stockholm och
Paris, resor i England, Italien och Grekland. Bland hans arbeten märkas särdeles känsligt modellerade
barnhuvuden, porträttbyster, bl. a. konungen, Carl G. Laurin och dekorativt uppfattade kvinnostatyer, t. ex.
Galatea (M. M. och S. M. K.), Sigyn (Lund), Moder och barn, Galatea (Malmö), Skytt (mus. i Kristianstad),
Ungdom (stadsbibl. trädg., Sthlm), Pomona samt Dexippos-grupp (Djurgården). — Repr. i N. M., Mo. M., G. K.
M., W., S. M. K. och Nyköpings mus.

2. INGA M., f. Hellman, den förres hustru, målarinna, f. iKöln 1898, d. 1971, utf. barnporträtt, interiörer,
stilleben med blommor samt friskt uppfattade landskap med motiv från stockholmstrakten eller
kristianstadsslätten. — Repr. i Borås mus.



MÖRCK, MÖRK.

MÖRK.

1. Knut BIRGER M., målare, f. i Gävle 1919, stud. vid Ollers’ konstskola samt privat. Han har utfört harmoniskt
hållna stämningslandskap, stilleben etc. M. har också målat en altartavla till Bromma kyrka. — Repr. i N. M.,
Mo. M., Karlstads mus., Örebro läns mus., Stockholm stad. — Stockholm.

2. GRETA M., f. Olde-Holmberg, den förres maka, målarinna, textilkonstnärinna, f. i Göteborg 1912; stud. vid
tekn. skolan i Sthlm samt hos Ollers. hon har i akvarell

utfört gråstämda landskap samt även komponerat smakfulla, textila arbeten till ett flertal kyrkor. — Karlstad.

MÖRK, CARL Jakob, akvarellist, litograf, f. 1780 i Stockholm, d. 1828 därstädes. Elev vid akademien 1801—
02. Utförde ett flertal akvareller med karikerade scener från Stockholms gatu- och folkliv under 1800-talets första
decennium. — Repr. i N. M., Norrköpings mus., U. B., Stockholms stadsmus.

MÖRCK, Carl Fredrik, målare, f. 1721, d. 1764, elev hos Lafren-sen d. ä. Han utförde porträtt av svenska
regenter. — Repr. i N. M. och Sinebry-choffska gall. i Helsingfors.

MÖRCK, JAKOB,

målare, f. 1748, d. i Stockholm 1787. Han utbildades i Stockholm till dekorationsmålare och blev 1775
hovmålare samt anställdes året därpå vid kungl. teatern. M:s arbeten beundrades mycket av samtiden.

MÖRK, LENNART Axel, målare, grafiker, tecknare, f. 1932 i Falköping. Studier vid H. K. S. och elev 1955 vid
akademien. Studieresor till Italien, Frankrike och Spanien. M. har utfört landskap, stilleben, porträtt och
figurkompositioner i olja, akvarell, gouache. Tillsammans med Randi Fisher har M. utfört dekor och kostymer
till ”Drottningens juvelsmycke” samt kostymer till ”Don Juan”, båda på Dramatiska teatern i Sthlm. — Repr.
med teckningar i N. M.

MÖRCK, NIELS HENRY, målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Oslo 1923; stud. i Göteborg, Köpenhamn,
Frankrike etc. Han har utfört figursaker, landskap, stilleben, dekorativa målningar, t. ex. Trädgrupp. — Repr. i N.
M., G. K. M. m. fl. — Göteborg.

MÖRNER.

1. Axel Otto Af., målare, grafiker, f. 1774, d. i Eksjö 1852. Han studerade vid akademien och i Wien. Bland hans
arbeten må nämnas ett fantasiporträtt av Engelbrekt
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(på Gripsholm) samt landskap. — Även repr. i N. M., U. B. och Rosenbergs slott.

2. Carl Gustaf HJALMAR M., den förres brorson, militär, målare, f. i Stockholm 1794, d. i Paris 1837. Han
studerade i Rom och har utfört genretavlot med motiv från Italien, t. ex. Italiensk skördefest vid Mon-te
Testaccio utanför Rom (N. M.). Han tecknade även en hel serie karnevalsfigurer (N. M.) samt en mängd
stockholmsscener från krogar, visiter, supéer o. s. v., spirituellt och elegant gjorda och av visst kulturhistoriskt
intresse. — Repr. även i G. K. M., M. M., Linköping och Örebro mus. samt U. B.

MÖRNER, Carl STELLAN Gabriel, målare, f. i Örebro 1896, d. 1979. Prof.

namn 1968, har studerat vid akademien, i Italien, Frankrike, England och Tunis. Tillhör den s. k. Halmstads-
gruppen, surrealist. Har utfört arbeten i intarsia i rådhuset i Halmstad och i Uppsala stadsbibl., även ett tjugotal
teaterdekorationer på Dramaten, Operan etc. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., N. O., Norrköping, Gävle,
Kristianstad, Uppsala, Örebro, Halmstad samt Musée de Jeu de Paume, Paris m. fl. st.

MÖRTH, Carl Peter,



målare, teckn.lär. vid Lunds univ., f. 1690, d. 1768. Han har målat porträtt av flera professorer (Lunds univ.), av
prästmän (i flera skånska kyrkor) samt en altartavla och figurer på läktarbröstningen i Mariakyrkan i Ystad.
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N/ESS, BRITA Hansdotter, målarinna, f. i Stockholm 1901, d. 1965 i Sthlm, har studerat vid konstakademien,
resot i Italien och Frankrike. Hon har utfört porträtt och figursaker, landskap, däribland välstämda kanalmotiv
från Venedig, blommor m. m. Påverkan från äldre konst, liksom från fransk impressionism är stundom märkbar.
— Repr. i Sthlms stadsmuseum och Västerås museum.

NAHLIN, JONAS Petter, målare, f. i Ramsele 1908, stud. på Berggrens målarskola och i Norge. Han har utfört
porträtt, figursaker i tempera, fjälllandskap och sjöbodar. — Östersund.

NASH, JÖRGEN Axel, målare, grafiker, f. 1920 i Vejrum, Vestjyl-land, Danmark. Autodidakt. Studieresor till
flera länder i Europa. Medlem av kretsen kring "Helhesten", Köpenhamn. Som poet ansluten till COBRA 1949—
51. Grundare av Bauhaus Situationiste och utgivare av "Drakabygget", tidskrift för konst mot atombomber, påvar
och politiker. Arbetar i olja, gör även assemblage med olika hopplockade ting. — Repr. i Halmstads mus., Borås
mus., Skånska Konstmus., örestads mus., Museum of modern An, New York, Silkeborg mus., Danmark, i
Köpenhamn och i München. — örkeljunga.

NATHORST WESTFELT, KARIN, målarinna, f. i Svärdsjö 1921. Utb.: akademien, Akad. Köpenhamn. Utf.
abstrakta lyriska landskap, fast uppbyggda. Off. arb.: Nybodahemmet Sthlm, biograf och kyrka m. m. i Århus,
Ålborg, S. M. K. — Århus.

NAY, Fredrik Wilhelm ALEXANDER, litograf, tecknare, akvarellist, f. 1822 i Magdeburg, d. 1883 i Sthlm.
Arbetade för Em. Baerentzens litografiska institut i Köpenhamn, men flyttade sedan till Stockholm. N. har bl. a.
litograferat planscherna till ”Sverige framstäldt i taflor med be-skrifvande text af Johan August Berg”,
"Herrgårdar uti Södermanland”, "Panorama öfver Stockholm” m. fl. — Repr. i

N. M., G. K. M., G. H. M., U. B. och Hallwylska mus. i Sthlm.

NEHRMAN, BRITA Catharina, skulptris, f. i Djursholm 1901, har studerat vid akademien samt i Paris och
Italien. Hon har modellerat åtskilliga mjukt hållna, intima porträtt och grupper, t. ex. Två människor, Mor och
son. Flickan med hårbandet samt vidare altarfigurer i trä och dopskål i tenn till kyrkan i Åmål, Lekande barn
(Göteborg). — Repr. i akademien, G. K. M., Karlstad, Hälsingborg samt i Borås museum. — Göteborg.

NERMAN, EINAR,

målare, tecknare, grafiker, f. i Norrköping 1888, studier vid Konstnärsförbundets målarskola, i Paris och för
Wilhelmson. Han har målat flera eleganta damporträtt i Sverige och U. S. A. särskilt av kända teater-stjärnor, av
kgl. personer samt gjort massor av illustrationer i skämtpressen, julpublikationer, utländska tidskrifter, till
Fredmans epistlar, flera böcker av Selma Lagerlöf, Aug. Blanche, Djurgården o. s. v., utgivit egna
karikatvtalbum, målat dekorationer i Kastenhof, Sthlm samt till Dramat. teatern, till restauranger i New York

o. s. v. — N:s stil är i hög grad linjesäker

21 — Svenska konstnärer
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och elegant. — Repr. i N. M. och Mo. M.

— Lidingö.



NELSON-UNNET, ELISABETH, målare, tecknare, f. i Malmö 1922, stud. hos Otte Sköld, på akademien i
Köpenhamn, i Paris etc. Hon har gjort impressio-nist. hållna arbeten, t. ex. Barnvagn i snö, stilleben och
gatupartier. — Hälsingborg.

NELSON.J. O. G. Sager-N.,

Se Sager-Nelson.

NELSON.

1. WALFRID N., målare, f. i Bjuv, Skåne, 1849, d. i Hälsingborg 1930. Han studerade i Köpenhamn och i
Frankrike samt har utfört porträtt, mariner med solnedgångar och romantiskt betonade skogslandskap.

— Repr. i Hälsingborgs och Vänersborgs mus.

2. FRANS N., den förres son, målare, f. i Ängelholm 1871, d. i Hälsingborg 1925. Han var elev av fadern och
har utfört interiörer, djurtavlor, särskilt med hundat, och landskap från Kullen.

NEMES, ENDRE,

målare, f. 1909 i Pecsvårad, Ungern. Bosatt i Sverige sedan 1940. Studier vid akademien i Prag och studieresor i
flera länder i Europa. Han har utfört surrealistiska och i hög grad fantastiska målningar ofta med harlekiner,
urverk etc. Utfört en mängd off. arbeten i banker, restauranger etc. även i emalj. Arbetat som teaterdekoratör bl.
a. för Operan och Stadsteatern i Göteborg. — Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M., museerna i Norrköping, Örebro,
Borås, Kalmar och Västerås, Arkivet i Lund, W., i ledande mus. i U. S. A., Tjekoslovakien etc. — Stockholm.

NERPIN, HENRIK,

skulptör, f. i Stockholm 1834, d. 1908. Han var elev hos K. Ahlborn och studerade sedan i Paris samt blev 1877
lärare i model-lering vid tekn. skolan i Sthlm. N. har utfört flera eleganta konsthantverksföremål, bl. a.
spegelramar, en pendyl (inköpt av Karl XV) etc.

NESTIUS, IVAR Mathias Bogislaus, målare, tecknare, f. i Stockholm 1897, har studerat vid Althins målarskola
och akademien i Sthlm. Han har målat porträtt och landskap samt gjort säkra teckningar, bl. a. med motiv från
pittoreska stockholmsgår-dar. — Repr. i N. M. — Enskede.

NETTELBLADT, EJNAR Magnus, målare, arkitekt, f. i Söderhamn 1904, d. 1965 i Malmö, har utbildat sig på
egen hand. Han har i akvarell och tempera utfört landskap samt humoristiska figursaker som inredningsarkitekt.
— Repr. i M. M.

NETTESTAD, Per (PETER) Edvin, grafiker, reklamkonsulent, f. 1928 i Stockholm, d. 1965 i Malmö. Studier
vid Skolan för grafisk formgivning samt i reklam- och bokkonst vid Konstfack. Utfört landskap, främst
stadspartier med arkitektur samt kust- och strandvyer med båtar i trägravyr eller torrnålsgravyr. Sekreterare i
Grafiska sällskapet 1957—58. — Repr. i N. M. med ”Gotlands kust", trägravyr.

NEUHAUS, HEINRICH, litograf, f. 1833 i Kaufbeuren, Bayern, d. 1887 i Stockholm. N:s främsta arbete är
”Panorama över Stockholm på 1870-ta-let”. Han tecknade hus, figurer och båtar med en viss elegans, även när
han arbetade i mikroskopisk skala. — Representerad med historiska motiv i litografi i akademien och K.B.

NEUJD, August HERMAN, skulptör, f. i Adelöv, Småland, 1872, d. i Stockholm 1931. Han studerade vid
tekniska skolan och akademien i Sthlm, dessutom i Paris. Bland hans arbeten märkas: Tjusning (fat i brons),
Stina, Före badet (båda i N. M.), Maria (G. K. M.), Potatis-plockerska (mus. i Budapest), Fjorton vårar (trä), Den
lilla danserskan, flera dekorativa skulpturer till Dramat, teatern, keramiska arbeten o. s. v. — Särskilt N:s smärre
arbeten med unga flickfigurer äga ett omedelbart och graciöst behag. — Han utförde även akvareller, gärna med
sagomotiv. Även repr. i Thielska gall. och mus. i Linköping och Västerås.
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NEUMAN, Carl BERNHARD, målare, f. i Göteborg 1895, Har studerat vid akademien samt i Paris. Han har
utfört porträtt, landskap, hästar i rörelse, hamnmotiv, stilleben samt kolteckningar, gärna med blommor.
Koloriten är frisk och utförandet flott, elegant. — Repr. i G. K. M., M. M., samt i museerna i Västerås och Borås.
— Malmö.

NICOLA1SEN, GEORG Egedius, målare, f. i Alnö, Västernorrlands län, 1897, d. 1973, stud. i Stockholm samt i
Tyskland. Han har målat ett flertal porträtt, utmärkta av god karaktäristik och välstämd färg. — Repr. bl. a. i
domkapitlet i Sundsvall.

NIHLÉN, STAFFAN Olof Örjan, målare, tecknare, f. i Stockholm 1929. Studerat vid Otte Skölds målarskola,
akademien, Akademia di belli Arti, Venezia samt under resor i Europa. Han har utfört landskap, figurer, båtar i
olja, akvarell och tempera. — Repr. i Mo. M., Göteborgs stad och Västerås stads konstsamlingar.

NILLE, se Nilsson-NUle.

NILS ESKILSON se Eskilson, Nils.

NILSFELT, Sten INGVAR, målare, tecknare, grafiker, f. i Göteborg 1933. Studier vid Slöjdföreningen i
Göteborg och vid Grande-Chaumière et Colla-rossi i Paris. Han har utfört landskap i olja. — Göteborg.

NILSON, NILSSON:

NILSON, Adolf ALFRED Hilmer, målare, konservator, f. i Stockholm 1888, d. där 1953; stud. vid Althins
målarskola samt i utlandet. Han har utfört fint uppfattade, realistiskt hållna landskap, interiörer och blommor. N.
var även en skicklig konservator, som arbetat på Stockholms slott, i Vita Havet och Rikssalen.

NILSSON, Karl ALGOT,

målare, f. i Göteborg 1898, autodidakt.

Han har i harmoniska färger målat land-

skap, skärgårdsmotiv och särskilt goda hamnstycken. — Göteborg.

NILSSON, ANDERS, stenhuggare, utförde 1593—1600 volut-prydda gavlar samt en praktportal på Tyn-nelsö
slott.

NILSSON, ANDERS,

målare, konsthantverkare, f. i Borgeby, Skåne, 1859, d. i Lund 1936. Han var i Göteborg elev hos R. Callmander,
G. Pauli och Wilhelmson samt var sedan flera år verksam som glasmålare i Westfalen och Schweiz. N. målade
friska landskap, gärna i en blond kolorit, med motiv från skåneslätten, men är mest känd som glasmålare och
hade egen verkstad. Han har urfört ett flertal välkomponerade, målade glasfönster i kyrkor, skolor o. s. v. —
Repr. i N. M., L. U. K., Kulturen i Lund, Arkivet i Lund etc.

NILSSON ARNE,

målare, f. 1925. Studier vid Grunewalds målarskola 1944—45, akademien

1945—46 och 49—54, ak. i Oslo 1954—55. Studieresor till Frankrike, Italien och Spanien. — Repr. i N. M. och
Mo. M. — Stockholm.

NILSSON, ARVID,

målare, tecknare, f. i Kopparberg, Dalarna, 1881, d. 1971, utb.: Christian Zahrt-mann, i Sthlm, Paris o. s. v. Han
har målat vackra flickporträtt, idylliska, blonda landskap och gatupartier från Venedig, även vinterbilder i
harmonisk akvarellteknik, blommor m. m. — Repr. i Stockholms stadsmuseum och i Västerås.

NILSSON, Karl Nils ARVID, målare, grafiker, f. 1914 i Torhamn, Blekinge, stud. hos Otte Sköld samt i
utlandet. Han har målat figurkompositioner och landskap i kraftig färg och dekorativ hållning med dragning åt
expressionism. Även dekorativa arbeten i militära lokaler. — Stockholm.



NILSSON, Karl Gustaf AXEL, målare, tecknare, grafiker, f. i Ardre, Gotland, 1889, elev vid tekn. skolan och
aka-
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demien i Sthlm, studieresa i Frankrike och Italien. Han har utfört flera självporträtt, figurer i interiör, naket,
landskap med motiv frän Italien samt präktiga strandbilder, bl. a. från Nordkoster, gatupartier från Stockholm
samt stilleben. Penselfö-ringen är ofta kraftig och koloriten gärna dämpad, men harmonisk. — Repr. i N. M., Mo.
M., G. K. M., M. M., N. O. och W., Västerås, Gripsholm etc. — Stockholm.

NILSSON, BARBRO, se Nilsson Robert.

NILSSON, BERTJONNY, grafiker, tecknare, f. 1934. Han har studerat grafik för Bertil Lundberg. Sep. utst. i
Sthlm och Bryssel. Arbetar med figurationer i surrealistisk erotisk stil. — Repr. i N. M.. M. M. och Västerås mus.

NILSON, CARIN,

skulptris, f. 1884 i Styra, Östergötland, d. 1973, stud. vid akademien i Sthlm samt i Paris, bl. a. för Bourdclle;
resor bl. a. i Tyskland, Frankrike, England, Italien etc. Hon har modellerat porträttbyster samt flera religiöst
betonade figuret. — Repr. i Linköpings museum, Herrberga och Normlösa kyrkor, kapellet till Uppsala sjukhus
samt i Philadelphia, U. S. A.

NILSSON, CARL-BERTIL, målare, f. i Malmö 1903, d. där 1965, autodidakt. Han har målat gråtonade
strandbilder, bibliska kompositioner, trästudier och blommor.

NILSSON, ELLA Beata, målarinna, f. i Trollenäs 1912, har studerat privat. Hon har utfört porträtt, landskap och
blomsterstycken, de senare vanligen i ljus, harmonisk färg. — Trollenäs.

NILSSON, ELNA Margareta, målarinna, tecknare, f. i Grums, Värmland, 1910; studier vid tekn. skolan och
akademien samt på Valand. Hon har i olika teknik utfört fantasibetonade figursaker m. m. — Repr. i Göteborgs
högre samskola och i Åbo. — Göteborg.

NILSSON, ELSA,

målarinna, f. i Ystad 1880, d. i Stockholm 1929, elev hos Wilhelmson. Hon målade goda barnporträtt samt intimt
uppfattade landskap och stilleben, gärna i blå och röda toner. — Repr. i Ystads och Hälsingborgs museer, N. M.
och Gripsholm.

NILSSON, Nils ERIC Gunnar, målare, f. i Helsingborg 1918, studier i hemstaden och i utlandet. Han har med
diffusa konturer och i välstämd färg målat figursaker, interiörer och landskap. — Hälsingborg.

NILSSON, ERIC Olof, målare, tecknare, f. i Lund 1888, har studerat i Dtesden och Norge. Han har målat
figurtavlot och stadsbilder samt tecknat bokomslag, karikatyrer och illustrationer till böcker och tidningar. —
Repr. i Förs.hemmet i Sjöbo. — Lund.

NILSSON, Nils ERIC, skulptör, f. i Harplinge 1903, stud. på Slöjdföreningens skola i Göteborg samt hos
Despiau i Paris, resor flerstädes i utlandet. Han har utfört skulpturer med religiösa motiv i ett flertal kyrkor i
Halland och Västergötland. I Engelska parken i Varberg ses av N. granitskulpturen På kyrkstigen (två gummor).
— Harplinge.

NILSSON, ERNST Vilhelm, målare, tecknare, f. i Uppsala 1892, d. 1937, utb.: Tekn. sk. Utfört friskt målade
gatumotiv från Uppsala, ofta humoristiskt uppfattade, dessutom blommor och träsnitt. — Repr. i G. K. M. och
Uppsala Ak. sjukhus.

NILSSON, GEORG Alfred, arkitekt, f. d. byggnadsråd, f. i Malmö 1871, d. i Gävle 1949, har studerat vid
tekniska högskolan och akademien; byggnadsråd 1922—37. Han har företrädesvis ritat skolbyggnader, särskilt i
Stockholm, vidare i Djursholm, Vimmerby, Falkenberg, Hedemora etc. ombyggt läroverket i Visby och



riksdagshuset, ritat gymnastikbyggnad i Sollefteå m. m.
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NILSSON, GEORG Sture, målare, tecknare, f. i Malmö 1908, har studerat på Sk. målarskolan i Malmö samt
vidare i Köpenhamn och Paris. Han har målat porträtt, figursaker och landskap, ofta med motiv från Södern och i
en väl-stämd kolorit. N. har dessutom gjort eleganta teckningar i dagspressen; även utfört grafiska blad. — Repr.
i M. M. — Malmö.

NILSSON, GUNNAR Knut, skulptör, f. i Karlskrona 1904, har studerat på egen hand samt i Paris, varit elev hos
bl. a. Despiau. Han har bl. a. modellerat Barnhuvud (Mo. M.). Min mor, flickstaty-er, Torso, porträtt byst av
Roger Martin du Gard m. m. — Repr. i W., Sv. kyrkan i Paris och Karlskrona, Nyköping, Norrköping, Linköping
och Gävle mus. etc. — Paris.

NILSSON, GUSTAF, konsthantverkare, f. i Göteborg 1879, d. i Köpenhamn 1919. Han var särskilt framstående
som ciselör och har i koppar utfört präktiga arbeten i väl genomtänkt stil och med nationell karaktär. Flera av
hans figurer pryda Stockholms stadshus, bl. a. de många pjäserna till klockspelet. — Repr. i

R.

NILSSON, Karl GÖRAN, tecknare, grafiker, f. i Örebro 1930, har studerat på akademien och i utlandet. Han har
gjort särdeles eleganta etsningar, bl. a. Hustak, Gamla stan och Vinterlandskap, även stilleben. — Repr. i N. M.,
Mo. M.,

G. K. M., M. M., H. M. K., Norrköpings och Eskilstuna museer. — Stockholm.

NILSSON, GÖTE Rudolf, målare, f. i Berghem, Västergötland, 1914, studerade bl. a. på Slöjdföreningens skola
i Göteborg. Han har målat landskap, ofta med stenbrott, hamnstycken, mariner och blommor. — Göteborg.

NILSSON, HELLEVI Roxanne, textilkonstnärinna, f. i Hannas, Skåne, 1903, privata studier. Hon har utfört i
hög grad konstnärliga bonader och paramentik till flera skånska kyrkor. — Hammenhög, Skåne.

NILSSON, HENRY,

skulptör, f. i Ignaberga 1872, d. i Hässleholm 1922. Han studerade i Frankrike och har utfört porträttbyster,
allegoriska figurer, kyrkliga arbeten samt karikatyrer. Arbeten av N. finnas bl. a. i Masthuggskyr-kan i Göteborg
samt i kyrkan och hem-bygdsmuseet i Hässleholm.

NILSSON, INEZ Wahlborg, målare o. textilkonstnär, f. i Malmö 1915. Autodidakt. Utför i olja landskap med
figurer och interiörer i naivistisk stil. Nilssons motiv har mycket vacker kolorit och harmoni. Studieresor: Italien,
Frankrike. Samlingsutställningar: Internationell utställning i Wallombreuse, Frankrike. Jönköpings museum för
naiv konst, Vikingbergs konstmuseum, Hälsingborg. Tavlor utförda i pärlbroderi 1979- — Repr. Jönköpings
Konstmuseum. — Malmö.

NILSSON, INGA,

målarinna, skulptris, konsthantverkare, f. i Jokkmokk 1912. Studerat för konstnär Alf Danielson och under resor
i Spanien. Hon utför stadsmotiv, bl. a. spanska gatupartier, landskap och porträtt i olja. — Säveda-len.

NILSSON, IVAN Albert, målare, arkitekt, skulptör, f. i Malmö 1898, studerat i Köpenhamn och Paris. Han har
målat och modellerat figurkompositioner samt verkat som utställningsar-kitekt. — Köpenhamn.

NILSSON, Gustaf IVAN, målare, f. i Stockholm 1892, har studerat vid olika målarskolor i huvudstaden. N. har
utfört figurkompositioner och landskap. — Vallentuna.

NILSSON, JOHAN,

målare, konservator, f. i Trollenäs, Skåne, 1889, d. i Göteborg 1950, studerat i Malmö, Köpenhamn, Hamburg,



Rom och hos Wilhelmson. Han har utfört landskap samt djur- och jaktmotiv, särskilt med fåglar, som äro
skickligt insatta i naturen, och av dekorativ hållning. — N. var även en framstående konservator, som bl. a.
restaurerat flera stora altartavlor och på ett särde-
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les pietetsfullt sätt iständsatt Gatenhielm-ska huset i Göteborg och skapat ett kultur-reservat där. — Repr. i Gävle
mus., skolor i Göteborg etc.

NILSSON, JOHANNES, bonadsmålare, f. 1757 i Gyltige, Breareds socken, Hallands län, d. 1827 därstädes. N.
är den förnämste företrädaren för Brea-redskolan med ett syntetiskt måleri och ett ovanligt säkert färgsinne. —
Repr. i Nordiska mus., Varbergs mus. och Kulturen i Lund.

NILSSON, KARL Bertil, skulptör, målare, konsthantverkare, f. i Hälsingborg 1927; studier i Stockholm och
utlandet. Han har bl. a. modellerat Torso (granit) och Gudrun (gips) samt målat figursaker, landskap och
stilleben. — Repr. mus. i Hälsingborg, Östersund, Lycksele. — Hälsingborg.

NILSSON, KARL-GUSTAF, grafiker, målare, f. 1942 i Falun. Studier vid Valand, Ateljé 17 i Paris, akademien
1963—68. Studieresor i U. S. A. och Europa. N. gör ”kartbilder”. — Repr. i N. M., Mo. M., museerna i Falun,
Sundsvall, Eskilstuna och Västerås m. fl. — Stockholm.

NILSSON, KNUT-ERIK, målare, f. i Knästorp, Skåne, 1920, elev på Sk. målarskolan och i utlandet. Han har
utfört realist, hållna landskap, gärna med vatten och romantiskt betonade, även stilleben. — Malmö.

NILSSON, KONRAD Malkolm, målare, f. i Esphult, Skåne, 1907, d. 1970, stud. i Paris, Spanien, Italien, har
målat figursaker, negrer t. ex., gatumotiv från städer i Sydeuropa och stilleben, hållna i få, dämpade toner.

NILSSON, LARS YNGVE (LYN) målare, f. i Malmö 1932. Studier vid Skånska Målarsk. och Tekniska
Aftonskolan. Ett flertal sep.utst., saml.utst. bl.a. på Vårsalongen, Liljevalchs Konsthall. Hans tavlor är expressivt
föreställande, färgerna friska med något dämpad kolorit. Repr.: Malmö

Ö. Sjukhus, Stift. Friluftsfrämj., Frostavallen m.fl. — Malmö.

NILSSON, E. LEJNE, f. 1936, Hammarby, målarinna. Autodidakt. Hon utför kärvt hållna landskap och figurer i
frisk och kraftfull blå kolorit. Deltagit i ett flertal samlingsutställningar. — Malmö.

NILSSON, LOUIS,

målare, f. i Gissleberga, Skåne, 1870, d. 1963 i Malmö, har studerat vid konstindustriella skolan i Sthlm,
sedermera i Köpenhamn, Paris och Italien. N. verkade först som möbelarkitekt och har sedan bedrivit
landskapsmålning med motiv från Frankrike och Skåne, särskilt från Kullaberg. Tonen i hans dukar är ofta blond
och välstämd, hållningen dekorativ. — Repr. i N. M., Lunds Universitets konstmuseum och Tomelilla museum.

NILSSON, Nils LUDVIG, målare, grafiker, f. i Håslöv, Skåne, 1885, har utbildat sig mest på egen hand samt
under utländska resor. Han har målat landskap i olja och akvarell samt utfört små fina torrnålsgravyrer, ofta
landskap med ryttare. — Repr. i L. U. K. — Lund.

NILSSON, MARTIN,

målare, grafiker, f. i Varnum, Värml.,

1890; stud. i Stockholm, Köpenhamn och

Paris. Han har utfört porträtt, landskap

och stilleben. — Repr. i Karlstads mus. —

Stockholm.

NILSSON, NILS,



målare, f. i Göteborg 1901, d. där 1949, har studerat på Valand samt i Frankrike, Spanien, Holland och Italien.
Han har målat figurtavlor i interiör, naket och landskap, fresk i flickläroverk i Göteborg samt fresk i Skanskvarns
folkskola. Utförandet är brett med känslig färg och flytande konturer. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M.
(ett femtiotal arb.), Linköping, Bergen, S. M. K., N. O., W. och Ateneum, Helsingfors.

NILSSON, NILS,

målare, f. 1908 i Hammerdal. Studier på
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egen hand samt som scendekoratör hos Europa Film. Han har i olja och akvarell fångat människor i olika miljöer
och situationer samt målat landskapsmotiv från Jämtland och Blekinge, där han låter koloriten samverka med
rena vita ytor. — Stockholm.

NILSSON, Nils-Eric, se Gerdsland.

NILSSON, NILS Ingvar, målare, tecknare, f. i Lund 1925; stud. hos Otte Sköld och i utlandet. Han har målat
landskap från Holland, stenbrott från Sicilien etc. — Repr. i M. M., mus. i Helsingborg. — Malmö.

NILSSON, OLOF Valfrid, målare, tecknare, f. i Råda, Värmland, 1868, d. 1956, stud. på tekn. skolan, vidare
studier i Frankrike och Italien. Han har i olja målat imponerande fjällandskap från Lappland samt akvareller med
franska och italienska motiv. — Repr. i N. M., Karlstads, Linköpings, Uddevalla m. fl. museer.

NILSSON, OSKAR ALBIN, målare, f. i Skivarp, Skåne, 1890, stud. vid Sk. målarskolan. Han har utfört
landskap, ofta med djur och med skånska motiv, även blommor. — Repr. i mus. i Ystad och Eskilstuna. —
Skivarp.

NILSSON, PELLE Gunnar Wilhelm, målare, f. i Blekinge 1913, d. 1965 i Värmland; har studerat vid tekniska
skolan i Stockholm. Han har målat landskap, ofta med skogsmark, t. ex. Utbygget. — Repr. i N. M.

NILSSON, Pål Nils,

fotograf f. 1920. Självlärd fotograf, gjort många resor bl. a. till Fjärran östern. Arbetar som free lancer, även en
del för Sveriges Radio och TV. Gjort konstnärliga utsmyckningar för bl. a. Wik skolan på Lidingö, bilder till
Skolöverstyrelsens bok "Dakkan” och lapskt konsthantverk. Tillsammans med Ulf Hård och Nomadinsp. Gösta
Andersson har han arrangerat en informativ utst. med bilder och lapsk slöjd.

NILSSON.

1. ROBERT N., skulptör, f. i Höganäs 1894. Han har studerat vid h. konstindustriella skolan i Sthlm och
akademien, resor i Indien, Grekland och Italien. Bland N:s arbeten märkes en minnestavla över Engelbrekt i
Nikolaikyrkan i Örebro, reliefer i sv. paviljongen i Paris 1937, stuckrelief i Nya stadsbiblioteket i Göteborg, samt
friser med sjömansmotiv, skurna i trä för mIs Stockholm. — N. har erhållit första pris för monumentet över
förlistas sjömän (i Hälsingborg). — Repr. i N. M.

2. BARBRO N., den förres maka, textil-konstnärinna, f. 1899 i Malmö, stud. vid

H. K. S. Som pedagog har hon betytt oerhört mycket för svensk textilkonst. Sedan 1942 konstn. ledare vid AB
Märta Måås-Fjetterström, Båstad. Utfört gobelänger i haute-lisse, bl. a. till Göteborgs konserthus, s/s
Kungsholm, m/s Stockholm m. m. — Repr. i N. M., M. M., R., Nord. mus. Köpenhamn, Trondheim. —
Stockholm.

NILSSON, ROLAND, målare, f. 1942, autodidakt. Han har erhållit Malmö sparbanks stipendium 1965 och
Malmö stads stipendium 1966. — Repr. i Kalmar mus., Sthlms stads, Malmö stads och Lund stads samlingar och
Malmöhus läns landstings samlingar.



NILSSON, Frans RUBEN Isendorf målare, f. i Stockholm 1893, d. 1971. Han har utfört stadsbilder med motiv
från Stockholm samt landskap från Norrland och ill. till egna visor. — Repr. i Stockholm stadsmuseum och
Visarkivet, Sthlm.

NILSSON, Anselm RUNO, målare, skulptör, tecknare, f. i Ramsele, Ångermanland 1932. Studerat vid
Konstfackskolan i Stockholm samt under resor i Europa. Han har utfört porträtt och figurstudier i olja och pastell,
även teckningar i säkra linjer. — Ramsele.

NILSSON, Johan SEVERIN, målare, f. i Asige, Halland, 1846, d. i Stockholm 1918. Han målade porträtt och
landskap samt genretavlor, ofta med barn-
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motiv, vilka blevo särdeles populära, t. ex. Lille kungen och Med mat till far. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M.,
Norrköpings och Hallands museer.

NILSSON, SIXTEN Arnold, skulptör, tecknare, f. i Karlstad 1911, d. 1962 i Karlstad, stud. vid akademien och i
Paris. Bland arbeten , som han modellerat, märkas: Porträtthuvud av modern, barnhuvud, Boltzius (alla Karlstads
mus.), porträttmedaljong av överste Uggla m. m.

— Teckningar med fig. och landskap. — Repr. i Värmlands mus. och H. M. K.

NILSSON, SOFIA,

målarinna, f. i Lund 1890, autodidakt. Hon har målat stilleben med blommor, välkomponerade och i harmoniska
färger.

— Göteborg.

NILSSON, STEN,

målar, f. 1900, d. i Luleå 1947. Han var specialist på kyrkorestaureringar och har även utfört dekorativa arbeten,
bl. a. en målning i Kiruna krematorium samt i kyrkan i Haparanda. Likaså gjorde han en väldig rundmålning, Det
gyllene Sverige, till Delawareutställningen 1938.

NILSSON, STURE,

målare, f. i Sundsvall 1936. Utb.: Slöjd-fören., Werkakad. Kassel. Utf. nyreal. figurmotiv, m. ironisk och kritisk
anknytning, även porträtt. — Repr. i Mo. M. — Vaxholm.

NILSSON, SUNE,

målare, tecknare, f. i Köping 1913, d. i Stockholm 1941. Han studerade vid tekn. skolan, akademien samt i Paris,
där Matisse var hans lärare. I olja och akvarell har han utfört akter, interiörer, franska stadsmotiv, landskap från
Västkusten och Gotland samt stilleben. Färgen är vanligen mjuk och harmonisk med en grundton av lyrik.

— Repr. i N. M.

NILSSON, SVANTE Edvin, medaljgravör, f. i Stockholm 1869, d. där 1942; elev avj. A. Lindberg, vidare
utbildning i Paris och Rom. Han har utfört ett stort antal förtjänstfulla medaljer och pla-

ketter över bemärkta personer, t. ex. Ragnar Östberg, Carl Westman, G. Tornér-hjelm, Hjalmar Branting m. fl. i
Sverige, Frankrike och Belgien. — Repr. i N. M., Kungl. myntkabinettet och Gripsholm.

NILSSON, SVEN, se Morin, S. N.

NILSSON, TAGE Evald, målare, tecknare, grafiker, f. i Limhamn, Skåne, 1918; elev på Sk. målarskolan, hos
Otte Sköld samt i Frankrike. Han har utfört figurtavlor och landskap. — Repr. i N. M., Trelleborgs mus. —
Malmö.



NILSSON, TAGE,

målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1926. Utb.: Grtinewald, André Lhote och Othon Friesz, Paris. Utf.
kubistiska figurer, landskap, stilleben. — Götlunda.

NILSSON.

1. VERA, målarinna, f. i Jönköping 1888, d. 1979- Studier på Valand, särskilt för Wilhelmson, och vidare på
egen hand i Paris och Italien. Hon har ofta i en tung och robust teknik målat landskap samt barn-studier, t. ex.
små skrivande flickor; även fresk i skola i Eskilstuna och flera off. arbeten. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.,

S. M. K., Hamburg, M. M., N. O. och Gripsholm m. fl. st.

2. Yvonne CATARINA Vera, målarinna, tecknare, f. 1922 i Paris. Dotter till föregående. Studier i Stockholm vid
Isaac Grune-walds och Otte Skölds målarskolor samt vid akademien. Studieuppehåll i Frankrike 1947 och 1950.
Hon arbetar i en expressionistiskt intensiv berättarstil med vitalt uttrycksfull kolorit. N. har utfört en monumental
väggmålning i Hantverksinstitutet i Sthlm "Till minne av en ung flygare” 1948. — Repr. i N. M. och Mo. M.

NILSSON, Karl Edvin (WIVTEN), konsthantverkare, f. i Köpenhamn 1897, d. 1974, stud. på faderns verkstad
samt i Tyskland, Danmark och Frankrike. Han har utfört nytto- och prydnadsföremål i silver — särskilt altarkärl
— samt smycken i silver, guld och platina. Formerna äro ofta geometriska, medan ytbehandlingen starkt
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betonar materialet. — Repr. i N. M., M. M. och Malmö stadsteater.

NILSSON, YNGVE Sigurd Eerdinand, målare, f. i Hässleholm 1912, stud. hos Otte Sköld och i Frankrike. Bland
hans arbeten märkas måln. i krematoriet i Kristianstad, figurtavlor med religiösa motiv samt lyriskt betonade
landskap, gärna aftonstämningar. — Kristianstad.

NILSSON, ÅKE,

målare, f. i Malmö 1935. Utb.: Slöjdföreningen, Valand. Utf. expressiva, dynamiska figurmotiv, porträtt och
landskap. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., mus. i Örebro, Borås, Kiruna stads saml. — Sjövik.

NILSSON-NILLE, Car! Gustaf EINAR, målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1898, elev vid Althins
målarskola samt akademien i Weimar. Han har utfört landskap och dekorativa målningar samt ritat förnämliga
glaspjäser. — Repr. med konstglas i N. M. — Stockholm.

NILSSON-SKUM, NILS, målare, f. i Karesuando, Lappland, 1872, d. i Norrkaitum, Lappland, 1951; utbildad på
egen hand. Han har utfört tavlor med motiv ur lapparnas liv, renskötsel o. dyl., vittnande om skarp
naturiakttagelse samt impressionistiskt fångade. — Repr. i N. M., Nord. mus., mus. i Luleå, G. K. M., Kiruna
stad. — Utgivit (jämte E. Manker) Same-Sita (Lappbyn) 1938.

NINEMAE, BORIS

målare, f. 1925 i Estland. Separatutställningar, Malmö, Växjö, Karlshamn, Larvik, Norge, Elverum, Norge,
Stockholm. Utmärkande för hans måleri är den ton av vardaglighet han visar i motiven från fiskare i arbete, både
till havs och i land. — Malmö.

NIPSTAD, (eg, Pettersson), AXEL, målare, f. i Sollefteå 1901, d. 1953 i Leksand, studier i utlandet bl. a. i
Frankrike. Han har utfört kraftigt hållna, norrländska landskap, gärna med forsar och vattenfall.

NISSEN, CARL Adolf, arkitekt, f. av danska föräldrar i Rends-borg, Danmark, 1861, d. i Stockholm 1945, har
studerat vid tekn. skolan samt akademien i Köpenhamn. Han var expert på skolbyggnader och har ritat ett 100-tal
sådana, bl. a. i Örebro, Karlstad, Ronneby, Umeå, Gällivare etc.

NISSJERS, Anders GÖSTA, målare, tecknare, f. i Dala Järna, Dalarna, 1916, d. 1963 i Västerås; självstudier, bl.



a. under resor i Europa och Nordafrika. Bland hans arbeten märkas porträtt, landskap från Dalarna och södra
Frankrike eller kustmotiv från Bohuslän, dessutom dekorativt hållna grenar med äppelblom, slån-blomster o. s. v.
Färgen är vanl. kraftig.

NIXON, NILS Olov Evert (Ericson), målare, f. i Västervik 1912, stud. i Sthlm. Han har utfört abstrakta saker:
Förtvivlad väntan, Irrande tankar etc. — Repr. i N. M., Norrköpings mus. Arkivet i Lund. — Älvsjö.

NOBUNG.

1. KARIN Andrea N., målarinna, f. i Sim-linge 1881, stud. vid tekn. skolan i Sthlm, har utfört välstämda
landskap med syd-skånska motiv. — Stockholm.

2. TORE Herman Ingemar, den förras son, målare, tecknare, f. i Rytters förs., Västmanland, 1908, d. 1962 i
Sthlm; studier i Stockholm, Tyskland och Frankrike. Han har målat blekingska kustmotiv och gatupartier, mest
från Karlskrona; även komponerat tennsaker och mönster i porslin. — Repr. i museet i Karlskrona.

NONNEN, EMILY,

målarinna, tecknare, författarinna, f. 1812 i London, d. 1905 i Göteborg. N. studerade oljemålning för prof.
Rorbye i Köpenhamn 1838—39, och teckning för Ecker-berg och i Thorvaldsens ateljé. År 1842 arbetade N. i
Sofia Adolfina Adlersparres ateljé i Sthlm. Hon blev en anlitad och erkänd porträttör. — Repr. i N. M., G. H. M.,
U. B., Västergötlands mus. i Skara och i Vetenskapsakademiens samlingar.
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NORVEUS, Maria VILHELMINA, f. Krafft, syster till P. Krafft d. y., målarinna, f. i Stockholm 1778, d. i
Norrköping 1828. Hon har utfört en del förtjänstfulla porträtt i miniatyr, bl. a. Marianne Koskull (N. M.).

NORBERG, HILDEGARD Kristina, målarinna, f. i Stockholm 1844, d. där 1917. Hon studerade vid akademien
samt i Paris och har utfört en del goda porträtt, bl. a. J. H. Scharp (N. M ), prinsessan Eu-genie, professor
Lindhagen (i Vetenskapsakademien) m. fl.

NORBERG, LARS Helge Wenzel, målare, f. i Göteborg 1921, utbildad på Académie Moulache, Paris, samt
under resor i Europa och Nordafrika. Han har utfört svenska och franska gatumotiv samt framför allt livfulla
caféinteriörer med negrer i kraftig, effektfull belysning och livlig kolorit. — Göteborg.

NORBERG, PETTER, skulptör, verksam omkr. 1725. Han har bl. a. utfört altarverket i Härnösands domkyrka
samt dekorativa figurer på altare och orgelfasad i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm.

NORDAHL, GUSTAF Edvin, skulptör, f. i Hälsingborg 1903, elev vid h. konstindustriella skolan och
akademien i Stockholm, studierresor i Frankrike, Tyskland och Italien. Han har utfört reliefer, bl. a. på
gymnasiebyggnaden vid Falu läroverk och gravkapellet i Oxelösund, porträttbyster, t. ex. Birgitta, samt
realistiskt hållna småfigurer, t. ex. Mor och dotter, Sittande kvinna, Kraka (Stat. Hantv.-institut), Sandra, relief på
Borgarskolan i Malmö, Livets källa (vid Mariakyr-kan i Hälsingborg) m. m. — Repr. i N. M„ Mo. M„ M. M. och
N. O. — Erhöll olymp, guldmedaljen i London 1948 för gruppen Hyllning till Ling. — Saltsjöbaden.

NORDBERG, Urs OLLE, målare, f. i Munsö, Sthlms län, 1905, har studerat vid akademien samt under resor i
Italien och Spanien. Han har målat väl-

stämda figurer i interiörer, gärna med ett drag av humor, t. ex. Gårdfarihandlare, och landskap samt åtskilliga
motiv från Stockholms skärgård, ej sällan höst- och vinterstämningar med töväder etc. — Repr. i N. M., Mo. M.,
G. K. M., Norrköpings mus., Östersund, Hudiksvall, Ate-neum (Helsingfors) och i W. — Munsö.

NORDBERG, Karl TORSTEN Valerius, målare, f. i Byske, Västerbottens län, 1900, d. 1962 i Sthlm, har
studerat under resor i Italien, Tyskland, Spanien och Frankrike. Han har utfört dekorativa arbeten av religiös art,
bl. a. absidmålningar i Hammars och Kumla kyrkor, Örnsköldsviks för-samhhus samt i Södertälje gravkapell,



dessutom altartavlor i Dikanäs, Dorotea, överkalix, Ramsäter, Ängelholm m. fl. kyrkor.

NORDBLAD, ALLAN Torsten, arkitekt, och konservator, f. i Uppsala 1872, d. i Stockholm 1921. Han
studerade vid tekn. skolan i Sthlm, sedermera i Berlin och München. N. var en tid medarbetare hos Agi
Lindegren, men verkade sedan uteslutande som restaurator, bl. a. vid Petri kyrka i Malmö, domkyrkorna i
Kalmar och Strängnäs o. s. v. På ett i hög gtad förtjänstfullt sätt har han även konserverat den stora S:t
Göransgruppen i Sthlms Storkyrka.

NORDBLAD, Filip GÖSTA Mauritz, målare, f. i Eslöv 1897, d. i Stockholm 1940; har studerat i Stockholm,
Köpenhamn, Paris och München; dessutom resor i Italien, England, Holland o. s. v. Han har i kraftig
penselföting och kolorit utfört porträtt, figurkompositioner även av religiös art, altartavla och glasmosaik i Gust.
Adolfskyrkan, Helsingborg, glasmålningar, landskap och stilleben. — Repr. i N. M., Hälsingborgs mus., M. M.,
Tomelilla mus. och Arkivet i Lund.

NORDBORG, GUNNAR Edward, skulptur, målare, f. i Malmö 1904, d. där 1945; studerade mest på egen hand.
Han har modellerat porträtthuvuden och staty-etter i trä eller konststen, reliefer till dörr med motiv ur Finnsagan,
monument över
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Ling (und) samt ritat smidda grindar till krcmatoriet i Trelleborg. N:s figurer äga vanligen en robust
formgivning; han var också en god akvarellist. — Repr. i M. M.

NORDBÅCK, Bo Erik Bernhard, målare, tecknare, f. i Långbanshyttan, Dalarna, 1906, stud. vid h.
konstindustriella skolan. Han har utfört landskap och stilleben; även framträtt som skulptör. — Hälsingborg.

NORDBÄCK, Eric TOMAS Boson, målare, f. 1938 i Hälsingborg. Studier vid Skånska Målarskolan. Studieresor
i Europa och Orienten. N. målar landskap i abstra-herad form, i klara former baserade på naturupplevelser. —
Repr. i N. M., Hälsingborgs mus., Örebro mus. och Landskrona mus. — Hittarp.

NORDELL, Axel ESKIL Ingemar, målare, tecknare, grafiker, f. 1921 i Box-holm. Han har utbildat sig på egen
hand och under resor bl. a. i Danmark, Norge, Italien och Frankrike. N. har odlat ett spontant, livfullt berättande
måleri. — Repr. i museerna i Norrköping, Linköping och Kalmar. — Boxholm.

NORDELL, AXEL,

skulptör, f. i Ljusdal 1914. Utf. i början mest träskulpturer, senare plast och marmorbetong, spec. i lekskulpturer
f. barn i organiska former. Off. arb.: Lekskulpt. Handen, Tensta, Jakobsberg, Luleå m. fl., monumentalskulpt.
Jordbro och Gärdet Sthlm. — Stockholm.

NORDÉN, ERIK,

skulptör, f. i Dalarna 1860, d. i Stockholm 1942. Han studerade i Stockholm, Tyskland, Frankrike och Italien
samt blev efter hemkomsten i början av 90-talet flitigt anlitad som konstformare. Bl. a. har han gjutit Zorns
Gustaf Vasa-stod (i Mota) samt Ivar Johnssons Kvinna vid havet (i Göteborg).

NORDÉN, NILS,

arkitekt, f. i Löderup, Skåne, 1861, har studerat vid tekn. högskolan samt under resor i utlandet. N. har ritat ett
stort antal ålderdomshem, kyrka i Skutskär, turistho-

tell o. s. v. Även Vasastenen och Stiem-hööksmonumentet i Rättvik är utförda efter hans ritningar.

NORDENBERG.

1. BENGT N., f. i Jämshög, Blekinge 1822, d. i Düsseldorf 1902. Han studerade under ett par repriser vid
akademien, sedan i Düsseldorf, bl. a. för Hildebrant och Tidemand, i Italien samt i Paris för Couture. N. har
utfört ett stort antal genretavlor med svensk allmoge i det fria eller — som i hans tidigare arbeten — i interiörer.



Nämnas må: Nattvardsgång i en landskyrka (Nasjonalgall., Oslo), Tiondemöte i Skåne samt En läsare stör
fröjden i en gillesstuga (båda i N. M.), Bröllop i Värend (mus. i Växjö), Blekingestuga (G. K. M.), Brudfärden
(M. M.), samt självporträtt (i Kulturhistoriska museet, Lund). Han målade även flera altartavlor, bl. a. i Unnaryd,
Stenbrohult och Gårdsby. N:s dukar, varav ett par insjömotiv med blekingestugor har betydande mått, är
skickligt komponerade med karaktärsfasta typer. Hans sommar-lanskap är vanligen i frisk färg, medan några
vinterstycken är mera dystra. — Repr. även i K. B., Nord. mus.

2. Carl HENRIK N., den förres brorson, svensk-tysk målare, f. i Asarum, Blekinge, 1857, d. i Düsseldorf 1928.
N. studerade vid akademien i Düsseldorf, där han sedan bosatte sig till sin död. Han har utfört interiörer samt
genretavlor med sjömän och fiskare, även stadsmotiv och etsningar.

NORDENCREUTZ, BRITA Elisabet Catalina,

målarinna, f. i Västerås 1899, utbildad i Stockholm, München och Paris. Hon har utfört monumentala arbeten, bl.
a. väggmålningar i Stadsh., Västerås, exotiska folktyper, landskap och stilleben. — Repr. i Västerås och
Eskilstuna museer. — Västerås.

NORDENFALK, Ebba CECIUA, f. Lei-jonhufvud,

målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1906, stud. för Wilhelmson och på akademien samt i Paris. Hon har bl. a.
utgivit Etsade
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fantasier (bok med vers) samt etsnings-setien Konsertföreningen. — Göteborg.

NORDENFELT, Hedda BRITA, målarinna, f. i Stockholm 1908, d. 1973, utb.: akademien, Otte Sköld samt i
München och Paris, dessutom resor i Belgien, Danmark, England, Frankrike m. fl. länder. Hon hat utfört
välstämda figurmålningar, landskap och stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M.

NORDENGREN, ROLF Gunnar Jonas, målare, tecknare, f. i Landskrona 1921. Studier vid Otte Skölds
målarskola, akademien samt under rseor i Europa, han har utfört skogsmotiv i olja och akvarell ofta i sval kolorit.
— Repr. i Hälsingborgs lasarett. — Landskrona.

NORDENSKJÖLD, GERD, målarinna, f. i Vänersborg 1913. Utb.: Hovedskous målarsk., Bjerke-Petersen
Sthlm, Dewasne och Goetz Paris. Utf. abstrakt naturanknutet måleri i färgstark kolorit. — Repr. i mus. i Örebro,
Tessin. — Göteborg.

NORDENSKJÖLD, KNUT, arkitekt, f. i Kristianstad 1882, d. i Sthlm 1950, stud. vid ak., blev 1916 överlärare
vid tekn. skolan i Sthlm. Han har bl. a. ritat kyrkor i Skellefteå, Älmhult, Gävle och Åsele, skolor i Sthlm,
krematorium i Väs-tanfors samt restaurerat Bygdeå, Söderhamn, Ulricehamns, Hedvig Eleonora i Sthlm, Visby
kyrka och Luleå domkyrka.

NORDENSKÖLD, ROSA Margareta, målarinna, tecknare, f. 1890, d. i Sthlm 1950, stud. i Paris etc. Bland
hennes arbeten märkas särskilt tavlor med hästar, likaså raskt gjorda teckningar med djurmotiv. Har i bokform
utgivit Hästar, Ur hästarnas liv, med teckningar av henne.

NORDENSTEN, RAGNHILD Ingeborg Amalia,

målarinna, grafiker, f. i Striberg, Västmanland, 1888, d. i Stockholm 1951; stud. vid akademien samt under resor
i Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland etc. Hon har målat figurkompositioner, industrimotiv,

t. ex. Ånghammarsmeder, och landskap, gärna från fjällen. I kyrkorna i Nora och Malungsfors har hon utfört
väggmålningar. — Repr. i N. M. med träsnitt, M. M., Örebro och Västerås mus.

NORDENFELDT, Bror Julius (Olsson), svensk-amerikansk målare, grafiker, f. i Jonstorp, Skåne, 1878, d. i New
Mexico 1955; har studerat i Paris och emigrerade 1891 till U. S. A. Han har målat porträtt, landskap och



arkitekturmotiv. N. har också verkat som grafiker, bl. a. med träsnitt i flera färger, påminnade om japansk konst.
— Repr. i N. M., N. O. och flera mus. i U. S. A.

NORDGREN, ANNA Cbnstina, målarinna, f. i Mariestad 1847, d. i Stockholm 1916. Hon studerade vid
akademien och var sedan bosatt i Frankrike i åtta år samt i England under sexton. N. har målat porträtt,
genretavlor och interiörer. — Repr. i N. M., Västerås mus., Ateneum i Helsingfors.

NORDGREN

1. Carl Wilhelm N., målare, f. i Stockholm 1804, d. där 1957. Han var först trumpetare vid Livgardet till häst,
sedan i lära hos Westin och sysslade därpå uteslutande med porträttmålning. — Repr. i N. M., M. M. och
Gripsholm.

2. AXEL Wilhelm N., den förres son, målare, f. i Stockholm 1828, d. i Düsseldorf 1888. Han studerade vid
akademien, sedan i Düsseldorf för Gude och blev bosatt där. N. har målat landskap, ofta något dystert stämda,
men vittnande om skarp naturiakttagelse. Nämnas må: Norskt kustlandskap, Svenskt skogslandskap,
Höstmorgon, Landskap i Westfalen (alla i N. M ), Kustlandskap (G. K. M.), Norrländskt landskap (Lunds univ.J
samt Skär-gårdsmotiv (Düsseldorf). — Även repr. i M. M.

NORDGREN, KA TI Kerstin Margareta, se Karlen, K.

NORDGREN, Börje WALTER, målare, tecknare, f. 1927 i Säffle, d. 1964 i
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Enskede. Studier vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, vid Valands konstskola och vid akademien. Studieresor
till England, Holland, Frankrike, Italien. L. har företrädesvis arbetat med stillebenmåleri i den Cézanneska
traditionen. Han har utfört en väggmålning för Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1952. Medverkade i bl. a.
”Dagens Nyheter”, ”Form", ”Aftonposten” och ”Perspektiv” som illustratör. —Repr. i N. M. med blyertsteckning
”Sittande flicka” 1951.

NORD, ELIS,

skulptör, f. i Fägre 1918. Arb. tidigare m. konventionella träskulpturer, senare experiment m. blandat material,
trä, metall, plåt, metalltråd i abstrakt form. Off. arb.: Utsmyckning av Sv. Handelbanken, öst-götabanken,
Standard Hotell Norrköping, fontän lasarettet Motala m. fl. — Repr. i mus. i Norrköping. — Norrköping.

NORDHOLM, THAGE Lennart, målare, f. 1927 i Gudmunrå församling, Västernorrlands län. Studier hos Bergs
reklamskola, Åke Pernbys målarskola och akademien. Upprepade resor i fyra världsdelar. Målar minnesbilder i
personligt handlag och med klar kolorit. Arbeten bl. a. hos Skandinaviska Banken, Sthlm och Göteborg, Svenska
Handelsbanken, Sthlm och Göteborg, och Sv. Tobaksbolaget. — Repr. i N. M., M. M., Manillasaml., Mo. M. och
Örebro mus. — Stockholm.

NORDIN, ALICE Maria, skulptris, f. i Stockholm 1873, d. där 1948, har varit elev vid tekn. skolan och
akademien i Sthlm, studier i Paris, Rom och Florens. Hon har modellerat flera väl träffade porträttbyster, bl. a. L.
Norman, J. A. Söderman (operan, Sthlm), Knut Almlöf (Dramaten), G. E. Klemming (K. B., Sthlm), Holger
Drachmann (N. M.) och Gustav V (kgl. slottet), vidare den populära gruppen Barn, som se efter vildgässen, Ariel
(staty i Sölvesborg), gravmonumentet, Gabriel (staty i Högalidskyrkan), Herde och hind (bronsgrupp i S:t Olofs
sjukhus, Visby), dopfunt, konstslöjdföremål, blomstermålningar, smärre fontäner m. m.

NORDIN, CARL-GUSTAF, målare, tecknare, f. i Örnsköldvik 1915, elev hos Otte Sköld, teckn.-lär.-ex.,
studieresor i Tyskland m. fl. länder. Han har utfört porträtt samt landskap med figurer i få toner — svart, grått
och blått. — Luleå.

NORDIN, Carl GUNNAR Valentin, skulptör, f. i Eljaröd, Skåne, 1897; har studerat i Malmö. Hna har bl. a.
modellerat porträtthuvuden med energisk hållning. — Repr. i M. M., mus. i Ystad, Växjö. — Malmö.



NORDIN, HJÖRDIS se Tengbom, Hj.

NORDIN, KRISTOFFER, målare, f. i Hudiksvall 1878, d. i Hälsingborg 1957, har studerat vid h.
konstindustriella skolan i Sthlm, teckningslärare. Han har i akvarell och vanl. bleka toner målat fiskartyper och
fiskelägen från Blekinge, Bohuslän och Hälsingland.

NORDIN, LARS,

konsthantverkare, d. i Stockholm 1786. Han blev där 1752 mästare i möbelsnic-karskrået och har utfört särdeles
förnäma byråer, sekretärer, m. m., först i rokoko, senare i gustaviansk stil. Arbeten av N. finnas i Nord. museet, i
Röhsska museet i Gbg, kgl slottet och på herrgårdar.

NORDIN, Inga VERA Eleonora, f. Källblom,

målarinna, tecknare, grafiker, författarinna, f. 1920 i Sthlm. Studier vid Otte Skölds målarskola. Studieresor till
Danmark, Österrike och Frankrike. Hon målar uttrycksfulla porträtt och försöker i sitt måleri att förenkla
föremålen. Hennes färgskala går i djuprött. N:s grafik är expressiv och hon har illustrerat sin diktsamling
”Kärlek” med 6 blad samt omslaget. — Repr. i Värmlands mus.

NORDLING, Erik Gustaf WILLIAM, målare, f. i Stockholm 1884, d. där 1956; har studerat på Althins
målarskola, för Gunnar Hallström, Konstnärsförbundets skola samt i Holland, Tyskland och Paris. Han har målat
slättlandskap från Öland samt hamn- och strandmotiv, genomgående ut-
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märkta för sina valörer och känslig behandling av det atmosfäriska. Nämnas mä särskilt: Kritklippor och
Gårdsinteriör, Öland (båda i privat ägo). — Repr. i N. M., Mo. M., W., G. K. M., Gävle, Kalmar, Växjö, Borås
museer och Gripsholm.

NORLANDER, ANNA, målarinna, f. i Skellefteå 1843, d. där 1879- Hon studerade vid akademien samt i
Belgien och Paris. Utom en del porträtt målade N. flera genretavlor, t. ex. Fiolspelare och Fattiga barn mata
sparvar, samt motiv från Lappland, ofta folktyper. Hennes tavlor visar god, koloristisk begåvning samt säker
teknik. — Repr. i N. M.

NORLANDER, KERSTIN, f. Stenham-mar,

målarinna, f. i Vretakloster, Östergötland, 1883, d. 1965 i Sthlm. Elev bl. a. hos Berggren och i Paris. Bland
hennes arbeten märkes porträtt, figursaker och vackra strandmotiv, bl. a. från Arild och Falsterbo. — Stockholm.

NORDLING, ADOLF Erednk, målare, f. i Karlskrona 1840, d. i Stockholm 1888. Han studerade i Stockholm,
Köpenhamn och Düsseldorf och har målat kustlandskap och mariner, brett och friskt hållna. Nämnas må: En
eftermiddag vid ön Ven, Strandlandskap (båda i N. M.) samt Vid hamnen (G. K. M.), även repr. i Stst. sjöhist.
mus.

NORDLING, GERDA Carolina, f. Ramberg,

grafiker, f. i Hälsingborg 1875, d. i Ramlösa 1942. N. studerade på akademien samt i Paris, resor i Frankrike,
Italien, Tyskland etc. Hon har i olika grafiska manér, ofta fargträsnitt, gjort sjöstycken, hamnpartier,
kustlandskap och kvinnofigurer (t. ex. Zai-da, Kultje). Utförandet är brett och elegant med diskret användande av
färgen. — Repr. i N. M., M. M., Helsingborgs mus., G. K. M., S. M. K., Musée des arts décora-tifs, Paris, Wien,
Rom, Bruxelles etc.

NORDLUND, KARL, Gustav, målare, f. 1919 i Visby. Studier vid Isaac Grünewalds konstskola 1943—44,
studie-

resor 1947—48 i Italien, Schweiz och 1951 i Norge. Bosatt på Mallorca 1953—58. Under dessa år bedrev han
intensiva museistu-dier särskilt av El Greco. Han arbetar mest med landskap, utformade med koloristiskt allvar.



— Repr. i Mo. M., Borås konstmus.

NORDLÖV, Albert ERIC Herbert, målare, grafiker, f. i V. Frölunda, Bohuslän, 1908, stud. vid akademien, resor
i Tyskland, Danmark och Norge. Han har urfört figursaker, interiörer och stadsbilder. — Teneriffa.

NORDLÖF, NILS,

målare, tecknare. Född i Sollefteå 1924. Autodidakt, dock med kortare studier för bl. a. Age Persson, Einar
Granat m. fl. Målar landskap i kraftig expressionistisk stil. Tecknare i Westmanlands Läns Tidning och Nerikes
Allehanda. Utfört en större väggmålning åt skolstyrelsen i Sollefteå. — Repr. i Köpings och Lindesbergs stads
samlingar. — Örebro.

NORDQUIST, AXEL, målare, grafiker, f. i Stöllet 1905. Utb.: Berggrens och Larssons konstsk., Figge
Fredriksson, André Lhoe och Léger, Paris. Utf. franska landskap och stadsbilder i sensibla färgtoner. — Repr. i
mus. i Karlstad.

NORDQUIST, PER,

målare, grafiker, f. omkr. 1770, d. i Neapel 1805. Han studerade vid Målarakademien och gjorde flera veduter i
akvarell, som förvillande liknar Elias Martins. N. målade även genretavlor, bl. a. den ofta reproducerade
Kaffebeslaget, vidare landskap, t. ex. vattenfall och franska motiv, ofta i en mörk kolorit. Han blev dock mest
känd för sina dråpliga karikatyrer, som bl. a. utgavs av Boye och sedermera i litografi av Fehr. — Repr. i N. M.,
G. K. M., K. B., Nordiska mus. m. fl. st.

NORDSTRÖM, BENGT RUNE, målare, tecknare, grafiker, f. 1924 i Väs-tanfors socken, Värmland. Autodidakt.
Han började arbeta med abstrakta problemställningar men har övergått till en
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konkret stil i sina målningar, som ofta är i ston format. — Repr. i N. M. och i Örebro läns mus.

NORDSTRÖM, E. BERTEL-N., se Bertel Nordström.

NORDSTRÖM, ERIC, målare, tecknare, f. i Vaxholm 1883, d. i Stockholm 1953. Han målade ofta akvarell,
landskap och friska kustpartier från skärgården.

NORDSTRÖM, GERHARD, målare, grafiker, f. 1925 i Lund. Studier vid Skånska målarskolan och vid
akademien 1942—49- Studieresor till Frankrike, Spanien och Italien. I sitt stafflimåleri har N. senare år sysslat
med ett tema om Pom-peiji offer "Montern”. Även gjon objekt i gips etc. bl. a. '’Generalfältmarskalkens tårta".
Utfört i relief i lackplåt för Rosen-gårdsstaden i Malmö. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., G. K. M., Borås
mus.,Hälsingborgs mus. m. fl.

NORDSTRÖM, GERT Zievert, målare, grafiker, tecknare, f. 1931 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningens
skola och vid Valands konstskola. N. har gjort landskap och stilleben i olja i en experimenterande uttrycksfull
stil. Som grafiker har han abetat med träsnitt, linoleumsnitt och litografi och deltagit i flera konstportföljer. —
Repr. i N. M.

NORDSTRÖM, Erik GUNNAR, målare, tecknare, grafiker, f. i Älvros, Jämtland, 1921, stud. i Stockholm,
Frankrike, Italien o. s. v. Han har målat porträtt, fiskartyper från Lofoten, stadsmotiv, t. ex. Smedjan, dekorativa
arbeten, bl. a. i kanslihuset och Tekn. högskolan, Sthlm., stundom i halvt abstrakt form, dessutom eleganta
teckningar från Paris. — Repr. i In-genjörsvetenskapsakademien, Stockholm.

NORDSTRÖM.

1. KARL Fredrik N., målare, f. på Tjörn 1855, d. på Drottningholm 1923. Han studerade på akademien och för
Perséus, sedermera i Frankrike och Belgien. Han vistades jämte Richard Bergh och Nils Kreu-



ger i Varberg; var ledare i Konstnärsförbundet. I Frankrike blev N. starkt påverkad av impressionismen, men med
åren blev hans kolorit allt mindre "fransk” och i stället kärv med utpräglad "nordisk” karaktär. Han målade friska
vinterbilder likaväl som lyriskt uppfattade stämningsland-skap eller kraftigt modellerade berghällar.
Monumentalitet utmärker hans äktsvenska konst, ej minst hans kolteckningar med sparsamt insatt färg. Nämnas
må: Skymning, motiv från Varberg, Vid havet, Vinter, Utsikt över Stockholm från Skansen, Stugor och sjöbodar,
Snöfall i stadens utkanter, Strand i aftonstämning (alla i N. M.), Lanskap från Göteborgstrakten. Det gula huset,
Gammalt hus i skärgården (samtl. i G. K. M ), Kustlandskap (M. M.) och Senvinterkväll (i W.). — N. är repr. i
Oslo och Köpenhamn.

2. TEKLA N., f. Lindeström, den förres maka, grafiker, f. i Stockholm 1856, d. där 1937. Hon studerade vid
tekn. skolan i Sthlm och sedan i Frankrike. N. har utfört förtjänstfulla trägravyrer, bl. a. till Lenn-grens dikter,
samtl. efter målningar av sin man, vidare efter Eugène Jansson, prins Eugen m. fl. — Repr. i N. M. och W.

3. ELSA N., grafiker, f. 1889 i Stockholm, d. 1952 i Trieste. Dotter till de båda föregående. N., som främst var
elev till sina föräldrar, hämtade, liksom fadern, gärna sina landskapsmotiv från västkusten. — Repr. i N. M. och
W.

NORDSTRÖM, LARS, målare, tecknare, f. i Malmö 1931. Studier vid Skånska målarskolan, Essemskolan,
Tekniska skolan. Studieresor: Afrika, Asien, Europa. Utställningar: Eslöv, Växjö, Kristianstad m. fl. städer.
Akvarellutställning i Tiberias vid Genesaret-sjön. Utfört målningar till Skånska Dagbladets 90-årsjub. samt
landshövding Hörjel. Han målar landskap och gatumotiv, gärna i vinter och från trakterna kring Höör, Skåne. —
Hörby.

NORDSTRÖM, LUDVIG (Lubbe)

Anselm,

målare, tecknare, författare, f. 1882 i Här-
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nösand, d. 1942 i Stockholm. N. företog ett flertal tesot inom och utom Europa, bl. a. en världsomsegling. Det
värdefulla i N:s akvareller och temperaarbeten — ofta direkta observationer — är okonstlad kraft och gott
humör. Flera av hans böcker är illustrerade med egna teckningar bl. a. ”Världs-Sverige” 1928 och ”Lort-Sverige”
1938. — Repr. i N. M. och i Nordiska mus.

NORDSTRÖM, NINNAN, se Santesson.

NORDSTRÖM, PATRICK, konsthantverkare, f. i Höganäs 1870, d. i Köpenhamn 1929- Han studerade på
Slöjdföreningens skola i Gbg, hos Jöns Mårtensson i Lund och senare i utlandet. Han var anställd vid Det
Kongel. porce-lainsfabrik i Köpenhamn och har modellerat nytto- och särskilt vackra prydnadspjä-ser i stengods
med skiftande glasyr. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M„ R., H. M. K. och i Danmark.

NORDSTRÖM, RUBEN Andreas, skulptör, tecknare, etsare, f. 1886 i Uppsala, d. 1919 i Göteborg. Studerade
vid Tekniska skolan i Uppsala och vid Althins konstskola i Sthlm samt vid akademien. N. kom med sin säkra
plastiska begåvning att betyda mycket för kamraterna Eric Grate, Arvid Knöppel m. fl. I Mo. M. finns N:s
utomordentliga kamratporträtt av Tägt-ström, en torso i gips, en ”Venus i snäckan” (skiss i plastelina) och ett 30-
tal teckningar.

NORDSTRÖM, WALFRID Edvard, målare, grafiker, f. i Viborg, Finland, 1904, stud. vid akademien samt under
resor i ett flertal europeiska länder och i norra Afrika, länge bosatt i Paris. Han har utfört figurkompositioner
samt gatu- och hamnmotiv. — Repr. i Sthlms stadshus. — Hammarbyhöjden.

NORDWALL, ELVIN Selma, f. O Hermann,

målarinna, skulptris, f. i Vänersborg 1908, har studerat på Slöjdföreningens skola och Valand i Göteborg. Hon



har målat figurtavlor, ofta med vaga konturer, västkust-

landskap i en pastrllartad teknik samt modellerat smärre figurer. — Repr. i Hälsingborgs mus. — Göteborg.

NORDWALL, HILDUR Hélene Halleborg-N.,

målarinna, f. i Norsjö, Västerbottens län, 1894, elev vid Otte Skölds målarskola, studieresor i utlandet. Hon har
utfört porträtt, figurtavlor, hamnpartier och fjällmotiv, myrar etc., vanligen i en klar färg. — Repr. i Umeå
museum. — Norsjö.

NORÉE, EDITH Lovisa, skulptris, f. i Gävle 1889, d. 1968, utb.: tekn. sk. och akademien i Sthlm, vidare studier
i Paris. Hon har modellerat ett flertal porträttlika och karaktäristiska porträttbyster, ofta av skådespelare, samt
statyetter av barn. — Repr. i Mo. M., Drottningholms teatermus., museet i Gävle, Dramat. teat.

NOREEN, ÄRLAND, arkitekt, f. i Uppsala 1888, d. 1970, utb.: tekn. högsk. o. akademien, han har på ett
förtjänstfullt sätt restaurerat flera kyrkor i landsorten, vidare Drottninghuset i Stockholm, Läckö slott, ritat Nya
stadsbiblioteket i Gbg och kyrka i Köpingsvik etc.

NORELIUS, EINAR Vilhelm Gottfrid Engelbrekt,

målare, tecknare, f. i Falun 1900, har studerat skeppsbyggeri vid tekn. högskolan, sedan målning hos
Wilhelmson. Han har särskilt i akvarell utfört sagomotiv och på ett ypperligt sätt fångat situationer bland troll
och dvärgar, ofta i skogsterräng, där även trädstubbar o. dyl. fått lustigt förvridna drag. Sedan 1927 har N.
illustrerat den varje år utkomna samlingen Bland tomtar och troll samt illustrerade 1939—41 det stora verket
Svenska folksagor och 1943—45 Sv. sagor. — Repr. i N. M. o. H. M. K. — Bjursås.

NORELIUS, KARIN,

skulptris, konsthantverkare, f. i Stockholm 1909, d. 1969, stud.: akademien i Frankrike, Italien o. s. v. Hon har
utformat smärre figurer och gjort kartonger till dekorativt
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hållna gobelänger, t. ex. Bröd och skådespel, Narren o. s. v.

NORELL, Harald BERTIL Walter, målare, grafiker, tecknare, f. 1918 i Halls-tahammar, Västmanland, d. 1965 i
Göteborg. Studerade vid Slöjdföreningen, Skånska målarskolan i Malmö och vid Ho-vedskous konstskola i
Göteborg. Studieresor till Danmark, Norge, Frankrike och Italien. N. har mestadels ägnat sig åt abstrakt måleri
med raffinerad måleriteknik. — Repr. i N. M. och G. K. M.

NORÉN, BERTIL R :son, målare, f. 1889, d. under segling i Stockholm skärgård 1934. Han målade bl. a. flera
självporträtt och figurtavlor samt interiörer. Motiven är ej sällan i hög grad bisarra. — Repr. i N. M., W. och
Norrköpings mus.

NORÉN-HÖGLUND, MAJ, målarinna, f. i Arbrå 1926. Utb.: Tekn. af-tonsk. Berggrens målarsk., Acad. Julian
och Grande Chaumière Paris. Utf. intima finstämda landskap och surrealisktiska figurer. Off. arb.: Ystads
ungdomsgård. — Stockholm.

NORDGREN, GEORG Leander, målare, tecknare, dekorationsmålare, f. 1896 i Gävle. Studier vid Tekniska
aftonskolan i Gävle 1911—18 och vid Tekniska skolan i Sthlm 1918—22. Studieresor till Tyskland och Italien.
Målar gäma stock-holmsmotiv. — Repr. i Sthlms stadsmus.

NORIN, KJERSTIN Ljungman, se Ljungman-Norin.

NORING.

1. JONAS N., diplomat, målare, f. 1755, d. nära Skara 1823. Har erhöll 1785 kungl. uppdrag att under en resa i
Spanien, Frankrike och Italien insamla ”konstnärliga märkvärdigheter”. Härvid tecknade han även folktyper etc.,



som röjer betydande talang. — Repr. i U. B.

2. CLEMENTINA N., den förres dotter, sedermera gift Wallin, målarinna, f. 1776,

d. 1872, undervisades av fadern och målade bl. a. porträtt. Även god kopist.

3. TIMOLEON N., broder till sistnämnda, målare, militär, f. 1804, d. 1832, var likaledes elev av fadern och som
målare denne betydligt överlägsen. Han har bl. a. efterlämnat åtskilliga goda miniatyrporträtt.

NORLANDER, ÅKE, målare, f. i Lindesberg 1943. Utb.: Konstfack, akademien. Lär. där 1969—71. Utf. mest
stilleben i svaga färger. Off. arb.: Lekplank Bredäng. — Repr. i Mo. M. — Saltsjöbaden.

NORUND.

1. ERNST Ludvig N., målare, grafiker, författare, f. i Vällinge, Skåne 1877, d. i Bor-geby 1952; har studerat i
Dachau och Paris. Han har målat figur i landskap, även naket, dekorativt hållna landskap samt fågelmotiv,
särskilt storkar, dessutom små delikata stilleben med blommor. N. har också i kol utfört liknande motiv, framför
allt med fåglar, samt har i litografi och etsning gjort goda blad med samma ämnen. Han har även i ädla metaller
drivit smärre prydnadsföremål. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M. och W.

2. STAFFAN N., den förres son, målare, skulptör, f. på Borgeby 1909, har studerat för Wilhelmson och i Paris.
Han har målat abstrakta motiv och skulpterat smärre fantasifigurer. — Borgeby, Flädie.

NORLING, TOR Ingvar, målare, grafiker, f. i Malmö 1895, d. 1972. Har studerat för Axel Ebbe samt i Paris. N.
har utfört landskap med slättmotiv samt barnporträtt, dessutom dekorativt hållna träsnitt och några
småskulpturer. — Repr. i Kristianstads museum.

NORMAN, HANS Fridolf, målare, tecknare, grafiker, f. 1928 i Hackås församling, Jämtlands län. Studier vid
Konstfack från 1950 samt vid akademiens grafiska skola. Studieresor till Frankrike och Holland. Han har utfört
figur- och

22 — Svenska konstnärer

337Norman

Norrman

rörelsestudier samt landskapsmotiv i tusch och i olja. — Repr. i N. M. med teckningar.

NORMAN, KNUT Bernhard, målare, f. i Eskilstuna 1896, har studerat i Stockholm och Paris. Han har utfört
färgstarka landskap med motiv från Lofoten, Bohuslän, skånekusten etc. — Repr. i Trelleborgs mus. —
Trelleborg.

NORRMAN, Axel,

målare, f. i Göteborg 1882. Studerat vid Valand och under resor i Schweiz. Han har utfört landskap bl. a. med
klippiga kustmotiv.

NORRMAN, Gustav EINAR, skulptör, tecknare, f. i Avesta, Dalarna, 1896; studier i Sthlm, Malmö och Paris.
Han har modellerat realist, hållna figurer, gärna arbetare, t. ex. Stenstötaren, samt symboliska kompositioner. —
Malmö.

NORRMAN, GUNNAR, målare, grafiker, f. i Malmö 1912, har studerat på egen hand. N. har målat landskap,
gärna höst- och vintermotiv från Skåne samt även tecknat liknande motiv i blyerts eller litografi — t. ex.
Maskrosäng — på ett utomordentligt skickligt sätt utfört växtmotiv, ofta erinrande om kinesisk konst. — Repr. i
N. M., M. M., G. K. M., Kristianstad, London och N. O. — Lomma.

NORRMAN.

1. HERMAN N., målare, f. i Säby, Småland, 1864, d. i Tranås 1906. Han studerade någon tid vid akademien och
sedan i Göteborg för Carl Larsson; vistades dessutom ett par år i New York och Paris. N. förtjänade sitt



uppehälle som möbelsnickare och kunde endast på lediga stunder syssla med målning. Han har utfört några
självporträtt, interiörer med porträtt av modern (N. M.) samt framför allt landskap, pastost målade samt hållna i
en på en gång kraftig och finstämd kolorit och utmärkta genom en egenartad samt säker personlig stil. Särskilt
förtjänsfullt har N. behandlat det atmosfäriska. Bland hans arbeten i N. M. må vidare nämnas: Själv-

porträtt (två olika), Månskenslandskap, Motiv från New Yorks omgivningar samt Molnskuggor. Han är också
representerad i G. K. M., Thielska galleriet och i W. med över 20-talet arb. och Linköpings mus.

2. ARAM N., den förres son, målare, skulptör, f. i Tranås 1895, d. där 1956; har varit elev hos Wilhelmson, Karl
Nordström och Nils Kreuger, senare studier i Paris och Köpenhamn. Han har utfört porträtt, figursaker,
dekorativa arbeten, hästar i landskap, jaktmotiv och stilleben, dessutom skurit i trä. — Repr. i N. M. och W.

3. ROLFN., den sistnämndes son, målare, f. i Tranås 1921, d. 1964 i Hultsfred, elev hos Griinewald. Han har
utfört mjukt hållna porträtt och figurtavlor samt småländska landskap. — Repr. i W.

NORRMAN, LARS Arvid, målare, tecknare, f. i Helsingborg 1915, d. 1979, har studerat i Stockholm och Paris;
resor till Grönland 1937 och 1939, till Afrika 1946—47. Han har målat figurer, t. ex. Grönlands-Frederiksen.
Haremsdam, interiörer, gatupart. från Paris samt stilleben. Ytan i hans målningar verkar ofta lackerad,
teckningen är säker, likaså färgsinnet. — Repr i N. M., W., Helsingborg, Gävle, Örebro, Lund, Växjö mus. och
Institut Tessin, Paris m. fl. st.

NORRMAN.

1. PETER N., målare, tecknare, f. i Saltsjöbaden 1921; studier hos Otte Sköld, i akademien och Frankrike. Han
har utfört figur- och landskapstavlor. — Repr. i N. M. och Stockholms stadmus.

2. ANNE-MARIE Helena N., den förres maka, f. i Stockholm 1917; stud. vid tekn. skola, hos Otte Sköld och i
Frankrike. Har målat likn. motiv som maken. — Saltsjöbaden.

NORRMAN, PETTER, skulptör, verksam i Skåne i början av 1700-talet. Bland hans arbeten märkas alatartav-la
i Djurröd, skulpturer på predikstolarna i Vittskövle och Visseltofta, dopfuntar i Trä-
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ne, Emitslöv, Ö. Broby, Färlöv etc. (ett par i Kristianstads mus.).

NORRMAN, IVALBORG, målarinna, f. i Asby, Östergötland 1919. Studier för sin make, Rolf Norrman.
Studieresor till Korsika, Grekland, Jugoslavien, Italien etc, Från södern tolkar N. folklivet i en färgrik kolorit. N.
är väl repr. i flera landstings off. institutioner. — Tranås.

NORRSTRÖM, Carl HJALMAR, målare, skulptör, konsthantverkare, f. i Eskilstuna 1853, d. i Storängen 1924;
studerade vid akademien och i Paris. Han målade porträtt i olja, modellerade porträttbyster och smärre figurer, t.
ex. Flicka med räfsa, även djurskulplturer, men är mest känd som en skicklig etsare i stål. Bland hans arbeten av
detta slag må framhållas en etsad och förgylld vas av stål, dekorerad med flera statyetter i samma metall (N. M.).

NORSBO, HANS Fredrik (Johansson), målare, grafiker, f. i Falun 1897, d. där 1955; studier vid akademien samt
under resor i Tyskland, Frankrike och Italien. Han har utfört porträtt, figurkompositioner och landskap i olja,
akvarell och tem-pera samt linjesäkra blad i torrnål. — Repr. i N. M., Mo. M., Stockholm stads mus., S. M. K.,
museet i Östersund, Zorn-museet i Mora, i Uppsala univ.. Lund, i W., hos Konungen, Ateneum, Helsingfors,
museet i Chicago m. fl. st.

NOREUUS, ERIK,

målare, f. i Stockholm 1874, d. i Paris 1956; studerade för Wallander och bosatte sig i Paris 1896. Han har målat
goda interiörer med figurer samt friluftsbilder med bönder, unga flickor etc. Motiven äro hämtade från Venedig
eller Bretagne. — Repr. i N. M., Institut Tessin, Paris m. fl.



NORSTEDT.

1. Johan REINHOLD N., målare, grafiker, f. i Västra Vingåker 1843, d. i Stockholm 1911. Han studerade i
Stockholm och Paris samt påverkades bl. a. av Corot och Dau-bigny. En stilla, vemodig stämning utmärker ej
sällan hans dukar. Nämnas må:

Höstlandskap, Djurgården, motiv från Drottningholm, Landskap från Vingåker, Afton (alla i N. M.), Vinternatt
(tre olika tavlor med detta namn i G. K. M.), Juninatt (akademien, Sthlm), Höststämning (i W.) samt
Marsstämning (M. M.) — N. etsade även särdeles förnämliga blad, utmärkta genom säker teknik och poetisk
uppfattning.

2. ANNA Katarina Fredrika N., f. Munt-he, omgift Siberg, den förres hustru, målarinna, f. i Döderhult, Småland,
1854, d. i Helsingborg 1936. Hon studerade i Stockholm, bl. a. för Winge, samt i Paris. N. har målat porträtt,
figur och djurtavlor, men särskilt stilleben med blommor och frukter. Tre ypperliga sådana i N. M., tre arbeten i
G. K. M., även i M. M., Karlstads och Linköpings mus.

NORSTRÖM, ERIC,

tecknare, f. i Vaxholm 1882, d. 1953, har studerat vid tekn. skolan och akademien i Stockholm. Han har lämnat
ett betydande antal teckningar till skämttidningar och dagspressen. Som akvarellist har han utfört landskap,
interiörer och stilleben. N. har nedlagt ett ston arbete inom olika konst-närssammanslutningar. — Repr. i N. M.
och W.

NOTHBERG, ÅKE,

målare, f. i Stockholm 1891, d. 1973, utb.: akademien, studierresa till Italien. Han har målat porträtt och
landskap, vanligen fint och sirligt utpenslade samt hållna i diskreta, harmoniska färger; även utfört eleganta
teckningar. — Repr. i N. M.

NOTINI,

ursprungi. italiensk konstnärsfamilj (.Nuti-ni), som med Giovanni Domenico N., skulptör, stuckatör, inkom i
Sverige 1826. 1. AXEL N., den förres son, skulptör, f. i Stockholm 1842, d. där 1914; lärare vid tekn. skolan i
Sthlm. Han har utfört dekorativa arbeten på bl. a. Rosendals slott, Krigshögskolan, Blanchs café, Grand hotell
etc. allt i Sthlm; även uppfunnit den s. k. Tramessoplattan.
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2. GUNNAR N., den sistnämndes son, skulptör, målare, f. 1883, d. i Södertälje 1952; elev vid h.
konstindustriella skolan. Han har mestadels verkat som akvarellmålare, bl. a. med skärgårdsmotiv, har illustrerat
sagoböcker etc. — Repr. Länslasarettet i Södertälje.

3. BO Ragnar N., den sistnämndes son, målare, f. i Södertälje 1910, elev vid Filip Månssons målarskola samt
akademien, studieresor i Italien och Frankrike. Han har utfört landskap, stadspartier, skärgårdsmotiv etc. i olja,
mestadels verkat som dekoratör, bl. a. i Bryggerimuseet i Södertälje. — Repr. i N. M. och Sthlms stadsmus.

4. KARIN N., f. Fjelkegård, den sistnämndes maka, målarinna, f. i Stockholm 1909, elev vid Filip Månssons
målarskola och akademien. Hon har utfört landskap med motiv från Lappland, vanl. i en blond kolorit, dessutom
porträtt. — Norrviken.

NOTKE, BERNT,

tysk skulptör och målare, f. nära Ratzeburg 1440, d. omkring 1517. Han var en av medeltidens främsta
konstnärer, mestadels bosatt i Lübeck, och kallades av Sten Sture d. ä. trol. 1484 till Stockholm, där han utförde
sitt främsta verk, S:t Göran och draken, en polykrom träskulptur av stort, dramatiskt liv (i Storkyrkan, Sthlm, en
kopia i brons i Köpmanbrinken). Bland N:s övriga, i Sverige befintliga verk, märkas statyn av S. Thomas av



Becket (från Skepptuna kyrka, nu i Stat. hist. mus.) samt en statyett, föreställande Karl Knutsson (på Grips-
holm).

NOVOSADI (Novtsadi), SIGISMUND, konsthantverkare, f. 1701, d. i Karlskrona 1773. Han var en särdeles
skicklig guldsmed och har bl. a. utfört dopskålar till Trefaldighets- och Fredrikskyrkorna i Karlskrona samt till
Petri k:a i Ystad. Bland hans övriga arbeten må nämnas brudkrona (mus. i Karlskrona), ljusstakar (Nord. museet)
samt dost (Kulturhist. mus., Lund).

NYBERG, GÖSTA Knut Teodor, målare, f. i Stockholm 1913, har studerat

vid akademien. Han har utfört landskap, ofta med motiv från huvudstadens omgivningar, strandbilder etc. —
Repr. i Stockholms stadshus, Folkets hus, Stockholm. — Stockholm.

NYBERG, HENDRIK, målare, grafiker, f. 1927 i Borgå, Finland. Studier vid Fria målarskolan i Helsingfors och
vid akademien. Studieresor till Holland, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Nordafrika. Bl. a. harN. gjort en
landskapsmålning på Sv. Amerikalinjens "Gripsholm”. — Repr. i Örebro och Östersunds museer.

NYBERG, IVAR Gustaf Julius, målare, f. i Vänersborg 1855, d. 1925. Han studerade på akademien och för
Perséus, sedan i Paris för Bonnat och Gérome. Bland N:s arbeten må nämnas: figurtavlor i olja, t. ex. (G. K. M.),
Gumma från Grez, En tecknare (N. M.), Åkerögummor (mus. i Leksand) samt flera förtjänstfulla porträtt, bl, a.
Malmström och Edelsvärd (båda i akademien) samt konstnärens moder (i W.). Från Dalarna målade han flera
små fina figurtavlor och landskap.

NYBERG, RAGNAR Fredrik Waldemar, målare, grafiker, f. i Stockholm 1893, d. 1966 i Göteborg, har studerat
vid akademien. Han har urfört porträtt, interiörer samt landskap, särskilt skärgårdsmotiv. — Repr. i N. M.,
Västerås och Östersunds museer och i U. B.

NYBERG, SIGURD Albert, målare, tecknare, f. 1910 i Hedemora, d. 1952 på Sävsjö sanatorium, Jönköpings
län. Studerade sporadiskt vid Ötte Skölds målarskola men var i övrigt autodidakt. Studieresa till Berlin och 1946
—48 i Frankrike, Spanien och Kanarieöarna. Målade landskap, porträtt och figurer. — Repr. i N. M. och H. M.
K.

NYBERG, TORE Lennart, målare, f. i Stockholm 1911, elev vid tekn. skolan, hos Olle Hjortzbergs målarskola.
Han har utfört figurtavlor, landskap och stilleben med blommor etc. — Repr. i Karlstads mus. — Stockholm.
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NYBERG, Israel VITALIS, målare, grafiker, f. i St. Tuna, Dalarna, 1883, d. där 1916; stud. vid akademien. Han
har bl. a. utfört självporträtt, figurtavlor, gärna med unga flickor, samt landskap. — Repr. i K. B.

NYBLOM, CARL-GÖRAN, tonsättare, tecknare, akvarellist, f. 1867 i Uppsala, d. 1920 i Stockholm. Han har
utfört fina landskap i blyerts eller akvarell med motiv från bl. a. Öland, Uppsala och Danmark. — Repr. i N. M.
och U. B.

NYBLOM.

1. Ture LENNART, målare, f. i Uppsala 1872, d. 1947, stud. på Valand samt vid akademien. Hna har utfört
dekorativa väggmålningar i östra elementarskolan i Göteborg. — Repr. i N. M. och W.

2. OLGA Marta N., f. Lundberg, den förres hustru, målarinna, f. i Göteborg 1872, d. 1955, stud. där samt i
Frankrike och Italien. Hon har målat porträtt och landskap samt utfört goda kolteckningar. — Repr. i N. M. och
W.

NYBORG, David,

i Skåne verksam skulptör och byggmästare, d. 1619- Hans namn är framför allt knutet till kyrkan i Kristianstad,
som han påbörjade och till vilken han även huggit en del gavelfigurer, konsoler m. m.



NYDAHL, GÖSTA Henry Walentin, grafiker, f. i Malmö 1925. Autodidakt. Han har utfört landskap i
linoleumsnitt, där figurer symboliserar lanskapet. Han har även arbetat som teaterdekoratör. — Repr. i M. M., H.
M. K., mus. i Ystad.

NYDAHL, HANS Christian Fredrik, målare, f. i Köpenhamn 1897, har bedrivit studier på egen hand i Danmark
och Sverige. Han har i olja och pastell utfört landskap, bl. a. från Bohuslän och Norrland samt blomsterstycken.
Utförandet är ganska summariskt. — Repr. i Eksjö sanatorium och ABF i Malmö. — Malmö.

NYGREN, ROLF ERLING,

målare, f. 1925 i Bjurholm kommun, Väs-

terbottens län. Studier vid Skånska målarskolan, Otte Skölds målarskola, L. Börjessons skulpturskola och
akademien. Studieresor i Europa, Mexico, Guatemala, U. S. A. N. lägger färgen i pastosa lager, intresserar sig för
formen och rörelsen. Gör landskap, snöpansrade norrländska granskogar, vida utsikter och lantliga idyller. —
Repr. i N. M.

NYGREN, Johanna VICTORIA, målarinna, f. d. lärarinna, f. i Norsjö, Västerbottens 1. 1885, d. 1965 i Norsjö,
självlärd. Hon har utfört figurkompositioner, vanligen med motiv ur Uppenbarelseboken, ganska naivt hållna,
dessutom landskap i få toner. — Repr. i Umeå mus.

NYGREN, VIVEKA, textilkonstnärinna, f. 1940. Studier vid H. K. S. Arbetade som textilare vid Kristianstads
läns Hemslöjdsförening och har nu egen alteljé i Glanshammar. Deltagit i ett flertal nationella utst. och vid utst. i
Craft Centre, London 1969. — Repr. i N. M.

NYGREN-BIRO, NANNY, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1909 i örby, Västergötland. Studier vid Valands
målarskola, Slöjdföreningens skola i Göteborg, ungerska akademien i Rom 1948 och i Paris 1949. Studieresor i
ett flertal länder i Europa. Hon delar sitt intresse mellan realistiskt och konkretiskt måleri. Mest fängslar hon i
porträttstudierna av olika folkslagstyper. — Repr. i Mo. M. och mus. i Jönköping och Varberg.

NYHOLM, Johan ADOLF Ottar, skulptör, f. i Fornåsa, Östergötland, 1829, d. i Stockholm 1899. Han har
modellerat antika figurer samt gjort dekorativa arbeten, bl a. till N. M., Kungl. biblioteket, Operan etc., allt i
Stockholm.

NYHOLM, ARVID Fredrik, svensk-amerikansk målare, f. i Stockholm 1866, d. 1927 i Chicago, elev vid tekn.
högskolan och akademien samt i Paris. Han for i början av 1890-talet till U. S. A., där han blivit mycket
uppburen för sina livfullt målade porträtt och stämningsmät-tade interiörer, ofta med lampljus samt
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landskap. Särdeles eleganta äro N:s träd-gårdsmotiv i akvarell. Bland porträtten märkes ett av John Ericsson
(Nationalmuseet i Washington).

NYLAND, Carl (CALLE), målare, f. i Kopparberg, Dalarna, 1907, elev hos Wilhelmson, studier i Frankrike och
Tyskland. Han har målat romantiska landskap i frisk, harmonisk färg samt intimt uppfattade stilleben. — Repr. i
Örebro mus. och Örebro stads samlingar. — Kopparberg.

NYLUND, GUNNAR Åke Felix David, skulptör, konsthantverkare, f. i Paris 1904, studier i Finland och
Danmark, konstnäri. led. vid Rörstrands fabr. N. har skapat åtskilliga porträttskulpturer, relief i Malmö
Stadsteater, d:o i Grand hotell i Gävle, S:t Göran och draken (Statens hant.-inst ), stengodsreliefen Vinets lov
(systembol., Karlskrona), arbeten i m/s Stockholm, dopfunt i Lidingödomen, gravmonument samt i hög grad
konstnärliga djurskulpturer, särskilt apor och fåglar i stengods. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., Rösska museet
samt flerstädes i utlandet. — Lomma.

NYMAN.



1. CARL-ERIC N., målare, tecknare, f. i Helsingfors 1918; studier i hemstaden vid akademierna i Stockholm,
Köpenhamn och Paris samt under resor i Frankrike och Spanien. Han har målat figurmotiv och landskap.

2. BIRTHE N., den förres hustru, målarinna, f. i Odense, Danmark, 1930; studier i Köpenhamn, Paris och
Spanien. Hon har mestadels utfört landskap. — Bromma.

NYMAN, HARALD, målare, f. i Bergö, Finland 1931. Autodidakt. Dessutom studier vid Konstfack och
Hermods. Studierresor Afrika och Europa. N. målar landskap i pleinarismens dämpade färgskala. Off. arbeten: Al
Mustafa saml. Kairo. — Repr. i Åländska Konstgillet, Mariehamn, Åland.

NYMAN.

1. HILDINGElofN., målare, tecknare, f. i Göteborg 1870, d. 1937, elev vid Konstnärsförbundets målarskola. Han
har utfört en del porträtt o. s. v., men är mest känd som en talangfull, ofta elegant tecknare, som lämnat bidrag till
skämttidningar, särskilt Strix, till dagspressen, julpublikationer, till barnböcker etc. — Repr. i N. M.,

G. K. M., museet i Östersund och U. B.

2. Per Olof (OLLE) N., den förres son, målare, professor vid akademien 1953, f. i Saltsjö-Duvnäs 1909; studier
vid akademien och i utlandet. Tillhörde Saltsjö-Duvnäs-gruppen, och har med stark personlig hållning utfört
figurer och landskap. Utfört dekorativa arbeten, bl. a. i Karolinska sjukhuset (stucco-lustro), i restauranger och i
Västerås stadsteater samt gobeläng för Borås stadshus. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., Arkivet i Lund och
Västerås museum. — Saltsjö-Duvnäs.

NYMAN, SVEA Viola Frideborg, målarinna, f. 1902 i Sthlm. Autodidakt. Studieresor till Spanien, Frankrike,
Italien, England och Danmark. N., som uteslutande målat stilleben i olja är en självlärd nai-vist. Hennes små
målningar är ganska utsökta och känsligt målade. — Repr. i Mo. M.

NYMAN-EGBERT, GÖTE Peter, målare, tecknare, grafiker, f. 1879 i Göteborg, d. 1957 i Särö. Började sina
studier 1907 huvudsakligen utomlands, i Florens, München och Paris. Hans produktion omfattade genrebilder
och krigsbilder. — Repr. i N. M. och i K. B.

NYQUIST, Karl Constantin (CONNY), arkitekt, f. i Vänersborg 1886; har studerat vid tekn. högskolan,
länsarkitekt i Värmlands län 1929—52. Han har ritat institu-tionsbyggnader för Chalmers i Göteborg, tingshus i
Sunne, bankhus och biskopsgård i Karlstad och dessutom restaurerat kyrkor. — Karlstad.

NYQVIST, GERD I.son, se Ehrensvärd, G.
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NYQVIST, VÅINÖ,

målare, f. i Sordala, Finland, 1897, autodidakt. Han har målat porträtt och känsligt hållna figurer, klara
hamnbilder m. m. — Umeå.

NYRÉN, Bengt Johan GÖSTA, målare, f. i Tofteryd, Småland, 1903, d. 1973, utb.: h. konstindustriella skolan o.
akademien i Sthlm, resor för studier i Frankrike, Italien, Madeira, norra Afrika, Portugal etc. Han har målat
landskap, vanligen med motiv från Italien, Madeira och Portugal samt blomsterstycken. N:s arbeten äro
påverkade av modern, fransk konst och äger ej sällan ett drag av exotism. — Repr. i Mo. M , Jönköpings,
Katrinholms och Västerås mus. — Huskvarna.

NYSELL, Karl HELGE, målare, f. i Karlskoga 1900, d. där 1963, stud. i Stockholm och under resor utomlands.
Han har i olika teknik utfört väl-stämda landskap och stilleben. — Repr. i Karlstads mus.

NYSTEDT, ERIK Arvid, målare, grafiker, f i Norberg, Västmanland, 1909, elev hos Birger Simonsson,
självstudier. Han har bl. a. målat porträtt och figursaker, t. ex. Kvinna och barn. — Stockholm.

NYSTEDT, Karl RAGNAR, skulptör, f. i Stockholm 1898, har studerat vid akademien. Han har utfört



porträttbys-ter och nakna figurer. — Stockholm.

NYSTRÖM, Gustaf ALFRED, skulptör, f. i Västra Ny, Östergötland, 1844, d. i Djursholm 1897. Han studerade
vid akademien och för Molin, sedermera i München och Rom. Bland hans arbeten märkes: Bellmansbysten på
Hasselbacken, porträttbyster, t. ex. Kleen (N. M.), Wie-selgren (G. K. M.), vidare Romarinna (G. K. M.), Idyll,
Våren samt På vakt för fosterlandet.

NYSTRÖM, AUGUST, arkitekt, f. i Kristbergs s:n, Östergötland, 1814, d. 1886. Han arbetade tillsammans med
sin broder, JOHAN Robert N., (f.

1817, d. 1890), och utförde flera lyckade restaureringar, bl. a. av Linköpings domkyrka.

NYSTRÖM.

1. Per AXEL N., arkitekt, f. i Stockholm 1793, d. där 1868, studerade vid akademien samt i Paris och Italien;
1836 ord. professor i byggnadskonst vid akademien samt 1844 akademiens sekreterare. Bland hans arbeten
märkes ordnandet av Lejonbacken i Sthlm, varjämte han ritade Steninge och Rånäs slott i Uppland, biskopshuset
i Lund samt ombyggde Serafimerlasarettet i Sthlm.

2. AXEL Fredrik N., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1832, d. å. Bergviks kvarn 1894. Var elev vid
akademien och ritade åtskilliga byggnader i Sthlm, bl. a. Sjökrigsskolan, Saluhallen på Hötorget, Johannes
brandstation samt riksarkivets tillbyggnad, teater i Gävle m. m.

NYSTRÖM, BERTIL Ferdinand, skulptör, f. i Othem, Gotland, 1900, har studerat vid akademien samt i Paris
för De-spiau. Han har modellerat arbetare, t. ex. Eldvakt i storm, Furan faller, Brobyggare, porträttbyster bl. a.
Dan Andersson, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, vidare Den hel. familjen, Olaus Petri (i Väster-ledskyrkan.
Äppelviken), utkast till fontäner m. m. —- Repr. bl. a. i Mo. M. och Bungemuseet, Gotland. — Slite, Godand.

NYSTRÖM, CONNY, målare, tecknare, f. i Stockholm 1943. Utb.: Konstfack, Stockholm, Forum målarskola,
Malmö. Separatutställningar, samlingsutställningar. Stipendiat hos konstnärsnämnden. Utövar ett romantiskt
måleri åt det impressionistiska hållet. Naturmotiv, såsom skogsinteriörer, vittnande om stor naturiakttagelse. —
Häckeberga, Skåne.

NYSTRÖM, Karl Johannes (JOHN), målare, grafiker, f. i Nacka, Sthlms län, 1888, d. i Stockholm 1945; elev
vid tekn. skolan, Althins målarskola och akademien i Sthlm, studieresor i Sydtyskland, Schweiz, Italien och
Danmark. Bland hans arbe-
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ten, som ofta äro i litet format och äger intim hållning, märkes värmländska bruk och gamla hyttor, motiv från
Stockholm samt danska kust- och hamnbilder. — Repr. i N. M. samt museerna i Östersund, Eskilstuna och på
Moen.

NYSTRÖM, Bror SIXTEN, tecknare, f. i Karlskrona 1911, autodidakt. Han har i tusch ritat karikatyrer: porträtt
och figursaker, t. ex. Illusionslös. — Malmö.

NYSTRÖM, John WALDEMAR, målare, tecknare, f. i Ludvika 1903, elev vid Richters konstskola i Dresden.
Han har utfört en del figursaker i olja och akvarell, kustlandskap, dessutom lämnat serieteckningar till dags- och
veckopressen, omslagssidor till D. N. och veckotidn., reklamillustrationer m. m. — Stockholm.

NYSTRÖM-STOOPENDAAL, JENNY, se Stoopendaal, J.

NYSTRÖMER, CARL, silversmed, f. 1932, d. 1962. Studerade på

H. K. S. 1951 och hade egen verkstad sedan 1955. Han deltog i ett flertal utst. i Sverige och utomlands bl. a. i U.
S. A., Hamburg, Berlin, Amsterdam och Hantverket. Minnesutst. i Hantverket i Sthlm 1963. — Repr. i N. M.

NUNTZEL, JOHAN, tysk-svensk guldsmed, kom till Stockholm 1674, d. där omkr. 1715. Bland hans vackra



arbeten märkes altarkärl till flera kyrkor, ett praktfullt fat, gåva från Karl XII till tsaren 1699 (i Eremitaget,
Leningrad), en dryckeskanna i M. M. o. s. v.

NÄSVALL, Per EMIL, skulptör, f. i Ljusnedal, Jämtland, 1908, d. 1965 i Avesta, elev hos Olof Ahlberg samt på
tekn. skolan i Sthlm, vidare studier i Köpenhamn o. s. v. Han har modellerat porträttbyster, bl. a. Ivar Lo-
Johansson (hos K. O. Bonnier), Solbad, Gosshuvud m. m.
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ODELL, GUSTAF,

arkitekt, f. nära Nora 1876, d. i Stockholm 1938. Han studerade vid Chalmers i Göteborg samt tekn. högskolan i
München. O. har verkat som arkitekt, mestadels bostadshus, i Sverige, Danmark och Norge samt var under sista
25 åren anställd hos ark. Hahr, vilken O. varit behjälplig vid flera större ritningar.

ODELMARK, FRANS Wilhelm, målare, f. i Västervik 1849, d. 1937. Han studerade vid akademien, i
Düsseldorf och München samt under resor i södern. O. målade vanligen arkitekturmotiv, särskilt girdsinterörer
eller partier från kyrkor t. ex. Interiör av S:t Lorenskyrkan i Nürnberg (N. M.), salar med haremskvinnor, trånga
gränder med kläder på tork etc. Koloriten är vanligen frisk med livliga inslag av rött och blått. Särskilt som
akvarellist var han framstående — Repr. i M. M., Sthlms stadshus, Nordiska mus. och U. B.

ODELQVIST, ANNA-USA, textilkonstnärinna, f. 1925 i Stockholm. Studier vid Konstfack, kom därefter till Li-
cium i Sthlm. 1953 blev hon chef för Libraría i Sthlm. Bland hennes arbeten kan nämnas altarbrunet för Sofia
kyrka (Sthlm) i broderi på atlassiden, en gobelängvävnad för predikstolen i Robertfors kyrka (Västerbotten), ett
antependium för Skoghalls kyrka (Värmland) och hon har komponerat textilierna i Envikens nya kyrka i Dalarna,
invigd 1957. — Repr. i N. M. med ryamatta.

ODENIUS, PAULINE, f. Bnnk, målarinna, f. i Lund 1846, d. där 1921; elev av Fr. Krebs. Hon utförde goda
stäm-

ningslandskap, t. ex. Åskväder, Afton, ej sällan med motiv från Kullaberg eller kuperad terräng. — Repr. i
Kulturen i Lund.

ODHNER, BRITT Kerstin, målarinna, f. i Skatelöv 1910, studier för Otte Sköld, på akademien och i Paris. Hon
har utfört porträtt, landskap från Fårö, Arild och Stockholm, interörer och blommor, väl komponerade och i livlig
färg. — Repr. i Sthlms stadsmus. — Stockholm.

OELRICH, NILS Ehrenfried, arkitekt, f. i Halmstad 1908; har studerat vid tekn. högskolan, akademien och
under resor i Europa. Han har bl. a. ritat militärbyggnader, planlagt kyrkogårdar och restaurerat kyrkor. —
Stockholm.

OHLQUIST, MAGNE Edvin Alfons, f. i Osby, Skåne, 1923, stud. i utlandet, särskilt i Frankrike. Bland hans
tavlor må nämnas: Hästar på bete, Havstrutar, Skogstjärn i Småland, Vildmosse o. s. v. med genomgående
harmonisk färg och ofta lyrisk hållning. — Repr. i Rimforsa komm.hus och Vilhelmsro sjukhus, Jönköping. —
Nässjö.

OIJENS.

1. HOLGER O., målare, tecknare, diktare, f. i Göteborg 1907. Utf. visionära, lyriska bilder, teckningarna mera
tidsanknutna. Utg. diktsaml. Presentation, Ordlöst, Dagnära m. fl., även journalist. — Nyhamns-läge.

2. ELMA O., den förres maka, skulptör, f. i Salmis 1907. Utb.: Valand. Utf. porträtt och figur m. fast
konstruktion. Off. arb.: Kvinnoskulptur ”Najad” i Slottsvikens
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park Gbg, skulptur i Malmö, Hälsingborg, Norrköping m. fl. — Nyhamnsläge.

OLANDER, AGNES Cecilia f. von Geger-felt,

målarinna, f. i Boulogne-sur-Scine, Frankrike, 1855, d. 1971, stud. i Dresden, akad. i Köpenhamn, Valand m. fl.
st. Hon har målat särdeles eleganta och livfulla gatu-motiv från Paris, Rom, Venedig, o. s. v., skånska landskap,
motiv från Torekov och Hallands Väderö o. s. v.

OLAUSSON, Knut GUNNAR, målare, tecknare, f. i Göteborg 1918, stud. bl. a. på Valand samt hos Otte Sköld.
Han har bl. a. målat landskap, särskilt från Alvaret på Öland. — Stockholm.

OLDBERG, ERIK Oskar Lennart, målare, f. i Stockholm 1909, utbildad på egen hand. Han har utfört figursaker
och särskilt kustmotiv med klippor och bränningar samt stilleben. Tekniken är bred med välstämd, frisk färg och
naturalist, uppfattning. Motiven ofta hämtade från Väddö, Smygehuk o. s. v. — Uppsala.

OLDENBURG, ACKE, målare, f. 1923 i Mora. Studier vid Skolan för bok- och reklamkonst och vid Valand.

O. målar fantasibetonat med en dynamisk expressionism och en ofta aggresiv giftighet i färgen som associerar till
landskap och årstider. Han har bl. a. utfört stucco lustro för Polishuset i Sthlm och även gjort teaterdekor för
Borås stadsteater. — Repr. i Mo. M., G. K. M., Norrköpings mus. — Huddinge.

OLDENBURG, von SYDOW, EDIT, se Sydoui.

OLDFORS, HJÖRDIS Hanna Mana, keramiker, f. 1920 i Göteborg. Studier i keramik vid Slöjdföreningen.
Studieresor i Skandinavien och på kontinenten under 1940- och 1950-talen. Hon knöts till Uppsala-Ekeby-
fabriken 1952. Utfört abstrakt dekor. — Repr. i R. och i Nor-denfjeldske Kunstindustrimus. i Trondheim.

OLDINGER, BENGT, målare, tecknare, f. i Åmål 1911- Utb.: Otte Sköld, André Lhote Paris. Utf.
expressionistiska landskap o. stadsbilder, figurer, i starka färger. — Repr. i H. M. K., Tessin. — Stockholm.

OLE, EDVARD,

målare, tecknare, f. i Kaagjärve Estland 1898. Utb.: Kejs konstsk. Ryssland och i Paris. Började m. kubistiska
bilder, senare porträtt och eleganta figurkompositioner i starka färger. — Repr. i Mus. i Karlstad, Tallin, Narva,
Moskva etc. — Stockholm.

OLIVET, HERTHA MARIE, målarinna, f. i Rothehutte, Tyskland, 1904, stud. på olika platser i hemlandet. Hon
har huvudsakligen i akvarell utfört välkomponerade landskap, blommor och stilleben. — Repr. i museet i Gävle.
— Gävle.

OLLERS, EDVIN (Olsson), målare, konsthantverkare, f. i Norrtälje 1888, d. 1959, stud. vid h. konstindustriella
skolan i Sthlm och på Valand, resor i Italien, Frankrike och norra Afrika. Han har målat landskap och motiv från
Italien, stockholmspartier och stilleben, altartavla i Jakobs kyrkas gravkapell, Sthlm, al secco-målning i Kat.
kyrkan i Sthlm, samt gjort kartonger till arbeten i glas, fajans, silver och tenn. 0:s landskap i olja och akvarell
utmärkas ofta av fina valörer och dekorativ hållning. — Repr. med flera arbeten i Mo. M., G. K. M., Östersund,
Västerås, Uddevalla, S. M. K. och R. m. fl.

OLOF,

skulptör, verksam i mitten av 1600-talet. Han har utfört inventarier i flera kyrkor i Dalarna, bl. a. predikstolen i
Gagnef kyrka.

OLOFSSON, LENNART, målare, f. i Karlskrona 1916, elev bl. a. hos Grunewald. Bland hans arbeten märkas
porträtt, naket och skissartat utförda landskap. — Enskede.

OLOFSSON, PIERRE Sager,

målare, tecknare, grafiker, f. i Paris 1921;
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har studerat på akademien och i utlandet. Han har utfört abstrakta saker med slingrande rundlar även i skulptur,
stucco-lustrovägg i AB Astra, Södertälje, dek. i Uppsala stadsteater och Dramaten, och fontäner i Uppsala och
Kiruna. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Norrköpings mus. och i New York. — Stockholm.

OLOFSSON, ROLF Orvos Alexander, målare, tecknare, f. i Varberg 1934; privata studier, bl. a. i Frankrike och
Norge. Han har målat porträtt, friskt hållna stadsmotiv från Frankrike samt dekorativa, norska landskap. —
Varberg.

OLOFSSON, YRJAN (Urian), målare under 1300-talet. Han har utfört bibliska och heraldiska motiv i Nicolai
k:a i Stockholm o. i Bååthska gravkoret i Sorun-da kyrka, sign. 1549.

OHLSON, OHLSSON, OLSON, OLSSON, OLZON:

OLSSON, ALBERT Julius, målare, f. i London 1864 (fadern svensk), d. 1942, har studerat i Sverige och är känd
för sina goda mariner, t. ex. Månbelyst strand (Tate gallery, London), stundom med figurer, bl. a. Vikingar och
sirener.

OLSSON, ALF Ragnvald, målare, grafiker, skulptör, f. 1925 i Malmöhus län. Studier vid Essems målarskola i
Malmö, Otte Skölds målarskola och akademien. Studieresor till Jugoslavien, Grekland, Tunisien, Mexiko,
Guatemala m. fl. länder. Målar gärna monokromt i olika färger och utför grova och uttrycksfulla
skulpturhuvuden. Off. arbeten: Två skulptur-grupper, monumentalhuvuden i granit till Rosengårdsstaden och
Gullviksborg, Malmö. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., museerna i Norrköping, Västerås, Eskilstuna,
Linköping, Ystad, Växjö och Borås, H. M. K., New York och Dresden. — Stockholm.

OHLSON, Karl ALFRED, skulptör i Stockholm 1868, d. där 1940, autodidakt. Han har bl. a. modellerat 8
figurer i sandsten till Skara domkyrkas södra

portal, dekorativa arbeten till Gustav Vasakyrkan i Sthlm, staty av Karl XIV Johan (i Örebro), kopia av Notkes
S:t Göran och draken, porträttreliefer i elfenben o. s. v. — Representerad i N. M.

OLSSON, ANDERS,

träskulptör, snickare, f. omkr. 1715 i Nordmaling, d. mellan 1771 och 1777 i Lakamark, Grundsunda socken,
Ångermanland. O. representerar en 1600-talsstil med brosk- och ramverk. Har gjort predikstolar, epitafier,
kyrkdörrar och bänkinredningar, bl. a. predikstolen i Anundasjö kyrka och dörrarna i Grundsunda kyrka. —
Repr. i Nordiska mus., museerna i Hörnö-sand och Örnsköldsvik.

OLSSON, ANDERS,

skulptör, målare, f. i Rinkaby, Skåne, 1880, d. i Malmö 1955, studieresor i Frankrike, Italien etc. han har bl. a.
modellerat Västanvinden i Landskrona och Nils Månssons staty i Fränninge; dessutom målat landskap och
stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., L. B., Kulturen i Lund m. fl. st.

OLSSON, ANNA-GRETA,

Född i Chicago, Textilkonstnär, arbetar med textila material i väv, applikationer, skulpturaltextil, broderi.
Utbildning: Märthaskolan, Stockholm. Handarbetets-vänner. Tillskärarakademin. Kurser i färg och form samt i
grafisk framställning. Separatutställningar: Hallagården Karlskoga, Galleri Bild och Form Västerås, Galleri
Bryggargården Simrishamn, CVA Arboga, NWT Konsthall Karlstad, Mollsgalleriet Ebeltoft Danmark.
Samlingsutställningar: Galleriet Stadsbiblioteket Arboga, Konsthallen Fagersta, Västerås Konstmuseum, Galleri
Bild och Form Västerås, Galleri Muren Ramnäs, Konstnämnden Stockholm, Kulturkällaren Ebeltoft Danmark.
Repr. vid: Ullvi förskola Västerås, Volvo BM Eskilstuna, Folkets Hus Stockholm, Risbroskolan Fagersta,
Handelsbanken Arboga Arboga. — Arboga.



OLSSON, ARNE,

målare, f. i Grundsunda 1918. Utb.: Otte Sköld. Utf. figurer, stilleben, porträtt i
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starka färger, ofta i stort format. Off. arb.: Väggar Örnsköldsvik, gallerverk Sunds-vallsbanken Sollefteå m. fl. —
Repr. i mus. i Borås, Sundsvall, Umeå, Wasa, Tammerfors, Warszawa, Budapest samt i USA. — Örnsköldsvik.

OLSSON ARNE

skulptör, f. i Boden 1926. Stud. i träslöjd vid Aug. Abrahamsons Stiftelse, Nääs, Utst: Ö-vik, Sundsvall,
Stockholm, Gävle, Sandviken, Bollnäs, Luleå o. Kramfors. Norrl. förb. Kultur, stip. Repr: vid Kramfors
kommuns Kulturnämnd, Sundsvallsb. Konst.för., Sundsv. Sparb., Konstför. Stockholm, ö-viks Konst.för.,
Länssta Konstför. Härnösand, Degerfors Konstför. — Nordingrå.

OLSON, Carl ARNE Evert, målare, f. i Ornäs 1918, huvudsakligen självstudier. Han har i olja och akvarell utfört
figursaker, gärna naket, landskap och stilleben. — Borlänge.

OLSON.

1. AXEL O., målare, f. i Halmstad 1899, har studerat i Stockholm och Berlin, bl. a. för Archipenko. —
Surrealist, tillhör ”Halmstadsgruppen”, deltagit i utsm. av rådhus, stadsbibl., Folkets Hus teater, sys-tembol.,
landsstatshus, allt i Halmstad, m. m. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Gävle, Esklstuna och Halmstads
museer, samt i New York.

2. ERIK Arthur O., den förres broder, målare, f. i Halmstad 1901, har studerat i Paris, bl. a. för Leget. —
Surrealist, tillhör ”Halmstadsgruppen”, delt. i utsm. av rådhus, stadsbibl., Folkets Hus teater i Halmstad, flera
kyrkor (glasmåln.), dek. för Dramaten etc. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Norrköping, Gävle, Lidköping
och Halmstads museer, N. O. Han har även ritat smidesgaller till Halmstads rådhus. — Halmstad.

OLSSON, Bror AXEL, målare, skulptör, f. i Åhus 1919. Studerade vid Konstfacksk., Sthlm, samt privata studier
i London, Paris, Rom. Han har utfört skulpturer skildrande arbetsmotiv och

barn. Vidare har han utfört flera monumentalarbeten bl. a. i Karlskrona, Kristianstad och monumentet
”Utvandrare” i Karlshamn. — Repr. i Kristianstads museum. — Kaffatorp.

OLSON, BENGT,

målare, grafiker, f. i Kristinehamn 1930, stud. på Valand, i Paris etc. Han har utfört abstrakta saker i olja,
gatumotiv i pastell och litografi. Även väggmåln. i Kristinehamns stadshus och likaså i Frankrike. — Repr. i N.
M., Mo. M., G. K. M., och Örebro mus., mus. i Alger, Inst. Tessin, Paris, m. fl. — Paris.

OLSSON, BERT OLOF, tecknare, målare, sign. Bert Olls. F. i Boden 1923. Utf. teckningar i kopparsticks-
maner, målningar i stora färgplan. Off. arb. : Väggmåln. Zinkgruvan, Frövi sk. m. fl. Även bokill. och tecknade
TV-program. Utg.: I fiskgjusens rike, I bergsmäns rike, Gamla smeder och bruk, Guld och gröna skogar m. fl. —
Kolsva.

OHLSSON, Gustaf BIRGER, målare, grafiker, f. i Gävle 1894, d. 1968, stud. vid tekn. skolan , Althins
målarskola och akademien i Sthlm, resor i Frankrike, Italien, Spanien, norra Afrika, Tyskland och Belgien. Han
har målat dekorativa arbeten med figurkompositioner samt utfört illustrationer till böcker etc. — Repr. i Gävle
mus. och Stockholms stads mus.

OHLSSON, BRITA Louise Streiffert-O., målarinna, f. i Malmö 1917, elev hos Otte Sköld och Grnewald. Hon
har utfört modellsaker samt landskap, t. ex. Motiv från Stocksund och Den röda tallen. — Repr. i Västerås stads
konstsaml. — Stockholm.

OLSSON, Bror Julius, se NordfeIdt.



OLSSON, CARL Waldemar, målare, f. i Göteborg 1864, d. 1940 dätst. Han studerade på Valand, sedan för
Liljefors och i Paris. O. har utfört välstämda, franska trädgårdsmotiv, gatubilder från Portugal samt svenska
afton- och kustmotiv. — Repr. i G. K. M.
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OHLSSON, CECILIA, målarinna, tecknare, f. 1926 i Malmö. Studier vid Skånska målarskolan. Naivrealist med
finstämd kolorit. Skildrar människor och miljöer ur minnet och i nuet. Även porträtt- och blomstermålare.
Genombrott med en svit målningar om Malmö Folkets Park. Repr. i Malmö Mus. Stadshist avd. 1980. —
Malmö.

OHLSSON, EBBE Olof Harald, målare, f. i Lund 1916; har utfört landskap, porträtt, figursaker, stilleben,
interiörer i expressivt föreställande måleri, Koloriten har en mättad, djup och ofta mörk ton. — S:a Sandby.

OLSSON, EMIL Johan, målare, f. i Svenstorp, Skåne, 1890, d. 1964 i Malmö. Han har studerat vid akademien, i
Köpenhamn och Paris samt under resor i Frankrike, Italien, Holland och Belgien. O. har utfört vederhäftiga
porträtt, särskilt av modern (ett i M. M.), landskap, ofta åkrar och med arbetsfolk, samt utsökta blomsterstycken.
— Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M. samt i museerna i Lund, Ystad, Norrköping och Tomelilla och i N. O. samt
W.

OLSON, ERIC Harry, målare, skulptör, designer, f. 1909 i Malmö Studerade i Paris samt gjorde resor till
Frankrike, Schweiz, Italien. O. började som landskapsmålare, sedan abstrakt och är en av de markantaste
profilerna inom den svenska nonfigurativa konsten. Utfört flera monumentala arbeten bl. a. till Kro-nikerhemmet
i Laxå och en linoleumintar-sia till Eklundens skola i Örebro. O. har ett system genom vilket han får fram
kontrollerade färgkombinationer i plexiglas. Han är även verksam som arkitekt. — Repr. i Mo. M., Sthlms
stadsmus., Gävle och Örebro mus. samt i New York, Portland, U. S. A., Tate Gallery, London, Lodz i Polen,
Wien, Tokyo etc.

OLSON, Josef FREDRIK, f. d. stadsarkitekt, f. i Kalmar 1870, d. i Rinkabyholm 1947. Han var elev vid h.
konstindustriella skolan och tekn. högskolan i Stockholm, studieresor i Europa, Asi-

en, Afrika och Amerika, stadsarkitekt i Kalmar 1904—37. Han har om- och tillbyggt rådhus, teater, stadshus etc.
i Kalmar, restaurerat Kalmar domkyrka och flera kyrkor i Småland, ritat skolor och offentliga byggnader i
Kalmar och Borgholm, bl. a. krematorium och tingshus i Kalmar, kyrka i Nybro, stadsplaner m. m.

OLSSON, GOTTFRID Ernst Julius, målare, f. i Lilla Harrie, Skåne, 1890; har studerat vid akademien samt
under resor i Tyskland, Italien, Frankrike och Holland. Han har i olja och gouache utfört landskap, hamn- och
kustbilder samt stilleben, genomgående i en välstämd kolorit. — Repr. i M. M. samt museerna i Hälsingborg,
Lund och Tomelilla. — Röstånga.

OLSSON, GUSTAV ADOLF, målare, f. i Stockholm 1910, autodidakt. Bland hans arbeten ses varierande motiv
i olika teknik. — Norrtälje.

OLSSON, HARRY Rudolf, målare, tecknare, f. i Malmö 1912, stud. bl. a. i Köpenhamn. Har utfört stadsmo-tiv,
skogslandskap, kustpartier och blommor, även arb. i kol. — Malmö.

OLSSON, HJALMAR, målare, f. i Undersåker 1886, stud. på Althins och Wilhelmsons målarskolor, i München
etc.; resor i Frankrike, Spanien och Nordafrka. Han har utfört landskap från Norrland och kustbilder med motiv
från Lofoten, Bohuslän o. s. v. — Solna.

OLSSON, Karl HUGO, målare, f. i Ronneby 1905, stud. i Göteborg. Han har utfört figursaker, gatumotiv och
landskap från Bohuslän. Arbetena i olja äro gärna hållna i kraftig färg, medan hans pasteller äro hållna i fina, väl
sammansmälta toner. — Göteborg.

OLSON, INGRID,



målarinna, tecknare, grafiker, f. 1933. Studier vid Slöjdföreningens skola och vid akademien i Köpenhamn. O.
har bl. a. utfört dekor till Stora Teatern i Göteborg. — Repr. i N. M.
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OLSSON, JARL, Bror målare, f. i Trelleborg 1911, stud. bl. a. i Malmö, har målat landskap och strandmotiv från
Skåne och Öland, utmärkta genom god luftbehandling. — Trelleborg.

OHLSSON, KARL ENOCK, målare, f. i Malmö 1889, d. 1958; stud. vid tekn. skolan, resor i Tyskland,
Frankrike, England och Italien. Han har utfört porträtt och figurtavlor samt landskap, ej sällan från utkanten av
städer, fabriker, hamnpartier o. s. v. Färgen är ofta kraftig och välstämd med bred penselföring. — Repr. i M. M.,
Hälsingborgs, Lunds univ. och Tomelilla museer.

OLSSON, KARL-ERIK Rolf, målare, f. i Hörby 1927, autodidakt. Hans arbeten äro nonfigurativa, t. ex.
Arrangemang, Slingerbult. — Hälsingborg.

OLSSON, KARL Johan Erik, målare, f. i Karlshamn 1915, elev hos Wilh. Smith. Han har målat intimt
uppfattade landskap i ljus, harmonisk kolorit med motiv från Ljungby- och Karls-hamnstrakterna. — Ljungby.

OLSSON, KNUT Martin, målare, grafiker, f. i Ransäter, Värmland, 1904, elev vid Otte Skölds målarskola. Han
har målat porträtt, figurer i landskap o. stilleben, dessutom verkat som reklamteck-nare, gjort illustrationer i
dagspressen etc.

O. har även utfört en målning i Ransäters kyrka samt i några kommunala byggnader. — Repr. i museet i
Karlstad. — Munkfors.

OLSSON, UMJOHAN, målare, träskulptör, fotograf, f. i Ovanåker 1865, d. där 1944. Var en enstöring, som arb.
m. primitiv naiv stil, fantasifulla koloristiskt självständiga bilder, drömaktiga djur- och trädgårdmotiv. — Repr. i
Ovanåkers hembygdsmus.

OHLSSON, MARTIN Arvid Olof, målare, tecknare, f. i Stockholm 1914, d. 1973, autodidakt. Målat interiörer
och grå-tonade landskap från Skåne och Öland. — Repr. i N. M., Skövde och Örebro museum och H. M. K.

OLSSON, Axel Vilhelm MARTIN, arkitekt, f. d. professor, f. i Tensta Uppsala 1., 1886, genomgått tekn.
högskolan, prof. vid akademien 1918—46, riksantikvarie 1946—52. Har lett ett flertal större restaureringar och
ombyggnadsarbeten, bl. a. av Riddarholmskyrkan, Kalmar och Borgholms slott, lett undersökningen av Sthlms
gamla slott etc. — Repr. i M. M. och Ystads mus. — Stockholm.

OHLSSON, MAX-ER1K Albert, tecknare, f. i Malmö 1902, autodidakt. Han har utfört porträtt och figurer ofta
karikerade, samt fränt realistiska krigsbilder. Medarb. i dags- och veckopressen, sign. Max-Erik, MEÖ, Marius.
— Repr. i M. M. — Malmö.

OLSSON, NILS,

arkitekt, f. i Halmstad 1891, d. i Göteborg 1951. Efter studier i Malmö och Tyskland planlade han Örgryte
trädgårdsstad, Vidkärrs och Wilhelmsbergs anläggningar, flera landshövdingehus, biografer m. m., allt i
Göteborg.

OLSSON, NILS,

skulptör, f. i Träne, Skåne, 1892, d. 1973, stud. vid h. konstindustriella skolan o. akademien i Sthlm, vidare i
Rom samt i Berlin, München och Paris. O. har modellerat porträtt, nakna figurer, lodjur, dekorativa arbeten i
Konserthuset, Grand hotell och Nobelstiftelsens byggn. i Sthlm, medaljer m. m.— Repr. i Myntkabinettet, Sthlm,
i Wien o. s. v. — Stockholm.

OLZON, NILS Gunnar Emanuel, målare, skulptör, f. i Stockholm 1891, autodidakt. Han har utfört landskap med
vår- och fjällmotiv, islossning etc.; har även modellerat porträtt. — Borlänge.



OLSSON, OLLE Conny (Hagalund), målare, f. i Stockholm 1904, d. 1972, utb.: Wilhelmson och på tekn. skolan
i Sthlm, studieresor i Tyskland, Frankrike, England och Polen. Han har utfört naivis-tiska stadsbilder och
landskap, t. ex. Vår, Hagalund (i Mo. M.), samt scendekor.
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Oscarsteatern, Scalateatern etc, även repr. i N. M., G. K. M., Norrköping, M. M. och Gripsholm.

OHLSSON, OLLE,

silversmed, målare, f. i Stockholm 1928. Utb.: Hovjuv. Hallberg, Konstfack. Egen verkst. i Sthlm 1963- Arb. i
silver och koppar, smycken i guld, även oljor och akv., människor i landskap. Off. arb.: Koppar-reliefer Skand.
Banken HK, Örnsköldsvik o. Askersund. — Repr. i N. M., R., Gold-smith hall, London. — Stockholm.

OLSSON, OLOF (OLLE) Folke, målare, grafiker, tecknare, f. i Vittangi 1919- Utb.: Slöjdför., Valand,
akademien. Utf. abstrakta rytmiska bilder i färgplan med dekorativ verkan. Off. arb.: Ljushall Östersund, vägg
m/s Birger Jarl, rest. Rondo Gbg m. fl. — repr. i mus. i Östersund.

— Stockholm.

OHLSSON, OLOF Thorwald, skulptör, f. i Stockholm 1903, elev vid tekn. skolan och akademien i Sthlm samt i
Paris och hos Nils Möllerberg. Han har modellerat porträttbyster samt figurer från Egypten, Indien och Kina,
vidare Mälar-drottningen, Danaé och Vardagssymfoni.

— Repr. H. M. K. och Tessin. — Stockholm.

OHLSSON, Erland OSCAR, målare, f. 1847, d. i Borås 1912. Han har bl. a. utfört sommarlandskap, särdeles
idylliska och ofta med motiv från åstränder i Blekinge.

OLSON, Nils OVE,

målare, f. i Skabersjö 1903, elev vid Skånska målarskolan, Malmö, samt på Maison Watteau, Paris, studieresor i
Frankrike och Spanien. Han har målat landskap från Paris utkanter, hamnpartier, blomsterstycken etc., vanligen i
få, särdeles välstämda toner och av dekorativ hållning. — Repr. i N. M, museet i Tours, Intitut Tessin, Paris, M.
M., Hälsingborgs, Landskrona, Ystad och Kristianstads museer. — Paris.

OLSSON, PÄR Axel,

museiman, tecknare, f. i Gödelöv, Skåne,

1885, d. i Lund 1925, amanuens vid Kulturen i Lund. Han har gjort ritningar till möbler, kartonger till
gobelänger, bok-och ddskriftsillustrationer, ex-libris m. m.

OLSON, RAGNAR,

målare, f. i Göteborg 1884, d. där 1949. Han var flera år bosatt i U. S. A. och utförde där och senare i hemlandet
kustmotiv och mariner, ofta med kraftigt modellerade böljor i välstämd färg. Erhöll i Amerika första pris för sin
marin, Sillflotta i månsken.

OHLSSON, E. ROBERT, målare, grafiker, f. 1946 i Lillhärdal. Han har utbildat sig på egen hand, samt företagit
studieresor i Norge, Danmark, Finland och Frankrike. 0:s måleri är berättande na-ivistiskt och detaljrikt, med
många fig. Han målar gärna stadsbilder i vinterskrud, samt föreklade landskap och portr. — Repr. i Växjö mus.,
Östersunds mus., Karlskrona mus., Bygdegårdarnas Riksf. i Stockholm m. fl. —Jönköping.

OLSSON, RUT Ragnhild, målarinna, f. i Hälsingborg 1920; studier vid privata konstskolor. Hon har mest målat
stilleben med blommor, realist, hållna i elegant utformning och skickligt komponerade. — Göteborg.

OLSSON, SIGVARD, tecknare, f. 1936. Har hittills endast framträtt som tecknare, huvudsakligen i tusch, bl. a.
med stadsmotiv och landskap från Spanien. Medarbetat i ”Folket i bild”. — Repr. i N. M.



OLSON, STIG Henrik grafiker, tecknare, målare, f. 1936 i Kristinehamn. Studier vid Anders Beckmans skola i
Sthlm och vid akademien. Studieresa till Spanien 1957. Han har utfört figurmotiv, porträtt och landskapsbilder i
teckning och grafik. Medarbetat med teckningar i bl. a. "All världens berättare” och ”Perspektiv”. — Repr. i N.
M., Mo. M., H. M. K., Värmlands mus. i Karlstad och Kristinehamns stads samlingar. — Örebro.
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OLSSON, SVEN-OLOF, målare, tecknare, grafiker, f, 1924 i Sandviken, d. 1971. Studier i Oslo vid Kunstin-
dustriskolen och för Finn Faaborg. Studieresor till Norge, Frankrike, Spanien, Holland, Danmark och Ryssland.
Stiliserad abstraktion. Motiv från spanska, holländska och franska städer, på senare år alltmer från Norrland i en
svart, brun och röd färgskala. — Repr. i H. Nj. K., Örebro och Sandvikens stads samlrngar, Gävle mus. och
Hälsinglands mus. — Hudiksvall.

OLSSON, SÖLVE,

målare, tecknare, f. i Hälsingborg 1929. Utb.: Otte Sköld, Acad. Libre, Akad. Köpenhamn, akademien, medarb.
P. Celsing ark. kontor. Utf. landskap, figurer, porträtt. Off. arb.: Färgsättn. Riksdagshuset Sergelstotg, filmhuset
Gärdet, Carolina bibi. Uppsala. — Lund.

OLSSON, SÖREN OLOF Arne, målare, grafiker, f. i Ullånger, Västernorr-lands 1., 1914, studier i Oslo och
München. Han har utfört porträtt, landskap och kustmotiv. — Repr. i Sollefteå mus. — Sollentuna.

OLSSON, THORILD Birger, målare, f. i Göteborg 1902, d. 1973, stud. på Valand samt i Paris. Han har bl. a.
utfört landskap med motiv från Bohuslän, gärna med betonande av det dekorativa. — Rept. i Hallands mus.,
Halmstad.

OLSSON, TORFRID ]ohannei, målare, tecknare, skulptör, f. 1913 i Byg-deträsk, Västerbottens län. Autodidakt.
Utför fantasibilder med landskap och figurer i akvarell eller olja och porträtt i blyerts och ägnar sig åt skulptur i
trä. Hans konst är starkt abstraktiv men kan också vara illustrativt humoristiskt. — Repr. i N. M. med teckning.

OLSSON, VERA Dagny Gunhild, målarinna, f. i Össjö förs., Kristianstads län, 1915. Hon har studerat vid
Skånska målarskolan och under resor i Danmark och Norge. Hon har utfört välkomponera-de stilleben i olja.
Målar även Skånelandskap och nakenstudier. — Malmö.

OLSSON, VIKTOR. Natanael,

målare, f. i Fors, Älvsborgs 1., 1898, har

studerat på Valand. Han har målat porträtt

samt brett hållna landskap, hamnmotiv

och stilleben. — Repr. i G. K. M. — Lilla

Edet.

OLSSON, WILGOT Alexander, målare, f. i Göteborg 1906, stud. på Valand. Han har utfört figurtavlor, landskap
och stilleben, hållna i harmonisk färg. — Repr. i Mo. M., G. K. M., G. H. M. och Borås museum. — Göteborg.

OLSSON ARLE, LIZZIE Märta-Lisa, målarinna, f. 1926 i Ärtemark, Älvsborgs län. Studier vid Konstfack, i
Paris och i Ravenna. Resor i Europa och Nordafrika. O. är en mångsidig konstnär och gör känsloladdade collage,
akvareller och oljor. Utfört kalkmålning till ABF-huset, Sthlm 1961. — Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M.,
Linköpings mus. och i Sandvikens, Maries-tads och Kiruna städers samlingar. — Huddinge.

OLSSON, THORPE, se Thorfie, Å.

OPPENHEIMIER, JOHNNY Norbert Nathan,

målare,tecknare, f. i Berlin 1923, bosatt i Sverige sedan 1939; studier i Berlin och under resor, bl. a. i U. S. A.



Har målat porträtt och djurtavlor, även landskap, gärna i gouache och av frisk, impressionistisk hållning. —
Tönnersjö.

OR G, MART,

målare, tecknare, f. i Pärnu, Estland 1935. Utb.: Konstfack, Barths målarsk., akademien. Utf. realistiska figurer,
landskap o. interiörer. Äv. scendekor. — Repr. i H. M. K., mus. i Västerås, Visby, New York. — Stockholm.

ORM, EDVARD,

målare, f. trol. i Småland 1670, d. i Al-gutsrum 1735, måhända elev av Ehrenstrahl eller von Krafft. Han utförde
allegorier i kyrkorna i Gränna och Hakarp, altartavlor i öländska kyrkor samt porträtt av präster och deras fruar.
Färgen är vanl.
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tung och tekniken osäker. — Repr. i Nord. museet, M. M., Kalmar mus. m. fl.

ORRELID, INGVAR,

f. 1944 i Göteborg. Studerat för Magnus Engberg, Lennart A:son Kaj Christensen, Tullan Flinks målarskola samt
genomgått Slöjdföreningen 1962—65. Studieresor till bl. a. Frankrike, Holland och Danmark. Orrelids konst är
impressionistisk med känsla för valörer och ljusspeglingar. Huvudsakligen hämtar han sina motiv från norra
Halland. — Göteborg.

ORSTAD1US, EBBA Ingeborg, målarinna, f. i Stehag, Skåne, 1885, har studerat i Tyskland och Köpenhamn.
Hon har utfört landskap och stilleben i akvarell och kol samt eleganta teckningar i olikfärgad tusch. — repr. i M.
M. — Malmö.

ORUP, BENGT Vilhelm, målare, f. i Lindesberg 1916, har studerat i Stockholm, Frankrike och Belgien. Han har
utfört naiva och abstrakta kompositioner. — Repr. i N. M., M. M., Hälsingborgs, Norrköpings, Landskrona och
Ystads museer. — Domsten.

OSCARSSON, Lars Oscar BERNHARD, målare, f. i Lid, Södermanland, 1894; har studerat vid Althins
målarskola och akademien, dessutom under resor i Spanien, Italien, Frankrike, Holland och Tyskland. Han har
utfört goda porträtt, naket, genre, kustmotiv med fiskare, stadsbilder samt små fina landskap med motiv från
stockholmstrakten. — Repr. i Eskilstuna museum samt i kult.-hist. museet i Sofia. — Stockholm.

OSEEN, JURD WILHELM, målare, f. i Villstad, Småland, 1914; studier vid akademien samt under resor i
Frankrike och Italien. Han har i olja målat porträtt, gatumotiv från Stockholm och landskap. — repr. i
Kristianstads mus. — Kristianstad.

OSSIAN, J., se Andersson, Ossian.

OSSLER, BENGT,

målare, tecknare, f. i Malmö 1932, autodidakt. Han har utfört brett hållna, konturlösa landskap i kritor eller
träsnitt, även stilleben. — Repr. i M. M. och Helsingborgs mus. — Helsingborg.

OSSLUND.

1. Jonas HELMER O., målare, f. i Tuna, Medelpad, 1866, d. 1938. Han studerade på tekn. skolan och
Konstnärsförbundets målarskola i Stockholm samt företog resor till Paris, Tyskland, Holland och England.

0. har utfört porträtt samt framför allt kraftigt hållna, dekorativa landskap, ofta med vindlande älvar, skogsåsar i
höstskrud etc.; motiven är oftast från Norrland. Han var även keramiker. O. är väl repr. i Mo. M., bl. a. med ett
par figurtavlor; i M. M. finnes av honom Islossning vid Indalsälven, även repr. i G. K. M., W., Norrköpings,
Örebro, Östersunds och Gävle mus.



2. ERIK Gunnar O., den förres son, målare, f. i Göteborg 1913, elev av fadern och vid tekn. skolan i Sthlm. Han
har målat landskap med norrländska motiv, särskilt forsar och vatten. -— Repr. i W., Örebro-länsmus., i
Norrbottens och Luleå mus. och Västerås konstf. — Bromma.

OSS WALD, HANS August, grafiker, f. i Kungs-Barkarö, Västmanl., 1919, sysslar med abstrakta saker, bl. a.
fiskar, stjärnbilder. — Repr. i M. M. och Eskilstuna mus. — Rånäs.

ÖSTERMAN.

1. HILMA Johanna O., målarinna, f. i Lund 1863, d. där 1949, elev hos Krebs därst. samt i Dresden hos
Schenker. Hon har i olja målat goda porträtt, interiörer och landskap.

2. JENNY O., den förras syster, målarinna, f. i Lund 1866, d. i Höör 1934. Hon studerade hos Krebs och har
utfört väl träffade porträtt i akvarell, miniatyrer på elfenben och blomsterstycken i olja.

OSTERMAN-NORDWALL, ELWIN, se Nordwall, E.

23 — Svenska konstnärer
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OTHELRIC,

stenhuggare under 1100-talet, som bl. a. utfört ett signerat tympanonfält å Skäl-vums kyrka i Västergötland.

OTTERSTRÖM, Svante GUSTAV, målare, f. i Östersund 1896; privata studier. Han har utfört landskap med
dekorativ bredd, hämtade från svenska och norska fjällvärlden, gärna med snö, ävensom gamla gatupartier från
Stockholm samt skånska och danska strandmotiv. — Stockholm.

OTTOSDOTTER, ESTER (Esse) TORS-BORG,

målarinna, grafiker skulptris, f. 1900 i V. Ryland, Tanums socken, Bohuslän, d. 1962. Studerade vid Göteborgs
musei rit-och målarskola 1919—23. Studieresor i Europa. O. har gjort porträtt, stilleben, stadsbilder, naturmotiv
och illustrationer till tidskriften ”Göteborgs Argus” och till böcker. — Repr. i G. K. M., Nordhems-skolan och
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

OTTOSSON, BÖRJE, målare, tecknare, f. i Skåne-Tranås 1919, elev hos Otte sköld, studieresor i Norge och
Danmark. Han har utfört porträtt, figurer i interiör, dekorativt hållna landskap, bl. a. från Lofoten, och stilleben.
Tekniken bred med mjuka konturer. — Repr. i N. M., M. M., S. M. K., Poznan m. fl. — Köpenhamn.

OTTOSSON, Nils Lars ELVIN, skulptör, målare, f. i Holstein, Tyskland, 1916, självlärd. Han har utfört
porträttreliefer i terrakotta och målat landskap, mari-

ner och stilleben med dragning åt abstrakt konst. — Halmstad.

OTTOSSON, GÖSTA, grafiker, tecknare, målare, f. i Örebro 1902. Utb.: Berggrens målarsk., Acad. Julian,
Paris, M. Osborne, London. Utf. intima romantiska landskap och stadsbilder.

— Repr. i mus. i Örebro m. porträttserie i grafik bl. a. Hj. Bergman, Jeremias ¡Tröstlösa och serie fr. London och
Paris. — Hi-dingebro.

OTTOSSON, OLGA Knstina, f. Nilsson, målarinna, f. i Degerberga, Skåne, 1898, autodidakt. Hon har målat
skånska motiv från gamla gårdar, skogar och kusten, gärna i snö. — Malmö.

OXENSTIERNA, Mårten GABRIEL Lei-jonsköld,

förf., målare, f. i Kyrkefalla, Skaraborgs län, 1834, d. i Marstrand 1905. Han var elev bl. a. hos A. G. Hafström
och har målat välstämda landskap, bl. a. från Ängelholmstrakten, djurtavlor, särskilt hundar, samt friska mariner,
gärna lotsbåtar.



OYLER, ELSA Mana, f. Giöbel, målarinna, f. i Hällefors 1882; elev bl. a. för Richard Bergh, studier i Tyskland,
London och Paris. Hon har målat porträtt av gamla gummor, landskap och blommor, vanligen i en kraftig färg
och modellering.

— Majtorp, Järle.

OYLER, SOLDANELLA, tecknare, målare, f. i Glastonbury 1913. Utf. detaljrika blommor och landskap i
akvarell samt teckningar. — repr. i N. M., mus. i Örebro. — Järla.
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PAAR, se Pahr.

PAHR.

1. JOHANNES (Giovanni) Baptista P. (Pa-

<*r),

tysk-svensk arkitekt, inkallades till Sverige

1572 och var anställd vid Kalmar och Borgholms slottsbyggen, sedermera vid Älvsborg. Han visade sig
emellertid ganska oskicklig och lämnade landet 1578.

2. FRANC1SCUS P , den förres broder, arkitekt. Han blev 1572 byggmästare vid Uppsala slott, där han ritade
slottskyrkan. Likaså var P. anställd vid slottsbygget i Stockholm, men råkade i onåd hos kung Johan 111; d. i
Sthlm 1580.

3. DOMINICUS, P., broder till föregående, arkitekt, kom till Sverige 1572 och uppförde bl. a. de fyra rundlarna
på Borgholms slott. Han förflyttades sedan till Kalmar, där han utövade en betydande verksamhet. Det praktfulla,
kasetterade taket, Grå salen och Gyllene salen äro sålunda hans verk, likaledes den utomordentligt vackra
brunnen på Borggården, vilken stod färdig 1581. — P. dog i Sverige 1602.

4. KRISTOFFER P., broder till de förra, arkitekt. Han kom i tjänst hos hertig Karl

1573 och deltog i uppförandet av slotten i Nyköping och Eskilstuna. — Bröderna P:s verksamhet i vårt land blev
av största betydelse för utbredningen av renässansen här. De läto efterskicka ett stort antal konsthantverkare från
Tyskland och Italien, vilka ytterligare utbredde kännedom om renässansens former.

PAJ OR, Béla,

f. 1944 i Ungern. Sedan 1968 verksam i Sverige.

PALLARP, Karl ÅKE, målare, tecknare, f. 1933 i Umeå. Studier vid Konstfack och vid akademien. P. målar
landskap, stilleben och figurer i olja och tempera. Hans konst är abstraktiv. Utfört en stor geometrisk
väggkomposition i Varuhuset i Umeå 1958. — Repr. i Mo. M., G. K. M. — Stockholm.

PALM, ANNA Martina, skulptris, f. i Arvika 1881, elev hos Chr. Eriksson, Bundgaard och Bourdelle. Hon har
bl. a. utfört porträttbyster av Mussolini och Farinacci, Solbad, Psyke samt hallfontän. — Repr. i museet i
Karlstad och i Gävle mus. — Stockholm.

PALM, Sten BIRGER Halvar, målare, tecknare, grafiker, f. 1878 i Norrköping, d. 1928 i Sthlm. Studiet vid
Tekniska gymnasiet i Norrköping. Hörde till kamratkretsen kring Ivar Arosenius i Göteborg. P. företog en
studieresa till Tyskland och Italien. Flyttade till Stockholm 1907 och tecknade i ”Stockholms-Tidningen” och
”Strix”. Deltog i Axel Tallbergs etsningskurs vid akademien 1914—15. — Repr. i N. M. med grafik.

PALM, GERDA Martina, målarinna, tecknare, f. i Ånimskog, Dalsland, 1871, d. 1949. Studerat vid akademien i
Rom, München etc. samt företrädesvis utfört porträtt och arkitektoniska motiv, i någon mån även landskap. —



Repr. i museet i G. K. M., Alingsås, i Uddevalla mus., Dalslands hembygdsgård.
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PALM, Erik GUNNAR, målare f. i Stockholm 1901; har studerat i New York, Tyskland o. s. v. Han har målat
landskap, bl. a. med motiv från Norge och Lofoten. — Stockholm.

PALM.

1. GUSTAV Wilhelm P., målare, f. nära Kristianstad 1810, d. i Stockholm 1890. Han studerade först vid
akademien, for sedan till Berlin och Wien samt kom till Italien 1839, där han stannade till 1851 och blev en av
den skandinaviska konstnärskoloniens huvudfigurer i Rom, vistades sedan i Paris och återkom till Stockholm
1852, där han blev lärare vid akademien och 1881 fick professors titel. P. målade i Italien livfulla folkscener
samt landskap från Campagnan och Rom, hållna i friska färger och högeligen beundrade av samtiden. Efter
hemkomsten utförde han gatupartier från Lund, Stockholm, Visby etc. i vilka han — för att göra dem mera
pittoreska — godtyckligt inkomponerade byggnader från alla möjliga håll. — Rept. i N. M. (ett hundratal arb.),
G. K. M., M. M. samt i museerna i Norrköping, Lund, Uppsala, Nord. museet och Stockholms slott o. s. v.

2. ANNA Sofia P., f. de Rosa, den förres dotter, målarinna, f. i Stockholm 1859, d. i Italien 1924, där hon 1901
ingått äktenskap med en italiensk officer, Alfredo de Rosa. Hon var en skicklig akvarellist och har bl. a. målat
arkitektur, skärgårdsland-skap samt motiv från Frankrike och Italien med staffage av lantfolk och hästar. —
Repr. i N. M., G. K. M., U. B., Norrköp. mus., Ateneum, Helsingfors m. fl. st. och å Sthlms slott.

PALM, GÖSTA Erik Vilhelm, målare, f. i Göteborg 1907, d. 1954 i Ölands Skogsby; har bl. a. stud. på Valand
samt i Frankrike. Han har utfört landskap, ofta med motiv från Öland. — Repr. i Kalmar och Smålands mus.

PALM, Erik MARTIN, målare, tecknare, f. i Sandviken 1906, har studerat vid olika konstskolor i Stockholm.
Han har bl. a. utfört starkt stiliserade landskap och stilleben, dessutom verkat som

tecknare. — Repr. i W., museerna i Hudiksvall och Sandviken. — Stockholm.

PALM, Carl TORSTEN Ivar, målare, f. i Vaxholm 1885, d. i Stockholm 1934. Han studerade på Althins
målarskola, vid akademien samt under resor i Frankrike. P. var en framstående landska-pist, vilkens dukar ofta
äro hållna i ett blågrått dis eller silvertoner. Motiven äro vanligen hämtade från Frankrike, stockholmstrakten
eller Öland. Han har också utfört dekorativa arbeten i Sturehof, Sthlm, samt i allm. läroverket i Kalmar. —

P. är bl. a. representerad i N. M., Mo. M.,

G. K. M., M. M. och Norrköpings museum.

PALM, Paul(us) Larsson, målare, grafiker, tecknare, f. 1876 i Stockholm, d. 1899 därst. Studerade vid
akademien 1893—98 och i Axel Tallbergs etsningskurs 1895—96. I hans produktion märkes "Gotlandskust,
storm” och "Visby ringmur”. — Repr. i N. M. med fem etsningar.

PALM-HERBE, MARIA (Mimica), etsare, f. 1754 i Kontantinopel, d. 1800 i Stockholm. Elev till Jacob Gillberg
1770.

— Repr. i N. M. med två etsningar.

PALM-SCHÖN, ELISABETH, etsare, f. 1756 i Konstantinopel, d. 1786 på Seglingsbergs bruk, Ramnäs socken,
Värmland. Elev till Jacob Gillberg 1770.

— Repr. i N. M. med två landskapsets-ningar och i K. B.

PALMBLAD, PER Sigvard, målare, f. i Trelleborg 1911, stud. vid Sk. målarskolan. Han har i olja utfört
landskap från skånska ost- och sydkusten, hamnmotiv och blommor, gärna i en kallt blåakdg ton. — Trelleborg.

PALMDAHL, BRUNO, målare, f. i Göteborg 1928. Studier bl. a. för fadern Erik Palmdahl. Studieresor i



Sydamerika och Holland. Målar mestadels motiv från bohuslänska skärgården utförda med välstämd kolorit och
skarp natur-
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uppfattning. Off. arb.: SJ, Göteborg. — Göteborg.

PALMDAHL, ERIK Emanuel, målare, f. i Göteborg 1903, stud. bl. a. för N. Wedel samt i Norge och Danmark.
Han har särskilt målat friskt hållna vintermotiv från Norrland, ofta erinrande om A. Schulzbergs arbeten. —
Göteborg.

PALME, BIRGER,

målare, tecknare, grafiker, f. i Norrköping 1878, d. i Sthlm 1928. Utb.: Axel Tallberg. — Utf. etsningar med
sthlmsmotiv, porträtt i akv. Teckn. i Stockholms-Tidn., Strix. — Repr. i N. M.

PALME, CARL Adolf, målare, grafiker, f. i Stockholm 1879, d. I960 i Katrineholm; har studerat vid akademien
i München och i Paris. Han har i olja och tempera målat romantiska landskap och utfört förnämliga monotopier i
färgträsnitt, vittnande om stor skicklighet.

— Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Norrköpings, Linköpings och Karlstads museer, i W, i Warschau och
New York.

PALME, Knut Gustaf Adolf EINAR, målare, f. i Höganäs 1901, studerade först arkitektur på tekn. högskolan,
sedan elev på Wilhelmsons målarskola, resor i Frankrike, Italien, Spanien, England och U. S. A. Han har målat
porträtt, bl. a. Ivan Hedquist (Dramat, teat., Sthlm), landskap med motiv från Sverige och utlandet samt livfulla
gatuscener, bl. a. från New York.

— Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., H. M. K., Norrköping, Gävle, Västerås, Örebro museer och Brooklyns mus.
— Stockholm.

PALMÉR, LENNART Albert, målare, tecknare, f. i Eksjö 1918; stud. hos Otte sköld och i Paris. Han har utfört
figursaker, skogsinteriörer och stilleben, t. ex. Apelsiner. — Repr. i mus. ¡Jönköping, Kalmar, Värnamo och
Eksjö stad. — Eksjö.

PALMGREN, Karl GUNNAR Sigvard, målare, f. i Luleå 1908, har bl. a. studerat

vid tekn. skolan i Stockholm samt Italien. Han har utfört landskap och motiv från huvudstaden; även scendekor
och gobelänger. Off. arb.: Intarsia lärov. Katrineholm, relief Riala kyrka. — Tullinge.

PALMGREN, INGA, målarinna, konsthantverkare, f. i Stockholm 1914, studier i Paris, Köpenhamn och
Stockholm. Hon har utfört figursaker i mjukt hållna akvareller, croquiser, ornament och textilier. — Repr. i M.
M. — Malmö.

PALMGREN, Robert VILHELM, grafiker, f. i Karlskrona 1896, d. i Norrköping 1938; autodidakt. Han har
utfört goda etsningar; porträtt, karikatyrer, stock-holmsmotiv och mariner. — Repr. i K. B.

PALMQVIST, EINAR Andreas, målare, f. i Lekeryd, Småland, 1900; studier på Berggrens målarskola, hos Otte
Sköld och i Paris. Han har i olika teknik utfört landskap från Bohuslän och Öland, gärna med gamla stugor och i
bred, dekorativ hållning med dämpad, harmonisk kolorit. — Lekeryd, Småland.

PALMQUIST, ERIC Oscar, målare, tecknare, f. 1908 i Växjö. Autodidakt. Studieresor i Europa. Han har ägnat
sig åt landskaps- och figurmåleri i olja och tempera. Främst uppmärksammad som illustratör i bl. a. Svenska
Dagbladets sön-dagssida där han medarbetar sedan 30-talets slut och i Dagens Nyheter, sedan 1955. Framstående
som bokill. i Hem-mingways ”Afrikas gröna berg”, i Tegnérs ”Frithiofs saga” och i ”All världens vackra sagor”.
— Repr. i N. M.

PALMQVIST, ERIK,



militär, tecknare, f. omkring 1650, d. 1676. Han tjänstgjorde som ett slags militärattaché i Moskva och utförde
där ett stort antal teckningar och akvareller, vittnande om stor konstnärlighet och av högt kulturhistoriskt värde
(förvarade i Riksarkivet, Stockholm).

PALMQUIST, Sven HUGO,

skulptör, målare, f. i Flädie, Skåne, 1908;
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har bl. a. studerat i Holland, Tyskland och Frankrike. Han har utformat porträttskulpturer i trä samt målat
romantiskt hållna landskap och blomsterstycken i välstämd kolorit. — Göteborg.

PALMQVIST, KURT Lennart,

målare, f. i Växjö 1914; teckninglärareexa-

men. Han har i fint stämda toner utfört

landskap från Strängnäs, Öland o. s. v. —

Växjö.

PALMQVIST, Per Anden, teckningslärare, målare, tecknare, f. 1933 i Stockholm. Studier vid Konstfack och
studieresor till Norge, Tyskland, Holland, Frankrike och Italien. Företrädesvis utfört landskapsmotiv och
stadsbilder i olja, akvarell, teckning. — Repr. i N. M. med en tuschteckning.

PALMQVIST, SVEN Ernst Robert, glaskonstnär, skulptör, f. 1906 i Lenhovda, Kronobergs län. Studier vid
Orrefors skola för glaslavering, vid tekniska skolan i Stockholm, vid akademiens skulpturavd. och i Paris.
Studieresor till Tyskland, Tjeckoslovakien, Italien, Holland, Belgien och U. S. A. Knuten till Orrefors glasbruk
sedan 1927. P. är en av våra främsta nu verksamma glaskonstnärer. Förutom hushålls-glas gör han dekorativt
konstglas och arbetar med rena och utdragna former. Utfört glasrelief med arbetsmotiv för Skandinaviska Banken
i Kalmar och etsat glas till Linköpings krematorium. — Repr. i N. M. samt i utländska mus. med glas.

PALMSTEDT, ERIK,

arkitekt, f. i Stockholm 1741, d. där 1803. Han var Adeicrantz’ elev och utförde ritningar till Börsen i Sthlm
(efter skisser av Cronstedt). P. gjorde sedan en studieresa till Italien och Paris samt ritade efter hemkomsten
inredningen till den vackra teatern på Gripsholm. En del av de byggnader han ritade är nedrivna. P. ritade också
brunnen på Brunkebergstorg. Han framträdde även som konshistorisk författare.

PALMSTRUCH, Johan Wilhelm, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1770, d. 1811. Hans förnämsta arbete är det
stora

planschverket Svensk botanik, i vilket han tecknade blommorna efter naturen. Han gjorde sedan flertalet bilder
till Svensk zo-ologie (fullbordade av Billberg). I N. M. finns ett par av P:s akvareller.

PALVÉN, ROLF Jean Gustav, teckningslärare, tecknare, målare, f. 1933 i Karlskrona. Utbildning vid H. K. S.
till teckningslärare. Utför landskap, stilleben och figurer i olja, akvarell och gouache. — Repr. i N. M. med
blyertsteckning och i H. M. K.

PANTEN, KASPER van, holländsk arkitekt, verksam i Sverige 1620 till sin död 1630. Han byggde huvuddelen
av Uppsala slott, ritade delvis planen till Stockholms slott, Vibyholm, delar av slottet i Eskilstuna samt
Gustavianum i Uppsala.

PANTZARHIELM, MARGARET Cecilia, f. Kinch,

målarinna, f. i Hamburg 1853, d. i Malen, Båstad, 1951; har studerat i Sverige, Danmark och Paris. Hon har
särskilt i pastell utfört goda porträtt samt i olja och akvarell skogs-, strand- och åpartier, dessutom blommor. —



Repr. i Landskrona mus.

PARISE, ERIK,

fransk-svensk medaljgravör, inkom till Sverige 1649 och dog trol. på Läckö. Han utförde här flera vackra
medaljer, bl. a. över drottning Kristinas kröning.

PARROW, KARIN, f. Taube, målarinna, f. på Vinga utanför Göteborg 1900; studerat på Valand och senare i
Paris. Hon har bl. a. målat hamnstycken samt stilleben med blommor och böcker, vittnande om en förfinad
färgkultur. — Repr. iN. M., Mo. M., G. K. M., Borås och Gävle museum. — Göteborg.

PARSÉN, Per DAVID, målare, f. i Husby-Rekarne, Södermanland, 1896, elev hos olika konstnärer samt på
Blombergs målarskola. Han har i olja utfört landskap med sjöar samt skogs- och vildmarksmotiv. — Repr. i
Leksands museum. — Leksand.
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PAR VIAINEN, Oscar A ndreas, målare, grafiker, f. i Helsingfors 1880, d. i Kalmar 1938. Han studerade vid
akademien samt under resor i Frankrike, Spanien och Afrika. Han har utfört porträtt, figurtavlor — stundom med
araber — djurstudier, landskap och mariner med fartyg. — Repr. i K. B. och Ateneum, Helsingfors.

PASCH, JOHAN,

målare, f. i Stockholm 1752, d. 1811, var släkt med L. von Breda, men ej med ne-dannämnda familj. Han
studerade vid akademien, där han blev ledamot 1803, men är f. ö. ej känd.

PASCH.

1. LORENS P., d. ä., målare, f. i Stockholm 1702, d. 1776. Han var elev hos David Krafft och senare hos Dahl i
England.

P. utförde flera porträtt, utmärkta genom god karaktäristik och elegant färg. — Repr. på flera svenska herrgårdar
samt med Flöjtblåsare i Sinebrychoffs galleri, Helsingfors.

2. JOHAN P., den förres broder, målare, f. i Stockholm 1706, d. där 1769. Han studerade vid den nybildade
ritarakademien, sedan i Holland och Paris och blev vid hemkomsten anställd som dekoratör vid slottsbygget och
lärare på akademien. Han målade bl. a. plafond i slottskapellet samt dekorativa arbeten på Drottningholm och
Läckö. Dessutom har P. utfört några stafflitavlor — porträtt — samt den s. k. ”Hönstavlan” på Gripsholm.

3. LORENSP., d. y., son till P. 1., målare, f. i Stockholm 1733, d. där 1805. Han var först elev hos fadern, sedan
hos Pilo i Köpenhamn och fullbordade sin utbildning i Paris för Boucher. P. verkade i hemstaden från 1766 och
fick genast beställningar från hovet. Efter Pilos död 1793 utnämndes Pasch till akademidirektör. Flera porträtt av
P., bl. a. Adolf Fredrik, Lovisa Ulrika, Gustav III och Gustaf IV Adolf, finnas på Gripsholm, ett 40-tal på
Riddarhuset. Ett utmärkt porträtt av Gustaf Lundberg finnes på akademien, medan P:s goda konterfej av fru
Wargentin äges av N. M. — Även repr. i G. K. M., M. M., akademien

och W. — Koloriten är vanligen harmonisk, stämningen naturlig och ansiktsuttrycket ofta spirituellt. Som
stoffmålare var

P. även framstående.

4. ULRIKA Erednka P., den sistnämndes syster, målarinna, f. i Stockholm 1735, d. där 1796. Hon var elev både
hos fadern och brodern samt påverkades starkt av den sistnämnde. Flera porträtt finnas av henne, därav tre i N.
M., mjukt och behagligt utförda, ett självporträtt, finnes på akademien.

5. JOHAN P., d. y., troligen brorson till P. 1, målare, f. i Stockholm 1752, d. där 1811. Han studerade vid
akademien, där han blev medlem 1803- I likhet med den övriga släkten utförde han porträtt.



PATERSON, BENJAMIN, målare, f. i Göteborg omkr. 1748, d. i Ryssland efter 1815. Han for i slutet av 1700-
talet till S:t Petersburg, där han utnämndes till kejs. hovmålare. Bl. a. har P. utfört stadsbilder från den ryska
huvudstaden samt ryska folklivsbilder. — Repr. i akademien samt på Drottningholm.

PAUL, OSCAR (Olsson), målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Näsinge, Bohuslän, 1880, d. 1961; genomgått
Slöjdföreningen, studerat på akademien samt i München och Paris. Han har målat pittoreska gatumotiv från olika
städer samt landskap. — Repr i N. M. med etsningar och i Uddevalla mus.

PAUU.

1. GEORGE Wilhelm P., målare, f. ¡Jönköping 1855, d. i Stockholm 1935. Han studerade på akademien, sedan i
Paris och Italien, företog flera utländska studieresor. Hans första arbeten äro ofta små genresaker i tidens stil, t.
ex. Vid sjukbädden och Katekesförhör (båda i N. M.). P. ägnade sig sedermera åt dekorativa uppgifter och
utförde bl. a. målningar (fresker) i trapphuset i Göteborgs gamla museum, i Södermalms latinläroverk etc. I nya
elementarläroverket ¡Jönköping gjorde han kubistiskt betonade väggmålningar, som på sin tid väckte mycket
debatt — liknande arbeten i
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alsecco utfördes i Stockholms Stadshus. En viss återgång till mera naturalistiska former, men i hårdare kolorit än
tidigare utmärker P:s sista stafflitavlor, ofta med kustmotiv och nakna figurer. Han skrev även konsthistoriska
arbeten och utgav några årgångar av en tidskrift, ”flamman", som blott behandlade den moderna konsten —
Utom i N. M. är P. repr. i G. K. M., M. M., särdeles väl i W. och andra museer.

2. HANNA P., f. Hirsch, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1864, d. där 1940, studerade vid akademien,
i Paris och Italien. Hon har utfört flera goda porträtt, ibland stiliserade, t. ex. av Heidenstam, samt den stora
grupptavlan Vänner (N. M.) med utmärkta belysningseffekter. — Repr. dessutom i G. K. M., W. och M. M.

PAULI-RIDDERSTAD, EBBA, se Ridderstad, E.

PAULSSON, ALBERT, målare, f. i Mörrum, Blekinge, 1894; studier vid Sk. målarskolan och i Italien. Han har
utfört porträtt, figursaker och landskap i dämpad kolorit med mjuka konturer. — Repr. i Karlshamns tekn. skola.
— Karlshamn.

PAULSSON, GREGOR, professor emeritus, målare, grafiker, f. i Helsingborg 1889- 1915—17 konstkrit. i Sv.
Dagbl. 1934 prof. i konsthist. vid Uppsala Universitet. Förf., driv. kraft. Sv. Slöjdf. o. funktionalismen. Målat i
oljor och akvareller. — Repr. i N. M. med 2 träsnitt. — Uppsala.

PAULSSON, HENNING Gustaf, målare, grafiker, f. i Viken, Skåne, 1897, d. 1973,, stud. Slöjdföreningen o.
under resor utomlands. Han har målat gatupartier från Orienten, rävar, fåglar o. s. v. Färgen är kultiverad och
djuren skickligt insatta i sin naturliga miljö.

PEDER MÅLARE,

var verksam i Mälardalen i början av 1600-talet och har utfört bibliska scener, särskilt ur Simsons historia, bl. a. i
Bällinge och

Tystberga kyrkor. Färgen är livlig och väl-stämd.

PEDERSÉN, FRITJOF Josef, reklamkonstnär, tecknare, grafiker, f. 1923 i Stockholm. Studier vid H. K. S.
Studieresa till Holland, Belgien och Frankrike. P. har främst ägnat sig åt reklamkonsten. Medarbetat i
”Söndagsnisse-Strix". — Repr. i N. M. med affischer och i Stedelijk Museum, Amsterdam.

PEDERSEN, KNUD Lindholm, målare, f. i Saxköbing, Danmark, 1917, sv. medborgare 1934. Han har studerat
vid

ak. i Köpenhamn samt under resor i Europa. P. har målat sydländska landskap, ofta med figurer och lyriskt



betonade, även dekorativa fresker i välstämd färg. — Göteborg.

PEDERSÉN, Bror Agne TORSTEN, målare, f. i Malmö 1907, d. 1973, stud. i Köpenhamn och Oslo. I vanl.
pastos teknik utfört landskap, ofta smålandsmotiv, strandpartier och mariner samt stilleben med fönsterutsikter.

PEDERSEN, VIGGO Christian Frednk Vilhelm,

dansk målare, tecknare, f. 1854 i Köpenhamn, d. 1926 i Roskilde. Studerade vid danska konstakademien samt
företog studieresor till Holland, Italien, Tyskland, Paris och Bretagne. P. var främst landskapsmålare och målade
från trakten av Kullen och Skälderviken i Skåne. — Repr. i N. M., G. K. M. och i flera danska mus. och i museer
i Oslo och Helsingfors.

PEKONEN-HENSCHEN, se Henschen.

PELLSJÖ, O WE Börje Conny, målare, skulptör, f. 1937 ¡Jönköping. Studier vid Konstfack, H. K. S., hos
skulptör Elis Erikson och i Madrid. Studieresor till Frankrike och Spanien. Från 1966 bosatt växelvis i
Norrköping och Barcelona. Utfört en svit kraftfulla bronser med skivor av brons längs en vertikal kärna. P. har
ill. böcker med originalteckningar i Spanien. Skriver även artiklar om konst, arkitektur
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och film sedan I960. — Repr. i Mo. M., Norrköpings mus. och i Barcelona.

PENTASSUGLIA, FULVIO, målare, grafiker, f. 1927 i Rom. Studerat vid Arkitekthögskolan och
Konstakademien i Rom, hospiterande elev vid akademien i Stockholm. P. är sedan 1954 bosatt i Stockholm.
Hans måleri kännetecknas av nyromanticism med drag av surrealism. Även porträtt i samma stil, bl . a. av
iranske ambassadören i Stockholm Marzban och dennes famlj, skådespelerskan Anna Mag-niani, prof.
Dyrendahl. — Stockholm.

PENTEN, INGA Margareta Elisabet, f. Lönnqvist,

målarinna, f. i Södertälje 1915, utbildad i Stockholm och Frankrike. Hon har målat landskap, t. ex. Utsikt i
barvinter, samt blomsterstycken, t. ex. Mimosa. — Repr. i Danderydsgården. — Lidingö.

PERCY, Carl ARTHUR C:son, målare, keramiker, f. i Vickleby, Öland, 1886, d. 1976. Studerade på
Konstnärsförbundets skola, sedan i Paris. Han har målat porträtt, framför allt av barn, särdeles väl-stämda
landskap, bl. a. med motiv från Bohuslän och stockholmstrakten, samt delikata stilleben, ofta med blommor. P.
har även utformat prydnadspjäset i keramik och blev 1923 konstnärlig ledare för Gävle porslinsfabrik samt sedan
1952 vid Gul-laskruvs glasbruk. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., W., Gävle, Linköpings, Norrköpings,
Västerås, Jönköping, Borås, Östersund, Lübeck och Kalmar museer. Även dekorerat l:a kl. matsal å m/s
Kungsholm.

PERCY, ULLA Wilhelmina, f. Schumacher,

textilkonstnärinna, f. 1918 i Stockholm. Studier vid H. K. S. i Sthlm och studieresor till de nordiska länderna och
Frankrike, Italien och Schweiz. P. har komp. broderier med naturalistiska växtmotiv i en spröd och skir stil. Hon
har även gjort tygtryck samt ryor i djupa, dunkelglödande färgsammanställningar. — Repr. i N. M. med
ryamattan ”Eldslågan” 1957 och i Nord-fjeldske Kunstindusttimus. i Trondheim

med ryamattan ”Svarta timmen” 1957. — Tullinge.

PERINGSKIÖLD (före adlandet 1693 Pe-ringer), JOHAN,

tecknare, grafiker, f. 1654 i Strängnäs, d. 1720 i Sthlm. Kopparstickare vid Antikvitetskollegiet. Som tecknare
utförde P. talrika ritningar av kyrkor, epitafier, vapen, runstenar etc. Han gjorde en fullständig historisk-
antikvarisk beskrivning över Sverige, ”Monumenta Sueco-Gothica”, manuskriptet nu bevarat i K. B. och
teckningar finns i Stat. hist. mus.



PERJONS, P. H, se Eriksson, P.

PERLO W, Carl SVEN Georg, skulptör, f. i Stockholm 1906, stud. vid tekniska skolan och akademien. Han har
bl. a. modellerat porträttbyster. — Stockholm.

PERNBY, ÅKE Valdemar, målare, grafiker, f. i Trelleborg 1901, utbildad i Paris. Han har bl. a. målat landskap
med industrisamhällen samt stilleben, dessutom utfört liknande motiv i torrnål. — Repr. i Västerås och
Trelleborgs museer. — Norrviken.

PERNEVI, Allan Axel Paul (PALLE), skulptör, f. i Helsingborg 1917, studier i Tyskland, särskilt i München,
Italien och Frankrike. Han har utfört mytologiska och religiöst betonade figurer med dragning åt abstrakt form.
— Repr. i Mo. M., G. K. M., M. M. och Arkivet i Lund.

PERS, Sten GUNNAR, målare, f. i Kila, Västmanland, 1891, har varit elev hos Lhote i Paris; studieresor i
Frankrike och Italien. Han har målat förnämliga porträtt, bl. a. av Tingsten, figurtavlor och landskap, däribland
stockholms-motiv och vinterstycken. Koloriten är genomgående vårdad. — Repr. i N. M. och Västerås museum.
Mo. M. och Gripsholm. — Stockholm.

PERSÉUS, EDVARD,

målare, f. i Lund 1841, d. i Stockholm

1890. Han var först elev hos Körnet i Lund,
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studerade sedan vid akademien, därpå i Düsseldorf och slutligen hos Piloty i München. P. målade flera
historietavlor, korrekta, men något "torra’, t. ex. Katarina Månsdotter hos Erik XIV i fängelset, Katarina
Månsdotter på gamla dagar samt Drottning Elisabeth underskriver Maria Stuarts dödsdom (den sistnämnda i G.
K. M.), ett flertal porträtt av varier. värde, skickligt utförda, nakna kvinnofigurer m, m. Stor betydelse hade han
som lärare, och bland hans elever märkas Acke, Aspe-lin, Bergh, Björck, Kreuger, Lundegård, Nordström,
Schultzberg, Tirén m. fl. — P. ärrepr. iN. M., G. K. M., W., Lund, Linköping o. S. V.

PEHRSON, PERSON, PERSSON, PÄRS-SON:

PERSSON, Peter ADOLF, målare, f. i Kvistofta, Skåne, 1862, d. i Ty-ringe 1914. Han studerade vid akademien
och sedan under resor i Frankrike. Utom några dukar från Norrland har P. företrädesvis målat det skånska
slättlandskapet med bondgårdar, kyrkor och pilevallar. Teckningen är stundom något hård, men koloriten
harmonisk, ej minst i hans vinterbilder. — Han är väl repr. i M. M., vidare i N. M. och Helsingborgs museum,
Landskrona mus. och L. U. K. samt med en stor väggmålning i Malmö h. allm. läroverk.

PERSSON, Nils ALLAN, tecknare,f. i Sövde 1918. Autodidakt. Utf. i olja landskap och figurer, äv. i blyerts och
tusch abstrakta bilder. — Repr. i mus. i Helsingborg, Landskrona. — Landskrona.

PEHRSON, ANDERS, formgivare, f. 1912. P. har varit Philips chefsdesigner men har numera egen verkstad.
övertog 1964 Ateljé Lyktan i Ähus, därefter har företaget koncentrerat sig på miljö och arbetsbelysning.

PERSSON, ANNA Maria, målarinna, konsthantverkere, f. i Dags-torp, Skåne, 1909; studier vid H. K. S. och hos
Carl Malmsten, Sthlm. Hon har utfört porträtt, bibliska kompositioner samt

framför allt ritat stilfulla möbler med in-tarsia; även modellerat keramiska arbeten.

— Dagstorp.

PERSSON, ANNA Pamela Ingeborg, skulptris. f. i Helsingborg 1883; har studerat i Stockholm, för Bundgaatd i
Köpenhamn, i Hamburg samt under resor i Tyskland, Frankrike och Italien. Hon har modellerat naturalistiskt
hållna porträtt och mindre figurer. — Repr. i Hamburgs Kunstgcwerbeschule. — Helsingborg.



PERSSON, BRITT-INGRID ("Bip"), keramiker, f. 1938. Studier vid Konstfack 1966 och samma år öppnade hon
egen verkstad i Sthlm. Erhållit flera stipendier, bl. a. Kungastipendiat 1967 och 1968, Östersunds stads
stipendium 1968. Deltagit i ett flertal utst. bl. a. Hantverket, Jönköpings mus., Minneapolis, Stedelijk Mus. i
Amsterdam, Craft Centre, London 1969-Arbetar med keramikskulpturer, små figurer och huvuden med starkt
socialt engagemang. Uppdrag 1969: stor dek. keramikvägg i Barnkliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm. —
Repr. i N. M , Jönköpings och Norrköpings mus. och R. m. fl. — Stockholm.

PERSSON, BROR Edvin, målare, f. i Helsingborg 1907, har bl. a. studerat vid därvarande målarskola. Han har
utfört landskap, t. ex. gamla bondgårdar, kraftigt hållna klippartier från Kullaberg, hamnbilder från Stockholm,
Råå etc,

— Sign.: Gortbe. — Repr. i N. M. — Helsingborg.

PERSON, BROR Henry, målare, grafiker, tecknare, skulptör, f. 1923 i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Studier
vid Valand och företagit studieresor till Frankrike, Holland, Belgien och Italien. Utfört koloristiskt kraftfulla
figurmotiv och stilleben. — Repr. i N. M., G. K. M., och Norrköpings mus.

PERSSON, EGON,

målare, tecknare, f. i Kinna 1916, d. i Göteborg 1971. Utb.: André Lhote och Grande Chaumière Paris, Valand,
Gerles-borgssk. Utf. realist, bohuslänska land-
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skap, porträtt och figurer, äv. teckn. — Rcpr. i N. M., H. M. K., mus. i Borås.

PERSSON, Axel EINAR Albert, målare, tecknare, f. i Hagfors, Värmland, 1918; stud. vid Sk. målarskolan samt
under resor i Holland och Frankrike. Han har utfört porträtt, figursaker och landskap. — Repr. i N. M., M. M., H.
M. K. och museerna i Eskilstuna och Karlstad.

PÄRSSON, ELSA, se Berglund, E.

PEHRSON, EMIL,

målare, f. 1883, d. i Köpenhamn 1935. Verkade först som litograf i Malmö, studerade sedan på Valand och i
Köpenhamn, slutligen i Paris. Han har målat porträtt, bl. a. Självporträtt (i M. M), men mest landskap, raskt
uppdragna och i en väl-stämd kolorit. Motiven är ofta byar från Köpenhamns omgivningar.

PERSSON, ERIC SIGFRID, målare, f. i Malmö 1906, elev vid Sk. målarskolan samt hos prof. Wandel i
Köpenhamn; studieresor i Belgien, Frankrike o. s.

v. Han har i olja, akvarell och pastell utfört folkliga motiv, ofta med humoristisk betoning, t. ex. Kurtis,
Väckelsemöte. — Malmö.

PERSSON, ERIC-SIGFRID, byggmästare, f. i Tomelilla, Skåne, 1898, studier i utlandet. Han har utfört en
banbrytande verksamhet på byggnadsområdet och har i Malmö uppfört Malmgården, Ri-bershusområdet och
framför allt Frilufts-staden. — Malmö.

PERSSON, ERIC Victor Amandus, målare, f. i Varberg 1904, stud. i Paris. Han har målat porträtt, naket, franska
landskap och hamnpartier. — även från Varberg — samt stilleben. Hållningen är bred och närmar sig kubism. —
Varberg.

PERSSON, EUGÉN,

målare, f. i östantorp, Skåne, 1892, autodidakt. Han har utfört strandmotiv, gärna med solnedgångar samt flott
målade blomsterstycken i kraftig, men harmonisk kolorit. — Höör.

PERSSON, FOLKE Natanael, målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Göteborg 1905, d. där 1964, har studerat



på Slöjdföreningens skola i Göteborg, vid akademien samt under resor i ett flertal europeiska länder och
Nordafrika. P. har kallats ”en expressionistisk impressionist”, som ofta med brutala effekter målat porträtt i miljö,
landskap från Bohuslän, järn-vägsvallar, hamnmotiv m. m. Han har även gjort teaterdekorationer, illustrerat egna
och andras böcker, t. ex. G. Bohman: ”Kalle och Adas visor”, samt utfört litografier och bokband. — Repr. i N.
M., Mo. M., M. M., G. K. M., Ystad, Norrköpings och Gävle museer.

PERSSON, GUNNAR, målare, f. i Stockholm 1908; elev på Edv. Berggrens målarskola, även studerat i utlandet.
Han har utfört gatupartier från Paris, svenska landskap och blomsterstycken. — Repr. N. M., H. M. K. och
Östersunds mus.

PERSSON, Karl GÖSTA, målare, tecknare, reklamtecknare, f. 1927 i Hofors, Gävleborgs län. Studier vid Otte
Skölds målarskola 1947. Studieresa till Frankrike 1953. Utfört landskap, porträttstudier och stilleben i olja,
akvarell och pastell. För ålderdomshemmet i Hofors har han 1955 utfört en dekorativ oljemålning med motiv från
Hofors bruks historia. — Repr. i N. M. och i H. M. K, med teckningar.

PERSSON, Erik HOLGER, skulptör, konsthantverkare, f. i Multrå, Västernorrlands 1., 1901, d. 1961, har
studerat vid tekn. skolan i Sthlm. Han har modellerat porträtt, statyetter coh reliefer, däribland flera arbeten till
kyrkor, kapell, norrländska folkhögskolor etc. — Repr. i Hälsinglands mus.

PERSSON, JAN Harry, målare, tecknare, f. i Annelöv, Skåne, 1924, konststudier i Malmö, har i olja och
akvarell utfört självporträtt, landskap och stilleben. — Malmö.
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PERSSON, KARIN,

grafiker, f. i Vemmenhögs h. Skåne, 1891, d. 1971, stud. i Köpenhamn och vid tekn. skolan i Sthlm, resor i flera
länder. Hon har ett par år varit anställd som målarinna vid Det Kgl. Pocelatnsfabr., Köpenhamn.

P. har utfört tekniskt framstående och väl-komponerade träsnitt med skånska motiv. — Repr. iN. M., M. M., G.
K. M., H. M. K., Bergen och Ateneum, Helsingfors.

PEHRSON.

1. KARL AXEL IngemarP., målare, skulptör, f. i Örebro 1921; stud. på Berggrens och Otte Skölds målarskolor
samt akademien. Han har utfört abstrakt betonade fantasimålningar. Även gjort skulpturer av skalbaggar och
andra insekter. Off. verk: Stuccolustrovägg i AB Astra, Södertälje, ”Djur som inte finns” utsm. av Gärdets
tunnelbanestation, Stockholm. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M , Örebro, Linköping, Norrköping och
Halmstads mus. m. fl. — Nacka.

2. KARL-GUSTAF P., den förres broder, målare, f. i Örebro 1914, studier vid Otte Skölds målarskola samt
under resor i Danmark, Frankrike och Förenta Staterna. Han har utfört gatumotiv från New York med skyskrapor
och East sidekvarter, landskap och stilleben. — Repr. i Örebro läns landsting och Örebro stads samlingar. —
Tveta-berg.

PERSSON, LEIF,

målare, grafiker, f. 1938 i Läckeby. Autodidakt. Studieresor till Italien, Grekland, Tunisien, Frankrike och
Bornholm. Utställningar bl. a. i Kalmar konstmus. 1967 och 1969. — Läckeby.

PERSSON, MARGIT, målarinna. Född på Ivön, Kristianstads län 1917. Studier för Arbman och Bertil Lan-
delius Kristianstad. Studieresor i Danmark, Frankrike och Spanien. Arbetar mestadels i en pastos teknik, gärna i
glödande färg. Har utfört ett antal kraftfulla religiöst inspirerade målningar med motiv från den kristna
symbolvärlden och de primitiva folkens mytologi. Bland dessa de uppmärksammade ”solvandringsmålnin-

garna” med mexikansk anknytning. På senare år skildrat västkusten i alla dess skiftningar påminnande om Inge



Schiölers 30-talsmåleri. — Repr. i Fornby folkhögskola, Borlänge, Landstinget i Uppsala, Uller-åkers sjukhus,
Chalmers, Göteborg samt Gränna församling m. fl. samlingar. — Uppsala.

PERSSON, MÄRTA Km tina, f. Lindblom,

målarinna, konsthantverkare, f. i Hanebo, Hälsingland, 1904, stud. vid h. konstindustriella skolan. Hon har i olja,
akvarell och tempera utfört landskap; även gjort textila mönster. — Smedjebacken, Kopparbergs 1.

PERSSON, OLOF,

målare, grafiker, tecknare, f. i Forshaga 1921. Autodidakt. Från början dramatiskt måleri, senare blondare med
figurer i landskap. — Repr. i mus. i Karlstad. — Karlstad.

PERSON, OSCAR Per Ted, målare, tecknare, grafiker, f. i Vendel, Uppland, 1912, studier bl. a. för Otte Sköld
samt under resor i Norge och Finland. Han har utfört stadsbilder och landskap, vanligen med figurer. — Repr. i
Uppsala ensk. läroverk m. fl. skolor. — Uppsala.

PERSON, Karl OSCAR, målare, tecknare, f. i Mörsil, Jämtland 1906, elev hos Ollers och Otte Sköld. Han har i
olja och pastell utfört landskap med motiv från Jämtland och Bergslagen. Utfört väggmålning i Karlskoga
lasarett. — Karlskoga.

PERSSON (Pehrsson), PÅL, arkitekt och skulptör, f. i Stugun, Jämtland, 1732, d. där 1815. Han har byggt
klockstaplar, bl. a. Stugun, Fors, Bräcke, Håsjö (kopia på Skansen) o. s. v., dessutom kyrkorna i borgvattnet,
Klåvsjö, Bodsjö m. fl. 1 flera av dessa har P. dessutom modellerat figurer för altaren, predikstolar etc.
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PERSON, Herman RAGNAR Vemer, målare, f, i Angelstad, Småland, 1905, har studerat i Stockholm och Paris
samt under resor i Tyskland, Frankrike och Holland. Han har målat genresaker, religiösa motiv samt landskap,
vanl. med figurer. Färgen är genomgående tung och dyster liksom ofta även motiven. — Repr. i M. M.,
Jönköpings, Växjö och Borås museer. — Angelstad, Småland.

PERSSON, RUDOLF, målare, f. i Örebro län 1899, har studerat vid h. konstindustriella skolan, akademien och i
Tyskland, Frankrike och Italien. Han har utfört stadsbilder, dekorativt hållna landskap samt ljusblå stilleben i en
lätt och luftig stil. P. har även dekorerat en sal i Ce-cil i Sthlm samt utfört likn. arb. å m/s Stockholm. — Rept. i
N. M., Statens hist. mus., H. M. K. och Gävle mus. — Stockholm.

PERSON, Per RUNE, målare, f. i Sundbyberg 1914, elev hos Otte Sköld och på akademien. Han har i olja utfört
impressionistiska figurtavlor. — Repr. i mus. i Östersund, Luleå och Eskilstuna, Bryssel, New York m. fl. —
Sundbyberg.

PERSSON

1. SIGURD Fritiof P., konsthantverkare, f. i Helsingborg 1914, stud. bl. a. i München. Som silversmed har han
utfört kyrkl. föremål, bl. a. i Säter, Sunne och Åmål. — Repr. i N. M., Röhsska mus., i Trondheim, Bergen,
Zürich, New York m. fl. — Stockholm.

2. Sussi Ingeborg P., den förres syster, målarinna, f. i Helsingborg 1916, stud. i Köpenhamn, Stockholm och
utlandet. Hon har särskilt ägnat sig åt mosaik och gjort färgglada arbeten, t. ex. Påfågel. — Helsingborg.

PERSSON, STIG Oscar Ludvig, målare, f. i Malmö 1915, studier i hemstaden. Han har särskilt i pastell målat
mjuka modellfig., ofta i umbra ton, samt blonda stadsmotiv och landskap. — Malmö.

PERSSON, SVEN Lage, målare, grafiker, f. 1899 i Läckeby. P. är huvudsakligen autodidakt. Han bar haft utst.
bl. a. i Kalmar mus. 1965 och 1969.

P. målar främst landskap ftån Öland, Skåne och Bornholm. — Läckeby.



PERSSON, VALTER ELVIN, målare, f. i Malmö 1918, stud. vid Sk. målarskolan. Han har i olja och pastell
utfört porträtt, figursaker samt landskap, ofta i mörk kolorit. — Repr. i M. M., mus. i Ystad m. fl. —
Ravlundabro.

PERSSON-MELIN, SIGNE Hamet, keramiker, f. 1925 iTomelilla, Skåne. Gift med designern John Melin.
Studier vid Konstfack och vid Kunsthaandverkersko-len och Natalie Krebs i Köpenhamn. Studieresor till
Holland, Frankrike, Italien, Spanien och England. P. har främst ägnat sig åt produktion av unikt stengods. I sina
glasyrer använder hon ett begränsat färgregister i grått, brunt, gult eller grönt och hon kan låta oglaserade ytor
kontrastera mot glaserade. P. är en av landets främsta konstnärliga keramiker. Offentliga arb.: T-station,
Centralen, Sthlm. — Repr. i N. M., R., M. M., Kunstind. mus. Köpenhamn. — Malmö.

PERSSON-RÖNNBERG, Anna WIOLA, tecknare, målarinna, f. 1919 i Torpshammar, Västernorrlands län.
Autodidakt. Har i naiv och ursprunglig stil tecknat landskap, vildblommor och träd i blyerts och tusch. — Repr. i
N. M. och i W.

PARSSON, ANTONIUS, se ROCHE, Peter de la.

PERTOT, CELO,

skulptör, tecknare, f. 1924 i Nabresina, Trieste. Studier i Rom 1946—49, i Wien 1951 och vid akademien i Sthlm
1952. P. har gärna skiftat mellan olika material, har lärt av sin landsman Marino Marini och använder sig ofta av
stympningar och frätta ytor. Varit restaurator vid N. M. och lärare vid akademiens skulpturskola. — Repr. i Mo.
M., Nordiska mus. och G. K. M. samt i utländska museer, bl. a. i Rom och Wien.
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PETER (trol. Peter Jönsson), målare, verksam i Södermanland och Uppland i mitten av 1400-talet. Bland hans
arbeten märkas dekorativa, i harmonisk kolorit utförda målningar i ösmo, Börstils och Alunda kyrkor.

PETER, Kar) AXEL Edvard, målare, f. i Mönsterås s:n, Kalmar län, 1863, d. i Stockholm 1943. Han studerade
på akademien, för Peséus samt i Paris och Tyskland; tillhörde "opponenterna” 1885. Han har målat goda porträtt
(bl. a. två av makan i N. M. och generalmajor La-gerfeldt i mus. i Östersund), landskap från stockholmstrakten
samt stilleben vanl. med blommor. — Även repr. i museerna i Kalmar och Östersund.

PETER MÅLARE, se Gottlandt, P.

PETERSEN, CARL Olof, målare, grafiker, f. i Malmö 1881, d. i Ulricehamn 1939, har studerat i Tyskland, bl. a.
för Hölzel. Han har målat sydtyska landskap, ofta i dimma och snö, gjort ypperliga träsnitt i färg med gatuscener,
djur etc. samt lämnat ett stort antal teckningar till tyska skämttidningar. — Repr. i N. M., M. M. och flera tyska
museer. — P. var i flera år bosatt i Dachau, Bayern.

PETERSÉN, PAUL Bernhard, målare, f. i Lidköping 1900, har studerat i Sthlm, bl. a. hos Otte Sköld, samt
vidare i Paris och Tyskland. Han har målat altartavla i ödenäs kyrka, figursaker, landskap med västgötamotiv
samt stilleben. — Västra Bodarna.

PETERSON, PETERSSON, PETTERSON, PETTERSSON:

PETERSON, ADRIAN Knspin, arkitekt, f. i Grava, Värmland, 1835, d. 1912; stud. vid akademien. Han har ritat
flera kyrkor i landsorten, kyrkan i Lysekil, Helsingborgs teater samt Göteborgs Handelsinstitut och Stiftelsen för
Pauvres hon-teux.

PETERSSON, ANNA Eufemia Mathilda, konsthantverkare, f. i Visby 1864, d. 1948

i Sthlm. Hon hat på ett smakfullt sätt dekorerat ett stort antal nytto- och pryd-nadspjäser vid Rörstrands
porslinsfabrik.

PETERSON, AXEL Robert, kallad Döder-hultaren,



skulptör, f. i Döderhult, Småland, 1868, d. i Oskarshamn 1925. Han utbildade sig nästan på egen hand och
sysslade först med porträttskulptur, innan han fann sitt rätta område: småfigurer i trä av människor och djur. På
ett hittills oöverträffat sätt har han karikerat småländska bönder av båda könen, präster, militärer m. m.
Ytbehandlingen är högst summarisk med sparsamt användande av vattenfärg. Ofta sammanställde han figurerna i
grupper, t. ex. Bröllop, Begravning, Beväringsmönstring, Häradsrätt o. s. v. Personerna äro stundom särdeles
lyckligt hopkomponerade, t. ex. Fingerkrok. — P. är repr. i N. M., Mo. M., M. M., G. K. M., Thielska gall.,
Sthlm, och särskilt Döderhultsmuseet i Oskarshamn, Ateneum, Helsingfors.

PETTERSSON, BENGT Gustaf, målare, grafiker, f. i Vibyggerå, Ångermani., 1931, stud. ¡Köpenhamn,
Frankrike och Spanien. Han har bl. a. utfört ”ku-biserade”, ganska groteska figurer. — Repr. iN. M., M. M., mus.
i Växjö. —Köge, Danmark.

PETTERSSON, BERNT, målare, grafiker, f. 1930 i Sthlm. Studier vid Konstfack och studieresor i flera länder i
Europa. — Off. arbeten: Vägg i musiksalen i Norra Real, Sthlm. Gör vitsiga ordcollage och skrivit "Boken i
påsen” (Cavefors Förlag). — Repr. i Mo. m., Norrtälje mus. och Arkivet, Lund. — Stockholm.

PETERSON, BIRGER (BIA) Yngve, målare, f. i Nyland 1916. Autodidakt. Utf. landskap, stilleben i olja och
pastell, starkt förenklad form. Off. arb.: Örnsköldsviks nya san., många arb. — Repr. i Seattle Art mus. m. fl. i
USA. — Gullänget.

PETTERSSON, Carl Anton, målare, tecknare, f. 1818 i Karlskrona, d. 1863 i Sthlm. P. förordnades 1859 att
verkställa astronomiska beräkn. i Lappmar-
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ken och gjorde härunder teckningar. Resultatet förelåg efter P:s död i ”Lappland, dess natur och folk”, ett
praktverk med 21 planscher i färglitografi med ill. i texten och karta av P:s egen hand. — Repr. i N. M.

PETERSON, DAG Ingvar, tecknare, målare, grafiker, f. 1939 i Var-berg. Han är främst djurmålare med
rovfåglar som specialitet och har bl. a. genom sin medverkan i Svenska Naturskyddsföreningen och WWF —
världsnaturfonden — vunnit internationellt erkännande. Utställningar i Sverige, Tyskland, Holland, Finland,
England, U. S. A. — Repr.: British Museum, London, American Museum of Natural History, Station
Biologique, Camargue France. — Fritsla.

PETTERSSON, ELIN Helena, textilkonstnärinna, f. 1892 i Sthlm. Studier vid Tekniska skolan i Sthlm 1908—13
och studieresor till Danmark och Tyskland. Knuten till textilateljén Licium i Sthlm sedan 1915. Hennes
kompositioner bygger på en enkel korsform med någon text eller några stjärnor med karaktär av fint guld-smide,
ex. mässhaken för Lidingö kyrka 1951, antependiet för Sunne kyrka 1951, altarbrunet för Västerlösa kyrka i
Östergötland i broderi.

PETTERSSON, Gustaf FOLKE, målare, tecknare, f. i Gävle 1917, har bl. a. studerat på akademien. Han har
utfört landskap och stilleben. — Repr. i Gävle museum. — Gävle.

PETTERSSON, GÖSTA, målare, tecknare, grafiker, f. 1923 i Ängelholm. Studier vid Valands målarskola och
vid akademien. Studieresor till Holland, Frankrike, Italien och Spanien. Målar med flödande pensel, jordfärger,
dekorativa och uttrycksfulla abstraktioner. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Hallands mus. i Halmstad,
Jönköpings läns mus. och Falbygdens mus. i Falköping.

PETTERSSON, Björn INGE,

målare. Född 1944 i Norrköping. Studier:

autodidakt. Utställningar: Söderköping,

Norrköping, Valdemarsvik, Nora samt Galleri Götlin. Repr: Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun
och Landstinget i Östergöt., och Televerket i Norrköping. Arbetar som teckningslärare vid högstadiet i



Valdemarsvik. Leder flera kurser i målning och teckning åt flera studieförbund. Skriver och tecknar åt bl a
Norrköpings Tidningar — Söderköping.

PETTERSSON, INGRID,

målarinna, f. i Kil 1919. Utb.: Skånska

målarsk. utf. naivist. fantasirika landskap

och interiörer. — Repr. i mus. i Örebro. —

Lockenkil.

PETTERSSON, Johan Christian, målare, verksam i mitten av 1700-talet. Jämte Petter Edberg och Johan
Kinnerus utförde han 1743 de intressanta målningarna i Habo träkyrka i Västergötland, ett i sitt slag unikt tempel
i Sverige. — Se även Ullberg, Magnus.

PETERSON, JUSTUS, grafiker, f. i Malmbäck, Småland, 1860, d. i Stockholm 1889. Han verkade mest på
träsnittets område och gjorde vackra reproduktioner i detta manér efter flera svenska konstnärer, bl. a. Carl
Larsson, Höckert och Oscar Björck.

PETTERSSON, KNUT Valdemar, målare, grafiker, f. i Stockholm 1906, d. 1969, utb.: Otte Sköld, men mest
utbildat sig på egen hand. Han har utfört porträtt, figursaker, t. ex. Mor och barn, samt landskap, bl. a. från
Dalarna. — Repr. i N. M., G. K. M. och W. samt i Norrköping och Eskilstuna Museer. — Utgivit teckn. i kol:
Från Lundagård.

PETERSSON, LARS Oscar Ernst, skulptör, f. 1929 i Karlshamn. Utb.: Slöjd-för. Formgiv. Rörstrands
porslinsfabrik. Lär.: Chalmers arkitekturavd. 1969. Arb. i trä, gips, sten och järn m. tunga former och säker
volym. Öff. arb.: Sahlgrenska sjukhuset Gbg, bostadsomr. Örebro, Västerås. — ödsmål.

PETERSSON, Ernst LEONARD, målare, f. i Törnefall, Småland, 1899; ge-
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nomgått tekn. skolan i Stockholm, akademien, studier i Frankrike. Han har utfört porträtt och kustbilder från
Gotland och Skåne samt blommor. — Repr. i Mo. M. — Västervik.

PETERSON, Johan LUDVIG, arkitekt, f. i Finnaryd, Småland, 1853, d. 1931, stud. vid tekn. skolan och
akademien i Sthlm samt under resor i Tyskland och södra Europa. Utom flera privatbyggnader i Stockholm har
han där ritat Konstnärshu-set och Sveasalen (riven 1913), Grand hotell, Veterinärinstitutet och Frimurarhem-met.
Några kyrkor i landsorten uppfördes även efter hans ritningar. P. var en av våra första arkitekter under 1800-talet,
som krävde äkta material utan något onödigt påhäng av ornament.

PETTERSSON, OLLE, målare, f. i Göteborg 1905; studier på Valand. Han har målat figursaker i blekgrå toner,
stadsmotiv och landskap, ofta strandbilder med vackra speglingar och betonande av det atmosfäriska, dessutom
stilleben. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M. och Gripsholm. — Göteborg.

PETERSON, Otto Fredrik, målare, f. i Stockholm 1672, d. i London 1729. Han var elev hos Ch. Boit och målade
liksom denne miniatyrporträtt, som även blev uppskattade i utlandet.

PETTERSSON, PRIMUS MORT!MER, målare, f. 1895 i Östersund, d. 1975. Autodidakt. Naivist, målar minnen
från resor i hela världen. Utst. i Sverige, Basel och Sao Paulo, Brasilien. — Repr. i Mo. M., M. M., Östersunds
sjukhus m. fl.

PETERSSON, RUDOLF, tecknare, f. i Halmstad 1896, d. 1970, utb.: Valand i Göteborg. Han har utfört ett stort
antal skämtteckningar, särskilt för veckopressen, bl. a. serien ”91 Karlsson”.

PETTERSSON, Jonas Artur RUNE, målare, f. i Arnäs, Västernorrl. 1., 1918; studier i Stockholm, Frankrike och



Italien. Han har utfört landskap från Norrland, t. ex. Gårdar, och även stilleben. — Repr.

i N. M., mus. i Norrköping, Östersund, Ystad, New York m. fl. —Järved.

PETTERSON, SAGA Viktoria, målarinna, f. i Avesta 1906, har varit elev på h. konstindustriella skolan och
akademien samt vidare studerat i Paris. Hon har målat porträtt, interiörer, landskap med fjällmotiv och stilleben.
— Äppelviken.

PETTERSSON, Carl WILHELM, målare, konsthantverkare, f. i Ronehamn, Gotland, 1866, har studerat på tekn.
skolan i Sthlm samt privat. Han har utfört dekorativa målningar i gotländska kyrkor, glasmålningar i H.
Trefaldighetskyrkan i Uppsala m. fl. tempel, framtagit och konserverat gamla målningar i c:a 120 kyrkor och
dessutom på 1890-talet ritat en mängd karikatyrer i periodiska publikationer. — Stocksund.

PETERSON-DESSA U, INGRID, textilkonstnärinna, f. 1923 i Svalöv, Malmöhus län. Studier vid Tekniska
skolan i Sthlm. Studieresor i U. S. A., Canada och Mexico och i Europa. Hon har främst ägnat sig åt komp. av
mönster för mattor i rölla-kan, flossa och ryateknik med geometriskt formspel. P. har även arbetat i ryssväv
(dubbelväv) t. ex. i draperiet ”Manhattan”för Stadshuset i Borås 1957. — Repr. i N. M., M. M., R. och
Norrköpings mus.

PETTERSSON-NÅW, Nils ÅKE Wilhelm, grafiker, tecknare, målare, f. i Kalmar 1925, utbild. vid akademien
och i utlandet. Han har särskilt i litografi gjort vackra landskap och arkitekturblad, t. ex. Vinterdag, Stockholm
och Landskap med halmstackar. — Repr. i N. M., Kalmar och Växjö museer samt H. M. K. — Umeå.

PETTER STENHUGGARE, se Laroche, P. de.

PETRI, Per ALBERT, målare, f. i Kalmar 1869, d. i Älvsjö 1953; har studerat vid tekn. skolan och
Konstnärsförbundets målarskola i Sthlm. Han har utfört väl träffade porträtt, bl. a. modern, operasångare
Lundqvist (Musik.

368Petri

Pilo

akad.), Nathan Söderblom (Högalidskyr-kan) m. fl. samt gatumotiv från Sthlm och landskap från trakten av
Gnesta. — Repr. i N. M.

PETRI, HENNING,

konsthantverkare, d. i Nyköping 1703. Han har utfört särdeles vackra arbeten i silver, t. ex. ljusstakar i
Nyköping, flera pjäser i kung Gustavs saml., fat i Nord. mus., brudkrona i Stat. hist. mus., altarkärl i ett flertal
kyrkor m. m.

PETRUS,

målare, verksam i mitten av 1400-talet. Han antas ha varit lärare åt Albertus Pictor (se denne). Signerade
målningar av P. finnas i ösmo, Torshälla och Vadsbro kyrkor.

PETRUS, ANNA Marie-Louise, se Lytikens, Anna.

PEYRON-CARLBERG, LOUISE K, se Carlberg, L. K.

PFAUS, PIA, f. Lindgren, målarinna, tecknare, f. i Växjö 1953. Autodidakt. Studieresor i USA, Tyskland,
Holland, Italien o. Frankrike. Målar huvudsakligen i olja i mjuka färger, gärna se-kelskiftesidyller. — Repr. i
priv. saml. i Småland, Malmö, Stockholm och Västtyskland. — Åseda.

P1EHL, BERTA Eleonora f. Svensson, målarinna, f. i Stockholm 1892, d. 1963, stud.: h. konstindustriella
skolan, på Althins målarskola och utomlands. Utfört landskap, bokband, vinjetter m. m. — Repr. i N. M. och
museet i Stuttgart.

PIEHL, KAJ Gustaf-Adolf Olofsson, målare, tecknare, f. 1921 i Ardre, Gotlands län. Studier vid L. Börjesons



skulpturskola, S. Barths målarskola, för Otte Sköld och Isaac Griinewald. Studieresor i Sydeuropa och
Nordafrika. Abstrakt natu-rinspirerad expressionism med fräsch och omväxlande färg. Off. arb.: ”Vindlek”,
Kungsholmens läroverk, Sthlm, ”Ljusspel bland blommor”, Långbro sjukhus, ”Kosmisk vision” m. fl. — Repr. i
N. M., Mo. M. — Stockholm.

PIHL, GLADYS Britt-Mane, målare, tecknare, f. i Kullabygden i Skåne 1930. Stud. för skånska målare och vid
Skånska Målarskolan. Målar huvudsakligen landskapsmotiv i kraftig kolorit och i expressivt naturlyrisk stil.
Teckningar med penna och krita, ofta med surrealistiska övertoner. — Malmö.

PIHL, PAUL,

målare, f. 1908 i Sthlm. Studier vid tekniska skolan för bl. a. Edvin Ollers och Filip Månsson. Han har utfört
stockholmsmotiv och hamnmotiv, huvudsakligen i olja. Koloriten är mjuk och välstämd. — Stockholm.

PIHLSTRÖM, SVEN Torsten, glaskonstnär, målare, tecknare, skulptör, f. 1912 i Ekeberga socken, Kronobergs
län. Studier vid Otte Skölds målarskola. Anställdes 1951 vid Kosta glasbruk som glaskonstnär, där han främst
sysslar med j(las-mosaik. Har utfört mosaikväggar i Alm-hults centralskola, Köpmanförbundets ut-
bildningsbutik i Växjö och kommunalhuset i Ekeberga, Småland.

PILEWSKI KARLSSON, se Karlsson, Leo-nie.

PILO.

1. OLOF P. (PIJHLOU), målare, f. 1668, d. i Södermanland omkr. 1753. Han var elev hos Sylvius och utförde av
denne påbörjade dekorativa arbeten i Drottningholm; målade även självständigt porträtt och plafonder.

2. Carl Gustaf P., den förres son, målare, f. nära Nyköping 1711, d. i Stockholm 1793. Han studerade vid
akademien och för Arenius samt vidare i Tyskland. 1740—72 var han bosatt i Danmark, där han utnämndes till
hovmålare, professor och direktör för akademien. Här utförde han ett flertal porträtt, bl. a. av Fredrik V,
drottningarna Lovisa och Juliana Maria samt de kungl. barnen (flera dukar av honom i Stat. Mus. for Kunst,
Rosenborg, Fredriksborg etc.). Likaså målade P. porträtt av L. Holberg samt några figurkompositioner. Han
återvände till Sverige 1772,

24 — Svenska konstnärer
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utan att dock till en början vinna erkännande. Slutligen fick P. beställning på den stora kröningstavlan av Gustf
III, som målades 1782—93, utan att dock bli färdig (mäter 203 x 531 cm. i N. M ). Den är likväl hans yppersta
arbete och en pärla i svensk konst. Kompositionen är väl avvägd, koloriten glänsande harmonisk samt de
individuella porträtten briljant utförda. — Bland P:s övriga tavlor må nämnas ett självporträtt (i akademien),
antika motiv och stilleben, t. ex. Rapphöns (N. M.) samt ett porträtt av Christian VII (på Gripsholm). Han bör
räknas till våra främsta målare och var särskilt skicklig som kolorist — inflytande från såväl den veneti-anska
skolan som från Rembrandt är stundom påtagligt. Många av hans dukar utstråla en verklig festivitas — detta
gäller framför allt den stora kröningstavlan. Man måste dock betona att det psykologiska ofta fått stå tillbaka för
det eleganta. — P. är även representerad i G. K. M.

3 .JÖNS P., den förres broder, målare, f. 1707, d. efter 1750, var föga betydande och gjorde en del konterfej av
prästmän.

PILOTTI, LENNART Umberto, målare, f. 1912 i Sthlm. Studier för Carl Wilhelmson och för Augusto Conte i
freskomålning. Studieresor till Italien. Hans måleri omfattar dels färgromantiska arbeten, dels abstrakta rörelse-
och formstudier, men har senare kommit i beröring med den expressionistiska göteborgssko-lan. — Repr. i
Eskilstuna mus. och i Västerås.

P1LTZ, PAUL, Emanuel, målare, f. i Ö. Fågelvik, Värmland, 1898, d. 1973; stud. på Althins målarskola och för



Wilhelmson samt vidare i Köpenhamn, Paris och under resor i södra Europa. Han har målat porträtt,
folklivsscener och landskap.

PIPER, Fredrik Magnus, arkitekt, f. i Stockholm 1746, d. där 1824. Han studerade byggnadskonst i England och
var den förste, som anlade trädgårdar i engelsk stil i Sverige. Bl. a. ritade han parken vid Haga och en del av
Drottning-

holms park. Likaså omlades Kungsträdgården efter hans förslag.

PIRA K, LARS,

träsnidare, f. 1933 i Jokkmokk. Studier vid Nääs slöjdseminarium I960 och Carl Malmstens verkstadsskola. Varit
slöjdkonsulent i Same-Ätnam. 1961 fick han guldmedalj i Norge och stipendium från Lang-manska fonden 1964.
Deltog i utst. ”Dak-kan” på Hantverket, Sthlm, 1965. — Repr. i M. M., R. och i utlandet.

PLAGEMANN.

1. CARL Gustaf P., målare, f. i Södertälje 1805, d. i Rom 1868. Han studerade först för Westin, sedan på
akademien, vistades i Italien 1831—52, kom efter en resa till Spanien till Sverige 1854, för att slutligen
återvända till Italien 1867. Han målade bibliska motiv, t. ex. altartavlor i Lovö och Sävar, mytologiska scener
såsom Backan-tinnor (i N. M.), genretavlor, t. ex. Italiensk fiskarfamilj (G. K. M.) samt landskap (ett
månskensstycke i N. M.). P. gjorde en mängd kopior av gamla mästare i Italien, vilka han på ett förvillande sätt
lyckades ge ett ålderdomligt utseende och som därför köptes av konsthandlare och såldes som äkta. — P. var en
äkta romantiker med en ”egen, extravagant humor”. Han deltog med utmärkelse på Italiens sida i kriget mot
fransmännen 1849 och avancerade till sergeant samt enleverade en 18-årig italienska ur ett kloster, med vilken
han gifte sig.

2. ARNOLD Abraham P., den förres kusin, sjöofficer, målare, f. på S. Barthélemy i Västindien 1826, d. i
Göteborg 1862. Han blev Melbyes elev i Köpenhamn och målade liksom denne sjöstycken. — Repr. i G. K. M.

PLAHN, Knut GÖTE Sixten, målare, musiker, f. i Ängelh. 1913, autodidakt. Han har i pastos teknik utf. diffust
hållna stadsbilder o. landskap, g. vinter-mot. — Klippan, Skåne.

PLANTIN.

1. ÅKE Oscar P., målare, tecknare, f. i Västerås 1898, bl. a. elev hos Wilhelmson.
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Bland hans arb., ofta i kraftig kolorit, märkas burleska kompositioner med negerdockor, s. kustlandskap m.
fiskarb. P. har också illust. böcker, t. ex. av T. Boberg. — Repr. i Östersunds, Eskilstuna, Västerås o. Linköpings
museer.

2. MARGARETA P., f. Lennmalm, den förres maka, målar., f. i Marief. 1903, stud. i Sthlm, bl. a. för Otte Sköld.
Hon har utf. figursaker, landskap fr. västk. o. Öland — m. hästar — samt blommor; hålln. är geomg. kraft. o.
påminner om Sandels konst. — Repr. i mus. i Karlstad, Halmstad, Eskilstuna, Västerås. — Förslöv.

POHL.

1. MICHEL P. d. ä., guldsmed, d. i Sthlm 1698. Bl. de ståtl. arb. han utf. märkas nattvardskalk i Klara kyrka
samt en oblatask ijoh. kyrka.

2. MICHEL P. d. y., den förres son, guldsm., d. i Sthlm 1729. Han var liksom fadern främst, i yrket o. utn. till
”riksguar-din", i vilken egenskap han hade överinseende över landets alla guldsmeder.

PONSI-PETTINEN, MAIJA Tuulikki, mål., graf., skulpt., f. i Kangasala 1925. Autodidakt. Utf. i olja ländsk.,
stilleb. o. figurer, trärelief, o. objekt. Off. arb.: Trärelief Hudiksv. nya sjukh. — Repr. i mus. i Gävle. — Gävle.



PORTIN, CHARLES Edvard, mål., f. i Nedertorneå, Norrb. 1., 1889, stud. i Dresden, Weimar o. Paris. Han har
utf. abstrakta s. k. ”nonobjektiva” komposition., vanl. i akvarell o. ceracollatekn. — Repr. i Mo. M., mus. i
Borås, i Norrk. Örebro o. Gävle, Rom o. Kairo. — Sthlm.

POSER, Martin VERNER, mål., teckn., f. i Leipzig 1909, stud. i Tyskl. o. Gbg, uti. studieresor. Han h. utf.
figurkompositioner o. ländsk., dekorat. väggm., kakel etc. — Göteborg.

POST, Christina (KERSTIN) Beata Jacquehna Vilhelmina von, mål., f. 1835, d. i Paris 1917. Hon har erh. sin
utbildn. i Frankrike o. har målat väl

träffade porträtt, t. ex. Kristina Nilsson, bibi. motiv o. genre. — Repr. i U. B.

POST, HEDVIG (VICKEN) Enka von, keram., mål., f. i Kleva 1886, d. i USA 1950. Utb.: mål. v. akademien
1904—08, skulp. Gerh. Henning, Köpenh. Anst. Rörstrand 1915. Målat fr. stilleb. Utf. tidsprägl. polykroma
porslinsf. 1920 egen skulptursk. i Sthlm., 1921 bosatt i USA, där utf. dek. i fl. off. byggn., staty avj. Lind i
Battery Park, New York. — Repr. i Metropolitan mus. New York.

PO TRZEBO WSKI, JERZY, teckn., mål., f. i Sandomierz, Polen 1921, d. 1974. Stud. v. Konstakad. i Krakow.
Vistats i Sverige ett flertal gånger. Har utf. porträtt, historiska o. krigiska mot., ländsk, m. m. med energiskt o.
kraftf. temperam. Politiska teckn. fr. Buchenwald o. Auschwitz. Porträtt av kända pers. i uti.

0. Sverige. — Repr. i Kulturm., Stadsmuseet o. Armémus. i Warszawa, Mod. Mus. i Wien, Studentmus. i Lond.,
Kulturh. i Moskva, teckn. i mus. i Auschwitz, samt

H.M.K.

POULSEN, Anna Albertina ELISABETH Bergstrand-P.,

mål., förf., f. i Långasjö, Smål., 1887, d. i Köpenh. 1955, g. m. d. danske skulpt. A. Poulsen. Hon har stud. vid
akademien samt under resor i Frankrike, Italien och norra Afrika. Hon har målat tavlor ur Vä-rendfolkens liv i
helg och socken, ofta med illustrationer till sina egna böcker, polykroma kvinnofigurer, även utfört kartong till
en stor gobeläng, kallad Kvinnans årstider, samt altartavla i Långasjö kyrka. — Repr. i N. M., G. K. M., i W. etc.

POUSSINEAU, ALICE, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1905, stud. vid h. konstindustriella skolan samt i
Paris. Hon har utfört porträtt i olja, mest av barn, samt gjort linjesäkra teckningar; även teaterdekorationer (i
Paris). — Lidingö-

PRECHT.

1. BURCHARD P. d. ä., tysk-svensk skulptör, f. i Bremen 1651, d. i Stockholm
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1738. Han studerade i Hamburg och inkallades till Sverige 1672 för att biträda vid inredningen av
Drottningholm. P. studerade sedan i Frankrike och Italien och uppsatte därpå en verkstad i Stockholm, varifrån
ett flertal präktiga kyrkoprydnader utgingo. Nämnas må de båda kungastolarna och predikstolen i Storkyrkan
(efter skisser av Tessin) samt altarverk och predikstol i Uppsaladomen (det förra senare flyttat till Gustaf
Vasakyrkan i Sthlm). Likaså utförde

P. flera skulpterade bord, spegelramar

o. s. v. varav en del på sv. herrgårdar. — Repr. i G. K. M.

2. BURCHARD P. d. y., den förres son och elev, skulptör, f. i Stockholm 1689, lämnade Sverige 1709 och dog i
utlandet efter 1730. Han modellerade flera arbeten i Tyskland, särskilt på beställning av hertig Leopold i
Lothringen.

3. Gustaf?., den förres bror, skulptör, f. 1698, d. 1763, utförde stora partier av faderns altarverk.



4. CHRISTIAN P., den förres broder, guldsmed, f. 1706, d. 1779- Han var särdeles framstående inom yrket och
sysslade med kopparstick.

5. Johan Philip P., bror till föreg., skulptör, f. i Stockholm 1685, d. där 1736. Han arbetade mestadels i Tyskland
och England och har där efterlämnat dekorativa skulpturer.

PRINS, HANS,

målare, tecknare, f. i Leksand, Dalarna, 1908; mest självlärd, elev av G. Ankarcro-na. Han har i olja, akvarell och
tempera utfört dekorativa kompositioner med figurer samt landskap från mellersta Sverige. — Repr. i museet i
Leksand. — Leksand.

PRINTZENSKÖLD, CARL Axel, målare, tecknare, grafiker, f. 1864 i Stockholm, d. 1926 därstädes. Studerade
vid konstakademien i München 1883—84 och etsning föt A. Tallberg under 1890-talet. — Repr. i N. M. och U.
B. med handteckningar.

PROESSDORF, Alfred (FRED) R., tecknare, etsare, målare, teaterdekoratör, f. 1882 i Leipzig, d. 1925 i
Göteborg. Studerade i Düsseldorf. P. målade figurer och porträtt i olja men han vat främst känd som tecknare i
tusch och lavering. Medarbetade bl. a i "Söndags-Nisse”som skämttecknare. — Repr. i N. M. och i Tea-terhist.
mus. i Göteborg med en samling kostymskisser.

PROVOST, THOMAS, flamländsk målare, inkallades till Sverige 1556 och verkade som glasmålare på
Stockholms och Uppsala slott; något säkert arbete av honom ät dock ej känt. P. lämnade vårt land omkring 1565.

PRYTT., Ernst ERIK,

målare, tecknare, f. i Linköping 1914, stud. vid H. K. S. Han har mestadels utfört bok- och tidningsillustrationer
med fin inlevelse o. socialt engagemang. Repr. i N. M. — Stockholm.

PR YTZ, LAILA Margareta Elisabeth, målarinna, f. i Gällivare 1907. Utb.: André Lhote Paris, Otte Sköld. Utf.
ett puris-tiskt ofta surrealistiskt måleri i rena färg-plan. Off. arb.: Lasarettet i Södertälje, Musik.akad. Sthlm. —
Repr. i Tessin, mus. de 1’Opera Paris. — Stockholm.

PYK, MADELEINE Rosa, målarinna, f. 1934 i Stockholm. Studier vid akademien. Studieresor bl. a. till
Frankrike, Italien och England. Målar stilleben, porträtt och landskap i form av nai-vistiska fantasier. — Repr. i
Mo. M., Östersunds mus., Sthlm stad och Västerås stads samlingar. — Stockholm.

PÅLSSON, ANDERS, bonads- och möbelmålare, f. 1781 i Trön-ninge socken, Hallands län, d. 1849 därstädes.
Han framstår bäst och självständigast i sina folklivsskildringar och måste sättas i främsta ledet av landets
bonadsmåla-re. — Repr. i Nordiska mus., Varbergs mus. och i Kulturen i Lund.

PÄRS, se Sandberg, Pär.
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PÅÅTO LAROCHE, VALENTINE, målarinna, f. i Otcpää, Estland, 1908; stud. vid akademien i Tartu, Estland,
samt

i Paris. Hon har utfört brett hållna porträtt, gatumotiv och landskap. — Stockholm.

373 Quennerstedt

Qvarnström

QUENNERSTEDT, AUGUST Wilhelm, professor, tecknare, målare, f. 1837 iRyda-holm, Jönköpings län, d.
1926 i Lund. Han var konstnärligt högt begåvad, varom djurbilderna och de kulturhistoriskt intressanta
topografiska motiv, som reproducerats i hans artiklar i "Under Lundagårds kronor” I—II 1918—21 och ”Mina
första Lundaminnen” 1921 vittnar. — Repr. i L. B. med ett antal porträtt.



QUIDING, Maria Charlotta Amalia (AMELIE),

målarinna, f. i Malmö 1857, d. på Mjönäs, Skåne, 1901. Hon målade en del fina blomsterstycken i akvarell och
framträdde även som tecknare. — Repr. i M. M.

QVARNSTRÖM, Carl GUSTAF, skulptör och målare, f. i Stockholm 1810,

d. där 1867. Han studerade på akademien och var sedan Byströms elev. Q. fick därpå beställning på fyra statyer,
Årstiderna (Stockholms slott) och for 1836 med stipendium till Italien samt återkom till Stockholm 1842 och
blev året därpå v. professor vid akademien. Sedermera företog han studieresor till München och Paris. Bland Q:s
arbeten må ytterligare nämnas: Neapolitansk fiskargosse (i N. M.) med skickligt uttryckta karaktärsmotsatser,
statyer av Tegnér (Lund), Berzelius (Sthlm) och Engelbrekt (Örebro), byster av Agardh (Lund) och Gustaf Vasa
(i Västerås), flera grupper, t. ex. Martyrerna (N. M.), reliefer m. m. Q. var även målare, och är bl. a. representerad
med ett landskap i N. M. Som skulptör lyckades han bäst med mindre arbeten, i relieferna är påverkan från
Thorvaldsen tydlig. — Q. är även repr. i G. K. M.
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RAAB, Carl AXEL,

militär, målare, f. i Stockholm 1835, d. i Düsseldorf 1871; studerade vid akademien och sedan i Düsseldorf. I N.
M. finnes av honom Räv i ett vinterlandskap.

RABE, ALIDA Christina,

målarinna, f. i Fors, Västergötland, 1825,

d. i Stockholm 1870; studerade i Sthlm

och Paris. Hon målade porträtt, t. ex. av

målarinnan Sofia Amalia Ribbing (G. K.

M.) samt vidare mytologiska och bibliska

ämnen.

RADETZKY, TAGE, målare, grafiker, f. i Helsingborg 1878, d. 1954, stud. vid konstindustriella skolan i Sthlm
samt vidare vid akademierna i Budapest o. Leipzig, resor i studiesyfte till ett flertal medelhavsländer. Han har
särskilt i akvarell målat små förnämliga landskap och stadsmotiv från Spanien, Italien o.s.v. — Repr. i M. M. och
Tomelilla.

RAFAEL-RÅDBERG, ERIK, skulptör, f. i Kristinehamn 1881, d. där 1961. Bland hans arbeten märkas den
graciösa statyn av Jenny Lind samt hermer av Georg Göthe och Gustav Fröding (Djurgården, Stockholm), även
porträttbyster, bl. a. av konung Gustaf VI Adolf och Frans

G. Bengtsson. — Repr. i Mo. M.

RAGNARTZ, CURT Sixten, målare, f. i Helsingborg 1902, d. där 1946; har haft Nils Forsberg till lärare, eljest
autodidakt. Han har målat kustlandskap och skånska slättbygder, gråtonade vår- och vinterstycken samt stilleben.
— Repr. å Höstsol, Sthlm.

RAGNDAL, ERIK Alfred Ragnar, arkitekt, f. i Stockholm 1904, d. 1955, studier där. Han har ritat
skolbyggnader o. bostadsområden i Göteborg samt erhållit l:sta pris i tävling om byggnad för Musikal.
akademien.

RAMBERG, Carl GUSTAF, målare, grafiker, f. i Helsingborg 1865, d. i Mellbystrand, Skåne, 1916. Studerade i
Paris samt under resor i Schweiz och Frankrike. Han målade porträtt och interiörer, de senare ofta från Ven, samt



landskap med hästar och kor. Koloriten är genomgående harmonisk. — R. gjorde även träsnitt. — Repr. i N. M.,
Helsingborgs och Tomelilla museer.

RAHMBERG, Jarl ULF, målare, grafiker, f. 1935 i Borås. Studier vid Konstfack och akademien. R. ägnar sig åt
ett expressionistiskt protestmåleri i surrealistisk utformning, ofta starkt erotiskt. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K.
M., M. M., museerna i Sundsvall och Falun. — Stockholm.

RAMÉN, EBBA Elisabeth, målarinna, f. i Billesholms gruva 1910, d. 1956, studier vid akademien. Hon har mest
målat stilleben med blommor. — Repr. i Mo. M.

RANEUD, FOLKE Adolf, målare, tecknare, f. i Malmö 1904, elev vid Sk. målarskolan. Han har målat gatumo-
tiv, ofta i nattljus, mariner och blommor i rena färger. R. är även verksam som reklamtecknare. — Malmö.
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RANEUD, Sigvard,

målare, f. i Malmö 1915- Studerat vid Es-semskolan och på egen hand. Han har utfört stilleben och landskap i
olja, akvarell och tempera. — Malmö.

RANGNER, OSKAR Emanuel Magnus, f. i Stockholm 1914; elev bl. a. hos Grünewald, även studier utomlands.
Han har målat tavlor med stiliserade figurer och landskap, bl. a. från Kullaberg. — Enskede.

RANLER, Nils Robert LENNART, målare, f. i Sundbyberg 1913, autodidakt; har utfört porträtt, landskap från
Säter och Stockholms utkanter, även stilleben. — Sundbyberg.

RAPHAEL-UNDEN, OLGA Emma Nat-halia, se Hallencreutz.

RAPP, SVEN Salomon, målare, f. i Björneborg, Värmland, 1900, d. 1966 i Karlstad, elev hos Otte Sköld. Han
har målat porträtt: Min mor, t. ex., arbetarmotiv samt landskap, gärna från industrianläggningar. — Repr. i
Karlstads mus.

RAPPE, HERDIS,

målarinna, f. i Stockholm 1890, har studerat på Althins målarskola, akademien och Paris. Hon har utfört porträtt
och blomsterstycken, dessutom dekorativa arbeten, bl. a. i Apelvikens sanatorium. — Stockholm.

RASMUSSEN, YNGVE Sigurd Isidor, arkitekt, f. i Göteborg 1860, d. 1923, har studerat vid tekn. högskolan o.
akademien. Han har ritat ett flertal offentliga byggnader i sin hemstad, däribland Vasakyrkan och Hagens kapell,
ritat John Ericsons gravmon. i Filipstad m. m.

RATHS MAN, SIRI Lovisa, målarinna, grafiker, f. i Sundsvall 1895, d. 1974, elev hos Carl Wilhelmson, studier
i Köpenhamn och Paris. Hon har utfört porträtt o. figursaker samt stilleben, närmande sig abstrakt konst, även i
koppar-

stick och färglitografi. — Repr. i N. M., Mo. M.. G. K. M. och Norrköpings mus.

RA VENSBERG, LUDVIG Christian Martin Oming.

norsk-svensk målare, f. 1871 i Kristiania, d. 1958 i Hedemora. Studerade i München och i Kristiania. Studieresor
i Europa, Asien och Afrika. Först vid 83 års ålder framträdde han med en separatutst. i Kunstner-nes Hus i Oslo,
han var då sedan några år svensk medborgare. R. målade välberäknade kompositioner med stor konstnärlig
slagkraft, och skildrade bl. a. Kristiania och Rom i två målningsserier.

RAVNVIG, PAUL Emd, målare, f. 1915 i Köpenhamn, sedan 1958 bosatt i Sverige. Studier vid Tekniska skolan
i Köpenhamn. Under otaliga resor i Italien, Holland och Frankrike har han på museerna idogt studerat de gamla
mästarna. Hans konst äger något av den gammel-holländska konstens intimitet och stillsamma behag. — Repr. i
Stadshuset i Tranås. — Norra Vi.



RAVN, JOHANNES, målare, konservator, f. i Narvik 1922. Studier för Fritz Cramer, Oslo, nära samarbete med
Gustav Jaensson, Stockholm (hovkonservator) m. fl. Studieresor till flera länder. R. målar starkt realistiska
naturstudier i olja oftast med djur. — Repr. i ett flertal länder. — Lidingö.

REGNER.

1. JOHN R., målare, f. i Malmö 1908, har studerat på Sk. målarskolan, hos Otte Sköld och i Paris. Han har i fin
kolorit målat figurtavlor, t. ex. Sjuk flicka, landskap

o. stilleben.

2. ANNE MARIE Louise R., f. Fagell, den förres maka, målarinna, tecknare, f. i Gö-tene, Skarab. 1., 1916, elev
hos Otte Sköld. Hon har utfört porträtt, även självporträtt, stadsmotiv från Lidköping samt blommotiv. —
Finjasjöbaden, Hässleholm.

REGNERUS,

stenmästare, verksam vid domkyrkobygget i Lund på 1140-talet. Han antas ha huggit
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skulpturornamenten på norra och södra portalerna, påverkade av lombardisk konst. R. har även verkat vid
utsmyckningen av klosterkyrkan i Vä, Skåne.

REHN, A CKE Herman, målare, f. i Stockholm 1897; har studerat på egen hand. Han har i olika manér utfört
välstämda motiv från Västkusten. — Göteborg.

REHN.

1. Jean Erik R., arkitekt, målare, grafiker, f. i Stockholm 1717, d. där 1793. Han utbildade sig i Paris till gravör
och mönsterritare, studieresor i Italien. Efter återkomsten till Sverige 1745 blev R. verksam på flera områden.
Han ritade bl. a. Väsby och österby slott i Uppland, målade vidare kartonger till gobelänger, ritade möbler åt
Haupt och verkade dessutom som hovintendent och lärare vid akademien. — IN. M. finnes av honom landskap
med ruiner. Som karikatyrist var han, näst Sergel, sin tids kvickaste i vårt land.

2. OLOE, R., den förres kusin, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1723, d. där 1798. Han utförde mönster för
sidenväverier samt avtecknade under resor i landet runstenar och andra fornminnen, kyrkor, ruiner etc.

REICH—ERIKSSON, BRITTA, se Eriksson, B.

REIMERS (Reymers), Johan Henrik, konsthantverkare, d. i Stockholm 1773-Han var särdeles framstående som
möbelsnickare, särskilt av byråar och sekretärer. Prov på hans gedigna konst ses bl. a. i Nord. mus.

REINFELDT-JANSSON, SONJA Birgit Marianne,

målarinna, tecknare, textilkonstnärinna, f. i Helsingborg 1917. Utb.: Konstfack, akademien. Lär.: Konstfack
1950—57. Utf. kraftfulla figurer, landskap, stilleben, även fina gobelänger. — Ravlunda Kivik.

REINIUS, LEIF Axel,

arkitekt, f. i Stockholm 1907, stud. vid

tekn. högskolan, i flera länder i Europa samt i U. S. A. Han har bl. a. ritat Kvinnornas hus i Sthlm (jämte
Backström), Elf-vings stiftelse i Alvik, hovrättsbyggnad i Sundsvall samt stjärnhus och terrasshus i Gröndal,
dessutom flera prisbelönta bygg-nadsförslag. — Red. för tidskriften Byggmästaren 1944. — Stockholm.

REIS, LEO Roland,

målare, f. i Malmö 1926, elev på Sk. målarskolan och Valand. Han har i olja utfört konkreta figurer och
landskap. — Repr. i M. M. och Ystads mus. — Malmö.



REJLE, Johan Oskar URBAN, målare, skulptör, f. i Väddö 1894; stud. på Blombergs skola, i Tyskland och
England. Han har målat porträtt, kvällsmotiv och kustpartier från Åland, dessutom modellerat porträttreliefer för
gravvårdar; även utfört planscher och arbetsblad från N. M. — Råsunda.

RENBJER, NILS August, målare, f. i Åhus 1913, stud. i Malmö samt under resor i Norge och Tyskland. Bland
hans arbeten må nämnas landskap med djur samt blommor i välstämd kolorit; i landskapen är atmosfären väl
studerad. — Repr. i Trelleborgs mus. — Trelleborg.

RENCKE, ADOLF,

målare, tecknare, f. i Köla, Värmland 1897, d. 1943, har studerat på Althins målarskola samt vidare i Frankrike.
Han har utfört porträtt och figursaker, desutom teckningar och akvareller för Nord. museets publikationer.

RENNDAL, Evy MAJ-BRITT, målarinna, f. Helsingborg 1928, privata studier där. Hon har målat stadsbilder
och skånska landskap, ofta i gråstämd färg. — Helsingborg.

RENQVIST, Karl TORSTEN, målare, tecknare, författare, f. 1924 i Ludvika. Studier vid akademierna i Sthlm,
Köpenhamn och i London. Studieresor i Europa. Lärare vid Valand 1955—58. Off. arbeten:
Monumentalmålning, "Pappers-tempel”, i Brännkyrka läroverk, Sthlm,
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mosaik i Ludvika läroverk, fris för Folksam, Farsta centrum, ridå för Mentalsjukhuset i Bollnäs m. m. Fr. 60-talet
äv. gjort slöjda-de träskulpturer i montage. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., S. M. K., m. fl. —
Saltsjö-Boo.

RENSTRÖM, Karl Albin HJALMAR, målare, tecknare, f. i Ukna, Kalmar 1., 1889, har studerat vid h.
konstindustriella skolan samt Althins målarskola. Han har bl. a. utfört porträtt, genresaker och symbol.
teckningar för böcker. — Växjö.

RENVALL, BEN,

finländsk skulptör, f. 1903 i Suomusiärvi, Finland. Vistades i Stockholm 1930, 1937 och 1938. Studier vid
Konstföreningens tcckningsskola i Helsingfors 1927—32. Studieresor i Europa. — Repr. i Mo. M., M. M. och
Ateneum i Helsingfors.

REUTER, GUSTAF,

målare, f. 1699, d. 1783, verksam i Hälsingland; har i detta landskap dekorerat kyrkor i glada färger och
barockmönster med blomornament. — Repr. i Hälsinglands mus., Hudiksvall.

REUTERDAHL, HENRY, svensk-amerikansk målare, f. i Malmö 1871, d. i U. S. A. 1925. Han blev en av
Förenta Staternas mest uppburna marinmålare och framställde gärna moderna krigsfartyg i öppen sjö. I
Nationalmuseet i Washington finnes av R. Striden mellan Monitor och Merrimac. Även repr. i Nord. mus. och
Växjö mus.

REUTERSVÄRD, BRITT Ingrid Margareta, f. Lundbohm,

målarinna, fil. kand. f. 1917 i Stockholm. Studier i teckning vid Académie de la Grande Chaumière i Paris 1939
och i mål-ningsteknik för Akke Kumlien i Sthlm 1944. Studieresor i Frankrike och Italien. Blev redan tidigt
spontanist och målade även landskapsbilder. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., mus. i Norrköping, S. M. K., N.
O., Tokyo m. fl.

REUTERSWÄRD, CARL FREDRIK Bengt Wilhelm,

prof. vid akademien, målare, tecknare, grafiker, författare, f. 1934 i Sthlm. Studier för Fernand Léger i Paris och
vid akademien. Studieresor i flera länder. Han har sysslat mycket med tecknad film och har bl. a. utgivit
diktsamlingen ”Abra Makabra”. Off. arbeten bl. a. iT-banan i Sthlm. Gjort dekorationer och kostymer till operan



”von Hanken”, dekorationer till operan "Trollflöjten” med laserstråle etc. 1969 uppsagt sin plats som prof. för att
ägna sig åt laserstrålen. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Museum of Modern Art i New York m. fl.

REUTERSVÄRD, OSCAR Gustaf Adolf, docent, konstskriftställare, skulptör, målare, tecknare, f. 1915 i
Stockholm. Docent i konsthist. 1953, studier för M. Katz i Sthlm, vid Otte Skölds målarskola, i Paris, för Otto G.
Carlsund i Sthlm och för Sven Holmström i gassvetsning. R. har gjort skulpturer av metallskivor, stavar och
ståltråd och också framträtt med tvådimensionella ”skulpturer" i glas med insmält färg. — Repr. i N. M., Mo. M.,
med skulpturer, M. M., Arkivet i Lund, mus. i Norrköping, Västerås m. fl. — Lund.

REUTERSWÄRD, PATRIK (Knutson), målare, f. i Växjö 1886, har studerat på Valand samt i Paris; resor i
Frankrike, Italien, Spanien m. fl. länder. Han har målat figurer, t. ex. Läsande kvinna, Kvinnor vid stranden,
vidare landskap, bl. a. med motiv från Skåne samt stilleben, samtliga i harmonisk kolorit. — Repr. i N. M., Mo.
M., G. K. M., M. M., Norrköping, Västerås, Kalmar, Borås, Linköping, Gävle och Växjö museer samt Hamburg.
— Stockholm.

REVENTLOW, CHRISTIAN De tiof, målare, f. 1842, d. 1908. Han har utfört landskap, gärna vinterstycken
med nyfallen snö samt framför allt välstämda blomstermålningar. — Repr. i L. B.

REVICZKY, ELISABETH Ilona de, målarinna, f. i Budapest 1901, studier där, Italien, Paris o. s. v. Hon har
målat karak-
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täristiska porträtt i harmonisk kolorit samt landskap med motiv från Italien, Dalarna, Skåne o. s. v. väl
komponerade och i förnäm färg. — Malmö.

REX, Carl GÖTE,

målare, tecknare, f. i Halmstad 1902, d. där 1960; elev hos Bruno Hoppe och på Valand. Han har målat friskt
uppfattade förstadsmotiv och gränder med insatta figurer, blommor och teckningar med barn.

REYMAN, RONALD Osbom, målare, tecknare, f. 1928 i Chicago, U. S. A. Studier vid Slöjdföreningens skola
1948—51 och vid Valands konstskola 1951—55. Studieresor i flera länder i Europa. R. har målat i brett skiktade
färgfält, fast organiserade med växlingar mellan ljust och mörkt och bygger upp större och enklare gestalter som
liknar heroiska landskap. Off. verk bl. a. ”La strada”, mosaik utomhus, Glasmästargat., Krokslätt, Göteborg. —
Repr. i N. M. och G. K. M. — Göteborg.

RHODIN.

1. Bartolomeo ALEXANDRO Lemberto R., målare, f. i Stockholm 1897; har studerat under resor i Tyskland,
Italien, Spanien och i norra Afrika. R. har i gouache målat figurtavlor och gatumotiv från Marocko, vattenfall,
landskap från Lappland och Lofoten m. m. Utförandet är vanligen brett, dekorativt och i kraftig kolorit.

2. FLORENCE Grace Dagmar R., f. Atter-ling, den förres hustru, målarinna, f. i Minneapolis, U. S. A., 1908.
Hon har utfört porträtt, figurkompositioner med bibliska motiv och blommor. — Stockholm.

RHODIN, TAGE Olof Isidor, målare, tecknare, f. i Sillerud, Värmland, 1899, stud. i Böhmen, Stockholm, Oslo
o. Göteborg. Han har utfört porträtt, figur-kompositioner, landskap — ofta med fig. — samt dekorativa
väggmålningar. — Repr. i Karlstads mus. — Mangskog, Värmland.

RHODIN, Te ve der (TEDDE) Adolf, målare, f. i Sannäs, Bohuslän, 1924, studi-

er vid olika konstskolor i Europa. Bland hans målningar märkas dunkla, men väl-stämda gatumotiv med bra
insatta figurer, även stilleben. — Malmö.

RHÖNNSTAD, Sven Olof Hasse (OLLE), målare, f. i Arvika 1931. Studerat för fadern samt för Thore
Andersson i Arvika men framför allt utbildat sig på egen hand. R. har bl. a. utställt med Värmlands konstförening



i Karlstad. Målar säkert komponerade stadsbilder i mörka toner. — Repr. bl. a. i Landstinget i Karlstad och flera
skolor och kommunalhus. — Väse.

RICK, BENGT Kristian, f. 1922 i Norrtälje. Grafiker, tecknare, målare. Studier vid Hermods, Human. gymn. i
estetisk teckning och oljemåln. Grafikskolan i Malmö. Dessutom privatunderv. av Curt Carendi. Utställningar i
Malmö, Uppsala, Gävle. — Repr. hos Nomens Galleri i Malmö, Graf. Fackförb., Matton & Co. — Malmö.

RIBBING, SOFIA Amalia, målarinna, f. i Adelöv, Småland, 1835, d. i Oslo 1894. Hon studerade i Stockholm,
Düsseldorf, Paris etc. och var länge bosatt i London och Rom. R. har målat flera vederhäftiga porträtt bl. a.
självporträtt (i Ufifizi-erna, Florens) samt av Helena Nyblom (i N. M ), dessutom genretavlor t. ex. Den
övergivna (G. K. M.). Även repr. i N. O.

RICHARDE, Otto LUDVIG, målare, f. i Göteborg 1862, d. i Båstad 1929 Han studerade först i Stockholm,
sedan i Köpenhamn och företog studieresor till flera länder i Europa. L. var framstående som marinmålare,
särskilt i koloristiskt hänseende; han utförde även landskap från Hallandsåsen. — Repr. i G. K. M., G. H. M. och
i Lunds konviktorium.

RICHTER, Carl Fredrik, målare, f. i Danmark 1807, d. i Uddevalla 1883. Han har utfört åtskilliga goda porträtt,
ofta i pastell — två sådana i N. M., även repr. i G. H. M. och L. B.
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1. DAVID R., konsthantverkare, d. i Stockholm omkr. 1660. Bland hans arbeten märkas högaltaret i Sthlms
Storkyrka.

2. FREDRIKR., den förres son, guldsmed, f. 1636, d. efter 1713. Bland hans särdeles smakfulla pjäser han utfört
märkas kandelabrar i Storkyrkan, altarkärl i Johannes kyrka i Sthlm och Linköpings domkyrka; även repr. i Nord.
mus. och Kulturhistoriska museet i Lund.

3. HANS R., den sistnämndes bror, guldsmed, f. i Stockholm 1634, d. omkring 1695; utförde altarkärl, t. ex. till
Jakobs kyrka i Stockholm.

4. CHRISTOFFER R„ son till R. 2, guldsmed, f. 1664, d. efter 1708. Bland hans arbeten märkas ståtliga
vinkannor: en i Nordiska museet, en i Tyresö kyrka.

5. DAVID R. d. ä., son till R. 2, målare, f. i Stockholm 1662, d. troligen i Wien 1735, antages ha haft Ehrenstrahl
till lärare. Han utförde flera porträtt, särskilt i Berlin och Wien. Några porträtt av R. finnas i N. M., därav ett, som
antages vara självporträtt.

6. DAVID (Hansson) R. d. y., son till R. 3, målare, f. omkr. 1664, d. i Stockholm 1741. Han var först guldsmed,
men övergick till miniatyrmåleriet och vistades länge i Italien. R:s arbeten av denna art äro kraftigt hållna, men
ganska enformiga: flera finnas i Statens hist. mus. och i G.K.M.

7. JOHAN R., den sistnämndes broder, målare, f. i Stockholm 1665, d. i Venedig 1745. Han var medhjälpare åt
Johan Sylvi-us på Drottningholm 1686—90 och studerade sedan i Italien. Från Venedig utförde han flera
veduter, av vilka ett par finnas i N. M.

8. BENGT R., bror till sistnämnde, me-daljgravör, f. i Stockholm 1670, d. i Wien 1737. Han var Karlsteens elev
och utförde bl. a. en medalj över segern vid Duna 1701 med ett mästerligt porträtt av Karl XII.

9. CHRISTIAN R., broder till föregående, målare, f. i Stockholm 1676, d. i London 1732. Han var elev hos Dahl
i England och målade såväl porträtt i olja som miniatyrer och emaljarbeten. En miniatyr av honom, föreställande
Fredrik 1, finnes i Statens historiska museum.

RICHTER, JAKOB, vanl. kallad Jakob Byggmestere,



tysk-svensk arkitekt, kom till Sverige på 1530-talet, d. 1571. Han verkade vid slottsbygget i Stockholm och
sedermera även i Kalmar, där den inre konstnärliga utsmyckningen till stor del bör tillskrivas honom.

RICHTER, MARIANNE Elisabet, konsthantverkare, f. i Helsingborg 1916; stud. vid h. konstindustriella skolan i
Sthlm samt under resor i Frankrike och Italien. Hon har komponerat smakfulla mönster, särskilt till mattor i
flossa, rya och röllakan. — Repr. i N. M. och M. M. — Stockholm.

RICKLUND, FOLKE, målare, f. i Anundsjö, Ångermanland, 1900, har studerat vid h. konstindustriella skolan i
Sthlm samt i Italien. Han har utfört något torra figur- och djurtavlor samt imponerande, gärna pastost hållna fjäll-
och skogsmotiv. R. har även målat dekorativa arbeten med djurmotiv för s/s Drottningholm. Koloriten är ofta
gråstämd, teckningen detaljerad. — Repr. i Mo. M., S. M. K., Gävle och Umeå mus. samt i W., dessutom
väggmåln. i Nord. mus. — Norrköping.

RICZ, LAMBRECHT (Lambertus Ryxius pictor), även kallad Mäster Lambrecht målare,

holländsk målare, verksam i Sverige på 1550—60-talen, d. i Antwerpen 1572. Han utförde triumfportar i
Stockholm för Erik XIV:s räkning, likaså målade han tavlor på Svartsjö slott (förstörda vid branden 1687).

RIDDERSTAD, BRITTA Ebba Margareta, tecknare, f. 1921 i Stockholm. Autodidakt, men gjort studieresor till
Marocko
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och Italien. Utför främst landskaps- och interiörmotiv i tuschteckning. — Repr. i N. M. och H. M. K.

RIDDERSTAD, EBBA Anna Margareta, f. Pauli,

målarinna, f. i Stockhoim 1899, har studerat på Berggrens målarskola i Sthlm. Hon har i olja och akvarell utfört
figursaker och landskap. — Stockholm.

RIETZ, ASTRID Ismene, skulptris, tecknare, f. i Stockholm 1915. Stud. vid tekn. skolan i Sthlm, hos Ollers samt
vid akademierna i Sthlm och Köpenhamn, resor i England, Tyskland, Spanien och Italien. Hon har modellerat ett
flertal karatärist. porträttbyster samt reliefer, särskilt med barn, samt vidare impressionist. uppfattade barn- och
djurcroquiser m. m. Bland hennes arbeten märkas fontänfigur (Karlshamn) och brunnar i Hudiksvall. —
Stockholm.

RIISE, CARL Johan Olof, målare, tecknare, f. i Stockholm 1920, utbildad vid akademien. Han har bl. a. målat
självporträtt, abstrakta landskap med fin rytm och stilleben. — Repr. i Mo. M.,

H. K. M. och i Pau, Frankrike. — Hägersten.

RIMBRO, ROBERT,

tecknare, målare, f. 1952 i Malmö. Studier vid Akademiet for fri og merkantil kunst i Köpenhamn 1968—1970.
Målar vanligen lätt samhällssatiriska motiv i akvarell och olja. — Repr. i Malmö stads samlingar, samt privata
samlingar i Sverige, Tyskland och USA. Utställningar: Galleri Mattias, Malmö 1976, Galleri Bertilsson,
Halmstad 1977, Galleri Villa, Hässleholm 1977.

R1NALDO, STEN Georg, tecknare, grafiker, f. i Jönköping 1906, stud. på Valand och Slöjdföreningens skola i
Göteborg, vidare i München och Paris. Varit anställd som tecknare för engelska och amerikanska bokförlag och
tidningar, sedermera vid Stockholmstidn. och Aftonbladet. — Stockholm.

RING, Karl IVAN Emanuel, målare, f. i Norrköping 1899, d. 1969, stud. på Valand och i Paris. Han har målat
porträtt och landskap.

RING, Georg Sigurd RA GNAR, målare, tecknare, f. ijohansfors 1908; utbildad under resor i utlandet. Han har
utfört porträtt, blomsterbilder och surrealistiska kompositioner, bl. a. med musikaliska motiv med färg i hela plan.
R. har även ritat karikatyrer. — Oskarström.



RING, Carl SIGURD, målare, f. i Göteborg 1884, d. där 1951. Studier för Carl Wilhelmson samt i Paris. Han har
utfört porträtt och energiskt hållna figurtavlor, t. ex. Halvblod, samt bohuslänska landskap.

RINGDAHL, Rut ASTRID f. Harms, målarinna, f. i Helsingfors 1912; studier i Stockholm. Hon har utfört
landskap i olja med motiv från östra Skåne. — Repr. i Stockholms stadsmuseum och i Luleå. — Stockholm.

RINGDAHL, JOHAN Julius, målare, f. i Ystad 1813, d. 1882, studerade vid akademien, där han utmärkte sig
som skicklig tecknare. R. målade mytologiska och bibliska ämnen, sedermera genretavlor, vilka blevo mycket
populära. Vanliga motiv äro lekande barn, fiskande pojkar, djur etc. Utförandet är petigt, koloriten vanligen blek.
Han målade även en del porträtt. Under några år var R. lärare vid akademien. — Repr. i N. M.

RINGIUS, Hulda Magdalena (MAGDA), målarinna, tecknare, småskollärarinna, f. 1894 i Backa, Göteborgs och
Bohus län. Studier vid Valands målarskola för Sigfrid Ullman och i Paris. Med sina ljusa, klara klanger erinrar
hennes måleri om Göte-borgskoloristernas, men originaliteten är påfallande och osökt. — repr. i G. K. M. —
Jörlanda.

RINGNÉR, Karl ENOCH, målare, f. i Askersund 1870, d. 1967 i Sthlm, har studerat vid Konstnärsförbundets
skola i Sthlm. Han har utfört genre-
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tavlor, landskap med figurer, t. ex. potatisplockare, motiv från Dalarna o. s. v. R. har också gjort teckningar till
Strix. — Repr. i N. M. och i G. K. M. med Höstkväll och i Zornmus. i Mora.

RINGQVIST, BERNT Johan, målare, f. i Habo 1917, d. där 1966, har studerat för Otte Sköld och i Frankrike.
Han har målat porträtt, stadsmotiv, trädstudier och blommor i färgromantisk stil. — Repr. i Mo. M. och
Smålands mus. i Växjö.

RINGSTRÖM, ALGOT Victor, målare, grafiker, f. i Göteborg 1876, d. 1956 i Lidingö, elev hos Cardon och
Althin, på tekn. skolan och akademien i Sthlm, studieresor till ett flertal länder. Han har utfört porträtt, landskap
med vinter- och sommarmotiv samt mariner. I Karolinska sk. i Örebro har R. målat fresker. — Repr. i N. M. och
i mus. Pau, Frankrike.

RINGSTRÖM, Sven ARNE Bo, målare, grafiker, tecknare, f. i Stockholm 1917; har bl. a. studerat på Skölds
målarskola. Han har utfört figurala kompositioner och mariner. — Öregrund.

RINGSTRÖM, GEORG Robert, arkitekt, f. i Filipstad 1862, d. där 1945; har studerat vid tekn. högskolan,
konstakademien och under resor i Tyskland, Frankrike etc. Han har ritat flera offentliga byggnader i Sthlm, bl. a.
Klara folkskola, Klara förs.-hus, Kungsholmens realskola, bankhus i Filipstad, societetshusen vid Loka brunn
samt flera stationshus. — R. har även framträtt som akvarellmålare.

RINGSTRÖM, NILS Vilhelm, tecknare, f. i Stockholm 1880, d. i Saltsjöbaden 1952; har studerat vid tekn.
skolan därstädes. Han har utfört ett stort antal teckninger i dags- och skämtpressen, i veckotidningar etc. R. har
även utgivit en del böcker, bl. a. Jag och min brors underbara öden av Olle med vers.

RINGVALL, BRITTA Clary Mana, målarinna, f. i Stockholm 1912, stud. vid

akademien. Hon har i en välstämd kolorit utfört modellfigurer och landskap, särskilt gamla gårdar från Blidö. —
Repr. i bl. a. Södersjukhuset och S:t Eriks sjukhus, Sthlm. — Stockholm.

RIPA, HANS,

målare, f. i Höör, Skåne, 1912; studerat på Sk. målarskolan, Malmö, i Paris och vid Köpenhamns akademi, resor
i Tyskland, Frankrike och Sydeuropa. Han har utfört landskap, bl. a. från trakten vid Torekov, vanligen hållna i
en blond, välstämd kolorit, dessutom stilleben med blommor samt teaterdekorationer. — Repr. i museerna i
Landskrona, Tomelilla och Simrishamn. — Båstad.



RISSLER, GERD,

målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1909-Utb.: Larssons konstskola, Otte Sköld. Utf. abstrakta landskap,
naturbilder, äv. sensibla ansikten. 111. botan. böcker, dags- och vecopress. — Repr. i Pittsburgh USA. —
Stockholm.

RIT—OLA, sign. för Garland.

RIVES-ELFWÉN, LEIDA, målarinna, f. 1915 i Tartu. Studier vid Barths målarskola, för Emil Näswall och Lena
Börjesson, i Paris och i Los Angeles. Resor i Europa, U. S. A., Sydamerika. R. målar klangrena
fläckabstraktioner i en smakfull fransk anda. Utfört flamskväv till Gamleby kyrka och emalj till Tjust Domsagas
tingshus i Västervik. — Repr. i N. M., Jönköpings mus. och Museum of Modern Art, New York. — Storängen,
Nacka.

RO, CARL, se Rosenbaum, C.

ROBERG, DAGMAR Dadie-R., skulptris, tecknare, f. i Stockholm 1897, d. 1966 i Hindås, har huvudsakligen
studerat i Frankrike. Hon har modellerat porträtt samt nakna, ofta symboliska figurer. — Repr. i museet för
modern konst i Madrid och i museet i Tours.

ROBERG, Paul EMIL Rikard,

målare, f. i Stockholm 1821, d. 1859. Han

studerade vid slöjdskolan och akademien,
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sedermera i Paris, Italien coh Nordafrika. R. blev en av sin tids främsta teatermålare, vilkens landskap, stadsvyer
och interiörer väckte berättigat uppseende. Hans dekorationer voro i hög grad stiltrogna, oklanderliga i
perspektivet och ägde en strålande kolorit. R. målade också en del landskap i olja och akvarell. — Repr. i
Nordiska mus. och akademien.

ROCHE, PETER (Pierre) de la, fransk eller flamländsk stenhuggare, verksam vid slottsbygget i Uppsala, var
därpå sysselsatt från 1556 i Vadstena till sin död 1599. Han utförde en del portaler, gravhällar m. m. — Åven
hans son, Antonius Pärsson, var verksam vid slottsbygget i Vadstena.

ROCKSTRÖM, RUNE, målare, f. i Örnsköldsvik 1898. Utf. detaljerade stockholmsbilder i akvarell, blommor i
gouache. — Repr. i Stadsmus. Sthlm. — Stockholm.

RODDELSTEDT, PETER, se Gottlandt, P.

RODELL, Armas IVAN Helge, målare, tecknare, f. 1929 i Gränna. Studier vid Otte Skölds målarskola,
Teckningslära-rinstitutet, akademien o. i Paris. Studieresor till Italien, Frankrike, Tyskland och England. R. har
fascinerats av olika former av skrift, kalligrafi och kilskrift och målat ”tecken”. Sedermera har han gjort även
kosmiska målningar. — Repr. i Linköpings mus., Skoldirektionen, Sjukhusdirektionen, Sv. Handelsbanken och
Sv. Amerika-linjen. — Tullinge.

RODHE, Olof LENNART, målare, tecknare, grafiker, f. 1916 i Sthlm. Studier vid E. Berggrens målarskola,
Tekniska skolan, i Köpenhamn och på akademien i Sthlm. Studieresor i flera länder i Europa. Prof. vid
akademien 1958—68. Nonfigurativ konkret stil i friska färger. Off. arbeten: Vägg i glaserade tegel för
Östersunds Posthus, väggmåln. i Ängby läroverk, Sthlm, dekor till I. Lidholms och B. Åkessons balett ”Riter” m.
fl. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Norrköpings mus., Arkivet i Lund, Gtipsholm

och museet i Ottawa, Kanada. — Stockholm.

RO DIN, se Rhodin.



ROGBERG, BRITTA Anna Mana, f. Stenström,

målarinna, grafiker, f. i Västerås 1896; studerat i Göteborg, Stockholm och Paris. Hon har utfört figursaker och
landskap från olika länder; även verkat som illustratör. — Repr. i museerna i Örebro och Eskilstuna.

RO KA, CHARLES,

målare, f. i Ungern 1912. Utbildn. Akademien Budapest. Studieresor i Europa. R. är känd för sina färgsprakande
figurmålningar, särskilt zigenardanser och barnmotiv. — Repr. i ledande museer i hemlandet Ungern. — Oslo.

ROLAND, ANDERS Ivar, arkitekt, f. i Järpås, Skaraborgs län, 1879, d. i Stockholm 1926. Studerade vid tekn.
högskolan och akademien. På ett förtjänstfullt sätt restaurerade han flera äldre kyrkor och herrgårdar; R. skrev
även konsthistoriska arbeten.

ROLANDER, Carl AXEL, skulptör, f. i Byarum, Småland, 1881, d. i Värnamo 1952; elev bl. a. hos Sven
Boberg. Han har utfört porträttbyster, smärre figurer samt djurskulpturer, t. ex. Tjur.

ROLF, LARS Anders, målare, tecknare, grafiker, skulptör, f. 1923 i Stockholm. Studier vid Carl Malmstens
skola och Otte Skölds målarskola, akademien. Studieresor i Europa och Mexiko. R. debuterade som
nyexpressionistisk landskapsmålare, företrädesvis med kustbilder och mariner. Senare allt starkare abstraktare
collage och hängande rörliga skulpturer i plåt. Utfört en väggdekoration i Brännkyrka läroverk (relief i svetsat
plåt), glasmåln. för Astra, Södertälje, järnräcke i Nya Skattehuset i Sthlm m. m. — Repr. i N. M., Mo. M.,
Norrköpings mus. och i U.S.A. — Vällingby.

25 — Svenska konstnärer
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ROLF, Margareta (GUEYE) Rosa Wilhelmina,

kostymtecknare, f. 1902 i Stockholm. Studier vid Edw. Berggrens målarskola i Sthlm, vid Christians Kroghs
skola i Oslo

0. vid kostymateljéer i Paris. Varit kostymtecknare hos Rolf i Sthlm, Mistinguett på Moulin Rouge i Paris, på
Oscarsteatern och Odeonteatern i Sthlm, i Köpenhamn, i Oslo och på Dramaten i Sthlm.

ROLFSTADIUS (t. 1969 ROLF),

1. Åke R., målare, skulptör, tecknare, konsthantverkare, f. i Lunda, Södermanland, 1918. Studier för professor
Bovinin i Italien, Chateau de Raffilly i Frankrike och under resor i Europa. Han har utfört arbeten i terrakotta,
stengods och trä. Han målar framför allt människor i arbete, cirkusmotiv och djur. — Repr. i Arkivet i Lund, H.
M. K., Hudiksvall mus.. Karolinska sjukhuset, Sthlm, Ecuador och Guatemala m. fl. — Norrköping.

2. AL1NE Brita R., den förres maka, målarinna, skulptör, konsthantverkare, f. i Pauträsk, Lappland 1922. Hon
har fått samma utbildning som maken. Hon utför hamnmotiv, djur, blommor och religiösa motiv, huvudsakligen i
pastell. — Repr. i Arkivet i Lund, H. M. K., Karolinska sjukhuset, Sthlm, Ecuador och Guatemala m. fl. —
Norrköping.

ROLLIN, GÖSTA,

länsarkitekt, f. i Västerås 1897, har genomgått tekn. högskolan. Han har ritat bostads- och affärshus, skolor,
badhus och biografer, uppgjort stadsplaner och restaurerat flera kyrkor, företrädesvis i Jämtlands län, där han är
länsarkitekt sedan 1936. — Östersund.

ROMARE, BENGT Erik Paulus, arkitekt, f. i Stockholm 1902, d. 1968, utb.: tekn. högskolan, stadsarkitekt i
Sigtuna 1942. Han har bl. a. ritat Statens hist. museum (jämte G. Scherman), Västerbott. museum och kyrka i
Burträsk.



ROMARE, MARGIT (Rendschmidt). målarinna, f. i Stockholm 1887, d. i Arild

1936. Hon stud. först i München, sedan

vid akademien samt för Wilhelmson och Gerle; resor i Egypten och Italien. Hon målade porträtt, särskilt av små
flickor, ganska entoniga, men ypperligt tecknade, dessutom landskap, ofta med orientaliska motiv. — Repr. i M.
M. och Tomelilla mus.

ROMDAHL, GUNNAR, målare, grafiker, f. i Göteborg 1907, har studerat på Valand, för Wilhelmson, på
akademien samt i Italien. R. har målat porträtt, figurtavlor, interiörer och landskap, gärna klippartier från Italien
eller Bohuslän. — Repr. i Mo. M., G. K. M.,

G. H. M., Eskilstuna och Gävle museer. — Göteborg.

ROMDAHL, ÅKE,

målare, f. i Göteborg 1910. Utb.: Valand. Utf. realist, naturbilder, intensiva landskap och figurer i kraftiga färger.
— Repr. i Linköping. — Mölnlycke.

ROMÉE, SIGNE Augusta, målarinna, f. i Trelleborg 1901, elev vid Sk. målarskolan. Hon har utfört mjukt hållna
landskap, bl. a. med motiv från sydvästra Skåne, samt blommor. — Repr. i Trelleborgs museum. — Trelleborg.

ROMENY, EDLEF lVybo Rudolf Arthur, målare, f. 1926 i St. Michiels Gestel, Holland. Studier vid ak. i
Arnhem, Holland,

ak. i Antwerpen och vid Akademie Notre Dame des Champs. Studieresor i Europa, U. S. A., Ceylon, Indonesien
och Nordafrika. Målar i kraftig koloristisk stil. Off arbeten: Muralmålning 1952 i församlingshem i Amsterdam,
fyra små fönster i Jons-bergs kyrka 1960 och små fönster för ett kapell i Motala 1963. — Repr. i mus. i Västerås,
Stedelijk Amsterdam, Ziirich. Paris, New York. — Djursholm.

RONENSIS,

anonym stenmästare på Gotland, verksam i slutet av 1200-talet o. uppkallad efter den sirligt eleganta portalen till
Rone kyrka. Han har även uppfört portaler till kyrkorna Atlingbo, När, Hamra o. s. v.
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ROOS, Mauritz ALEXANDER, målare, f. i övergran, Uppland, 1895, d. 1973, stud. privat samt under resor i
Frankrike, Italien och Tyskland. Han har målat stockholmsmotiv och landskap från Gröndal och Hagalund, som
under senare åren vunnit allt mera i impressionistisk bredd. — Repr. i Stockholms stadsmus., Linköpings,
Eskilstuna och Västerås museer.

ROOS af HJELMSÅTER.

1. Leonard Henrik R., målare, f. i Värmland 1787, d. i Colombia, Sydamerika, 1827. Han studerade vid
akademien, i Wien, Dresden o. Rom. R. målade karaktäristiska porträtt i akvarell eller miniatyr — ett
självporträtt i N. M. — av vilka flera utgå-vos i serier, t. ex. Porträttgalleri av svenska poeter, vältalare o.
konstnärer. — Repr. I G. K. M.

2. Jonas EMANUEL R., den förres farbror, målare, f. i Linköping 1791, d. i Stockholm 1848. Han målade bl a.
miniatyrer, t. ex. major Bennet (i N. M ).

ROOS af HJELMS ÅTER, Signd, se Wal-lert, S.

ROOSE, AAGE Valdemar Larsen, dansk målare, grafiker, tecknare, f. 1880 i Kolding, Danmark. Studier vid
akademien i Köpenhamn och i Paris. Studieresor till England, Frankrike och Italien och har i längre perioder
vistats i Sverige. 1907—13 var han bosatt i Filipstad och har sedan gjort upprepade sommarvistelser i Sverige.
Utför oftast landskap med djurstaffage. — Repr. i N. M., L. B., Värmlands mus. och i museer i Prag, London,



New York och i Köpenhamn.

ROOSVAL, ELLEN Fredrika Vilhelmina, f. von Hallwyl,

skulptris, f. i Västerljung, Södermani. län, 1867, d. i Stockholm 1952; har studerat i Paris, för Milles samt under
resor i Indien, Egypten och Frankrike. Hon har utfört dekorativa arbeten, bl. a. i Hallwylska museet,
gravmonument, bl. a. över professor Lithberg (Visby), spisar m. m. — Repr. i Museet i Visby.

ROOSVAL-KALLSTENIUS, GERDA, se Kallstenius, G.

ROOTH, SUNE,

skulptör, f. i Stockholm 1918, studier där och i England, Tyskland och Italien. Han har utformat arbeten i
smidesjärn samt nonfigurativa skulpturer, t. ex. Famnen (jacaranda) och Intryck (sten), vidare fondvägg i
folkskola i Nyköping, i Sthlm etc. — Hööl.

ROSANDER-de TOURTCHAN1NOFF, Anna HARRIET Matilda, målarinna, grafiker, f. i Härnösand 1912;
studier hos Otte Sköld, på akademien och i Italien. Hon har utfört figurtavlor, bl. a. modeller, landskap, ofta med
fotsar, interiörer och blommor. — Repr. i Hälsinglands museum, Hudiksvall, Smålands museum, Växjö. —
Växjö.

ROSBERG, NILS,

dekorationsmålare, målare, tecknare, f. 1865 i Gödeslövs socken, Malmöhus 1., d. 1957 i Stockholm. Studerade
vid Slöjdföreningen och vid Valand. Resor till Tyskland och Frankrike. Hörde till kretsen kring Ivar Arosenius.
Under göteborgstiden målade R. bl. a. stads- och landskapsmotiv från Göteborg. Två vyer ingår i Göteborgs hist.
mus.

ROSBERG, RUT Viola, skulptris, f. i Malmö 1912, stud. vid tekn. yrkesskolan i hemstaden och i Paris. Hon har
modellerat studiehuvuden, friskulpturer, t. ex. Längtan m. m. — Malmö.

ROSELL, CARL Emil. arkitekt, f. i Råå 1879, d. i Malmö 1941; genomgått tekn. skolan i Malmö och sedermera
studerat i Tyskland, Holland och Italien. Han har ritat flera bostads- och affärshus i Malmö, Tobaksmonopolets
byggnader därst., sparbank, Trelleborg, stadsplan och flera offentliga byggnadet i Ängelholm, borgarhem och
brandstation i Linköping o. s. v. R. har även gjort ritningar till utställningsbyggnader i Linköping och Nässjö,
dessutom till nya katolska kyrkan i Göteborg.
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1. BJÖRN Ericsson von, målare, grafiker, f. på Rockelstad, Södermanland, 1905; har bl. a. studerat för Carl
Wilhelmson. Han hat målat djut och landskap samt framträtt som skicklig etsare, bl. a. med Ättestupan,
Hökklippan, De höga bergen etc.; även illustrerat egna böcker. — Repr. i N. M., G. K. M., Linköpings mus. och i
Inst. Tessin, Paris. — Gnesta.

2. CHRISTER David Hubert von R., den förres son, målare, grafiker, f. 1928 i Åkerö, Södermanlands län.
Studier vid Konstfack, akademien, Åke Pernbys målarskola. Studieresor till flera länder i Europa. R. göt
bildmontage i en surrealistisk stil. — Repr. i N. M., Mo. M. och Eskilstuna mus. m. fl.

— Kisa.

ROSEN.

1. Johan GEORG Otto von R., målare, grafiker, f. i Paris 1843, d. i Stockholm 1923. Han studerade först vid
akademien, sedan i utlandet, bl. a. för Leys i Antwerpen samt i München, resor i Egypten och Turkiet. Särskilt
Leys’ tavlor med motiv från 15- och 1600-talet påverkade R. Ett av hans första arbeten blev blev Sten Stures
intåg i Stockholm (N. M.). 1 München fullbordade han den stora duken Erik XIV (N. M.) med dess mästerligt



karaktäriserade personer: den ljusa Karin Månsdotter, Göran Perssons mörka skepnad och mellan dem den
vankelmodige Erik. En annan duk med likn. motiv är Karin Månsdotter hos Erik XIV i fängelset (i Stat. mus. for
Kunst, Köpenhamn). Med den stora tavlan Sfinxen (280 x 365 cm, N. M.) var R. sysselsatt 1887—1907. Som
porträttör var han särdeles framstående, och bland hans arbeten av detta slag märkas: Oscar II (Sthlms slott, skiss
iW.), Nordenskjöld i polarisen (N. M.), Pontus Wikner (Göteborgs nat., Uppsala) samt självporträtt (Uffizierna,
Florens). Han var också en mästare som grafiker, vilkens få blad utmärka sig för största tidstrohet och en
ypperlig teknik.

— R. är en av våra allra främsta historiemålare — hans porträtt visa ett psykologiskt djup, som sällan
överträffats. — Han verkade flera år som professor vid akademien.

— R. är även representerad i G. K. M., Norrköpings och Linköpings museer etc.

2. REINHOLD Carl-Gustaf Henning von R., den förres brorson, målare, grafiker, f. i Stockholm 1894, d. 1961,
har studerat vid akademien samt under resor i Frankrike och England. Han har målat välstämda, svenska
landskap och stilleben i olja och akvarell samt utfört grafiska blad, ej sällan med engelska motiv. — Repr. bl. a. i
N. M., G. K. M., M. M., Eskilstuna, N. O. och S. M. K.

ROSÉN, Anders EINAR, målare, tecknare, f. i Stora Tuna, Dalarna, 1910, stud. hos Otte Sköld och på
akademien. Han har utfört porträtt, figursaker, gtåstämda landskap med motiv från Öland samt mariner. — Repr.
i N. M., Kalmar museum och H. M. K. — Bromma.

ROSÉN, KJELL Gustaf Helge Oskar, målare, f. i Umeå 1909, har bedrivit självstudier, bl. a. genom resor i
Spanien. Han har utfört porträtt och figursaker samt landskap. — Repr. i Mo. M., Västerås, Norrköpings, Borås,
Karlstads, Linköpings och Kalmar museer samt H. M. K. — Tra-neberg.

ROSÉN, NICKE,

skulptör, f. i Delsbo 1933. Utb.: konstfack, akademien. Skulpturer o. reliefer i kombinerbara element. Off. arb.:
Portar Länssparbanken, Jönköping, reliefer Lill-holmssk. Skärholmen, lekskulpturer Sv. Bostäder Hallunda. —
Repr. i N. M. — Stockholm.

ROSÉN, SIGFRID,

målare, tecknare, f. i Borlänge, Dalarna, 1913; studier vid akademien. Han har i en ofta dunkel kolorit och fasta
konturer utfört självporträtt, figursaker och landskap, gärna vårmotiv och mariner. — Borlänge.

ROSÉN, SVEN OLOF Alfred, målare, grafiker, f. i Hörkens kapellförs., Västmanland, 1908, har studerat vid
akademien samt i Frankrike, Italien och Grekland. Han har målat figurer, självporträtt, interiörer och landskap. R.
har också gjort
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dekorativa skisser och kartonger, bl. a. förslag till utsmyckn. av Göteborgs konserthus (inköp); utfört dekorativa
måln. i Svenska Riksbanken. — Bland hans grafiska arbeten märks en serie träsnitt till Frö-dings dikter (samtl. i
N. M.) samt illustrationer till vet. arb., bl. a. av Sigfr. Svensson. — Även repr. i Mo. M., G. K. M., M. M., H. M.
K. och i Inst. Tessin, Paris. — Stockholm.

ROSENBAUM, CARL fkonstn:pseudonym Carl Ro),

skulptör, f. i Stockholm 1883, d. 1961 i Stockholm, har särskilt modellerat gestalter i rörelse samt djur. Nämnas
må: Klotets genius, Fiskmonument samt Klotet.

ROSENBERG, Axel EDWARD Johan, målare, f. i Stockholm 1858, d. 1934. Han studerade för Perséus, vid
akademien och i Frankrike. R. blev en framstående tolkare av svensk natur och valde gärna sina motiv från
landskap runt Mälaren; hans vinterstycken äro i hög grad vederhäftiga, I N. M., är R. bl. a. representerad med



Höstdag i dimma. Marskväll och Vinternatt.

ROSENBERG, GOTTLOB Christian, skulptör, verksam under första hälften av 1700-talet. Han modellerade en
del kyrkliga figurer, t. ex. en dopängel i Bromma, andra arbeten i Köpings k: a.

ROSENBERG, Anny MONA Petrine, målarinna, konsthantverkare, f. i Esbjerg, Danmark, 1918, utbildad i
Köpenhamn. Hon har i bred, skissartad stil utfört porträtt och landskap, dessutom dekorativa arbeten i glas. —
Göteborg.

ROSENBERG, ROLF Gunnar Erland, målare, tecknare, konsthantverkare, f. 1921 i Stockholm. Studier vid
Grunewalds målarskola i Sthlm och studieresor till Frankrike, Spanien, Holland och Belgien. Har utfört
landskapsmotiv, porträtt och stilleben med fin koloristisk begåvning, senare huvudsakligen konsthantverk,
speciellt klockor. — Repr. med klockor i Polishuset i Sthlm och i N. M.

ROSENBROCK, JOHANNES, målare, f. 1813, d. 1881. Han har utfört en mängd porträtt av adelsfolk i
Östergötland, likaledes av prästmän — ett sådant i Klara k:a i Stockholm.

ROSENGREN, GUNNAR Rudolf, konstgjutare, f. i Malmö (Limhamn) 1889, studerat i Berlin o. Paris. Han har
gjutit flera skulpturer, bland vilka märkas: Wie-selgren i Växjö, torgbrunnen i Kalmar, Kyrkogrinden i
Trelleborg, fontän i Hässleholm, Gustav V (kgl. slottet i Sthlm), Gustaf Rydberg i Malmö m, fl. — Malmö.

ROSENGREN, GUSTAF Sigfrid, målare, f. i Piteå 1893. Han har studerat på Althins målarskola, vid
akademien, i Frankrike och Italien. Han har målat landskap, hamnar o. hav med motiv från Norrland, Lofoten,
Västkusten och Stockholm. — Stockholm.

ROSENGREN, JEAN Waldemar, målare, f. i Nevishög, Skåne, 1894, har mest utbildat sig på egen hand, bl. a.
under studier i Danmark. Han har huvudsakligen målat landskap med skånska motiv: kustbilder med hus och
båtar, skogsinteriörer samt partier från slätten. Koloriten är välstämd och ej sällan hållen i en grålila ton. —
Kulladal, Malmö.

ROSENHELM, JOHAN von, militär, målare, f. i Stockholm 1725, d. där 1803- Han var en av Gustaf Lundbergs
elever och utförde porträtt i pastell, bl. a. av Sofia Hagman (i Gripsholms porträtt-saml.) och Lor. Pasch d. y. (i
akademien).

ROSENQUIST, HANS Sven, målare, tecknare, f. i Malmö 1913, studier på tekn. skolan i hemstaden samt på
egen hand. Han har i olja och akvarell utfört stadsbilder, landskap o. fruktstycken, de senare i en fin, gråstämd
kolorit; dessutom reklamteckningar. — Repr. i M. M., i Ystads museum. — Malmö.

ROSENQUIST, Nils Olle HARRY, målare, tecknare, f. i Nosaby, Skåne, 1917; studier vid h. konstindustriella
skolan, Sthlm. Han har i olja och akvarell ut-
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fört porträtt, stadsmotiv och landskap samt stilleben. — Repr. i N. M. — Göteborg.

ROSENRODH, JOHANNES, antagl. en tysk målare, verksam i Sverige i början av 1400-talet. Han har bl. a.
framställt skapelsehistorien i Tensta kyrka, Uppland, vilka målningar äro signerade och daterade 1437.

ROSENSOHN, Mauritz LENNART, målare, f. i Malmö 1918, stud. på Sk. målarskolan, hos Otte Sköld samt i
Frankrike och Italien. Han har utfört figursaker och landskap i välstämda, kraftiga färger. Off. arb.: Vägg i
Mosaiska förs., Malmö. — Repr. i N. M., M. M., Helsingborgs och Landskrona mus. — Vallåkra.

ROSENTAHL, FRITZ, målare, f. i Tyskland 1870, d. i Stockholm 1939- Han studerade i hemlandet och började
i slutet av 1890-talet utföra dekorativa målningar i stockholmshus. R. har även målat goda porttätt och dekorativt
hållna landskap med notrländska motiv. Han blev svensk medborgare 1921.

ROSKVIST, ROSQVIST:



ROSKVIST, HARRY Sigvard, målare, tecknare, f. i N. Vram, Skåne, 1901, priv. studier, bl. a. i Italien. Bland
hans arbeten märkas figurkompositioner och landskap i mjukt hållna färger, t. ex. Gråväder. — Repr. i Eskilstuna
och Luleå museer samt Institut Tessin, Patis. — Helsingborg.

ROSQVIST, SVEN Gottfrid Vilhelm, målare, f. i Malmö 1910, har utfört landskap i naturalistisk stil, men
sedermera övergått till nonfigurativt måleri. Sedan 1954 sign. Willy Rosen.

ROSLIN, ALEXANDER, målare, f. i Malmö 1718, d. i Paris 1793. Han fick undervisning i Stockholm av
Schröder, men utbildade sig eljest mest på egen hand. R. målade några porträtt i Skåne, varigenom han fick
tillfälle att resa utomlands. 1745 kom han till Bayreuth, två år senare for han till Italien och 1752 till

Paris, där han snart blev porträttör på modet. Bland R:s arbeten från denna tid märkas: Baron Sparre (ett ex. på
Örbyhus, ett på Trolle Ljungby), Överintendent Adel-crantz (akademien), C. de Vermont (i Lo-uvre) samt
konstnärerna Bardon och Vien (även i Louvre). Han gifte sig 1759 med pastellmålarinnan Marie Suzanne
Giroust och utförde ett briljant dubbelporträtt av sig och henne (på Fånö). Vidare må bland R:s dukar nämnas:
Familjen Jenning, Kronprins Gustaf och hans bröder samt Riksdrotsen Wachtmeister (samtl. i N. N.).
Konstnärens maka dog redan 1772, varpå R. lämnade Paris och for till Sverige, där han bl. a. målade Carl von
Linné. Han kallades sedan till Ryssland och utförde där ett utmärkt porträtt av Katarina II. Efter en mängd
beställningar här lämnade han Ryssland och återvände till Paris, där nya porträtt tillkommo. Flera av dessa
stuckos i koppar av franska konstnärer. — En viss påverkan från Boucher är märkbar i flera av R:s arbeten. Med
åren blev dock hans konst alltmer personlig, färgen blev varmare, och det psykologiska mera betonat. Särskilt
som stoffmåleri är R:s konst strålande och bevarar en återglans av det skede han så mästerligt skildrat. — Utom i
N. M. är

R. väl representerad i G. K. M. och M. M., dessutom på ett flertal svenska herrgårdar och i privatsamlingar.

ROSSANDER, Nils ARMAND Alfred, målare, tecknare, f. i Stockholm 1914, har studerat vid akademien samt
under resor i Tyskland, Tjeckoslovakiet och Frankrike. Han har utfört romantiskt hållna figursaker och landskap,
stiliserade blommor, även sysslat med glasmålning. Off. arbeten bl. a. väggdek. i Folkets hus, Karlstad, d:o
Karlskoga, Arbetsförmedlingen, Göteborg. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Kalmar, Växjö och Jönköpings
museer samt N. O. — Stockholm.

ROSVALL, Erik STAFFAN, tecknare, grafiker, målare, skulptör, f. 1922 i Klinte socken, Gotland. Studier vid
Tekniska skolan samt föt Bror Hjorth. Studieresor till Frankrike. Återger skickligt gotländska floran, likaså
hästar och russar.
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— Repr. i N. M. och H. M. K. — Klinte-hamn.

ROTH, Martin David, målare, f. i Klörup, Skåne, 1756, d. i Lund 1804. Han var Pilos elev och blev 1783 rit-
mästare vid Lunds universitet. Han har målat en del tämligen ”torra” porträtt, av vilka flera tillhöra universitetet.

ROTH, SUNE,

målare, skulptör, tecknare, grafiker, konstsmed, f. 1918 i Stockholm. R. utexaminerades från Konstfack som
konstsmed. Studieresor till Tyskland, Schweiz, Italien. Dekorativa arbeten som konstsmed bl. a. i Statens
hantverksinstitut. Sedan främst ägnat sig åt abstrakt skulptur i skilda material. Utför väggdekorationer
(mosaikbeklädda reliefer) i Jäderfors kommunalhus i Hälsingland och även en granitskulptur ”Frigörelse” i
Nyköping.

ROTHLIN, BRITA, se Zacbrisson, B.

ROTHMAN-ARNÉR, LENKE, målarinna, f. 1929 i Kiskunfélegyhåza, Ungern. Studier vid Konstfack och
Acca-demie di Belle Arti, Ravenna. Hennes målningar är som en sorts dagboksblad eller andaktsbilder med



subtil kolorit, fylld av tecken, märken, signaler. — Repr. i Mo. M. och Modern Art Museum, Haifa, m. fl.

— Stockholm.

ROTHSTÉN, Carl Abraham, målare, tecknare, f. 1826, d. 1877 i Sthlm. Utbildade sig vid akademien och ägnade
sig uteslutande åt landskapsmålning, oftast med motiv från Sthlm och dess omgivningar. — Repr. med
oljemålningar i Stockholms stadshus samt i museerna i Linköping, Örebro och Kisa, i N. M. med en teckning.

ROUGEMONT.

1. Louis PH1LIPPEEdgar d. R., målare, f. i Lille, Frankrike, 1891, d. 1965 i Sthlm, utbildad i Paris för Deléduse.
Han har utfört ett flertal porträtt, bl. a. av Gustav V, prins Carl, ett flertal högre officerare, dessutom skickligt
målade figursaker, även naket; — Repr. i Göteborgs sjöfartsmuseum.

2. SIGRID de R., f. Wahlström, den förres maka, målarinna, f. i Färila; Gävleborgs län 1888, har studerat vid
akademien och i Paris. Hon har utfört säkert modellerade kvinnliga akter, porträtt, motiv från Stockholm och dess
omgivningar samt stilleben och blommor, friskt uppfattade och hållna i harmonisk kolorit. — Repr. i Hudiksvalls
mus. och Institut Tessin, Paris. — Stockholm.

ROXSTRÖM, HENRIK Johan, skulptör, f. i Elmsorhn, Tyskland, 1899, har studerat vid tekn. skolan och
akademien i Sthlm. Bland hans arbeten märkas porträttbyster samt Våren. — Stockholm.

ROY, se Arendt de R.

RUBEN, LUDVIG,

kopparstickare, tecknare, f. nära Karlskrona 1818, d. i Stockholm 1875. Han studerade i Hamburg, vid
akademien i Köpenhamn, i Tyskland och i Rom. R. utförde några studiehuvuden i svartkrita, däribland ett
självporträtt (N. M.), men vann berömmelse genom sina kopparstick. Endast fem blad äro kända: ett självporträtt,
två stick efter Rafael, ett efter Allori och ett efter Tizian. Särskilt med bladen efter Allori och Rafael står R.
ouppnådd i svensk konst som kopparstickare.

RUCKMANN, John Gustaf, kopparstickare, f. i Stockholm 1780, d. där 1862. Han fick handledning av
Palmstruch och biträdde honom med planscherna till Svensk botanik. R. blev sedan mycket anlitad som
illustratör av vetenskapliga arbeten, bl. a. Svensk zoologie, Jorden och dess innevånare, barnböcker,
modejournaler etc. Han stack även en del porträtt, t. ex. Franzén, Tegnér och Wallin. Utförandet är ganska
ojämnt.

RUDA, GUNNAR Eredrik (Boman), målare, f. i Stockholm 1887, d. i Rom 1948, där han länge varit bosatt;
studerat på tekn. skolan, Althins målarskola och akademien i Sthlm. Han har målat landskap med motiv från
Stockholm och omgivningarna, Bohuslän, Skåne, Öland och Norrland, dessutom utsikter genom
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fönster. R:s arbeten utmärkas genomgående av fint valörstudium och en poetisk naturuppfattning. — Repr. i Mo.
M. samt i Västerås, Borås, Östersund, Eskilstuna museer och Gripsholm.

RUDBECK, Oscar Ture Gustaf ALEXANDER Fredrik,

målare, f. i Stavby, Uppsala län, 1829, d. 1907; studerade bl. a. i Düsseldorf. Han målade bibliska motiv t. ex. en
altartavla i Grödinge kyrka, men är mest bekant för sina små sirliga genrebilder, t. ex. Toaletten, Flickan i
Normandie. I G . K . M . ses av honom ett damporträtt i miniatyr. — Repr. i N. M. och Norrköpings mus.

RUDBECK, MÅRTA Eleonora Johanna, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1882, d. där 1933. Hon studerade på
Althins målarskola, akademien, Paris och Italien. Hon har utfört porträtt, figurer, interiörer, landskap och
blommor. — Repr. i N. M.

RUDBECK.



1. OLOF R. d. ä., framstående vetenskapsman, arkitekt, f. i Västerås 1630, d. i Uppsala 1702. Efter hans
ritningar uppfördes i Uppsala flera byggnader i holländsk, klas-sicerande stil, bl. a. anatomisalen i Gusta-vianum,
Linnéanum och Hortos botanicus, det nu rivna rådhuset i Västerås samt flera trädgårdsanläggningar vid
herrgårdar.

2. OLOF R. d. y., den förres son, professor, tecknare, målare, grafiker, textilkonstnär, f. 1660 i Uppsala, d. 1740
därstädes. R:s viktigaste konstnärliga arbete är det bildverk över svenska fåglar, som dels äges av U. B., dels
tillhör det de Geerska biblioteket på Lövsta. I kopparstick utförde R. till faderns Atlantica titelblad och en karta.

RUDBERG, Karl GUSTAV Oskar (Gustavsson),

målare, f. i Stockholm 1915, har studerat vid akademien i Stockholm och Köpenhamn samt under resor i
Spanien. Har utfört ljusskimrande interiörer, landskap, bl. a. från Spanien o. Ven, samt fint tonade stilleben. —
Repr. i N. M., Mo. M., M. M., Lund, Helsingborg, Ystad och Landskrona mus. — Bromma.

RUDESTAD, ERIK Gustaf August, målare, f. i Stockholm 1899, elev hos Wil-helmson. Han har i en ljus, klar
färg målat sjöbodar, Landsorts fyr, strandmotiv från Sandhamn, vinterlandskap och blommor. — Stockholm.

RUDEVALL-ARTELIUS, se Artelius, G.

RUDNÄS, se Birger, B.

RUDOLF-HALL, se Hall, L.

RUIN, T., se Tigerstedt.

RUNDBERG, John CARL-ERIC, målare, f. i Jönköping 1918; studier i Sverige och utlandet. Han har bl. a.
utfört karaktäristiska porträtt, figursaker och idylliska landskap med arbetande bönder och i välstämd kolorit. —
Vättersnäs.

RUNDGREN, SIGNE Mana f. Öberg, målarinna, f. i Helsingborg 1869, d. där 1959; stud. bl. a. för Bengt
Nordenberg samt vid akademien. Hon har utfört porträtt av högre officerare samt prästmän, blommor och några
landskap. — Repr. i Sjöofficersmässen i Karlskrona.

RUNDKVIST, FOLKE Comehus, målare, tecknare, f. i Västernorrl. 1., 1907, stud. vid olika målarskolor i Sthlm.
Han har i olja och akvarell utfört landskap, fönsterutsikter och stilleben. — Repr. i Sthlms stadsmus. —
Stockholm.

RUNDLÖF, EVA,

målarinna, tecknare, f. i Stocksund 1910, stud. för Otte Sköld och på akademien. Bland hennes arbeten må
nämnas porträtt, figurtavlor, t. ex. Flicka i rött, Fiolspelaren, Röd blus, landskap, bl. a. Ljus sand, Strandråg, samt
stilleben. — Repr. i N. M. med teckningar samt i Eskilstuna mus. — Vrena.

RUHNE-SEMPINSKI, målarinna, f. i New York 1908. Utb.: Bill-mans målarsk., Essemsk. Utf. kyrko- och
ruinbilder äv. figurer och landskap. — Repr. i mus. i Västerås. — Västerås.
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RUNEBORG, CEL1NA, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1878; genomgick tekn. skola, elev hos prof. A.
Lindberg, stud. i utlandet. Hon har i olja utfört landskap och blomsterstycken — har i koppar stuckit ett flertal
sjökort. — Stockholm.

RUNEBORG-TELL, GRETA Mary Signe, målarinna, skulptris, f. 1911 i Nässjö. Stud. vid H. K. S. och vid
akademien i Köpenhamn. Studieresa till Paris. Hon målar stilleben och landskapsmotiv och har utfört
småstatyetter. Som glaskonstnär var R. knuten till Hkenäs glasbruk i Småland 1942—52, och syslade där med bl.
a. den odekorerade tjocka kristallen och även med servisglas. En trädgårdsskulptur i konststen 1945 är uppställd i
Ljungby och repr. i N. M. med glaskonst.



RUNEFELT, Elis Gunnar ALLAN, skulptör, f. i Stockholm 1922, utbildad vid akademien och i utlandet. Han
har utformat fantasifigurer, t. ex. Getgubben, djurbilder o. s. v. Bland off. arbeten märkes Kulspel,
Davidhallstorg i Malmö. — Repr. i Mo. M., Västerås och Borås mus. — Gröndal.

RUNEFJORD, Hans EMIL Sture, målare, konsthantverkare, f. i Svedala, Skåne, 1903, d. 1973, stud. vid tekn.
skolan i Malmö samt privat, resor i Norge och Tyskland. Han har utfört friskt uppfattade landskap gärna från
Skånes sydkust, samt blommotiv. R. har även verkat som cicelör.

RUNER, JOHN,

skulptör, f. i Gävle 1861, d. i Uttran 1945. Han studerade i Stockholm, Weimar och München. R. har utfört
gravvårdar, smärre figurer samt medalj- och porträttkonst.

RUNERT, KARL Johan, målare, konsthantverkare, f. i Helsingborg 1887, har studerat på tekn. skolan i
hemstaden och vidare i München. Han har utfört gatu- och hamnmotiv från Helsingborg, ofta i klara, varma
toner, samt blomsterstycken. R. hat även målat teater-dekorationer och gjort dekorativa arbeten i kyrkor. —
Helsingborg.

RUNEWALL, HUGO Alexander, målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Stockholm 1904, d. 1971, stud. vid
tekn. skolan där, på Wilhelmsons målarskola samt i Tyskland och Frankrike. Han har utfört bibliska motiv,
genrestycken och landskap, skurit träsnitt o. utfört smärre konst-hantverksföremål: lampor, väggarmatur,
korkskruvar etc.

RUNNSTRÖM, CARL-HERMAN, målare, f. i Stockholm 1891; har studerat på Valand, akademien samt i Paris.
Han har utfört goda porträtt, t. ex. självporträtt, interiörer, landskap och stilleben. — Repr. i G. K. M. och
Eskilstuna museum. — Vingåker.

RUNO, se Nilsson, RUNO Anselm.

RUNSTEN, Ernst Immanuel (MANNE), arkitekt, målare, grafiker, f. i Pojo, Finland, 1891, d. i Stockholm 1945,
har studerat på tekn. skolan i Visby, h. konstindustriella skolan i Helsingfors, Althins målarskola och akademien i
Sthlm. Han har verkat som arkitekt vid filmen, målat porträtt och landskap, men främst arbetat som teatermålare
och utfört skisser och dekorationer till de flesta teatrarna i Sthlm, dessutom till Köpenhamn och Helsingfors. —
Repr. i Drottningholms teatermuseum.

RUUTH, GRETA Helena, målarinna, f. i Östersund 1890, d. i Karlskrona 1923- Hon studerade vid Althins
målarskola, akademien i Köpenhamn, Italien och Spanien. R. har utfört dekorativa muralmålningar, vägg- och
takmålningar i off. och privata byggnader, kostymskisser för balett m. m.

RUUTH-HAGLUND, ULLA, målarinna, tecknare, grafiker, konsthantverkare, f. 1918 i Uppsala, d. 1969, utb.:
Otte Skölds målarskola, vid akademien o. vid Akke Kumliens skola för bokkonst. Studieresor i Europa. Målar
helst små landskap i olja och har komp. mönster för tapeter. — Repr. i G. K. M., i museerna i Eskilstuna och
Linköping.
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RYBERG, K. O. STIG, skulptör, målare, tecknare, f. i Eslöv 1917; stud. hos Ollers, Griinewald, akademien i
Köpenhamn, Paris etc. Han har i flera kyrkor utformat dopfuntar, målat glasfönster m. m. — Båstad.

RYBERG, Carl TURE, arkitekt, f. i Trosa 1888, d. 1961, utb.: tekn. högskolan, vid akademien, lärare i dekorativ
konst därst. sedan 1918; Sthlms stads stadsplaneark. 1922. Han har bl. a, ritat seminariebyggn. i Linköping,
Karol. inst. nybyggn.. Medicinska Nobelinstitutet samt folkskolor i Stockholm och Djursholm, kontor och
lagerbyggn. för SARA, Sthlm, svenska Olaus Petrikyrkan i Helsingfors, Romares stift, byggn. i Helsingborg m.
m.



RYBIN, SVEN Oscar, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1914. Utb.: Berggrensmålarsk. Utf. mörka
mustiga stilleben, figurer och porträtt. Off. arb.: Sandvikens stadshus. — Repr. i Tessin, Pau.

RYD, CARL Magnus, målare, f. i Lekaryd, Småland, 1883, d. 1958 i Växjö, studerat vid Konstnärsförbundets
målarskola i Sthlm samt vidare i Paris. Han har utfört intimt hållna porträtt, gärna av barn, samt framför allt
lyriskt uppfattade landskap med äkta smålands-natur eller från skånekusten, ävensom Öland, stundom fint
gråstämda eller hållna i blåaktiga och rosa toner. — Repr. i N. M., Mo. M., i Thielska gall., G. K. M., M. M.,
mus. i Växjö, Ystad, Kalmar, Gävle, Norrköping, Hudiksvall, S. M. K. och N.

O.

RYDAHL, Karl TORGNY Urban Pauli, målare, f. i Lund 1925, stud. vid målarskola och under resor i Tyskland
och Österrike. Han har utfört mjukt hållna strandbilder, ofta från Lomma samt kraftigt betonade trädstudier. —
Åkarp, Skåne.

RYDBECK, INGRID, se Y.uhr. Ingrid.

RYDBECK, Jöns Elo,

målare, f. vid Kunnar Gunnarstorp, Skå-

ne, 1827 d. i Helsingborg 1901. Arbetade en tid som gravör hos en guldsmed i Sthlm, sedan vid K. myntet R.
målade porträtt, stadsvyer och välstämda mariner. — Repr. i Helsingborgs museum.

RYDBECK, TURE Gustaf målare, f. i Lund 1883, d. 1968, utb.: i Paris samt under resor i Frankrike och
Tyskland. Han har målat landskap från skånska kusterna, lyriskt betonade solnedgångar samt dekorativt hållna,
ensamma träd. — Repr. i N. M. med teckning och i M. M.

RYDBERG, GUSTAF Fredrik, målare, f. i Malmö 1835, d. där 1933. Han studerade först vid akadenien i
Köpenhamn, sedan i Stockholm. 1859 for han till Düsseldorf, där Gude var hans lärare, och 1873 gjorde han en
resa till Paris; i studiesyfte besökte han även Norge. R. har med rätta blivit kallad Skånes konstnärlige
upptäckare. Han hämtade med förkärlek sina motiv från Ringsjöbygden, som han målat i spröda, vårliga toner, i
sommarsol eller i höstdagar med molnfyllda himlar. En del landskap med snömodd äro målade från trakterna
kring Helgeån; även från Arild, Falsterbo och andra skånska orter hämtade han sina motiv. Många av hans äldre
dukar gå en en dunkel skala, förande tankarna på gamla holländare, medan koloriten senare stundom fick en
silverton, som påminner om Corot. Bland R:s dukar märkas: Skånskt vårlandskap, Strand vid Ringsjön,
Vinterlandskap och Skånsk bondstuga (alla i N. M.), Skånskt landskap m. fl. (G. K. M.), Ålfiske
(Konstakademien), Morgondimma vid Arild (M. M.). Bäst är han representerad i M. M. (med närmare 40 dukar),
vidare i Kristianstads, Norrköpings, Helsingborgs, Lunds m. fl. museer. — Han har även utfört några få
etsningar.

RYDBERG, HELGE Sven Albert, målare, tecknare, f. i Lund 1887; priv. studier bl. a. i Italien. Han har utfört
landskap, ofta med motiv från Västkusten och dess fiskehamnar. — Fiskebäckskil.

RYDBERG, Anna Elsa LOUISE, målarinna, skulptris, f. i Växjö 1902, studier i Stockholm, Paris, Wien etc. Hon
har
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i olja utfört landskap, Vid grinden, t. ex. samt porträttskulpturer. — Malmö.

RYDELIUS, OTTO Edvin, målare, skulptör, grafiker, f. 1919 i Ramsbergs socken, Örebro län, d. 1957 i Örebro.
Studerade anatomi och färglära för W. von Reybekiel i Sthlm, för övrigt autodidakt. Både hans målningar och
teckningar har ett berättande innehåll. — Repr. i Örebro läns mus., H. M. K. och i Örebro stads och landstings
konstsamlingar.



RYDELL—LINDSTRÖM, MARTHA Elisabeth Mercedes,

författarinna, journalist, målarinna, grafiker, f. 1878 i Stockholm, d. 1956 därstä-

des. Studier vid akademien och studieresor till Tyskland, Paris, Italien. Målade porträtt, landskaps- och
marinmotiv, gärna från Ålands skärgård. — Repr. i N. M.

RYDÉN, HENNING, målare, grafiker, f. i Asarum, Blekinge, 1869, d. i Colombus, Ohio, U. S. A., 1938. Han
emigrerade till Amerika i början av 1900-talet, där han blev en uppburen porträttör; framträdde även som etsare.

RYDÉN, STIG Erik Wolfram, målare, f. i Stockholm 1910; har studerat på tekn. skolan i Sthlm, sedan i
München. Han har målat porträtt och dekorativa arbeten. Bosatte sig 1950 i New York. — New York.

RYDÉN, SVEN Erik Sture, tecknare, f. i Bollnäs, Gävleborgs 1., 1925, stud. bl. a. för Anders Beckman. Han har
utfört små intima och eleganta teckningar av insekter och växter, även lämnat illustrationer till ett flertal dagliga
tidningar. — Repr. i N. M., Gripsholm, H. M. K. o.s.v. — Solna.

RYDÉN, TOINI,

målarinna, f. 1934 i Finland. Studier vid privata konstskolor i Sthlm. Studieresa till Frankrike 1960. Utst. i
Kalmar konstmus. 1962 och Katrineholms konstförening 1965. — Kalmar.

RYDÉN, TORSTEN,

målare, f. 1910. Studier för Gustav Adri-sen vid ABF. Studieresor till Frankrike, Tyskland, England och Holland.
Utst. bl. a. i Kalmar konstmus. 1962, 1965 och 1969, Silkeborg (Danmark) 1966 och Arendal (Norge) 1966. —
Kalmar.

RYDHOLM, Sven (SVANTE) LEONARD, målare, tecknare, fotograf, f. 1821 i Gärdhems socken,
Västergötland, d. 1885 i Uddevalla. Studerade vid akademien i S:t Petersburg. Blev bl. a. Johan Krouthéns förste
lärare. — Repr. med ett källarmästar-porträtt i Linköpings mus., ett porträtt i Vänersborgs mus., en altartavla i
Lane-Ryrs kyrka i Bohuslän, med teckning i N. M.

RYDIN, MAUD,

textilkonstnärinna, keramiker, f. i Borås 1929. Utb.: Slöjdför., Otte Sköld, Akad. Stuttgart. Utf. batik på linne m.
figurer och djur, även rena mönster. Off. arb.: Batik Uppsala tingshus, keramik Stadshuset Borås. — Repr. i mus.
i Norrköping.

RYDING, Erik DOUGLAS, tecknare, f. i Göteborg 1890, har studerat på Valand och Slöjdföreningens skola.
Han har mest utfört reklamteckningar och skämtbilder. — Göteborg.

RYDINGSVÄRD, Johan Hennk, målare, f, i Västergötland 1796, d. i Stockholm 1839 Han utförde stora lavyer,
kopior, ofta efter Westins dukar, vilka blevo mest beundrade av samtiden. — Repr. i N. M., U. B., Tullgarns
slott.

RYDNEMALM, Sven FREDRIK, målare, f. i Landskrona 1903, studier vid målarskola i Borås, vidare på egen
hand i Frankrike, Spanien och Italien. Utom porträtt och stilleben har han huvudsakligen utfört dekorativt hållna
landskap i väl-stämd, kraftig kolorit och med motiv från Frankrike och Spanien. — Malmö.

RYGAARD, THORVALD Frank, målare, f. i Sakskabing, Danmark, 1872, d. i Norrköping 1939- Han utförde
vederhäftiga landskap med motiv från svenska
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och norska fjälltrakter. — R. hade några år egen konsthandel i Stockholm.

RYGGEN, HANNA Josefina Mana, textilkonstnärinna, målarinna, tecknare, f. 1894 i Malmö. d. 1970, utb.:
teckn. o. måleri för Fredrik Krebs vid Lunds tekniska aftonskola, som textilkonstnär autodidakt. Efter giftermålet



med Hans R., bosatte hon sig på ön Örlandet i Trondhcimsfjor-den och började på allvar väva bildvävnad. Utan
hjälp av kartong eller ens skiss har hon skapat sina textila diktverk. Hennes ämnesval är brännande aktuellt,
såsom i Etiopien, vävnad med den landsflyktige kejsaren, 1935, Spanien, "Spania-teppet” 1938, Tyskland, ”Lise
Lotte Hermann”, den unga under Hitlertiden avrättade stu-dentskan, 1938, ellet i ”Grini” och ”Fånge 13243”,
1945. Vävnaden "Vi lever på en stjerne”, ett slags atomålderns epos, finns i entréhallen i Oslos
regeringsbyggnad. — Repr. i N. M., M. M., R., i Oslo Kunstindustrimus., N. O., i Trondheim m. fl. st.

R YLAND ER, Carl Isak, målare, f. 1779, d. i Göteborg 1810, studerade vid akademien. Han blev en anlitad
minityrist, vilkens porttätt vanligen äro säkert tecknade, men något torra i färgen. — Repr. i N. M. och G. K. M.

RYMAN, Greta Ingeborg (INGO), målarinna, f. i Stockholm 1915, elev på Berggrens målarskola. Hon har i
olika teknik utfört porträtt, dekorativa arbeten med religiösa motiv samt blomsterstycken. — Stockholm.

RÅBERG, JOHAN (Jocke) Elias, målare, tecknare, f. 1849 i Kalmar, d. 1927 i Oskarshamn. Autodidakt. Hans
egentliga produktion tillhör 1870—80-talen, då han målade en rad utsikter från Kalmar och Kalmartrakten, även
ill. i ”Hemvännen”, ”Ny illustrerad tidning” och andra samtida tidningar. — Repr. i Kalmar mus. och i U. B.

RÅGMARK-UNDKVIST, Inga KERSTIN, textilkonstnärinna, tecknare, f. 1927 i St, Kil, Värmlands län. Studier
vid Slöjdföre-

ningen och i Paris. R. arbetar främst i batik i nonfigurativ stil. — Repr. i Norrköpings mus. med batik och i H. M.
K. med teckning.

RÅHLÉN, CLAES,

arkitekt, f. i Mosjö, Närke, 1858, d. i Örebro 1941. Han har ritat ett stort antal byggnader i Örebro, bl. a. tekn.
skolan och riksbanken samt restaurerade Örebro slott 1897—1901.

RÅLAMB, CLAES Enk E.son, målare, skulptör, f. i V. Ryd, Uppsala län, 1868, d. 1940; har studerat vid
akademien samt i Frankrike, Italien och norra Afrika. Han har målat djurtavlor, mest hästar, t. ex. Slutat arbete,
samt modellerat storvilt, såsom Älgko med kalv, Älgoxe.

RÖDING, PER Fredrik, målare, tecknare, xylograf, f. 1862 i Sthlm, d. 1928 därstädes. Studerade vid akademien.
Har utfört bilder ur det stockholmska folklivet och skämtteckningar för tidningen ”Kasper”, som nu finns i U. B.
och en akvarell från 1885 finns i M. M.

RÖHL, MARIA Chnstina, porträttör, f. nära Stockholm 1801, d. i Stockholm 1875. Hon var elev av Forsell och
företog på 1850-talet studieresor till Paris, där hon arbetade på Cogniets atelier.

R. är bekant föt sina många porträtt i svartkrita, någon gång även i pastell, sällan i olja. Hennes bilder utmärkas
av porträttlikhet, god psykologisk blick o. ett mjukt, förnämt verkande utförande. Bland mera bemärkta personer,
vilkas konterfej hon gjorde, märkas Franzén, Tegnér, Wallin, Geijer, Emelie Högqvist m. fl. — Ett 60-tal porträtt
av henne finnas i N. M. — Repr. även i G. K. M., G. H. M., K. B., akademien, Linköping, Gävle, Lund och
Uppsala.

RÖING, Jan MAX Gilhs, målare, grafiker, tecknare, f. i Malmö 1916, har studerat i Köpenhamn och Hamburg.
Han har målat en del landskap i olja, men mest ägnat sig åt grafik (träsnitt) och teckning (reklam), dessutom
bokomslag. Även utfört en polykrom väggdek. i be-

396Rölefintz

Röök

tong för Gullhögens Bruk i Skövde. — Malmö.

RÖLEFINTZ, WERNER, konterfejare, dek.målare i Stockholm, verksam under 1642—63. Levererade 1642 ett
porträtt av drottning Kristina. 1645 och 1648 arbetade han för Carl Carlsson Gyi-lenhielm och 1649 i balettsalen
på Sthlms slott. 1650—51 arbetade han för Magnus Gabriel De la Gardies karuseller (torner-spel) och 1655 på



Drottningholm.

RÖNINGBERG, INGRID Margareta Gei/er-R.,

skulptris, f. i Piteå 1895, har studerat vid akademien, bl. a. för Carl Milles, samt i Italien. Hon har modellerat
porträtt. — Repr. med skulpt. bl. a. i Östermalms Idrottsplats, Sthlm. — Stockholm.

RÖNNOW, CARSTEN Otto, läkare, målare, f. i Karlshamn 1700, d. i Stockholm 1787. Han utbildade sig i Paris
till miniatyrist och gjorde även utmärkta teckningar till vetenskapliga arbeten.

RÖNQUIST, Charlotta (LOTTEN) Sofia, målarinna, f. i Uddevalla 1864, d. 1912. Hon studerade vid akademien
samt i Frankrike och Italien. R. utförde en del porträtt i miniatyr och pastell, interiörer,

landskap — de bästa med italienska motiv

— bibliska ämnen, t. ex. en altartavla i Gudmundrå, samt dekorativa målningar, bl. a. på ett par herrgårdar och
på Grand hotel Royal i Sthlm. — Repr. i N. M., G.

K. M., Linköping och Uddevalla museer.

RÖNSTRÖM, CARL Gustaf Rudolf, målare, f. i Vedby, Skåne, 1889, d. i Lund, 1954, autodidakt. Han har målat
landskap, ofta med motiv från östra Skåne samt hållna i mjuka, gråaktiga toner.

RÖSIÖ, Ture HILDING Sigfrid Valdemar, målare, f. i Jönköping 1902; utbildad vid akademien samt under resor
i södra Europa och Nordafrika. Han har utfört mjukt kon-tuerade figurmålningar, t. ex. Maria, Tat-terska,
landskap och mariner med motiv från Frankrike, Portugal, Somaliland o.s.v.

— Han har även utgivit en reseskildring.

— Repr. i N. M., Jönköping, Halmstad och Institut Tessin, Paris. —Jönköping.

RÖÖK, Lars Jakob von, museiman, tecknare, f. i Stralsund 1778, d. i Stockholm 1867. Han studerade arkitektur
och teckning i Rom. R. utförde bl. a. litografier till sina reseskildringar samt målade veduter från Italien. Han
fungerade som ett slags intendent vid kungl museum. — Repr. i N. M., U. B. och Norrköpings museum.
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SADOUN, EBBE Benedikt, dansk tecknare, målare, keramiker, f. 1900 i Köpenhamn. Studier vid akademien i
Köpenhamn och företagit resor i Europa och ett flertal gånger till Sverige. 1 sina kända storstadsskildringar
lyckas han fånga karaktäristiska situationsbilder och arkitektur. S. har till egna böcker utfört ill. bl. a. till
"Vandringar i Stockholm" 1953- — repr. i N. M., S. M. K., M. M.

SAGER-NELSON, Johan OLOF Gud mund,

målare, f. i By, Värmland, 1868, d. i Bi-skra, Algier, 1896. Han var elev hos Bruno Liljefors i Göteborg och
studerade sedan på Konstnärsförbundets skola i Stockholm och slutligen i Paris och Brügge. S. var påverkad av
franskt måleri, men ägde dock en fullt självständig uppfattning och står helt isolerad i samtida svensk konst.
Några landskap med svenska motiv äro hållna i en ljusare, gråtonad skala, medan koloriten är betydligt mörkare i
hans gatu- och kanalmotiv från Brügge. Hans porträtt och figursaker gå vanligen i en dyster färg: mörkgrönt och
svart, ibland med inslag av gulgrönt. Bland S:s arbeten i N. M. märkas två Flickhuvud samt Fosterbröderna; bäst
är han representerad i G. K. M., t. ex. Vinterlandskap, Gata i Brügge, Fiolspelare, Blomsterstycke samt Vinkorg i
Clamart; även repr. i W.

SAHLBERG, SVEN David, målare, f. i Sundbyberg 1909, stud. vid tekn. skolan hos Wilhelmson och på
akademien, resor i Holland, Belgien, Frankrike, Italien. Han har utfört porträtt, figurer, landskap från Öland,
interiörer och stilleben, även gjort glasdekor. — Repr. i



N. M., Mo. M., Kalmar, Linköpings och Östersunds museer.

SÅHLÉN, ARTHUR Oliver Julianus, målare, grafiker, f. i Säm, Älvsborgs län, 1882, d. i Stockholm 1945; har
studerat på Konstnärsförbundets skola, i Paris samt för Nordström. Han har målat porträtt i olja, men mest blivit
bekant som en av våra främsta grafiker med träsnitt som specialitet (ibland i färg). Motiven äro dels porträtt, dels
landskap och stockholmsbilder.

S. har även utgivit flera skrifter, illustrerade med hans träsnitt. — Repr. i en mängd in- och utländska museer, bl.
a. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Norrköping, Västerås, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Dresden, Wien, New
York, London och Honolulú.

SAHLIN, Per Bertil (BATTE), målare, f. 1929 i Are, Jämtlands län. S. har studerat krokiteckning för Edward
Berggren och Åke Pernby samt vid Gerlesborgs-skolan. Studieresor till Frankrike, Spanien och Grekland.
Realistisk målare med intensiv färgskala. Några representativa verk inköpta av bl. a. Statens konstråd ("Sotar-
hage” oljemålning), Sthlms stads Sjukhus-rotel ("Hopphage"). — Repr. i Mo. M., Sundsvalls mus. och Jämtlands
mus. — Stockholm.

SAHLIN, Axel GILUS, målare, grafiker, f. i Jönköping 1901, stud. vid Sk. målarskolan samt hos Otte Sköld.
Han har gjort dekorativa arbeten, hamnpartier, interiörer, stämningsmättade strandmotiv; senare silhuetter i blå
pastell mot gul fond etc. — Repr. i Luleå mus.
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och Tessininstitutet, Paris. — Helsingborg.

SAHLIN, HARRY Emanuel, målare, tecknare, f. i Uppsala 1905. Autodidakt. utf. naturalist, dova höstbilder, o.
naiva sydländska landskap. Off. arb.: Altartavla Hornberga kapell, väggmåln. Hamregården, Orsa. — Repr. i
mus. i Bollnäs, U. B. — Uppsala.

SAHLSTEN, SVEN John Folke, målare, f. i Örebro 1908, d. där 1950; stud. vid akademien och i Paris. Han har i
en fin, dämpad kolorit utfört självporträtt, stadsmotiv, interiörer, landskap och blommor. — Repr. i Örebro
museum.

SAHLSTRÖM, ANNA, målarinna, grafiker, f. i Utterbyn, Värmland, 1876, d. där 1956, har studerat vid
Konstnärsförbundets skola i Sthlm. Hon har utfört porträtt i en kraftig teknik och mustig kolorit, men mest blivit
bekant som en skicklig grafiker, särskilt på träsnittets område. Arbetande figurer och barn höra till hennes motiv.
— Repr. bl. a. i N. M., G. K. M., och museet i Karlstad.

SALEM, ALYBen,

målare, f. i Tunis 1910, utbildad vid akademien där och i Paris, han har utfört eleganta figursaker i livlig
harmonisk kolorit, ofta med guld och silver i färgen, även djurbilder i emalj och tempera på glas. Dekorerade
tunisiska paviljongen på Paris expo 1937. — Repr. i Musée d'Art i Tunis och Vänersborgs museum. —
Stockholm.

SALKVIST, BIRGER, målare, f. i Göteborg 1889; har studerat på Valand, ävensom i Stockholm. Han har utfört
landskap, ofta kring trakten omkring huvudstaden. — Stockholm.

SALLBERG, HARALD Arthur, målare, grafiker, f. i Stockholm 1895, d. 1963 på Kanarieöarna, har studerat på
tekniska skolan samt under resor i England och Frankrike; biträd, lärare vid akademiens etsn.-skola. Han har
utfört porträtt, landskap och stadsbilder, särskilt fr. huvudstaden eller London. S:s etsningar ut-

märka sig genom största linjesäkerhet samt ofta en poetisk uppfattning. Han har utgivit: Konstgrafiska metoder,
1927. — V. professor vid akademien 1954. — Repr. i N. M., G. K. M., W., Norrköping, N. O.,

S. M. K., London, München, Florens, Philadelphia m. fl. st.



SALMSON, ESTHER Mana, målarinna, grafiker, f. i Malmö 1877, d. 1966, utb.: bl. a. för Hoppe och Cardon, på
akademien samt i Frankrike, Tyskland och Italien. Hon har målat porträtt, interiörer, gamla stadsgårdar m. m.
genomgående i en välstämd kolorit. Bland hennes graf. blad märkas Stockholmsmotiv i träsnitt. — Repr. i M. M.,
Stockholms stadsmuseum och K. B.

SALMSON, JEAN BAPTISTE, skulptör, f. i Stockholm 1807, d. i Paris 1866. Han studerade hos Bosio och
utformade medaljer, smärre reliefter, kaméer

0. s. v.

SALMSON, JÖRAN Charles Mario, målare, f. i Saltsjö-Storängen, Stockholms län, 1911; har studerat vid tekn.
skolan, akademien samt i Paris och Dresden. Han har målat lysande, intensiva landskap och porträtt. Rektor
Grundsk. f. konstn. utb. I960. — Repr. i rådhuset i Nora. — Stockholm.

SALMSON.

1. SEM S., judisk-svensk gravör, f. i Prag 1766, d. i Stockholm 1822. Han har fått titeln hovgravör.

2. Isak (JOHAN) S., den förres son, skulptör, medaljgravör, f. 1799, d. i Paris 1859. Han studerade vid
akademien, var påverkad av Götiska förbundets anda och modellerade reliefen Tors strid med jättarna.

S. gjorde även medaljer över prins Oscar, Carl de Geer o. s. v.

3. Sem (AXEL) Jakob S., den sistnämndes broder, målare, och grafiker, f. i Stockholm 1807, d. i Förenta
Staterna 1876. Han var elev vid akademien, målade miniatyrer samt utförde litografier till sam-
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lingsverk, t. ex. Trettioåriga krigets märkligaste personer. — Repr. i N. M.

4 HUGO Fredrik S., en brorson till de förra, målare, f. i Stockholm 1843, d. i Lund 1894. Han studerade vid
akademien, sedan i Paris, där han mestadels var bosatt. S. är känd för sina genretavlor, vanligen scener i
landskap, porträtt etc. Nämnas må: Den lilla axplockerskan, Efter eldsvådan, En parisiska (alla i N. M.), Läsande
barn (G. K. M.), Fransk konfirmand (W.), självporträtt och Konfirmanderna (båda i M. M.), S:s dukar visa stor,
teknisk kunnighet och harmonisk kolorit. — Han var bl. a. prins Eugens lärare.

SALOMAN, GESKEL, målare, f. i Tönder, Slesvig, 1821, d. i Bå-stad 1902. Han studerade vid akademien i
Köpenhamn, sedermera i Paris för Coutu-re; utnämndes 1874 till v. professor vid akademien. Han utförde ett
stort antal porträtt samt genretavlor i en dämpad harmonisk kolorit. Bland hans arbete må nämnas: En väverska,
Flicka, läsande ett brev (båda i N. M.), Läsande skomakare, Utvandrare på väg till Göteborg och självporträtt
(alla i G. K. M.) samt Ahasverus och dödens ängel (i M. M ).

SALTZA, Carl FREDRIK von, målare, f. i örtomta, Östergötland, 1858, d. i New York 1905. Han studerade vid
akademien, senare vid ak. i Bruxelles samt på olika konstskolor i Paris. Verkade som lärare i målning i Amerika.
S. har utfört porträtt och genretavlor, vanligen i en varm, välstämd färg. — Repr. i N. M., Norrköpings mus. och
Nord. museet.

SALWÉN, Sven RAGNAR, målare, f. i Grangärde, Dalarna, 1875, studier i Rom och Paris, resor i England,
Frankrike, U. S. A. Han har utfört porträtt samt landskap, ofta med figurer. Även altartavla i Grangärde kyrka. —
Falun.

SALZER, SANDOR,

målare, skulptör, grafiker, f. 1945 i Budapest. Studerat måleri och grafik i Rom 1970—74. Började med abstrakta
figurationer, senare ett mer realistiskt och poe-

tiskt figurmåleri i starka färger. Hans etsningar kännetecknas både av stor detaljrikedom och stramhet. Bosatt i
Sverige sedan 1975. — Stockholm.



SAMPE, Ann ASTRID, konsthantverkare, f. i Stockholm 1909; studier i ett flertal länder. Hon har utfört
textilinredningar för marinen, flygvapnet och överståthållarämbetet och infört nya, textila tryckförfaranden, bl. a.
fotografiskt tryck på tyg. Chef för NK:s textilkammare

1937. — Repr. i N. M., R., Trondheim, London, Minneapolis och New York m. fl. st. — Stockholm.

SAMSIOE, Rut Margit (MAJ) Ahlström-S., skulptris, f. i Stockholm 1909; har studerat vid h. konstindustriella
skolan och akademien samt i Paris. Hon har särskilt utfört religiösa kompositioner, bl. a. i Iggesunds Auditorium,
dopfunt i Bollnäs kyrka, al-tarprydnad i sv. sjömanskyrkan i Antwer-pen, i Gävle lasarett o. s. v. — Stockholm.

SAMSON-HIMMELSTIERNA, NORA von, se Lundgren, Nora.

SAMUELSON, CURTH, målare, f. i Stockholm 1927. Representerad i Nässjö och Höganäs
kommunalasamlingar. Offentlig utsmyckning: Kockums AB, Malmö. Väggmålning 2 x 10 meter.
Samlingsutställningar i Malmö, Mölle, Viken, Lund, Nässjö, Stockholm, örkelljun-ga, 1980 Maison pour tous,
Sézanne, Frankrike, Maison pour tous, Epernay, Frankrike. Separatutställningar i Nässjö, Malmö, Galerie
Hochhuth, Hamburg, Karlshamn, Galerie Jean Camion, Paris, Göteborg, Höganäs.

SAMUELSON, JULIA Gunhild, målarinna, f. i Helsingborg 1892, d. 1968, studier på målarskolor i Sthlm. Hon
har i olja utfört naturalistiskt uppfattade stilleben med frukter etc. samt blomsterstycken.

SAMUELSSON, Carl Gustaf MAURITZ, målare, f. i Stockholm 1806, d. där 1872. Han studerade vid
akademien, där han tog intryck av Sandbergs historiemåleri. S. ut-

26 — Svenska konstnärer
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förde en del porträtt och historiska motiv, gärna från Gustaf II Adolfs tid. Färgen är vanl.tung, utförandet torrt.
Hist. målning finns i Skokloster och en litografi i K. B.

SAMUELSSON, ULRIK Folke, målare, tecknare, f. 1935 i Norrköping. Studier vid Konstfack och akademien.
Studieresor i Europa och Turkiet. S. är en uppmärksammad representant för 1960-talets radikala
konstnärsgeneration. Off. arbeten: Ridå m. m. till Sthlms nation i Uppsala, tak i guld till Hotell Carlton, Sthlm,
dekorationer i Enskilda Banken, Sthlm. — Repr. i N. M., Mo. M., museerna i Norrköping, Eskilstuna och Umeå
samt H. M. K. — Stockholm.

SAND, ERIK Gustaf Lennart, skulptör, f. i Tosterön 1909, stud. vid H. K. S. och i utlandet. Han har mest i trä
utfört altarskåp, Mäster Olof, karikerade figurer, t. ex. Donatorn, vidare barnbyster, dopfuntar i flera kyrkor,
Moses etc. — Repr. bl. a. i Eskilstuna mus. och rådhuset i Strängnäs. — Strängnäs.

SAND, LENNART,

tecknare, målare, f. 1946. Autodidakt. Han har utfört välkomponerade landskap, oftast med djur, i dämpad
välstämd kolorit. Han får betraktas som en av våra finaste djurmålare. — 111. i Jaktjournalen och Fiskejournalen.
— Falun.

SANDBERG.

1 .AR ON Simon S., skulptör, f. i Gränna 1873, d. 1959 i Sthlm; har studerat vid tekn. skolan i Sthlm, sedermera
i Paris. Han har modellerat ett flertal monumentala arbeten, t. ex. Jonas Alströmer (Alingsås), fasadskulpturer till
rådhuset, Aug. Blanchemonumentet, ett flertal tornfigurer till stadshuset, skulpturer till Centrum, allt i Sthlm.
Dessutom skulpturer till Röhs-ska museet i Göteborg, en Kristusfigur i Uppsala gravkapell samt skulpturer till
Mjöby stadshus.

2. GUSTAF Emil S., den förres broder, skulptör, f. i Gränna 1876, d. 1958 i Fagersanna; stud. vid tekn. skolan i
Sthlm samt i Paris. Han har utfört porträttbyster samt



skulpturer till rådhuset och stadshuset i Sthlm, fontän vid Stockholm rådhus, väggfontän till Sofiero, skulpturer
till Chalmers inst. i Göteborg, fontän i Ljusdal etc.

SANDBERG.

1. Herman GOTTHARD S., målare, f. i St. Bjällerup, Skåne, 1890, d. 1961 i Malmö; har studerat vid tekn.
skolan i Lund, sedermera i Paris. Han har målat landskap, vanl. med skånska motiv, fiskelägen etc. tonen är
genomgående harmonisk. — Repr. i M. M. och Ystads mus.

2. BENGT Olof Gotthard S., den förres son, målare, tecknare, f. i Malmö 1930; studier vid Sk. målarskolan, i
Köpenhamn och Paris. Han har mestadels utfört välbalanserade kompositioner med figurer. — Repr. Ystads
museum och Postmuseet i Stockholm. — Lomma.

SANDBERG, Johan GUSTAF, målare, f. i Stockholm 1782, d. där 1854. Han studerade vid akademien och fick
aldrig tillfälle att resa utomlands; professor vid akademien 1828. S. var påverkad av den götiska riktningen och
målade åtskilliga arbeten med motiv ur nordisk mytologi samt svensk historia. Bland hans tavlor märkas: Gustav
Adolf vid Sthlm, Gustaf Vasa talar till dalakarlarna i Mora (båda i N. M.), folklivsbilder t. ex. Vingåkersgos-se,
Vingåkersflicka (båda i N. M.), ett stort antal porträtt av bemärkta män, altartavlor m. m. S:s största uppgift blev
dock freskerna i Uppsala domkyrka med motiv ur Gustaf Vasas historia. Likaså utförde han illustrationerna till
ett par stora planschverk. —

S. var en i hög grad ärligt arbetande konstnär, vars målningar äro utförda med stor skicklighet, fastän tämligen
prosaiska. Koloriten i hans porträtt var till en början harmonisk och fin, men har genom kemiska processer delvis
blivit förstörd. — Repr. dessutom i akademien, Nordiska museet, K. B. och Kulturen i Lund.

SANDBERG, Carl Erik GÖSTA, textilkonstnär, skriftställare, målare, tecknare, grafiker, f. 1915 i Östersund.
Studier vid Slöjdföreningen samt på Java där han
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stud. framför allt batik. Studieresor till Tyskland, England, Italien, Jugoslavien och Nordafrika. — Repr. med
batik i R., och i Stedelijk Museum i Amsterdam och med mattor i Alingsås och Hemsjö kyrkor i Västergötland.

SANDBERG, HARRY Eugén, målare, tecknare, f. i Västmanland 1904; studier hos Otte Sköld och i utlandet.
Han har mest målat landskap med sol och i ljusa toner. — Repr. i Länsmuseet i Luleå. — Grängesberg.

SANDBERG, Sven Elis HARRY, skulptör, tecknare, konsthantverkare, f. i Själevad, Västernorrl. 1., 1920,
utbildad i Stockholm. Han har modellerat polykroma arbeten, t. ex. Kultfigurer, Papegojhuvud, samt utformat
keramiska pjäser på egen verkstad. — Repr. i N. M. och Värmlands museum, Karlstad. — Svängesberg.

SANDBERG, Bror Erik HJALMAR, målare, f. i Stockholm 1847, d. där 1888. Han fick sin konstnärliga
utbildning i Stockholm och Paris samt har målat väl-stämda landskap, gärna med motiv från Frankrike. — Repr. i
Norrköpings och Linköpings museer.

SANDBERG, Ivar HARALD, målare, tecknare, grafiker, f. i Söderhamn 1912, stud. hos Griinewald och på ak.
ets-ningsskola. Han har utfört porträtt, figursaker, landskap och stilleben. — Repr. i N. M., H. M. K., Gävle och
Hudiksvalls mus. samt Tessininstitutet, Paris. — Stockholm.

SANDBERG, JOSEF Emanuel, målare, f. i Tranås 1896, stud. på Valand, hos Otte Sköld samt under resor i
Italien och Grekland. Han har i olja och tempera utfört landskap från olika årstider och med sjöar och älvar. —
Repr. i N. M. och Länsmuseet, Jönköping. — Råsunda.

SANDBERG, Lars (LASSE) Ertk Mathias (sign. herr Sandberg), skämttecknare, f. 1924 i Stockholm. Studier på
grafiska avd. vid Anders Beckmans skola i Sthlm 1948—49. Medverkat som skämttecknare i ”Söndagsnisse-
Strix”,



”Vi”, ”Folket i bild”, ”Se”, ”Perspektiv”, ”Utsikt”, ”Industria” och i de allra flesta av Sthlms större
dagstidningar. — Repr. i N. M., Värmlands mus. i Karlstad, Värmlands landstings samlingar, Enköpings
stadsbibliotek m. fl.

SANDBERG, PÄR Eric Lennart, målare, grafiker, f. i Aringsås, Småland, 1925; stud. bl. a. för Welambson, Otte
Sköld och i utlandet. Han har målat kubis-tiskt betonade landskap, gärna i blå toner, samt litografier, ofta i färg,
med landskap och expressivt hållna figurer, även exlibris. Sign. Pärs. — Repr. i N. M. och Vänersborgs museum.
— Lund.

SANDBERG, RAGNAR Gösta Leopold, målare, grafiker, f. i Sanne, Bohuslän, 1902, d. 1972, stud. på Valand
och i Frankrike. Han har målat figursaker, kustbilder och mariner i en koloristisk linjeryt-misk teknik. Off. arb.:
Väggmåln. Lorens-berg, Gbg, Zoofys. inst. Uppsala. — Repr. i Mo. M., bl. a. med Fiskmåsarna, N. M., M. M.,
G. K. M., Borås, Gävle museum och i London. — Professor i målning vid akademien 1949-

SANDBERG, Nils Hakon STIG Munthe-

S.,

målare, tecknare, f. i Stockholm 1903, d. i Djursholm 1950; studier bl. a. vid akademien, i Tyskland, Italien,
Frankrike, England etc. Han har utfört figurkompositioner, cirkus- och teatermotiv samt landskap, särskilt i kol
och pastell. — Repr. i Mo. M. och Leksands museum.

SANDBERG, ÅKE August Natanael, bildhuggare, f. 1910 i Tibro, Skaraborgs län. Studier vid tekn. skolan i
Sthlm 1930—34. S. har utfört reliefer och fristående figurer i keramik, gärna djurbilder. — Repr. i Skövde stad
med bronsskulpturen ”Pojken med guldhjärtat” 1950.

SANDBERG-HÖG, MARGARETA, målarinna, textilkonstn., f. i Karlsborg 1924. Utb.: Konstfack, Griinewald.
Utf. harmoniska landskap och stilleben i klara varma färger, samt kyrkliga vävnader och applikationer. Off. arb.:
textil väggdek.
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Sundsvallsbanken Söderhamn, ridå Cent-ralsk. Karlsborg, ryamattor Riksbanken Gävle, stadshuset Raumo,
Finland m.fl. — Gävle.

SANDEGÅRD, BERTIL Wilhelm, målare, f. i Linköping 1906; stud. för Signe Barth. Han har i olja och akvarell
utfört landskap o. blomsterstycken. — Hammarbyhöjden.

SANDEUN, BÖRJE Axel Ture, målare, grafiker, f. i Österplana, Skaraborgs 1., 1926, d. 1970, utb.: Otte Sköld,
akademien, Konstind. skolan samt under resor i utlandet. Han har målat porträtt, figurkompositioner, interiörer
och landskap och fina grafiska blad. — Repr. i N. M.,

G. K. M., Örebro, Eskilstuna och Norrköpings museer, H. M. K., N. O., Helsingfors, Boston.

SANDELS, Adrian GÖSTA Fabian, målare, f. i Göteborg 1887, d. i Alhambra 1919. Han studerade vid
Konstnärsförbundets skola i Sthlm, senare studier i Paris och under resor i Sydfrankrike och Spanien. S:s dukar
visa stundom påverkan från Munch, stundom från Matisse och Van Gogh. Styrkan i hans konst ligger i koloriten
samt tavlornas dekorativa hållning — föredraget är ej sällan dramatiskt. Bland hans arbeten i Mo. M. märkas två
Skeppsbrott, Badande kvinnor och Bryggan, i G. K. M. ses Strandfynd, Vandraren, Flicka i det gröna o. s. v. och
i M. M. Liggande kvinna och Porträtt av norsk dam. — Även repr. i N. M., museerna i Borås, Gävle, Norrköping
o. Karlstad samt N. O.

SANDGREN, STEN-STURE, målare, f. i Mönsterås, Småland, 1894, har studerat privat, bl. a. i Frankrike,
Italien och Spanien. Han har företrädesvis målat skånska landskap med sanddyner och tallar, även motiv från
Södern, utförda i harmonisk färg. — Sign. : Sten-Sture. — Malmö.



SANDGREN, Svante Levi Emil STIG, målare, f. i Hjärsås, Skåne, 1920, autodidakt. Han har utfört höst- och
vinterlandskap samt insjömotiv från Småland, gärna i

grå toner och mjukt avtonade; även dekorativa arbeten. — Diö.

SANDIN, OLA Roland, målare, tecknare, f. 1925 i Örebro. Stud. vid Konstfack, vid Otte Skölds målarskola

o. akademien. Fångar dagrar och atmosfärer i färgfattiga, torftiga vintermotiv, i stilleben och djurstudier. —
Repr. i Halmstads mus. — Dala Husby.

SANDMARK, MAJ, se Liefwendal, Af.

SANDQVIST, EDDIE, tecknare, målare, f. i Årstadal, Stockholm 1919- Stud.: frånsett kurser i teckning och
målning hos ABF, autodidakt. Målar mest gator och torg, ofta från det Stockholm som försvinner, samt bilder av
Stockholm för flera hundra år sedan, utgående från Stadsmuseets arkiv. Arbetar i exakt stil och mild färgskala.
Off. arb.: flera målningar i

F. 18, mest porträtt. — Stockholm.

SANDQUIST, Rolf ARNE, målare, tecknare, f. i Falköping 1905, autodidakt, resor i främmande länder. Han har
bl. a. utfört kraftigt hållna, pastosa landskap av impressionistisk karaktär. Även utf. dek. till länsteatern i
Härnösand samt repr. i Länslasarettet i Visby. — Mull-sjö, Småland.

SANDSTRÖM, ARNE Herbert Andreas, skulptör, tecknare, f. 1913 i Sthlm. Stud. vid akad. skulpturlinje. Gjort
skulpt. i gips, trä, sten o. brons m. figur- och porträttmotiv. — repr. i Kristianstads museum m. bronsskulptur o.
hos Sthlms stad med granitrelief.

SANDSTRÖM, Lisen THERESIA, f. Dahl, målarinna, f. i Ringarum, Östergötl., 1893, stud. i Holland o.
Tyskland. Hon har utf. landskap, bl. a. fr. Kolmården, stundom romantiskt betonade m. månsken, i en intim,
detaljerad uppfattning o. välstämd kolorit. — Sign. T Dahl — Stockholm.

SANDZÉN, Sven BIRGER, svensk-amerikansk målare, f. i Blidsberg, Västergötl., 1871, d. 1954; stud. vid
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Konstnärsförb. skola i Sthlm, sen. i Paris. Bosatte sig 1894 i U. S. A., där han var lär. i målning v. Bethany coll.
Han har målat brett o. dekorativt hållna landskap, gärna i blå o. röda toner samt m. motiv fr. Arizonas klippiga
ödemarker. — Repr. i Mo. M., G. K. M. o. U. K., Nord. mus., Smål. mus., New York, Washington, London,
Paris m. fl.

SANTESSON, NINNAN Gertrud Pauli-ne,

skulptris, f. i Fjärås, Hallands län, 1891, d. 1969 i Sthlm., elev hos Sigrid Blomberg, stud. vid akademien o. i
Paris. Bland hennes arbeten märkas en stor relief av Erik Dahlberg (Gbg), altartavla o. triumfkrucifix i
Masthuggskyrkan samt Viktor Rydbergs mon. i Göteborg. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., och i G. K. M.,
Borås museum och Gripsholm.

SARTORJUS, Johan Christoffer, tysk grafiker, kom t. Sthlm 1681, d. i Prag omkr. 1740. Han hade där anställn.
för att göra kopparstick t. en bibeluppl., som dock aldrig utgavs. En del blad fr. g:la test. utkommo likv. i
albumform. S. stack även frontespiser o. dyl. — Repr. i N. M. m. gravyrer.

SASSE, JOHAN,

grafiker, verks, i mitten av 1600-talet. Utom några stick m. processioner o. dyl. har han utfört ett kopparstick
över Sthlm, daterat 1652, av största historiska och topografiska värde.

SAUBERG, JOHAN Jakob, skulptör, verks, i början av 1700-talet. Man känner av honom ett par arbeten: en fi-
gurgt. i ösmo k:a o. ett altare i Danm. k:a (Uppl.). Skulpt. äro skurna i trä i typisk barock.



SCARPA, GINO,

italiensk målare, grafiker, skulptör, f. 1924 i Venedig. Autodidakt men har bedrivit arkitektstudier i Venedig och
gjort ett flertal resor i Europa. S., som sedan 1957 huvudsakligen vistats i Skandinavien (Köpenhamn, Lappland,
Malmö), ägnar sig åt ett abstrakt måleri med bl. a. lim, cement och

metalliska stoffer. — Repr. i Venedig, i Wien, i S. M. K. och i M. M.

SCHAEFER, KARL Fnednch, målare, grafiker, f. i Tyskland 1909, studier i Berlin, Paris, London o. s. v. Han
har utfört välstämda skogsinteriörer, strandbilder etc. med eller utan figurer — ofta barn — i olja och pastell samt
förnämliga träsnitt med likn. motiv, tryckta på siden. — Repr. i tyska museer. — Borås.

SCHALIN.

1. HARTVIG Edvin S., målare, f. i Malmö 1890, autodidakt. Han har bl. a. utfört landskap i en kraftig, välstämd
kolorit. — Lund.

2. OSVALD Axel Bemhard S., den förres bror, målare, f. i Malmö 1897; har studerat vid Sk. målarskolan samt
privat. Han har utfört välstämda landskap, hamnmotiv med fiskebodar etc. samt stilleben. — Repr. i ABF,
Malmö med oljemålningen ”Kyrkogård”. — Malmö.

SCHANTZ, Karl PHILIP Gunnar von, målare, tecknare, grafiker, f. i Norrköping 1928, stud. vid akademien, i
Frankrike och Holland m. fl. länder. Han har målat landskap med norrländska motiv och stilleben; hans grafik är
ofta interiörer. 1963 professor, 1960 dir. för akademien, 1974 chef för Mo. M. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K.
M., M. M., Norrköp., Borås, Helsingborg, Ystads, Linköpings och Kristianstads mus. samt S. M. K. —
Vällingby.

SCHEDING, ARNE Gustav-Adolf målare, grafiker, tecknare, f. i Stockholm 1916. Utb.: Otte Sköld, Konstfack.
Tidigare utf. han realistiska porträtt, stilleben och landskap ftån Sthlm och Italien, senare mosaik och
plastcollage. Off. arb.: matta Öregrunds kyrka, relief Hässelby förs.-hus. Teckn. och noveller All världens
berättare m. fl. — Repr. i Sjöhist. mus. i Sthlm. — Stockholm.

SCHEFFEL.

1. Johan Henrik S., målare, f. i Wismar 1690 (då i svensk besittning), d. i Västerås 1781. Han fick sin
konstnärliga utbildning
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i Tyskland, Frankrike och Holland. S. kom till Stockholm 1723 och blev snart uppburen som porträttör. Bland
hans bästa arbeten märkas Linné (på Hammarby), Fru Hacker (N. M.), Fm Nordenflucht (Uppsala univ.), Ch. E.
Lewenhaupt (Gripsholm) samt Damporträtt och självporträtt (båda i

G. K. M.). S. var påverkad av senare, holländska mästare, hans kolorit är fyllig och harmonisk, och särskilt i
behandlingen av stoffet visade han stot skicklighet. Hans porträtt av äldre personer äga utmärkt ka-raktäristik
med betonande av resignation och livsklokhet. — Många av hans porträtt reproducerades i kopparstick.

2. MARTIN, den förres son och elev, målare, f. i Sigtuna 1729, d. i Stockholm 1783. Han utförde porträtt (i N.
M.), mytologiska scener, t. ex. Paris’ dom (i N. M.) samt genrescener i miniatyr. — Dessa arbeten ha förut
tillskrivits hans syster, Margareta Catharina, gift Uggla.

SCHENSON, HULDA, målarinna, f. i Uppsala 1848, d. i Nynäshamn 1941. Hon studerade vid akademien, i
Bruxelles och Paris. S. var en framstående konstnärinna, som bl. a. utfört flera porträtt av uppsalaprofessorer. —
Repr. i U. B. och Östergötlands och Linköpings mus.

SCHERING, JOSEF Leander, målare, f. i Köping 1876, stud. vid tekn. skola och privat. Han har utfört
genremålningar och landskap. — Ålsten.



SCHERMAN, Knut GEORG Achates, arkitekt, f. 1899, stud. vid tekn. högskolan och akademien, resor bl. a. till
Frankrike och Italien, stadsarkitekt i Solna 1943—45.

S. har bl. a. gjort ritningar till institutions-byggn. vid Sthlms högskola, Wenner-Grens inst. därst.,
fabriksbyggnader, Statens hist. mus. (jämte B. Romare) m. m. — Stockholm.

SCHEVEN, Bror OLLE Lill von, målare, tecknare, f. i Stockholm 1908, elev bl. a. för Griinewald, studieresor
till Frankrike, Italien o. England. Han har utfört porträtt, fantasifiguter, ofta humorist.

betonade, samt landskap från Roslagen, Lappland och Västkusten, även illustrationer till vecko- och dagspressen.
— Repr. i

H. M. K., Stockholms stad och Lidingö stad. — Lidingö I.

SCHILDT, Johan Henrik, målare, f. i Köpenhamn 1678, d. i Motala 1732. Både Ehrenstrahl och D. von Krafft
voro hans lärare. Han målade åtskilliga mi-niatyrporttätt samt stora ceremonitavlot, t. ex. Fredrik I:s och Ulrika
Eleonoras kröning (Uppsala univ.).

SCHILLBERG, EVA Charlotta, målarinna, grafiker, f. i Norrköping 1881. Har studerat på akademien samt i
München och Paris. Hon hat målat figurtavlor, interiörer, landskap och stilleben. — Repr. i Norrköpings mus. —
Ålsten.

SCHILLER, AINA,

målarinna, f. i Arvika 1887. Utb.: Althins målarsk., Lhote och Acad. Julian Paris. Målar realistiska vardagsmotiv.
— Repr. i mus. i Borås.

SCHILLER, GUNNAR, målare, tecknare, f. i Grangärde 1928. Utb.: Konstfack, André Lhote, Paris, akademien.
Verksam som konservator N. M. 1958—. Gjort betydande insatser som kons. och färgsättare i kyrkor. Off. arb.:
Väggmåln. Götlunda förs.-hem. — Stockholm.

SCHIÖLER, INGE,

målare, f. i Strömstad 1908, d. 1971, stud. på Valand i Göteborg samt under resor i Frankrike och Spanien. Han
har målat åtskilliga porträtt och figursaker, kvinnliga akter, särdeles välstämda landskap med motiv från
Frankrike och Bohuslän, samt stilleben. — Repr. bl. a. i G. K. M., N. M., Mo. M., W., M. M., S. M. K., Borås,
Halmstad, Gripsholm.

SCHJERFBECK, HELENE Sofia, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1862 i Helsingfors, d. 1946 i Saltsjöbaden.
Bosatte sig i Sverige 1944. Studerade vid Ate-neums ritskolor i H-fors, därefter upprepade studieresor till
Frankrike, England,
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Ryssland, Italien etc. Från en naturalistisk inställning under 1800-talet övergick S. i början av 1900-talet till
finstämd och känslig expressionism. Känd framför allt för en lång rad av skoningslösa självporträtt. Från början
använde hon kraftiga färger men blev med åren asketisk i sitt färgval. Sedan hon träffat konsthandlaren G.
Stenman hade hon sin första utst. i Stenmans konstsalong 1937, hennes andra separatutst. vid 75 års ålder.
Därefter upprepade utst. i Sverige: Eskilstuna, Malmö, Göteborg och Sthlm. S. räknas som Finlands främsta
modernist och har hävdat sig väl på utst. t. ex. å Biennalen i Venedig 1956 och på musei-utst. i U. S. A. — Repr.
bl. a. i Mo. M., M. M., Linköpings mus. och en rad museer i Finland.

SCHLYTER, RAGNHILD Linnea f. Söder-

Ung,

skulptris, målarinna, f. i Stockholm 1887, har studerat vid tekn. skolan o. h. konstin-dustriella skolan i Sthlm.
Flera av hennes arbeten pryda off. byggnader i Helsingborg, t. ex. Moder och barn (B. B.), Avskedet, Ängel med



brinnande hjärta och Relief (eldbegängelsetemplet) samt tavlor till rådhuset, dessutom porträttskulpturer, bl. a. av
Carl Tirén och Olof Lidner. Hon har även utfört akvareller. Repr. i Hel-singb.mus. — Stockholm.

SCHLYTER, Carl SEVERIN, målare, grafiker, f. i Vittskövle, Skåne, 1923, stud. vid Otte Sköld, i Frankrike och
Spanien. Han har målat porträtt, stilleben och landskap, de senare hållna i stora plan och med vackra
molnformationer. Nämnas må: Katedral och Palmer mot berg. Off. arbeten bl. a. i tingshusen i Kristianstad och
Ängelholm. — Repr. i N. M. — Lund.

SCHLYTER-JOHNSSON, VAV1, se Johnsson, V.

SCHMALENSEE.

1. Oscar Harald ARTUR von S., arkitekt, f. i Karlskrona, Örebro län, 1900, har studerat vid akademien samt i U.
S. A., Ryssland, Tyskland o. s. v. Han har bl. a. ritat nya kanslihuset i Stockholm, Militärhem-

met i Karlskrona, smakfulla heminredningar, möbler m. m. — Stockholm.

2. KURT Oscar von S., den förres broder, stadsarkitekt, f. i Annehärad, Skaraborgs län, 1896, har genomgått
tekniska högskolan och akademien, stadsarkitekt i Norrköping från 1929. Han har ritat stadens nya museum. —
Norrköping.

SCHMIDT, Henric Albert, målare, tecknare, f. i Härnösand 1849, d. omkr. 1900 i Sthlm. Han har utfört goda
miniatyrporträtt samt textat konstnärliga adresser. Utgav bl. a. 1879 ”Silhuetter till svenska folkvisor”.

SCHMIDTMADSEN, INGER Margaretha, f. Nordquist,

skulptris, tecknare, f. i Malmö 1927, har bl. a. studerat vid akademien i Köpenhamn och Paris. Hon har
modellerat grupper, t. ex. Adam och Eva, dessutom gjort figurteckningar. — Brondby öster, Danmark.

SCHMITERLÖW, BERTRAM, Henning Christen Edward,

målare, grafiker, tecknare, f. i Karlskrona 1920, stud. bl. a. hos Otte Sköld och på akademien. Han har olja och
särskilt akvarell utfört porträtt och landskap med motiv bl. a. från Lappland och Djurgården. — Repr. i N. M. och
H. M. K. m. fl. — Stockholm.

SCHMÄGERS, (Gustafsson), ÅKE Georg, målare, grafiker, f. i Göteborg 1905, d. 1970, stud. på Blombergs
målarskola samt i Paris och München. Han har utfört humoristiska och socialt betonade genrebilder,
samhällssatirer etc.; dessutom gjort teckningar i dagspressen. — Repr. i Örebro läns mus. och Tessin.

SCHOERNER, ERIK Yngve Otto, målare, f. i Stockholm 1913, utbildad på egen hand. Han har i olja och pastell
utfört landskap, ofta fr. bohuslänska kusten. — Ljungaverk.
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SCHOLANDER.

1. FREDRIK Vilhelm S., arkitekt, målare, tecknare, f. i Stockholm 1816, d. där 1881. Han studerade
byggnadskonst vid akademien, sedermera i Paris och Italien, 1848 blev S. professor i arkitektur vid akademien,
där han var en energisk och skicklig lärare. Han var påverkad av italiensk renässans, men visade f. ö. stor
smidighet i sina projekt. Bland byggnader, som han ritat, märkas: Bernadotteska gravkoret i Riddar-
holmskyrkan, Ulriksdals kapell, Vasamo-numentet i Utmeland, Fornsalen i Växjö, flera privathus i Stockholm
samt framför allt synagogan därst. Landshövdingehusen i Malmö och Kristianstad restaurerade S. också. Han
målade ett stort antal arkitekturbilder med motiv från utlandet samt från Sverige, vanligen med insatta, livligt
hållna figurer (flera goda prov i G. K. M.). Dessutom ritade han illustrationer t. ex. till Fjolners saga, till Sagor
etc., ofta till egna dikter. S. framträdde även som en på sin tid uppmärksammad författare och har också skrivit
musik. — Repr. bl. a. i N. M., akademien, Norrköp. och Linköp. museer samt U. B.

2. ANNA Katarina S., se Boberg, Anna.



SCHONBERG, TORSTEN Johan, målare, grafiker, tecknare, f. i Stockholm 1882, d. 1970, har stud. vid h.
konstindustriella skolan, i akademien och utlan-

det. Han har målat porträtt bl. a. av And. Trulson, och figurscener, t. ex. Operamaskeraden (Mo. M.). S. har
framför allt blivit känd för sina kraftigt hållna grafiska blad, bland vilka särskilt bör nämnas: Sv. stormän,
illustrationer till Strindbergs sagor, Carolus Rex, R. K:s jubileumsfond, affischer för No'rd, spelen. Barnens dag,
frimärken, hyllningsadresser, bokband m.m. — Repr. i N. M., G. K. M., akademien, K. B., Köpenhamns
konstindustrimus. etc.

SCHOTTE, ANDERS (Jacobsson), konsthantverkare, guldsmed i Uddevalla 1760—1806. Utom altarkärl har
han gjort bägare (i M. M.), sockerskrin (Hallwylska pal.), dosa (i Nord. mus.) o. s. v.

SCHOTTE, SIRI Vilhelmina, målarinna, grafiker, f. ¡Nyköping 1867, d. i Lidingö 1951; stud. i Sthlm, sedermera
i Paris. Hon har målat strandbilder, klippar-tier från Kullaberg, Strömstad m. fl. platser. — Repr. i N. M., U. B.
m. fl.

SCHOULTZ, JOHAN Tietrich, målare, f. omkr. 1760, d. omkr. 1805. Han var kanoniär vid spanska flottan och
därjämte en habil marinmålare. I N. M. ses av honom Slaget vid Fredrikshamn 1790.

SCHREIBER, Robert August, målare, f. i Wien 1893; studier där och i Miinchen. Han har utfört
västkustlandskap och stilleben. — Startade 1939 en målarskola i Göteborg. — Göteborg.

SCHRÖDER, CASPAR, skulptör, födelseår okänt, d. i Stockholm 1710; han var möjligen elev av Buchard
Precht, i varje fall påminna hans arbeten om dennes. S. var sysselsatt vid Ulriksdals och Drottningholms slott.
Han har f. ö. utfört en vacker dopfunt i Kungsholms kyrka, en särdeles dekorativ marmorbyst av Karl XI (i
Uppsala univ.) samt ett pompöst altarverk i Kalmar domkyrka.

SCHRÖDER, Georg ENGELHARD, målare, f. i Stockholm 1684, d. där 1750. Han var elev hos David von
Krafft och for 1703 utrikes samt vistades bl. a. i Tyskland, Italien, Paris och London. S. hemkal-lades 1724, då
han efterträdde Krafft som hovmålare. Som sådan utförde han en mängd porträtt av kungl. och mera framstående
personer (flera på Gripsholm). Vanligen är färgen tung och dyster — ett undantag är dock hans självporträtt (i
akademien). S. målade även bibliska motiv, t. ex. i Östermalmskyrkan i Sthlm o. slottskapellet i Drottningholm
samt vidare allegorier (fem dylika i N. M.). — Han är även representerad i G. K. M., Norrköping, Linköping,
Gävle mus. och K. B. etc.

SCHULTZ, KARIN Elisabet, skulptris, f. i Malmö 1919, stud. för olika lärare i hemstaden. Hennes flesta
arbeten äro porträttbyster. — Malmö.
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SCHULTZ, PETER,

skulptör, verksam under senare hälften av 1600-talet. I Åbo domkyrka har han utfört ett ståtligt gravmonument
över Åke Thott, och i Linköpingsdomen en gravvård över biskop Terserus, vidare epitafier i Ösmo kyrka samt i
Stockholms Storkyrka.

SCHULTZ-MOBERGER, ELSA, se Mober ger, E.

SCHULTZBERG, ANSHELM Leonard, målare, f. i Falun 1862, d. i Stockholm 1945; studerade vid tekn.
skolan, hos Per-séus och på akademien i Sthlm, sedermera i Paris, Italien, Holland, Belgien, England

0. s. v. Han har företrädesvis behandlat uppsvensk natur, vanligen med snö och rimfrost, och särskilt lyckligt hat
han uttryckt solsken över snötyngda barrträd. Bland S:s arbeten må nämnas: Vintermorgon efter snöfall i
Dalarna. Midvinter (båda i N. M.), Vinterkväll, Gammal bondgård (båda i G. K. M ), Snö i skogen (i W ),
Solglimt, Efter snöfall (bägge i M. M.), Klar vinterdag (S. M. K.); han är vidare representerad i museerna i
Budapest, Venedig, S:t Louis, Brooklyn etc. S. var 1920—27 ordförande i Sv. konstnärsföreningen samt har



varit kommissarie vid ett flertal svenska konstutställningar i utlandet.

SCHULTZBERG, HELGE, målare, f. i Nås, Dalarna, 1910; har studerat vid Berggrens målarskola i Sthlm samt
på egen hand. Han har företrädesvis målat i olja snöiga vinterlandskap. — Stockholm.

SCHULTZENNHEIM, IDA Eleonora Davida von,

målarinna, f. i V. Skedvi, Västmanland, 1859, d. i Stockholm 1940. Hon har studerat vid akademien, sedan i
Paris, bl. a. för Constant. S. har företrädesvis målat djur, bl. a. kor och hundar. — Repr. i N. M., Gävle och
Linköpings museer och K. B.

SCHWAB.

1. E1GIL Wilhelm S., målare, grafiker, tecknare, f. i Stockholm 1882, d. där 1952; har studerat vid h.
konstindustriella skolan, akademien och i utlandet. Han har

målat åtskilliga kamratporträtt, etsat självporträtt m. m., vidare gjort kartonger till glasmålningar, dekorationer
och kostymer till stockholmsteatrar, affischer och bokomslag, illustrationer till Fridas bok, till Ådalens poesi
samt teckningar i skämtpressen. — Repr. i N. M., Mo. M., Gripsholm, W., G. K. M., samt i Hamburg, New York
och Dresden etc. — Erhöll professors namn 1939.

2. ANNA Elvira Augusta S., f. Axén, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1880; studerat för G. von
Rosen, på tekn. skolan, Althins målarskola och akademien samt under resor i Tyskland och Frankrike

— Hon har utfört porträtt i olja, pastell och miniatyr, några altartavlor, figursaker och stilleben. — Repr. bl. a.
hos konungen samt i Stralsunds museum. — Stockholm.

3. PER Eigil S., de förras son, målare, f. i Ornö 1911, stud. bl. a. vid akademien och i utlandet. Han utförde
teaterdekorationer för Den Nationale scene i Bergen 1934—1961. Från 1952 såsom teaterchef.

SCHWARTZ, Johan DAVID, se Swartz.

SCHYL, JULES Victor. målare, grafiker, f. i Köpenhamn 1893-Han har studerat vid Althins målarskola, h.
konstindustriella skolan samt vid akademien i Köpenhamn, dessutom resor i södra Europa. S. har målat porträtt,
figursaker, gärna med balettflickor, samt stilleben med blommor. Koloriten är vanligen ljus med rena gröna och
röda toner. Hans grafik utgöres av sällsynt linjesäkra, mjuka etsningar. — Repr. i N. M., M. M., Lunds univ.
museum och Tomelilla museum etc.

— Malmö.

SCHULDT, FRITIOF Johannes, målare, f. i Stockholm 1891, har studerat vid akademien, i Italien o. i Frankrike;
professor vid akademien 1939—49. Han har målat porträtt och figursaker, bl. a. naket, interiörer, landskap från
Frankrike och Italien samt stilleben. Koloriten är genomgående fint stämd: ett dtag av lyrik är ej sällan märkbart i
landskapen. — Repr. i N.Schützercrantz

Sehlberg

M., Mo. M., G. K. M., Linköping, W., M. M., N. O. etc. — Stockholm.

SCHUTZERCRANTZ, Adolf Ulrik, målare, tecknare, f. i Stockholm 1802, d. där 1854. Han var militär, men
ägnade sig redan tidigt åt konsten. S. utförde några genretavlot, ofta med italienska motiv samt utgav i litografi
en planschsamling, Scener ur soldatlivet, präglad av sund humor. Likaså litograferade han och färgläde det stora
verket Svenska krigsmaktens forna och nuvarande munderingar.

SCHÖLANDER, CHARLES, målare, f. i Småland 1903, utbild. under resor i U. S. A., Mexico, Indien etc. Han
har i stark kolorit och impressionistisk uppfattning målat orientaliska arkitekturmotiv. — Göteborg.

SCHÖNFELDT, CHRISTIAN Johan von, kyrko- och porträttmålare, f. 1661 i tysk-land, d. 1742. Efter 1707
kom S. att intaga en ledande ställning i det västsvenska måleriet. Han utsmyckade ett 20-tal kyrkor i Bohuslän,
men verkade även i Västergötland. S. arbetade i en frisk, nyskapande barockstil där färgspelet är lysande och



uttrycksfullt. — repr. i Uddevalla mus.

SCHÖNFELDT, JACOB, målare, f. i Göteborg 1709, d. i Västerås 1766. Han målade några porträtt, allegorier,
bl. a. Rättvisan, och stilleben med blommor.

SCHÖNHULT, PER, (Svennson), målarmästare, vonadsmålare, f. 1760 på Schönhult, Hishults socken, Hallands
län, d. 1837 i Ängelholm. S. brukar kallas Knä-redsskolans grundare. Han arbetar i förfinad teknik med folkliga
motiv i rektangulära fält med dekorerade bårder. — Repr. i Nordiska mus. och i Varbergs mus.

SEBASTIAN, YNGVE, målare, grafiker, f. i Oppmanna, Skåne, 1921, har studerat i Köpenhamn och Paris. Har i
små rektanglar och trekanter målat Interiör, Figur, Grönska etc. — Repr. i N. M. och i Helsingborgs mus. —
Malmö.

SEGERBRO, CARL Oskar, målare, f. i Helsingborg 1912; elev på Sk. målarskolan. Valand, akademien,
studieresor i Frankrike och Schweiz. Han har målat naket, landskap från Gotland samt stilleben med blommor
och frukter, allt i olja; dessutom känsligt hållna akvareller med strandmotiv. — Repr. i Värmlands mus.,
Karlstad, i Folkets Hus i Malmö. — Karlstad.

SEGERFELDT, OLOF Leonard, målare, f. i Helsingborg 1886, stud. i Stockholm, Tyskland, Frankrike o. s. v.
Han har huvudsakligen utfört porträtt, bl. a. kung Gustaf (i Frimurarorden, Sthlm), ministerporträtt t. ex. min.
Ewer-löf (sv. kyrkan i Köpenhamn), flera professorer, generaler, statsråd och societetsda-mer. Likheten är väl
träffad och koloriten välstämd. — Stockholm.

SEGERHOLM, Frans Ragnar, målare, tecknare, f. i Malmö 1931; har bl. a. studerat i Paris. Har i en kraftig,
välstämd färg utfört gatupartier från städer runt Medelhavet, likaså motiv från Paris samt stilleben. — Malmö.

SEGERLIND, INGRID, se Lindblad, I.

SEGERSTRÅLE, LENNART Rafael, finländsk målare, tecknare, grafiker, f. 1892 i Helsinge, Nylands län,
Finland. Studier vid universitetets ritskola i Helsingfors 1910—11. Han har gjort flera resor i Sverige och bl. a.
utfört fresker i Själevads begravningskapell i Västernorrlands län 1955, Motala krematorium 1958 och Volle-
rims kyrka i Norrbottens län. — Repr. i Ateneum i Helsingfors, i N. M., Arkivet i Lund, N. O., S. M. K., British
Museum och Victoria & Albert Museum I London, i New York, Florens, Prag och Riga.

SEHLBERG, CARL Georg, målare, f. i Gävle 1861, d. i Karlshamn 1912. Han var elev av Törnå och studerade
vidare i Weimar, München, Karlsruhe och Paris. S. målade fint uppfattade vårlandskap, islossningar samt
landskap från Tunis med eller utan figurer. — Repr. i Gävle museum.
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SEHLSTEDT, ELIAS, tullman, skald, målare, f. i Härnösand 1808, d. i Stockholm 1874. Han målade mariner
med motiv från Sandhamn och Stockholms yttre skärgård, romantiska landskap och interiörer från sitt hem. —
Repr. i Linköpings museum.

SELANDER, CAI,

målare, f. 1930 i Malmö. Studier vid Otte Skölds målarskola. Studieresor bl. a. i U. S. A. och Latinamerika, där
främst den karibiska övärlden vars pittoreska färg och solmättade miljöer lämnat djupa och bestående intryck. S.
har även arbetat i såväl tidskrifter som böcker. — Malmö.

SELANDER, Evy ELSA Margareta, målarinna, f. i Malmö 1906, d. 1960, studier vid Sk. målarskolan, hos Otte
Sköld samt vidare i Köpenhamn och Oslo. Hon har utfört figursaker, skånska slättlandskap och stilleben. —
Repr. i Norrköpings mus., Folkets Hus och Allm. sjukhuset, Malmö.

SELBRING, JOHN Ame Evald, fotograf, glaskonstnär, f. 1908 i Kalmar. Studier vid treårig teknisk yrkesskola,
därefter assistent till glaskonstnärerna Simon Grate och Edward Hald vid Orrefors glasbruk. Stud.resor i Europa.



S. har gjort non-figurativa glasskulpturer. — Repr. i N. M. och i Värmlands mus., Karlstad.

SELDENER, Erika Gustava Johanna, målarinna, f. i Göteborg 1801, d. där 1883. Hon utförde porträtt i olja och
miniatyr, dessutom landskap och genrestycken.

SELDER, BJÖRN,

målare, grafiker, skulptör, f. 1940 i Sthlm. Autodidakt, resor till de flesta länder i Europa. Gör träreliefer i en
mycket egen expressiv stil, med utskjutande järnstänger behängda med träskivor o. med kraftfull volymverkan.
Off. arbeten: Relief på färjan ”Prins Hamlet” i rostfritt stål, monumental relief placerad utanför Galerie Bleue,
Sthlm. — Repr. i N. M., G. K. M„ Norrköpings mus. och Museum Of Modern Art, Bombay. — Stockholm.

SELLBERG- WELAMSON, GRETA, se Welamson.

SELLÉN, Alma RAGNHILD Wilhelmina, f. Frisk,

målarinna, f. i Riga 1872, d. 1942 i Stock-hom, har studerat vid akademien. Hon har utfört ett flertal porträtt i
olja och pastell, bl. a. av generalerna Rosenblad och Malm, Pius XI, ärkebiskopen i Prag, prins Georg av Bayern,
fru Paasikivi o. s. v. — Repr. i K. B. och flera utländska samlingar. — Stockholm.

SELLÉN, STIG Sixten, målare, skulptör, f. 1924 i Sthlm. Började måla 1946 och skulptera 1952. Studieresor till
Bornholm, Paris, Spanien och Italien. Gör collage i stort format i smakfull kolorit med drag av surrealism. Off.
arb.: Monumentaluppgift för Klingsbergsgatan 57—59—61 i Norrköping. — Stockholm.

SELLGREN, ALICE,

textilkonstnärinna, f. 1930. Studier vid Konstfack och H. K. S. Studieresor till England, Frankrike, U. S. A. Utst.
i Sverige och utlandet. Egen verkstad i Sthlm sedan 1965. — Repr. i N. M., R., Mr. Wad-dells Collection, New
York.

SELLING, Carl GÖSTA August, stadsantikvarie, tecknare, f. i Danderyd, Stockholms län, 1900, stadsantikvarie
och chef för Sthlms stadsmuseum 1937. Han har jämte arkitekt Stark uppgjort sane-ringsförslag för äldsta
delarna av huvudstaden, lämnat teckningar till veckotidn., etc. — Stockholm.

SELLSTEDT, Lars Gustaf, svensk-amerkansk målare, f. i Sundsvall 1819, d. i Buffalo 1911. Han var först
sjöman, men ägnade sig sedan 1847 uteslutande åt måleri. Slutförde huvudsakligen porträtt bl. a. av
presidenterna Fillmore och Cleveland, men målade även mariner.

SEMIBYZANTIOS (verkl. namnet okänt), stenmästare, verksam på Gotland efter 1170. Hans arbeten erinra om
Byzantios (se denne), men figurerna äro mer robusta. S. har huggit dopfuntarna i Alskog, Ham-
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ra och Tofta på Gotland samt i Jomkil i Uppland.

SEMPINSKI, TADEUSZ-MARYA, målare, tecknare, grafiker, f. 1927 i Grud-ziadz. Polen. S. kom till Sverige
för sanato-rievård 1947. Studier vid Konstfack och akademien. Gjorde upprepade resor till Frankrike, Spanien
och England. Debuterade med dekorativa landskap, övergick till rena abstrakta målningar med mosaikmönster. S.
har utfört monumentalkompositioner i bl. a. Västerås stads tekniska verk och i Västerås stadshus. — Repr. i N.
M. och Västerås konstförenings konstgalleri.

SERGEL, (Sergel!), Johan Tobias, skulptör, f. i Stockholm 1740, d. där 1814. Han började tidigt ägna sig åt
konst, mest teckning och målning, på egen hand och blev, 16 år gammal, elev hos Masreliez och året därpå hos
Larchevesque. Han fick följa med den sistnämnde till Paris, där S. studerade fransk och antik skulptur. Efter
hemkomsten hjälpte han Larchevesque vid utförandet av ett par statyer och dekorativa arbeten föt slottet, fick
resestipendium och begav sig åter till Paris 1767. Här arbetade S. synnerligen flitigt och modellerade bl. a.
Vilande faun, som genast skaffade honom europeisk berömmelse. Statyn utfördes i två exemplar i marmor, varav



det ena i N. M., det andra i Ateneum i Helsingfors. — Bland S:s övriga, tidigare verk märkas (skiss i lera i N.
M.), Venus som stiger ur havet (N. M.), Amor och Psyke samt Mars och Venus (båda i N. M ). Särskilt den
sistnämnda gruppen är dramatiskt betonad, liksom kontrasten mellan den manliga och den kvinnliga figuren är
effektfullt gjord. Efter elva års bortovaro återkom S. till Sverige, där han fick en mängd porträttbeställningar och
bl. a. gjorde flera byster av Gustaf III. Vidare modellerade han Venus aux belles fesses (N. M.), gruppen Axel
Oxenstierna och Historiens genius (framför Gustaf II Adolfs ryttarstaty i Stockholm, modellerad av
Larchevesque), monument över Cartesius samt reliefen Uppståndelsen (båda i Adolf Fredriks kyrka, Sthlm). — I
sällskap med Gustaf III gjorde S. 1783 en färd till Rom, där han

hjälpte kungen med inköp av antika arbeten. Hemkommen utformade han åter ett stort antal porträtt som byster
och reliefer (ett 30-tal i N. M.), Augustin Ehrensvärds sarkofag på Sveaborg samt mästerverket Gustaf III:s staty
(Skeppsbron, Sthlm) med kungen framställd som Apollon, lika karakteristiskt för Gustaf III som för konstnären.
— Utom i N. M. är S. representerad i G. K. M. med ett 40-tal arbeten, i S. M. K., bl. a. med en signetad
porträttmedaljong av målaren Abildgaard, i W., i Ateneum, Helsingfors, i Louvre etc. — S. var också en högst
betydande karikatyrist och har med frodig humor avbildat sig själv. C:a 700 teckningar av honom, ofta i tusch-
lavyr, finnas i N. M. Han var en typisk representant för nyklassicismen, men arbetade aldrig efter schablon, utan
gav i varje porträtt på ett träffande sätt den avbildades karaktär. Bland hans av antiken påverkade skulpturer bör
främst nämnas Faunen, ett av de yppersta verken i svensk konst.

SERNIUS, Karl har Göte (KARL-GÖTE), förut Andersson,

målare, f. i Eskilstuna 1904, d. 1959 i Gnesta. Autodidakt, studieresor till Paris. S. har i olja, akvarell och
tempera utfört vemodiga landskap, hamnmotiv och interiörer, dessutom dekorativa arbeten i privathus. Färgen är
ofta nedstämd med tung vinterluft. S. har fått ett tävlingsförslag prisbelönt, avsett för krematorium i Sthlm. —
Han är bl. a. repr. i Mo. M., Borås och Eskilstuna museer.

SETTERBERG, MAJA, målarinna, f. i Stockholm 1876, d. där 1950, stud. vid tekn. skolan och ak. i Sthlm
sedermera i Köpenhamn, Paris och Italien. Hon hat mestadels målat barnporträtt och genresaker. — Repr. i
Drottningholm teatermus. med porträtt av Gösta Ekman.

SETTERDAHL, Gunvor (GUN) Mana Amalia,

målarinna, f. i Stockholm 1912, stud. på Valand, akademien och i utlandet. Har i olja och pastell målat figursaker
och land-
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skap. — Repr. i Mo. M., Södertälje stad och Norrköpings museum. — Stockholm.

SETTER WALL—ÅNGSTRÖM, ASTRID, se Ångström.

SEVENBOM (Säfvenbom), JOHAN, målare, f. i Närke 1721, d. i Stockholm 1784. Han var först sysselsatt på
Taravals atelier och blev sedan elev på akademien; 1750 for han till Paris, där C. J. Vernet var hans lärare. S.
utbildade sig också närmast i denna riktning och äger särskilt intresse i vår konsthistoria som varande den förste
svensk, vilken uteslutande ägnat sig åt landskapsmålen. Han utförde dekorativa arbeten för de kungl. slotten,
stafflitavlor, t. ex. skeppsbrott (N. M.) samt flera vedu-ter, t. ex. Gripsholm, Ulriksdal, Vadstena o. s. v. (alla i
residenset i Nyköping). Dessutom målade S. flera utsikter från Stockholm (i rådhuset där). De äro utförda med
fotografisk exakthet och av största värde för vårt vetande om huvudstadens utseende på 1760-talet. Även repr. i
Norrköpings mus. och U. B.

SIBERG, ANNA, se Norstedt, Anna.

SIDÉN, Eric Axel (Liss), målare, tecknare, f. i Sundsvall 1902, har studerat på Althins målarskola och vidare i
Tyskland, England och Frankrike. Han har utfört realist, hållna porträtt, gärna med barn, samt välstämda



landskap, ofta med hästar i arbete. S. har också lämnat teckningar till Göteborgspressen och till Generalstabens
kartverk. — Göteborg.

SIDENBLAD, Karl GÖRAN Elis, arkitekt, f. i Stockholm 1912; stadsbygg-nadsdir. i Sthlm t. 1973, utb.: tekn.
högskolan och under resor i utlandet. Han har bl. a. ritat stadsplanen för Lidingö, Sandviken o. s. v. —
Storängen.

SIDNEY, K, se Karlsson, Sidney B. R.

SIDVALL, AMANDA Carolina, målarinna, f. i Stockholm 1844, d. där

1892. Hon studerade vid akademien och sedan i Paris och är mest känd för sina livligt uppfattade genrebiidet, t.
ex. Bloms-

terförsäljerska och Lappflicka (båda köpta till Luxemburgsmuseet, Paris). S. utförde också förtjänstfulla porträtt,
såsom Självporträtt (i N. M.). — repr. även i M. M. och Gävle mus.

SIEGÅRD, PÄR,

målare, grafiker, f. i Helsingborg 1877, d. 1961, har studerat på Valand och under resor i utlandet. Han har bl. a.
utfört en stor, monumental freskomålning, Det stora fis-kafänget, i Grevie kyrka, fresker i Villands Vånga k:a
samt stilleben, vanligen med blommor, i olja. S. är en framstående grafiker och har utfört särdeles kraftigt hållna
träsnitt, ofta med bibliska motiv. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Helsingborgs museum, Lunds samt
i flera statliga, utländska samlingar, t. ex. N. O., London, Åbo och Helsingfors.

SIESJÖ, KAJ Sigvard, målare, f. i Göteborg 1920, stud. på Sk. målarskolan och hos Otte Sköld; resor i Norge
och Frankrike; har utfört abstrakta arbeten. — Repr. i Helsingborgs mus.. Lund och Växjö småskolesem. —
Perstorp, Skåne.

TEN SIETHOFF, ALF Gunnar, målare, skulptör, tecknare, f. i Java 1919. Utb.: Berggrens och Griinewalds
målarsk., akademien. Utf. rytmiska måleri- och mo-saikarb., primitiva träskulpturer. OfF. arb.: Ridå bio Röda
Kvarn Karlstad, mosaikdekor Övre Frösäng Oxelösund, S: t Görans barnsjukhus Sthlm, Galco Lidingö. Även
bokill. — Stockholm.

S1EWERS, IVOLTER, konsthantverkare, d. som guldsmed i Norrköping 1722. Han är repr. med ljusstakar i Olai
k:a i Norrköping, praktfat i Skokloster, även med olika arbeten i M. M., Nord. mus., Kalmar mus., N. M., R.,
Linköpings mus. o. s. v.

SIEWERTSON, Berendt (Bärendt), snickarmästare, bildsnidare, verksam omkr. 1600-talets mitt. Utförde 1634
på Visingsö, Brahekyrkans altartavla. Gjorde även arbeten på örbyhus och predikstolarna i Rasbokil 1648 och
Balingsta 1658.
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SIGFRIDSSON, MARCUS, konsthantverkare, d. i Stockholm 1646. Han var den förste åldermannen i Sthlms
bokbindatskrå, stiftat 1630, och har utfört särdeles vackra, pressade bokband i skinn.

SIGMUNDER,

målare, troligen från Småland, verksam i slutet av 1200-talet. Han har med runor sign. de av honom omkring
1275 utförda målningarna i Dädesjö kyrka, Småland, i sitt slag de intressantaste i Norden.

SIGHRAF,

gotländsk stenmästare, verksam omkring 1175—1210. Han har huggit dopfuntar med högtidligt hållna figurer.
S:s arbeten exporterades till flera orter runt Östersjön, så finnes t. ex. en av honom signerad funt i Åkirkeby på
Bornholm. 1943 fann man en relief med lejon i Vallby kyrka, Skåne, som troligen huggits av S. och som därför
också anses ha uppfört kyrkan.



SIGRAND, GUNVOR, målarinna, f. i Köpmannebro 1913. Målarskolor: Slöjdföreningen 1937—1940, Valand
1943, Hovedskous målarskola 1948—1951, studier för bildhuggare Björk 1953. Utf. med förkärlek
barnmålningat samt blommor. — Göteborg.

SIGVARD, RUNE, (Svensson), målare, f. i Östersund 1907, d. i Stockholm 1943, mest utbildad på egen hand.
Han var en utpräglad bohömenatur och romantiker, som utfört genreart. porträtt och figurer: självporträtt,
skogsarbetare, Skrattande zigenerska, vildmarksbilder, stads-motiv och blommor. Färgen är ofta våldsamt
uppdriven, hållningen impressionistisk. S. har kallats ”en måleriets Dan Andersson”. — Repr. i N. M.,
Hudiksvalls och Östersunds museer.

SILFVERLING.

1. JAN Andersson S., skulptör, f. 1636, d. 1693- Han var verksam i Vadstena, där han var borgare, och har i
klosterkyrkan där utfört ett förträffligt epitafium i sandsten, dessutom flera vackra gravstenar. — Repr. i Örebro
mus. med dopfunt.

2. JONAS, S., den förres sonson, konsthantverkare, grafiker, f. i Vadstena 1703, d. i Stockholm 1760. Han var
sigillgravör och har även utfört kopparstick till ett flertal arbeten. — Repr. i N. M., K. B., U. B.

SILVERUNG, Lilly (UL) Wilhelmina, målarinna, f. i Stockholm 1909; studier vid akademien och i utlandet.
Hon har målat landskap och sjöstycken, ofta med kraftiga bränningar. — Repr. i N. M., G. K. M., Borås, Kalmar,
Skövde mus. och H. M. K. — Stockholm.

SILVERLOO-EZZI, se Ezzi.

SILFVERSKOG, JOAKIM, konsthantverkare, anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1740—53. Han var en
framstående keramiker och är representerad med praktskålar i Nord. museet och Röhs-ska mus. i Göteborg.

SILFVERS TOLPE, Fredrik Samuel, målare, f. i Stockholm 1769, d. där 1851. Han var elev hos Desprez och har
utfört landskap i gouache. — S. verkade som överintendent.

SILFVERSTRÄLE, GUSTAF, målare, tecknare, f. i Stockholm 1748, d. på Lindö, Västmanland, 1816. Han var
elev av Rehn och har utfört landskap i fätgkritor och tuschlavyr. — Repr. i N. M., U. B. och akademien.

SILLÉN.

1. GUSTAF af S., arkitekt, f. 1762, d. på Långdunker, Södermanland, 1825. Han studerade på akademien och
har bl. a. gjort ritningar till ombyggnad av Rosers-berg i nyklasssisk stil, dessutom förslag till kyrka i Uddevalla.
— Repr. i N. M., akademien, K. B., U. B.

2. HERMAN Gustaf af S., släkting till föregående, målare, f. i Stockholm 1857, d. där 1908. Han var
kommendörkapten vid flottan och har målat flera friska mariner, ofta med pansarbåtar. Nämnas må: Upprört hav
(N. M.) samt motiv från Västkusten (köpt av Oscar II), även i Sjöhistoriska mus. etc.
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SILLÉN, GÖSTA Daniel, skulptör, f. i Brålanda 1935. Utb.: Slöjd-för. Utf. experimenterande skulpturer i olika
material, såsom bleckplåt, terracotta, tidningspapper etc. Off. arb.: Dopfunt Gesäters kyrka, skulpturgrupp
Brålanda, altartavla Kräbbleboda kapell. — Älvängen.

SILVÉN, Johan JAKOB, målare, f. i Sillerud, Värmland, 1851, d. nära Karlskrona 1924. Han var eg. teck-
ningslärare och verkade bl. a. som sådan i Karlskrona. S. målade figurtavlor med fiskare o. s. v. samt välstämda
landskap med blekingemotiv, bl. a. från Knösösund.

SIMMULSON, MARI, keramiker, textilkonstnärinna, målarinna, skulptris, tecknare, f. 1911 i Leningrad. Studier
vid Konstfack och högre Konstskolan i Tallin 1931—35, på Arabia i Helsingfors och i Miinchen. 1944 kom hon
som flykting till Sverige och anställdes 1945 vid Gustavsbergs studio och 1949 vid Upsala-Ekeby AB.



Studieresor till Österrike, Italien, Schweiz m. fl. S:s produktion omfattar nyttobetonat prydnadsgods samt
dekorativa arbeten i en känslig expressionism. Utfört en fris för Upplandsbankens kontor i Västerås och en
dekoration i Karlskrona sparbank. — Repr. i N. M., i Tallin, i Fa-enza i Italien, i Trondheim och i London.

SIMON, GRETA Falk-S., målarinna, f. i Göteborg 1907; studier vid akademien samt under resor i Frankrike,
Italien, Spanien, England, Afrika, U.S.A. etc. Hon har utfört porträtt och landskap. — Repr. i Mo. M. —
Djursholms slott.

SIMONSSON, BIRGER Jörgen, målare, f. i Uddevalla 1883, d. i Stockholm som professor vid akademien 1938.
Han studerade på Valand, i Köpenhamn, vid konstnärsförbundets skola samt i Paris och Italien. S. målade
porträtt, figursaker samt landskap med motiv från Västkusten, Norge, Frankrike etc. Utförandet präglas av
säkerhet i teckningen samt vanligen kraftig, men välstämd kolorit. Bland hans arbeten förtjäna nämnas: Porträtt
av ung

dam, Landskap i motsol (båda i Mo. M.), Flickporträtt, Från Telemarken och Franskt landskap (alla i G. K. M.)
— Även repr. i N. M. och W., Norrköp., Örebro, Gävle, Ystads museer etc.

SIMONSSON, Karl Konrad, målare, tecknare, f. i Skatkind, Östergötland, 1843, d. efter 1901. Han studerade vid
akademien och under resor, bl. a. i Norge, och har utfört goda landskap med motiv från mellersta Sverige. —
Repr. i N.

M. och Linköp. mus.

SIMONSSON-ÖRTENHOLM, Gerda BRITTA,

målarinna, f. i Stockholm 1911; stusiervid tekn. skola, på akademien, hos Grunewald samt i utlandet. Hon har
målat porträtt, figursaker, landskap från Frankrike, västkusten och Skåne, blommande fruktträd och stilleben.
Färgen är vanligen hållen i en blond skala. — Repr. i Mo. M. och Växjö mus.

SIMSON, Nils HUGO Fredrik, målare, f. i Göteborg 1910, d. där 1970, utb.: Valand och i utlandet. Har utfört
figurkompositioner och landskap. — Repr. i

N. M., G. K. M. och Borås mus.

SINCLAIR, FOLKE,

målare, f. i Röstånga, Skåne, 1877, d. i Malmö 1956, har studerat i Stockholm och Göteborg samt i England,
Tyskland, Frankrike, Corsica etc. Han har målat porträtt, stadsbilder från olika länder, landskap och stilleben.
Nämnas må: Bränningar, Bornholm, Septembermoln, Blåst, Tidig snö och Sol över gården. Motiven äro vanligen
fint utpenslade, koloriten ofta gråstämd, men särdeles harmonisk. — Repr. i museerna i Helsingborg,
Kristianstad, M. M. och Tomelilla.

SIRÉN-BOMAN, U„ se Boman, U.

SJUNE, Johan ALFRED, målare, f. i Trelleborg 1888, har studerat vid tekn. skolor i Lund och Stockholm, under
resor i Schweiz och Italien. Han har företrädesvis utfört blomsterstycken och dekorativa arbeten. — Stockholm.
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SJÖBERG, Sven Erik ALF, målare, skulptör, förste regissör vid k. dramat. teat., f. i Sthlm 1903, d. 1980, stud.
vid Dramatens elevskola samt i Moskva, London, Paris och Budapest. Han har utfört i hög grad effektfulla
scenbilder och även verkat som regissör vid filmen, bl. a. i Med livet som insats. — Repr. i Drottningholms
teatermuseum.

SJÖBERG, Johan AXEL, målare, f. i Stockholm 1866, d. där 1950. Han studerade vid ak. och har mest målat
sina motiv från Stockholms skärgård och havsbandet, antingen rena strandbilder utan figurer eller med
fiskartyper, fåglar etc. Utförandet är brett o. hållningen dekorativ med under senare åren ljus, men kraftig kolorit.



Bland hans tavlor märkas: Isen lägger sig, Begravningen i skärgården, Jordbruk i havsbandet och Havsörn över
vårisen (alla i N. M.), Vår i havsbandet och Sälbådan (båda i G. K. M.), Gråväder (M. M.) samt Det börjar bli
vinter (S. M. K.), även i W., Värmlands museum, K. B. etc.

SJÖBERG BERTIL Johan Gabnel, målare, f. i Malmö 1914, har studerat vid akademien i Köpenhamn. Han har
målat landskap, bl. a. med motiv från Ven, Bornholm och Spanien, porträtt, figursaker samt blomsterstycken,
ofta i diffus teknik och fint stämd kolorit. — Repr. i S. M. K. m. fl. st. — Lillerad, Danmark.

SJÖBERG, BO Y.son Arvid, målare, f. i Stockholm 1915, stud. hos Otte Sköld. Han har i olja utfört interiörer,
stadsbilder samt landskap, gärna med insatta figurer. — Repr. i Norrköpings, Halmstad och Kalmar museer. —
Stockholm.

SJÖBERG, GUSTAF Erik, arkitekt, f. i Stockholm 1837, d. där 1897. Han studerade vid akademien och i
utlandet; har bl. a. gjort ritningarna till Blasie-holmskyrkan, Immanuelskyrkan och Lärarinneseminariet i
Stockholm, seminariet i Gävle samt herrgårdarna Lagmansö i Södermanland och Esplunda i Närke.

SJÖBERG, GUSTAF Robert, målare, grafiker, f. i Stockholm 1870, d. där 1948; har studerat på tekn. skolan där.
Han har utfört goda porträtt och välstämda landskap; även gjort etsningar. — Repr. i Hallwylska museet, Sthlm,
och U. B.

SJÖBERG, Henriette Sofie, målarinna, f. i Linköping 1842, d. i Stockholm 1915. Hon studerade vid slöjdskolan
i Sthlm samt för Blackstadius. På offenligt uppdrag utförde S. en mängd avbildningar i akvarell av svenska, vilda
och odlade växter. Hennes målningar ha blivit i hög grad värderade, även i utlandet. — Repr. i N. M.

SJÖBERG, JOSABETH (Berta) Eredrica Paulina,

akvarellmålarinna, tecknare, musiklärarinna, f. 1812 i Stockholm, d. 1882 därstädes. Hon hade ingen skolning.
Hon hämtade sina motiv till både exteriörer och interiörer från Södermalm i Stockholm. Hennes interiörer visar
tämligen fattiga småborgerliga hem naivistiskt uppfattade. Av hennes kvarlåtenskap förvärvades 57 akvareller av
Stockholms stadsmus.

SJÖBERG, NORA,

målarinna, f. i Dala-Järna 1907, stud. hos Berggren, Otte Sköld och i utlandet. Hon har i olja och pastell utfört
figursaker, porträtt och stilleben med blommor. — Älvsjö.

SJÖBERG, Per STIG, målare, skulptör, konsthantverkare, f. i Lindesbergs församl., Västmanland, 1909, har
studerat vid h. konstindustriella skolan och tekn. skolan i Sthlm; avlagt tecknings-lärareexamen. Han har målat
motiv från huvudstaden, utfört bokomslag, tecknat reklam och bl. a. modellerat Kung Gustafs folk. —
Stockholm.

SJÖBORG, JOHN Alf Andreas, målare, f. i Landskrona 1887, studier i Sk. målarskolan och Stockholm. Han har
utfört välstämda landskap med mjuk atmosfär samt blomsterstycken. — Malmö.

SJÖDAHL, ANNA Elisabeth, målarinna, grafiker, tecknare, f. 1934 i
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Göteborg. Studier vid Konstfack och akademien. Studieresa till Paris 1962. Hon har utfört figurmotiv i bl. a. olja,
pastell, akvarell och även framställningar av kosmiska skeenden i tyngdlösa, svävande bilder. — Repr. i N. M.

SJÖDIN, ROLF Bertil, målare, tecknare, grafiker, f. 1938 i Tors-hälla, d. 1966 därstädes. Sporadiska
modellstudier och företog en studieresa till England och Danmark 1963. Utfört oljemålningar, collage och
monotypier, där en abstrakt bildvärld konkretiserats. — Repr. i Eskilstuna mus., Södermanlands läns landsting
och i Nyköpings stads och Eskilstuna stads samlingar.

SJÖGREN, John Anton Alexander (ALEX),



målare, f. i Kalmar 1899, elev bl. a. hos William Nording. Han har målat landskap från Ölands Alvar och kuster.
— Repr. i Kalmar, Växjö och Kristianstads museer. — Kalmar.

SJÖGREN, ANNA Martina, målarinna, f. i Malmö 1883, d. i Barse-bäckshamn 1954; har studerat i Dresden,
München och Wien samt under resor i Italien. Hon har målat porträtt och figursaker med sydtyskt bondfolk,
djurbilder, särskilt får, samt landskap och hamnstycken med tyska och svenska motiv; altartavla i Lacka-länga.
Koloriten är vanligen nedstämd, men harmonisk. Off. verk: Altartavla i Lackalänga gravkapell, Malmöhus län.

SJÖGREN, Carl ARTHUR, målare, tecknare, f. i Stockholm 1874, d. där 1951, har studerat vid
Konstnärsförbundets målarskola. Han framträdde först som målare, t. ex. med Eftermiddagssol, men har
sedermera mest ägnat sig åt illust-rationskonsten. S. har gjort teckningar, omslag etc. åt flera av Strindbergs
arbeten, ritat ett stort antal smakfulla ex-libris m. m. 1911—17 utgav han Sv. Ex-libristidskrift. — Repr i N. M.,
K. B., U. B.

SJÖGREN, CHRISTER,

formgivare, f. 1926. Studier vid Konstfack

och vid akademiens skulpturskola 1953—58. Erhöll Ester Lindahls resestipendium 1961 och —62. Deltagit i
åtskilliga separatutst. i Sverige. — Repr. i bl. a. M. M., i mus. i Belgien, Tel Aviv, Valencia.

SJÖGREN, HOLGER John Edvin, målare, f. i Hornaryd, Småland, 1905, stud. i Göteborg och utlandet. Han har
målat djurmotiv, landskap och hamnstycken i dämpade färger samt väl komponerade blomsterstilleben i god
kolorit. — Göteborg.

SJÖGREN, LARS Johan Edvard, målare, tecknare, grafiker, f. 1931 i Karlstad. Studier vid Skånska målarskolan
i Malmö och studieresor till Frankrike, Holland. Arbetar abstrakt med ett estetiskt raffinerat kalligrafiskt måleri.
— Repr. i Mo. M., Värmlands mus. i Karlstad o. Karlstads stads samling. — Karlstad.

SJÖGREN, LENNART, målare, författare, f. 1930 på Öland. Studier vid Börge Hovedskous målarskola i
Göteborg och hos Ivån Griinewald och Signe Barth. — Repr. i Föra kyrka på Öland och i flera konstför. —
Böda, Öland.

SJÖGREN, NILS Axel Gustav, skulptör, f. d. professor, f. i Stockholm 1894, d. där 1952; har studerat i
Frankrike och Italien; ord. professor vid akademien 1938—41. Bland hans arbeten märkas en relief till
stadsbiblioteket samt portalrelief till Liljevalchs konsthall, båda i Stockholm, Vasabrunnen i Kalmar, Finn
Malmgren (Uppsala), Olaus och Laurentius Petri (i Örebro), Sjuhäradsbrunnen i Borås, Systrarna
(Mosebacketorg, Sthlm), fontänen Tragos (framför Stadsteatern, Malmö), Sjömannen (Djurgården, Sthlm) samt
monumentalbrunnen i Skara. — S:s skulpturer äro genomgående dekorativt hållna; hans staty över Finn
Malmgren utmärkes genom kärv energi. — Repr. i Mo. M., M. M., Norrköping och G. K. M., Gävle, Borås,
Sandviken, Lund etc.

SJÖGREN, RUTH Sigrid Linnea, målarinna, f. i Södertälje 1885, stud. hos Berggren och Otte Sköld samt i Paris.

27 — Svenska konstnärer
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Bland hennes arbeten märkas stadsmotiv från Paris, Växjö och Sthlm, kustpartier från Bohuslän samt blommor,
även figur-saker, t. ex. flickor i trädgård. Koloriten frisk, kompositionen harmonisk. — Stockholm.

SJÖHOLM, Johan Henrik, målare, f. i Göteborg 1804, d. 1842. Han var en ganska anlitad porträttör i
göteborgstrakten. — Repr. i G. K. M.

SJÖHOLM, KARL,

målare, grafiker, f. 1901 i Torhamn, Blekinge, studier i ett flertal länder, bl. a. i Tyskland, Frankrike, England,



Spanien och U. S. A. Han har i en frisk kolorit utfört psykologiskt uppfattade porträtt, figursaker i interiör,
folkloristiska motiv och säkert gjorda etsningar. — Torhamn.

SJÖHOLM, WILHELM, tecknare, målare, f. 1903 i Stockholm, d. 1974, utb. vid Tekn. skolan och studieresor
till Tyskland, Holland och Frankrike. Har främst målat porträtt men även stilleben, religiösa allegorier etc.

SJÖLANDER, TURE, fotograf, fotografiker, filmkonstnär, f. 1937 i Sundsvall. Studier vid Slöjdföreningen.
Arbetar fotografiskt med okonventionella ristningar, penslingar och avtryck som förvandlas till visioner av
ökenlandskap, skräckfantasier etc. Också framträtt med ett slags fotografiskt popkonst, bl. a foton överförda i
monokrom silk-screen i blått, rött, grönt. —Repr. iN.M., Mc .M., Sundsvalls mus., Museum of Modern Art i
New York.

SJÖLANDER, Gustav WALDEMAR, målare, grafiker, f. i Göteborg 1906, har studerat på Slöjdföreningens
skola samt på Valand i hemstaden. Han har målat naivis-tiska figursaker, t. ex. Mor och dotter, landskap med
bohuslänska motiv, senare även fr. Mexico i grälla färger, interiörer, landskap och stilleben samt gjort litografier.
— Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Norrköp. mus., Nationalmuseum i Mexico City etc. — Oaxaca, Mexico.

SJÖLIN, EBBE,

konstsmed, målare, f. i Limhamn 1922. Arb. framför allt med ett fantasirikt och gediget konstsmide, på senate år
även m. måleri i brinnande färger. Off. arb.: Skulpturer Allm. Sjukhuset och Öresunds-gården Malmö, målningar
Sv. Handelsbanken o. Oxie Härads Sparbank i Malmö.

— Repr. i M. M., Nordiska museet, Sthlm, Falsterbo museum, Limhamns museum.

— Limhamn.

SJÖSTEDT, KJELL Magnus, målare, f. i Grimslöv, Småland, 1893, d. i Ystad 1951; har studerat i Berlin och
Paris samt under resor i olika europeiska länder. Han har målat naket i landskap, strandmotiv från Skånes syd-
och västkust, skogspartier etc. Ganska summarisk behandling med mjuka valörer. — Repr. i Tomelilla mus.

SJÖSTRAND.

1. CarlJohan S., målare, f. 1789, d. 1857. Han studerade vid akademien och var ytterst produktiv. S. utförde
porträtt, landskap och historiska motiv, vanligen av ganska schablonmässig art. Några porträtt t. ex. av dottern
Cordula, visa dock ingående karaktärstudium. — Repr. i Stockholm stads samlingar.

2. Carl Eneas S., den förres son, skulptör, f. i Stockholm 1828, d. där 1906. Han studerade vid akademien samt i
Köpenhamn. S. for 1856 till Finland och var bosatt där ända till året före sin död. Han upptog nationella ämnen i
finsk skulptur, vilka ofta utformades med monumental kraft. Nämnas må: Kullervo sliter sönder sina lindor,
Kylliki (båda i Ateneum, Helsingfors), Väinömöinens sång (fris på universitetshuset, Helsingfors), staty över
Porthan (Åbo) samt byst av Runeberg (G. K. M.).

3. Carl Axel (ACKE) S., sonson till S. 1, målare, f. i Stockholm 1875, d. i London 1927. Han var autodidakt och
utbildade sig under resor i Tyskland, Holland, Spanien, England o. s. v. S. har målat porträtt, figurtavlor, bl. a.
gruvarbetare och sjöfolk, hamnstycken med fiskebåtar, gatumotiv, särskilt från Palma, o. s. v. Utförandet är
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brett, koloriten kraftig med statka kontraster. — Repr. i N. M., G. K. M,, M. M.

4. HELMI Gunhild S., den sistnämndes maka, dotter till S. 2, målarinna, f. i Helsingfors 1864, d. på 1950-talet i
Sthlm; stud. i hemstaden och München, resor i ett flertal länder. Hon har utfört välstämda landskap med motiv
från bl. a. Mallorca och södra Sverige.

SJÖSTRAND, JOHN, målare, tecknare, f. i Kalmar 1875, d. där 1848. Han har utfört kustlandskap och särskilt
en mängd gatumotiv från födelsestaden, vanligen tecknade, även utgivna i bokform. Även gjort dek. i Odd



Fellow och Hotell Witt, Kalmar.

SJÖSTRAND, KNUT, målare, f. i Skivarp, Skåne, 1861, d. 1942. Han studerade i Stockholm och Köpenhamn
och har målat fantasifigurer t. ex. ”Trojanska hästen”, samt blomsterstycken.

SJÖSTRÖM, Christen ALBERTEmhard målare, f. i Nyköping 1883, d. 1963 i Norrköping; har studerat vid
akademien. Han har utfört porträtt, mjuka naket-målningar, stadsmotiv samt landskap, bl. a. höststämningar o.
motsolsbilder, ävensom karikatyrer i ”pappersskulptur”. — Repr. i N. M., Mo. M. och museerna i Norrköping
och Linköping samt H. K. M.

SJÖSTRÖM, Johan ALFRED, skulptör, tecknare, f. i Årsunda, Gävleborgs län, 1843, d. i Stockholm 1896. Han
modellerade en del smärre skulpturer och graverade även några medaljer. S. verkade dessutom som
teckningslärare vid flera skolor i huvudstaden och utgav böcker och planscher för teckningsundervisningen.

SJÖSTRÖM, FRITZ,

målare, skulptör, f. 1923 i Kiruna. Studier vid Valand och akademien. Studieresor i Europa. S. prövar många
medier från blyerts till koppar och hans målningar och akvareller har värme och spontanitet. Off. arbeten:
Kopparport till Vantörs kyrka i Högdalen 1959, glasfönster i Kristinebergs

församlingshem 1965, trappräcke med skulptur ”Bollspel” till KFUM Örebro 1965- Teckningar till ”Visor i
närheten”, egen samling 1965. — Repr. i N.M., G.K. M., Luleå mus., arkivet i Lund och H. M. K. — Stockholm.

SJÖSTRÖM, Mana (MAJA), textilkonstnärinna, f. 1868 i Raus, Malmöhus län, d. 1961 i Rom. Studier vid
Tekniska skolan i Sthlm, därefter konstnärlig ledare hos handarbetets vänner i Stockholm. Studieresor till Paris,
London, Italien. Föreståndare för den textila modellverkstaden vid Ragnar Östbergs Stadshusbygge i Sthlm 1916
—23. Utförde även möbeltyger till Hallwylska palatset, antependium till Sthlms Storkyrka och mässhake till
Sofia-kyrkan i Sthlm. Broderade i en personligt artistiskt teknik med gnistrande färgfantasier.

SJÖSTRÖM, LARS,

målare, grafiker, och författare, f. i Växjö 1942. Studier vid An Center Collage, Los Angeles samt för Bruno och
Salvador Dali. Resor i Spanien, England, Frankrike och USA. S. är surrealist och idag ett av de internationellt
mest framträdande namnen inom den fantastiska realismen, med omväxlande kall eller dramatiskt varm kolorit.
Även medförfattare i boken på Verklighetens Tröskel, som behandlar parapsy-kologien. — Repr. i Smålands
museum, Växjö, Västergötlands Museum, Skara, Vänersborgs museum, Museo Maricel Sitges, National
Museum Budapest, Norton museum Florida. — Göteborg.

SJÖSTRÖM, LARS Petter, hamnkapten, målare, f. i Råå, Skåne, 1820, d. i Malmö 1896. Han var självlärd och
utförde på lediga stunder tavlor med fullriggare, eller ångbåtar med särdeles frisk behandling av luff och vatten.
— Repr. i Göteborgs och Malmö sjöfartsmu-seer, Helsingborg och Råå mus., Nord. mus. i Stockholm etc.

SJÖSVÅRD, JOHN Edgar Melker, målare, grafiker, f. i Linköping 1890, d. 1958 i Sthlm; har studerat vid H. K.
S., teckningslärareexamen 1915. Han har ut-
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fört tavlor med hästar och militära motiv samt verkat på bokkonstens och reklamkonstens områden; utgivit
mönsterteckningar för dek. måleri, kyrkl. konst, och konsthantverk, medalj för ryttarolympia-den 1956 etc.

SJÖWALL, BERNT Olof, målare, tecknare, f. i Kalmar 1936. S. är autodidakt och gjort studieresor till Holland,
England, Canada, USA. Han utför romantiska, lugna och välstämda landskap från Öland och Småland, ofta i
nostalgisk anda. Men även stilleben och interiörer förekommer. Off. arbeten: Triptyk olja, So-cialförvaltn. Växjö,
och Åldringscentrat Hovslund, Växjö (matsalen). — Repr. i Kalmar museum, Växjö kommun o Kalmar
kommuns samlingar, samt landstingen i Växjö o. Kalmar. — Kalmar.



SJÖVALL, HARALD, tecknare, f. d. lektor, f. i Trelleborg 1886, d. i Falun 1955, stud. i utlandet. Han har utfört
affischer och bokutstyrslar, dekorativa väggmålningar, illustrationer till spexet ”Uarda” etc.

SJÖÖ, GUSTAF Arvid, målare, grafiker, f. i Urshult, Småland, 1902, d. 1969; elev hos Wilhelmson och på
akademien, studieresor utomlands. Han har utfört vederhäftiga porträtt, interiörer, landskap med figurer,
byggnader etc. — Repr. i Mo. M., Kalmar, Växjö, Borås, Jönköpings museer samt Tessin, Paris.

SKAGERFORS, Anden Olof (OLLE), målare, tecknare, f. 1920 i Skövde. Studier vid Slöjdföreningen och vid
Valand. Studieresor till bl. a. Frankrike och England. S. är en sensibel företrädare för den koloristiska
västkusttraditionen och målar i en blond färgskala. — Repr. i N. M., G. K. M. och S. M. K. — Göteborg.

SKAGH, Kar! HENRIK Wilhelm, målare, f. i Uppsala 1887, d. i Fjärsås 1946. Han studerade bl. a. hos Otte
Sköld, i Paris och Köpenhamn samt under resor i utlandet. Bland S:s arbeten märkas landskap från Halland,
skärgårdsbilder med båtar och stugor samt snöstycken, vanligen

hållna i ljus, klar färg och utförda i bred teknik. — S. var även konservator.

SKALD, SVEN Erik,

målare, tecknare, f. i Stockholm 1905, elev bl. a. hos Griinewald. Han har målat figur-saker, landskap, särskilt
från Stockholmstrakten, t. ex. Marsdag, Aspen, samt stilleben. — Stockholm.

SKANS, Gustaf ESKIL, målare, grafiker, f. i Eskilstuna 1905, studier vid Malmö tekn. skola. Han har i en klar
kolorit utfört kustlandskap och stilleben. — Malmö. — Repr. i Kristianstads museum.

SKARP, BIRGER Frednk, målare, tecknare, grafiker, f. 1930 i Västerås, d. 1972, utb.: Uno Lindberg, Lennart
Rodhe och Pierre Olofsson och vid akademien. Studieresor till Frankrike, Spanien, Italien och Paris. Började med
gråtonade kompositioner och fortsatte med ett mera spontant målningssätt. — Repr. i Eskilstuna konstmus.,
Eskilstuna stads, Västerås stads och Sthlms stads samlingar.

SKARSTEDT, HEDVIG Frideborg Paulina,

målarinna, f. i Lund 1869, d. där 1954, har studerat på målarskolor i Stockholm och Köpenhamn samt i utlandet.
Hon har utfört porträtt, bl. a. kopior efter äldre målningar till länsresidenset i Linköping och
Lantbruksakademien, Sthlm, samt välstämda landskap med motiv från Skåne, Skagen och Bornholm.

SKAWONIUS, SVEN ERIK, målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1908, studier vid tekn. skolan och
akademien. Har bl. a. utfört dekorativa arbeten, dekorationer till Dramatiska teatern och Kungl. teatern, måln. och
rumsdekoratio-ner i restauranger i Sthlm, tapeter, bokband, glas, silver, textilier m. m. Var 1935—39 konstnärlig
ledare vid Uppsala-Ekeby AB, 1944—50 vid Kosta och fr. 1953 åter vid Uppsala-Ekeby AB. — Repr. i N. M.,
teatermus. i Drottningholm, Oslo, Konstind.-mus., Victoria and Albert
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mus., London och Kunstgewerbemus. i Zürich etc. — Stockholm.

SKERFE-NILSSON, INGRID, textilkonstnärinna, f. i Stockholm 1918. Utb.: H. K. S. Atb. f. Libtaria. Egen
textilateljé i Uppsala från 1951. Utf. ryor och flossamattor i moderna mönster och starka färger. Off. arb.: Matta
Domkyrkan Luleå, basselisse Maria församling Sthlm m. fl. — Uppsala.

SK ILL, EDWARD,

engelsk-svensk grafiker, f. nära London 1831, d. i Stockholm 1873. Han kom till Sverige 1865 och utförde en
massa porträtt och andra illustrationer i träsnitt för Ny illustrerad tidning. Tekniken var mjuk och vårdad.

SKIÖLD, BIRGIT,

målarinna, grafiker, f. 1923 i Stockholm. Studier vid Konstfack och i London och Paris. Studieresa till Italien



1954. Hon har utfört akvareller med landskap och stilleben i abstrakt form. — Repr. med grafik i N. M.

SKJÖLDEBRAND, Anders Fredrik, målare, skald, f. i Alger 1757, d. i Sthlm 1834. Han har utfört landskap och
gravyrer i akvarell samt utgivit album: Voyage pit-toresque au Cap Nord. Han har också gjort bilder från
Trollhättefallen. — Repr. i N. M., K. B., Uppsala univ. bibi., Nortköp. museum, Göteborgs hist. mus.

SKJÖLDEBRAND, ERIK Bogislaus, militär, målare, f. i Stockholm 1816, d. i Södertälje 1866. Han studerade i
Italien, där han bl. a. målade några petigt utförda genretavlor; efter hemkomsten utförde S. även porträtt i ett
dilettantmässigt manér. — Repr. på Gripsholm.

SKOGHÅLL, Carl David FOLKE, målare, tecknare, grafiker, f. 1921 i Åmål. Studier vid Tekniska skolan i
Sthlm och vid

H. K. S. samt vid akademien i Helsingfors och i Paris. Studieresor till Frankrike, Spanien, Italien och Grekland
Från början arbetade han i en realistisk stil men omkr. 1950 övergick han till ett expressivt måleri.

— Repr. i Karlstads och Örebros museer och i Institut Tessin i Paris.

SKOGLUND, Carl GUSTAF, målare, grafiker, f. 1923 i Ingelstad, Ö. Torsås socken, Kronobergs län. Studier för
Arne Blomqvist i Borås och vid Valand. Studieresa till Spanien. Målar expressionistiska landskap och
modellstudier i ett fåtal färget. — Repr. i museerna i Växjö och Borås, Hallands konstförening i Halmstad och
Sthlm stad. — Halmstad.

SKOGLUND, JEAN Fredrik Theodor, målare, skulptör, grafiker, f. i Stockholm 1908, d. 1948, stud. på
Blombergs målarskola, Sthlm. Han har utfört porträtt samt sommar- och framför allt vinterlandskap med motiv
från skärgården.

SKOGLUND, WILHELM Harald, målare, grafiker, f. i Tällberg, Dalarna, 1895, har studerat vid Althins
målarskola och akademien i Sthlm. Han har utfört goda porträtt, särskilt av barn, samt landskap med gamla
gårdar, höstmotiv etc. — Repr. i Leksands galleri och Västerås konstförening. — Tällberg.

SKOOG, KARL Frednck, svensk-amerikansk skulptör, f. i Väse, Värmland, 1878, d. 1933- Han har i U. S. A.
blivit uppburen som skulptör och har bl. a. skapat monument över Perry (Malden, Mass.) samt minnesmärke över
amerikanska soldater, fallna i världskriget (Cambridge, Mass), medaljer m. m.

SKOOG, NILS Erik Roland, tecknare, grafiker, musiker, f. i Stockholm 1921, stud. bl. a. vid akademien. Han har
gjort etsningar, t. ex. landskap och interiörer: Trappuppgång. — Repr. i N. M. med grafik och tygtryck. —
Stockholm.

SKOTE, SUNE Erik Gustav, målare, tecknare, grafiker, f. 1919 i Stockholm. Autodidakt. S. var till en början
konkretist och sedermera realist. Målar kustlandskap från Mellansverige och Grekland i en ljusfylld kolorit. —
Repr. i N. M., Lidingö stads samling och i H. M. K.

— Lidingö.
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SKOTTSBERG, LYDIA Mat bilda, målarinna, tecknare, f. i Karlshamn 1877, d. i Stockholm 1948, stud. bl. a.
vid akademien i Sthlm samt under resor i utlandet. Hon har målat välstämda landskap, stadsmotiv och
blomsterstycken; dessutom tecknat bokomslag. — Repr. i N. M. och U. B.

SKO VD AL, PER O MUND, målare, tecknare, f. 1920 i Norge, numera svensk medborgare. Studier vid Otte
Skölds målarskola. Studieresor till Italien, Frankrike och Spanien. S. målar förenklade landskap med anknytning
till västkustmåleriet. — Repr. i Mo. M. och Sthlms stad.

SKOVGAARD, JOAKIM Fredenk, dansk målare, tecknare, grafiker, skulptör, keramiker, bokkonstnär,
professor, f. 1865 i Köpenhamn, d. 1933 därstädes. Studier vid danska konstakademien. S. vat huvudgestalten



bland de danska konstnärer, som på 1890-talet sökte sig fram till en förenklad dekorativ form. S. besökte
upprepade gånger Sverige och har utfört absidmosaiken i Lunds domkyrka 1921—27. — Repr. förutom i danska
samlingar i N. M., G. K. M., M. M. och Arkivet i Lund.

SKREDE, OLLE,

målare, grafiker, f. i Vänersborg 1910, har studerat vid olika målarskolor i Sthlm. Han har bl. a. målat landskap
från västkusten och utfört ett stort antal reklamteckningar. — Göteborg.

SKUM, NILS NILSSON, se Ndsson-Skum.

SKUPIN, RYSZARD, målare, skulptör, f. 1930 i Frankrike. Studier vid Högskolan i Poznan, Polen,
Konstakademien i Marseille, Frankrike, som Franska regeringens gäst. Hans staffli-målningar, väggmålningar,
skulpturer vittnar om mångkunnighet. Han vann 1967 l:a pris vid Konstakademien i Paris. — Repr.
Nationalmuseum, Warszawa samt Museerna i Poznan, Szczecin, Olsztyn i Polen, Ravenna i Italien, samt
Historiska Museet, Stockholm.

SKÅNBERG, CARL Emmerik, målare, f. i Norrköping 1850, d. i Stockholm 1883. Han studerade vid
akademien och for sedan till Paris, varifrån han gjorde resor till olika länder. S. målade kustmotiv från Skåne,
höst- och vinterlandskap, hamnstycken från Holland o. framför allt kanalmotiv från Venedig. Han målade
laguner, fiskarbåtar och gamla palats i glada färger och glittrande solsken eller i silvergrått regnväder med
sällsynt fint gjorda reflexioner i den våta stenläggningen. Som kolorist hör S. till våra främsta 1800-talsmålare.
Bland hans tavlor märkas: Ca-nal Grande i Venedig, Vinter, motiv från Eriksbergsområdet, Hamnstad i Holland
(alla i N. M.), Trädgård utanför Rom och Sjöstycke från Venedig (båda i G. K. M.), Fiskebåtar (i W.) samt
Strandparti från Arild (M. M.).

SK Arm AN, ERIK

målare, f. i Skara 1884, d. där 1949, har studerat vid h. konstindustriella skolan, Sthlm, samt i Paris;
teckningslärare i Visby. Han har målat gotländska landskap, djur samt välkomponerade stilleben.

SKÄRMAN, Anders Olof GÖRAN, målare, tecknare, f. i Ulricehamn 1906, stud. vid akademien samt under
resor i flera länder. Bland hans arbeten må nämnas en al-secco-målning i h. a. läroverket i Karlskrona, skolor i
Linköping, gatumotiv, landskap och interiörer med figurer, även utfört teaterdekorationer. — Repr. i Karlskronas
museum och L. U. K. — Linkö-ping.

SKÖLD, ERIK Waldemar, målare, konservator, f. i Halmstad 1895, d. 1965, utb.: på Valand samt vid tekn.
skolan, Sthlm. Han har målat landskap med typisk hallandsnatur, ensamma träd etc., dessutom konserverat
kyrkliga föremål, bl. a. i Hedareds stavkyrka. — Repr. i Halmstads museum, Varbergs stadsbibl. och Karolinska
sjukh. i Sthlm.

SKÖLD, Joseph Adolf Johannes OTTE, målare, f. d. professor, f. i Wuchang, Kina, 1894, d. 1958 i Stockholm;
studieresor i Frankrike, Italien o. s. v. Egen målarskola
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i Sthlm sedan 1928, prof. vid akademien 1938—42, direktör där 1941—50, sistnämnda år överintendent vid N.
M. Hans tidigare arbeten äro starkt påverkade av abstrakt, franskt måleri, senare har S. utfört sirligt hållna
gatupartier, utsikter över hustak etc., vanligen i en gråtonad, diskret kolorit. Hans sista dukar uppta porträtt,
figursaker, landskap och stilleben med bredare penselföring och kraftig kolorit. S. har gjort fresken Folkvisan i
Göteborgs konserthus, mosaiken Avskedet, Skogskyrkogården i Sthlm, Flickan och den döda fågeln (Malmö
krematorium) samt dekorationer till teatern. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., Norrköpings mus., W.,
N. O., Hamburgs Kunsthalle, museet i Lübeck, Ateneum i Helsingfors, Venedig, Louvre i Paris m. fl. st.

SLETTEMARK, KJARTAN, målare, skulptör, f. 1932 i Sunnfjord, Norge. Svensk medborgare. Studier vid



konstakademien i Oslo, vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän o. vid akademien. Utför företrädesvis landskap i pastos
färg och energisk formgivning samt polykroma plastreliefer. Utförde 1966 ett dekorativt plastfönster i
kommunalhuset i Hallstahammar. — Repr. i Mo. M. med bl. a. arbete i plan ”Trappan”.

SLÖÖR, LILLY Ebba Maria f. Tjäder, målarinna, f. i Stockholm 1889, d. 1925; stud på Konstnärsförb:s skola,
vidare i Paris, Tyskland och Schweiz. Hon har målat porträtt, t. ex. av G. Upmark, men mest fjällandskap, ofta
från Norge, hållna i en spröd ton och gärna markerade i få streck. I Stockholms stadshus har S. utfört dörr-
överstycke.

SMEDBERG, FRITZ Lambert, målare, f. i Norrbärke, Dalarna, 1900, har studerat vid akademien samt i Wien
och Paris. Han har målat landskap, mestadels från Norge med kraftigt upptornade bergs-massiv, skummande
forsar och gröna dalar. — Repr. i Gävle museum, Hudiksvall och Västerås. — Mora-Noret.

SMEDBERG, Johan (JOHN),

arkitekt, f. i Stockholm 1851, d. i Malmö

1913. Han studerade vid akademien samt i Paris. S. var lektor i byggnadskonst vid tekn. elementarskolan i
Malmö och har i denna stad ritat flera offentliga byggnader: Museet (gamla, nu ombyggt till stadsbibliotek),
tekniska skolan, elektricitetsverket och riksbankens filial.

SMITH, AXEL Gotthard, målare, grafiker, f. i Eslöv 1891, d. 1970, stud. vid akademien i Köpenhamn, i
München och under resor i Europa. Han har i olika teknik utfört figursaker och en altartavla i Smedby kyrka,
Öland. — Båstad.

SMITH.

1. ERNSTS., målare, f. i Karlshamn 1868, d. där 1945, har varit broderns (se nedan) elev och vidare studerat i
Göteborg. Han har målat mariner, ofta med havet i uppror. — Repr. i Kristianstads museum.

2. WILHELM S., den förres broder, målare, f. d. professor, f. i Karlshamn 1867, d. i Märserum 1949, har
studerat vid akademien, i Paris samt under resor i Italien, Tyskland, Holland, Belgien o. Nordafrika. Var
professor vid akademien 1913—32. Utom kraftfulla porträtt har S. målat färgglada genretavlor med franska och
italienska motiv, vidare vinterstycken med motiv från Dalarna samt flera dukar med fiskarfolk från Blekinge.
Nämnas må: Vinterdag i Dalarna, Osteria och Marknad (alla i N. M.), i Brügge och Tröskning (båda i G. K. M.)
samt Italienskt lantfolk (M. M.). Kraftig, men välstämd färg samt monumental hållning utmärker vanligen S:s
målningar. — Även repr. i Karlskrona och Gävle museer.

SNACK, JOHAN,

grafiker, f. i Sthlm 1756, d. där 1787; studerade vid akademien. Han stack i koppar åtskilliga porträtt, bl. a.
Reuterholm och Linné, veduter från Stockholm samt bokillustrationer, allt av ganska medelmåttigt värde. —
Repr. i N. M., K. B., U. B. och Gripsholm.

SNÄRESTADSMÄSTAREN,

en till namnet okänd målare, verksam i

Skåne och Danmark i mitten av 1300-talet.
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Han har i en kraftig, figurrik stil utfört målningar i Snårestads, Bjäresjö samt i Danmark i V. Broby (Sore)
kyrkor.

SOHLMAN, SIGNE,

målarinna, tecknare, textilkonstnärinna, f. 1854 i Stockholm, d. 1878. Studerade vid akademien. 1876 tecknade



hon för Alme-dahls linnefabriker ett mönster med drak-bård för duktyg i damast, som ännu på 1960-talet ingick i
fabrikens tillverkning. — Repr. i N. M. med en teckning “Skolgossens sommarminne1’.

SOLBRECK—MÖLLER, Inga Margareta (INGA-GRETA),

tecknare, grafiker, reklamkonstnär, f. 1918 i Sandarne, Gävleborgs län. Studier vid Otte Skölds målarskola, vid
Konstfack i grafik och bokkonst och vid Anders Beckmans reklamateljé. Studieresor i Europa. Utfört
huvudsakligen abstrakt komp. affischer. — Repr. i N. M., Cleveland University Exhibit i Ohio, U. S. A.

SOLLAR, se Akos J.

SOLIDAN, SELIM,

målare, grafiker, f. 1910 i Borgå, Finland. Bosatt i Göteborg sedan 1945. Studier vid Ateneum i Helsingfors och
Académie Julian i Paris. Studieresor till Belgien, Frankrike, England och Spanien. Påverkad av Ragnar Sandberg
målar han romantiska landskap inskrivna i ett nät av konstruk-tionslinjer. — Repr. i G. K. M. — Göteborg.

SOMMARIN, PAUL Edvin, målare, grafiker, f. i Hässleholm 1881, d. i början av 1960-talet; har bl. a. studerat i
Tyskland (Dachau). Han har målat väl-stämda landskap med motiv från nordöstra Skåne med skogar och åsar;
dessutom skurit träsnitt med liknande motiv.

SONESON, NILS,

målare, f. i Bjuv, Skåne, 1889, d. 1965; har studerat i Tyskland, Frankrike och Italien. Han ha målat figurtavlor
samt landskap med skånska motiv, hållna i få, harmoniska toner. — Repr. i Vikingsbergs mus., Helsingborg.

SONNE, J0RGEN Valentiv, dansk målare, tecknare, grafiker, f. 1801 i Birkerod, Danmark, d. 1890 i
Köpenhamn. Studier vid konstakademierna i Köpenhamn och München. S. är framför allt känd för sin fris på
Thorvaldsens mus. i Köpenhamn och ”En konfirmation i S. Petri kyrka i Malmö”, som han målade under ett
besök i Sverige 1844 och som finns i M. M. Han är även repr. i Arkivet i Lund.

SOOP, BRITA, f. Kjellberg-Juel, målarinna, f. i Köpenhamn 1904, elev av modern, Astrid Kjellberg, vidare
studier i Paris, Tyskland och Danmark. Hon har utfört landskap samt skickligt kopierat gamla porträtt, bl. a. för
Nyköpings slott, Drottningholms teatermus., Kalmar slott o. s. v.

— Enskede.

SPAAK, LARS Oskar, skulptör, målare, f. i Stockholm 1927, elev hos Grünewald och Lena Börjeson. Han har
utfört stora, dekorativa väggmålningar i offentliga lokaler och mosaikvägg i Örebro allm. sjukkass. lokal. —
Repr. i Örebro och Västerås mus. — Glanshammar.

SPADOLINI, ALBERTO, målare, f. 1917 i Milano, Italien, d. 1973. Studier i Rom, Bologna och Paris. Varit
bosatt i Sthlm flera år. Har haft utställningar i Venedig på Biennalen 2 ggr, i Florens, Paris, Sthlm och Malmö.
Målat gatu-motiv men framför allt teater- och danssce-ner och ofta på ett mästerligt sätt lyckats fånga rörelsen i
dansen. 1932 målade han dekoren till Operan i Monte Carlo. Erhållit Prix Ross de Mariel, Archive de la Dance à
Paris, grundat av svensken Rolf de Maré.

— Repr. i Moderna Mus., i Rom, Musée de l’Opéra i Paris, Operan i Monte Carlo, Operan i San Francisco och
Sacré Coeur, Bradford, U. S. A.

SPARRE, adlig ätt, av vilken flera medlemmar varit konstnärer.

1. AXEL S., militär, målare, f. i Visby 1652, d. på Brokind, Östergötland, 1728. Han synes ha varit autodidakt,
men var dock en habil porträttör och har t. ex. gjort ett gott konterfej av Karl XII (på Grips-
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holm). — Även repr. i Drottningholms slott och Stat. Hist. museum.



2. AXEL 5., målare, f. på Sundby 1674, d. omkt. 1716, utförde miniatyrer, t. ex. en målning på Drottningholm
med Ulrika Eleonora, omgiven av uppvaktning.

3. Carl AXEL Ambjörn S., kapten, målare, f. 1839, d. 1910. Han var elev hos F. Fagerlin i Düsseldorf och har
utfört några porträtt samt historiska motiv och genretavlor.

4. EMMA Josefa S., f. Munktell, den förres hustru, målarinna, f. på Grycksbo, Dalarna, 1851, d. i Rättvik 1913.
Hon studerade i Paris och har målat goda porträtt, bl. a. en grupptavla av familjen Wachtmeister (Johanneshus),
dessutom genremotiv, tavlor med folksägner etc. — Repr. N. M. och Norrköp. mus.

5. ERIKS., målare, krigare, f. omkr. 1682, stupade vid Stralsund 1716. Han har utfört åtskilliga porträtt i
miniatyr, bl. a. Karl XII.

6. KONRAD S., bror till S. 2, målare, f. i Stockholm 1680, d. på Malma, Västergötland, 1744. Han gjorde
vidlyftiga resor, bl. a. i Orienten, och målade därunder pa-schor, turkinnor etc. (flera arb. i Uppsala univ.). —
Repr. i N. M. och Krigsarkivet.

7. MARTA Augusta Karolina Emma Axeldotter S., gift Améen, se Améen, Märta.

8. Pehr LOUIS S., af Sövdeborg, f. i Gra-vellona, Italien 1863, d. 1964; har studerat i Stockholm och Paris, var
bosatt i Finland 1890—08, där han utförde flera porträtt samt figurtavlor med allmoge, t. ex. Middagen
(Antellska saml., Helsingfors). I Sverge har S. målat ett stort antal vederhäftiga porträtt, t. ex. Vindragarlagets
ålderman (Stadshuset, Sthlm). Jules Åkerman (Serafimerlas.), J. Sjöqvist (Karolinska inst.), ärkebiskop
Söderblom (Uppsala domkapitel), vidare altartavla i sv. kyrkan i Washington, stadsmotiv, bl. a. från Visby,
takmotiv i N. M., landskap m. m. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., Ateneum och

Nationalmus. i Helsingfors, London, Brooklyn etc.

9. EVA Hedvig Vilhelmina Johanna S., f. Mannerheim, den förras maka, konsthantverkare, f. 1870, har studerat
på tekn. skola och varit slöjdlärarinna på Ateneum, Helsingfors. Hon har utfört förnämliga bokband, adresser etc.

SPARRGREN, LORENS Svensson, målare, f. i Göteborg 1763, d. i Stockholm 1828. Han har studerat vid
akademien, där bl. a. Hilleström var hans lärare, och gjorde sedan en resa till Kina för att lära sig glasmåleri; var
också länge bosatt i Paris. S. återkom till Sverige och vann snart anseende som landets främste miniatyrmålare.
1810 utnämndes han till ord. professor vid akademien. S. målade ett par självporträtt (ett ex. i N. M., ett i
akademien), Karl XIII (G. K. M.), Karl XIV (N. M.) o. s. v. Hans små fina porträtt äro utförda med stor teknisk
skicklighet och karaktäristik, medan koloriten är välstämd, klar och lysande. — Även repr. i akademien och
Norrköpings mus.

SPARRING, BENGT, målare, f. i Leksand 1926. Studier i Paris i unga år, och elev hos Sam Urdin i Leksand.
Utför mest djurmotiv, speciellt fåglar, men man kan även finna vackra interiörer från Dalarna och stilleben, vilka
han målade i början av sin konstnärsbana. Konstnären är numera bosatt i Göteborg, där han har sin ateljé. —
Göteborg.

SPATHON, JOHAN Mauritz, målare, f. i Bosarp, Skåne, 1878, d. i Stockholm 1947. Studerade vid tekn. skola
och i utlandet; har utfört porträtt, välstäm-da landskap o. särskilt dekorativa arbeten i ett flertal herrgårdar samt
större privatvåningar.

SPENDRUP, Fridolf GUNNAR Georg, målare, f. i Asige, Halland, 1900, har studerat för Ollers, Otte Sköld och
Griine-wald, dessutom i Paris. Han har i olja målat porträtt, gatumotiv från Paris, slättlandskap fr. Oland samt
hamn- och kustbilder fr. Västra Sverige. — Stockholm.
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SPIHLER, MATTIAS, stadsarkitekt, d. i Stockholm 1691. Han har bl. a. ritat Katarina och Ulrika Eleonora
kyrkor i Stockholm, den senare påbörjad 1673, samt vidare Sjö och Salsta slott.



SPITZER, EMMA,

skulptris, keramiker, f. 1870, d. 1941 i Lidingö. S. företog upprepade studieresor till Italien och sysslade
huvudsakligen med keramik och skulptur i lera, bl. a. kopior av egyptiska konstverk och byster och reliefer. —
Repr. med ett självporträtt i terrakotta i Mo. M.

SPOLÉN, ERNST Oskar Hugtbert Calix-tus,

arkitekt, konsthantverkare, målare, skriftställare, f. 1880 i Halmstad, d. 1973-Stud.: akademiens arkitekturskola
1903— 05, Möbelarkitekt vid Stockholms stadshusbygge 1911—19, och svarade bl. a. för utformningen av
praktmöbler till ”Gyllene salen” och salen "Tre kronor” och utförde bl. a. en bonad i linnedamast föreställande
Stockholms stadshus tillblivelse 1926.

SPRENGEL, se Åkerblom-S.

SPRINCHORN, Gertrud (GERDA) Linnea,

skulptris, f. på Litselberga, Västmanland, 1871, d. i Stockholm 1951, stud. vid H. K.

S., akademien samt i Paris och Italien. Hon har modellerat folktyper från Dalarna och Lappland, barnporträtt,
fajansgrupper, lampor, statyetter och porträttreliefer i brons, t. ex. Hildegard Thorell (Solna kyrkogård) samt
Linnéstaty (Stenbrohult). — Repr. i N. M., Trelleborgs museum och U. B

SPRINCHORN, BARBRO Helén, textilkonstnärinna, tecknare, f. 1929 i Sundsvall, d. 1973, utb.: Konstfack.
Sedan 1955 var hon fast medarbetare vid Märta Måås-Fjetterström AB, men var i övrigt free-lance. Studieresor i
Europa. Arbetat i gobeläng, applikation och broderi, oftast eftet naturintryck inspirerad av konst, dikt coh dröm.
Hennes tidiga, ofta folkviseaktiga, arbeten ersätts efter hand av

formfastare abstrakta broderiapplikationer såsom ”Båtkaj” eller ”Den långa vintersömnen”. — Repr. i N. M., R.
och i flera hotell och banklokaler.

SPRINCHORN, CARL, målare, f. i Sverige 1887, bosatte sig i New York 1904. Han studerade i Paris och har
utfört goda landskap, genrestycken och stilleben. — repr. i ett stort antal ledande museer i U. S. A.

STAAFF, CARL Theodor, målare, f. i Lillhärdal, Jämtlands 1., 1816, d. i Stockholm 1880. Han studerade vid
akadmien och tjänstgjorde sedermera som teckningslärare vid slöjdskolan. S. målade porträtt, bl. a. Oscar I
(Drottningholm), Markus Larson (G. K. M ), samt Marcus Larsons moder (N. M.). Dessa höra till hans bättre
saker, medan hans övriga alstring är medelmåttig och fantasilös. Nämnas må ett par altartavlor, Rökande pojkar
(G. K. M.), Fiske i månsken, plafond i Jernkontorets byggnad, Sthlm, samt några dörrfält på Ulriksdal. S. utgav
även ett album med litografier till Fänrik Ståls sägner.

STACKELBERG, KARIN, f. Lagerberg, målarinna, f. i Göteborg 1877, d. 1957, studerade i Paris, München o.
London. Hon har företrädesvis målat porträtt i olja och akvarell.

STADHIUS, Billedsnider, även kallad STATIUS OTTO,

tysk skulptör från Lüneburg, verksam i Skåne, där han bl. a. 1610—11 utfört det ståtliga altaret i Petrikyrkan i
Malmö.

STADING, EVELINA, målarinna, f. i Stockholm 1803, d. i Rom 1829. Hon var Fahlcrantz elev och studerade
sedan i Tyskland och Italien. S. har utfört talangfulla landskap med motiv från Albano och Ariccia. — Repr. i N.
O., Östergötlands mus.

STAFHELL.

1. GUSTAF S. d. ä., silversmed, f. 1683 i Björkviks socken, Södermanland, d. 1761 i Sthlm. Var den centrala
gestalten bland
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silversmederna i Sverige under 1700-talets förra hälft. Bland hans arbeten kan nämnas en ståtlig musselformad
dopskål och några stora flerarmade kandelabrar till Rid-darholmskyrkan i Sthlm (nu i Stat. hist. mus.). — Repr.
bl. a. i N. M., Nordiska mus. och på Skokloster och i ett flertal kyrkor.

2. GUSTAF Andreas S. d. y., den förres son, silversmed, f. 1725 i Stockholm, d. 1772 därstädes. S. lärde hos
fadern. Förutom omfattande arbeten till den kungliga silverkammaren, syntes han ha utfört kyrkligt silver och
räknas till en av de främsta bland rokokons silversmeder. Utfört altar-ljusstakar för slottskapellet i Sthlm och ett
antal kalkat till flera kyrkor. — Repr. bl. a. i R. och Kulturen i Lund.

STAHL.

1. Carl MARIO S., tecknare, grafiker, f. i Kiel, Tyskland, 1912; stud. vid konstakademien i Berlin och under
resor i Frankrike och Italien. Han har utfört väl träffade porträtt, figursaker, landskap och reportageteckningar.

2. LOUISE Elisabet Leontine S., i. Lee b Lundberg, den förres maka, skulptris, f. i Luleå 1917; har studerat vid
akademien och i Frankrike. Hon har modellerat väl träffade porträttbyster, och smärre figurer. — Repr. i
Gripsholm. — Malmö.

STALLARHOLM, UNO Viktor Emanuel (Janson),

målare, grafiker, tecknare, f. i Ytterselö, Södermanland, 1894, d. 1974, stud. vid Althins målarskola, akademien
samt under resor i England, Frankrike, Italien och Orienten. Han har utfört folklivsbilder, t. ex. den dråpliga
Slagsmål på auktion, stads-motiv, bondgårdar m. m., dessutom utfört briljanta grafiska blad samt illustrationer, t.
ex. till Fredrik Ströms ordspråk och till Fr. G. Bengtssons ”Röde Orm”. — Repr. i N. M., G. K. M., Eskilstuna
och Östersunds museer, i N. O., München o. s. v.

STANGENBERG, KNUT Viktor, tecknare, f. i Vassunda, Stockholms län, 1871, d. ijohanneshov 1955, har
studerat

vid Konstnärsförbundets målarskola. Han har utfört en mängd teckningar, präglade av strålande humor, i
Söndagsnisse, Strix, Puck och andra skämttidningar, i dagspressen etc.; dessutom har S. utgivit album, i vilka
han gjort både illustrationer och text. — Repr. i N. M., Östersund och G. K. M. och Drottningholms
teatermuseum.

STARBUS, JOHAN,

målare, f. i Amsterdam 1679, d. i Stockholm 1724. Han kom som liten till Sverige och fick här David von Krafft
till lärare. S. blev mycket uppburen som porträttör; hans tavlor utmärkas av säker teckning samt en fin, i
allmänhet blek klarnation med skicklig behandling av accessoirerna. Flera av hans porträtt av kungliga och
adliga personer finnas på Gripsholm, dessutom dukar av hans hand på Drottningholm o. Skokloster. I N. M. ses
också ett par miniatyrer av S.

STARCK, Rut Margit (MAJ), f. Ahlström, skulptris, tecknare, f. i Stockholm 1909, stud. i Stockholm och Paris.
Hon har modellerat porträttskulpturer samt utfört kyrkl. konst för gudstjänstlokaler i Bollnäs, Gävle, Falköping,
Antwerpen etc. — Repr. i N. M. — Danderyd.

STARK, John ALBIN S-.son, arkitekt, f. i Hälsingtuna, Gävleb. 1., 1885, d. 1960, utb.: tekn. högskolan och
akademien, studieresor inom o. utom Europa. Han har bl. a. ritat Nya elemen.-skolan för flickor, Chinabiogra-
fen, Sv.-Eng. mineraloljebol. hus, Folkteatern och östra stationen, allt i Sthlm.

STARK, ANDERS Gustav Magnus, målare, tecknare, grafiker, skulptör, f. 1926 i Byarum, Jönköpings län.
Studier vid Valand. S. har framför allt knutit an till expressionismens landskapstolkning. —Repr. i N. M., G. K.
M., Norrköpings mus. och H. M. K.

STARKENBERG, Carl IVAR, tecknare, f. i Stockholm 1886, d. där 1947. Han har utfört en mängd
humoristiska, ofta politiska teckningar i skämt- och
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dagspressen, serieteckn. ”Rothbom”, album etc. — Repr. i N. M.

STAVUNG, GERTRUD Fredrika, målarinna, f. i S. Sandsjö 1918. Utb.: Otte Sköld, Griinewald, Konstfack.
Målar landskap från södern i stark kolorit. — Repr. i mus. i Växjö. — Stockholm.

STAVTE, BROR Ebbe Gunnar, målare, tecknare, grafiker, arkitekt, f. 1937 i Slättåkra, Hallands län. Studier vid
Slöjdföreningen och Valand. S. är främst känd för sina teckningar och grafiska blad i en utstuderad fantasistil. —
Repr. med grafik i N. M. och G. K. M. m. fl.

STAWERT, DANIEL, målare, verksam i slutet av 1600-talet. Han gjorde flera kopior efter Lemkes
bataljmålningar och har även utfört porträtt i miniatyr. — Repr. i N. M.

STÉEN, DENIS Rune, målare, tecknare, grafiker, f. i Östhammar 1929; stud. på Valand, i Danmark och
Tyskland. Bland hans arbeten i olika teknik märkas landskap och stilleben. — Repr. i N. M. och G. K. M., M.
M., museerna i Norrköping, Karlstad, Hudiksvall o. Eskilstuna, N. O. och S. M. K., Tessinins-titutet, Paris. —
Göteborg.

STEEN, KARL—OLOV Valter, målare, bildhuggare, grafiker, f. 1928 i Jönköping. Studerat för Tullan Flink i
Göteborg o. bildhuggeri i Oberammergau. Målar landskap, oftast akvarell. S. har illustrerat ett flertal böcker, haft
många offentliga uppdrag med större målningar, altartavlor o. bildhuggerier till bl. a. Skara Kommun, Björnrike
Fjällhotell, Vemdalen, många till Skaraborgs läns landsting, ett tiotal kyrkor i Västsverige bl. a. Grästorp-
Tengene- o. Färgelanda kyrkor. — Lerdala.

STEEN, NIKLAS,

arkitekt, verksam på 1680-talet. Han ritade bl. a. partier av Kägleholms och Mariedals herrgårdar samt De la
Gardies gravkapell i Värnhems klosterkyrka. — Repr. med rit-nigar i L. B.

STEENWINKEL.

1. HANS van S. d. ä., flamsk-dansk bygg-mäst., d. i Halmstad 1601. Han uppförde bl. a. Uraniborg på Ven o. var
även verksam vid slottsbyggena i Bohus, Varberg, Halmstad och Svenstorp (Skåne).

2. HANS van S. d. y., den förres son, f. 1587 i Köpenhamn, d. där 1639- Han gjorde bl. a. ritningarna till den
vackra kyrkan i Kristianstad, uppförd i Kristian IV:s stil.

3. OLUF van S., släkting till föregående, byggmästare, d. 1659- Han var bl. a. anställd vid fullbordandet av
Malmöhus och Landskrona slott.

STEFELT, BIRGIT Viola HUdegard, f. 1Viberg,

skulptris, f. i Malmö 1915; studier i Sthlm, Paris etc. Hon har modellerat porträttbyster, reliefer o. s. v. — Repr. i
mus. i Västerås. — Stockholm.

STEFFE, GERALD,

målare, grafiker, f. 1939 i Österrike. Bosatt i Stockholm. Studier vid akademien. Hans konst är starkt påverkad
av wiensk efter-krigssurrealism med deformationer i starka färger. — Repr. i N. M. och M. M.

STELZNER, Carl Ferdinand, tysk-svensk målare, f. i Flensburg 1805, d. 1880. Han utförde ett stort antal
porträtt i miniatyr under vistelse i Stockholm och stack även några blad i koppar. — Repr. i

G. K. M., Hamburg, Fredriksborgs slott i Danmark etc.

STEN, ANDERS Wilhelm, målare, tecknare, f. i Malmö 1903; har på egen hand studerat utomlands. Han har
målat humoristiskt hållna figurtavlor och karikerade porträtt, dessutom gjort skämtteckningar, gärna politiskt
betonade i dagspressen, även illustrerat böcker. — Repr. i M. M. — Malmö.



STEN, JOHN,

målare, f. i Hälsingland 1879, d. på Bali, Indonesien 1922. Han studerade vid tekniska skolan och på
Konstnärsförbundets målarskola i Sthlm, sedermera under åtta
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år i Paris. S. var starkt påverkad av nyare fransk konst och har målat exotiska landskap med bredbladiga träd och
buskar samt ofta med nakna, frodiga kvinnofigurer, påminnande om Renoirs modeller, trädgårdsmotiv och
stilleben. Konturerna äro ofta ganska upplösta, medan koloriten, som i S:s tidigare arbeten var tämligen
nedstämd, senare blev kraftig med starka inslag av rosa och ljust grönt; effekten i hans kompositioner blev då
gobelängartad med färgklangen spelande en avgörande roll. De akvareller han utförde på Bali äro hållna i tunga,
glödande färger. — Han är väl representerad i Hudiksvalls museum, bl. a. med mittpartiet av den stora triptyken
”L’abondance”; vidare i Mo. M. med Sovande kvinna och Landskap från Samsö, i G. K. M. med Trädgård och
Källan, i M. M. samt i W. med Sydländskt landskap och Vårdag från Midi. Även representerad i N. M.,
Norrköpings, Borås, Gävle museer etc.

STENBERG, Hanna Gerda BIRGITTA, skulptris, f. 1928 i Karlstad. Studier vid Lena Börjesons skulpturskola i
Sthlm, i Paris och på resor till Italien, Spanien, Frankrike. S. har utfört bl. a. en relief i sandsten för Östgöta
nations hus i Malmö och även gjort utmärkta porträttskulpturer. — Repr. i M. M. och i Vikingsbergs konstmus. i
Helsingborg.

STENBERG, CARL Johan, dekorationsmålare, målare, tecknare, f. 1864 i Kristianstad, d. 1934 i Stockholm.
Studier vid Slöjdskolan och Tekniska skolan i Sthlm. Studieresor till Italien, München, Düsseldorf. Ägnade sig
mest åt de-korationsarbete bl. a. i Gripsholm men ägnade sig också åt stafflimåleri och gjorde landskap, stilleben
och porträtt. — Repr. i Mo. M.

STENBERG, Albert EDVARD, målare, f. i Grimsby, England, av svenska föräldrar 1883. Har studerat bl. a. på
Valand och i Paris. S. har i ston format utfört målningar, ofta på opreparerad gobeläng-väv, med figurer från
Afrika, tjurfäktningar, Leda och svanen, Salome etc. Hållning-

en är dekorativ med kraftig modellering.

— Repr. i N. M.

STENBERG, Isac Johan EMERIK Gustaf, målare, professor, f. i Stockholm 1873, d. där 1927. Han studerade
vid akademien samt under resor i Tyskland, Holland, Belgien o. Frankrike; professor vid akademien 1909—12.
S. har målat ypperliga porträtt med utmärkt karaktäristik och hållna i sober kolorit. Nämnas må; Anton Genberg
(N. M.), professor Rudin, gruppbilden av Teologiska fackulteten i Uppsala, Oscar Montelius och Gustaf Rydberg
(ett ex. i akademien, ett tillhör Lunds studentkår). Han vistades flera år i Leksand och utförde där ett flertal
genretavlor med dalaallmoge, ej sällan interiörer med varm, artificiell belysning. Bland dylika motiv märkas: I
Skymningstimman (N. M.) samt Likvaka i Leksand (G. K. M.).

STENBERG.

1. Carl Ernst GUNNAR S., målare, f. i Helsingborg 1919, stud. vid Sk. målarskolan och i utlandet. Han har i olja
och akvarell utfört välstämda, vanligen romantiskt betonade landskap, ofta kustmotiv från Kullabygden, gärna i
skymning. — Repr. i Folkets Hus i Göteborg och Halmstad.

2. GUSTAFS., den förres bror, målare, f. i Malmö 1924, studerat vid Sk. målarskolan, i Frankrike o. s. v. I en
harmoniska färg och med fin luftbehandling har han målat skånska kustpartier — även från Danmark

— dessutom gatumotiv från Paris. — Malmö.

STENBERG, August HERIBERT, målare, f. i Trollhättan 1896; utbildad i New York, i Sthlm samt under resor i
Frankrike. Bland hans arbeten märkas modellfigurer, franska stadsmotiv, hamnstycken o. blommor. Särskilt hans



pasteller och temperasaker äro fina i koloriten. — Repr. i Stockholms stadsmuseum. — Stockholm.

STENBERG, THYRA, målarinna, f. i Karlshamn 1885, har studerat i Tyskland och Frankrike, Hon har målat
goda porträtt, särskilt av barn och da-
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mer, samt välstämda blomsterstycken, — Repr. i Lunds studentkår. — Lund.

STENBERG, TURE Johan Axel, arkitekt, f. i Norrköping 1863, d. i Stockholm 1917, studerade vid tekn.
högskolan och i utlandet, bl. a. Förenta Staterna, där han var bosatt i flera år. Han har ritat Grand hotell i Sthlm,
Kemiska och Fysiska institutionerna samt Upplands bank i Uppsala, åtskilliga hospitalbyggnader, badhus i Gävle
och Karlstad m. m.

STENBERG, WILLIAM Daniel, glaskonstnär, f. 1885 i S:t Sigfrids socken, Kalmar län, d. 1962. Autodidakt.
Studieresor i Tyskland 1911 och 1912. Han grundade Gullaskrufs glasbruk i Småland 1927 och har tillverkat
enkelt och funktionellt setvisglas. — Repr. i N. M.

STENBERG, WILLY (Johan), målare, skulptör, f. av svenska föräldrar i Lier, Norge 1921.1 stort format har han
utfört landskap med motiv från Skandinaviska fjällvärlden, hållningen är dekorativ med ofta, kraftig modellering.
Runt om i världen har hans arbeten från senare tids konstskapande blivit mycket uppskattade. Off. arbeten: I
bostadsområden, flertaliga relief- och skulpturarbeten utförda för HSB. Allaktivitetshuset, medborgarhuset
Fyrkanten, Vargön, Vänersborg: ”Arbetet, toner och sägen.” Nya sim- och idrottshallen Karlsborg: ”Aktivitet”.
Kurs- och konferenshotellet, Klaekken, Norge, m. fl. — Repr. i bl. a. Skaraborgs läns konstmuseum, Skara, samt
i Vänersborg och Karlsborgs stads samlingar m. fl. S. är bosatt och verksam i Sverige sedan 1960. — Alingsås.

STENBOCK, MAGNUS, fältmarskalk, målare, konsthantverkare, f. 1663, d. som krigsfånge i Köpenhamn 1717.
En målning av S. finnes i kgl slottet i Sthlm. Under sin fångenskap svarvade han i elfenben utsökta arbeten; en
pokal av denna art finnes på Rosenborgs slott i Köpenhamn. — Repr. i L. B. och Gripsholm.

STENBÄCK, Johan ALRIK,

målare, f. i Torsås, Småland, 1877, d.

1952 i Sthlm; studier vid akademien. Han

har utfört en del korrekta porträtt och figursaker. — Repr. i U. B.

STENDAHL, PER Bertil, målare, skulptör, möbeldesigner, f. i östra Vingåker 1924. Stud. i Köpenhamn samt för
Eskil Skans och Allan Bondesson . Målar i expressionistisk stil landskap och religiösa motiv i stark färgskala.
Har bl. a. utfört altarmålning i Betelkyrkan i Malmö, altarkrucifix i Tyringe kyrka samt teaterdekorationer. —
Repr. i bl. a. M. M., FN-huset samt privata samlingar i Sverige och utlandet. — Malmö.

STENFORS, Carl EDVIN, arkitekt, f. i Karlskrona 1884, d. 1935. Han studerade vid tekn. högskolan och
akademien, var stadsarkitekt i Sthlms län 1920—31. S. har ritat ett flertal privathus och uppgjort stadsplaner.

STENHAMMAR, KERSTIN se Nordlander, K.

STENHAMMAR.

1. Per ULRIK S., arkitekt, f. i Törnevalla, Östergötland, 1829, d. i Stockholm 1875; studerade vid teknologiska
institutet och akademien. Han har ritat flera landskyrkor samt i Sthlm Ersta kapell och Stiftelsen Kon. Oscar I:s
minne.

2. ERNST Wilhelm Emanuel S., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1859, d. 1927; studerade vid tekn.
högskolan och akademien. Bland byggnader i huvudstaden, till vilka han gjort ritningarna, märkas: Grand hotel
Royal, Norrlandsbänken samt flera sjukhus, vidare har han där restaurerat Storkyrkan och Tyska kyrkan. S. har
även ritat ett flertal lasarettsbyggnader i landsorten, vattenverket i Helsingborg, tingshus i Mora, herrgårdar m.



m.

STENHOLM, ERIK Emanuel, målare, f. i Sundsvall 1901, har studerat vid akademien samt hos Filip Månsson i
Sthlm. Han har utfört altartavlor i Vibyg-gerå, Torpshammar och Selångers kyrkor, dekorativa arbeten i flera
kyrkor samt för arbetaremässan i Kramfors 1939, dessutom åtskilliga landskap. — Sundbyberg.
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STENLJUNG, OLOF, målare, f. i Örnsköldsvik 1919, privata studier i Sthlm. Han har målat dekorativt hållna
landskap från lappländska fjälltrakter, stundom med djur. Bland hans tavlor må nämnas Sol över Lapporten med
kraftig färggivning och upprörd luft, harmoniserande med motivet. — Robertsfors.

STENQVIST, Gunnar Erland, målare, tecknare, f. i Stockholm 1915, elev hos Griinewald, stud. i Paris o. s. v.
Han har utfört figursaker: modeller, teaterfolk, gatuscener från Paris samt landskap från Arild och
stockholmstrakten; färgen vanligen mustig. — Stockholm.

STENQVIST, Anne MARIE Birgitta, skulptris, f. 1935 i Sthlm. Studier vid Konstfack och akademien.
Studieresor till Italien, Jugoslavien, Ryssland. Utför dels porträttstudier i klassisk stil, dels abstrakt betonade
komp., såsom skulpturerna ”Tecken” i Solna och ”Ryttare” i Skärholmen. — Repr. med skulpturen ”Drömslott” i
Mo. M. — Stockholm.

STENQVIST, NILS Gunnar, målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1934. Studier vid Konstakademien och
under resor i Frankrike coh Grekland. Han utför landskap och stilleben, huvudsakligen i olja men även i akvarell
och tempera. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., H. M .K., Hamburg, U. S. A. etc. — Stockholm.

STENSHAMMAR, CARL Helmer Fridberg,

målare, f. i Långasjö, Småland, 1906, autodidakt. S. har målat landskap, gärna från Norrland eller Småland med
gamla vattenkvarnar och strida forsar, även gatupartier samt hästar. Dekorativ bredd och väl-stämd färg utmärker
hans arbeten. — Hässleholm.

STENSTRÖM, Nils Petter, konsthantverkare, född 1750 i Veberöd, d. i Stockholm 1790. Han var elev hos Haupt
och har liksom denne utfört eleganta möbler med vackra inläggningar. — Repr. i

Nord. museet och på Drottningholms slott.

STENSTRÖM, Enc ROLAND, målare, f. i Göteborg 1920, privata studier. Han har på ett skickligt sätt framställt
fyrfota, vilda djur, särskilt älgar, rävar och harar, även skogsfågel, väl insatta i naturen. — Göteborg.

STEN-STURE, se Sandgren, S.

STENVINKEL, JAN Olof, målare, tecknare, grafiker, f. 1933 i Sthlm. Studier vid Valand och studieresor till
Frankrike och Spanien. S:s tavlor är en slags dagboksanteckningar över märkliga ting och upplevelser, i abstrakt
expressionism. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., museerna i Halmstad och Eskilstuna. — Stockholm.

STERN, ADOLF,

skulptör, f. i Stockholm 1881, d. 1967 i Trosa; studerat på Althins målarskola, akademien samt i Paris. Han har
modellerat porträttbyster, särskilt av barn, nakna figurer, reliefer med dekorativa motiv samt medaljer.

STERNER, NILS Gustaf Svante Henry, arkitekt, f. i Solna 1904, stud. vid tekn. högskolan och akademien, resor
i ett flertal europeiska länder. Han har lämnat ritningar till rådhus i Halmstad (jämte Y. Ahl-bom), Sundbybergs
nya folkskola, stadsplan för Sundbyberg, fabriker, stadsplan för Lysekil (jämte S. Frölén), polishus i Stockholm,
erhållit flera pris i tävlingar, bl. a. till Malmö mus. — Stockholm.

STEVENFELDT, Lars Olof (LASSE), målare, tecknare, grafiker, f. 1930 i Stockholm. Studier vid Konstfack,
han målar figurkompositioner med suddig kontur och högt uppdriven färg. Han har även arbetat med träsnitt,
trägravyr coh silkscreen. — Repr. med teckningar i N. M., Peggy Gug-genheims samling och på m/s ”Kungs-



holm ’ ’.

STEVER, GUSTAF,

målare, f. i Riga 1823, d. i Düsseldorf
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1877; utbildad vid akademien i Berlin. Han vistades i Sverige under 1850-talet och målade här flera porträtt,
beställda av hovet och Uppsala univ. — Repr. i Grips-holm och Ulriksdals slott.

STJERNSTEDT, SOPHIE, målarinna, f. på Katrineberg, Värmland, 1845, d. i Stockholm 1927. Hon studerade
utomlands och har utfört romantiskt hållna kustmotiv, bl. a. från norska fjordar och från Arild i Skåne.

STOCKENSTRÖM, ALBERT, Reinhold von,

skulptör, målare, f. i Helsingborg 1867, d. 1954; stud. vid akademien. Han har bl. a. modellerat fyra statyer i
brons till Helsingborgs rådhus, reliefer, Badande pojkar etc. S. har målat Skogsmotiv med bäckar

0. s. v., vanligen hållna i få toner. — Repr. i N. M. och G. K. M., Thielska galleriet m. fl. st.

STOCKHAUS, EVA Hilda Maria, grafiker, f. i Råda 1919. Utf. naturalistiska landskap, fåglar och växter i
trägravyr. — Repr. i M. M., mus. i Helsingborg, Borås, Sala, Linköping. — Stockholm.

STOCKLASS A, PUCK Erik Mauritz, skulptör, f. i Stockholm 1922, stud. på tekn. skolan och akademien, resa
till Mexico. Han har modellerat energiskt hållna porträtthuvuden, bl. a. av fadern, flickfi-gurer, nakna eller
klädda, med käck hållning, graciösa djurbilder, t. ex. Rådjur, reliefer med av mexikansk konst påverkade figurer
etc. Utfört väggrelief i Hägersten. — Stockholm.

STOLTZ.

1. Herman AUGUST S., f. d. stadsarkitekt, f. i Malmö 1877, har studerat vid tekn. högskolan och i utlandet,
stadsarkitekt i Malmö 1924—42. Han har gjort ritningar till ett 40-tal bankbyggnader i olika städer, hotell och
restauranger, bl. a. Grand hotell i Helsingborg, flera större affärshus, restaurerat märkliga byggnader i städer och
på landet, ritat ett 100-tal bostadshus i s:a Sverige m.m.

2. CARL-AXEL S., den förres son, efterträdde fadern 1943 som stadsarkitekt, f. i Malmö 1904, studerat vid tekn.
högskolan och akademien samt i utlandet. Bland större byggnader, till vilka S. gjort ritningarna, märkas: Malmö
östra sjukhus, Malmö nya museum, Brandförsäkringsinrättningen, Industriverkens administrationsbyggnad,
Kolgahuset, Skånska banken, ombyggt gamla museet till stadsbibliotek, allt i Malmö, Ebbehallen i Trelleborg
m.m. S. erhöll l:a pris i tävlan om till- o. ombyggnad av Malmö rådhus. — Malmö.

STOLTZ, Gertrud Birgitta (JETTE), målarinna, tecknare, f. 1923 i Hörja, Ängelholm. Studier vid Konstfack, vid
Skånska målarskolan i Malmö, vid Otte Skölds målarskola och Paris. Hon målar landskap och blommor naivt
men ändå intensivt. — Repr. i N. M., i Församlingshemmet i Lö-derup med bl. a. ”Bebådelsen” och i Komm,
flickskolan i Ystad. — Malmö och Rom.

STOOPENDAAL.

1. GEORG Vilhelm S., målare, tecknare, f. i Jönköping 1866, d. 1953; autodidakt. Han har utfört genretavlor
samt landskap med bohuslänska motiv, stundom med hästar och stilleben. Teckn. för Ny ill. tidn. och i USA
1893—98. — Repr. i N. M., G. K. M.

2. Wilhelm Jakob (MOSSE) S., den förres son, målare, f. i Stockholm 1901, d. i Göteborg 1948, elev hos fadern,
han har utfört landskap med djur, mestadels fåglar och harar, särdeles skickligt insatta i den omgivande terrängen
samt erinrande om Bruno Liljefors arbeten.

STOOPENDAAL, JENNY Nyström-S., målarinna, f. i Kalmar 1854, d. i Stockholm 1946, har studerat vid



akademien och i Paris. Hon har målat genretavlor, men är mest känd för sina illustrationer till barnböcker,
julpublikationer o. s. v. — Representerad i N. M., G. K. M., Nord. mus. och Kalmar mus.

STRAND, HELGE,

målare, f. 1922 i Göteborg. Studier vid Va-
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land, i Köpenhamn, Oslo och Paris. Startade 1950 tillsammans med konstnären Y. Andersson målarskola i
Göteborg. Lärare och kursledare vid TBV, ABF och NBV:s studieorganisationer. Utfört ett flertal tea-terdek. i
Göteborg för bl. a. Stora Teatern, Teaterbåten och Alléteatern samt Fresco-målningar i Göteborg, Trollhättan och
Uddevalla. — Trollhättan.

STRAND, MARGARETA, textilkonstnärinna, f. i Grängesberg 1945. Utb.: Konstfack. Utf.: tredimensionella
textilier, jämsides med mera traditionella gobelänger. Off. arb.: Rest. Tre Travare Sundbyberg. — Stockholm.

STRANDBERG, Per FRITIOF, målare, f. i Bollnäs 1906, har studerat på Valand, på Blombergs målarskola i
Sthlm samt i Köpenhamn och Norge. Han har utfört flera goda porträtt, figursaker, små-stadsmotiv och landskap,
däribland läckra vårtavlor. — Repr. i museet i Hudiksvall med Fattighuset samt i Gävle och Bollnäs museer. —
Bollnäs.

STRANDBERG, GABRIEL, målare, f. i Stockholm 1885, d. där 1966; utbildad på Konstnärsförb. målarskola, i
Paris och Italien. Han har utfört religiösa motiv: Kristushuvud i Engelbrektskyrkan, Sthlm, samt altartavlor i
Håsjö, Hällesjö o. s. v.

STRANDBERG, Karl Gustaf, målare, f. i Örnsköldsvik 1891, har studerat vid akademien, i Paris, Italien,
Spanien, England och Norge. Han har företrädesvis målat landskap med norrländska motiv. — Repr. i mus. i
Östersund (dep. från N. M). — Örnsköldsvik.

STRANDBERG, HEDVIG Sofia, målarinna, f. i Stigtomta, Södermanland, 1842, d. i Stockholm 1931. Hon
studerade först föt Aug. Malmström och sedan i Paris och har utfört goda landskap i akvarell med franska, norska
och svenska motiv.

STRANDBERG, KERSTIN Birgitta, målarinna, f. i Stockholm 1932, stud. bl. a. vid akademien. Hon har i olja,
akva-

rell eller tuschlavyr utfört självporträtt, figurkompositioner och stilleben. — Uppsala.

STRANDMAN, ERIK Olof Agaton, målare, tecknare, f. i Lidköping 1882, d. i Hemmestavik 1948, stud. på
Althins och Wilhelmsons målarskolor. Han har varit anställd som tecknare vid amerikanska och sv. tidningar
samt även målat landskap och blommor.

STRANDMAN, OTTO Valdemar, skulptör, målare, f. i Göteborg 1871, d. 1970, stud. på Slöjdföreningens skola
där, på akademien samt i utlandet. Han har bl. a. målat självporträtt, men mest gjort sig känd som skicklig
skulptör. Bland hans arbeten av detta slag må nämnas: Gustaf II Adolfsrelief på kapellet i Liitzen, den graciösa
Vesslan (Kungsholmstorg, Stockholm), Konstkritik (framför Malmö stadsbibliotek), Diana med hind, Gustaf II
Adolf, (byst i Umeå), Gustaf 11 Adolf, staty i Dorpat, gruppen Dansen (N. M ), Krucifix, Kyssen etc. S. har även
gjort medaljer, bl. a. Erik Lindberg. Ax. Carlan-der och till Sveriges allm. konstförenings 100-årsjubileum, samt
ett flertal föremål, tillhörande konsthantverket, därav även i ädla metaller. — Repr. i Trelleborgs, Norrköpings
och Västerås museer sam K. B.

STRAUS, JOHAN (Hans), guldsmed, tecknare, grafiker, målare, f. i Tyskland omkr. 1635, d. efter 1675. Han
kom till Sverige i tjänst hos Hedvig Eleonora och verkade här till 1675. S. var särdeles mångsidig som konstnär,
men utmärkte sig mest som porträttör i kopparstick. — Repr. i N. M.



S TREIFFER T-OHLSSON, BRITA, se Ohlsson, B.

STRENG (Strang), JOHAN Joakim, målare, f. i Stockholm 1703, d. där 1763, autodidakt. Han utfötde porträtt i
olja, ibland även miniatyrer, som i regel äro bättre än de något torra oljemålningarna. — Repr. i N. M. med en
miniatyr av C. Brenner, vidare i G. K. M. och på Grips-holm, m. fl. st.
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433STRIBELL, ANNIKKI, målarinna, tecknare, f. i Karelen i Finland 1939. Bosatt i Sverige sedan 1944. Stud.
vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, jämte två års privata studier. Hon är en särdeles skicklig akvarellist och
har utfört landskap och stilleben i mjuk välstämd kolorit. Hon är även mycket anlitad porträttmålarinna. —
Karlshamn.

STRID, Karl Axel BROR, skulptör, f. i Västervik 1922, stud. bl. a. i Stockholm. Han har med dragning åt abstrakt
form utfört fantasifigurer, t. ex. Gräshoppornas konung (trä), dessutom en minnestavla i Vaxholms
regementsmuseum och bronsskulptur i Folkets Hus, Västervik. — Västervik.

STRIDH, HANS Gustaf, målare, tecknare, f. i Borås 1893, d. 1957, utb.: Valand samt under resor i Tyskland,
Italien och Frankrike. Han har utfört porträtt, figursaker, naket samt landskap med figurer. — Representerad i
Mo. M., G. K. M., Borås och Norrköpings museer.

STRID, HARDY Bertil Roland, målare, grafiker, f. i Harplinge, Halland, 1921; stud. på Valand och i utlandet.
Han har utfört figursaker, landskap och stilleben, sed. 1953 abstrakt. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.,
Norrköpings, Halmstads och Karlstads museer, även i U. S. A.

STRINDBERG.

1. Johan AUGUST S., författare, målare, f. i Stockholm 1849, d. där 1912. Han har utfört några få kustlandskap
och mariner, impressionistiskt hållna med vreda vågor, vanligen i kraftig kolorit och röjande betydande anlag. —
Repr. i Mo. M, i Nordiska museet, Thielska galleriet, M. M., Lund, S. M. K. etc.

2. TORE S., den förres kusin, skulptör, f. i Stockholm 1882, d. 1968, studier hos Adolf Lindberg, akademien och
i utlandet. Bland hans skulpturer, som äro präglade av ädel formkänsla, må nämnas: Yngling (Thielska galleriet),
Crocus och Näcken (båda i Sthlms stadshus), Diana (Mo. M ), monumental brunn med flera figurer på

Järntorget i Göteborg, dekorativa arbeten i Engelbrektskyrkan, Sthlm, byst av Anders de Wahl, Martin Öhman,
Ivar Kåge och Sigurd Westholm samt ett flertal medaljer, bl. a. över Selma Lagerlöf, Karl Starbäck,
Konstnärsklubbens 100-årsjubil.-medalj 1956 o. Olympiska spelen. — Repr. i G. K. M.

STROH, VERA Elisabeth, f. Frisén, målarinna, f. i Umeå 1910; studier hos Otte Sköld samt under resor i
utlandet. Hon har utfört fint stämda porträtt, landskap med norrlandsmotiv och byggnader etc. — Repr. i N. M.
och Borås museum. — Stockholm.

STRUNKE, LARIS, målare, tecknare, f. 1931 i Riga, Lettland. Studier vid Académie Libre, Sthlm, och
akademien. Har de senaste 10 åren företagit resor varje år, huvudsakligen till Italien o. Frankrike. S:s romantiska
landskapsbilder är koloristiskt övertygande. — Repr. i Mo. M. och G. K. M. — Stockholm.

STRUNKE, NIKLAVS, målare, f. i Costinin, Polen, 1894, elev bl. a. hos Roerich och Bakst i Leningrad, senare
studier i Tyskland och Italien. Han har i olika teknik utfört kraftigt hållna figurtavlor med arbetande människor,
gatumotiv, vårlandskap och stilleben. — Repr. i M. M., W., Karlstads museum och flerstädes i utlandet. —
Stockholm.

STRÜWER, ARDY Edvard Arnaua, målare, tecknare, grafiker, skulptör, f. 1939 i Djakarta, Indonesien. Studier
vid konstakademien i Haag och vid akademiens grafiska avd. i Sthlm. Verksam i Sverige och gjort studieresor i
Europa. Från början främst känd som skämttecknare i dags-och tidskriftspress. Målar i en färgglad, lekfull stil
med naivt och sensuellt utpenslade abstraktioner och figurationer. — Repr. i Mo. M. med en oljemålning, med



grafik i Gemeente Museum i Haag. — Stockholm.

STRÅHED, NILS Lennart, målare, f. i Malmö 1931, har bedrivit självstudier, även i utlandet. Bland hans
landskap, som ofta visa en vackerStrdfit

Ström

handling, ses motiv från Skåne, vidare stadspartier i nattstämning samt stilleben med blommor. — Malmö.

STRÅÅT, Carl BIRGER, målare, f. i Norrköping 1914; har studerat på egen hand. Han har utfört gatumotiv,
landskap från Norrland, gärna i höstdis, samt stilleben. Färgen är ofta gråtonad, konturerna särdeles mjuka. —
Repr. i museerna i Norrköping och Linköping.

STRÅÅT, GÖRAN,

skulptör, mosaikkonstnär, målare, tecknare, f. 1913 ¡Stockholm. Studerade skulptur vid akademien och sedan i
Rom. Från början visar han robusta skulpturer, senare en del småskulpturer med utdragna lemmar. Även arbetat i
mosaik. Han har utfört en relief i Gubbängen, Stockholm, 1948, skulpturen ”Kasperteater” utanför Mal-
tesholmsskolan i Vällingby m. m. — Repr. med teckningar i N. M.

STRÅÅT, Karl HJALMAR, målare, grafiker, tecknare, f. i Norrköping 1885, d. 1971, stud. vid akademien; ordf.
i Grafiska sällskapet 1921—44. Han har utfört porträtt, särskilt av barn, interiörer, pittoreska stadsmotiv samt
landskap, gärna från Gotland och med fiskartyper. — Repr. i N. M., G. K. M., i Röhsska museet, i W., i
Norrköpings museum med bl. a. Mamma spelar och Gubben Noak, i Västerås museum, Örebro mus. med
Gårdsin-teriör, museet i Karlstad etc.

STRÖM, Carl Johan,

teaterdekoratör, regissör, f. 1914 i Düsseldorf. Studier vid Slöjdföreningen. Arbetade hos Sandro Malmquist på
nya teatern i Sthlm och därefter på Stadsteatern i Göteborg, dekorationschef vid Sthlms stadsteater I960. Arbetar
med suverän anpassningsförmåga såväl till dramatikerns som till regissörens krav. Bland hans uppsättningar på
Göteborgs stadteater kan nämnas Camus ”Caligula”, T. Williams ”Linje Lusta” och Shakespeares ”Macbeth”. På
Stockholms stadsteater Shakespeares ”Othello”, Brechts ”Den kaukasiska krit-cirkeln” m. fl. — Repr. i
Göteborgs stads-mus. med dekorationsmodeller.

STRÖM.

1. CARSTEN Christian S., målare, grafiker, f. i Malmö 1913, har bl. a. studerat i Berlin. Han har utfört
kustlandskap med motiv från Gotland samt figur- och blomstersaker i en välstämd kolorit. — Malmö.

2. SIXTEN Bernhard S , den förres broder, målare, tecknare, f. i Malmö 1904, elev vid akademien. Han har i olja
utfört barnbilder samt lämnat ett stort antal teckningar av satirisk art i Söndagsnisse-Strix. — Repr. i W. och
Kristianstads mus. — Stockholm.

STRÖM, DAGMAR Margareta, målarinna, f. i Stockholm 1870, har studerat bl. a. i München. Hon har utfört
goda miniatyrporträtt samt landskap och blomsterstycken.

STRÖM, ELSA (Zetterberg), målarinna, f. i Stockholm 1870, d. där 1939- Hon studerade vid akademien samt
under resor i Frankrike, Tyskland och Italien. S. målade särdeles välstämda landskap och sjöstycken.

STRÖM, GUNNAR Erik, målare, f. i Landskrona 1892, har studerat vid akademien, i Paris, Spanien, Italien och
England. Han har utfört ett stort antal dekorativa arbeten i kyrkor i västra Sverige, bl. a. altartavla i
Annedalskyrkan i Göteborg, glasmålningar i kyrkor i Skövde, Linköping, Falköping och Askim, arbeten på m/s
Kungsholm och m/s Stockholm, väggmålningar i Palace hotel i Göteborg och Grand hotell i Falköping, reliefer i
biografer o. s. v. — Repr. i G. K. M. — Göteborg.

STRÖM, JOHAN, även kallad Jon Snickare,

skulptör, verksam i Norrland på 1700-talet. Han har utfört altarverk och predikstolar bl. a. i Bjärtrå, Ed, Ramsele



och Re-sele.

STRÖM, KNUT Egron, målare, regissör, f. i Piteå 1887, utbildad i Stockholm och Tyskland. Han har utfört
dekorationer till Lorensbergsteatern i Göteborg, regissör vid Göteborgs stadsteater

435sedan 1934, vars scen och tekn. anordningar han konstruerat, även utfört dekorationer till denna scen. —
Repr. i Drottningholms och Göteborgs teatermus. — Göteborg.

STRÖM, LARS-ERIK, målare, tecknare, grafiker, f. 1929 i Norrköping. Studier vid Slöjdföreningen och Valand.
Studieresor i stora delar av världen. S. har skapat "poetiska abstraktioner" och under senare år kännetecknas hans
måleri av intensivt experimenterande med tekniker och former och en klarare, mer våldsam färgskala. — Repr. i
N. M., Mo. M., G. K. M. och Norrköpings museum. — Källby.

STRÖM, NILS Richard David af, målare, f. i Stockholm 1903, d. 1971, stud. för Wilhelmson, på akademien samt
i utlandet. Bland hans arbeten i olja och akvarell må nämnas folktyper och interiörer, t. ex. Portugisiskt kök, samt
dekorativt hållna landskap i ljusa silvertoner.

STRÖM, Karl RUNE, målare, grafiker, tecknare, f. 1923 i Kvarnåsen, Västerbotten. Studier vid Otte Skölds
målarskola samt vid akademien. Studieresor till Spanien och Marocko. I sin grafik är han en sensibel skildrare av
naturen. — Repr. i N. M. med grafik.

STRÖM-CIACELLI, ELSA, se Ciacelli, E.

STRÖMBERG, ASTA, glaskonstnärinna, f. 1916 i Vällufs socken, Malmöhus län. 1960 övertog S. chefskapet för
familjeföretaget Strömsbergshyttan. Arbetat som formgivare i en tung, tjockväggig och klassisk enkel stil med
sinne för framhävande av glaset som material. Hon har företagit studieresor till Italien, U. S. A. och Mexico. —
Repr. i N. M., museer i Buenos Aires, New York, Wilmington och Svenska institutet i Minneapolis m. fl. —
Växjö.

STRÖMBERG, GERDA Helga Elisabeth, glaskonstnärinna, f. 1879 på Klavreströms bruk, Nottebäcks socken,
Kronobergs län, d. 1960 i Växjö. S. har gjort en ledande insats inom svensk glaskonst tillsammans med sin make
för Orrefors glasbruk, Eda glasbruk och Strömsbergshyttan och skapade glas i 1930-talets tunga, tjockväggiga
stil, som blev förnyelse av det svenska glaset. — Repr. i N. M., Metropolitan Mus. i New York, Victoria and
Albert Mus. i London.

STRÖMBERG.

1. Hans Jacob S., arkitekt, tecknare, målare, f. i Strömstad 1821, d. i Göteborg 1872, där han verkade som
stadsarkitekt. Han var elev av Brunius och ritade Lund Akademiska förenings byggnad (södra partiet) samt i
Göteborg bl. a. Nya läroverket. — Repr. i G. H. M. med Skissbok.

2. JULIA Charlotta Mortana S., den förres dotter, målarinna, f. i Lund 1851, d. 1920. Hon har målat landskap,
vanligen från stockholmstrakten, t. ex. Pilar vid vassbevuxen strand (i H. M. K.).

STRÖMBLAD, Janne HOLGER Simon, målare, konsthantverkare, f. i Göteborg 1914. Studier vid Slöjdför. och
Valand, Göteborg. Han har utfört figurkompositioner och gatumotiv, mest i intarsia påverkad av en brett hållen
kubism. — Repr. i G. K. M. — Göteborg.

STRÖMDAHL, ÅKE Hugo Gordon, konsthantverkare, f. i Stockholm 1913, studier i Tyskland och Paris. Som
guldsmed har han utfört praktpjäser och nyttoföremål i ädla metaller. — Repr. i N. M., Röhsska mus., New York
etc. — Stockholm.

STRÖMER, Johan Henric, grafiker, f. i Finland 1807, kom till Stockholm 1828, d. där 1904. Han utgav
litografisamlingar, t. ex. Svenskt album (reprod. efter svenska konstverk), även porträtt. — Repr. i N. M., K. B.,
G. K. M. m. fl.



STRÖMGREN, ANDERS Emanuel, målare, grafiker, f. i St. Tuna, Dalarna, 1890, har studerat vid Althins
målarskola. Han har utfört porträtt,Strömholm

Stäck

ner o. landskap, dessutom litografier. — Stockholm.

STRÖMHOLM, CHRISTER, målare, tecknare, f. 1918 i Stockholm, elev hos Ollers och Otte Sköld, han har
målat romantiska landskap, teater- och cirkusmotiv, även teckningar. Även skicklig fotograf. — Repr. i
Tessininst. i Paris o. Berna-dottemuseet i Pau. — Stockholm.

STRÖYER, POUL,

tecknare, målare, f. 1923 i Köpenhamn. Studier vid konstskolor i Köpenhamn. Studieresor i hela världen. Är
sedan flera år fast anställd på Dagens Nyheter, där han med ”Ströyers dagbok” kommenterar dagshändelserna.
Han har även arbetat för TV med filmer. — Repr. i N. M. och Mo. M. — Djursholm.

STUBEUUS, ARNE Reinhold, tecknare, grafiker, f. i Fjällbacka, Bohuslän, 1902, stud. på Valand. Han har
utfört eleganta barnbilder och landskap från Bohuslän. — Även förf. av konstnärsbiografi-er och artiklar om
konst. — Repr. i G. K. M. och H. M. K. — Göteborg.

STÅHLNYBERG, BIRGIT Ehda, målarinna, tecknare, f. 1928 i Hammer-dahl, Jämtlands län. studiet vid Otte
Skölds målarskola, Academie Libre och akademien. Studieresor till Italien och Finland. Utfört figurer, landskap
och stilleben i en starkt abstraherad senare i konkret stii. — Repr. i Mo. M., H. M. K. och på m/s Gripsholm. —
Stockholm.

STÅL, ERNST Olof,

målare, f. i Smedjebacken, Dalarna, 1900, har stuserat vid akademien o. i Wien samt under resor i Tyskland,
Italien och Jugoslavien. Han har utfört flera porträtt, bl. a. tavlor i några kyrkor i Dalarna, små eleganta interiörer
samt landskap. — Repr. i Norrbacka kyrka, Stockholms univ. och Domänstyrelsen. — Roslags-Näsby.

STÅHLBERG, HENNING Berhard, målare, f. i Moheda, Småland, 1888, d. 1953, stud. vid akademien och i
utlandet. Han har, ofta i akvarell, utfört landskap,

trädgårdsmotiv och stadspartier från huvudstadens utkanter. — Repr. i K. B.

STÅLBERG, SVEN Gunnar, målare, f. i Harbo, Västmanland, 1893, d. 1973, stud. vid tekn. skolor i Uppsala
och Stockholm, på Althins och Wilhlmsons målarskolor samt vid akademien. Han har utfört pittoreska
småstadsmotiv samt väi-stämda landskap, hämtade från Dalarnas fjälltrakter eller från Norge, särskilt Röros. —
Repr. i museet i Västerås samt i Västmanland-Dala nationshus i Uppsala.

STÅLBOM, JOHAN, målare, f. i Nyland, Finland, 1712, d. i Grebo socken, Östergötland, 1777. Han var elev
hos Johan och Lorens Pasch d. ä. och målade liksom dessa porträtt, varav flera finnas i Linköpings stiftsbibliotek.
De äro vanligen säkert tecknade, men mindre lyckade i färgen. S. utförde även en del miniatyrer. — Repr. i N.
M., Västerås och Norrköpings mus.

STÅHLGREN, Karl August EDVIN, målare, f. i Öster Korberga, Småland, 1904, elev bl. a. av Bruno Liljefors.
Han har utfört landskap, mestadels med skogs-motiv. — Lilla Essingen.

STÅLHANE, C.ARL-HARRY Ingemar, keramiker, formgivare, skulptör, målare, f. 1920 i Mariestad. Studier
för Isaac Griine-wald och skulpturstudier för Ossip Zadkine i Paris. Studieresor till Frankrike, Spanien,
Grekland, Turkiet, U. S. A. och Mexico. Anställdes 1939 vid Rörstrands porslinsfabrik AB. S. arbetar med
slutna, harmoniska former med unika glasyrer. Utfört en 12 m. lång stengodsvägg ”Struktur” i Svenska
Handelsbanken i Hötorgscity, Sthlm, stengodsreliefer i Sporthallen i Kiruna m. m. — Repr. i N. M., R., M. M., i
Kunstindustrimus. i Köpenhamn, i Trondheim, i New York m. fl. — Lidköping.

STÅCK, JOSEPH Magnus, målare, f. i Lund 1812, d. i Stockholm 1868. Han studerade vid akademien och for



sedan med resestipendium till Tyskland, Italien, Frankrike och Holland; 1852 blev han professor vid akademien.
S. måla-
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de landskap, särskilt hamnstycken och ofta med någon tornlik byggnad, sommar- och vintermotiv, dessutom
gråstämda mån-skensstycken, vanligen med vatten och en skogsklädd strand. Påverkan av Wicken-berg är i dessa
arbeten påtaglig. — Han är representerad i N. M, bl. a. med Sjöstycke i månsken samt De oude Staadport i Haar-
lem, i G. K. M. med Holländsk hamn

o. s. v., i M. M. med motiv från Capri, Vinterlandskap m. fl., i Nordiska museet med porträtt, i Lund med ett par
holländska hamnpartier och i Norrköpings museum med Tivoli, m. fl. st.

STÄDE, BROR Fram, målare, tecknare, konsthantverkare, f. i N. Vram, Skåne, 1895, självlärd. Han har utfört
stadsmotiv o. landskap, metallarbeten, litografier m. m. — Malmö

STÖ HR, ALVIN Wilhelm, målare, f. i Köpenhamn 1874, d. i Stockholm 1941; har studerat för Zorn, i U. S. A.
och Ateneum i Helsingfors. Han har utfört goda porträtt, figurkompositioner samt blomsterstycken. — Repr. i H.
M. K. — S. var bosatt i Finland 1897—1931.

STÖVUNG, ERIK OSKAR, tecknare, målare, f. i Dala-Järna 1913. Utb.: Ollers målarsk., akademien. Tecknar i
detaljerad stil djur, figurer och porträtt. 111. i Focus uppslagsverk. — Repr. i N. M.,

H. M. K. — Stockholm.

SUCKSDORFF, ULF Didrik, skulptör, f. 1932 i Stockholm. Studier vid Konstfack och vid akademien.
Studieresor till Paris, London, Barcelona o. Leningrad. S. har gjort skulpturer av olika slags material med
inlevelse och begåvad känslighet. Utfört skulpturer i Katrineholms stadsbibliotek och för Skärholmens centrum i
Sthlm den 3 m. höga friskulpturen ”Tegelrosen” 1966.

SUELL, FRANS,

målare, f. i Landskrona 1795, d. i Ramlösa 1829- Han studerade vid akademien och utställde i Götiska förbundet
fornnordiska motiv; målade också porträtt i miniatyr.

SUNDAHL, Per ESKIL, arkitekt, professor, f. i Stockholm 1890, d. 1974; stud.: tekn. högskolan och akademien,
professor i husbyggnadslära vid tekn. högskolan 1936. Han har fått 1 :a pris i tävlan om ny kyrka i Malmö och
har i Stockholm uppgjort förslag till reglering av staden mellan broarna, av Mosebacke, Stadsgården, ritat
kommunalhus i Hallstaham-mar och Surahammar etc.

SUNDAHL, JONAS (Eriksson), arkitekt, f. i Värmland 1678, d. i Tyskland 1762. Han har bl. a. ritat
Karlskyrkan i Zweibrücken, residenset och arkivet m. m. i samma stad.

SUNDBAUM, Anna INGEBORG, målarinna, f. i Luleå 1887, d. 1967 i Sollefteå, utbildad i Wien, i Spanien,
Frankrike

o. s. v. Hon har målat gamla gårdar, kyrko-interiörer, vinterbilder etc., vanligen i en ljus, solig kolorit och i
akvarell. — Repr. i Sollefteå drätselkammare.

SUNDBERG, CHRISTINE Margaretha, målarinna, f. i Kalmar 1837, d. i Paris 1892. Hon studerade vid
akademien, Düsseldorf och i Paris. S. har utfört en del porträtt, genrestycken och stilleben, genomgående i en
välstämd kolorit. — Repr. i Kalmar museum.

SUNDBERG, ELSIE Margareta, f. Dahlberg,

skulptris, tecknare, f. i Stockholm 1916; stud. vid konstfackskolan, akademien, i Danmark o. s. v. Hon har
modellerat väl träffade porträttbyster och reliefer, unga kvinnofigurer, t. ex. Lena. Off. verk: Sjutton år, brons,
Hallsberg, Kvinna i brons, Skellefteå lasarett, Solblomma, Högdalens sjukhus. — österskär.



SUNDBERG, Enk GUNNAR, målare, f. i Ed, Uppland, 1915, d. 1963, stud. vid tekn. skola samt i Italien,
Frankrike etc. Han har målat mjukt,intimt uppfattade figurer samt landskap från stockholmstrakten och Öland,
ofta gråstämda.

SUNDBERG, PER August,

målare, f. i Stockholm 1887, d. 1968,
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utb.: vid Althins målarskola samt akademien. Han har utfört landskap med motiv från Roslagen, vanligen fint
gråstämda väg- och vinterbilder med betonat valörstudium. — Repr. i N. M., Västerås och Landskrona museer.

SUNDBLAD, ERIK Waldemar, målare, tecknare, f. i Hörby, Skåne, 1906, studier i Stockholm och Berlin. Han
har utfört landskap och blomsterstycken, även verkat inom reklam- och dekorationsbran-schen. — Repr. i
Trelleborgs mus. — Malmö.

SUNDBORG, AINA Birgitta, f. Marmén, målarinna, f. i Göteborg 1899, d. 1973, stud.: Valand och i Paris. Hon
har utfört flott målade porträtt och interiörer. — Representerad i Borås och Gävle museer.

SUNDBÄRG.

1. Johan Fredrik S., arkitekt, f. i Leksand, Dalarna, 1860, d. 1913 som stadsarkitekt i Landskrona. Han studerade
vid tekn. högskolan och akademien, ritade polis- och brandstation i Jönköping samt om- och tillbyggde
Akademiska föreningens hus i Lund.

2. GUNNAR Fredrik Göran S., den förres son, arkitekt, f. i Jönköping 1900; studier vid tekn. högskolan och
akademien, stadsplanechef i Helsingborg 1945. Han har ritat bostadshus, uppgjort stadsplaner

0. s. v. — Helsingborg.

SUNDELL, BR1TT-LOUISE, keramiker, formgivare, f. 1928 i Västerås. Studier vid Konstfack coh H. K. S.
Anställd som formgivare vid AB Gustavsbergs fabriker. Utfört ett galler i järnsmide till Mariatorgets T-
banestation 1964. — Repr. i N. M., Trondheims Museum och i Wien. — Stockholm.

SUNDIN.

1. PEHR S., målate, f. i Sunne, Jämtland, 1760, d. där 1827. Han målade altartavlor, bl. a. i Graninge och Rödöns
k:r.

2. GÖRAN S., den förres son, målare, f. 1795, d. 1857. Han utförde altartavlor,

genrestycken och landskap, även kopior efter gamla italienare.

i. JÖNS S., den sistnämndes son, målare, f. 1821, d. 1873. Även han utförde altartavlor.

SUNDIN, STIG Arne, målare, grafiker, f. i Karlstad 1922. Utb.: Otte Sköld, akademien. Gråskimrande
landskapsbilder, figurer och porträtt. Off. arb.: Vägg Ragunda kommunalhus, mIs Gripsholm. — Repr. i mus. i
Hudiksvall, Eskilstuna, Östersund. — Stockholm.

SUNDIN-WICKMAN, ULLA Lucia, tecknare, f. 1926 i Veckholms socken, Uppsala län. Studier vid Konstfack
och akademien. Studieresor till Italien, Frankrike och Spanien. Gör bilder karaktäriserade av en artistisk, känslig
säkerhet i linjerna. Gjort bokillustrationer och bokomslag bl. a. till R. Jändels ”Blommor”, E. Taubes ”Vallfart
till Trubadurien och Tosca-na” och gjort en färgplanschbok med text ”Anders i kungens park” samt ill. i ”Folket i
bild”, ”All världens berättare” och ”Idun”. — Repr. i N. M. — Stockholm.

SUNDIUS, Peter Georg, arkitekt, f. i Säter 1823, d. 1900, studerade vid akademien och i Finland. Han ivrade
särskilt för bättre bostäder på landet och utgav några häften ritningar, Lantbruksar-kitektur. S. byggde vidare
badhus i Norrtälje, läroverksbyggnad i Karlstad o. s. v.



SUNDMAN, Clas WALTER,

målare, f. i Valdemarsvik 1908, elev bl. a.

hos Otte Sköld. Bland hans arbeten märkas

särskilt landskap med motiv från ölands-

kusten och den lappländska fjällvärlden.

— Repr. bl. a. i Norrköpings museum. —

Norrköping.

SUNDSTRÖM, Wilhelm Alfons (ALF) Maria,

målare, f. i Forsa, Gävleborgs län, 1888, d. 1961; stud. vid akademien samt i utlandet. Han har företrädesvis
målat stadsmotiv, gärna med höga byggnader, hämtade från Visby (kyrkoruiner), Stockholm t. ex. Stadshuset,
Riddarholmskyrkan, Venedig
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och Spanien. — Repr. i Östersund och Gävle mus.

SUNDSTRÖM, GÖSTA Fred Eugen, målare, skulptör, f. i Stockholm 1920. Tillhör Hasselbygruppen.
Autodidakt. Målar i olja halvt abstrakta-naturalistiska landskap, oftast i sval färgskala, framhållande ljuset.
Studieresor till Spanien, Italien, Frankrike. Off. arb.: Utsmyckning i Satellitstationen i Tanum, Väggdekoration i
Separator, Tumba, Sv. Handelsbanken och PK-banken, Stockholm. — Stockholm.

SUNDSTRÖM, HARRIET, målarinna, skulptris, grafiker, f. i Sthlm 1872, d. där 1961, var elev hos Zorn samt
studerat i Stockholm, München, Paris etc. Hon har målat landskap, ofta med lantbruk, hästar o. s. v., stilleben
med fåglar, modellerat djur, t. ex. Häst i brons, N. M., skurit ex.-libris i träsnitt, bokutstyrslar i träsnitt m. m.
Utförandet är kraftigt och tekniskt framstående. S. har enegiskt arbetat för grafikens höjande, särskilt träsnittets,
och bildande 1911 föreningen Originalträsnitt samt var 1928—37 v. ordförande i Grafiska sällskapet. — Repr. i
N. M., Mo. M. och flera svenska museer samt i Albertina i Wien.

SUNDSTRÖM, LORENTZ (Lorens), dekorationsmålare, hovmålare, f. 1737, d. 1776 i Lillsved, Värmdö
socken, Sthlms län. Var dekoratör vid återuppbyggnaden av den 1762 nedbrunna Drottningholms-teatern.
Målade Kina slotts exteriör, deko-rerationsarbeten i Riddarholmskyrkan och medarbetade vid Gustav 111 :s
kröning. Var även dekorationsmålare vid Kungl. teatern i Bollhuset. — Repr. i N. M. med en goua-che.

SUNDSTRÖM, MARY, se Cedercrantz, M.

SUNDVALL, Carl Fredrik, arkitekt, f. i Karlskrona 1754, d. i Stockholm 1831; studerade i Stockholm och Paris.
Som en av nyklassicismens främsta målsmän i vårt land är han värd uppmärksamhet. Likaså gjorde han sig högst
förtjänt för sina insatser för bevarandet av kyr-

koruinerna och ringmuren i Visby samt Borgholms slottsruin. Efter hans, fastän sedermera högst förvanskade
ritningar, uppfördes Carolina rediviva i Uppsala, tornet till Maria kyrka i Sthlm, det vackra Stjärnsunds slott i
Närke samt Skottorp i Halland, vars inre dekorering hör till de allra finaste proven på empirefconsten i Sverige.

SUNDVALL, Nils Gustav (GÖSTA), målare, f. i Stockholm 1900, d. 1957; har studerat vid tekn. skolan och
akademien där samt under resor i Tyskland, Frankrike och Spanien. Han har målat porträtt, figurtavlor och soliga
landskap, klart utformade stadsmotiv, gärna i snö. dessutom dekorativa arbeten i flera kyrkor, sjukhus, tingshus,
herrgårdar etc. Koloriten är klar och välstämd. — Repr. i N. M., Sthlms stadsmuseum och i W.

SUNES SON, STINA, f. 1925 i Insjön. Utbildad vid f. d. Otte Skölds målarskola i Stockholm. Studieresor i
Europa. Stina S. som främst målar i goua-cheteknik med stor detalj- och färgrikedom, är vårens och sommarens



målare. Hennes motiv är fyllda med blommor och folkliv. Off. utsmyckn. i Falun, Visby o. Järfälla. Samarb. i
gobelänger med vävarna i Aubusson, Frankrike. Utställningar: Stockholm, London, Hamburg, Göteborg,
Karlstad, Falun. — Tällberg.

SUNI, JUHO,

målare, f. 1921 i Duderhoff, Ingerman-land. Bosatt i Sverige sedan 1944. Studier vid Leningrads första
konstskola 1938—41, ak. i Helsingfors och akademien, Sthlm. Studieresor till Frankrike, Norge, Danmark. S.
sysslar med optisk konst. Off. arbeten: ”Nocturnel”, Gävle stad, ”Dikt”, Sandvikens stad och relief,
Lillhagsskolan, Gävle. — Repr. i N. M., Gävle mus., Hälsinglands mus. och Sandvikens stad. — Gävle.

SUTTHOFF, AGNES, textilkonstnärinna, f. 1874 på Stockby, d. 1956 i Lidingö. Studerade vid Tekniska skolan
och H. K. S. och gjorde studieresor till Italien och Österrike. 1931 vann hon första pris i en tävling om
lyxtelegramblan-

440Suttner

Svanlund

kett. — Repr. i N. M. med broderiet ”Paradiset”, rikt bårdmotiv påminnande om dalmålning.

SUTTNER, GEORG Sven Oscar, målare, f. 1922 i Laxarby kommun, Älvs-borgs län. Studier vid Valands
målarskola, i Oslo, i Köpenhamn, i Paris och på akademien, Sthlm. Studieresor i Europa, Mexico, Canada och U.
S. A. S. målar informellt abstrakt med palettknivsteknik. Off. arbeten: Dek. väggmålning i lackfärg, Folkets Hus
i Hunnebostrand, två textila dek. för Nya Radiohuset i Sthlm 1966. — Repr. i statliiga, kommunala och privata
samlingar i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och U. S. A. — Stockholm.

SVAN, LARS Anders,

målare, f. i Trollhättan 1913. Utf. målerier

i bred fläckteknik. — Repr. i G. K. M.,

mus. i Trollhättan, Borås, Vänersborg. —

Göteborg.

SWAHN, RAGNAR, målare, f. i Kalmar 1882, d. 1964; stud. i Sthlm, bl. a. hos Anton Genberg, samt i
Köpenhamn och under resor i Italien och Frankrike. Han har i kraftig kolorit och med dekorativ bredd utfört
matiner, landskap med motiv från stockholmstrakten, Kalmar, Visby och Borgholm, även förslag till staty över
Gustaf Vasa i Kalmar. — Repr. i Kalmar mus. samt i W.

SWAHN-FURTENBACH, MARGARETA,

keramiker, f. 1936 i Umeå. Studier vid Konstfack 1958—61. Egen verkstad i Sthlm sedan 1964. Studieresor till
Jugoslavien. Sysslar med lergods i olika färger. Deltagit i flera utst. i Sverige. — Repr. i N. M. och Jönköping
mus.

SVALANDER.

1. Yngve Christian S., tecknare, grafiker, f. i Göteborg 1920, stud. på Slöjdföreningens skola, akademien o. i
utlandet. Han har lämnat bokillustrationer till svenska och uti. arbeten, utgivit sagoboken Ballongresan samt gjort
bok- och tidskrifts-omslag. — Repr. i H. M. K., U. B., Borås mus.

2. INGRID Margareta S., f. Årfelt, den förres hustru, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1923, stud. hos Ollers,
akademien och i utlandet. Bland hennes arbeten märkas porträtt, figurer och landskap, färglitografier, t. ex. S.
Domenico etc. Hon har på ett förtjänstfullt sätt illustrerat flera böcker, tidningar o. s. v. — Repr. i N. M., G. K.
M., Sthlms stadsmuseum och Värml. mus. i Karlstad.

SVANBERG, CARL August, målare, f. i Göteborg 1895, d. 1961, elev hos B. Simonsson o. Carl Ryd; har bl. a.



utfört i olja mjukt hållna stilleben med båtmodeller, böcker etc. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., G. H. M.,
Borås, Gävle och Linköpings mus.

SVANBERG, Hans Halvdan (HAMPE), skulptör, målare, f. i Nora, Västernorrl. 1883, d. 1961; studier i
Stockholm, München och Italien. Han har utfört kyrkl. skulpturer, t. ex. Paulus och Johannes i Nora kyrka, samt
målat naturalist, hållna landskap med norrländska motiv. Färgen är kraftig, men harmonisk.

SVANBERG, MAX WALTER, målare, tecknare, f. i Malmö 1912, har studerat på Sk. målarskolan samt hos
Otte Sköld. Han har målat porträtt, landskap och blomsterstycken i olja och akvarell, dessutom surrealistiska
sexuellt betonade teckningar. — Repr. i N. M., M. M., Mo. M., G. K. M., Norrköp. mus., New York, Mexico
City etc. — Malmö.

SVANLUND, JOSEF Emanuel, målare, f. i Stockholm 1887, d. 1927, utbildad vid akademien och i utlandet.
Han har utfört antika motiv: Cesars död, Apollon etc., bibliska ämnen t. ex. Kristus i dödsriket o. s. v. Figurerna
verka ofta högst bisarra med klassicistisk framställning. — Repr. i W., akademien och Arkivet i Lund.

SVANLUND, OLLE Hugo, målare, konsthantverkare, f. i Svängsta, Blekinge, 1909; har studerat vid akademien
i Köpenhamn, vidare i Paris och Berlin. Han har utfört figursaker samt ett stort antal reklammålningar och
teckningar. —
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Repr. i Mo. M., M. M. och Tessininstitu-tet, Paris. — Malmö.

SVANSKÖLD, ABRAHAM Winandts, arkitekt, f. i Stockholm 1644, d. på Boo 1709; Nic. Tessin d. ä. var hans
lärare. S. fungerade som arbetschef vid flera större byggen, t. ex. Borgholms slott, Kalmar domkyrka och
Gustavianum i Uppsala, likaså var han verksam vid slottsbygget i Stockholm.

SVANTESSON, Rolf ARNOLD (Skylvtk till 1958),

målare, tecknare, grafiker,f. i Sjuntorp, Älvsborg län, 1926. Studerat vid Slöjdföreningens skola och under resor i
Frankrike och Italien. Han utför bland annat landskap i olja samt etsningar. — Göteborg.

SWARTUNG, JANE Karolina Louise, f. Boivie,

målarinna, f. i Södertälje 1898. Hon har studerat på Althins målarskola och akademien i Sthlm, vidare i Tyskland
och Paris. S. har i olja och akvarell utfört porträtt, figurkompositioner och landskap, vanligen stadsmotiv i snö. —
Repr. i mus. i Borås. — Stockholm.

SWARTZ, (Schwartz), Johan DAVID, målare, f. i Stockholm 1678, d. omkring 1740. Han var elev hos David
von Krafft och gjorde ett par studieresor i utlandet. S. var huvudsakligen porträttmålare och har bl. a. avbildat
Sofia av Pfaltz (på Grips-holm), Magnus Stenbock, Arvid von Horn, B. Rommel, M. Steuchius o. s. v.
Hållningen är typisk för den karolinska tiden, ej sällan imponerande, koloriten djup och mörk. Han målade också
ett par altartavlor, bl. a. i Svinstad, samt några små Eccehomo-bilder. — Repr. i N. M., Hist. mus.,
Drottningholm, Linköp., Kalmar mus. och L. B.

SVEDBERG, Johan ELIAS, arkitekt, f. i Uppsala 1913; studier i Stockholm och U. S. A. Han har med stor
framgång specialiserat sig på möbelritningar och inredn. av större lokaler. — Repr. i N. M. — Stockholm.

SVEDBERG, LENA,

målarinna, tecknare, f. 1946. Studier vid akademien och studieresor i Europa och bosatt flera år i Etiopien.
Tecknar bl. a. politiska nidbilder. — Repr. i N. M., Mo. M., Kronhousens samling. — Stockholm.

SVEDBERG, Olov RAGNAR, målare, f. i Burträsk, Västerbotten, 1909; stud. hos Otte Sköld och på egen hand.
Han har utfört figurtavlor, gärna med dansande, samt landskap med norrländska motiv. Färgen är vanligen kraftig
med dekorativ hållning. — Repr. i Östersunds museum. — Enskede.



SVEDBERG, ROLF Per Fritz, målare, tecknare, grafiker, f. 1927 i Luleå. Studier vid Otte Skölds målarskola och
akademien. Resor till bl. a. Frankrike, Danmark. Målade från början abstrakt, övergick på 1960-talet till ett
informellt skapande, i djupare färg. — Repr. i N. M., Mo. M., H. M. K., Norrbottens mus. i Luleå och på m/s
”Kungsholm”. — Stockholm.

SWEDIN, Nils Elias JONATHAN, målare, tecknare, f. i Svedala, Skåne, 1874, har studerat på Althins
målarskola samt på Kunstgewerbehaus i München. Han har utfört landskap, ett stort antal teckningar i
dagspressen, textat adresser o. s. v. — Stockholm.

SIVEDIN, OVE Lennart, målare, f. i Malmö 1915, stud. vid tekn. skola och i Finland och Tyskland. Han har
målat figur (naket) samt landskap, ofta med motiv från Bohuslän. — Malmö.

SWEDLUND, Per Adolf (PELLE), målare, f. d. intendent, f. i Gävle 1865, d. där 1947; studerade vid akademien
samt under resor i utlandet; intendent vid Thi-elska galleriet 1932—46. I en bred teknik och mustig färg har han
målat stadsmotiv från Flandern och Frankrike, sedermera från Italien, västkusten, Jämtland och
stockholmstrakten. Ett lyriskt drag utmärker ofta hans dukar, bland vilka märkas: Sommarkväll i Brügge, Det
gula huset och Blå flicka (alla i N. M.), Det öde huset,
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Brügge, Kyrka i aftonsol och Augustinatt på Östersjön (samtl. i G. K. M.). — Även repr. i Thielska gall., Gävle
mus., Stockholms rådhus.

SVEDLUND, YNGVE Eugén, grafiker, tecknare, målare, författare, f. 1925 i Åmots bruk, Gästrikland. Studier
vid Konstfack och vid akademiens grafik-linje. Studieresor till Danmark, Tyskland, Holland, Jugoslavien,
Frankrike, Italien. Gjort bilder från folkliga landsbygdsmiljö-er i ett naivistiskt manér. Repr. i N. M., Nordiska
mus., museerna i Eskilstuna och Bollnäs, Västerås och Falu stads samlingar. — Stockholm.

SIVED MAN, Carl Wilhelm, målare, f. 1762, d. i Stockholm 1840; studerade vid akademien och för Masreliez.
Han utförde altartavlor, t. ex. Nattvarden, i Närtuna, Uppland, genretavlor och teckningar till Gustaf III:s arbeten.

SWEISS, LORENZ Petiersen, skulptör från Amsterdam, verksam i Skåne i början av 1600-talet. han har bl. a.
utfört predikstol och altartavla med figurer i Kristianstads kyrka; altaruppsatsen var färdig 1620.

SVEN,

skulptör, verksam i Bohuslän under 1000-talet, en av våra äldsta till namnet kända konstnärer. Han har huggit en
lådformad dopfunt med ornamentband i låg relief för kyrkan i Norum (nu i Stat. hist. mus.).

SWENANDER, Carl GUSTAF, fiskeriintendent, målare, f. i österplana, Skaraborgs län, 1874, d. i Lund 1953.
Han har utfört djurtavlor, gärna med fåglar, samt gjort naturtrogna illustrationer till zoologiska arbeten av
Jägerskiöld, Paul Rose-nius och Sjöstedt.

SVEN-GUNNAR, sign. för

Carlsson, S.-V.

SVENNEGREN, Gunnel SOLVEIG (Lili), målarinna, tecknare, grafiker, f. 1936 i Falkenberg. Stud. v.
Hultbergs målarskola i

Gbg., Valand o. v. Gerlesborgsskolan. Hon går rakt på motivet o. skildrar det i en naivistisk förenkl. form. —
Repr. i Mo. M., G. K. M., Sthlms stads o. Gbgs stads samlingar. — Stockholm.

SVENSON, SVENSSON,

SWENSON, SWENSSON:

SVENSSON, ALDT,



målare, skulptör, f. i Stockholm 1934. Stud.: Konstfack. Arbetar i zink, pasta, lim, cement, i klar kolorit,
mestadels fåglar, ugglor, fiskar, reliefer i regnbågens alla färger. — Stockholm.

SVENSSON, BERIL Herlov Sven, målare, f. 1929 i Våxtorp, Hallands län. Autodidakt. Studieresor i Europa,
Nord-och Sydamerika, Orienten. S. experimenterar i olja, asfalt, lack, m. olika infall, veckar ibland duken eller
skär sönder den. Off. arb.: En mindre, dekorativ utsmyckn. på Salberga mentalsjukh. — Repr. i Hallands Konstf.
o. Hallands läns landst. — Svedala.

SWENSON-PEDERSEN, BIRGIT, textil- och vävlärarinna, f. i Saleby i Skaraborgs län 1931. Utbildad vid
Föreningen Handarbetets Vänners Vävskola. Elev hos Greta Gahn, Alf Munthe m. fl. Studieresor till Paris,
London m. m. Hon har utfört flera stora väv- och textilarbeten och från och till ägnat sig även åt oljemåleri,
landskap och blommotiv utförda i väl avstämd färgsättning och fantasifull formgivning. Förestår Alingsås
Seriösa Konstförmedling, Alingsås i Älvsborgs län. — Alingsås.

SVENSSON, BÖRJE, målare, f. i Ystad 1938. Utb.: Akademien, Gerlesborgssk. Utf. ett koloristiskt måleri m.
olika motiv. Äv. bokill. — Repr. i G. K. M. — Sthlm.

SWENSON, Knut BO Lennart, målare, f. 1932 i Stockholm. Studier vid akademien, resor till Holland, Frankrike
och Italien. Målar i nyexpressionistisk stil o. ofta visar han former i rörelse såsom ”Förbiilande ländsk.” — Repr.
i N. M. o. Mo. M. — Sthlm.
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SVENSSON, KARL BERTIL se Gadö, K. B.

SVENSSON, Carl Oscar, målare, se SEGERBRO, C. O.

SVENSSON, CARL OSKAR, skulpt.,f. i Falk. 1876, d. 1965 ijönk., har stud. i Göteb. Han har i olika träslag —
stundom m. inläggningar — modellerat djur, särskilt hästar o. kor; ett krucifix av trä i österängskyrkan
¡Jönköping.

SVENSSON, (Swensson), Christian Ered rik,

målare, grafiker, f. 1834 i Sthlm, d. 1909 därstädes. Stud. för Jacob Hägg o. etsning för A. T. Gellerst. S. ägn. sig
främst åt marinm. även i grafik. 1883 blev S. agré vid Konstakad. — Repr. i N. M. med etsn., G. K. M., M. M.,
K. B. o. i Linköpings mus.

SVENSSON,

1. Carl EDVIN S., konsthantv., f. i Limh. Malmö, 1899. autodidakt, resor i de flesta europ. länder. Han har
utfört, efter egna kart., smakf. textilier, t. ex. matta t. styrelserummet i Industriv., Malmö, samt altarm o.
antependier i flera skånska kyrkor

— repr. i Trelleborgs museum.

2. HILDEGARD, S., f Jönsson, den förres maka, konsth., f. i L. Slågarp, Skåne, 1902, utb. vid Kult. slöjdanst. i
Lund. Hon har såv. ritat som vävt ett flertal textilier. — Malmö.

SVENSSON, ERIC Jultus, målare, f. i Vitaby, Skåne, 1920, studier bl. a. i Köpenh. Han har utfört skånska
slättlandskap m. sädesf. etc. — Repr. i M. M., Ystad, Växjö, Helsingborgs museer.

— Malmö.

SVENSSON, Karl ERIK, målare, f. 1922 i Ulrika, Östergötland. Studier vid akademien och på resor till Norge
och Frankrike. Arbetar m. ytmässi-ga, koloristiskt fint genomarb. halvabstrakta former i tunga, brunmörka
färgklanger. — Repr. i N. M. o. Mo. M. — Stockholm.

SVENSON, FOLKE Samuel, skulptör, f. i Farhult, Skåne, 1904, har studerat i Stockholm, Paris och Italien. Han



har modellerat realistiskt hållna porträtt och teliefet, stundom i terrakotta. — Helsingborg.

SVENSSON, Christian FREDRIK, målare, grafiker, f. i Stockholm 1834, d. där 1909. Han var officer i flottan
samt elev hos Hägg i Sthlm och C. F. Sörensen i Köpenhamn. S. har utfört mariner med segelbåtar och
örlogsfartyg; repr. i G. K. M. och M. M.

SWENSSON, Ernst FRITIOF, målare, f. i Torslanda, Bohuslän, 1889, Har studerat på Valand och akademien
samt under resor i Italien. Han har utfört figurkompositioner, landskap med eller utan figurer, barnporträtt m. m.
Bland S:s arbeten märkas ett altarskåp i Älvsåkers kyrka samt altartavlor i Hov Kyrka och Gamlestadens kapell.
— Repr. i Västerås mus., N. M., Eskilstuna och Borås mus., G. H. M. — Göteborg.

SVENSSON, GUNNAR Enar Albin, målare, f. i Malmö 1906, autodidakt. Han har utfört figursaker, hästar,
gatumotiv, strandpartier och blommor i en klar färg.

— Malmö.

SVENSON, Ernst GUNNAR Andreas, målare, professor 1942—50 vid akademien, f. i Stockholm 1892, har
studerat vid akademien och i Paris. Han har målat interiörer, ofta med figur, stadsmotiv från Paris o. Stockholm,
franska landskap samt stilleben, gärna med blommor. Konstnärens säkra färg- och valörsinne kommer vanligen
bäst fram i sistnämnda arbeten.

— Repr. bl. a. i N. M., Mo. M., G. K. M., Borås, Kristianstad, Västerås, W., M. M. och Gripsholm. —
Mälarhöjden.

SVENSSON, GUNNAR, målare, f. i örby, Västergötland, 1906, elev bl. a. hos Helmer Osslund. Han har utfört
brett hållna landskap i harmonisk färg, dekorativa arbeten i kyrkl. och profana samlingslokaler,
teaterdekorationer, reklammålningar etc. — Borås.
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SVENSSON, Otto GUSTAF Josef, målare, f. i Vimmerby 1893, d. 1957 i Sthlm. Han har studerat på Althins
målarskola, på akademien samt i Paris. S. har utfört förtjänstfulla porträtt, landskap, stads-motiv och stilleben. —
Repr. bl. a. i Västerås, Eskilstuna, Borås, Kalmar, Katrineholm, Östersunds och Hudiksvalls museer.

SVENSSON, GÖTE Georg, målare, f. i Malmö 1926, stud. vid privat konstskola samt i Danmark. Han har gjort
porträtt i olja och blyerts, hamnstycken och vackra skogsinteriörer med dragning åt romantik. — Malmö.

SVENSSON, GÖSTA Harald, målare, f. 1931 i Oderljunga församl., Kristianstads län. Autodidakt.
Naturalistiska oljemålningar, ofta med fåglar. Målningen ”Vildgäss" utgör originalet till 1978 års Skånekalender,
utgiven av Spar-banksfören. i 80.000 ex. Utsmyckning av Kvartersgården i Spexaren, Lund, med 3 målningar. —
Repr. Svenska Statens samling hos åklagarmyndigheten, Malmö, och Perstorps kommun. — Lund.

SVENSSON, Gudrun INEZ Linnea, textilkonstnärinna, tecknare, f. 1932 i Ma-riestad. Studier för Göta
Trädgårdh vid A. Beckmans skola och på resor i Frankrike, Italien och U. S. A. 1955 knöts hon till textilfirman
Stabo i Sthlm och gjorde en betydande insats för den anonyma vardagsvaran, antingen i diskret mönstring eller i
materialets egen struktur. Även gjort en uppmärsammad insats som konstnärlig ledare för Borås Wäfveri AB m.
fl. — Repr. i N. M. med tygtryck.

SVENSSON, INGA LISA, f. Bern din, målarinna, f. i Höganäs, Skåne, 1912, stud. vid h. konstindustriella
skolan i Sthlm. Hon har i akvarell och tempera utfört landskap och blomsterstycken. — Simrishamn.

SVENSSON, Lars Harald INGEMAR, skulptör, f. i Göteborg 1933. Utb.: Slöjd-för., akad. Köpenhamn. Utf.
djurskulpturer i mässing och koppar. Off. arb.: Skulp-

tur Tegelbacken Sthlm. — Repr. Mo. M., M. M. — Urshult.

SVENSSON, IVAR Ferdinand, målare, f. i Kyrkhult, Blekinge, 1911, d. 1968, stud. på Valand. Han har utfört



soliga landskap, stämningsbilder med arbetsfolk och harmoniska blomsterstycken. — Sign. Ivar S. — Repr. i
länslasarettet och församlingshemmet i Ljungby.

SVENSSON, KARL-GUNNAR, målare, f. i Stockholm 1913, autodidakt. Bland hans arbeten må nämnas
porträtt, figurtavlor och särskilt vårvinterlandskap från Småland, även stilleben. — Repr. i Mo. M. — St.
Essingen.

SVENSSON, LORENS, se Sparrgren, L. SVENSSON, NILS,

bonadsmålare, f. 1727 i Mosslunda, Vrå socken, Kronobergs län, d. 1802 i Gyl-tinge, Hallands län.
Kännetecknande för S. är en friare komposition och ett varierat motivurval. Han var den förste företrädaren för
Brearedskolan, bonadsmåleriets höjdpunkt. — Repr. i Nordiska mus., G. K. M., Kulturhist. mus. i Lund och Var-
bergs mus.

SVENSSON, PER,

tecknare, grafiker, f. 1935. Har studerat grafik för Bertil Lundberg. — Repr. i N. M., M. M., Borås mus. och
Västerås mus. — Malmö.

SVENSSON, ROLAND Gustaf, målare, grafiker, f. i Stockholm 1910, har studerat vid akademien samt i
London och Frankrike. Han har utfört arbeten i olja och pastell med motiv från yttre havsbandet i Stockholms
skärgård, även litografier; illust. S. Barhels "Gillöga”, ”Ensliga öar" och ”Skärgård”. —Repr. iN. M., W., G. K.
M., Norrköpings mus. m. fl. st. i in-och utlandet. — Storängen.

SVENSSON, Axel RUDOLF, målare, f. i Smögen, Bohuslän, 1895, stud. i Göteborg. Han har i olika teknik
utfört stadsmotiv, landskap, mariner och
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stilleben. Koloriten är ofta fint stämd med god luftbehandling. — Göteborg.

SVENSSON , Arthur STURE Birger, målare, tecknare, f. 1913 i Stockholm; privata studier. Bland hans arbeten
märkas figursaker coh abstrakta landskap och utsikter. — Repr. i N. M., Mo. M., Stockholms stad, Solna stad. —
Stockholm.

SVENSSON, STURE Walfrid, skulptör, målare, f. i Höganäs 1895; stud. vid tekn. skola och i utlandet. Han har
modellerat djur, t. ex. Drake (stengods) och i akvarell målat stilleben. — Höganäs.

SVENSSON, SVEN Anders Emanuel, målare, tecknare, f. i Ålem, Kalmar län, 1906; studier på Valand och i
Danmark. Bland hans produktion märkas landskap och stilleben. — Repr. i N. M., Kalmar mus. och H. M. K. —
Mörbylånga.

SVENSSON, SVEN-BERTIL, målare, tecknare, f. 1937 i Räpplinge socken, Kalmar län. Studier i Sthlm för
Lennart Roghe o. Pierre Olofsson och akademien. Resa till Frankrike. Målade landskap i ett stilla, återhållsamt
måleri och övergick till kyrkligt måleri bl. a. i Torslunda församlingshem på Öland, i S:t Sigfrids kyrka, Kalmar
län. — Repr. i N. M. och H. M. K. med kolteckningar.

SVENSSON, UNO F., målare, f. 1935 i Luleå, d. 1980. Studerat vid akademien. Primitiv berättarglädje med
dtagning åt Cobragruppen. — Repr. i Norrbottens mus. o. Sthlms stadsmus.

SVENSSON, UNO Georg, målare, f. i Kallinge, Blekinge län. Studerat vid Skånska målarskolan, Malmö, och
vid Essem-skolan. Studieresor bl. a. till Frankrike och Spanien. Dämpad, asketisk färg med suggestiv underton o.
med anknytning till A. Täpies. — Repr. i N. M., M. M. och L. B.

SVENSSON, ¡VIKING Fredrik, målare, f. 1915 i Värmland, d. 1979. Studier hos André Lhote, Othon Friesz,
Edmond Mac Avoy och Fernad Léger. Företa-

git studieresor i Europa och var bosatt i Frankrike åren 1946—56. Färgen verkar som magma från ett



vulkanutbrott, ljus och mörker står mot varandra. — Rept. i Mo. M., museerna i Norrköping, Karlstad och Borås,
Västerås stads konstsamlingar, Kiruna stads konstsamlingar och Institut Tessin och Musée de Pau i Paris.

SVENSSON-FRADERA, Anna BERIT Kristina,

målarinna, tecknare, teckningslärarinna, f. 1937 i Karlstad. Studiet vid Konstfack och studieresor till Frankrike
och Spanien. Utför målningar och teckningar i en känslomässig, lyrisk expressionism. — Repr. i N. M., M. M.
och Ystad mus. — Helsingborg.

SVENSSON-LUNDKV1ST, GUNVOR Gerda Maria,

skulptris, medaljgravör, tecknare, grafiker, lärare vid Konstfack och akademien. Resor till flera länder i Europa.
Utför porträttbyster och figurskulpturer i en sluten, mjukt rundad form. — Repr. i N. M., H. M. K., Nyköpings
mus. och Kungl. Myntkabinettet i Sthlm.

SVENSSON-PIEHL, BERTA, se Piehl, B. SWIDDE, WILLEM,

tecknare, grafiker, f. i Amsterdam 1660, d. i Stockholm 1697. Han inkallades till Sverige, där han utförde ett
flertal plåtar för Dahlbergs Suecia-verk. Dessutom har han stuckit porträtt, bl a. Karl Xll till häst.

SVIPDAG, ELIN Severina H:son, målarinna, tecknare, f. i Kinnared, Halland, 1905; har mest studerat på egen
hand. Hon hat målat kustlandskap, ofta med blommor, samt blomsterstilleben. Färgen är kraftig, men harmonisk
och teckningen av blommor och gräs utomordentligt säker. — Repr. i N. M., Polishuset i Halmstad samt S. M. K.
m. fl. — Halmstad.

SYDOW, EDITH Oldenburg von, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1866, d. där 1953, elev av Perséus och vid
akade-
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min. Hon har utfört studiefigurer samt landskap, ofta strandpartier.

SYDOW-SÖDÖÖ, BRITA von, se Södöö.

SYLWAN, MARGARETA, tecknare, målarinna, grafiker, f. 1915 i Långshyttan, Husby socken, Kopparbergs
län. Studier 1935—37 vid Reimann Schule i Berlin och etsning vid Bremer Kunst-hochschule. Studie- och
reportageresor till Spanien, Jugoslavien och U. S. A. Anställd som reklamtecknare vid Åhlén & Åkerlunds förlag
och vid ”Aftontidningen” som illustratör och senare vid ”Dagens Nyheter”. Fångar snabbt fysionomier,
karikatyrer och situationsbilder och har även utfört politiska teckningar och landskaps-och figurmålningar i
pastell och olja. — Repr i Eskilstuna mus. och i H. M. K.

SYLWAN. MARK,

grafiker, tecknare, f. i Stockholm 1914. Han har studerat i Berggrens målarskola, hos Otte Sköld samt i Paris. S.
har utfört eleganta teckningar, ofta med satirisk hållning, i huvudstadspressen, även illustrerat böcker, t. ex.
Folke Bernadotte: Människor jag mött; ritat nya sedeltyper och frimärken. — Repr. i N. M., Eskilstuna mus. och

H. M. K. — Stockholm.

SYLWAN, SUSANNE, målarinna, tecknare, f. 1924 i Wien. Studier vid Otte Skölds målarskola och vid
akademien. Regelbundna studieresor till Frankrike, Italien o. Jugoslavien. Utför sina motiv i en prismatisk
kubism. — Repr. i Mo. M., i Wien och Liège och Verviers.

SYLVÉN, GUNNEL Bert ha Carolina, målarinna, f. på Grönsiska herrgård, Dalarna, 1911, stud. hos Blomberg
och Otte Sköld. Hon har utfört figurtavlor, ofta med barn, genrebilder och landskap. — Repr. i Kalmar museum.
— Stockholm.

SYLVIUS, JOHAN,



målare, d. 1695. Han erhöll sin utbildning i utlandet, särskilt i Rom och England. S. var anställd av drotting
Hedvig Eleonora för att utföra dekorativa abeten på Drottningholm och Ulriksdal, vilka målningar

— olja eller fresk — delvis ännu äro bevarade. De vittna om säker smak och begåvning. En mängd studier till
hans arbeten finnas i N. M.

SYNNERGREN, SIGRID Birgitta, målarinna, konsthantverkare, f. i Jönköping 1894, stud. vid h. konstind.
skolan samt ett flertal europeiska länder. Hon har utfört landskap, men framför allt verkat som textilkonstnärinna
med bl a. mattor, damast och kyrkliga föremål: antependier och mässkrudar, t. ex. för Allhelgonakyr-kan i Lund.
— Konstnäri. led. för Södra Sveriges kyrkliga textil. — Lund.

SÅNDBERG, Karl Hugo BÖRJE, målare, tecknare, f. i Växjö 1908, stud. i Paris. Han har målat självporträtt,
brett hållna figursaker och soliga badbilder från västkusten. — Repr. i Växjö mus. — Stockholm.

SÅFVENBOM, se Sevenbom.

SÄFLUND.

1. Lars MARTIN S., målare, f, i Uppsala 1894, stud. vid tekn. skolan i hemstaden och i Italien. Han har i olja och
akvarell målat landskap med motiv fr. Uppland, Värmland och Skåne, gatupartier m. m. Uppförandet är mjukt,
harmoniskt. — Repr. i Gävle museum m. fl. st.

2. SVEA Ingeborg S., f. Andersson, den förres maka, målarinna, tecknare, f. i Uppsala 1906, stud. hos Otte Sköld
samt i Italien. Hon har i olja målat porträtt samt landskap från trakten kring Kivik. Dessutom teckningar av barn i
blyerts och rödkrita. — Uppsala.

SÄLLSTRÖM, BO Vive, målare, grafiker, skulptör, f. 1932 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningen och vid
Valand. Studieresor till Italien, Frankrike, Holland, Belgien, England och Irland. S:s måleri är skickligt och
smakfullt. Utförde 1966 en utsmyckning i kvarteret ”Fribrottaren” i Bergsjön, Göteborg. — Repr. med grafik i N.
M. och G. K. M.
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SÄRLÖV, MALTE Joel Sigurd, målare, tecknare, f. i Helsingborg 1907, har mest studerat på egen hand, bl. a.
under resor i Frankrike. Han har målat landskap med motiv från olika trakter i Skåne. — Hässleholm.

SÄRSTRÖM.

1. HJALMAR Fritiof S., skulptör, f. i Norrköping 1880, d. 1959 i Falsterbo, stud. i Paris hos Bourdelle. Han har
modellerat friskulpturer, t. ex. Flöjtspelare, men framför allt väl träffade vilda djur, såsom lejon, tigrar och
pantrar. — Repr. i Norrköp. mus.

2. ELNA S., f. Schu/artz, den förres maka, målarinna, f. i Holmestrand, Norge 1880, d. i Falsterbo 1950. Hon
studerade i Paris på atelier Colarossi, senare i Italien och har i olja och pastell utfört goda landskap, ofta
strandmotiv i blond kolorit.

SÄÅF, ERIK Albin Anton, målare, tecknare, f. 1856 i Norrköping, d. 1934 i Gouvieux, Oise, Frankrike.
Studerade vid Perséus målarskola i Sthlm och vid akademien. Uppehöll sig i München på 1880-talet och gjorde
resor till Österrike och Italien och 1890 bosatte han sig i Paris. Hans tidiga målningar från 1880-talet äger en fin
friluftston. — Repr. i N. M. och på Svenska klubben i Paris.

SÖDERBERG, AGNE Axel Roland, målare, tecknare, f. i Tolfta, Uppland, 1917, har bl. a. studerat hos Otte
Sköld och i utlandet. Han har utfört gråtoniga landskap och djurmotiv från Norrland och Spanien, stor fresk i
Hållnäs kom:hus och en imponerande historiemålning (20 m2) för Karlholmsbruk. — Repr. i Norrköpings
stadshus. — Karlholmsbruk.

SÖDERBERG.



1. Herbert (BERT) Ruhen S., målare, hantverkare, f. i Uppslå 1907, har studerat vid Blombergs målarskola i
Sthlm. Han har bl. a. målat friska mariner.

2. MARGIT Sigrid S., f. Billing, den förres maka, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1908, elev vid Blombergs
målarskola och

vid Welamsons konstskola, Sthlm. Hon har mestadels framträtt som tidningsteck-nare. — Nockeby.

SÖDERBERG, ELISABETH Paulina Theresia, f. Weixlgänner, målarinna, tecknare, grafiker, f. i Wien 1912,
genomgått akademien där, resor i ett flertal länder. Hon har målat porträtt, figurkompositioner — även i fresker
— landskap och stilleben. — Repr. i Gävle mus. och Mod. museet i Rom med en emalj, Nürnberg, Padova. —
Göteborg.

SÖDERBERG, ERNST August, målare, grafiker, arkitekt, konsthantverkare, f. i Hamburg 1889, d. 1967, utb.:
akademien i Hamburg och München samt under resor i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien o. Holland. Han har
bl. a. målat porträtt (Rob. Mörner, Birka folkhögskola), figurtavlor och landskap: skog och vatten, åkrar,
skördemotiv samt interiörer. S. har vidare ritat Hällby kyrka och gravkapell i Kjula (Södermanland), urnlundar
och kyrkogårdar, målat altartavlor, glasfönster — t. ex. i Eringsboda, Tö-re, Idenor etc. — dekorativa arbeten bl.
a. i Skånegården, Båstad, ljuskronor m. m. för kyrkor. — Repr. i Västerås, Eskilstuna och Borås.

SÖDERBERG, GUSTAF, militär, målare, grafiker, f. i Norrköping 1799, d. i Stockholm 1875; studerade konst i
Frankrike och Italien. Han har målat landskap i olja samt utgivit samlingar av svenska utsikter i litografi, likaså
litografier med svenska och norska arméns uniformer. — Repr. i N. M., akademien, Linköping, Västerås etc.

SÖDERBERG, LASSE, grafiker, målare, f. i Ulvöhamn 1941. Utb.: akademien. Utf. stillsamt romantiskt måleri.
Tecknar äv. frimärken. — Repr. i N. M., Mo. M., H. M. K. — Vaxholm.

SÖDERBERG, LEIF,

målare, grafiker, f. 1944 i Hässleholm. Efter studier på egen hand gick han en tid på Forums grafikskola i Malmö
och på akademien. Studieresor till Frankrike och Spani-
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en. Han målar suggestivt ringlande rörformer i asketiska metallfärger på papper i ständigt nya, raffinerade bilder
och anknyter till pop- och rymdålderns värld med motorer och hissnande fartupplevelser.

SÖDERBERG, MONA lisbeth, målare, grafiker, tecknare, f. i Gävle 1924. Utb.: Otte Sköld. Utf. blonda friska
stilleben, interiörer, landskap och stadsbilder. Off. arb.: Glasreliefer Sätrask. Gävle. — Repr. i mus. i Gävle. —
Stjärnsund.

SÖDERBERG, NILS Alfred, målare, f. i Gävle 1903, d. 1970, stud. i Wien samt under resor på egen hand. Han
har utfört dekorativt hållna landskap, t. ex. Naket land, Furor i snö, Nybyggen, Majkväll i skogen, Vårvinter och
Höstkväll. — Repr. i N. M., Mo. M., W., Örebro, Västerås och Gävle mus.

SÖDERBERG, Per RUNE, målare, tecknare, f. i Stockholm 1915, stud. bl. a. för Otte Sköld och Arvid Fo-
ugstedt samt under resor i Frankrike, Spanien etc. Han har målat folktyper från Öland o. strandmotiv från
öländska ostkusten. — Repr. i Kalmar museum och H. M. K. — Mörbylånga.

SÖDERBERG, STELLA Margareta, f. Falkner,

målarinna, f. i Stockholm 1904, har varit elev hos Wilhelmson och sedan studerat i Paris, i Belgien etc. Hon har
utfört ganska konturlösa porträtt, friskt hållna landskap, interiörer m. m. — Helsingborg.

SÖDERGREN, Artur SIGFRID, målare, grafiker, tecknare, författare, f. 1920 i Brazzaville, Franska Kongo.
Teckningsstudier vid Otte Skölds målarskola, vid akademien och studieresor till Franska o. Belgiska Kongo.
Portugisiska Angola o. Algeriet. Utfört landskap och figurer i pu-ristisk stilisering, och monumentalmålningar bl.



a. i landstingshuset Kalmar, S:t Eriks sjukhus Sthlm. — Repr. i N. M., Mo. M. och i Kalmar konstmus. —
Stockholm.

Västerås. Utbildade sig på egen hand. Han har i akvarell utfört landskap med motiv från mellersta Sverige, hållna
i välstämd kolorit. — Repr. i Västerås museum.

SÖDERHOLM, MAX Erik Hugo. målare, konsthantverkare, f. i Åbo, Finland, 1908; har studerat på Filip
Månssons målarskola, tekn. skolan och akademien i Sthlm samt på akademien i Florens. S. har företrädesvis
sysslat med dekorativt väggmåleri. — Repr. med konsthantverksföre-mål i N. M. — Stockholm.

SÖDERLUND, ANNA Margareta (GRETA),

textilkonstnärinna, inredningskonsult, f. 1913 i Lycksele, Västerbottens län. Studier vid Tekniska, skolan och vid
Brunssons vävskola. Studieresa till Italien och Frankrike. S. är en av föregångsgestalterna under 1950-talet. Vid
Robert Ditzingers mönsterateljé har hon skapat förlagor för maskinellt tillverkade nyttotextilier. — Repr. i N. M.
med tygtryck och i Victoria and Albert Museum I London.

SÖDERLUND, CARL Gustaf, grafiker, f. i Stockholm 1860, d. i Paris 1905. Han studerade för Cormon i Paris
och var sedan dess bosatt där. S. har med största tekniska skicklighet utfört etsningar bl. a. efter Meissonier,
Reynolds, Detaille samt Rembrandt (framför allt efter den sistnämndes Filosofen). — Repr. i N. M. och K. B.

SÖDERLUND, Johan ERIK, arkitekt, f. i Hälsingland 1826, d. i Stockholm 1875; studerade vid akademien och i
Italien. Han ritade flera byggnader i Stockholm, bland dem Alhambra på Djurgården, Patologisk-anatomiska
institutionen vid Karolinska sjukhuset, ombyggde och restaurerade Petersenska och Hamiltonska husen m. m. —
Repr. i N. M., Norrköp. mus. och U. B.

SÖDERLUND-KUMUEN, MAJA se Kumlien, Maja.

SÖDERHOLM, Karl DAVID, SÖDERMAN, CARL August,

målare, f. nära Västerås 1883, d. 1961 i skulptör, f. i Örebro 1835, d. i Stockholm

29 — Svenska konstnärer
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1907. Han studerade vid akademien och blev överlärare i skulptur vid tekn. skolan i huvudstaden. S. har
modellerat flera porträttbyster, bl. a. Karl XIV Johan, Karl XV i

G. K. M., Oscar II 0. drottning Sofia samt mytologiska ämnen, t. ex. Leda och svanen, dessutom dekorativa
arbeten till offentliga byggnader. — Repr. i Tekn. skolan i Stockholm med staty av John Ericson.

SÖDERMAN, Alfred GUNNAR, målare, f. på Ornö, Sthlms län, 1900; studier på Althins målarskola och
akademien, även i Spanien. Han har utfört porträtt, barnfigurer o. mjukt hållna landskap, gärna skogspartier och
vattendrag; koloriten ät högst kultiverad. S. har även målat altartavlor och snidat dopfunt för Ornö kyrka. —
Repr. i Örebro museum, H. M. K. och Tessininst. i Paris. — Torpa Ervalla.

SÖDERMARK.

1. OLOF Johan S., militär, målare, f. i Landskrona 1790, d. i Stockholm 1848. Han for 1824 till Paris för att
utbilda sig till konstnät, året därpå till Rom, där Byström tog sig an honom. Efter hemkomsten 1828 blev S. snart
ansedd som samtidens främste porträttmålare i Sverige, bland hans arbeten må särskilt nämnas B. von Plåten,
kronprinsessan Josefina (slottet, Sthlm), Karolina Bygler, minister Bodisco samt Grazia (alla i N. M.), Hjalmar
Mörner (G. K. M.), självportrrätt och Byström (båda i akademien) samt Jenny Lind som Norma (operan, Sthlm).
S:s bästa porträtt — t. ex. Karolina Bygler — äga utmärkt karaktäris-tik, välstämd kolorit och visa stor, teknisk
färdighet. — Även repr. i Norrköp., Linköp. och Borås mus., K. B., U. B.

2. Johan PER S., den förres son, målare, f. nära Karlsborg 1822, d. i Stockholm 1899-Han var elev vid



akademien och studerade sedan i Rom, Düsseldorf och Paris. Liksom fadern var S. huvudsakligen porträttör och
målade bl. a. Hugo Hamilton (Riddarhuset) samt Blommér och Gellerstedt (båda i akademien) — dessa utmärkas
särskilt genom en förträfflig helton. Han målade även några landskap och genretavlor. —

Repr. i N. M., W., Norrköp. mus. m. fl. st.

SÖDERSTEN, Anders HERMAN, målare, tecknare, f. 1862 i Filipstad, d. 1926 i New Haven, Connecticut, U. S.
A. Studerade vid Konstakademien och i Paris. 1889 åkte han til New Haven för att stanna där under en lång tid.
Målade huvudsakligast landskap, många från Karlskoga med omgivningar, varav ett par finns i AB Bofors och
Karlskogas hembygdsgårds ägo. I Amerika var han främst porträttmålare. — Repr. i N. M. och Sthlms stadsmus.,
samt flera mus. i USA.

SÖDERSTEN.

1. STIG Hilding S., målare, tecknare, f. i Stockholm 1906, elev hos Wilhelmson och på akademien, studieresa
till Bali. Han har målat figurtavlor samt landskap från Öland och Orienten, tecknare i dags- och veckopressen. —
Repr. i N. M. och M. M.

2. Elisabeth (USA) S., den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1903, elev på Althins målaskola och
akademien, studieresa till Bali. Hon har utfört landskap från Öland och Bali samt blommor. — Bromma.

SÖDERSTRÖM, BIRGITTA, f. Lundberg, målarinna, grafiker, tecknare, f. 1935 i Sthlm. Studier vid Konstfack
och akademien. Studieresor till bl. a. England, Norge, Tyskland, Italien och Frankrike. Har arbetat med studier av
skelettdelar etc. och senare med ett rent abstrakt måleri med klangfulla färgfläckar. — Repr. i N. M. och i H. M.
K.

SÖDERSTRÖM, GUNNAR, målare, tecknare, f. 1931 i Lerdala, Skaraborgs län. Studier vid Konstfack, H. K.
S., akademien. Studieresor i Europa. Gör cirklar och cylindrar i målningar och collages. Utfört teaterdekor coh
dräkter på Stadsteatern i Göteborg och på Stadsteatern i Sthlm. — Repr. i N. M., Eskilstuna mus. och i
Skandinaviska Banken, Skoldirektio-nen och Sthlms Stads Husbyggnader. — Stockholm.
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SÖDERSTRÖM, LARS Eugen, målare, grafiker, f. 1926 i Boxholm, Östergötlands län. Studier vid H. K. S.
Studieresor till Frankrike och Italien. Tecknar mästerliga blad. Som målare har han arbetat med stiliserade
landskaps- och figurmotiv. Utfört en dekoration i Folkets Hus i Boxholm och deltagit vid utförandet av en
dekoration i Borås läroverk. — Repr. i N. M. med teckningar. — Hjo.

SÖDERSTRÖM, KURT Gustav Martin, målare, f. i Säby, Jönköpings län, 1915, elev hos Otte Sköld, studier i
Schweiz och Frankrike. Han har utfört porträtt, landskap och stilleben. — Repr. i Västerås Konstför. —
Stockholm.

SÖDERWALL, John EINAR Fabian, målare, f. i Väsby, Skåne, 1869, d. 1954 i Helsingborg; autodidakt, studier
bl. a. i U. S. A. Han har målat välstämda mariner med eller utan fartyg. — Representerad i Northwestern
university, Chicago, samt i Sjöfartsmuseet, Göteborg och Växjö mus.

SÖDÖÖ, BRITA Walborg Klara, f. von Sydow,

målarinna, f. i Jönköping 1884, d. 1959, studier vid H. K. S. och för Wilhelmson i Sthlm, vidare i Paris, England,
Italien, Nordafrika o. s. v. Hon har vanligen i blonda toner målat interiörer med gamla möbler, blomsterstycken
och landskap — de senare ofta i akvarell och med motiv från Karlskrona. — Repr. i Karlskrona museum.

S0RENSEN, Carl Fredrik, dansk målare, tecknare, professor, f. 1818 i Besser, Samsa, Danmark, d. 1879 i
Köpenhamn . Han var en av Danmarks mera betydande marinmålare. Många av hans motiv är från den svenska
västkusten, bl. a. besökte han Göteborg och målade där de topografiskt värdefulla bilderna "Göteborgs hamn"
och ”Motiv från fiskhamnen vid Rosenlundskanalen”, båda i G. H. M. och en skildring av ”Stockholm från



Mälarsidan” 1843. — Repr. i G. K. M., Statens sjöhist. mus. i Sthlm, Vikingsbergs konstmus. i Helsingborg, N.
O., Bergens mus. m. fl.

SÖRENSEN, Sören CHRISTIAN, målare, reklamkonstnär, f. i Lystrup, Danmark, 1880, d. i Lund 1953; studier i
Köpenhamn och Sydeuropa. Han målade mest akvareller i en ljus, glad kolorit. Arbetade en lång tid med
textilhandtryck i Malmö.

S0RENSEN, HENRIK Ingvar, norsk målare, tecknare, grafiker, f. 1882 i Fryksände, Värmland, d. 1962 i Oslo.
Han tillhörde det moderna måleriets centralgestalter i Norge. S. som föddes av norska föräldrar i Sverige
tillbringade sina barnaår i Värmland. Hade nära kontakter med Göteborgs konstnärer på 20-talet. Hans viktigaste
bidrag till svensk konst är den stora altartavlan i Linköpings domkyrka 1934 i intensiva klanger i rött, blått och
gult. — Repr. i Mo. M., G. K. M., Östergötlands mus. i Linköping, Arkivet i Lund, N. O., Trondheims
kunstforening, S. M. K., Ate-neum i Helsingfors, Nationalgalleriet i Berlin och Riverside Mus. i New York m. fl.

SÖRENSEN-RINGI, HARALD, skulptör, f. i Skön, Västernorrlands län, 1872, d. i Stockholm 1912. Han var
elev för Hasselberg och studerade sedan i Paris. Bland hans arbeten, vilka i allmänhet utmärka sig genom stor
formskönhet och en lyriskt vek stämning, må nämnas: Natten (marmor, Nasjonalgalleriet, Oslo), porträttbyster av
Karl Nordström, S. A. Hedin och A. Törneman, reliefporträtt av Eva Bonnier (brons, N. M.), gruppen Bröderna (i
Thielska galleriet, Sthlm) samt Gustaf II Adolfs staty i Sundsvall. Dessutom utformade S. reliefer i trä till
Johanneskyrkan i Malmö o. s. v. Även några vaser och andra konsthantverksföremål äro gjorda av honom.

SÖRENSEN-RINGI, KJELL A., tecknare, målare, f. 1939 i Göteborg. Studier vid Berghs reklamskola i
Stockholm och vid Slöjdföreningens skola. Studieresor i U. S. Ä., Västindien, Latinamerika, Nordafrika och
Västeuropa. R. målar i en broderistil som tycks ha sitt amerikanska ursprung.
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SÖRENSSON-WAHLGREN, THORE, se Wahlgren, T. S.

SÖRL1NG, Carl OLOF Efratm, tecknare, f. i Stockholm 1852, d. 1927; studerade vid akademien och verkade
som teckningslärare i huvudstaden. S. var samtidigt en av vån lands mest anlitade illustratörer och har gjort över
50.000 teckningar till vetenskapliga verk, bl. a. av Hilde-brand, Montelius o. Bernhard Salin. 1 finhet och absolut
naturtrohet äro de oöverträffade.

SÖRMAN, Gustaf SIMON,

målare, tecknare, f. i Arvika 1905, d. 1963

i Saltsjöbaden, hat studerat i Stockholm,

bl. a. vid akademien. Prof. där 1959. Utf.: porträtt, figurer samt tecknat säkert gjorda studiehuvuden, trägubbar o.
dyl. I Bodens kyrka har S. utfört en imponerande väggmålning i al secco (85 kvm), altartavla i Rä-mens kyrka
samt glasmålningar i Gärdhems och Baltaks kyrkor. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M. och Karlstads museum.

SÖRNBY, BROR Arvid Christian, målare, f. i Malmö 1903, elev vid Sk. målarskolan, studieresor i Tyskland,
Frankrike

o. s. v. Bland hans arbeten märkas gatu-motiv från Paris samt landskap från Skåne och Rhentrakten, vanl. i
kraftig kolorit och dekorativt hållna. — Malmö.

452 Tage

Tapper

T

TAGE, E. G. Håkansson, T., se Håkansson, E. T. G.



TAKALA, E1N0,

tecknare, målare, f. i Alavo, Finland, 1925- Stud.: ptivatelev hos Veikko Takala. Arbetar i en personlig expressiv
stil, bl. a. stormiga hav, steniga stränder, gubbar i naturen, fiskande, jagande, musicerande. OfF. arb.:
Stadshotellet, Kristinestad. — Stockholm.

TALÉN, ELISABETH Z., se Amberg. TALLBERG, AXEL,

graf., f. i Gävle 1860, d. i Solna 1928. Han stud. vid akad. o. i Dusseld., sedermera i Engl. Bland T:s blad, som
oftast äro etsn., märkas flera utm. porträtt bl. a. Oscar II, A. H. Hägg, Tolstoy o. T. Roosevelt, vidare Engelsk
landskyrka, Ett sockenråd samt Från Gamla Sthlm (50 blad). — T. inlade stora förtjänster f. grafikens höjande i
vårt land, o. på hans initiativ anordnade akad. 1895 en kurs i etsning, vilken 1908 utb. till en etsarskola med T.
som lärare. Han utgav även en del facklitteratur. Bl. a. repr. m. etsn.: N. M., G. K. M., Västerås.

TAL VIK, HERMANN, mål., graf., f. 1906 i Tallinn, Estland. Svensk medb. Utb. sig i Estl. o. på resor till
Tyskl., Belgien, Frankrike o. Korsika. Målar främst landskap. Linoleumsnitt, träsnitt, monotypier är av närmast
expressionistisk karaktär, på gränsen till den rena abstraktionen. — Repr. i N. M., M. M., museerna i Karlstad o.
Örebro i Konstm. i Tallinn, Tartu och i New York.

THAM, CARIN Wendela Marie, mål., f. i Malmö 1888, d. i Lund 1967. 1 huvuds, autodidakt. Utf. porträtt av
kända personligh. (A. österl., Elin Wägner, E. Norlind m. fl.) samt fina stilleb. o. landskap. — Repr. i M. M.,
mus. i Växjö, To-melilla, Lund.

TAMM, HILDEGARD Carolina, mål., f. i Tvetab. i Sthlms län, 1873, d. 1951 i Sthlm; studerade för Hildegard
Thorell o. Alfred Bergström. Hon har målat kraftigt hållna lands., ödegårdar etc. med motiv fr. Dalarna,
skeppsvarv m. m. — Repr. i N. M. o. i museerna i Leksand och Östersund.

TAMM, NILS Arvid Oskar Frednk, mål., privatastron., fil. hed.-dr. 1944, f. i Lossa, Upps. län, 1876, d. 1957 i
Kvistaberga-Bro, har stud. vid akademien samt i Paris o. Rom. S. har målat brett hållna landskap, ofta
vintermotiv, t. ex. Islossning.

TANCRED, INGA

mål., teckn., f. i Sthlm 1913, elev hos Otte Sköld o. i Sk. målarsk., studier i Italien. Hon har utfört portr.,
figursaker, ländsk, o. stilleb. — Repr. i Hallands landstings saml. — Uddev.

TANDBERG, Carl )ohan Rudolf BENGT, mål., f. i Sthlm 1874, d. 1948 i Sthlm; stud. f. Arborel., på tekn. skol.
o. Althins målarsk. Han h. m. ländsk, med motiv från Stockholmstrakten samt idrottsbilder.

TAPPER, TORE,

målare, f. i Borlänge 1915, har studerat vid akademien. Han har bl. a. målat interiörer
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samt utsikter. — Representerad i N. M. — Borlänge.

TARAVAL.

1. GUILLAUME Thomas Raphaël T., fransk-svensk målare, f. i Paris 1701, d. i Stockholm 1750. Han hade i
Frankrike studerat för Audran och var skicklig dekoratör, då han 1732 anställdes vid slottsbygget i Stockholm.
Här målade T. ett par stora plafonder: Svea omgiven av dygderna samt Juno och vindarna, en del överstycken
och dyl. Han utförde också porträtt, altartavlor och stilleben, skisser till plafond i slottskapellet, som sedan
fullbordades av hans lär-ljunge Johan Pasch. — N. M. äger bl. a. ett stilleben av T.: Död fågel och jaktredskap. T.
blev av betydelse för konstutvecklingen i Sverige därigenom att han i samband med slottsbygget undervisade i
teckning och målning och därmed gav upphov till stiftandet av k. ritarakademien 1735. Hans målningar äro
hållna i ljusa färger, amoriner och genier ser man i dem särdeles ofta; hans plafonder ger en luftig och festlig



prägel.

2. HUGUES, T., den förres son, målare, f. i Paris 1728, d. där 1785. Han hade åtföljt fadern till Stockholm och
var dennes elev, sedermera medhjälpare. T. målade dessutom i klara färger samt ytterst korrekt en del
stafflitavlor med mytologiska motiv, t. ex. Venus och Adonis (N. M.) samt Her-kules och Omfale (G. K. M.).
Efter faderns död for T. till Frankrike, där han blev medlem av akademien och fick ett visst anseende.

3. GUSTAVE Louis T., den sistnämndes bror, arkitekt, grafiker, f. i Stockholm 1738, for 1754 till Paris, d. där
1794. Han fick i denna stad titeln kungl. byggnadsinspektör och ritade en del pottaler. T. gjorde även kopparstick
efter faderns, Moreaus och Desprez’ målningar.

TAUBE.

1. Axel EVERT T., målare, författare, musiker, f. på Vinga, Bohuslän, 1890, d. 1976, har studerat på Valand,
Paris och under resor i flera länder. Han har målat friskt hållna exotiska och svenska kultur-

landskap, dessutom tecknat porträtt och illustrationer till egna böcker, bl. a. Himla-jord, Bröllopsballader och
Fritiof Anderssons visbok; även komp. baletter. — Repr. i N. M. med svenska och italienska kustmotiv samt i W.

2. ASTRI Lintiéa Matilda T., f. Bergman, den förres maka, skulptris, f. i Stockholm 1898, har studerat vid
akademien, i Paris, Rom, Florens och Neapel. Hon har modellerat barnporträtt, t. ex. Gosshuvud (brons, Mo. M.),
drottning Victoria (relief på Mainau), gravvård över C. D. af Wir-sén, Matilda Taube (operans foyer, Sthlm),
fontänfigurer, bl. a. i Stockholm, Karlskrona, Uppsala och Finland, medaljer samt krucifix till Matteuskyrkan i
Sthlm. Repr. i N. M. — Stockholm.

3. ELLINOR GunnelAstri T., dotter till de båda föregående, målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1930. Utb.: Otte
Sköld. Gerles-borgssk., akademien. Utf. landskap, stilleben, porträtt. — Stockholm.

TAUBE, MARIANNE Elisabet Margareta, målarinna, grafiker, f. 1928 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningen
och Hovedsko-us målarskola i Göteborg. Studieresor till Frankrike, Italien, Australien, U. S. A., Arabien etc.
Hon arbetar i olja och med träsnitt. Motivet är blommor, träd, hus, människor och jord, förenklat och medvetet
naivt. — Repr. i Mo. M., Göteborgs stads samling.

TAUBE-IVARSON, MÄRTA, se Ivarson, M.

TEGNÉR, HEDVIG Sara Augusta, f. Munck av Rosenschöld, målarinna, f. i Kristianstad 1866, d. 1961 i Lund,
studerade i Paris samt under resor i Frankrike, England och Italien. Hon har mest i akvarell målat förtjänstfulla
porträtt, skånska kulturlandskap, pittoreska stadsmotiv, bl. a. från Visby, samt stilleben. — rept. i M. M. och
Lunds museum.

TEGNESKOG, RONNY,

målare, f. 1942 i Göteborg. Elev hos Ivan

Broberg, Göteborg. Egna utställn. i Göte-
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borg, Varberg, Marstrand m. fl. Spec.: ak-varellmåln. västkust och landskap. — Göteborg.

TELEMAN, STEFAN, tecknare, f. i Ryssby 1936. Studier vid akademien 1961—66. Realistiska teckningar i
stort format med stark social bakgrund utställdes i ”Mejan” 1969. — Stockholm.

TELL, Nils Arne Lennart (UMAR), målare, tecknare, skulptör, f. 1927 i Lund. Autodidakt. Företagit resor i
Europa och sedan 1953 huvudsakligen bosatt i Paris. Han har i akvareller, oljemålningar, teckningar och
skulpturer sökt ge uttryck för upplevelser, ofta av religiös eller parapsy-kologisk art. T. har också sysslat med
kombinationer av collage, skulptur och målning. — Repr. i Mo. M., Norrköpings mus., Vikingsbergs konstmus.,
Museum of Modern Art i New York, Musée d’Art Möderne och Institut Tessin, Paris.



TELLANDER, PER (Larsson), målare, f. i Vitsand, Värmland, 1876, d. 1951 i Värml. Dalby, elev hos Gust.
Fjaestad och i Konstnärsförb. skola, Stockholm. Han har utfört välstämda interiörer och landskap. — Repr. i
Karlstad och Arvika mus.

TEMPELMAN, Olof Samuel, arkitekt, f. i Källstad, Östergötland, 1745, d. i Stockholm 1816. Han var anställd
vid fortifikationen och blev 1779 professor i arkitektur vid akademien. Han ritade Gustav III:s paviljong på
Haga, fasaden till kanslihuset i Sthlm samt gymnasiet (nuvarande rådhuset) i Härnösand. T. ombyggde även
tyska kyrkan i Karlskrona. Hans flesta arbeten äro tungt antikiserade.

TENGBERG, MARTIN, målare, f, i Tengelsnäs, Holmby, Skåne, 1877, d. i Malmö 1941; utbildad genom
självstudier. Han har utfört skånska landskap med bondgårdar, skogsinteriörer och kustmotiv. Färgen är särdeles
harmonisk med vacker luftbehandling.

TENGBERG, VIOLET Berta, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1920 i

Munktorp, Västmanland. Studier vid Ho-vedskous målarskola och Valand. Studieresor till bl. a. England, U. S.
A. och Frankrike. Hennes måleri kännetecknas av en vital och energisk abstrahering med tonvikt på koloristisk
uttrycksfullhet. — Repr. i N. M. och G. K. M., Tessin, Pau. — Göteborg.

TENGBOM, HJÖRDIS, f. Nordin, skulptris, grafiker, f. i Stockholm 1877, d. 1959, stud. tekn. skolan, H. K. S.
och akademien, sedan i Paris, Italien, England, Tyskland etc. Hon har företrädesvis modellerat porträttbyster, i
allmänhet utmärkta av god karaktäristik. Nämnas må: prinsessan Ingeborg, professor Gustaf Clason, författaren
Johan Bojer och friherre Fr. von Essen. T. har också utfört en relief i marmor i Sthlms konserthus samt
figursaker i etsning. — Repr. i N. M. och W.

TENGBOM.

1. IVAR Justus T., arkitekt, f. d. professor, f. i Vireda, Småland, 1878, d. i Sthlm 1968; stud. vid Chalmers, ak.
och utomlands; professor vid akademien 1916—20, generaldirektör och chef för byggnadsstyrelsen 1924—36. I
samarbete med arkitekt Ernst Torulf ritade T. rådhus i Borås samt nya kyrkan i Arvika. Efter firmans upplösning
har T. ritat flera av Stockholms vackraste byggnader, bland dem Sthlms enskilda bank och två bredvidliggande
hus, vilka bilda ett särdeles förnämligt komplex. Av god verkan är även Tändsticksbolagets hus. Med
Högalidskyrkan i Sthlm har T. skaffat en ny, särdeles monumental typ av tempelbyggnader i vårt land. Hans
främsta verk är dock Konserthuset, vars förnämliga fasad med måttfullt användande av kolonner för tanken på
Palladios bästa vetk. T. har vidare ritat Svenska institutet i Rom, Åtvida-bergshuset i Sthlm, flera affärshus,
skolcr, vattentorn, fabriksbyggnader o. s. v., restaurerat kyrkor, bl. a. Halmstads och Skara domkyrka,
Arvsfurstens palats och herrgårdar m. m.

2. ANDERS T., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1911, genomgått tekn. högskolan och akademien. Han
har ritat privatbostäder och affärshus, bl. a. Åhlén &
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Åkerlunds byggnad i Solna. — Drottningholm.

TEODORSSON, STEN Herbert Inge, skulptör, f. i Göteborg 1904, har studerat på Valand. Han har bl. a.
modellerat energiskt hållna porträttbyster, t. ex. Direktören, Snickare, Karin. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., G.
K. M. och Borås museum. — Göteborg.

TESCH, NILS Erik Martin, arkitekt, f. i Malmö 1907; stud. vid tekn. högskolan och akademien samt i utlandet.
Han har bl. a. ritat läroverksbyggnad i Solna (jämte L. M. Giertz), och i Härnösand, stora bostadskomplex i
Stockholm och Västerås samt museum i Örebro. Ritat ombyggnad av Dramaten och Operan, Sthlm. —
Stockholm.

TESCH-HALLSTRÖM, OLGA Cectlte, målarinna, tecknare, f. i Malmö 1926, stud. på Sk. målarskolan, i



Köpenhamn och Paris. Hon har i olika teknik målat porträtt, landskap och särskilt välstämda, mjukt hållna
gatumotiv samt stilleben. — Repr. i Ystads museum. — Malmö.

TESSIN.

1. NICODEMUS T. d. ä., arkitekt, f. i Stralsund 1615, d. i Stockholm 1681. Han kom helt ung till Sverige, där
han bl. a. hade i uppdrag att kartlägga vissa områden i Norrland. 1650—53 gjorde T. en resa till Tyskland,
Italien, Frankrike och Holland, då han tog livliga intryck av renässansen. Hemkommen fullbordade han Tidö
slott och återupptog slottsbygget i Borgholm samt ändrade Jean De la Vallées ritningar till Skokloster och det
Wrangelska palatset i Stockholm. T:s främsta verk är Drottningholms slott, påbörjat 1662. Han ritade vidare
Kalmar domkyrka, Maria kyrka i Sthlm samt Karolinska gravkoret till Rid-darholmskyrkan, tillbyggde Jäders
kyrka samt ritade flera herrgårdar, bl. a. Ekol-sund, Näsby, Salsta, Sjö, Eriksberg, Ja-kobsdal och Strömsholm.
En imponerande exteriör, ofta förhöjd av vackra gavelrösten, goda proportioner, fantasirikedom i detaljerna samt
klar och redig planläggning,

ofta med imponerande trapphus och förhallar, utmärker de flesta av T:s byggen.

2. NICODEMUS T. d. y., den förres son, arkitekt, f. i Nyköping 1654, d. i Stockholm 1728. Nitton år gammal
fick han tillfälle med offentligt understöd göra en studieresa till Rom, där han gjorde bekantskap med bl. a.
Bernini, av vilken han tog starka intryck; sedermera studerade T. även trädgårdsarkitektur i London och Paris.
Efter faderns död blev han dennes värdige efterträdare som landets främste arkitekt. Han fortsatte bygget på
Drottningholm, där han även anlade den vackra parken, och gjorde sitt livs storverk, Stockholm slott. För egen
räkning uppförde T. ett förnämligt palats i huvudstaden, det nuvarande överståthållarhuset, med konstgjort
perspektiv. Det är till större delen bevarat i ursprungligt skick och bör räknas till det allra främsta, som i bygg-
nadsväg skapats i vårt land. Även det eleganta Steninge slott är T:s verk. Liksom fadern var han även en
framstående kyrko-byggare och har bl. a. ritat Kungsörs kyrka, tornet till Västerås domkyrka, Amiralitets-kyrkan
(av trä), Tyska kyrkan (kupolen av Tempelman) och framför allt den imponerande Fredrikskyrkan, alla tre i
Karlskrona.

T. har även ritat de praktfulla kungsstolarna och predikstolen i Uppsaladomen samt det vackra barockaltaret i
Vor Frelsers Kirke i Köpenhamn. I dessa sistnämnda arbeten äro influenserna från Bernini tydligast. Likaså är T.
skaparen till gravvårdarna över Ehrenstrahl ochj. E. Stenbock i Storkyrkan samt Bengt Oxenstierna i Uppsala
domkyrka. — Som arkitekt var T. ej fullt så självständig som fadern, men han visade största skicklighet i
omskapandet av italiensk renässans och barock för våra förhållanden. Givetvis inverkade även de svåra krigsåren
under Karl XII:s regering menligt på hans byggnadsföretag — det stora slottsbygget i Stockholm avstannade
exempelvis helt 1707. Stockholms slott står dock som en av världens vackraste byggnader, ett värdigt monument
sere perennius över en stor arkitekt.

3. CARL GUSTAF T., den sistnämndes son, konstbefordrare, f. i Stockholm 1695,

456Thankus

Thelning

d. på Åkerö 1770. Han fortsatte det stora slottsbygget i Stockholm, ritade själv några byggnader samt tog
initiativet till k. ritat-akademien 1735. Som svensk ambassadör i Paris hopbragte T. en utsökt samling tavlor och
handteckningar, varav det allra mesta nu finnes i N. M.

THANKUS, GERTRUD, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1921 i Göteborg, d. 1965 därstädes. Studerade på
Valand och företog resor till bl. a. Israel och Holland. Med allvarlig inlevelse arbetade T. i akvarell, men även i
olja och teckning, framför allt porträtt och svenska eller utländska landskap. — Repr. i N. M. och G. K. M.

THEANDER, GUNNAR, målare, konsthantverkare, f. i Nybro 1894, har studerat vid tekn. skolan i Sthlm samt
vidare i Köpenhamn och under resor i Italien och Afrika. Han har målat impressionistiskt hållna figursaker och
landskap med exotiska motiv, en stor, dekorativ väggmålning i Nybro stadshus samt framför allt kyrkofönster,



bl. a. till Madesjö, Höör, V. Skrävlinge och Gustaf Adolfskyrkan i Helsingborg. T. både målar och bränner själv
sina glas och är på glasmåleriets område en av våra främsta konstnärer. — Repr. i Kalmar museum o. Arkivet i
Lund. — Köpenhamn.

THEGERSTRÖM, ROBERT, målare, grafiker, f. i London 1857, d. i Stockholm 1919- Han studerade vid
akademien och vistades sedan tolv år i Frankrike, där han målade figurtavlor. T. for sedan till Orienten, där han
utförde landskap samt dukar med folktyper. Efter hemkomsten målade han svenska stämnings-landskap med
motiv fr. Djursholm, Särö o.s.v., i vilka han gärna betonar det atmos-färiska. T. utförde också dekorativa arbeten
t. ex. i Katarina allm. läroverk och Djursholms samskola. Framför allt var han dock porträttmålare och har bl. a.
avbildat Per Ekström (i Konstnärsklubben), Wilhelm Stenhammar (N. M.) och Hugo Alf-vén (G. K. M.), T. var
även grafiker och har gjort goda blad i mezzotint. — Repr. i N. M., W., M. M., Norrköping, Linkö-

ping, Kristianstads mus., Zornmuseet i Mora etc.

THEJLL, Betty Gerda MARETE, målarinna, grafiker, keramiker, f. i Hamburg 1931. Utb.: Wadkjaers målarsk.
och Akad. Köpenhamn. Utf. abstrakta kubis-tiska landskap samt fri keramik. Off. arb.: Ljusgårdar Huddinge
sjukhus. — Repr. i M. M., mus. i Borås. — Köge, Danmark.

THELANDER, EIRA, målarinna, f. i Stockholm 1908, utbildad vid akademien och i Frankrike. Hon har bl. a.
utfört en väggkarta i Sthlms stadshus, porträtt, landskap etc. Färgen är dämpad, och teckningen säker. — Repr. i
Sjömanshemmet i London. — Stockholm.

THELANDER, Pär Gunnar (P. G.), målare, grafiker, tecknare, f. 1936 i Stockholm. Studier vid Konstfack och
akademien samt en tid i Paris. Har målat i olja, utfört glas- och emaljmålningar, men har framför allt gjort sig
känd som en skicklig grafiker i etsning, litografi etc. Abstrakt realist. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.,

M. M., Paris, New York m. fl. — Stockholm.

THELANDER, Sten GUNNAR, målare, grafiker, f. i Uddevalla 1916, stud. hos Ollers och i Paris. Han har målat
arabflickor, fiskarpojkar, västkustmotiv etc. vanligen i en dämpad kolorit. — Repr. i

N. M. och Institut Tessin, Paris. — Uddevalla.

THELANDER, INGRID, målarinna, f. i Unnaryd, Småland, 1908, studier på Valand. Hon har utfört landskap,
stundom med motiv från Västkusten, samt dessutom stilleben med blommor. — Unnaryd, Småland.

THELANDER-BECKMAN, KAJ, se Beckman.

THELNING, EMANUEL, målare, f. i Västergötland 1767, d. i S:t Petersburg 1831. Han studerade vid
akademien och var sedan länge bosatt i Finland, där han utförde flera porträtt, bl. a. en stor
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grupptavla från lantdagens sammanträde i Borgå (i Stiftstyrelsens lokal, Borgå). T. flyttade sedan till Ryssland
och fick t. o. m. statspension. — Repr. i Finlands Nationalmuseum, Helsingfors stad m. m.

THELOTT.

1. Filip Jakop T., gravör, f. i Schweiz 1635, d. i Stockholm 1710. Han inkallades till Sverige av Olof Rudbeck d.
ä., vilken han biträdde som kartgravör och träsnidare för Atlantica. Träsnitten i denna äro säkerligen utförda av
T. — Repr. i N. M. och Nordiska Museet.

2. OLOF T., den förres son, grafiker, f. i Uppsala, d. i Stockholm 1728. Han har stuckit en del medelmåttiga
porträtt i koppar, t. ex. Jesper Svedberg, J. Linnerius och N. Gyllenstierna. — Repr. i N. M. och K. B.

3. Anna Maria T., den sistnämndes syster, grafiker, f. i Uppsala 1683, d. där 1710. Hon gjorde vignetter etc. i
träsnitt eller kopparstick samt målade även små tavlor i gouache; repr. i Gripsholm, Nord. mus., K. B.,
Hallwylska museet, Stockholms stadsmuseum.



THERSNER.

1. ULRIK T., militär, tecknare, f. i Kyrk-slätt, Finland, 1799, d. i Västerås 1828. Han började 1816 avteckna
skånska herrgårdar och utgav året därpå jämte Akrel det stora verket Fordna och nuvarande Sverige, vars
planscher utfördes i akvatinta. Arbetet har stort kulturhistoriskt värde. — Repr. i N. M. och Nord. museet.

2. T horaJohanna Ulrika T., den förres dotter, f. 1818, d. 1867. Hon fortsatte faderns arbete och avtecknade en
mängd byggnader, som hon själv litograferade. Vid hennes död hade 364 planscher med text utkommit av verket.

THIDERMAN, STIG Enk, målare, f. i Zinkgruvan, Närke, 1920, elev hos Lena Börjeson, sedan flerstädes i
Paris. Han har utfört figurkompositioner, landskap o. stilleben. — Repr. i flera svenska

städer såsom Södertälje, Eskilstuna, Nyköping, Landskrona, Katrineholm.

THOLANDER, CARL August, målare, f. i Kristianstad 1828, d. där 1910; studerade på akademien i Stockholm
och Köpenhamn. Han bodde över 30 år i Moskva, där han var lärare i teckning och målning; själv utförde han
mest porträtt, stundom i miniatyr, samt gjorde även teckningar till tidningar. — Repr. i M. M., Nord. mus.,
Norrköpings och Linköpings museer.

THOLIN, OLOF,

skulptör, verksam i Lidköping omkr. 1700. Han har bl. a. utfört ett figurrikt altarverk i Råda k:a samt dopfunt
därst., och vidare altare och predikstol i Norra Kedums k:a.

THOLLBERG, CARL IB, målare, f. i Furulund, Skåne, 1911, elev bl. a. av Ernst Norlind och på Sk.
målarskolan. Han har utfört känslobetonade figurtavlor samt landskap från Skåneslätten. — Landskrona.

THO/EUS, JAN Gustav, tecknare, f. i Lund 1918, genomgått H. K.

S., teckningslärareexamen, studier i Danmark, Frankrike, Spanien och Italien. Han har utfört reklamteckningar,
bokomslag samt illustrationer i böcker, bl. a. av Knut Hagberg, veckotidningar o. liknande publikationer. —
Stockholm.

THOMAN, Ernst Filip, skulptör, f. i Stockholm 1760, d. där 1833. Han var särdeles kunnig som
ornamentbildhuggare och har bl. a. utfört altare och predikstol i Kungholms kyrka (efter ritning av Görwell) samt
predikstolen i Jakobs kyrka, båda i Stockholm.

THOMANDER, HARRY Oscar Clarence, målare, f. i Stockholm 1916. Utb.: akademien. Utf. stadsbilder fr.
Örebro, nord. landskap, spanska kustbilder, stilleben. Off. arb.: I 3 Örebro. Repr. i mus. i Örebro. — Örebro.

THOMAS (Thomson), CHRISTOFFER, målare, troligen tysk till börden, f. omkr.
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1670, d. i Stockholm omkr. 1715. Han var Ehrenstrahls elev och bosatte sig i Stockholm 1694. T. utförde ett
flertal porträtt, korrekt tecknade, men ganska bleka i koloriten. — Repr. i N. M. och Riksarkivet m. fl. st.

THOMISEN (Tommisen), DANIEL, bildhuggare, snickare, d. 1603 i Malmö. T. är den förste kände skånske
renässansbildhuggaren. Det första kända arbetet ät altaret av trä i Rängs kyrka (nu i Kulturen i Lund). I slutet av
1590-talet återfinns han som stenhuggare på Svenstorp, slott i Skåne, där han utfört störte delen av dekorationen,
särskilt gavelröstena. T:s största och mest självständiga verk är predikstolen i S:t Petti kyrka i Malmö, daterad
1599-

THOMSON, ANNA-USA, konsthantverkare, f. i Karlskrona 1905, d. i Uppsala 1952; genomgick H. K. S. och
vidare studier i utlandet. Hon anställdes 1933 som keramiker vid Uppsala-Ekeby fabrik och har utformat vackra
prydnads-pjäser i sten- och lergods samt fajans. Hennes arbeten visa rena former med sober glasyr. — Rept. i N.
M. och H. M. K.



THOR, sign. föt Fagerkvist, T.

THOR, EMIL, Johansson-T., se Johansson-Thor.

THORBURN, EUGENJacobi, arkitekt, f. i Uddevalla 1860, d. i Göteborg 1931 • Han studerade vid akademien
samt i utlandet. T. har ritat flera offentliga och privata byggnader, t. ex. Rådhuset i Strömstad, Flickskola i
Uddevalla, Kungs-portsbron i Göteborg, flera villor, utställ-ningsbyggnader m. m. — Repr. i G. M. K.

THORELL, HILDEGARD Katanna, f. Bergendal,

målarinna, f. i Kroppa, Värmland, 1850, d. i Stockholm 1930. Hon studerade vid akademien samt i Paris, bl. a.
för Bonnat.

T. har utfört genretavlor, t. ex. den ypperliga Modersglädje (N. M.) samt i hög grad vederhäftiga porträtt,
vanligen hållna i en djup, varm ton. Flera finns i N. M., flera damporträtt i G. K. M. samt ett par i M.

M. Ett stilleben med snäcka i N. M. — Repr. även i W., Nord. mus., K. B., G. H. M., Linköping, Helsingborg,
Örebro, Karlstad m. fl. st.

THORÉN, Theodor ESAIAS, målare, grafiker, f. i Halmstad 1901, har studerat hos Wilhelmson och i Paris,
resor i Frankrike. Han har i olja och tempera utfört surrealistiska målningar, t. ex. Figurer på strand. Dans-erotik
samt Instrument och blomma, dessutom dekorativa arbeten i Halmstads rådhus och stadsbibliotek, i Västerås
landsbibliotek samt i Karlskoga rådhus. — Repr. i bl. a. Mo. M., G. K. M., M. M., Gävle, Örebro, Halmstads
mus. och Institut Tessin (Paris), N. O., New York m. fl. st. — Bromma.

THORÉN, Anders GUNNAR, målare, tecknare, f. 1931 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningen och vid Valand.
Studieresa till London. Han motiv är återgivet i en subjektiv och synkoperad form med ytmässigt pålagda färger,
som i ett collage. — Repr. i N. M. och G. K. M., M. M., mus. i Gävle, Västerås, Borås. — Säve.

THORÉN, STEFAN Einar, skulptör, tecknare, målare, f. 1927 i Stockholm. Studier vid akademien, studieresor
till Aten, Paris, London och Italien. Framträder med skulpturer som ”Triangelflickan” 1954 (brons i
Hägerstensåsens kulturellaförening), ”Ytornas lek” marmorrelief i Brännkyrka läroverk). Arbetar med gradvis
förenkling av motiven. Han har även utfört en altarvägg i svetsad, rödmålad järnplåt, ”Dopet” 1962 i Olofströms
kapell i Blekinge. — Repr. i Västerås konstmus. med skulpturen ”Såningsman-nen”. — Nacka.

THORENBERG, Johan LUDVIG, målare, f. i Kvänum 1889; studier på Valand och akademien samt i utlandet.
Han har utfört självporträtt, genrefigurer och stilleben. — Repr. i Skara museum och Borås museum. —
Stockholm.

THORESEN, IDA Caroline, skulptris, f. i Göteborg 1863, d. i Stockholm 1937. Hon studerade i Paris och har
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utom porträttbyster och reliefer modellerat idealfigurer, t. ex. en staty i mausoléet på Tjolöholm, vidare Faun,
Danserskan, Saga, Kristus (utförd i trä) m. m. — Repr. i N. M. och Musikh. museet, m. fl.

THORGREN, JOHN Lennart, målare, tecknare, f. i Sorsele, Västerbotten, 1918, har bl. a. studerat för Otte Sköld
och i utlandet. Han har mestadels i olja utfört figursaker, landskap och stilleben i monumental stil. — Repr. i N.
M., Mo. M., Umeå, Örebro, Hudiksvall, Luleå och Skövde museer. — Stockholm.

THORLJN, PER Torleif målare, f. i Oslo 1923. Utb.: Valand. Utf. abstrakta visionära landskap fr. Bohuslän,
människoskildringar. Off. arb.: Fasad

stadsbibl. Karlstad, betongutsmyckn. Brä-maregården Gbg, Sk. Cement Regeringsgatan Sthlm, m. fl. — Repr. i
N. M. — Göteborg.

THORNBERG, RUDOLF Viktor Leonard, målare, f. i Malmö 1887, d. 1966 i Malmö, stud. i hemstaden, Berlin
och flera andra länder i Europa. Han har i olja utfört psy-kol. uppfattade porträtt i dämpad färg sami välstämda



landskap, särskilt i tempe-ra, med skånska motiv. T. har även gjort dekorativa målningar i offentliga lokaler på
landet.

THORNBLAD,ÅKE EVERT, skulptör, konsthantverkare, f. i Höganäs 1929; studier på Valand och i utlandet.
Han har utfört en del keramiska arbeten samt drivna och svetsade skulpturer i koppar och järn. Nämnas må
Birgitta, Två modeller o. Negress, Solmur i Mölndal och Blomgestalt i Höganäs stadshus. — Repr. i Mo. M.,
Borås museum och Göteborgs stad. — Mölndal.

THORPE, ÅKE Ivar Olsson-T., målare, tecknare, f. i Stockholm 1920, studier vid konstskolor i Sthlm samt i
Frankrike, Italien o. s. v. Han har målat landskap, ofta från Bohuslän och gärna med tallar, samt mariner. Färgen
är harmonisk, men kraftig med starka kontraster. — Repr. i Livreg. husarers kasern (Skövde), pansar-

reg. (Karlsborg), Länsstyrelsen (Falun) etc. — Uddevalla.

THORS, ERNST Engelbrekt (A-son), målare, f. i Normlösa, Östergötland, 1881, d. 1955, har varit elev hos
Wilhelmson och vidare studerat i Paris samt under resor i Frankrike och Spanien. T. har målat landskap och
mariner ofta med vinter- och höstmotiv samt utmärkta genom fint valörstudium. — I Eskilstuna museum har han
utfört ett dekorativt arbete. — Även repr. i Linköpings museum. — Normlösa, Östergötland.

THORSJÖ, CURT Hjalmar, skulptör, tecknare, f. 1922 i Markaryd, Kronobergs län. Studier vid Konstfack,
akademien och i Paris. Studieresor till Grekland, Turkiet, Italien, Frankrike. T. arbetar i den klassiska
skulpturtraditionen, någon gång även med humor, t. ex. i ”La Respectueuse P” (brons, inköpt av Folkets-
husfören. riksorganisation). — Repr. med skulpturer i Mo. M., Växjö lasarett, med teckningar i H. M. K. —
Stockholm.

THORVALD, (Andersson), ANDERS, skulptör, f. i Linköping 1901; har studerat vid H. K. S. och akademien
och i Paris samt under resor till Frankrike och Italien. Han har utfört dekorativa arbeten i stuck i kyrkor och
biografer m. m. dessutom medaljer, t. ex. över utställningar i Stockholm 1930. — Repr. i Statens hist. mus. —
Spånga.

THULIN, EBBA Helena, målarinna, tecknare, f. i Sundsvall 1911; stud. hos Otte Sköld, på akademien samt i
Paris. Hon har utfört figursaker, landskap i dämpade färger med motiv från Skåne och Bretagne, stilleben,
bokillustrationer, bl. a. till arb. av Selma Lagerlöf, samt affischer. — Repr. i Tessin. — Stockholm.

THULIN, JÖNS (Truedsson), målare, konsthantverkare, f. i örtofta, Skåne, 1867, d. 1963 i Stockholm; studier i
Stockholm, Bonn och Paris. Han har utfört blomsterstycken samt dekorativa arbeten, särskilt klassiska ornament i
rumsin-redningar, speciellt i s. k. rehaussée d’or.
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THULIN, LILLIAN se Hansson, L. E.

THULIN, SVANTE Theodor, målare, f. i Strömsfors, Skåne, 1837, d. i Lund 1918. Han studerade i Tyskland,
Frankrike och Italien samt har utfört ett stort antal dekorativa arbeten, framför allt i valven i Lunds domkyrka
och vidare på Karsholms slott. Knutssalen i Malmö rådhus samt på universitetet och Akademiska föreningen i
Lund.

THULSTRUP.

1. CARL Ludvig Henning T., militär, målare, tecknare, f. i Stockholm 1836, d. där 1902. Hans målning Kung
Karls sista Eriksgata (Karl XV:s likfärd) blev mycket populär, men T. var framför allt tecknare och har utgivit
album med litografier t.ex. En samling skämt, Komiska bagateller o. s. v., raskt gjorda och präglade av äkta
humor. Likaså utgav han avbildningar i litografi av allmogedräkter.

2. Bror Ture T., den förres bror, målare, tecknare, f. i Stockholm 1848, d. i New York 1930. Han studerade i
Paris och slog sig ner 1875 i New York, där han lämnade ett stort antal teckningar till olika tidskrifter. T. var



även bataljmålare och utförde tavlor med motiv ur amerikanska inbördeskriget, vidare genremålningar m. m. —
Repr. i ett par offentliga samlingar i

U. S. A.

THUM, (Thun, Theun), CHRISTIAN von,

målare, verksam i Stockholm under senare hälften av 1600-talet. Han målade porträtt och jaktstycken på
beställning av Hedvig Eleonora (i kungl. lustslotten). I Stockholms högskola ses av honom en liten gen-reartad
djurmålning, Katt i ett skafferi.

THUN, Anders Wilhelm,

målare, officer, f. i Västergötland 1800, d. på Karlberg 1829. Han var en av Westins mest begåvade elever och
har utfört talangfulla landskap, torgbilder etc. — Repr. i N. M.

THUNBERG, JOSEF Hemery,

målare, f. i Örebro 1919. Autodidakt. Utf.

expressiva bilder från Bohusläns kust och hav i friska färger coh koloristisk finess. Off. arb.: väggar rest. Fars
Hatt Kungälv, Örebro Konserthus m. fl. — Repr. i mus. i Örebro. — Kungälv.

THUNMAN, Jacob OLOF Magnus, målare, författare, f. i Uppsala 1879, d. där 1944, stud. vid akademien. Han
har i en kärv formgivning utfört landskap med motiv från mellersta Sverige. — Bland hans dikter må nämnas den
populära ”Vi går över daggstänkta berg.” — Repr. i Uppl. mus., Uppslå studentkår, Uppsala regemente etc.

THUNSTRÖM, OLOF Fredrik, arkitekt, f. i Stockholm 1896, d. 1962, utb.: tekn. högskolan och akademien,
även i utlandet. Han har ritat industribyggnader, affärs- och bostadshus, ombyggt Katarinahissen i Sthlm, gjort
inredningar o. s. v.

THURDIN, Albert Nicolaus, arkitekt, f. i Nordmaling, Västerbottens län, 1862, d. i Stockholm 1943, har studerat
vid tekn. högskolan och akademien, stadsarkitekt i Härnösand 1886—1902. Han har ritat ett flertal offentliga och
privata byggnader i Norrland, särskilt i Härnösand, även restaurerat norrländska kyrkor.

THYBERG, ANDERS Johan, målare, tecknare, f. i Ånimskog, Älvsborgs län, 1899, elev hos Wilhelmson och
Ullman, studier vidare i Paris, Danmark, Norge, Spanien och Estland. T. har utfört porträtt, figurkompositioner,
landskap, stadsbilder från Sthlm och Paris samt blomsterstycken. — Repr. i Gävle museum, Karlstads och Inst.
Tessin, Paris. — Göteborg.

THYSELL, KAJ Willy Reinhold, målare, f. i Malmö 1930. Studier vid Skånska målarskolan, Essemskolan samt
studier i Italien. Han hämtar huvudsakligen sina landskapsbilder från syd- och nordvästskåne. Även
marinmotiven hämtas från dessa trakter. Manéret är pastost och färgskalan i
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blått-brunt-grått. T. är repr. i kommunala institutioner.

THÅLIN, Gustav (GÖSTA) Hugo, målare, f. i Arboga 1907, stud. vid akademien och i Paris. Han har i olja
utfört landskap och stilleben, ofta med kustmotiv från Gotland, samt figursaker i pastell: ungdomar vid
dansbanor o. s. v. — Repr. i Örebro museum. — Örebro.

THÖRN, THURE Waldemar, skulptör, f. i Malmö 1918, stud. vid Sk. målarskolan, Konstfack i Stockholm och i
Italien. Han har utformat porträttfigurer, genreart. friskulpturer, Stenblomman (Lund) och reliefer. — Repr. i M.
M. — Malmö.

THÖRNE, Sven ALFRED, målare, f. i Horn, Östergötland, 1850, d. i Stockholm 1916. Han var elev vid
akademien och studerade sedan i Tyskland, Frankrike, Italien och Belgien. Utom några porträtt har T. målat



berglandskap från södra Tyskland samt naturalistiskt hållna svenska motiv hämtade från mälartrakten och
Bergslagen. — Repr. i N. M. med Vårlandskap, Nord. Mus., akademien, Linköping, Norrköping, Gävle och
Sundsvalls museer.

HBERG, ERNST Gottfnd, målare, skulptör, tecknare, f. i Lerum 1894, autodidakt. Han har i kraftig, harmonisk
kolorit målat kust- och vildmarks-motiv, gärna med snö och rinnande vatten; även figursaker. T. har dessutom
modellerat porträttbyster. — Södra Vi.

HBERG, Henrik Paul WIKTOR, målare, f. i Stockholm 1900, har studerat vid H. K. S. samt i Förenta Staterna.
Han har målat figurmotiv, landskap och stilleben. — Representerad i museet i Cleve-land, Ohio. — Stockholm.

HDEBLAD, Johan Adolf TURE, målare, f. i Stockholm 1889, d. 1967 i Stockholm, har studerat vid akademien.
Han har målat figursaker, stadsmotiv från Stockholm samt landskap från omgivningarna. Off. arb.:
Bonnierhusets fasad.

Sthlm. —Repr. iN. M., Mo. M., Arkivet i Lund.

HGERSTEDT, INGRID Linnea, f. Lignell,

målarinna, f. i Björneborg, Finland, 1881, d. 1956 i Helsingfors; stud. på Ateneum, Helsingfors, elev hos Zorn,
resor i Tyskland, Frankrike och Italien. Hon har i olja målat porträtt samt nakna figurer. — Repr. i museer i
Berlin och Leningrad. — Sign. I. Ruin.

HLANDER, STAFFAN Bengt, målare, grafiker, tecknare, f. 1923 i Dun-dee, Natal, Sydafrika. Studier vid
Valand. Diverse studieresor i Europa och Amerika.

T. har bl. a. gjort färgstarka målningar av kroppar i konvulsiviska rörelser inspirerade av B. Bartöks balettsvit
"Den sällsamma mandarinen”. Dek. arbete i emalj för Sthlms stads Nykterhetshotell i Bandhagen. — Repr. i N.
M. med den grafiska sviten ”Den sällsamma mandarinen” och i Mo. M. — Rotebro.

TIMÉN, FRANS Helge, målare, f. i Göteborg 1883, d. 1968, studerat på Valand samt i Paris och Spanien. Han
har målat särdeles välstämda landskap med motiv från Spanien, Bohuslän, Västergötland och Bergslagen, det är
företrädesvis fattiga och steniga bygder han framställer, ej sällan med stora blomstermattor av sedum, ljung o. s.
v. samt i kraftig utformning. — Repr. iN. M., Mo. M., likaså i G. K. M., vidare i museerna i Örebro, Skövde,
Östersund och Falun samt Institut Tessin, Paris m. fl. st.

HNGSTÄDEMÄSTAREN, en till namnet okänd skulptör, verksam på Gotland under 1200-talet. Särskilt hans
figurer i Tingstäde kyrka äro eleganta och erinra om fransk stil.

HNO, Rivero,

målare, f. i Gullspång 1942. Autodidakt. Konstutställningar med början 1968, Greenwich Village Art Show,
New York City. Ett flertal separatutställningar i bl.a.: Seattle, Washington; Long Beach, Cali-fornia; Orlando,
Florida; Portland, Ore-
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gon; U. S. A. Andalucía Plaza, Hilton Hotel, Puerto Banus, Marbella, Spanien. Vinnare av Concurso Provincial
de Pintura. Alicante 1972. Utst.: Galleri Harlekin, Stockholm; Galleri Götlin, Nora. Design och kostymering för
Cabaret After Dark, Stockholm, BBC TV-show, London. Konstnärsnämndens stipendium. — Stockholm.

TIRÉN.

1. JOHAN T., f. i Själevad, Ångermanland, 1853, d. i Länna, Stockholms län, 1911. Han studerade vid tekn.
skolan och akademien och for sedan till Tyskland, Italien och Paris. Utom några porträtt och landskap har T.
målat genretavlor med motiv från lapparnas liv. Lokalkaraktären är ypperligt betonad; ett patetiskt drag är ofta
märkbart. Nämnas må: Efter snöstormen, Lappgosse med lasso samt Lappländskt landskap med renar (alla i N.



M.), Älgskytten (Museet i Härnösand). — Repr. i Nord. mus., akademien, M. M., Norrköping, Kristianstad,
Gävle museer.

2. GERDA T., f. Rydberg, den förres hustru, målarinna, f. i Stockholm 1858, d. i Penningby 1928. Hon studerade
vid tekn. skolan i Sthlm, akademien och Paris. T. har utfört landskap och genretavlor, vanligen med lappmotiv,
dessutom har hon illustrerat Fritz Reuters Livet på landet. — Repr. i N. M.

3. Gerda Emma Kristina (STINA) T., de föregåendes dotter, målarinna, f. i Stockholm 1886, d. i Penningby
1951; har studerat vid akademien. Hon har målat porträtt samt landskap med dekorativ hållning, vanligen
fjällmotiv från Jämtland och Härjedalen. — Representerad i N. M. och Östersunds museum.

4. NILS T., den sistnämndes bror, målare, f. i Oviken, Jämtland, 1885, d. 1935. Han har målat djur i miljö samt
utfört avbildningar i färg till ett 80-tal zoologiska planscher med svenska däggdjur och fåglar, avsedda för
skolbruk.

5. KARL T., bror till T. 1, f. d. stins, målare, musiker, f. i Oviken, Jämtland, 1869,

d. i Stockholm 1955, har studerat i Tyskland, Frankrike och England. Han har utfört altartavlor, målade i ett
stort, lappländskt diorama till utställningen i Paris 1900 samt har dessutom målat välstämda, monumentalt hållna
landskap med motiv från Lappmarken, T. har insamlat en mängd lappländska låtar. — Repr. ijämtl. läns museum
i Östersund.

TIRIOLO, GUNNEL Maria, f. Boij, målarinna, tecknare, skulptris, f. 1924 i Stockholm. Studier vid Tekniska
skolan, vid E. Ollers målarskola, vid E. Berggrens konstskola och i Paris samt akademien. Studieresor till Italien,
Paris, Belgien, Schweiz, Tyskland, Danmark. Hon målar figurer och stilleben i en hög kolorit. — Repr. i N. M. o.
Mo. M. med 2 oljemålningar.

TJELLANDER, Kari SUNE, målare, f. i Stockholm 1912, utbildad där samt under resor i Frankrike, Italien,
Nordafrika o. s. v. Han har huvudsakligen utfört figursaker. — Repr. med grafik i N. M. — Stockholm.

TOBIASSON, ASTRID Charlotta Emilia, f. Emanuelsson,

målarinna, f. i Skee, Bohuslän 1911, d. 1973, utb.: akademien. Hon har särskilt i pastell utfört figursaker, t. ex.
Siesta, samt landskap och bohusländska motiv. — Repr. i Mo. M.

TOLL, EMMA Helfrid Charlotta, målarinna, f. i Nyköping 1847, d. i Stockholm 1917; studerade vid akademien
och sedan i Paris. Hon målade porträtt och stilleben med blommor samt verkade som lärarinna i teckning och
målning. — Repr. i Nord. Mus. och Linköpings museum.

TOLLBERG, Carl IB,

målare, tecknare, f. 1911 i Furulund, Malmöhus län. Studier vid Sk. målarskolan, vid Academie Libre i
Stockholm och studieresor till Spanien och Frankrike. Utför i olja, akvarell och teckning landskap, stilleben,
porträtt och figurmotiv, ibland med symboliskt innehåll. — Repr. i M. M.,
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Helsingborgs mus. och i Edstrandska samlingen i Malmö.

TOLLIN. FERDINAND, tecknare, grafiker, f. i Gävle 1807, d. i Schweiz 1860. Han utgav litograferade
karikatyrer i albumformat, ofta av politisk art. T. målade även ett panorama av utsikten från Mosebacke, gjorde i
Tyskland illustrationer till en lärobok i fäktning m. m. — En del teckningar och litografier av T. finnas i N. M.

TOLLSTEN, ANDERS, målare, f. i Stockholm 1914, d. där 1932, stud. vid akademien. Han har utfört landskap
och arkitekturbilder. — Repr. i Mo. M. med Interiör från Vendels kyrka, samt med teckningar i U. B.

TOLNAI, Elin BIANCA Vittoria, f. Wal-lin,



målarinna, f. i Rom 1909; stud. hos Gottfr. Larsson, på akademien samt i utlandet. Hon har utfört porträtt,
särskilt av barn, samt dessutom landskap. — Stockholm.

TOLSTOY, ALEXANDER, målare, f. i Leningrad 1895, d. 1969, utb.: ak. i Prag, vidare studier i ett flertal
länder. Han har målat ypperliga, nakna studier och framför allt kvinnor i färgrika natio-naldräkter, bl. a. från
Dalarna, där T. länge varit bosatt. Koloriten i hans dukar är lysande, kraftig, men fint harmonisk.

TOMBROCK, HANS, målare, grafiker, professor, f. i Dortmund, Tyskland, 1895, autodidakt. Bosatt i Sverige
1936—46. Han har målat porträtt, socialt betonade figurkompositioner samt landskap. — Repr. i N. O.,
Kunsthalle i Hamburg samt ett flertal andra tyska museer samt i museerna i Norrköping och Karlstad. —
Stockholm.

TONDÉN, Agnes ELVI, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1886, d. 1971, har studerat i Stockholm, München
och Paris. Hon har företrädesvis utfört dekorativt hållna landskap. — Representerad i N. M., Mo. M., M. M.,
Umeå

mus., Bruxelles, Albertina i Wien samt i Lodz, Polen.

TORHAMN.

1. Josef GUNNAR T., målare, skulptör, f. i Kungshamn, Blekinge, 1894, d. 1965 i Stockholm. Han studerade vid
akademien och i Frankrike. T. har utfört monumentala figurkompositioner, bl. a. altartavlor i Estuna och Svenska
kyrkan i Oslo, väggmålningar i Högalidskyrkan, Nyköpings, Höganäs, Sandvikens, Lösens kyrkor samt svenska
kyrkan i Buenos Aires (Argentina), polykroma altaruppsatser i Sillbodals och Söderåkra kyrkor, fresk i Örebro
konserthus, väggmålningar i Sthlms Handelskammare, läroverket i Karlskrona, restaurang Linden i Sthlm,
Regnbågen i Karlskrona, glasfönster och intarsia samt i Djursholms gravkapell reliefer m. m. Bland hans
skulpturala arbeten märkes krucifix i trä i Högalidskyrkan. — Representerad i Mo. M. och Arkivet i Lund.

2. Hulda INGEGERD T., f. Sjöstrand, den förres hustru, skulptris, f. i Stockholm 1898, har studerat vid
akademien samt utomlands. Hon har utfört porträtt byster och reliefer, dansande flickor, dessutom ritat mönster
till mattor, påverkade av modernt, franskt måleri. —- Repr. i N. M. o. Mo. M. — Stockholm.

TORSHELL, GUSTAF, målare, tecknare, f. 1681 i Stockholm d. där 1744. Han var anställd som tecknare vid
fortifikationen och målade dessutom små fina miniatyrporträtt och gouacher, bl. a. C. von Garlsson
(Diakonissanst., Sthlm).

TORSLOW.

1. Olof Ulrik T., skådespelare, målare, f. i Stockholm 1801, d. där 1881. Han var en särdeles skicklig porträttör,
vanligen i akvarell; hans självporträtt ses i Nord. mus.

2. Sten HARALD T., den förres son, skådespelare, målare, f. i Kristianstad 1838, d. i Stockholm 1909. Han
studerade vid akademierna i Sthlm och Düsseldorf och har målat välstämda landskap med motiv från
stockholmstrakten, Lappland o. Nor-
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ge. — Representerad i M. M. med Lappländskt landskap.

TORSSELIUS, Carl Fredric, hovmålare, tapetmakare, målare, tecknare, f. 1764 i Strängnäs, d. 1836 i Sthlm.
Elev vid akademien. Utförde bl. a. för hovets räkning dekorativt inredningsmåleri, restaurerade S:t
Göransgruppen i Sthlms Storkyrka och prövade också på att tillverka tryckta tapeter. — Repr. i N. M., Nordiska
mus. i Sthlm med en tapet med flätmotiv, i Västerås konstförenings konstgalleri med tuschteckning.

TORSSON, Kristina Mårtensdotter, textilkonstnärinna, f. 1940 i Stockholm. Dotter till arkitekten Lena C.
Larsson. Studier vid Konstfack där hon presenterade gobelängen ”Bröllopsbeswärs Ihugkom-melse”.



Utställningar i Edinburgh, Miin-chen och Malmö, där hon 1964 visade ”Milan”, en negativ applikation, där
säckväven skurits i rektanglar. Hon har även sysslat med design av kläder. — Repr. i Sunne församlingshus i
Jämtland med en ridå i dukagång ”Den sista kungen och drottningen”.

TORSTENSON, TORSTEN Bernhard, målare, f. i Malmö 1901, d. 1974, elev på Campbells målarskola,
studieresor i Frankrike och Norge. Han har utfört landskap, ofta med kust- och hamnmotiv från Bohuslän; tonen
är ofta kritigt gråstämd. — Repr. i Mo. M., M. M., i Tomelilla, Ystads och Trelleborgs museer.

TORULF, ERNST Torsten, arkitekt, f. i Friggeåker, Västergötland 1872, d. i Göteborg 1936. Han studerade vid
Chalmers institut samt vid akademien.

T. har ritat (i samarbete med E. Hahr) Göteborgs högskola samt Stadshotellet i Piteå. Tillsammans med I.
Tengbom ritade

T. rådhuset i Borås samt kyrkan i Arvika. Självständiga verk av T. äro Naturhistoriska museets stora komplex
samt det imponerande Centralposthuset (båda i Göteborg). T. har även ritat sparbankshus i Falkenberg, badhus
där och i Åmål m. m.

TOSSE, A., se Trolleryd.

TOVE,

stenmästare, verksam i Skåne omkr. 1180—90. Han har uppfört kyrkan i Kjells Nöbbelöv samt huggit
dopfunterna i Gumlösa, Lyngsjö och Österslöv.

TRANKELL, BO,

målare, tecknare, grafiker, f. 1942 i Göteborg. Studerat vid akademien. Deltagit bl. a. i Unga Tecknare —67, —
68, Stock-holmssalongen —68 och Grafiktriennalen —68. — Repr. i Mo. M.

TRAPP, Emmy GISELA Charlotta f. Henc-kel,

målarinna, tecknare, f. 1873 i Helsingborg, d. 1958 i Arild, Skåne. T:s konstnärliga verksamhet präglades av
hennes katolska tro, bl. a. dekorerade hon Arilds katolska kapell och hon var även verksam som bokillustratör
och medarbetade bl. a. i ”Barnbiblioteket Saga”. — Repr. i N. M. och M. M.

TRAUTMAN, VALENTIN Staffansson, tecknare, grafiker, f. i Tyskland omkring 1580, d. i Stockholm 1629.
Han kom till vårt land trol. 1616 och utförde här en del porträtt, bl. a. av Gustaf II Adolf, samt gjorde
illustrationer till åtskilliga arbeten, t. ex. av A. Bure. — Repr. i N. M. och K. B.

TREVENSEK SWIT, Ernestine, sign. Erna

T. Swit,

målare, grafiker, f. i Prag 1921. Bosatt i Sverige sedan 1948. Studerat vid Högskolan för Konstfack i Wien.
Målar landskap, skärgårdsmotiv och fint arbetade naturstudier med blommor. Utställningar: Mölndal och
Göteborg. — Göteborg.

TRILLER.

1. ERICH T., keramiker, f. 1898 i Krefeld, Tyskland. Utb. vid Staatl. Keramische Fachschule i Bunzlau. Flyttade
1934 till Tobo i Sverige. Studieresor till Paris och Italien. Arbetar i strama, knappa och perfekta former i sällskap
med Sung. — Repr. i N. M., Nord. mus. och H. M. K. samt i museer i Europa, Amerika och Australien.

30 — Svenska konstnärer
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2. INGRID Maria Lovisa T., den förres maka, keramiker, f. 1905 i Västerfärnebo, Västmanland. Stud. vid Staatl.
Kerami-sche Fachschule i Bunzlau och i Donburg/Saale. 1 Tobo sedan 1934. Tillsammans med maken



producerat harmoniska och förfinat enkla stengodsalster. Stud.-resor till Paris och Italien. — Repr. i N. M., Nord.
mus., H. M. K. samt i museer i Europa, Amerika och Australien.

3. Ingeborg MARIA T., dotter till båda fö-reg., textilkonstnärinna, f. 1941 i Tobo, Uppsala län. Stud. vid
Konstfack. Hon arbetar i okonventionellt material som ull och guld, tagel, thaisilke och lin med en konstnärlig
disciplin och kräset stämda färgackord, framför allt i ”Ristningar”, vävd i basse-lisse med rätan upp. Större
arbeten i textilier för Hornbergskyrkan, Frösön, väggtextil i Sverigehuset, Sthlm (1969). — Rept. i N. M.

TROILI, Gustaf UNO, målare, militär, f. i Ransberg, Värmland, 1815, d. i Stockholm 1875. Han studerade vid
akademien med särskilt Södermark d. ä. som lärare och åtföljde dennes son Per till Italien, där han i Rom målade
en del folktyper. Efter hemkomsten 1849 fick

T. beställning på flera porträtt, for sedan 1857 till Paris och studerade där ett år på Coutures atelier. Han blev
professor 1866, men ansågs omöjlig som lärare och beviljades redan året därpå avsked. T. blev snart porträttör på
modet. Hans dukar utmärkas i allmänhet för en jämn, ofta ganska dunkel, välstämd kolorit och visa T. som en
skarpsynt psykolog. — Repr. i N. M., G. K. M., Norrk. mus., Sthlms univ . Järnkontoret, Riddarhuset,
Kommerskoll. m. fl. st.

TROLLE, ROLF, Isidor, målare, f. i Sundsvall 1883, d. 1972, utb.: akademmien, studieresor i Spanien,
Frankrike och Italien. Han har målat porträtt, figurtavlor och landskap, ofta med motiv från Spanien. — Repr. *
Mo. M., G. K. M. och museerna i Östersund, Hudiksvall, Västerås, Linköping, Nyköping och Borås.

TROLLERYD, (Jönsson), RUNE Waldemar Lennart, sign. Tosse, tecknare, f. i Önnestad, Skåne, 1937, stud. bl.
a. i Paris, U. S. A. och Italien. Han har gjort barnporträtt, hästar, sagoteckningar och stilleben i elegant, säker
linjeföring, stundom med blek tempera. — Lund.

TROTZ1G, ELLEN Kristina Amalia, målarinna, f. i Malmö 1878, d. i Simrishamn 1949. Hon studerade först i
Köpenhamn, därpå på Valand och sedermera i Paris. T. har utfört porträtt, landskap och stilleben. Hon är mest
känd för sina dekorativt betonade dukar från Skånes ostkust, hållna i få, välstämda toner. — Repr. i N. M„ G.
K.M., M. M., L. U. K., museerna i Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Simrishamn och Tomelilia.

TROTZIG, ULF Peter Gustav, målare, tecknare, grafiker, f. 1925 i Föllin-ge, Jämtland. Studier vid Valand och
under resor i Frankrike, Italien och Spanien. Sedan 1954 bosatt i Paris. Arbetar i abstrakt form med rytmisk
organisering av bilden. Utfört stengodsrelief för Kristianstads Högra allm. läroverk. — Repr. i N. M., G. K. M.,
M. M., Norrköpings och Kristianstads mus., New York m. fl.

TRUEDSSON, FOLKE Evald, skulptör, f. 1913 i Kristianstad. Studier vid akademien och studieresor till
Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien m. fl. länder. Arbetar med vertikala volymer med framskjutande former.
Off. arbeten: Vägg i betong, ”Pelarsal”, i Radiohuset i Sthlm 1962—65 m. m. — Repr. i Mo. M., G. K. M.,
Kristianstads mus., L. U. K., Arkivet i Lund och Institut Tessin, Paris. — Stockholm.

TRULSON, Anders,

målare, grafiker, f. i Tosterup, Skåne, 1874, d. i Civita d’Antino, Italien, 1911. Han studerade vid akademien och
därpå för Zahrtmann i Köpenhamn samt tog intryck av dennes mustiga färggivning, men även av Rembrandts
konst. Studieresor till Paris, Belgien, Holland och Italien. Han målade skånska landskap, stadsmotiv, bl. a. från
Lund och Brtigge, porträtt, na-
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ket, stilleben m. m. Figursakerna utmärka sig genom bredd i utförandet, en varm, mustig färg och ofta
monumental hållning. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., Kulturen i Lund och L. U. K.

TRULSSON, Anna BIRGIT, målarinna, f. i Maglarp, Skåne, 1922; stud. på Sk. målarskolan, hos Otte Sköld och
Griinewald. Hon har målat djur, särskilt hästar, landskap från södra Skåne, interiörer och blommor i välstämda



färger. — Trelleborg.

TRULSSON, Johan EDVARD Teodor, skulptör, f. i Malmö 1881, d. 1969, utb.: akademien i Köpenhamn samt
under resor i Tyskland. Utom en del smärre figurer, reliefer etc. har T. modellerat en staty av Frans Suell
(Malmö), fontän i Trelleborg, byst av Bruzelius (Trelleborg), Flickan med snäckan (stadsparken i Eslöv), staty av
Frans Berg samt kolossalbyst av F. H. Kockum, (Malmö), även Sista steget, Lomma kyrkogård. — Repr. i M. M.
och Tekn. mus. i Sthlm.

TRYDEMÄSTAREN, se Majestatis.

TRYGGELIN, ERIK Viktor, målare, tecknare, f. i Stockholm 1878, d. där 1962, genomgått akademien, senare
studier i Paris. Han har målat figursaker samt stadsmotiv, ofta aftonstämningar, från Stockholm och Vadstena. —
Repr. i N. M., Nord. museet och Sthlms stadsmuseum samt U. B.

TRÄGÅRDH, BJÖRN Ivar, målare, tecknare, grafiker, f. 1908 i Uppsala. Studier vid Tekniska skolan, E.
Berggrens målarskola och vid akademien. Sedan 1939 bosatt i Frankrike. Hans målningar har en expressiv
naturalistisk hållning med abstrakta stilsträvanden. — Repr. i N. M., G. K. M., Institut Tessin i Paris samt i
konstmus. i Tours och Pau i Frankrike. — Paris.

TRÄDGÅRDH, CARL Ludvig, målare, f. i Kristianstad 1861, d. i Paris 1899- Han studerade vid akademien, for
1885 till Frankrike och blev bosatt där till

sin död. T. var övervägande landskapsmålare och har utfört skogs- och ängsmotiv, ofta med betande kreatur,
vanligen kor eller får. Färgen är särdeles välstämd, utförandet ofta impressionistiskt med blond kolorit. Bland
hans arbeten märkas: Ung herde med fårahjord, Landskap från Grez-sur-Loing (båda i N. M.), Landskap med kor
(G. K. M.), Bygata med kvinnor och höns (M. M ), Betande kor (museet i Kristianstad), Sommarlandskap (i W.)
samt Fransk vår (Lunds universitet).

TRÄGÅRDH, GÖTA Elisabeth, textilkonstnärinna, f. 1904 i Stockholm. Studier vid Tekniska skolan i Sthlm
och vid akademien och studieresor till Paris 1925. Sysslat med modereportage i dagspressen, huvudlärare i
modeteckning vid Anders Beckmans skola, textil formgivare och konstnärlig rådgivare till AB Stobo och sedan
1967 verksam vid Gamlestadens AB. Vid sidan av sitt yrke har hon tecknat och målat, särskilt naturmotiv i en
kraftfull stil. Som mönsterskapare har hon visat stor mångsidighet och behärskat både abstrakta och figurativa
mönster. T. har gjort en insats efter konstnärliga, pedagogiska och industriella linjer. — Repr. i N. M. med
tygtryck, London m. fl. — Stockholm.

TULL, MAGNUS Nils, målare, grafiker, f. i Stockholm 1901, har studerat i Frankrike. Han har utfört genre-
tavlor, landskap och stilleben. — Stockholm.

TULLBERG, GÖRAN, f. 1945 i Trelleborg. Konstnär. Studier vid Konstskolan i Arild, Skånska Målarskolan i
Malmö. Teoret. stud. vid Lunds univ. Studieresor i Spanien, Frankrike, Italien, Ryssland och Indien. Utställn. i
Tomelilla, Simrishamn, Hammenhög och Ystad. — Kivik.

TUNGELFELT, NILS, målare, f. omkr. 1683, d. i Stockholm 1721. Han var anställd som ritare vid
antikvitetsarkivet och målade vapen i adelsbrev, likaså miniatyrer. — Repr. i Nord. mus.
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TURDÉN, NILS Ivar (Andersson), målare, f. i Karlskrona 1894, stud, på tekn. skolan i hemstaden samt hos Carl
Wilhelmson. Han har utfört stämningsbe-tonade landskap, vanligen t akvarell. — Repr. i Blekinge museum,
Karlskrona. — Stockholm.

TURÉN, GRETHA,

målarinna, f. i Malmö 1901; har studerat på Sk. målarskolan i Malmö, i Köpenhamn, Dresden och hos Otte Sköld
i Sthlm. Hon har utfört friskt hållna landskap, bl. a. från Bornholm och Bohuslän, även blommor. — Repr. i



museerna i Växjö, Tomelilla, Kristianstad och Teneriffa. — Malmö.

TUFVESSON, Nils,

ritlärare, målare, tecknare, f. 1829 i Svedala, Malmöhus län, d. 1878 i Västerås. Verkade som ritlärare i Västerås
från 1866. — Repr. i N. M., i Västerås konstförenings konstgalleri och i Norrlands och Dalarnas konstförenings
utställning i Gävle.

TUVESSON, SVANTE, målare, f. i Lyby, Skåne, 1909; studier vid Sk. målarskolan, Malmö, samt i Stockholm
och Paris. Han har utfört figurtavlor, t. ex. Sotgstämning, ofta i en dunkel färg, lätt skisserade, interiörer från
kloster o. s. v. — Repr. i M. M. och Landskrona mus. — Malmö.

TYBONI, AGNES,

målarinna, f. i V. Stenby, Östergötland,

1893. d. i Stockholm 1943; studier i Stockholm och Paris. Hon har målat slättlandskap och mariner från
Frankrike, Öland och Gotland med betonande av det atmos-färiska, dessutom blomsterstycken.

TYDÉN, ARVID Reinhold Gottfrid, målare, f. i Kristvalla, Småland, 1879; stud. på Wilhelmsons och Blombergs
målarskolor samt akademien. Han har i olika teknik, särskilt i pastell, utfört välstämda landskap. — Huvudsta.

TYDÉN.

1. NILS Lennart Verner T., målare, f. i Stockholm 1889, har studerat vid Althins

och Wilhelmsons målaskolor samt under resor i Frankrike och Italien. Han har målat små fina landskap med
motiv ftån havsstränder och öar, gärna med blommande ängar, dessutom stadsbilder från Stockholm och
Strömmen, ofta i gråstämda toner. — Repr. i N. M., Mo. M., Nyköpings och Östersunds museer samt Sthlms
stadsmuseum.

2. MAJ T., f. Jemdahl, den förres maka, målarinna, f. i Kristinehamn 1895, har studerat vid h. konstindustriella
skolan, hos Wilhelmson samt i Frankrike och Italien. Hon har målat barnporträtt, stadsmo-tiv från Italien samt
landskap med djur. En fin sagostämning vilar ej sällan över hennes i gråtonad kolorit hållna tavlor. — Repr. i
Mo. M., Kalmar och Västerås museer. — Stockholm.

TYNELL, MARTHA,

målarinna, f. i Gävle 1865, d. i Malmö 1930. Hon studerade i Frankrike och Italien och påverkades av franskt
friluftsmåle-ri. T. målade franska landskap samt motiv från Stockholm, ofta med rinnande vatten, som hon
utförde på ett särdeles skickligt sätt. Bland hennes dukar märktes särskilt den monumentala Riddarfjärden. —
Repr. i N. M. (dep. i Helsingborgs mus.) och

M. M.

TÅGSTRÖM, DAVID, målare, grafiker, tecknare, f. i Borlänge, Dalarna, 1894, har studerat vid akademien samt
under resor i Europa och Förenta Staterna. Han har målat vederhäftiga porträtt, bl. a. drottning Louise, prins
Eugen och Anders örne samt på uppdrag till riksdagen, Karolinska institutet, Serafimerlasa-rettet och Stockholms
högskola. — Repr. i

N. M., Konstak., Gripsholm, H. M. K. och i M. M. — Leksand.

TÖRNBERG, HERTA Wally, målarinna, f. i Malmö 1895, d. 1965 i Malmö, studier i Dresden, München och
under resor i utlandet. Hon har i olja målat landskap med skånska motiv samt särdeles välstämda stilleben.

TÖRNE, se Thöme.
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1. Johan AXEL Gustaf T., målare, grafiker, f. i Persberg, Värmland, 1880, d. 1925. Han studerade på Valand och
senare i München, Dachau och Paris. T. målade en del goda porträtt — bl. a. självporträtt

— vidare figurtavlor, särskilt med arbetare, vilka utmärka sig för en monumental hållning. Han kom också så
småningom in på monumentalmåleriet och utförde stora, dekorativa arbeten, ofta med kraftig, nästan våldsam
kolorit. Bl. a. gjorde han fresker i riksdagshuset, Stockholms stadshus, andra kammarens plenisal, Tors strid med
jättarna i Östermalms h. allm. läroverk, vidare i Tekn. högskolan, i Stockholms stadshus och Frimurarelokalen i
Linköping. Bland T:s stafflitavlor må nämnas två porträtt av hans hustru (Thielska galleriet) samt Studie (i M.
M.) — Bland hans grafiska arbeten märkas porträtt och landskap.

— Även repr. i N. M., W., Lunds, Karlstads, Norrköpings mus. m. fl. st.

2. Jarl ALGOT Gustav T., den förres son, jur. kand., emaljkonstnär, målare, f. 1909 i Göteborg. 1959 intendent
för Föreningen Hantverket i Sthlm. På Gustavsberg har han framför allt arbetat med skivemaljer avsedda till
bordsytor. Utfört utsmyckningar i två av Systembolagets butiker i Sthlm, en mosaik av råglasskivor i butiken på
Mäster Samuelsgat.

3. ULF T., den förres son, målare, tecknare, emaljkonstnär, f. 1932 i Sthlm. Studier vid Konstfack, Valand och
akademien. Studieresor till Norge, Tyskland, Paris och Spanien. På 1940-talet biträdde han fadern, Egon Moller-
Nielsen och Stig Lindberg i deras emaljarbeten på Gustavsberg. Från Spanien målade han intensiva
verklighetsskildringar i olja. Off. arbeten: Emaljskivor i gröna djungelliknande mönster för borden i
Englandsbåten ”Tor-Anglias” nya terminal i Göteborg och glasvägg i Svenska ackumulator ABJungners huvud-
kont. i Oskarshamn.

TÖRNER. CARL-ERIC, målare, f. i Stockholm 1862, d. i Motala 1911. Studier i Düsseldorf och Paris. Han har
utfört idylliska landskap, ofta med

motiv från Sörmland och Småland, ej sällan med fin luftbehandling.

TÖRNER, Fritz INGE Roland, målare, f. i Salem, Stockholms län, 1908; har studerat på egen hand. Han har
målat vilda djur i terräng och fåglar. — Repr. i Tranås stadshus och Hallands flygflottilj i Halmstad. —
Göteborg.

TÖRNER, Sven ÅKE Edvard, målare, f. 1926 i Sthlm. Studier vid akademien. Varit verksam vid Kungl. teatern i
Sthlm. Utförde 1956 till Sågtorps folkskola i Boo, Värmdö, en väggmålning i lackfärg, ”Kustlandskap”, byggd
på rektanglar, vertikaler och horisontaler. Under inflytande av popkonsten har han i senare målningar övergått till
svävande cirklar och rektanglar. — Repr. i Mo. M. — Bromma.

TÖRNEQVIST, GÖSTA, tecknare, grafiker, målare.f. 1888 i Sthlm, d. där 1936. Utb.: Valand, Wilhelmsons
målarsk. Medarb. Söndags-Nisse, Grönköpings Veckoblad, Kurre. Utf. träsnitt (kamratporträtt m.m.) och
skämtteckningar. Utgivit bl.a. serien Svensk Humor, Nya Skämtteckningar av GT m. fl. 1904.

TÖRNEVALL, PETRUS, präst, tecknare, f. i Törnevalla, Östergötland, omkr. 1650, d. 1706. Han avtecknade bl.
a. runstenar åt Hadorph samt gjorde även teckningar till Rudbecks Atlantica.

TÖRNING, ERIK,

målare, tecknare, grafiker, f. 1928 i Halmstad. Studier vid Slöjdföreningen och Valand. Studieresor till Holland,
Frankrike, Spanien och Italien. T:s måleri kännetecknas av abstrakt formspråk med romantisk känslighet. Utfört
en väggdekoration "Havets myter” i Lysekils Folkets Hus 1951. 1954 deltog han i arbetet för Folkets Hus teater i
Halmstad. — Repr. i N. M., Mo. M. och i G. K. M.

TÖRNING, TAGE Evert, målare, tecknare, grafiker, f. i Torpa, Kronobergs län 1925. Studier vid
Slöjdföreningens skola. Valands konstskola o. under resor i Europa. Han har utfört figur.
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djur och landskapsmotiv i olja och akvarell i romantisk och dramatisk stil. Off. arb.: Porthälla sk., Partilie. —
Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., M. M., mus. i Norrköping. — Partilie.

TÖRNQVIST, Henrik ALBERT, arkitekt, f. i Stockholm 1819, d. där 1898. Han studerade vid teknologiska inst.
och akademien samt under resor i Europa, Asien och Nordafrika, blev omkr. 1860 vice professor vid akademien.
Bland byggnader i Stockholm, till vilka T. gjorde ritningarna, märkas Konradsbergs hospital, Hotell Rydberg (nu
rivet) samt Djurgårdsteatern. Dessutom ritade han lasarettsbyggnader i Uppsala och ett 20-tal kyrkor i landsorten.

TÖRNQUIST, G.J., se Adelcrantz.

TÖRNQVIST, Knut WILHELM, målare, f. i Ljusne, Gävleborgs län, 1896; studier vid akademien samt i Paris.
Han har utfört figursaker, t. ex. Läsande flicka, samt abstrakta och surrealistiska kompositioner. — Repr. i Mo.
M. och Stat. Hist. mus. — Stockholm.

TÖRNROS, NABOTJohan Natanael, målare, tecknare, f. 1878 i Sthlm, d. 1914 i Hjo. Studerade vid
Konstnärsförbundets första skola. Specialist på interiörer och porträtt i egendomligt hårda valörer. — Repr. i N.
M. med teckning.

TÖRNSTRÖM, IDA Albertina, målarinna, tecknare, teckningslärarinna, författarinna, f. 1862 i Göteborg, d.
1949 därstädes. Studerade vid Tekniska skolan och vid Valand. Studieresor till England, Canada, Frankrike. Hon
målade landskap från olika delar av Sverige. — Repr. i N. M. och i G. K. M.

TÖRNSTRÖM.

1. JOHANNES T., skulptör, f. i Ekeby, Västmanland, 1743, d. i Karlskrona 1828. Han fick sin utbildning i
Stockholm, gjorde en del dekorativa träsniderier till slottet

och blev 1825 amiralitetsbildhuggare i Karlskrona. Som sådan utförde han flera galjonsbilder för fregatter och
linjeskepp, bl. a. Äran, Fäderneslandet, Försiktigheten, Galatea o. s. v. (uppställda i den s. k. Galjonslunden på
varvet, Karlskrona, några senare flyttade till Stockholm). De verka i hög grad monumentala samt äro kraftigt och
säkert modellerade. Dessutom utförde

T. dekorativa, delvis målade, arbeten i Tyska kyrkan i Karlskrona. — Repr. i K. B.

2. EMANUEL T., den förres son, skulptör, f. i Karlskrona 1798. d. 1833. Liksom fadern modellerade han
galjonsbilder, bl. a. till linjeskeppen Karl XIV Johan och Gustaf den Store. — Repr. i W.

3. BerhardISIDOR T., den förstnämndes sonsons son, målare, f. i Karlskrona 1870, d. iNättraby, Blekinge, 1952;
har studerat för Wilhelmson och på egen hand. Han har utfört porträtt, landskap och mariner med motiv från
östra Blekinge. Utförandet är elegant och färgen välstämd. T. har även textat adresser, bl. a. till kung Gustafs 90-
årsdag. — Repr. i N. M., Grips-holm och museet i Västerås.

TÖRNÅ, OSCAR Emil, målare, f. i Östergötland 1842, d. i Stockholm 1894. Han studerade vid akademien, i
Düsseldorf, Belgien och Paris samt bosatte sig i hemlandet 1874. Han lärde sig fri-luftsmåleri i Frankrike och
blev en av denna riktnings banbrytare i Sverige. Från trakten av Loing utförde T. särdeles friskt uppfattade
skogs-, flod- och bymotiv. Hans tavlor visa också stor, teknisk skicklighet, som efter hemkomsten blev något
virtuosmässig. T:s senare arbeten äro också tyngre i färgen än de från franska perioden. Nämnas må:
Sommarlandskap från Fontainebleau, Landskap från Skedevi (båda i N. M ), Landskap (G. K. M.) och
Höstlandskap (M. M ). — Repr. även i akademien, Nord. mus., Norrköp., Link, mus. och L. U. K.
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UDDÉN, Ester INGEBORG Alice, tecknare, f. 1877 i Strängnäs, d. I960 i Stockholm. Studerade vid H. K. S.
och gjorde resor till Tyskland och Italien för studier i bokkonst. Utförde bokomslag till böcker av bl. a. Stindberg,



Fröding, Selma Lagerlöf, Levertin och Sophie Elkan. Hon var även känd för bilder i småskoleböcker-na ”1
önnemo by” och ”Sörgården”. — Repr. i N. M. med bokomslag och exlibris.

UDDGREN, GUSTAF, målare, f. i Göteborg 1865, d. i Stockholm 1927. U. var journalist o. författare. Utf.
lyhörda skissartade målningar, främst mariner ofta från Sthlms skärgård, i klara färger. — Utg.
diksaml.,konstteor. skrifter, böcker om Strindberg samt Stockholmsbo-hème från artistvärlden.

UGOLINI, RENZO,

f. i Florens 1930, är sedan många år verksam i Sverige och Italien. Har haft separata utställningar i Stockholm,
Örebro, Hallsta-hammar, Västerås, Florens, Milano, Prato, Borgo San Lorenzo, Amsterdam samt på ett flertal
mindre orter i Sverige och Italien. Har även medverkat i samlingsutställ-ningar på olika orter. l:a pris, Italienska
Kulturinstitutet, Stockholm 1971, Guldmedalj, Milano kommun 1972, Premie Al-debaran, Lido di Jesolo
(Italien) 1974. Konstpremie: Vico d’Eisa (Italien) 1974. Recensioner: S. Bartolini, S. David, D. Fondagni, A.
Giovannini, G. Labate, L.A. Lassen, C. Marsan, G. Morrocchi, T. Palos-cia, J. A. Pelagatti, S. Ponzanelli, M.
Por-talupi, A. Ragionieri, D. Villani, m. fl. — Stockholm.

UHRDIN, Samuel (SAM), målare, f. i Siljansnäs, Dalarna, 1886, d. 1964 i Sthlm, har studerat på Althins
målarskola och akademien. Han har mestadels målat porträtt, samt folktyper och interiörer, vanl. från Dalarna,
dessutom porträtt för sv. akademiens räkning, såsom K. Södervall, Es. Tegnér, Gottfr. Billing, Sven Hedin och
Selma Lagerlöf, dessutom konung Gustaf, prof. Siegbahn m. fl. Koloriten är i allmänhet mörk, ansiktsdragen
skarpt markerade. — Repr. i U. B.

ULANDER, Fredrik ELOF, målare, f. i Fagersta 1905, utbildad i Stockholm och utlandet. Han har utfört
landskap med motiv från Norrland, Öland och Bornholm, dessutom interiörer. — Repr. i Stockholm stad, Folkets
Hus, Ho-fors och Fagersta stads saml. — Stockholm.

ULFSPARRE, SIGGE, målare, f. 1788, d. 1864. Han utförde ga-tumotiv från Stockholm, hållna i gråtonad,
förnäm kolorit och med massor av små figurer. U:s tavlor äro av visst kulturhistoriskt värde.

ULFSTRÖM, GERD, se Björnberg, G.

ULLBERG, Harriet IRÉNE Elisabeth, målarinna, tecknare, grafiker, f. i Strängnäs 1930. Studerat vid Valands
konstskola och under resor i England. Hon målar motiv från naturen, med poetisk ingivelse, i olja och akvarell.
— Repr. med grafik i N. M. och G. K. M. — Katrineholm.

ULLBERG, MAGNUS (Johansson), skulptör, f. 1698, har 1723 utfört den im-
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ponerande altaruppsatsen samt predikstolen i Habo kyrka, Västergötland.

ULLBERGER, KURT Sigurd, målare, tecknare, grafiker, f. 1919 i Visby. Egna studier och bl. a. vid E. Ollers
målarskola. Studieresor till bl. a. Nordafrika och Grekland. Utfört framför allt landskap, främst från Gotland i en
halvkubisktisk stil. — Repr. i N. M., Mo. M., Norrköpings mus. och Karlstads mus.

ULLÉN, Olof Vilhelm Sigfrid (SIGGE), arkitekt, f. i Roslagsbro, Stockholms län, 1898; har studerat vid
tekniska högskolan och akademien; stadsarkitekt i Karlskrona. Han har uppgjort stadsplaner, ritat affärs-och
hyreshus samt skolbyggnader och villor, dessutom restaurerat flera kyrkor. — Karlskrona.

ULLERSTAM, ANITA, konsthantverkare, f. 1945. Studier vid Konstfack 1967. Egen ateljé i Göteborg. Hon har
deltagit i utst. i Sundsvalls mus. och i New York. U. arbetar helst i vävar och gärna med symaskinsbroderier.

ULLMAN.

1. SIGFRID Benjamin U., målare, f. i Var-berg 1886, d. 1960 i Göteborg, har studerat vid tekn. skolan och
Konstnärsförbundets målarskola i Stockholm, sedermera i Paris och Italien; lärare vid Valand 1929—38. Han har



målat i hög grad vederhäftiga, ofta monumentalt hållna porträtt, t. ex. konstnären H. Sörensen, Porträttstudie (G.
K. M ), dekorativt hållna landskap, gärna med motiv fr. Tyrolen och Västkusten, figurkopositioner, t. ex. Pro-
meteus, Morgon, Adam och Eva (G. K. M.), dessutom koloristiskt förtjänstfulla och välkomponerade stilleben
(Mo. M ). — Även repr. i N. O., W., Gävle och Borås museer och Gripsholm.

2. Vigga NANNA U., f. Johansen, den förres maka, skulptris, f. i Köpenhamn 1888, d. 1964 i Göteborg, har
studerat vid akademien där samt under flera år i Rom. Hon har modellerat porträttbyster, t. ex. Gustaf Ullman
(Varberg), särskilt känsliga

sådana av barn. — Representerad i Mo. M., N. O. och G. K. M.

ULLRICH, FRITZ Leopold, arkitekt, f. i Göteborg 1860, d. 1917. Han var mest verksam i Stockholm och har
ritat ett flertal affärs- och bostadshus där samt vidare apoteket i Visby, stadshotell i Härnösand m. m.

ULLSTRÖM, STAFFAN, tecknare, f. 1949 på Hagelsta gård, Alsike socken (Knivsta kommun), uppvuxen i
Knivsta. Staffan Ullström började tidigt att teckna — med vänster hand, teckningar finns bevarade från 3-
årsåldern, vid 9-årsåldern vaknade intresset för djur och natur, främst fåglar, detta blev då helt naturligt
favoritmotiven. Vid 15 år kom han i kontakt med konservator Hjalmar Flei-scher i Uppsala som ställde
uppstoppade fåglar till hans förfogande. Konservator Fleischer ordnade så småningom en utställning på Svenska
Handelsbanken i Uppsala, därefter fick S. U. ställa ut sina teckningar på Naturhistoriska Riksmuseet i
Stockholm, även i Malmö och Göteborg har hans teckningar ställts ut. De nu utställda teckningarna är gjorda
efter Hjalmar Flei-schers uppstoppade fåglar och är tecknade under tiden 1965—69.

ULRIKA ELEONORA,

Karl Xl:s gemål f. i Köpenhamn 1656, d. på Karlberg 1693. Hon sysslade med miniatyrmålning, och några
självporträtt (bl. a. i Statens hist. museum och N. M.) visa att hon ägde obestridliga talanger. Drottningen
understödde även verksamt en s. k. ”tapetskola” i Stockholm, varifrån flera präktiga gobelänger utgingo. — Hon
hopbrag-te också en privat konstsamling, av vilka flera nummer nu ingå i N. M.

ULTVEDT, PER OLOF, skulptör, målare, grafiker, f. 1927 i Kemi, Finland. Studier hos Otte Sköld, akademien
och i Frankrike. U. gör röreseskulpturer i olika material, trä, metall etc. Off. arbeten: Relief i betong för
Expressens entré i Sthlm, ”Signal”, trämaskin för Nordiska paviljongen, Biennalen i Venedig etc. Prof.
akademien 1968. — repr. i Mo. M.,
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L. U. K., Arkivet i Lund, museerna i Västerås och Gävle m. fl. — Lidingö.

d’UNCKER, se D'Uncker.

UNDÉN, Hans HÅKAN, skulptör, konsthantverkare, f. i Runtuna, Södermanland, 1919; stud. i Stockholm och
utlandet. Han har modellerat porträttskulpturer samt dekorativa och nyttobeto-nade pjäser i keramik på egen
hand. — Representerad på museet i Faenza, Italien och Buenos Aires. — Sigtuna.

UNGE, ERIK Adolf Mauritz, ingenjör, skulptör, f. 1836, d. i Stockholm 1904. Han har bl. a. ritat en fontän i
Skövde, rest 1859.

von UNGE, INGRID (NUNNE), grafiker, f. i Kolbäck 1923. Utb.: Otte Sköld, akad. Köpenhamn, Acad. Libre.
Utf. balett och cirkusskildringar. Off. arb.: Reliefer polishuset Västerås, betong badhuset Tillberga. — Repr. i G.
K. M., mus. i Västerås, Borås, Eskilstuna. — Västerås.

UNONIUS, Elsa Aino (AJA), skulptris, f. 1901 i Limhamn. Studier vid akademien 1927—31 och gjorde en resa
till Paris. På 1930-talet var hon medarbetare vid AB Arabia i Helsingfors och utförde där djurbilder och
humoristiska figuriner i chamottemassa. — Repr. i N. M. med ”Igelkott” i chamottelera 1936.



URBAN, REY,

silversmed, f. 1929 i Stockholm. Studerade vid Konstfack. Studieresor till bl. a. Frankrike, Tyskland och
Brasilien. U. är en av de mera uppmärksammade yngre silversme-

derna i landet. Han har specialiserat sig på okonventionella smycken och prydnadsföremål och har bl. a. levererat
kandelabrar och andra silverpjäser till ett 15-tal kyrkor. — Repr. i N. M.

UTBULT, Henrietta ANGELA, målarinna, grafiker, textilkonstnärinna, f. 1940 på Hönö, Göteborgs och Bohus
län. Studier i Paris, Slöjdföreningen och vid Valand. Resor till Frankrike, Italien och Polen. I sina målningar
arbetar hon med färgromantisk expressionism och hennes etsningar har en tunn, broderande linje med dragning åt
textilt mönster. — Repr. i N. M. och G. K. M. med grafik och med målningar i Göteborgs och Stokholms stad.

UTHER, BAPTISTA von, troligen tysk målare, kom till Sverige omkr. 1560, d. senast 1597. Han anlitades
mycket av Johan III och utförde dekorativa arbeten vid de pågående slottsbyggena. U. målade även porträtt, t. ex.
Johan III (i Pa-lazzo reale, Siena) och Sigismund (i Uffizi-etna, Florens).

UTTERHIELM, ERIK, målare, f. 1662, d. i Stockholm 1717. Han uppmuntrades särskilt av änkedrottning
Hedvig Eleonora och utförde på hennes beställning ett flertal porträtt o. s. v. Bland dessa märkas Karl XI, Karl
XII och Ulrika Eleonora (i Statens hist. museum), miniatyrer med ättlingar av Vasa-, Pfalz-, Holstein-Gottorpska
m. fl. släkter, ordnade som stamträd (på Gripsholm). Likaså målade U. bibliska motiv i emalj (fem sådana i
Statens hist. museum). Utförandet är sirligt, koloriten klar.
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WA CHTMEISTER, SOPHIE-LOUISE Elisabeth,

skulptris, målarinna, f, i Schweiz 1886, har bl. a. studerat i Frankrike. Hon har modellerat energiskt hållna
porträtthuvuden, bl.a. exotiska typer, samt målat utsikter o. stilleben i kontrastrik kolorit. — Representerad i
Helsingfors museum med byst av Fr. G. Bengtsson. — Helsingborg.

WACKLIN, ISAK,

finsk-svensk målare, f. i Uleåborg 1720, d. i Stockholm 1758, elev hos L. Pasch d. ä. Han anlitades som
porträttör i Finland, Sverige, Danmark och England; repr. i flera museer i dessa länder.

WADSJÖ, Nils HARALD Mauntz, arkitekt, f. i Stockholm 1883, d. i Sönd-rum 1945; studier vid tekn.
högskolan och akademien, resor i utlandet. Han har anlagt kyrkogårdar bl. a. i Sthlm och Härnösand, utfört
gravanordning i Vasa överfallna svenskar, ritat privatbostäder m. m.

WAD STEN.

målarfamilj under 1700-talet, verksam i Småland och på Öland. Porträtt av prästmän, utförda av Anders Georg,
Johan Henrik och Paul W. ses i kyrkor i dessa landskap.

WADSTRÖMER. PER Gustav, tecknare, målare, f. i Buenos Aires 1938. Utb.: Beckman sk. Utf. färgstarka
målningar o. teckningar. Arb. som reklam och art director, även bokill. — Repr. i mus. i Helsingborg. — Råå.

WAGNER, NANDOR Pol,

skulptör, målare, tecknare, grafiker, f.

1922 i Nagyvårad i Ungern. Tvingades under Ungernrevolten 1956 fly till Sverige. Studier vid konstakademien i
Budapest, i Österrike och Italien. Resor till Frankrike och England. W. har i skulptur och målning experimenterat
med okonventionella material framför allt rostfritt stål. W:s monument över i Lund begravda polska kon-
centrationslägeroffer restes 1963 på Lunds norra kyrkogård. — Repr. i Arkivet i Lund,



L. U. K. och utomlands bl. a. i Budapests konstmus.

WAGNSTEDT, HANNES Osiar, målare, folkskollärare; f. i Malå, Västerbotten, 1906; stud. hos Otte Sköld och i
Paris. Han har ofta i starka färger utfört lyriskt hållna, lappländska landskap, renslakt, timmerbråtar etc. — Repr.
i Umeå och Luleå mus. och Inst. Tessin, Paris samt museet i Pau. — Skellefteå.

WAHLBERG, Herman ALFRED Leonard, målare, f. i Stockholm 1834, d. i Tranås 1906. Efter ganska ytliga
studier i Stockholm kom han till Düsseldorf och utförde där några svenska landskap och återvände sedan till
Sverige efter en tur till Holland och Belgien, där han målade några tyska motiv. W. for 1866 till Paris och var
sedan bosatt där större delen av sitt liv. W. lärde sig snart att måla ”franskt”. Hans landskap blevo
stämningsstycken, brett och djärvt hållna, men samtidigt särdeles eleganta. Månskenet spelar ej sällan en stor roll
i hans dukar. Somrarna tillbringade W. vanligen i Stockholms skärgård, på västkusten, i Skåne, Värmland o. s. v.
Även dukarna från Sverige äro fullödiga konstverk, fastän W., som var en experimenterande natur, någon gång
under sina
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sista år använde en brokig kolorit och ett prickigt manér, som ej var helt lyckligt. Bland hans arbeten må nämnas:
Svenskt insjölandskap, Berg och moln och Utsikt från Ronneby i månsken (alla i N. M. där W. ät representerad
med ett 20-tal arbeten), Afton vid Hallands Väderö, Svenskt landskap, Studie från Gosny och Månsken (samtl. i
G. K. M. bland ett 20-tal dukar) samt Landskap från Antibes (M. M.). Dessutom är W. representerad i åtskilliga
svenska provinsmuseet, i W., S. M. K., i Louv-re, New York och Chicago o. s. v.

WAHLBERG, BERTIL Gunnar, målare, tecknare, grafiker, f. 1923 i Stockholm. Studier_ hos Isaac Griinewald
och studieresor i Europa. Med målarglädje och koloristisk begåvning har han framför allt målat landskap och
folklivsskildringar från utlandet och Stockholms skärgård samt barnskildringar. — Repr. i N. M., Mo. M. och i
Trelleborgs mus. m. fl.

WAHLBERG, ERIK,

fajansmålarc, verksam vid Rörstrand 1741—68. Han tillämpade ett friskt och brett måleri och framstår som den
bästa kraften bland Rörstrands målare med muf-felfärger. — Repr. i N. M. och på Kulturen i I.und.

WAHLBERG, SVEN Emanuel, målare, f. i Lund 1872, d. där 1946; studerat vid akademien i Köpenhamn samt i
England, studieresor i Europa och norra Afrika. Han har målat energiskt hållna porträtt, t. ex. professor Fr. Wulff
(Lunds universitet) stadsbilder och landskap, oftast med hästar samt ryttartavlor och hästporträtt. Särskilt hans
hästmålningar visa ett ingående studium. — Repr. i M.M. med porträtt och landskap och L.U.K.

WAHLBERG, ULF,

målare, tecknare, f. 1938 i Sthlm. Studier vid akademien 1961—66. Resor i Europa och U. S. A. Utf.
nyrealistiska måln. av bilar, människor etc. Off. arb.: Toleredssk. Gbg. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M.,
Gävle mus. och Gripsholm. — Stockholm.

WAHLBERGSON (eg. Wahlberg), ERIK, målare, f. 1808, d. på Kontadsberg 1865. Han studerade på
akademien och har utfört en del bibliska och mytologiska motiv samt några porträtt (bl. a. på Drottningholm och
i riksdagshuset). Teckningen är gaska svag, men koloriten varm och harmonisk. — Repr. i N. M., Nord. museet,
Linköpings och Norrköpings mus.

WAHLBOM, ELIN Hilda Maria, målarinna, f. i Varberg 1885, d. 1960 i Kristianstad; har bedrivit studier på
Valand och i Paris. Hon har utfört väl träffade porträtt och blomsterstycken i en varm, ofta dämpad kolorit.

WAHLBOM, Johan GUSTAF, tecknare, grafiker, f. i Hov, Västergötland, 1824, d. i Stockholm 1876, elev vid
akademien. Han gjorde teckningar och träsnitt till ett flertal illustrerade tidningar, bl. a. till Söndagsnisse, som
han startade. — Repr. i N. M.



WAHLBOM, Johan Wilhelm CARL, målare, grafiker, f. i Kalmar 1810, d. i London 1858. Han studerade vid
akademien, bl. a. skulptur för Byström, slöt sig till Ling och blev underlärare i gymnastik hos denne. W. gjorde
teckningar till några av dikterna i Fritiofs saga samt till Lings Åsarna, vidare en serie litografier, Fosterländska
bilder, modellerade smärre grupper, t. ex. Faun lekande med ett barn (N. M.) etc. 1838 fick han emellertid av
några mecenater en reskassa och for till Paris, där han började måla historiska motiv samt några porträtt,
däribland självporträtt (i akademien). Från Paris for W. till Rom och skickade därifrån historietavlor samt dukar
med ämnen ur italienskt folkliv. 1848 återvände han till Stockholm och blev 1856 ord. professor vid akademien.
Av sjukdom var W. emellertid hindrad att utföra sin läraresyssla. Han vistades under sina sista år på olika
kuranstalter och dog fullständigt bruten i London. Bland W:s mest kända arbeten märkas Gustaf Adolfs död i
slaget vid Lützen, Gustaf Adolf vid Stuhm, Hästar på bete och Italiensk bondpojke, plöjande med oxar (alla i N.
M.) samt Galopperande häst och Vilande hästar (båda i G.
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K. M.). I sina tavlor, särskilt med hästar i rörelse, visar sig W., som en framstående impressionist med sjudande
anslag och dramatiskt liv. Han var särdeles kunnig i såväl människo- som djuranatomi, vilket nogsamt framgår
av den omsorgsfulla teckningen, som ej sällan är allför minutiös — särskilt gäller detta en del italienska
folklivsbilder. — Även repr. i akademien, Nord. mus., M. M., Norrköping, Kalmar, Linköping, Uddevalla,
Gävle, U.B., N.O. etc.

WAHLGREN, ANDERS Nils Henrik, professor vid Skogsinstitutet, målate, f. i Lund 1861, d. 1928. Han var
elev av A. Kullenberg och Bruno Liljefors samt studerade senare i Tyskland och Frankrike. W. målade
skogslandskap, ofta med flygande fåglar och erinrade om arbeten av Liljefors, samt dessutom briljanta studier av
hästar, flott och brett utförda.

WAHLGREN, SIXTEN Alf Ossian, målare, f. i Luleå 1903, har studerat vid H. K. S. samt på egen hand. Han
har utfört porträtt, religiösa motiv, bl. a. glasmålningar och väggdekorationer i Katarina församlingshus, Sthlm,
stadsbilder och landskap. — Stockholm.

WAHLGREN, THORE Sörensson, målare, f. i Björkäng, Skarab. län, 1914, har studerat vid målarskola i
Stockholm samt i Paris, Bretagne etc. Han har i olja och pastell utfört landskap samt kolteckningar, ofta figurer i
interiörer, t. ex. Vid brasan. — Stockholm.

WAHLMAN.

1. Lars ISRAEL W., arkitekt, f. d. professor, f. i Hedemora 1870, d. i Stockholm 1952. Studerat vid tekn.
högskolan, professor där i byggnadskonst 1912—35. Jämte I. G. Clason har han ritat Hjularöds slott i Skåne,
medan det stort anlagda Tjolö-holm med mausoleum, arbetarebostäder etc. ritats av honom ensam. Som kyrkoar-
kitekt intar W. en framskjuten plats. Han har ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm, svenska kyrkan i Oslo,
kapellet vid Liitzen, Ansgarskyrkan på Björkön, Tranås kyrka, kyrkan i Östersund m. fl., desutom restau-

rerat ett flertal kyrkor, t. ex. i Danderyd och Mariakyrkan i Helsingborg, ritat kre-matoriet i Sandviken och
Jönköping samt timmerbyggnader i Tallom och Norhaga. W. har även ritat möbler, parkanläggningar o. s. v. —
Repr. i N. M. och akademien.

2. JAN Israel W., den förres son, arkitekt, f. i Stockholm 1906, studier vid tekniska högskolan. Han har ritat
folkskolor, växt-förädlingsanstalten i Brunnsberg, telestati-on i Gällivare, ombyggt Katarina kyrka i Sthlm samt
uppgjort planer för villaområden och kyrkogårdar. — Stockholm.

WAHLQVIST, ERNFRIED, målare, f. i Ystad 1814, d. i Stockholm 1895. Han studerade i Düsseldorf och i
Köpenhamn och har utfört stämningsland-skap, ofta med måne, eldsken eller dimma. Motiven äro ej sällan
hämtade från Djurgården. Bland W:s dukar må nämnas Sjöstycke (G. K. M.) och Kyrkfärd (M.

M.). — Även repr. i Helsingborgs, Landskrona och Linköpings museer.



WAHLSTRÖM, CHARLOTTE Constance, målarinna, f. i Svärta, Södermanland, 1849, d. 1924. Hon studerade
vid akademien och i Paris samt har utfört koloristiskt framstående landskap, gärna med motiv från Skåne. Bland
hennes arbeten märkas Marskväll (N. M.), Solglans (G. K. M.) och Vårlandskap (M. M.). — Även repr. i Link.,
Örebro, Östersund samt K. B.

WAHLSTRÖM, FILIP Artur, målare, f. i Göteborg 1885, d. 1972, stud. på Valand, vid Konstnärsförbundets
målarskola samt i Tyskland, Italien, Paris och England. Han har utfört porträtt, särskilt av barn, landskap och
välkomponerade stilleben, ofta med blommor, hållna i harmonisk kolorit. — Repr. i G. K. M., G. H.

M. och Göteborgs Sjöfartsmus.

WAHLSTRÖM, LARS Samuel, målare, tecknare, f. 1814 i Göteborg, d. 1862 därstädes. Studerade vid
Chalmerska slöjdskolan och för H. Gude i Düsseldorf. Målade företrädesvis porträtt och landskap med motiv
från Göteborg och Marstrand o.
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andra orter i Västsverige. — Repr. i G. K. M. och i G. H. M.

WAHLSTRÖM, SIGRID, se Rougemont.

WAHLSTRÖM, TORE, målare, f. 1879, d. i Uppsala 1908. Stud. i Stockholm, länge bosatt på Teneriffa. Han
har utfört vackra stämningslandskap, ofta från Upplandsslätten. — Repr. i Thielska galleriet, Sthlm, U. B. och
Krefeld museum i Tyskland.

WAHLSTRÖM, THURE Sigurd, målare, f. i Karlshamn 1908, elev hos Wilh. Smith, Otte Sköld och Griinewald;
studieresor i Norge och Danmark. Han har målat landskap — gärna med fig. — med motiv från Blekinge,
Norrland och Lofoten, stundom fint tonade vinterbiidet. Koloriten är genomgående särdeles harmon-nisk. —
Repr. i Hälsinglands mus., i Hudiksvall. — Svängsta, Blekinge.

WAHLUND, RUTH,

målarinna, tecknare, f. 1906 i Karlshamn, studier vid Isaac Griinewalds målarskola, Valand och vid akademien.
Studieresor till Frankrike, Spanien, Tunisien m. fl. Hennes måleri är realistiskt, ofta sommarlandskap eller
sädesfält, stilleben och porträtt. — Repr. i N. M., Österlens mus. i Simrishamn och i Ystads mus.

WAHLÖÖ, Per WALDEMAR, målare, journalist, f. i Ötebro 1889, autodidakt. Han har utfört havsmotiv och
strandbilder, gärna bergknallar från Bohuslän. Perspektivet är vanl. fint uttryckt och koloriten välstämd. — Lund.

WALDEN, Nelly (NELL) Anna Charlotta, målarinna, författarinna, f. 1887 i Karlskrona. Bosatt sedan 1944 i
Schinznach i Schweiz. Genom sitt giftermål med Her-warth Walden kom W. att ta livlig del i ”Der Sturms”
aktioner för modernismens genombrott i Tyskland. Studieresor till Frankrike och Spanien. W. skrev poesi och
utgav diktsamlingar. Till invigningen 1958 av Mo. M., erhöll museet ett 40-tal verk ur hennes samling, däribland
en del arbeten av henne själv, såsom ”Den röda byn”

1915 och oljemålningen ”Passion” 1918. — Även repr. i N. M. och Märkisches mus. i Berlin och i museer i
Schweiz.

WALDENSTRÖM, JOHAN Alfred Henning,

målare, tecknare, grafiker, f. 1926 i Örebro. Studier vid I. Griinewalds och Otte Skölds målarskolor och vid
akademien. Studieresor till Frankrike, Belgien, Danmark, Schweiz och Finland. Har framträtt med långt drivna
abstraktioner. — Repr. i Mo. M. med oljemålning.

WALDUR (till 1906 Persson), ANDERS, målare, f. 1867 i Vallkärra, Skåne, d. 1946 i Lund. Studier vid
Tekniska skolan i Sthlm. Studieresor till Paris, U. S. A., Österrike, Italien, Spanien, en omfattande resa till
Orienten där han målade åtskilliga motiv från de heliga platserna etc. Han gjorde porträtt och landskap i olja och



akvarell i en realistisk stil. — Representerad i M. M., L. U. K. och Domkyrkomuseet i Lund.

WALEIJ, AXEL,

skulptör, f. i Östergötland 1897, d. 1964 i Stockholm, stud. vid akademien och i Rom. Bland hans arbeten må
nämnas byst av drottning Victoria (Solliden, Öland), porträttbyster (Kgl. slottet, Sthlm), Thali-as mantel
(prisbelönt i tävlan för Malmö teater), friskulptur till Björkhagens park etc. — Även repr. i Norrköpings mus.

VALERIUS.

1. Aurora Valeria Albertina (BERTHA) V., målarinna, f. i Stockholm 1824, d. där 1895, har utfört en del
konventionellt hållna mycket uppskattade porträtt; verkade även som fotograf. — Repr. i akademien,

U. B., Vetenskapsakademien, Linköp. mus.

2. Amalia Aurora Adelaide V., den förras syster, målarinna, se Leuhusen.

WALIN, MONA Lena Carin Margareta, f. Huss,

målarinna, f. 1944 i Sthlm. Studier vid Anders Beckmans skola och vid ABF. Studieresor till Frankrike och
Lofoten. Hennes
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målningar är spontana och något naiva och flödar av vitalitet och upptäckarglädje. Hon har utfört ill. till ”Forårets
Have” och ”Havens Stauder” av Å. Nicolaisen. — Repr. i Sthlms stad och Uddevalla stad.

VAL1NDER, Verner Gideon KNUT, målare, f. i Göteborg 1909. Studier: Valand samt för Ivan Broberg.
Studieresor i Tyskland och på kontinenten. V. målar realistiska naturstudier med djur i Liljefors anda. Off. arb.:
Gustav V:s jaktklubb. — Repr. Södertälje konstmuseum. — Hovås.

WALL, LARS Erik,

skulptör, slöjdlärare, f. 1927 i Katrineholm. Studieresor till Grekland. W. har experimenterat med många olika
material som trä, mosaik, lättbetong, koppar, i abstraktioner. — Representerad i Katrineholms stads samling med
träskulpturer och i Wiens musikaliska akademi.

WALLANDER.

1. Josef WILHELM W., målare, f. i Stockholm 1821, d. där 1888. Han studerade vid akademien samt i
Düsseldorf, Paris och Italien, ord. professor 1867—86. W. målade folklivsbilder från trakten av Vingåker,
genretavlor med tyska motiv, scener ur Beltmans dikter, porträtt m. m. Särskilt hans dukar med allmoge i
häradsdräkter blevo i hög grad populära. Det brister ej så sällan i både teckning och farg, men innehållet är i hög
grad berättande och vittnar om konstnärens humoristiska uppfattning — några av dem äga också kulturhistoriskt
värde. Nämnas må: Bröllopsdans i Vingåker, Konserten på Tre Byttor och Kloster-rovet (alla i N.M.),
Humleskörd i Vingåker (G.K.M.) samt porträtt av Alfred Wahlberg (i akademien). — Aven repr. i Nord. mus.,
Stockholm stad, U. B., M. M., Norrköp., Linköp., Örebro, Vänersborgs mus.

2. ALF W., den förres brorson, målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Stockholm 1862, d. där 1914. Han
studerade vid akademien och i Paris. W. har målat tavlor med genreartade motiv, brett hållna och i välstämd
kolorit; utförandet är ofta i pastell. Bland hans arbeten må nämnas: Posi-

tivspelare och Fågelhandlaren (båda i N. M.), Invalid och Tiggargubben (pasteller i

G. K. M.). — W. var en föregångsman på konsthantverkets område och skapade bl. a. flera vackra arbeten för
Rörstrand, ritade kartonger till gobelänger, t. ex. Skator i äppelträd (N. M.), vidare möbler, guldsmedsarbeten,
glas, etc. — Även repr. i W., Hallwylska mus., Thielska gall., Norr-köp. mus., U. B. etc.

3. GERDA Charlotta W., f. Wallander, den förres kusin och maka, målarinna, f. i Stockholm 1860, d. där 1926.



Hon studerade vid akademien och i Paris samt har i en bred teknik och välstämd kolorit målat porträtt, t. ex.
Hjalmar Söderberg (Thielska galleriet), stadsmotiv fr. Stockholm, Brugge o. s. v. samt landskap, t. ex. Utö i sol
(M. M.). — Även repr. i Norrköp., Lin-köp, Jönköp. och Kristianstads mus.

4. SVEN W., de båda sistnämndas son, arkitekt, f. i Stockholm 1890, d. 1969 i Sthlm; stud. vid tekn. högskolan,
akademien, i flera europeiska länder och i

U.S.A. Han har bl. a. ritat Norra Kungstornet, kontors- och bostadshus i Stockholm; en av initiativtagarna till H.
S. B., utarbetat förslag till stadsplan för Kungsgatan i Sthlm m. m.

WALLBECK-HALLGREN, THORGNY Andreas,

tecknare, f. i Göteborg 1878, d. i Stockholm 1925; studerade bl. a. i Tyskland. Han var tecknare i
stockholmspressen och utgav även album med karikatyrer, ofta med grotesk humor och satiriskt betonade.

WALLBERG, ALLAN, skulptör, f. i Boden 1909. Utb.: Carl Malmsten, Slöjdför., akademien. Utf. enkla
naturalistiska porträtt och reliefer. Off. arb.: Reliefer Uppsala stadsteater, Skön-dalssk. Sthlm, lasarettet Kiruna,
Laestadi-us byst Pajala m. fl. — Repr. i H. M. K. — Lidingö.

WALLBERG, Frans Bertil, akitekt, f. i Österslöv, Skåne, 1862, d. 1935, stud. vid tekn. skolan i Malmö,
sedermera i Berlin. Han har ritat flera offent-
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liga byggnader i Östersund, bl. a. rådhuset, Jämtlands bibliotek och Svenska Handelsbankens byggnader, vidare
telegrafbus i Ånge m. m.

1VALLBERG, OWE Vilhelm, målare, f. i Göteborg 1920, har mest utbildat sig på egen hand. Han har
företrädesvis i pastell utfört landskap med mellansvenska motiv, hållna i kraftig, välstämd färg och gärna
romantiskt betonade. — Lagan.

WALLBRAND, CLAES Lennart, målare, tecknare, f. i Lund 1927; autodidakt. Han har utfört abstrakta saker, s.
k. ”imaginationer”. — Representerad med litografier i N. M. och Ystads mus. — Malmö.

VALLDEBY, Ivar ERLING, skulptör, konsthantverkare, f. i Oslo 1899, d. 1973, stud.: Valand och i Paris. Han
har modellerat bibliska motiv samt smärre trädgårdsskulpturer, t. ex. Leda och svanen.

WALLÉ, se De la Valée.

WALLÉN, GUSTAF Theodor, målare, skulptör, grafiker, f. i Stockholm 1860, d. i Leksand 1948, har studerat
vid akademien, i Paris, Madrid och Italien. Han har målat gråstämda motiv från franska byar samt genretavlor, t.
ex. En sörjande familj vid ett barns dödsbädd (inköpt av franska staten). Bygata i Bretagne etc., dessutom
hamnstycken fr. Bohuslän, landskap i fina valörer fr. Dalarna, porträtt m. m. — Som skulptör har W. bl. a.
modellerat Ivonne (driven i koppar, N. M.), smärre statyetter, t. ex. S:t Göran (brons på huvudentrén till
akademien) o. s. v. — Även repr. i Falu mus. och Leksands konstgalleri .

WALLENBERG, ANNA Eleonora Charlotta, f. von Sydow,

målarinna, f. i Stockholm 1838, d. 1910. Hon var elev hos Boklund och studerade vidare i utlandet. Bland hennes
målningar märkas porträtt, genretavlor och landskap. — Repr. i Katarina kyrka i Stockholm.

WALLENBERG, AXEL Gereon, skulptör, f. i Nässjö 1898, har studerat på tekn. skolan och akademien i Sthlm.
Han har modellerat statyer, t. ex. Bengt Lidner, Morgon (staty i Katrineholm), porträttbyster, medaljer, kyrkliga
arbeten bl. a. i Kallinge och Töre kyrkor, Hermes (Munksjöparken, Jönköping), Dansgrupp (Göteborg), Till
erinran (Malmö), Flickan, som lyssnar till fågeln (Västerås och Äntwerpen), Frida (Vänersborg), Hermes och Pan
(fontän i Jönköping), Folkvisan (Gislaved) samt fontän på S:t Jörgens plats i Helsingborg. — Repr. i Mo. M.,
Milles-gården, Arkivet i Lund, Borås mus. — Stockholm.



1VALLENBERG, OLLE, målare, f. i Helsingborg 1907, har studerat på Sk. målarskolan i Malmö samt på
Berggrens målarskola i Sthlm. Han har utfört landskap från Bohuslän och naiva blomsterstycken. — Malmö.

IVALLENQVIST, EDVARD, målare, tecknare, f. i Ulricehamn 1894, elev hos Wilhelmson, studier i
Köpenhamn, Paris, Spanien, Tyskland, England

o. s. v. Han har målat egendomliga porträtt, liknande masker, kraftigt utformade figurer, bergslandskap samt
stilleben med blommor, hållna i en blond kolorit. Nämnas må: Självporträtt, Marietta, Bord vid fönster och
Kinesisk vas. — Represeterad med ett par stilleben i Mo. M., dessutom i

N. M., Borås, Nyköpings, M. M., G. K. M. och Kalmar museer. — Stockholm.

WALLENT1N, GUNNAR ArnoldJ:son, målare, f. i Mölle 1905, har studerat för Wilhelmson, i Paris, Spanien
och Italien. Han har målat porträtt, ofta av barn, landskap med djur samt figurtavlor med arbete i det fria. W. har
även utfört en altartavla i kyrkan i Mölle samt en väggmålning i Gjö-viks folkhögskola, Dalarna. — Mölle,
Skåne.

1VALLER, EDVARD Wilhelm, skulptör, f. i Stockholm 1870, d. i Paris 1921. Han studerade vid akademien
samt för Hasselberg och i Paris för Rodin. W. var en skicklig porträttör och har bl. a. model-
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lerat en byst av Ivar Arosenius (i G. K. M.).

— Repr. i N. M., M. M. och N. O.

WALLER, Sten JOHN Axel, målare, tecknare, grafiker, f. 1935 i Stockholm. Studier vid Signe Barths
målarskola och vid Valand. Resor till Danmark för museistudier. Lyriskt stämningsmåleri i olja och akvarell,
huvudsakligen landskap från Öland och Skåne. — Repr. med grafik i N. M. och G. K. M. — Karlskoga.

IFALLER, Ivar OLLE, målare, tecknare, grafiker, fotograf, f. 1928 i Göteborg. Studier vid Slöjdföreningen och
vid Valand. Studieresor till Frankrike. Utför landskap, stilleben, figurer och porträtt i olja, pastell, akvarell och
gouache. Sina bästa resultat har han nått i sina människoskildringar i en litet luddig stil och oftast i några få, fint
stämda toner.

— Repr. i G. K. M. och i Göteborgs stads samling. — Salsjö-Boo.

WALLERT.

1. AXEL W., målare, grafiker, f. i S:t Ilian, Västmanlands län, 1890, d. 1962 i Sthlm, studerade vid H. K. S. och
akademien, resor i Italien. Han har utfört flera porträtt, t. ex. av konungen, professor Torell, amiral Unger,
självporträtt och professor G. Hedrén, genremålningar med italienska gatumotiv, t. ex. Under vinet och
Sandbärerskor (i W.), Från modellverkstaden (Sthlms stadshus), Orfeus, figurrik komposition föt konserthus
(Sthlms högskolas kårhus), naket, altartavlor, bl. a. i Hacksta kyrka, Uppl., ett flertal vägg- och
teaterdekorationer, takmåln. och dörr-överstycken i Stadshuset, dekorativa målningar i Gislaveds k:a samt relief i
stadshuset, adresser m. m. — Repr. i N. M., W., Västerås, Philadelphia och hos H. M. K.

2. ÅSA Sigrid Birgitta W., den förres dotter, målarinna, f. i Stockholm 1916; studier i Italien. Bland hennes
arbeten märkas religiöst betonade figurer: Vision av Golgata, krigsmotiv: Efter nattens bombraid, I
skyddsrummet, samt landskap fr. huvudstadens utkanter. — Hennes figurer äga ofta en melodramatisk hållning.
Oljemål-

ningar av W. finnes bl. a. i Växjö kremato-rium. — Saltsjöbaden.

WALLERT, SIGRID, f. Roos af Hjelmsä-ter,

målarinna, f. i Förlösa, Småland, 1890, d. 1972, stud.; H. K. S. och för Wilhelmson, resor i Tyskland, Frankrike
och Italien. Hon har målat landskap, stilleben och blomsterstycken. — Repr. i Mo. M., H. M. K.



WALLERY, NIC OLAS, fransk målare, verksam i Sverige i mitten av 1600-talet, rymde härifrån 1675. Han
utförde 1654 en stor plafond i det de la Gardieska palatset ”Makalös” (nedbrunnet 1825), en plafond i
Drottningholm samt religiösa motiv (ett par i Nord. museet).

WALLES, GUSTAF Georg, målare, f. i Sundsvall 1892, d. 1972, studerat utrikes. W. har målat porträtt,
landskap, gärna morgon- och aftonstämningar samt kustbilder, även blommor. — Hans arbeten utmärkas i
allmänhet av dekorativ hållning och en väl avstämd kolorit. — Repr. i museet i Sundsvall.

WALLGREN, ANTIONETTE, f. Rådström,

skulptris, konsthantverkare, f. i Stockholm 1858, d. i Paris 1911- Hon studerade i Paris och har modellerat
ypperliga porträttbyster, reliefer och plaketter. Som konsthantverkare utförde W. särdeles förnämliga bokpärmar
i läderplastik. — Representerad i flera finska museer.

WALLGREN, GUNNAR, målare, grafiker, f. i Stockholm 1883, d. 1953 i Glava, stud. på tekn. skolan samt
under resor i Tyskland, Italien, Frankrike och Nordafrika. Han har utfört hamnstycken, arkitekturmotiv,
gatubilder, interiörer, exlibris m. m. — Repr. i N. M. med grafik.

WALLGREN, Otto Henrik, målare, f. i Skåne 1795, d. i Stockholm 1857. Han studerade vid akademien, i Paris
och Italien. W. var romantiker och val-

31 — Svenska konstnärer
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de sina motiv fr. antiken eller Sveriges äldre historia; han målade dessutom porträtt, gjorde teckningar till
Mellins Sveriges store män samt utgav en serie färgplanscher, Skånska allmogens klädedräkter. — Repr. i

N. M., M. M. och Norrköpings mus.

VALLIEN (ursprungligen Wallin).

1. Erik BERIL W., keramiker, glaskonstnär, formgivare, f. 1938 i Stockholm. Studier vid Konstfack och
studieresa till Danmark och till Amerika. Utfört i en frisk och rustik stil skulpturer i chamottelera. 1963
engagerades han av Boda glasbruk och därefter knuten till Åfors glasbruk i Bodakon-cernen samt formgivare av
i första hand glas men också av handsmitt järn och trä. Han experimenterar bl. a. med en ny bläst-ringsmetod,
varigenom en isig skrovlighet uppkommer. —Repr. i N. M., H. M. K., i lasarettet i Linköping och i Everson Mus.
of Art i New York. — Åfors.

2. ULRICA Margareta V., f. Hy dman, den förres maka, keramiker, tecknare, f. 1938 i Stockholm. Studier vid
Konstfack och studieresor till Holland, Belgien, Spanien,

U.S.A. och Mexico. V:s keramiska arbeten karaktäriseras av ett fantasifullt sätt att lekande behandla lergodset
och av slösande prakt i former och lysande dekor. — Repr. i N. M. och H. M. K., M. M., R., mus. i Norrköping,
Sundsvall, Kalmar, Växjö m. fl.

IVALLIN, ANNA BRITA, f. Ahlner, målarinna, tecknare, f. i Smögen, Bohuslän, 1913, studier i Stockholm,
Köpenhamn och Paris. Hon har i olja och goua-che utfört figursaker, interiörer samt landskap, gärna vår- och
höstmotiv. — Båstad.

IVALLIN, CARL Georg August, målare, f. ijonstorp, Skåne, 1893, autodidakt. Studieresor 1953 i Europa, Asien
och Afrika. Han har företrädesvis målat mariner och kustlandskap, ftiskt uppfattade. — Jonstorp, Skåne.

WALLIN, CARL,

målare, tecknare, f. i ö. Husby 1879, d. i Chicago 1918. Konstsk. USA. Utf. naturbilder och symboliska
fantasifulla kompo-



sitioner, samt porträtt. — Repr. i Ut-landssv. mus. i Göteborg.

WALLIN, CLEMENHNA, se Noring, Cl.

WALLIN.

1. DAVID August W., målare, f. i Östra Husby, Östergötland, 1876, d. 1957 i Stockholm; studier vid akademien,
i Paris samt i många europeiska länder. Han har utf. ett flertal i hög grad vederhäftiga porträtt, bl. a. Georg von
Rosen (M. M.), Henrik Schiick, prof. Hägersten och Christian Giinter, figurmålningar, ofta med motivet moder
och barn samt landskap, vanl. med nakna kvinnofigurer. Teckningen är elegant och rask, koloriten varm och
harmonisk. Bland W:s arbeten må vidare nämnas: Arilds läge och Ungdomsminnen (båda i N. M ), samt Moder
och barn (museet i Budapest), altartavlor i Bureå och Valde-marsviks kyrkor. — Repr. även i akademien, Nord.
mus., Sthlms stadshus, W., museerna i Motala, Östersund, Linköping, Norrköping etc.

2. David SIGURD W., den förres son, målare, f. i Nora 1916, elev av fadern samt på Ollers målarskola. Han har
utfört porträtt och landskap, gärna med hav. — Repr. i Sthlms stad, Halmstad, Göteborg, Uddevalla etc.

3. E. BI AN CA V. W.-Tolnai, dotter till W. 1, se Tolnai, E. B. V.

WALLIN, EDGAR Johannes, målare, f. i Stockholm 1892, d. 1963 i Sthlm, stud. vid akademien samt under
resor i Tyskland, Italien och Frankrike. Han har utfört porträtt, bl. a. Viktor Sjöström, altartavla i Spannarboda
k:a, väggmålning i Sigtuna förs:hus, stadsbilder och landskap. — Repr. i Mo. M. och Gripsholm.

WALLIN, Elias (ELLIS) Theodor, målare, grafiker, f. i Uppsala 1888, d. 1972, stud.: akademien, i Paris och
Italien. Han har utfört porträtt, självporträtt — naket, landskap i olja och tempera med franska och svenska motiv
samt stilleben. Utförandet är genomgående elegant med väl-stämd kolorit. — Repr. med fyra landskap
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i Mo. M., vidare i G. K. M., M. M., Norrköpings, Örebro, Eskilstuna, Borås, Västerås, Östersund och Gävle
museet, Ate-neum, Helsingfors, samt i Louvre i Paris m. fl. st.

IVALLIN, GUNNAR Vitalis, tecknare, grafiker, f. i Göteborg 1896, har studerat på Valand samt i Paris och
London. Han har bl. a. utfört en mängd impressionistiskt gjorda teckningar i göte-borgspressen, till böcker samt
humoristiska arbeten till Strix, Puck o. a. skämttidningar. Tog 1933 initiativet till startandet av Göteborgs
konstnärsklubb. — Repr. i G. K. M., G. H. M., Teaterhist. mus., Sjö-fartsmus., H. M. K., Postmuseet,
Drottningholms teatermus. etc. — Göteborg.

IVALLIN, Axel HOLGER, målare, tecknare, f. i österåker 1921. Utb.: Tekn. sk. Utf. i akvarell naturalistiska
landskap och stilleben, tuschteckningar av landskap och växter. — Repr. i N. M. — Solna.

IVALLIN, Hilma MARGARETA, målarinna, f. i Bringetofta, Skåne, 1912, stud. vid Sk. målarskolan, i Paris och
Italien. Hon har målat porträtt, figursaker och skånska eller franska landskap i välstämd färg. — Malmö.

IVALLIN, Karl Einar SAM, målare, tecknare, f. i Stockholm 1915, stud. på tekn. skolan. Studier i Frankrike och
Portugal. — Representerad med ”Solstrålning”, utförd i TT-klinker 1964, i Grevie skola. Han har i olja och
pastell utfört landskap, ofta med motiv från Norrland och Skåne. — Båstad.

VALLIN, STEN,

målare, tecknare, f. i Skellefteå 1929- Studier hos Otte Skölds målarskola. Tidigare sport- och reportagetecknare
vid Nordsvenska Dagbladet, övergick helt till måleriet 1969. Målar huvudsakligen landskap i beslöjad varm stil
med känslig färgbehandling. — Repr. i Stockholms och Umeå stads samlingar, Västerbottens och Norrbottens
läns landstings samlingar. — Skellefteå.

VALLINDER, ARVID Eugen, målare, f. i Älmhult, Småland, 1905; studier vid målarskolor i Sthlm och Paris
samt under flera resor i Italien. Han har i olja och akvarell utfört karaktäristiska porträtt, akter och figursaker



samt landskap med eller utan figurer. Utfört väggmåln. i Länslasarettet i Jönköping och altartriptyk i Myresjö —
Lannaskede kyrka i Smål. — Nässjö.

WALLINDER, JAN Enk Magnus, arkitekt, f. i Stockholm 1915, stud. vid tekn, högskolan och i Rom. Lärare vid
Chalmers inst. i Göteborg. Han har ritat skolor, bl. a. i Helsingborg, bostadsområden i Göteborg etc. —
Göteborg.

VALLMAN, BERTIL Sigvard, målare, tecknare, grafiker, f. 1922 i Stockholm. Studier vid O. Skölds målarskola
och vid akademien 1946—51. Studieresor till Frankrike, Spanien, Danmark och Norge. W:s måleri omfattar
landskap, stilleben och figurstudier och har fått karaktär av efterimpressionistiska skisser, mest i ljusgrönt och
svalt blått. — Repr. i N. M. med oljemålningen ”Päronträd”. — Stockholm.

VALLMAN, ERIK Gösta, målare, konsthantverkare, f. i Uppsala 1902. Studier hos Otte Sköld. Han har
huvudsakligen utfört dekorativa uppgifter i offentliga och privata byggnader förutom sitt arbete som konservator.
— Traneberg.

VALLMAN, UNO Herbert, målare, grafiker, f. i Norrala, Hälsingland, 1913; studier hos Otte Sköld, på
akademien samt i Ryssland och Finland. Han har i olja, akvareil och grafik utfört portratt, figurkompositioner
samt landskap, bl. de senare jättetavlan Kivik, i vilken han i ett oredigt gytter fått in en massa byggnader, folk
och fa, även väggmåln. i Nya skolan i Enköping. — Repr. i N. M., Mo. M., Östersunds och Halmstads museer,
Institut Tessin, Paris etc. — Stockholm.

VALLMARK, CECIUA, målarinna, f. i Göteborg 1924, mest självstudier samt reklamskola. Hon har utfört
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öppna, dekorativt hållna landskap och särdeles välstämda stilleben, särskilt med blommor. — Göteborg.

WALLMARK, Per Gustav (GÖSTA), målare, tecknare, f. 1928 i Luleå. Studier vid Otte Skölds målarskola.
Ecole des Be-aux Arts i Paris och vid akademien. Studieresor i England, Frankrike, Tunisien, Tyskland och
Italien. Hans måleri kännetecknas av en spanskt spartansk färgskala med bilden dramatiskt arrangerad med
mörka, svarta och blåa former mot lysande vitt. — Repr. i Mo. M. och i Åbo Universitets samlingar, Finland. —
Stockholm.

WALLNER, THURE Wilhelm, målare, f. i Salem, Stocholms län, 1888, d. 1965, har studerat vid Althins
målarskola och på egen hand. W. har mestadels utfört målningar i olja med djur. — Repr. i N. M., Södertälje nya
rådhus, Enschede i Holland etc. — Södertälje.

WALLROTH, CHRISTOFFER Johan, målare, f. i Filipstad 1841, d. 1916. Han studerade vid akademien och
sedan i Tyskland och Paris. Han målade välstämda landskap med värmländska motiv, särskilt från Rämen. —
Repr. i N. M., Karlstad, Östergötl. och Linköp. mus

WALLSTEN, ARNE Bertil John, målare, f. i Lund 1932. studier på egen hand, även i utlandet. Han har målat
välstämda figurer i interiörer och exteriörer, gärna jägare, i ett mycket berättande måleri. — Repr. hos ett flertal
kommuner och landsting i mellansverige. — Nybro.

WALTER, Josef HILDING, målare, skulptör, f. i Helsingborg 1909; stud. för Welamson i Sthlm samt i
Armstrong college, Newcastle, England. Han har utfört brett hållna landskap, bl. a. med hamnmotiv. — Åmål.

WALÅS, Anders HERBERT (Andersson), målare, f. i Karlskoga, Örebro län, 1912; studier vid akademien, tekn.
skolan och h. konstindustriella skolan i Stockholm. Han har utfört porträtt, religiösa motiv och

landskap, gärna med vatten. — Repr. i G. K. M., H. M, K., Örebro. — Stockholm.

1VÄNNER. ELLA Emilia, målarinna, f. i Stockholm 1887, d. 1962 i Stockholm, stud. vid akademien och i Paris.
Bland hennes arbeten märkas särskilt porträtt, även figursaker, landskap och stilleben. — Repr. i



Trefaldighetskyrkan i Stockholm.

WARL1NG, ELISABETH, målarinna, f. i Stockholm 1858, d. 1915. Hon studerade vid akademien och sedan i
utlandet, har målat porträtt, särskilt damer och barn, hållna i harmonisk kolorit. — Representerad med ett par
arbeten i N. M. och Linköp. mus.

VASTAMÄKI, AINO, målarinna, tecknare, f. 1932 i Merikarvia, Finland. Konstnärligt arbete hos
Porslinsfabriken Arabia i Helsingfors 1955—57. Hon har målat landskap från norra Ishavet och blommor. —
Eskilstuna.

WATTRANG, Anna Maria, f. Ehrenstrahl,

målarinna, f. i Stockholm 1666, d. där 1729. Hon var dotter till den store målaren

D. von Ehrenstrahl och dennes elev samt målade en del allegorier och några porträtt av presidenter i Svea
hovrätt. Utförandet är ganska dilettantmässigt.

WATZ, ANTONIUS, tysk byggmästare, dekoratör, f. i Breslau, d. 1603. Han kom till Sverige i början av 1570-
talet och har utfört dekorativa stuck-arbeten i Borgholm, Kalmar och Uppsala slott, likaså i Jagellonska
gravkapellet i Uppsala domkyrka.

WA Y, Johan Wilhelm Carl, målare, militär, f. i Rute, Gotland, 1792, d. i Stockholm 173. Han studerade konst i
Belgien och målade miniatyrer, bl. a. av de kungliga. Dessutom har W. utfört landskap och glasmålningar i
Uppsaladomen. — Repr. i N. M. och G. K. M., Nord. mus.. Skokloster, Norrköpings mus., U. B. etc.
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WEBERG, WILLE Hubert (Johansson), målare, f. i Helsingborg 1910; stud. bl. a. hos Otte Sköld och på
akademien. Han hat utfört kvinnliga akter, figursaker och landskap, gärna med vatten. Koloriten är ofta blond,
läcker. — Repr. i Mo. M., Helsingborgs mus. och W. — Liljeholmen.

WEBJÖRN, MARIA (MAJA), målarinna, konsthantverkare, f. i Oslo 1887; studier i Stockholm, Norge och
Frankrike. Hon har utfört landskap, ofta vårvintermotiv och norska forsar; komponerat antependium, bl. a. till
Härnösands domkyrka, mattor o. a. textilier. — Stockholm.

WEDEKIND, Johan Heinrich, tysk målare, f. 1674, d. 1736. Han var verksam i Sverige 1712—15 och utförde
här flera porträtt. — Repr. i N. M., Hall-wylska mus. och Gripsholmssamlingen.

WEDEL.

1. NILS Adolf W., målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Göteborg 1897, d. 1967 i Klava Orust; studier i
hemstaden och i utlandet. Han har gjort abstrakta kompositioner i av honom uppfunnen, s. k. navax-teknik.
Dessutom utfört dekorativa målningar i trapphallarna i Norrköpings museum, i Folkets hus i Göteborg och
Linköping samt mosaik i posthuset i Sundsvall. — Repr. i N. M., G. K. M. och M. M., Norrköp. och Karlstads
museer samt S. M. K.

2. ALICE Ingegerd W., den förres maka, konsthantverkare, f. i Egby, Västergötland, 1900; stud. på Slöjdför:s
skola i Göteborg, även i utlandet. Hon har utfört fantasimotiv i batik, stundom efter makens kartonger. — Repr. i
N. M.. Rhösska mus., M. M., Norrköp. mus. etc.

WEDEL-HANSSON, E. I. se Hansson,

E. I.

WEDELIN, ERIK,

målare, tecknare, f. 1850, d. 1881. Studerade på Valand och vid akademien. Han avled i lungtuberkulos endast
31 år gammal, W:s bana bröts sålunda i förtid. Han



efterlämnade ett fragment. Åtskilliga arbeten är av hög konstnärlig halt och de kända verken innebär ett typiskt
stycke frilufts-måleri. — Repr. i N. M. med flera målningar.

WEERT (Werdt), LUCA5 von der, flamländsk el. holländsk skulptör, anställd vid Uppsala slottsbygge under
senare delen av 1500-talet. Han har utfört ståtliga gravmonument i Riddarholmskyrkan över Magnus Ladulås och
Karl Knutsson.

WEIBUIL, Hanna Heloise Elisabeth (LISA), f. Hahr,

målarinna, f. i Färlöv, Skåne, 1883, d. 1970, utb.: utlandet. Hon har målat porträtt, interiörer, landskap och
blommor. Utförandet är mjukt med fint avtonad färg. — Sign. Lisa Hahr.

WEIDEFALK, Herman Georg, målare, f. i Linköping 1897; studier i utlandet. Han har utfört dekorativa landskap
med fjällmotiv, även skogspartier. Koloriten ät vanl. välstämd. — Uppsala.

WEINBERG, GUNNAR Emil, målare, grafiker, tecknare, f. i Göteborg 1876, d. 1959 i Stockholm, studier bl. a
vid akademien och i utlandet. Han har målat figursaker och landskap, ofta med stockholmsmotiv och i
vinterdräkt. — Repr. i N. M. och G. K. M.

WEINBERG.

1. Gustaf Vilhelm W.. målare, f. i Göteborg 1770, d. 1832. Han har utfört väl-stämda landskap i blandad
akvarell- och gouacheteknik.

2. Justus Fredrik W., den förres tvillingbror, målare. Studerade vid akademien och har i akvarell målat goda
landskap. — Repr. i G. K. M.

WEINEMO, Sven EGON, målare, f. 1914 i Hofors, Gävleborgs län. Studier vid Signe Barths målarskola och
Otte Skölds målarskola. Studieresor till Frankrike och Spanien. W. odlar måttfull kubism i dämpad färgskala och
prövar även ett dekorativt betonat ytmåleri. — Repr. i
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Gävle mus., Sandvikens stads och Södertälje stads samlingar. — Gävle.

1VEINER, Per Yngve FILIP, målare, grafiker, f. i Frösö, Jämtland, 1904; stud. vid akademien. Han har utfört
figursaker och landskap — i grafik mestadels de sistnämnda. — Repr. i N. M., Ate-neum i Helsingfors och
museet i Östersund. — Östersund.

1VEISS.

1. PETER U. W., författare, målare, tecknare, f. 1916 i Berlin. Konststudier vid akademien i Prag och resor i
Europa. Till en början sökte W. uttryck i ett måleri som var på en gång modernistiskt och traditionsbundet med
surrealistiska inslag. Skrivit en mängd pjäser bl. a. "Mordet på Ma-rat" och ”Rannsakningen", båda uppförda på
Dramatiska teatern 1965 och 1966. Även medarbetat med teckningar i tidskrifter bl. a. "Utsikt”, gjort bokomslag,
varit lärare vid Konstfack. Utfört dekorationer i Karolinska sjukhuset och i baren i Wenner-Gren Center i Sthlm.
— Repr. i N. M. och W.

2. Vera GUNILLA W., f. Palmstiema, gift med föregående, keramiker, målarinna, tecknare, f. 1928 iLausanne,
Schweiz. Studier vid Konstfack, i Paris, i Faeza och i Vallauris. Företagit ett flertal resor på kontinenten. Hennes
keramik är klar och enkel i formen. Har även gjort teaterdekorationer till makens pjäser. — Repr. i N. M. —
Stockholm.

WEIXLGÄR TNER, Josephine (PEPI), skulptris, målarinna, grafiker, f. i Wien 1886, stud. bl. a. för Harnak. Hon
har modellerat energiskt hållna studiehuvuden, målat naket i en pastos teknik och särskilt framträtt som grafiker
med kraftigt hållna figursaker, gärna nakna kvinnobilder, i litografi — stundom i färg — och etsning, ofta i stort
format. — Repr. i N. M., G. K. M., S. M. K., Albertina (Wien), British mus. (London), Chicago m. fl. st. —



Göteborg.

WEJSTAD, SVEN Ludvig,

målare, f. i Stockholm 1905, stud. hos

Otte Sköld och i Frankrike. Vårsalongen 1956. San Michele-stipendiat 1957. Han har målat landskap, särskilt
känsliga, mjukt hållna och välstämda vintermotiv. — Enskede.

WELAMSON.

1. Edvard LEON W., tecknare, målare, f. i Västmanland 1884, d. 1972, studier vid tekn. skolan. H. K. S. i Sthlm
och Danmark, Tyskland samt Frankrike, överlärare vid tekn. skolan, facklärare vid h. konstindustriella skolan,
innehar privat tecknar-skola. W. hade mest verkat som illustratör i skämt- och dagspressen, även tecknat
bokomslag och reklam. — Repr. i Stats-mus., Sthlm.

2. GRETA W., f. Sellherg, den förres hustru, tecknare, f. i Göteborg 1885, d. 1946, har studerat vid H. K. S. samt
i Tyskland, Frankrike och England. Undervisar i h. konstindustriella skolan i Sthlm. Hon har bl. a. utfört
dekorativa arbeten av Stagneli-us och Lidner, ritat ex-libris samt reklamteckningar. — Representerad med
bokband i N. M.

VELANDER, Lizzie (US) Frederikke f. Nyebelle,

målarinna, grafiker, konsthantverkare, f. i Horsens, Danmark, 1920; stud. vid Sk. mållarskolan, akademierna i
Sthlm och Köpenhamn, resor i Rumänien och Turkiet. Hon har bl. a. utfört mosaiker, Vattenödlor t. ex. samt
grafiska blad i träsnitt. — Lund.

WELANDER, Yngve BIRGER Gideon, målare, f. 1916 i Nacka; Birger Welander har studerat vid Isaac
Grünewalds målarskola i Stockholm 1944 och gjort studieresor till Frankrike och Spanien 1952 och Italien 1957.
Han har framför allt målat landskap, stilleben och figurer med motiv från Uppsala och landskapet där omkring,
från väst- och ostkustens stränder och fiskelägen eller resornas sydliga länder. Från att tidigare ha varit snarast
litet odeciderat givna, stämningssökande vetklighetsavbildningar (Sommardag vid havet, Stadens utkant) har
W:s målningar från och med början av 1950-talet präglats av klart stiliserade ten-
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denser, som bl. a. resulterat i bilder med dekorativt avgränsade färgplan. Welander deltog i Upplands konstutst.
’’Konst från Uppland” i Gävle 1946 och har visat egna kollektioner i bl. a. Avesta 1947, Bollnäs 1948, Ludvika
och Hedemora 1952, Sandviken och Nynäshamn 1953, Borlänge 1954 samt Köping 1956 och 1959- Han är repr.
med oljemåln. i Stiftelsen Uppsala hem och i Arméns underofficersskola i Uppsala. — Uppsala.

1VEUNDER, EDITH Gunhild, konsthantverkare, f. i Uppsala 1897, d. 1965 i Sthlm; studier vid H. K. S., i
Italien, Wien och Paris. Hon har utfört hyll-ningsadtesser, bl. a. till Selma Lagerlöf, bokband m. m.

WELLER, Johan Mathias, grafiker, f. på Gotland 1744, d. i Lund 1800. Han blev 1797 gravör vid Lunds univ.
och har utfört ett flertal illustrationer till vetenskapliga arb., bl. a. av N. H. Sjöberg, M. Norberg och C. G.
Sjöstén.

WELLNER, MAI,

textilkonstnärinna, f. 1922 i Tallin. Studier vid Konstindustriella skolan i Helsingfors, vid Nordiska Komp.
textilkammare och Handarbetets vänner. Resor till Österrike, Schweiz och Norge. Gjort en betydelsefull insats
med mönster för vävnader och tygtryck och har utfört mattor för Grangärde kyrka i Kopparbergs län och ett
kordraperi för Ukna kyrka i Linköpings stift. W. är anställd vid Märta Måås-Fjetterström AB i Sthlm.

WELLTON, LARS Olof, målare, tecknare, f. i Limhamn 1918; stud. hos Otte Sköld, Grünewald och i Paris. Han
har utfört figursaker, landskap, stilleben ofta i jordfärger, m. stramt uppbyggda fläckar, motiven närma sig



abstrakt konst. Off. arb.: Sundbysk., mosaik Borås stadshus. Scendekor. Dram. teatern. — Repr. i N. M., Gävle,
Kalmar och Linköpings mus. — Stockholm.

IVENER, JUUE Emelie, konsthantverkare, f. i Sånga, Västernorr-lands län, 1870; studerat vid tekn. skolan

och h. konstindustriella skolan i Sthlm. Hon har utfört förnämliga textilier; mattor, broderier, möbeltyger och
damast. — Stockholm.

WENGBERG, ANNA, målarinna, f. i Ystad 1865, d. i Helsingborg 1936, studerade för Bengt Nordenberg i
Düsseldorf samt i Paris. Hon har utfört porträtt, ofta i blonda toner, och gen-reartade porträtt, utmärkta genom
god ljusbehandling. — Representerad med fyra arbeten i N. M., samt i Helsingborg museum.

WENKEL, KENNY William, målare, f. i Göteborg 1916, studier i Bruxelles och vid akademien. Han har utfört
figursaker samt landskap, ofta med utsikter. — Stockholm.

WENNBERG, KARL, målare, grafiker, f. 1933. Studier vid Valand. Företagit studieresa till Mexiko. Hans
stadsbilder bl. a. från Stockholm är eleganta med förenkling av formerna. — Repr. i N. M. och G. K. M. med
grafik.

WENNERBERG, BJÖRN RAGNAR, skulptör, f. i Enköping 1910; studier mest på egen hand. Han har
modellerat porträttbyster och reliefer samt framför allt vilda djur; mammut, lodjur, älg, björn, tiger, o. s. v. —
Hans figurer utmärkas av en fast form, god rörelse och monumental förenkling. — Kungsbacka.

WENNERBERG.

1. Gunnar BRYNOLF W., målare, f. i Lidköping 1823, d. i Göteborg 1894. Han studerade i Düsseldorf och i
Paris samt har utfört porträtt, mytologiska ämnen och framför allt djurtavlor, särskilt med hästar. — Repr. i U.
B., Mus. akad.

2. GUNNAR G: son W., den förres brorson, målare, konsthantverkare, f. i Skara 1863, d. i Paris 1914. Han
studerade i Paris, bl. a. för Bonnat, och har — mest i pastell — utfört goda blomsterstycken samt några porträtt
— ett stilleben med pioner i N. M., flera blomstermåln. i W. W. har genom sina keramiska arbeten höjt den
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svenska konstindustrien och var länge ledare för Gustavsbergs porslinsfabrik. Likaså utförde han kartonger för
textilier samt ritade också möbler.

WENNERHOLM, TURE Jean, arkitekt, f. i Stockholm 1892, stud. vid tekn. högskolan och akademien, resor i
Europa och Afrika. Han har bi. a. ritat tennisstadion, kontors- och fabriksbyggnad för ASEA, för Esselte, L. M.
Ericson, flera SARA-restautanger etc. allt i Sthlm, för Almqvist & Wicksell i Uppsala, Nord. Yllefabriken i
Norrköping, privatbostäder m. m. — Stockholm.

WENNLUND, Alice MÄRTA Ingegerd Gustafsson- W.,

målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1906, stud. där samt i utlandet. Bland hennes arbeten märkas särskilt figurer i
landskap samt interiörer. — Bromma.

WENNMAN, Karl GUSTAF Valfrid, tecknare, grafiker, f. i Stockholm, har studerat vid tekn. skolan där och vid
akademien. Han har företrädesvis utfört teckningar till vetenskapliga arbeten och planscher.

VERDE.

1. Erik Leonard (LEOO), V., målare, f. i Stockholm 1904, har studerat på Berggrens konstskola, akademien, i
Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien b. s. v. Han har utfört en stor absidmåln. i Linköpings seminarium,
figurtavlor, landskap i intensiv expressionistisk stil, t. ex. Snösmältning, samt stilleben, särskilt med blommor. —
Repr. iN. M., Mo. M., G. K. M., Norrköpings, Linköpings och Hudiksvalls museer.



2. MARY-ANN V., f. Tollin, den förres maka, målarinna, f. i Linköping 1903, har studerat på Berggrens
målarskola, akademien i Dresden samt under resor i Frankrike, Italien, Spanien etc. Hon har målat figurtavlor,
särskilt med barn, landskap med franska motiv och blomsterstycken. — Repr. i museerna i Linköping,
Norrköping, Gävle, Härnösand och Hudiksvall. — Mälarhöjden .

WERDER, GUSTAV William målare, tecknare, f. i Limhamn 1918; studier på Sk. målarskolan, men mest på
egen hand. Han har, ofta i tempera, utfört fan-tasibetonade landskap i en djärv, harmonisk kolorit,
fotomontagebilder, blommor

o. rent abstrakta målningar och teckningar. — Malmö.

WERKMÄSTER, JERK, målare, grafiker, konsthantverkare, f. i Rättvik, Dalarna, 1896, d. 1978. Studier vid H.
K. S. och akademien. Han har utfört altartavlor i Väddö kyrka och Staffans-kyrkan i Gävle, restaurerat arbeten i
Rättviks, Mora, Bjursås kyrkor, dekorerat Car-landerska sjukhemmet i Göteborg samt Grand hotell i Falun,
Norrtälje rådhus och Rättviks turisthotell m. m., utfört arbeten i intarsia å m/s Kungsholm, i sv. avdeln. å uställn.
i Liège 1939 samt i Eltham palace, London, 1933—38 var W. konstnärlig ledare för Nittsjö keramikfabrik. —
Repr. i N. M., Norrköpings mus. och Rättvik kommun.

WERNANDER, TURE Gustav, målare, f. i Gävle 1887; har studerat föt Torsten Palm och på egen hand, bl. a. i
Frankrike. Han har utfört kustlandskap, t. ex. Tegelbruk vid Öresund, samt motiv från Öland, Skåne, Frankrike o.
s. v., dessutom interiörer och stilleben i välstämd, gärna blond kolorit. — Repr. i museerna i Kalmar och Eksjö.
— Enskede.

WERNBERG, PETTER, målare, f. 1667, d. omkr. 1735. Han verkade som dekoratör i västgötakyrkor, t. ex.
Otterstad k:a, där han utfört takmålningar etc.

WERNER, ELIS,

arkitekt, f. i Örebro, 1877, d. i Säter 1947. Han studerade i U. S. A. och Frankrike samt har ritat ett flertal kyrkor
i Dalarna, restaurerat rådhusen i Säter och Hedemora samt gjort ritningarna till Centralpalatset i Örebro.

WERNER, Fredrik Emanuel, målare, tecknare, f. 1780, d. 1832, studerade vid akademien. Han utförde en del
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ganska svaga historiska kompositioner, landskap med motiv från stockholmstrakten samt litografier från
Uppsaladomen och Stockholm.

WERNER, GOTTHARD (eg. Gudfast) Adolf,

målare, f. i Linköping 1837, d. i Rom 1903. Han studerade vid akademien samt i Spanien, Frankrike och Italien.
W. målade bibliska motiv, bl. a. altartavlor, t. ex. i katolska kyrkan i Malmö, fresker i S:ta Birgittas kapell i
Göteborg, Madonna med barnet (museet i Linköping), dessutom historiska ämnen, t. ex. Hans Brasks avskeds-
mässa i Linköpings domkyrka (N. M ), italienska gatu- och genremotiv, rollporträtt etc. Många av hans arbeten
äga dekorativ bredd och friskhet samt vittna om en stor målarbegåvning. W. var påverkad av gamla spanska och
italienska mästare, men ”saknade uthållighet och lust till stränga naturstudier” (Cederström). — Repr. i N. M. bl.
a. med Italiensk bondkvinna samt i

G. K. M. med Tiggargosse.

WERNER, GÖSTA,

målare, tecknare, grafiker, skulptör, f. 1909 i Sthlm. Studier vid I. Griinewalds målarskola, Academie Libre samt
Acade-mie André Lhote i Paris och vid Lena Börjessons skulpturskola. Studieresor till bl. a. England, Italien,
Gtekland, U. S. A., Indien och Afrika. Inspirerad av skiftningarna i atmosfären och landskapsstämningar-na
utvecklar han i djärva, ljusfyllda land-skapsabstraktioner en fri informell anda, en grafisk finess och koloristisk



sprödhet. — Repr. i bl. a. N. M., Mo. M., Norrköpings mus., H. M. K., Dalarnas mus. i Falun. — Stockholm.

WERNER.

1. JOHAN W. d. ä., tysk målare, kom till Sverige i början av 1600-talet. Han har bl. a. utfört landskap med Per
Brahe d. y. till häst (Skokloster) samt målningar i Bra-hekyrkan och Kumlaby kyrka.

2. JOHAN W. d. y., den förres son, målare, har likaledes gjort valvmålningar i Bra-hekyrkan samt ett altarverk
därst.

WERNER, Gustaf LAMBERT Ronald Napoleon,

målare, skulptör, grafiker, f. i Stockholm 1900, utbildad i Berlin. Han har utfört abstrakta och surrealistiska
motiv: Intermezzo, Ballad, Sans paroles etc. — Repr. i N. M., Mo. M., Borås, Västerås, Jönköpings och Örebro
museer, även i utlandet. — Stockholm.

WERNER, Bengt Eni Björn (NALLE), grafiker, målare, tecknare, f. 1913 i Stockholm. Studier vid I.
Griinewalds målarskola och akademien i Rom. Studieresor till England, Tyskland, Holland, Italien och

U. S. A. Som målare har han utfört rena och klara kompositioner, fyllda av dynamiskt liv. Som grafiker har W.
experimenterat med olika tekniker bl. a. träsnitt i fa-nerade masonitskivor och transparenta övertryck. Tillhör den
s.k. ”Grödingeg-ruppen". — Repr. bl. a. i N. M., museerna i Norrköping, Östersund och Gelsenkir-chen och i
Milano stads och Fulda stads samlingar, i N. O., Brooklyn Museum. — Stockholm.

WERNFELT, ERNST Hennk, målare, tecknare, f. i Kalmar 1884, d. 1961 i Stockholm, stud. på Valand, i
Danmark, Tyskland och Frankrike. Han har målat figurkompositionet, porträtt och landskap, de senare mest från
Västkusten, och vidare gjort illustrationer till böcker, dagspressen och andra publikationer.

WERNHEDEN, STIG Henry, målare, grafiker, f. 1921 i Limhamn, Malmöhus län. Studier vid Essemskolan 1
Malmö och i övrigt autodidakt. Resor till Frankrike, Jugoslavien, Spanien, Italien, Österrike och Schweiz. Utfört
landskap, stilleben och figurer i dekorativt rytmise-rande kompositioner. — Repr. i N. M., M. M. och Ystad mus.
och Malmö rådhus.

WERNSTEDT, Carl MELCHIOR, f. d. professor, arkitekt, f. i Strängnäs 1886, d. 1972, stud.: Chalmers, vid
akademien och i utlandet, professor vid Chalmers 1923—51. Han har ritat industrianläggningar t. ex. vid
Långbanshyttan och Riddarhyttan, restaurerat och ombyggt fle-
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ra slott och kyrkor, planlagt kyrkogårdar, ritat skolor och sjukhus, institutionsbygg-nader och kårhus till
Chalmers, till Sv. tex tilforskningsinstituten i Göteborg, till-byggn. till Röhsska mus., ritat Statens
skeppsprovningsanstalt m. m., dessutom gjort ritningar till möbler etc. — Göteborg.

WERTHEIMER, ROLF Walter, målare, f. 1930 i Göteborg. Studier vid Konstfack, Academie Libre och
akademien. Studieresor till Italien och Frankrike. Virtuost målar han skimrande färgdrömmar, mikrokosmiska
former av exotisk prakt. — Representerad i Institut Tessin, Paris. — Stockholm.

WERTMULLER, ADOLF Ulrik, målare, f. i Stockholm 1751, d. i Delawe-re, U. S. A., 1811. Han studerade vid
akademien med bl a Lorens Pasch d. y. som lärare. For till Paris 1772 och till Amerika 1794, där han stannade
med undantag av ett besök i Sverige 1797—99. W. har målat mytologiska motiv samt porträtt. Bland hans första
arbeten märkas: Ariadne (två olika ex., båda i N. M.), Drottning Marie Antoinette med sina barn (N. M ), Amor
dansande som Backus (Lunds univ.) samt ett ypperligt porträtt av Armfeldt (Uppsala). Vidare må nämnas Danae
och guldregnet (N. M ), Georg Washington, självporträtt (akademien), Pauli och dennes fru (båda i akademien).
— I sina mytologiska målningar erinrar W. om David. Hans kvinnofigurer äro elegant och skickligt målade, men
tämligen själlösa och ”söta". Porträtten äro i allmänhet bättre med energiskt och livfullt uttryck.



WER W1LT (Ver Vellth),DOMINICUS, kallad Dominicus målare, nederländsk konstnär, verksam i Sverige i
mitten av 1500-talet. Han utförde dekorativa arbeten på Kalmar slott, kartonger till vävda tapeter, äreportar m. m.
V. anses även ha målat ett porträtt av Erik XIV, som finnes i N. M

VESLEN, BÖRJE,

grafiker, f. i Stockholm 1903, d. 1973, stud.: akademiens grafikskola samt i

Frankrike. Han har utfört etsningar med bibliska motiv eller med litterärt innehåll, ofta illustrationer till egna
noveller, metafysiska och ockulta m. stark medkänsla med de förtryckta. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., mus.
i Ottawa, Canada, m. fl. st.

WESSBERG, TORSTEN Uno, målare, grafiker, f. i Torslanda 1891, har studerat för Wilhelmson samt i
Frankrike, Tyskland och Italien. Han har målat porträtt, särskilt av barn, landskap med kustmotiv samt vattenfall.
— Representerad i G. K. M. — Göteborg.

WESSBOHN, O WE Emanuel, målare, f. i Malmö 1913; studier på Sk. målarskolan, i Köpenhamn, Frankrike
och Italien. Han har utfört stadsmotiv, ofta med figurer, t. ex. Arbete vid kajen, Efter festen o. s. v. — Repr. i M.
M., mus. i Ystad. — Bjärred.

WESSEL-FOUGSTEDT, E. O., se Fougstedt 2.

WESTBERG, ESTRID Maria Helena, f. Nyborg,

skulptris, målarinna, f. i Malmö 1903; stud. på Sk. målarskolan, i Stockholm, Paris etc. Hon har utfört porträtt i
olja och modellerat porträttbyster och småfigurer. — Johanneshov.

WESTBERG, VICTORIA, målarinna, f. i Malmö 1859, d. i Stockholm 1941. Hon var elev hos Persfus och
studerade även i Italien. Vistades ett par år i U. S. A., där hon utförde flera porträtt; målade f. ö.
stämningslandskap, gärna med motiv från Gotland. — W. hade målarskola i Stockholm samt renoverade även
gamla tavlor. — Repr. i N. M. och M. M.

WESTERBERG, Johan AUGUST, arkitekt, f. i Stockholm 1892, d. 1963, har stud. vid tekn. högskolan, i
Tyskland och England. I Gbg har W. ritat Johannes-bergskyrkan, Betlehemskyrkan o. Baptistkapellet, dessutom
har han gjort ritningarna till herrgårdarna Fånö och Sparreholm.
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WESTERBERG, Karl MARTIN, arkitekt, f. i Stockholm 1892; har studerat vid tekn. skolan, tekn. högskolan och
akademien i Sthlm. Han har restaurerat ett flertal kyrkor, ritat kyrkogårdar, församlingshem, Medborgarhuset,
Sthlm, skolor och ålderdomshem.

WESTERGREN.

1. Bror Hjalmar W., målare, f. i Riseberga, Skåne, 1875, d. i Ängelholm 1935- Han studerade i konstskolor i
Paris, Rom och Florens. W. har utfört porträtt, figursaker, bibliska motiv, t. ex. Korsnedtagningen, Konungarnas
tillbedjan, Jesus, Johannes och Petrus, Maria och Josef, dessutom landskap från trakten av Ljungbyhed.

2. ULL Y Elvira W., f. Hulthén, den förres hustru, målarinna, f. i Helsingborg 1889; elev av Nils Forsberg, stud. i
Köpenhamn och Paris. Hon har utfört goda porträtt och friskt hållna landskap. — Ålsten.

WESTERGREN, Andreas MAGNUS, tecknare, f. i Stockholm 1844, bosatte sig 1888 i Förenta Staterna. Han
studerade vid akademien och har utfört en massa teckningar till vetenskapliga arbeten av svenska och
amerikanska forskare. — Repr. i museet i Linköping.

WESTERLIND, AXEL Daniel, målare, f. i Ed, Dalsland, 1865, d. i Chicago 1938. Han studerade bl. a. för Bernt
Lindholm och Carl Larsson samt sedermera i Amerika för Densmore. W. vann i



U.S.A. stort anseende som landskapsmålare.

WESTERLING (före giftermålet Almberg), GUSTAF Erik, målare, tecknare, teckningslärare, f. 1774, d. 1852 i
Sthlm. Elev vid akademien. Verksam som teckningslärare i Sthlm och som tillsyningsman för Gustaf III:s
antiksamling i slottet. Känd genom ett antal handteckningar och akvareller av topografisk karaktär. I U. B. finns
sex akvarellarta-de blyertsteckningar. — Repr. i N. M.

WESTERLUND, ANNA-USA, målarinna, konsthantverkare, f. i Stock-

holm 1914; studier vid Slöjdföreningens skola i Göteborg samt vidare i Tyskland. Hon har utfört
figurkompositioner, landskap o. blommor i akvarell och färgkritor, dessutom batik och keramiska arbeten. —
Malmö.

WESTERLUND, KERSTIN, målarinna, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1941. Utb.: Konstfack. Sign.: J.
Jakob. Arb. med rumsproblem, ofta emalj eller acryl. Off. arb.: Vigselrum Solna stadshus, Söderledskyrkan
Farsta m. fl. — Repr. i N. M. — Stockholm.

WESTHOLM, Johan SIGURD, f. d. stadsarkitekt, f. i Västerås 1871; studerat vid tekn. högskolan och
akademien; stadsarkitekt i Stockholm 1916—40. Delvis tillsammans med arkitekt J. A. Bagger har ha ritat
privathus etc.

IVESTHOLM, STEN Alfred, stadsarkitekt, f. i Stockholm 1898, har studerat vid tekniska högskolan och
akademien. Han har gjort ritningar till åtskilliga offentliga byggnader i Linköping, bl .a. krematorium, folkskola
och friluftsbad. — Linköping.

WESTIN, FREDRIC,

målare, f. i Stockholm 1782, d. där 1862. Han studerade vid akademien för Masreli-ez och Lorens Pasch d. y.;
ord. professor vid akademien 1816. Bland hans första arbeten märkas Amor och Psyke samt Amor (båda i N.
M.). W. utförde dessutom ett stort antal allegorier, historiska kompositioner, bibliska motiv, t.ex. altartavlor till
Jakobs kyrka i Uddevalla, vidare grupper och porträtt samt små landskap med figurer. Nämnas må: Dagens
stunder (dörrstycken på Rosersberg), porträtt av drottning Desideria, Josefina av Leuchtenberg, Oscar I, Carl
XIV med familj, grevinnan Brahe (G. K. M.) samt arkitekt Blom (akademien). W. var en typisk exponent för
Karl-Johan-tidens sätt att måla. Hans porträtt äro ganska själlösa, hållna i kalla och enformiga färger. Av
samtiden var W. högt uppburen och jämfördes med Rafael, medan vår tid nöjer sig med att konstatera
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hans säkerhet i teckningen, fantasi och förmåga att komponera.

WEST1N, SVENNE,

målare, f. i Ås, Småland, 1938. Stud. konst och utbildat sig i Frankrike, Spanien, Danmark och Sverige. Säregen
surrealistisk och mysticistisk stil, oftast återspeglande livet, kärlek, människor o. känslor. — Repr. på ett 20-tal
gallerier och många konstför. och privata samlingar i både Sverige och utlandet. — Malmö.

UVESTMAN, BENGT, medaljgravör, d. omkr. 1713. Han var elev hos Karlsteen och utförde flera vackra
medaljer, bl. a. över segrarna vid Helsingborg 1710 och Gadebuch 1712.

WESTMAN, Gustaf EDVARD, målare, f. i Gävle 1865, d. vid Kapellskär 1917. Han studerade vid akademien
och sedan i Düsseldorf och Paris. W. var flera år bosatt i Finland, där han utförde goda stämningslandskap, gärna
med motiv från Åland, t. ex. Sommarkväll i Ålands skärgård (köptes av tsar Alexander III). Han är även repr. i
Gävle mus., Skagen och Åbo mus.

WESTMAN, EMIL,

mål. re, grafiker, f. i Stockholm 1894, d. i Köpenhamn 1935. Han studerade vid akademien samt Frankrike,



Tyskland, Italien och Köpenhamn. Han målade brett hållna, färgstarka landskap med motiv från skåneslätten och
Själland, utförde dekorativa väggmålningar, gärna med exotiska motiv, samt grafiska blad med pittoreska
gatumotiv från Lund eller från Stockholms skärgård. — Bl. a. repr. i Gävle mus. och G. K. M.

WESTMAN, HANS Gustaf, arkitekt, f. i Hökhuvud, Sthlms 1., 1905, genomgått tekn. högskolan, resor i
Tyskland och Italien; stadsplaneark, i Malmö 1933—35. Han har bl. a. ritat radiologiska kliniken i Lund,
barnsjukhus i Landskrona, elverk i Malmö, stadshus i Simrishamn, in-dustribyggn. etc., även ombyggt
Akademiska föreningens hus i Lund, likaså ritat nya stationshus där. — Lund.

WESTMAN, Ernst CARL arkitekt, f. i Uppsala 1866, d. i Stockholm 1936. Han studerade vid tekn. högskolan
och akademien, sedermera i Förenta Staterna. Bland byggnader i huvudstaden, till vilka W. gjort ritningarna,
märkas främst Nya rådhuset på Kungsholmen, Svenska läkarsällskapets hus, Karolinska sjukhuset och Nya
radiumhemmet. Vidare har han ritat Röhsska konstslöjdsmusect i Göteborg, Romanäs sanatorium samt tingshuset
1 Nyköping. — W:s byggnader, framför allt Stockholms rådhus, utmärkas av ett samlat helhetsintryck, frihet från
internationella schabloner och ha framgått ur gammal svensk tradition. Han låter alltid materialet komma till sin
rätt, och alla hans byggnader utmärkas av ärlighet i alla detaljer, där det bästa på konsthantverkets område
samverkar med arkitekturen till en konstnärlig helhet. W. var även en märkesman på möbelkonsten område.

WESTMAN, Ingeborg MARIANNE, keramiker, f. 1928 i Falun. Studier vid Konstfack. Sedan 1950 anställd vid
AB Rörstrands porslinsfabriker i Lidköping. Studieresor i Europa och till U. S. A. och Mexiko och Guatemala.
W. har huvudsakligen ägnat sig åt den vackra vardagsvaran, där hon räknas som en förnyare av det dekorerade
bruksporslinet med stormönstrad dekor. Även gjort stengods med dekor och för Westmans textilateljé i Falun har
hon komponerat med sitt servisgods ofta samordnade tygtrycksmönster. Utfört kera-miska väggdekorationer i
Eskilstuna kulturhus 1964 och i Sörbyskolan i Gävle 1965. — Repr. i N. M., R., Faenza i Italien och i Stedelijk
Mus. i Amsterdam. — Falun.

WESTMAN, PEHR,

skulptör, f. i Ångermanland 1757, d. efter 1800. Bland hans förnämliga arbeten märkas dörrar till Härnösands
gymnasium (museet därst.), flera altarverk, möbler, klockfodral m. m. — Repr. i Nord. museet och Norrl.
kulturhist. museum i Härnösand.

WESTMAN, SVEN Reinhold,

målare, tecknare, f. i Stockholm 1887, d.

1962 i Filipstad, stud. i Paris och Spanien.
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Han har målat ladugårdsinteriörer, italienska och spanska landskap. Koloriten är varm, mörk, erinrande om
italienskt 1400-tal med plastiskt utformade detaljer. — Repr. i mus. i Karlstad.

WESTRUP, EMIL,

målare, tecknare, f. i Helsingborg 1871, d. i New Jersey, U. S. A. 1949; stud. vid akademien och i Paris. Han var
större delen av sitt liv bosatt i Amerika, där han vann uppskattning för sina illustrationer i dagspressen och
tidskrifter.

WETTER, Johan BERTIL C:son, målare, tecknare, f. 1913 i Hackvads socken, Örebro län. Studier vid
Konstfack och på resor till Frankrike, Tyskland, England, Italien, Grekland m. fl. Utför landskap och stilleben i
oljemålning och tuschteckning. — Repr. i N. M. med tuschteckningar.

WETTER, MAJA,

målarinna, f. 1904 i Göteborg. Studier vid Signe Barths målarskola i Sthlm. Hon målar landskap, interiörer,



stilleben i olja och akvarell i en generös, koloristisk stil. — Repr. i N. M. med en akvarell.

WETTERBERGH, Julius Alexis, målare, f. i Jönköping 1816, d. i Stockholm 1872. Han studerde vid akademien
och har målat porträtt, ganska tunga i färgen. Gammal man finnes i N. M. och ett konterfej av W. van Braun på
Gripsholm.

WETTER GREN, INGEBORG Ellen Katarina,

textilkonstnärinna, f. i Arboga 1878, d. 1960 i Stockholm. Hon har framför allt ritat och utfört kyrkliga textilier,
särskilt an-tependier samt även mässhakar, t. ex. Kristus och änglar, (antependium, i Trosa kyrka), Den heliga
familjen och Jesse rot (mässhake i Örsjö kyrka), bonaden Det heliga vinet m. m. Hennes sällsynt förnämliga
konst är influerad av medeltida textilier, men även av orientaliska motiv och gammal svensk allmogekonst. —
Repr. i N. M., W. och Kunstindustrimuseet, Köpenhamn.

WETTERHALL-MA UTNER, INGRID Hillevi Elisabeth,

målarinna, tecknare, f. 1904 i Västervik. Studier vid Skånska målarskolan i Malmö och hos Otte Sköld samt
studier i Paris. Studieresor till Italien, Frankrike, Tyskland, Grekland m. fl. Utför landskap i olja och gouache i
abstrakt koloristisk stil. — Repr. i M. M. med oljemålningen ”Kust”.

WETTERLING, Alexander Clemens, målare, f. i Uppland 1796, d. i Stockholm 1858. Han var major i armén
och fick ej någon utbildning som konstnär förrän 1826, då han gjorde en resa till Paris och Rom, varvid han fick
tillfälle att studera anatomi. W. gjorde raska karikatyrer, skisser från resor, häststudier etc., medan hans utförda
målningar äro dilettantiska med torr och hård kolorit. På uppdrag av Karl XIV Johan målade W. bataljtavlor samt
andra, historiskt märkl. tilldragelser, vilka som tidsdokument äro av visst intresse. — Repr. iN. M., G. K. M.,
Nord. mus., Linköp., Norrköp., Drottningholm, U. B., Tessininstitutet i Paris och mus. i Pau.

WETTERLING, GUNNAR Magni Wilhelm,

stadsarkitekt, f. i Linneryd, Småland, 1891, stud. vid Chalmers inst., tekn. högskolan och akademien i Stockholm
1940. Han har bl. a. gjort ritningar till hotell Bal-tic, Westergrenska och Ericsonska stiftelserna och
församlingshus i Gävle, kontorsbyggnader i Sandviken, stadsplaner, kyrkogårdar m. m. — Stockholm.

WETTERLUND, Johan Axel, skulptör, f. i Habo, Västergötland, 1858, d. 1927, studerade vid Slöjdskolan i
Stockholm och under resor i södra Europa. Han har modellerat dekorativa arbeten, bl. a. statyer på Sthlms slotts
södra fasad, kyrkliga skulpturer, t. ex. Korsnedtagningen i Katarina och Himmelsfärden i Sofia kyrka, Sthlm,
byst av Artur Hazelius (vid uppfarten till Skansen), trapplejon utanför Göteborgs högskola m. m.

WETTERLÖF, ANNA-GRETA, målarinna, tecknare, f. i Ravlunda, Skåne, 1933, har studerat på Sk.
målarskolan.
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Hon har målat figursaker (naket), landskap från Skåne och stilleben, gärna i stora plan och välbalanserad färg. —
Malmö.

WETTERSTRAND, Carl Gustaf, målare, f. i Stockholm 1855, d. på Ektorp, Sörmland, 1923. Han har utfört
målningar (fresker) i flera slott och herrgårdar samt utförde vissa partier av prins Eugens fresker i Dramat,
teatern och Stadshuset i Sthlm; biträdde även Georg Pauli i dennes arbeten.

WETTERWIK, Carl Herman Emanuel, målare, f. i Uppsala 1910, d. där 1949, studier vid tekn. skolan i
hemstaden, dessutom på egen hand. Han har utfört porträtt samt landskap med motiv från uppsalaslätten, t. ex.
Eftermiddag. — Repr. i N. M., Mo. M., Uppl. Konstför., U. B. och Hudiksvalls mus.

WETZENSTEIN, ERNST Fntz Hennk, målare, grafiker, tecknare, f. 1890 i Aachen. Studier i Berlin och Weimar
och vid Wilhelmsons målarskola i Sthlm. Studieresor i Ryssland, Italien, Frankrike och Skandinavien. Efter



andra världskrigets slut blev han bofast i Uppsala. Utfört landskap, stilleben, figurer, porträtt etc. i teckning och
måleri i olika tekniker i en mjuk och sordinerad kolorit. — Repr. i N. M., Borås konstmus., Skövde konsthall och
hosjern-kontoret i Sthlm.

WEYANDT, LUDVIG,

trol. svensk målare, verksam under senare

hälften av 1600-talet. Han utförde porträtt

av prästmän samt medlemmar av holstein-

gottorpska ätten; representerad på Grips-

holm.

VIANDEN, EJNAR Gustaf, målare, tecknare, f. i Brännkyrka 1912; stud, hos Ollers och Sk. målarskolan. Han
har målat lyriskt uppfattade figursaker i olja och motiv från Ångermanälven samt i tusch och kol porträtt och
bondtyper. — Bollnäs.

VIBERG, CURT,

målare, f. i Stockholm 1908; studier på akademien, i Tyskland o. Frankrike. Han

har målat bibliska motiv, t. ex. altartavlor i Umeå och Vindelns kyrkor, Hafstensunds kapell o. s. v., samt
dekorativa byggnader (delvis i samarbete med V. Lundström). — Stockholm.

WIBERG, GUNNAR, målare, f. i Själevad, Västernorrlands län, 1894, d. 1969, stud. vid akademien samt under
resor i Italien, Spanien och Frankrike. Han har målat figursaker samt norrländska stämningslandskap med
fäbodar, vinter etc. — Repr. i N. M. och mus. i Kö-ping.

WIBERG.

1. GÖSTA Lars Ragnar W., målare, f. i Stockholm 1900, d. 1971, studier vid h. konstindustriella skolan och
akademien. Han har i olja målat porträtt, interiörer, landskap och stilleben. — Repr. i W., Kalmar mus.,
Stockholm stads mus. och Stockholms stadshus.

2. RACHEL W., f. Kasdan, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1915, elev vid h. konstindustriella skolan
och akademien. Hon har målat figurtavlor i olja, dessutom landskap, stundom utförda i kol.

— Repr. i Stadsmus. Sthlm. — Stockholm.

WIBERG, HARALD Albin, målare, tecknare, f. i Ankarsrum, Småland, 1908, stud. hos Ollers, Konstfackskolan,
Frankrike och Italien. Han har i briljant modellering och vacker färg målat och tecknat djur; älgar, ungrävar,
harar, trutar, skator o. s. v. Även illustrerat böcker, bl. a. av Alb. Eklundh och Arv. Lundberg. — Stenhamra.

VIBERG, Sven Oskar OLOF, målare, f. i Hammarby, Uppland, 1913, har studerat vid Sk. målarskolan i Malmö
och vid Blombergs målarskola, Sthlm. Han har utfört porträtt, särskilt känsliga kolteckningar av barn, naket och
landskap — gärna gråstämda — i olja. — Representerad i W. — V. har även funnit ett ’ ’grafiskt nollsystem” i
formationer med melodier.

— Stockholm.
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WIBERG-STEFELT, Birgit, se Stefelt.

WIBOM, Jonny Margareta (MAGGIE), skulptris, konsthantverkare, f. i Gävle 1899, d. 1961 i Sidsjön, studerat
vid h. konstindustriella skolan, Stockholm, samt under resor i Tyskland, Ungern, Frankrike och Danmark. Hon
har modellerat porträttbyster, fontäner samt konstnärliga nytto- och prydnadspjäser i keramik. Innehade firman



Stockholms keramik. — Representerad i N. M., Trondheims museum, Gävle museum samt Museum of fine arts,
Boston, U. S. A.

mBORGH, Margit ELISABETH (US), målarinna, f. i Stockholm 1912. Utb.: Sthlm målarsk., akademien. Utf.
blonda blomsterstilleben, interiörer o. sydländska landskap. Utg. och ill. barnboken Lillgår-den. — Repr. i mus. i
Östersund. — Näl-den.

mBORGH, KJELL Janne August, målare, tecknare, f. i Djursholm 1905; studier i Stockholm, Frankrike,
Tyskland och Danmark. Han har i akvarell gjort humoristiska folklivsbilder och landskap samt lämnat teckningar
till olika publikationer. — Repr. i mus. i Östersund. — Nälden.

mCHMANN, HARRY Richard, målare, tecknare, grafiker, f. 1916 i Stockholm. Autodidakt. Företagit
studieresor till Spanien, Frankrike, England, Portugal och Nofdafrika. Kännetecknas av den redbara realism i de
Stockholmsbilder som blivit hans specialitet. — Repr. i N. M., Sthlms stadshus, H. M. K. — Stockholm.

WICKENBERG, Petter (PER) Gabriel, målare, f. i Malmö 1812, d. i Pau, Frankrike, 1846. Han studerade vid
akademien, senare i Berlin och Frankrike, där han stannade till sin död med undantag av ett par studieresor till
Holland och Belgien. W. målade först några figurtavlor med bibliska, mytologiska och genreartade motiv, t. ex.
Eva vid Abels lik (N. M.) och Sappho sörjande sin älskare Faons obeständighet (privat ägo, Malmö). Sedan han i
Berlin gjort bekantskap med den nederländska landskapskonsten från 1600-talet, särskilt

van Goyens, började W. måla vinter- och månskenslandskap, vilka snart väckte uppmärksamhet. Han utförde
även genreartade tavlor med lekande barn — på hans vinterstycken ser man ofta fiskare på isen, bränslesamlande
personer etc. Nämnas må Fiske i månsken, Vinterlandskap, Notdragning i månsken (alla i M. M.), Landskap med
kreatur, Vinterlandskap, Holländskt kustparti i månsken efter regn samt Fransk interiör (alla i N. M ), Vila (G. K.
M ), Vallgossen och Barnen med skottkärran (båda i Sthlms högskola), Bränslesamlande barn samt Barn, åkande
kälke (privat ägo, Malmö). — W. är även representerad i Lunds univ., samt i Linköpings och Norrköpings
museer, dessutom utomlands. Hans målningar vittna om skarp naturiakttagelse, äkta konstnärsanlag och en fin,
lyrisk stämning.

mCKMAN, GUSTAF, arkitekt, f. i Göteborg 1848, d. i Stockholm 1916. Han studerade vid Chalmers,
akademien samt i Tyskland, Frankrike och Italien. Flera större byggnader i Stockholm äro ritade av W., bl. a.
Beskowska skolan, Mälarprovinsernas bank och B. B. Han har vidare ritat utställningsbyggnader, kyrka i Kiruna
(trä), post- och bankbyggnader där. Sydsvenska kreditbrs byggnader i Stockholm, Kristianstad och Malmö m. m.
En pompös, stundom överlastad hållning utmärker flera av W:s byggnader.

mCKMAN, Oscar HUGO, målare, tecknare, f. i Gävle 1904, d. 1962 i Gävle, studier vid akdemien, i Tyskland
och Danmark. Han har utfört figursaker, landskap och stilleben, senare även abstrakta målningar. — Repr. i flera
museer, bl. a. i Gävle.

mCKMAN, Johan Gabriel, gravör, målare, f. 1752, d. 1821. Han utförde stansar till flera medaljer och målade
även porträtt i miniatyr. — Repr. på Grips-holm.

mCKSTRÖM, ÅKE, målare, f. i Karlshamn 1927. Autodidakt. Målar sina blekingska motiv i en säregen gråskala
med inflytande ljus och tunga to-
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ner, mest interiörer men också landskap och stadsbilder med figurer. Off. arb.: altartavla Berga kyrka och
Nävelsjö kyrka. — Repr. i Vikingsbergs museum, Helsingborg och Broby museum. — Marieholm.

IVIDBRANT, BERTIL Waldemar, målare, tecknare, f. i Malmö 1914. Studier vid Slöjdföreningen och
studieresor till flera länder i Europa. Han har målat porträtt, djurtavlor med fåglar o. s. v., landskap samt
blomsterstycken i klara rena färger; även lämnat teckningar till pressen. — Stockholm.



VIDE, NILS Ivar

skulptör, målare, f. 1888, d. i Söderbykarl, Stockholms län 1954. Han utformade i trä porträttskulpturer och
fiskartyper från Roslagen, humorist, hållna, dessutom figursaker med likn. motiv i olja.

WIDE, Åke Ragnar GEO, målare, grafiker, f. i Huskvarna 1921. Ut b.: Konstfack, Thormod Larsen graf. sk. Utf.
surrealistiska bilder, ibland mytologiska. — Repr. i N. M., M. M., Mus. i Helsingborg, Jönköping, Poznan, USA.
— Helsingborg.

WIDEBECK, MARIA Cecilia, konsthantverkare, f. i Strängnäs 1858, d. i Stockholm 1929; studerade vid tekn,
skolan i Sthlm. Hon var anställd vid Handarbetets Vänner och har ritat smakfulla mönster till textilier.

WIDEGREN, Karin Albertina (KAJA), målarinna, tecknare, grafiker, f. i Västerås 1873, d. 1960 i Sthlm, studier
vid akademien, i Rom och Paris. Hon har utfört porträtt- och figurtavlor, dekorativa arb. med bibi. motiv i
Radiumhemmet samt landskap med motiv från Jämtl. — Repr. bl. a. i Gbgs konserthus, Östersunds mus.

o. s. v.

WIDEGREN, SIGWARD (SIGGE), målare, tecknare, f. i Stockholm 1914. Utf. naivistiska målningar, ofta
exotiska. — Repr. i mus. i Norrköping, Ystad.

WIDELL.

1. AXEL Johan W., målare, f. i Södervi-dinge, Skåne, 1890, studier vid konstskola i Sthlm och i Tyskland. Han
har målat figursaker (naket) och sommar- och vinter-landskap med skånska slättmotiv. — Sö-dervidinge.

2. Ernst WILHELM W., den förres broder, målare, f. i Södervidinge, Skåne, 1893, autodidakt. Han har utfört
genreartade porträtt, fågelmotiv och skånska landskap. — Malmö.

WIDÉN, SOFIA,

textilkonstnärinna, f. i Nyköping 1900, d. 1961 i Hytting; har studerat vid tekn. skolan i Sthlm. Hon har
komponerat förnämliga textilier för kyrkligt bruk, bl. a. till kyrkor i Uppsala, Lund och Linköping samt till
utlandet. — Blev 1930 föreståndarinna för Licium. — Repr. i N. M. och flera museer i utlandet.

WIDERBERG, ARVID Bernhard målare, f. i Lund 1904, autodidakt, resor bl.a. i Frankrike och Italien. Han har
utfört raskt målade gatumotiv, t.ex. blått hus, även landskap. — Repr. i N. M., Mo. M. och M. M. — Malmö.

WIDENBERGULJEFORS, ASTRID, målarinna, tecknare, f. 1943 i Uppsala. W. har fått mycket till skänks, sägs
det. Dotter som hon är till riksbekante tecknaren och skribenten, natur- och djurmålaren Lindorm Liljefors, vars
böcker, teckningar och målningar nu tronar på konstbarometrarnas topplatser. Naturligtvis påpekar också samma
källor att hennes farfar var alla djur- och naturmålares nestor — Bruno Liljefors. — Till en del måste man ge
dessa sagesmän rätt. Arv och miljö är väsentliga beståndsdelar i det mänskliga psyket. Beståndsdelar som dock
närmast kan betraktas som startramper för den egna viljan. Den viljeeruption som förmår slunga en konstnär ut i
de sfärer där de, likt den spirande vårbrodden med obändig kraft bryter igenom alla former av hinder. Hinder på
vägen mot friheten att i konsten uttrycka sitt ego. — Vi har nu sett henne fram-
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träda i ett flertal samlingsutställningar ex. vis i Stockholm. Sundsvall och Göteborg. På samtliga platser har en
talrik och entusiastisk besökarskara också kunnat hjälpa Astrid Widenberg-Liljefors att skörda buketter bland
pressrosorna. — Månkarbo.

IV1DERBÄCK, Enk Gustaf (GUSTEN), målare, f. i Södra Wi, Kalmar län, 1879, d. 1970, utb.: Bruno Liljefors,
akademien och Konstnärsförbundets skola. Han har målat stämningsmättade gatumotiv från Uppsala samt
slättmotiv från Uppland, ofta med tövinter och i skymning. — Representerad i N. M., Kalmar, U. B. och Uppsala
konstför. — Uppsala.



IVIDERYD, TORE Oskar Sigvard, målare, tecknare, f. i Stockholm 1908; studier på egen hand, även i utlandet.
Bland hans målningar märkas figurkompositioner, stadsbilder från Sthlm, Tegelbruk (Malaga) och stilleben . —
Repr. i N. M. och Sthlms stadshus, Eskilstuna mus., H. M. K., Solna kommunalhus. — Stockholm.

WIDHOLM, GUNNAR, tecknare, målare, f. i Stockholm 1882, d. där 1953; har studerat vid tekn. skolan och
akademien. Han har målat altartavlor i Lima och Grisslehamn samt gjort ett stort antal eleganta teckningar i
tidskrifter och tidningar. — Repr. i Västerås konstför. galleri.

1V1DING, GOTTHARD Ludvig, målare, f. i Kyrkevalla, Skaraborgs län, 1883, elev hos Wilhelmson. Han har
utfört landskap och stilleben, påverkade av fransk impressionism och ofta med idyllisk hållning. — Repr. i
Stadsmus., Sthlm. — Stockholm.

WIDING, HARALD Ragnar, målare, f. i Karlstad 1903, har studerat på egen hand samt i Frankrike, Italien,
Grekland och Tyskland. Han har i en klar, frisk kolorit bl. a. målat flickporträtt, hamnpartier från Korfu, landskap
från Santorini och disiga kustmotiv från Fårö. — Repr. i Norrköpings, Hudiksvalls och Karlstads museer. —
Stockholm.

mDING, TOMMY,

skulptör, f. 1944. Studier vid Konstfack 1959—64. W. har bl. a. utfört galler i rostfritt stål till Länssparbanken i
Jönköping 1965, monumentalskulptur till Beck-omberga sjukhus 1967 i rostfritt med vatten, utsmyckning av
Vallby bostadsområde i Västerås 1966. — Repr. i Mo. M.

W1DLUND, CARL Gustaf, damastvävare, f. 1887 i Göteborg, d. 1968. Lärde damastteknik vid Brunssons
vävskola i Sthlm och vid Textilinstitutet i Borås. Studieresor i Europa och Afrika. Anses som landets skickligaste
damastvävare.Av W:s egna mönster kan nämnas ett mönster med musicerande änglar, använt till mässhakar för
S:t Lars kyrka i Linköping och Nybro kyrka och ett antependium i linne och guld för svenska kyrkan i Riga. —
Repr. i N. M., Nord. mus., mus i Karlstad och Örebro.

VIDLUND, LARS Helmer Rickard, målare, tecknare, f. i Gävle 1920, autodidakt; har utfört landskap med
slättmotiv och vida vyer, även porträtt och stilleben.

— Repr. i mus. i Gävle, Karlstad, Örebro.

— Örebro.

VIDLUND, VALBORG GUSTAVI-, målarinna, f. i Linköping 1911. Utb.: Otte Sköld, H. Isenstein Köpenhamn,
H. Sö-rensen Oslo. Utf. inträngande stilleben, landskap, interiörer, porträtt i pastell. — Repr. i mus. i Örebro. —
Stockholm.

WIDLUND, VILHELM, målare, tecknare, f. i Stockholm 1920; privata studier i Sverige och i utlandet. Han har
utfört välstämda landskap och stilleben. — Gävle.

1VIDMARK, Birgit (BIBBI) Erednka, f. Lindgren,

textilkonstnärinna, teaterdekoratör, f. 1920 i Skellefteå. Elev vid Kontfack. Studieresor till Frankrike, Holland,
Spanien, Finland. Hon är en mångsidig textilkonstnärinna som sysslat dels med dekorativa textilier av olika slag
och dels med kläder. Hon inspireras av naturintryck och hennes dekorativa batikarbeten är ofta av fin konstnärlig
verkan. — Repr. i Tiundasko-

32 — Svenska konstnärer
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lan i Uppsala med två applikationer och en ridå i batik ”Pilar” 1965 i Lantbrukshög-skolan i Uppsala.

WIDMARK, GUSTAF Wilhelmsson, arkitekt, f. i Helsingborg 1885, d. 1967 i Nyhamnsläge, har studerat vid
tekn. högskolan, akademien i Köpenhamn samt vidare i Zürich och London. Bland byggnader i Helsingborg, som



W. ritat må nämnas: Vanföreanstalten, Helsingborgs gummifabrik, Helsingborgs Dagblads hus,
Tullförvaltningsbyggnaden samt disp. Dunekers villa; han har i samma stad på ett pietetsfullt sätt restaurerat den
Henckelska gården och Jacob Hansens hus, ritat Tyge Brahes brunn i Hbg, även restaurerat cita-dellet i
Landskrona, ritat tillbyggnaden till S:ta Maria k:a i Helsingborg.

WIEDE, Sven INGVAR, målare, f. i Alingsås 1921, har studerat på Valand och Slöjdföreningen samt i utlandet.
Han har utfört porträtt och figursaker samt landskap med motiv från Torekov, Tjörn och Öland. — Tollered.

WIEDE, NAEMI,

målarinna, f. 1895. Hon har mest studerat på egen hand, bi. a. i utlandet. Hennes flesta arbeten äro porträtt. —-
Repr. i Alingsås mus. — Alingsås.

WIEDERSHEIM-PA UL, HOLGER Jürgen, målare, tecknare, grafiker, f. i Berlin 1907 (svenska föräldrar), d.
1970. Utb.: vid akademien där samt i Stockholm. Han har målat porträtt, ofta barn, landskap, stads-motiv, djur
och blommor i sin naturliga miljö. Dessutom gjort teckningar till böcker och in- och utländska tidningar. Off.
arb.: Utformning av Dansmus. Operan Sthlm.

WIEDH.

1. Johan LEONARD (Larsson) W., målare, f. i Ransäter, Värmland, 1866, d. i Dragsmark 1938. Privata studier,
bl. a. i Danmark. Bland hans arbeten märkas porträtt, altartavla i Smedjebackens k:a samt mari-net med särdeles
realistiskt utförda bränningar.
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2 .Johan ANSELM Walerian W., den förres son, målare, f. i Stockholm 1897, elev av fadern, Wilhelmson och
Odelmark. Han har utfört särdeles goda mariner, ofta med motiv från Gullmarsfjorden samt landskap, gärna med
höststämning. — Sign Anshelm Darl. — Stockholm.

VIERTEL, Johan CARL Fredrik, dansk målare, tecknare, f. 1772 i Köpenhamn d. där 1834. Studerade vid
akademien i Köpenhamn. Här i landet var han framför allt verksam i Sthlm och Västergötland och utvecklade en
stor produktivitet som porträttör i oljemålning, gouachemi-niatyr och teckning. Sitt bästa har V. otvivelaktigt gett
som porträttör, bl. a. miniatyrporträtt av en grevinna De Geer med brev i handen (Zornmus., Mora). — Vidare
repr. i N.M., G.K.M., M.M., Nordiska mus., Sthlm, Linköpings mus., Löfstads slott i Östergötland och i
Helsingfors.

WIERTH, JOHN Welam, målare, f. 1920 i Sthlm. Studier för Isaac Grünewald, Otte Sköld och Academie Lib-re.
Studieresor i bl. a. England, Frankrike, Spanien, Jugoslavien och Nordafrika. Han återger atmosfärens och
motivens helhet i ett mycket känsligt måleri t. ex. solljuset i ”Strandlek” och kylan i ”Snöträd i motljus”. 1952—
60 ill. lyrik i Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen m. fl. — Repr. i Mo. M., Örebro och Västerås museer.
— Stockholm.

WIESELGREN, GERTRUD Hildegard, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1929 i Tübingen, Tyskland. Studier vid
Essem målarskola i Malmö, Otte Skölds målaskola och akademien. Studieresor till bl. a. Wien, Spanien,
Frankrike, Grekland, Finland och Norge. W. målar realistiskt i yvig teknik med hetsiga och breda penseldrag. —
Repr. bl. a. i N. M., M. M. och Hälsinglands museum i Hudiksvall. — Lidingö.

WIESLANDER, AGNES, målarinna, f. i Hjärnarp, Skåne, 1873, d. i Grevie, Skåne, 1934. Hon studerade i
Köpenhamn, hos Wilhelmson samt i Tyskland. W. har utfört självporträtt, men mest målat landskap och stilleben
med blom-Vigeland

Wijbladh

mor. Motiven ofta hämtade från Hallandsåsen och utförda i en torr, fläckig teknik med särdeles välstämd, ganska
blek kolorit. — Repr. med ett 10-tal arbeten i M.

M. , även i N. M. och Tomelilla konstsamling.



VIGELAND, EMANUEL August, norsk målare, skulptör, f. 1875 i Mandal, Norge, d. 1948 i Oslo. Studerade
vid Kunst- og Haandverksskolen i Oslo och i Paris. Studieresor i Europa. Glasmålningar av V. finns i Sverige i
Nykroppa kyrka i Värmland, i Oscarskyrkan i Sthlm och i Lunds domkyrka. V:s brett berättande, ornamentalt
disponerade glasmålningar präglas av en anatomiskt barockartad frodighet. Som porträttmålare utförde V. bl. a.
en helfigur av N. Söderblom i ärke-biskoplig skrud (Uppsala slott). — Repr. i

N. M. och Arkivet i Lund.

WIGERT, HANS Anders Krister, målare, tecknare, grafiker, skulptör, f. 1932 i Karlskrona. Studier vid
Gerlesborgs-skolan för Staffan Hallström och vid akademien för Evert Lundquist och i skulptur för Bror
Marklund. Studieresor till Frankrike, Holland, Italien och Spanien. W. målar landskap och figurer i en tung
grovlinjig expressionism med popbetonade inslag. — Repr. i N. M., Mo. M., M. M., Kristianstads och Sundsvalls
mus. samt i Kiruna stadshus. — Stockholm.

IVIGER T- ÖSTERL UND, MATHILDA, se Österlund, M.

WIGGEN, ULLA,

målarinna, f. 1942 i Sthlm. Studiet vid akademien och studieresor till New York, Kairo, Paris, London etc. Målar
i olja porträttstudier och även motiv ur elektronikens värld. — Repr. i Mo. M. och Manillasaml. — Stockholm.

VIHALEMM (,till 1936 Koch), Arnold (ARNO),

målare, grafiker, författare, f. 1911 i Pär-nau, Estland. Kom till Sverige 1944 och sedan 1952 är han svensk
medborgare. Studier vid konsthögskolan i Pallas i Tartu, Estland och studieresor till Tyskland,

Schweiz, Spanien och Frankrike. Land-skapsmåleriet har hos V. en sensuell kolorit. 1966 avslutade han en stor
intarsia i nya ålderdomshemmet i Ystad. — Repr. med målningar i Värmlands mus. i Karlstad och Ystads
konstmus. och med grafik i Eskilstunakonstmus., New York Public Library och Cincinatti Museum of Art.

WIHLBORG, GERHARD, målare, f. i Löderup, Skåne, 1897; har studerat vid Filip Månssons och Althins
målarskolor, akademien och i Italien. Han har utfört energiskt hållna porträtt, t. ex. självporträtt (M. M.),
absidmålning i Ystads h. allm. läroverk, fönsterutsikter, dekorativt hållna landskap och stilleben. — Repr. i
Landskrona, Kristianstad, Ystad och Tomelilla museer etc. — Ystad.

IVIHLBORG, STIG Göthe, målare, f. i Malmö 1914; stud. vid Skånska målarskolan och hos Otte Sköld. Han har
utfört landskap och stilleben. — Malmö.

1VIIRALT, EDUARD, estnisk grafiker, tecknare, f. 1898 i Petersburg i Ryssland, d. 1954 i Paris. Studerat grafik
i Tallin och i Tartu. Han utvecklades till en internationellt känd grafiker, expressionistisk och surrealistisk. Han
hat illustrerat bl.a. A. Puskins ”La Gabriélide”. Han gjorde studieresor till Marocko, Österrike, Tyskland och
Sverige. I Sverige deltog han i flera utställningar av baltisk konst bl.a. i Liljevalchs konsthall i Stockholm, i
Malmö och Göteborg. — Repr. i N. M., G. K. M., Norrköpings och Linköpings museer, Albertina i Wien, i
Berlin, Hamburg och New York.

WIJBLADH.

1. CARL W., militär, arkitekt, f. 1705, d. i Östuna, Stockholms län, 1768. Han utgav planschsamligar med
ritningar till bostadshus i sten och trä med genomgående god planläggning.

2. JOHAN Fridolf \V., den förres sonsons son, arkitekt, f. i Östuna 1826, d. i Örebro 1872, där han verkade som
stadsarkitekt. Han har ritat stadshuset och teatern där, läroverksbyggnad i Jönköping m. m.
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mjGÅRD, KJELL,

målare, grafiker, fotograf, f. i Göteborg 1915. Utb.: Otte Sköld. Utf. förenklade harmoniska landskap,



stadsbilder, figurer

o. porträtt. — Repr. i N. M. (foto), mus. i Västerås. — Västerås.

WIJK, Jon Kent Lennart Morgan, bildkonstnär, f. 1940 i Göteborg. Han har studerat för bl. a. internationellt
kända svenska 40-talister och även arbetat med musik och scenkonst. Han arbetar med stor precision i en unik
teknik med blyerts och färgpigment. Erhållit kulturstipendium samt presenterats i eget konstprogram i TV. —
Olofström.

WIJK, MARY, f. Dickson, målarinna, f. 1854, d. 1911- Hon utförde bibliska motiv, t. ex. Lärljungama i Emaus
(altartavla i Järpås k:a, Västergötland), dessutom väl träffade porträtt.

WIJKANDER, MONICA Elisabeth f. Bratt,

målarinna, konsthantverkare, f. i Stockholm 1913, d. 1961 i Göteborg; studerade vid akademien samt i
Frankrike. Hon har målat porträtt, bl. a. självporträtt, samt gjort teckningar åt Rejmyre glasbruk.

WIK, ALF Carl-Gustaf, målare, tecknare, grafiker, f. 1929 i Hun-nebostrand, Göteborgs och Bohus län. Elev på
Hovedskous målarskola, Valand och gjorde studieresor till Italien, Indien, London, New York, Paris. 1 början
målade han friska landskap från Bohuslän. Han behåller gärna verkligheten som underlag, och uppnår en slags
ornaméntala figurationer i skira färger. — Repr. i N. M., G. K. M., Göteborg stads samling och Örebro läns mus.

WIK, GUNILLA Elisabet, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1936 i Norrköping. Elev på Hovedskous målarskola
och på Valand. Studieresor till Oslo, London, Paris, Köpenhamn. Hon målar landskap, stilleben, figurer och
porträtt med tjock färg och kraftiga penseldrag och har även sysslat med glasmosaik. — Repr. i

N. M., Örebro läns mus. och Göteborgs stads samling.

WIK, WILHELM Ludvig, målare, f. i Båstad, Skåne, 1897; studier hos Wilhelmson och i utlandet. Bland hans
arbeten må nämnas figursaker och hamnmotiv från Spanien, atelierinteriörer, landskap och stilleben. Koloriten är
nedstämd, harmonisk. — Repr. i Mo. M. och

H. M. K. — Stockholm.

WIKHEIM, ROGER,

målare, f. 1941 i Uddevalla. Studier: hos Bruno, Spanien och Deteste, Frankrike. Separatutställningar:
Götabanken, Uddevalla 1973, Gallerie Marinara, Lidköping

1974, Modern Nordisk konst, Göteborg

1975, Galerie M, Köpenhamn 1976, Gale-rie Elisabeth Haeger, Göteborg 1977, Tel-ge Galleriet, Södertälje
1978, Linköpings Konstsalong, Linköping 1978, Galleri In-ter Art, Göteborg 1978. Samlingsutställ-ningar:
Galerie Elisabeth Haeger, Göteborg 1975—76, Galleri Uddenberg, Göteborg 1977, Galleri Inter Art, Göteborg
1978. Inköpt av olika konstfören. bl. a. Volvo, SKF, Sveriges Radio, Göteborgs Stadsteater m. m. — Göteborg.

WIKHOLM, OLOF Gustaf, målare, f. i Stockholm 1911, autodidakt; har i olja utfört utsikter fr.
stockholmstrakten samt kustlandskap, bl. a. från Hov. — Stockholm.

IVIKLAND, ELIN, f. Bayard, målarinna, tecknare, f. i Växjö 1886, d. 1973, stud.: olika, svenska målarskolor.
Hon har utfört porträtt, figursaker, landskap och blommor i olika teknik, mestadels i akvarell och gouache,
dessutom illustrerat egna sagoböcker. — Repr. i Södersjukhuset i Sthlm och Drottn. Victorias Vilohem i
Borgholm.

WIKLUND, Romeo BRUNO, målare, tecknare, f. 1937 i Kramfors, Ångermanland. Studier hos marinmålaren
Tor Eugen Eliasson 1954—59, Hermods-NKI-skolan, Medborgarskolan under Allan Dolmén, Stockholm.
Studieresor i Sovjet, Väst-Tyskland, Belgien, Frankrike, Dan-
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mark, Finland, Norge och Spetsbergen. Sommaren 1979 en resa till Spetsbergen för att studera det karga
polarområdets bergmassiv, flora och djurliv. Arbetar gärna i stora format och i dämpad färgskala, ofta i mörka
toner med olja, arbetar också i akvarell, pastell och tusch samt en egen ny teknik, som antikbehandlat träunderlag
där olja och syntetiska färger blandas, oftast religiösa verk på trä. Bildval: landskap, marina bilder, figur,
stilleben och interiörer samt djur i natur. — Repr. Gustav VI Adolf, Carl XVI Gustav, Ljunga kyrka.
Domkyrkoförsamlingen i Härnösand, ett flertal kommuner i Sverige, privata samlingar i Sverige och utomlands.
Gör skisser till stora bildvävnader i röllakansteknik för Gammelstads Handväveri i Gammelstad.

— Härnösand.

IVIKMAN, Karl Anders FOLKE, målare, f. i Sundsvall 1906, studier vid Sk. målarskolan. Han har i olja och
pastell utfört landskap, motiv från verkstäder och dyl. — Repr. i Borås lasarett och Falkenbergs stad. —
Helsingborg.

VIKSTEN, HANS Olof, målare, tecknare, skulptör, grafiker, poet, f. 1926 i Färila, Hälsingland. Studier vid
Gerlesborgsskolans kurser i Bohuslän och vid akademien. Studieresor till ett 20-tal länder i Europa. Framträdde
1964 i en se-paratutst. på Galerie Burén i både ord och bild; via en bandspelare kunde publiken avlyssna hans
poetiska och musikaliska infall. — Repr. i N. M., Mo. M., i Stedelijk Mus. i Amsterdam, m. fl. — Stockholm.

WIKSTRÖM, ANNE-MARIE, f. Ekbom, målarinna, grafiker, konsthantverkare, f. 1925 i Västerås. Studier vid
Konstfack, i Paris och under resor i Europa och Afrika. Målat landskap i skimrande, varm färgskala och
stadsbilder med vita husfasader. Senare har hon gjort småländska kusten och Telemarks fjällvärld. Även arbetat i
gjutet glas och applikationer i tyg, bl. a. i sessi-onsrummet i Gamleby kommunalhus i Kalmar län och i S: t
Olofsgården i Köping.

— Repr. i länsmus. i Jönköping och i Oskarshamns stads, Hudiksvalls stads,

Halmstads stads och Ludvika stads samlingar.

WIKSTRÖM, BROR Gösta Vilhelm, målare, tecknare, grafiker, filmkonstnär, f. 1931 i Sthlm. Studier vid
Konstfack, vid

H. K. S. och akademien. Som medhjälpare till Einar Forseth skaffade han sig erfarenhet av muralmåleri. Även
experimenterat med fotokonst. 1966 återkom han med tryckta bilder i silkscreen i blått. Med hjälp av TV-
kameror mångfaldigades och överfördes en slags TV-mural i ständig förvandling. Gjort experimentfilm ”Time”
tillsammans med Ture Sjölander. — Repr. i N. M. med grafik.

WIKSTRÖM, HANS, målare, f. i Rättvik 1759, d. i Hedesunda 1883. I Gästrikland var han sin tids mest
berömde bondmålare, som dekorerat ett flertal interiörer, möbler o. s. v. — Repr. i Nord. museet.

WIKSTRÖM, STURE, målare, grafiker, f. 1921 i Sthlm. Studier vid Ecole Nationel Superieure des Beaux Arts i
Paris samt under resor i Europa och Afrika. W. målar i en upplöst men på naturiakttagelse grundad form och med
sval kolorit. Han har utfört monumentala sten-mosaiker bl. a. i Gävle sparbank, tingshuset i Västervik, rådhuset i
Västervik. — Repr. i museerna i Jönköping, Kalmar och Hudiksvall. — Gamleby.

WIKSTRÖM, ULF Ernst Ingemar, målare, f. 1916 i Sthlm. Autodidakt. Företagit studieresor till Frankrike.
Målar huvudsakligen landskap och stilleben i olja och gouache. Expressionist med en sval kolorit. I hans senare
måleri tar en viss kubism form. — Repr. i Mo. M., Värmlands mus. i Karlstad och Jönköping mus.

WILANDER, SAMUEL, målare, f. 1799, d. i Stockholm 1832. Hans arbeten påminna livligt om Hoflings, och
liksom denne utförde W. porträtt i miniatyr. — Repr. i G. K. M. och Ateneum, Helsingfors.
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WILHELM, HEINRICH, skulptör och arkitekt från Hamburg, verksam i Sverige, d. 1652. Han var sysselsatt vid
slottsbygget i Stockholm och ledde fr. 1646 uppförandet av Riddarhuset. Flera ståtliga gravmonument äro också
gjorda av W., bl. a. över Gabriel Oxenstierna i Tyresö kyrka samt över Salvius i Storkyrkan. Av hans epitafier
må nämnas över Axel Oxenstierna i Jäders kyrka samt över medlemmar av Stureätten i Uppsala domkyrka.

IVILHELMSON.

1. CARL Wilhelm W., målare, grafiker, f. i Fiskebäckskil, Bohuslän, 1886, d. i Stockholm 1928, professor vid
akademien 1925—28. Han studerade på Valand, bl. a. för Berndt Lindholm och Carl Larsson, senare i Paris.
Hade i Stockholm en välbesökt målarskola. W. har företrädesvis målat genretavlor med fiskartyper från
Bohuslän: gummor med knotiga kinder, gubbar i sydväst, småflickor som sjunga och leka. Färgen är ofta tunt
pålagd med dukens vita grund fläckvis synlig — mest framträdande är kobolt. Det trötta och resignerade i hans
äldre typer är mästerligt uttryckt. Bland hans arbeten märkas: Fiskarkvinnor på väg från kyrkan, Trött, Kyrkfolk i
båt — utmärkta speglingar i vattnet —, Två flickor och Höstmorgon (alla i N. M.). W. har även utfört
väggmålningar i Stockholms centralpostkontor (skiss i M. M.) och i stadsbiblioteket i Göteborg; dessutom har
han målat porträtt, bl. a. av prins Eugen. — Även repr. med ett 10-tal arbeten i G. K. M., i W., i Thielska galleiet
o. S. M. K. W. har också utfört etsningar med båtar, hamnmotiv etc.

2. BERTA W., f. Kerfstedt, den förres maka, målarinna, f. i Hudiksvall 1869, d. 1965 i Stockholm, har studerat
vid Konstnärsförbundets målarskola i Stockholm, på Valand samt i Paris. Hon har utfört förnämliga
miniatyrporträtt på elfenben. — Repr. i N. M., W., Tessin, G. K. M., m. fl.

WILHELMSSON, ROLF Enk Uno, målare, tecknare, grafiker, f. 1935 i Stockgholm. Studier vid Academie
Libre och akademien. Studieresor till Frankrike,

Holland, Spanien och Italien. Nonfigura-tivt formspråk med dynamiska abstraktioner i olika färger. — Repr. i
Sthlms stads och Västerås stads samlingar.

WILHELSON-LAGERMAN, A. M., se Lagerman.

WILKMAR, Enk LENNART, målare, grafiker, f. i Uddevalla 1923. Utb.: Hovedskous målarsk. Arbetar
expressionistiskt med starka färger. Off. arb.: Centralsk. Nossebro, Skaraborgsbanken Mariestad, Kärnsjukhuset
Skövde. — Repr. i mus. i Falköping, Skövde. — Skövde.

WILLIAM-OLSSON.

1. Carl Martin TAGE W. O., arkitekt, f. i Purley, England, 1888 av sv. föräldrar, d. 1960 i Lidingö, stud. i
Örebro, Stockholm, resor i Europa och U. S. A., stadsplanechef i Göteborg 1943. Erhållit l:a pris i tävl. om
Blasieholmen samt i A. B. Tomrättskass. bostadstävl.

2. DONALD W. O., den förres bror, målare, f. i Purley (England) 1889, d. 1961 i Lidingö, stud. i England, Paris,
akademien, Holland, Italien och Spanien. Han har utfört porträtt och figursaker, pittoreska stadsmotiv samt
landskap, ofta med motiv från England eller södra Bergslagen, gärna hållna i läckra silvertoner. W.-O. har
karaktäriserats som ”en envis anakronist med lyhört impressionistiska landskapsskild-ringar”. — Repr. i N. M.,
Mo. M., i W. samt i museerna i Karlstad, Eskilstuna, Västerås och Örebro och på Gripsholm.

WILLÖ, PER-ERIK,

skulptör, f. 1921 i Husie, Husie socken, Malmöhus län. Studier vid Konstfack och vid akademien. Studieresor till
Frankrike och Italien. Utfört predikstolar för kyrkorna i Ängelholm 1949 och S. Sallerup i Skåne samt Västerås
domkyrka (keramik 1954). Gjort fyra fontäner på Farsta torg i Sthlm och ”Vänerskutan” på Nya torget i
Mariestad 1966. — Repr. i N. M. o. Mo. M. med järngaller.
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VILSON, BO Gustav Arvid, målare, tecknare, f. i Stockholm 1910, d. i Torsby 1949, har mest studerat på egen



hand. Han har målat landskap samt gjort ett stort antal teckningar, särskilt med sagomotiv, bl. a. till Tusen och en
natt.

W1L TON-JOHANSSON, Jean, målare, tecknare, f. i Helsingborg 1934. Studerat vid Helsingborgs och Borås
målarskolor och under resor i Holland och Frankrike. Har utfört hamnpartier, figurer och stilleben i olja och
pastell, ofta i en dov välstämd kolorit. — Borås.

WIMMER, JACOB,

grafiker, f. i Stockholm 1712, d. efter 1736, trol. i Danmark. Han har utfört goda porträtt i kopparstick, bl. a. av
Fredrik 1 och Ulrika Eleonora; även illustrationer till arb. av Triewald.

DU VINAGE, BÉATRICE Amelie, målarinna, grafiker, f. i Berlin 1911. Studerat för F. Kronenberg i Hamburg,
S. W Hayter i Paris samt vid Konstakademien. Hon utför landskap i olja och akvarell, samt kopparstick. —
Stockholm.

IVINBERG, Karl BENGT Ingemar, målare, tecknare, grafiker, f. 1932 i Skara. Studier vid A. Beckmans
reklamskola och vid Valand. Stidieresor till Frankrike, Spanien, Holland, Främre Orienten, Mexico,

U. S. A. och Canada. Ägnar sig mest åt nonfigurativt måleri som kan ha likheter med svetsade skulpturer. —
Repr. i N. M., G. K. M., Borås konstmus.

IVINBERG, EDNA Veromca, målarinna, tecknare, f. i Hongkong 1934. Utb.: Vancover School of Art, Valand.
Utf. naturalistiska kraftfulla teckningar, ofta kaliografiska. Off. arb.: Stadshuset Mariestad (batik),
Victoriagården Skaras. — Repr. i mus. i Borås.

WINBERG, HANS (HASSE) Sigfrid, skulptör, f. i Kinna 1936. Utb.: Slöjdför., akademien. Lär. akademien
1971. Utf. konstruktiva skulpturer i aluminium, mässing och plexiglas. Off. arb.: alum.-skulp-

tur Sahls bostadsomr. Eskilstuna, relief gymn. Finspång m. fl. — Upplands Väsby.

IVINBLAD, SÖLVLili, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1923, stud. hos Grünewald och på akademien samt i
utlandet. Hon ”arbetar i en naivis-tisk, surrealistisk stil med drömliknande motiwal, associationer från svensk
folkvisa och Söderns brokiga liv”. — Repr. i mus. i Växjö. — Tolg, Småland.

WINBORG, DAGA,

målarinna, tecknare, grafiker, f. i Undenäs 1894, stud. hos Althin och på akademien. Hon har i olja och tempera
målat småstads-motiv och landskap samt gjort etsningar med lantligt vardagsliv. — Beateberg.

WINCKBOONS (Wingboons), JOEST, holländsk arkitekt, verksam i vårt land 1653—56, då han i Stockholm
uppförde Riddarhuset efter J. de la Valées ritningar, i vissa detaljer efter egna projekt.

IVINÉN, CAR-OLOF Lennart, målare, f. i Vinberg, Halland, 1928, autodidakt. I en pastos teknik med formen i
slingor och blad har han utfört symboliska motiv, t. ex. Vägen till ljuset, Tonerna, Efter döden och Ondskan. —
Vinberg.

WINGE.

1. MÅRTEN Eskil W., målare, f. i Stockholm 1825, d. i Enköping 1896. Han studerade vid akademien och var
en av de första eleverna i den av Boklund 1856 upprättade målarskolan. Under sex års tid studerade W. i
Düsseldorf, Paris och Rom samt utnämndes 1865 till vice professor vid akademien. Redan under vistelsen i Rom
började W. måla tavlor med nordiska motiv, såsom Kraka samt Loke och Sigyn (båda i N. M.). Efter
hemkomsten utförde han bl. a. Ingeborg väntande Hjalmars återkomst (i G. K. M.) samt Tors strid med jättarna
(N. M.). Dessutom målade W. altartavlor, t. ex. Uppståndelsen (Caroli kyrka, Malmö) samt Förklaringen (S:t
Pauli kyrka, Maimö). På Kulla Gunnarstorp i Skåne utförde han en del dekorativa målningar, bl. a. De fyra
årstiderna. Kraft och "götisk anda” utmärker hans manliga figurer.
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medan teckningen av de kvinnliga gestalterna är mera schablonmässig. Färgen är däremot i regel svag och
såsbrun.

2. Hanna Matilda W., f. Hengelin, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1838, d. i Enköping 1896. Hon
studerade för Eoklund och på akademien samt målade smärre genretavlor, ofta med barn. Dessutom bildade hon
1873 föreningen Handarbetets Vänner, som blivit av större betydelse för svenskt konsthantverk. — Repr. iN. M.,
Nord. mus., mus. ¡Norrköping, Linköping.

WINNBERG.

1. ÅKE Albert W., målare, tecknare, f. i Umeå 1912, d. 1974, stud.: Slöjdföreningen. Han har utfört landskap
med motiv från Västkusten, fönsterutsikter samt stilleben, ofta i blåaktiga toner. — Repr. i N. M., G. K. M. och
Borås.

2. ELSA Maria W., född Hansson, den förres hustru, målarinna, f. i Malmö 1913, har studerat på Valand. Bland
hennes arbeten märkas särskilt barnbilder, vidare utsikter, hamnmotiv etc. Koloriten är blond och teckningen
klar. — Göteborg.

WINQUIST, ELLEN Adolfine, skulptris, f. i Malmö 1883, d. 1961 i Malmö, studerade i Malmö samt i
Köpenhamn, bl. a. för Kai Nielsen. Hon har modellerat porträtt, särskilt barnfigurer, t. ex. Solkatten, Rashästar
etc.

WINQUIST, Johan August, tecknare, f. i Göteborg 1810, d. i Stockholm 1892. Han har utfört några landskap,
men är mest känd som tecknare för litografier och träsnitt, bl. a. för planschverket Wermland i teckningar. Ett
flertal av W:s skisser finnas i N. M.

VIOTTI, ULLA Lilly Marianne, keramiker, målarinna, tecknare, f. i Eskilstuna 1933. utb.: School of Art
Blackpool, Konstfack. Formgivare Lapid Ceramic Fac-tory Tel Aviv 1967. Utf.: keramiska vägg-skulpturer
inspirerade av öken- och bergsformationer. Off. arb.: Oppunda härads sparbank Katrineholm, Danderyds sjuk-

hus. Sandvikssk. Karlskoga m. fl. — Repr. i N. M., M. M., mus. i Karlstad, Jönköping, Örebro, Prag,
Wrocklawmus. Polen, Haaretz mus. Tel Aviv m. fl. — Örebro.

WIPP, JOHN Olof,

målare, grafiker, f. 1927 i Sthlm. Studier vid Konstfack, i Florens och i London. Resor i Europa. W:s måleri är
intellektuellt och sensuellt och hans bilder kan lika gärna handla om mikro- som om makrokosmos. Off. arbeten:
Väggmålning i Bollstabruk skola 1953, mosaik i Simhallen, Kiruna 1958, emaljer för Karolinska Sjukhuset. —
Repr. i N. M., Mo. M., M. M., museerna i Helsingborg och Norrköping, Arkivet i Lund, L. U. K. och H. M. K.
— Lund.

WIRDE, STIG Ingvar, målare, grafiker, f. i Norrköping 1914, d. 1962, studerade på Blombergs och Otte Skölds
målarskolor samt vid akademien. Han har utfört porträtt och kustlandskap, bl. a. från Latsö och Fårö. — Repr.
iN. M., Norrköp. och Linköp. mus.

VIRGIN, ANNA,

målarinna, f. nära Arvika 1866, d. i Alingsås 1954. Hon studerade huvudsakligen i Paris, bl. a. för Carl Larsson.
Ett flertal väl träffade porträtt äro av hennes hand, ävenså målade hon ett antal altartavlor och fresk i en
flickskola i Göteborg.

VIRGIN, Arvid Julius GOTTFRID, målare, f. i Visby 1831, d. i Stockholm 1876. Han studerade vid akademien
och sedermera i Paris och Düsseldorf. V. har utfört porträtt, allmoge i häradsdräkt, t. ex. Dalkulla (i N. M.), samt
dessutom landskap. — Representerad i akademien.

VIRIN.



1. CARL AXEL V., målare, grafiker, f. i Lund 1906, har studerat vid H. K. S. samt i Paris. Han har
huvudsakligen utfört reklamteckningar.

2. INGRID K, f. Malm, den förres maka, konsthantverkare, f. i Stockholm 1905, har studerat vid H. K. S. Fru V.
har utfört prydnads- och nyttopjäser i silversmide. — Alsten.
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VIRKE, TORE Fritiof,

arkitekt, f. i Borås 1910, stud. vid tekn.

högskolan. Han har bl. a. ritat byggnader

för armén, sociala anstalter i Stockholm

och Örebro, restaurerat kyrkor m. m. —

Stockholm.

\VIRSTRÖM, Samuel ABEL, målare, grafiker, f. i Stockholm 1887, d. 1970, utb. vid h. konstindustriella skolan
och akademien i Sthlm samt vidare i Paris. Han har målat porträtt och landskap från stockholmstrakten. — Repr.
i Stockholms stadsmuseum, Lidingö stad, Östermalms läroverk, Frimurarelogen, Vänersborg.

1VISÉEN, JONAS,

grafiker, f. i Karlskrona 1788, d. i Stockholm 1836. Han utgav 1810 ett arbete om Karlskrona, kallat ”W:s bok”,
med utsikter, av kulturellt och topografiskt värde.

WISENIUS, Selma Lovisa (ISA), f. Andersson,

skulptris, målarinna, f. i Åsaka, Västergötland, 1897, autodidakt. Hon har modellerat porträttbyster och målat
landskap, ofta klippiga strandmotiv, realis, hållna och med fin luft- och vattenbehandling, även blommor. —
Göteborg.

1VISSLER,

1. ANDERS Henrik W., skulptör, konsthantverkare, f. i Linköping 1869, d. i Stockholm 1941; har studerat vid
tekn. skolan i Sthlm samt vid akademien och i utlandet. Bland hans större arbeten märkas: Tors fiske, på Adolf
Fredriks torg, Sthlm, monument över Sv. Erikson, Borås, Barmhärtigheten, framför lasarettet i Karlskrona,
fontänen Vattenlek, Mariefred, porträttbyster m. m. W. har utfört och bränt i egen ugn keramiska arbeten i
starkeldgods, s. k. W.-keramik, vilka vanligen äro av högt konstnärligt värde. — Repr. i N. M., Kulturen i Lund
och Trelleborgs museum.

2. Berta (BESS) Emilia W., f. Östrand, den förres maka, tecknare, f. i Frötuna, Uppland 1866, d. 1952 i
Stockholm, har studerat vid tekn. skolan och i utlandet. Hon verkade flera år som teckningslärarinna och

biträdde sin man i dennes keramiska arbeten.

WISTEDT, GERDA,

målarinna, f, Zielfeldt, f. 1894, d. i Södra Ljusterö 1947. Hon studerade bl. a. för Carl Wilhelmson och på
akademien samt var 1913—21 anställd som dekoratris vid Rörstrands porslinsfabrik; har även utfört landskap
och fint stämda blomsterstycken.

WITKOWSKY, ASTA Constance, f. Lindholm,

målarinna, f. i Stockholm 1905, stud. vid konstfackskolan, i Paris och flerstädes i utlandet. Hon har i olika teknik
målat landskap, ofta med figurer, samt stilleben. — Repr. i mus. i Simrishamn, nämndhus i Sala, Nynäshamn och
Tranås. — Stockholm.



VITTSKÖ VLEMÄSTAREN, benämning på en till namnet okänd målare, verksam i Skåne under 1400-talet.
Han var elev av Nils Håkansson och har utfört figurmålningar i Vittskövle kyrka, likaledes i Torna Hällestad,
daterade 1460.

WIWEN-NILSSON, se Nilsson, W.

WOHLFART.

1. Bemhard Wilhelm W., målare, tecknare, f. i Göteborg 1812, d. 1863. Studerade vid akademien och utförde
goda porträtt av aktörer, cirkusfolk etc. — Repr. i N. M. och i G. K. M. med konterfej av Jenny Lind och Emelie
Högqvist.

2. Carl Thure FREDRIK W., släkting till föregående, målare, f. i Göteborg 1837, d. 1909- Han studerade bl. a. i
Düsseldorf och var under tolv år lärare vid Valand. W. har utfört genretavlor, ofta med sagomotiv, t. ex. tomten
(G. K. M ), även rept. i Norrköp. mus.

WOJTECH, KARL,

konsthantverkare, f. i Wien 1881, d. i Stockholm 1944, utbildad vid tekniska skolor i Wien och Budapest; kom
till Sverige 1911. Han har utfört särdeles smakfulla nytto- och praktföremål i silversmide. — Repr. i N. M., R.,
M. M., kgl. slottet,
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1. RONALD de W., målare, tecknare, f. i London 1920. Han har utfört koloristiska figursaker och landskap. —
Representerad i Mo. M., Stockholm stads museum, Västerås mus.

2. ASTRID Fanny Louise de IV., f. Munt-he, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1926; stud. vid
akademien. Hon har utfört figurmålningar, landskap och stilleben. — Repr. i N. M. o. Mo. M. — Vaxholm.

WOLFRAM (Wulfram), tysk konstsnickare och byggmästare, verksam vid slottsbygget i Kalmar, där han 1652
—64 utförde prakttak och paneler.

WOLGÉ, MAUD Marianne, målarinna, f. i Stockholm 1924, stud. hos Otte Sköld, i Frankrike och Italien. Hon
har i välstämd kolorit och bred teknik utfört porträtt, landskap och stilleben, vanl. i olja. — Sollentuna.

VOLLHARD, WOLFGANG, scenograf, f. 1928 i Wien. Utbildad vid Konstakademien i Wien 1948—52. Voll-
hard har huvudsakligen arbetat med teaterdekorationer i Innsbruck, Rattenberg, Linz, Klagenfurt, Salzburg,
Wien, Chur, Interlaken, Basel, Stuttgart, Hannover, Karl-Marx-Stadt, Weimar, Buenos Aires, Oslo, Göteborg,
Stockholm, Karlstad. V. har skapat över 320 teateruppsättningar, bl. a. Aida och Turandot på Scandinavi-um. På
Stora Teatern: Utopia, La Boheme, Mannen från la Mancha, Can Can, Herr Arnes penningar, Falstaff, På
Sicilien, Csardasfurstinnan, Carmen, Kärleksdrycken. Stilleben- och landskapsmålen, arkitekturarbeten samt
tidskriftsillustrationer har även ingått i V:s produktion. Utställningar har V. haft i Wien, Klagenfurt, Salzburg,
Berlin, Chur, Göteborg 1966, Karl-Marx-Stadt, Oslo samt Göteborg 1978. — Repr. i Österrikes Nationalbiblio-
tek i Wien, Mozart-museet i Salzburg, Schweiz teatersamling i Bern, Statsteater-

samlingen i Hannover, Berthold-Brecht-ar-kivet i Östberlin, Teaterhistoriska museet i Göteborg samt
privatsamlingar i Österrike, Norge, Sverige, USA, Kanada och Västtyskland.

WOLMAR, GUSTAF (Andersson), målare, f. i Kristinehamn 1880, har huvudsakligen studerat för Christian
Zarth-mann i Köpenhamn. Han har målat porträtt, ofta av kvinnor och barn, öppna landskap med danska motiv
samt blomsterstycken. Tekniken är säker och elegant, färgen harmonisk och klingande. — Repr. i Mo. M. med
Damporträtt och Marknadstält, dessutom i G. K. M., M. M., S. M. K. samt i flera danska provinsmuseer. —



Köpenhamn.

VOS-LUNDH, Marie-Anne (MARIK), teaterdekoratör, f. 1923 i Leningrad. Studier vid Tekniska skolan och vid
Otte Skölds målarskola. Samtidigt elev vid Dramatens teaters dekorationsateljé. 1964 pro-duktionschef vid
Dramatiska teatern. Arbetar huvudsakligen med en enkel uppbyggnad, koncentrerad och i få färger. Bland
uppsättningarna märks Dostojev-skijs ”Bröderna Karamasov”, Tolstoys ”Mörkrets makt”, Tjechovs ”Måsen”,
Strindbergs ”Ett drömspel” och ”Kristina”. — Repr. i N. M., Drottningholm. — Stockholm.

WRANÉR, SVEN Henrik Alvar, stadsarkitekt, f. i Stockholm 1894, har genomgått tekn. högskolan och
akademien, stud. i Frankrike m. fl. länder; stadsarkitekt i Gävle 1933. Han har bl. a. ritat Ö. Broby kyrka, Gävle
museum, byggn. till jubileumsutställningen 1946, stadsplaner m. m. Dessutom restaurerat Hel. Trefaldighets k:a i
Gävle. — Gävle.

WRANGEL.

1. Hans JURGEN W., von Erehmer, målare, grafiker, f. på Häckeberga, Skåne, 1881, d. 1957 i Silvåkra, Skåne,
studerade i Paris samt under resor i ett flertal länder i Europa. Han har utfört fresker i Sv. Lloyds byggnad i
Sthlm samt dessutom stafflimålningar i olja med motiv från franska landsbygden, klippiga stränder, mariner med
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vrak, parisiska garumotiv m. m. Utförandet är brett, hållningen dekorativ med kraftig, harmonisk färg. — Repr. i
N. M.,

G. K. M., M. M., i W., N. O., Hamburg, London o. s. v. — W. har även utfört raderingar till dikter av Österling
och Heiden-stam.

2. ISABELLA W., den förres dotter, målarinna, f. i Paris 1911, studier vid akademien, i Frankrike, Holland och
Danmark. Hon har utfört landskap, ofta med kanaler, samt stilleben, även abstrakta saker. — Repr. i N. M., M.
M., Malmö rådhus och i Washington. — Stockholm.

WRANGEL, MARIA, f. Asplund, målarinna, f. ¡Jönköping 1861, d. 1923. Hon studerade i Frankrike, och har
utfört goda porträtt, t. ex. av sin man, greve F.

H. Wrangel, samt landskap, ofta med snö-höljda norrlandsmotiv.

WREDE, RENATA BOETHIUS-, målarinna, skulptör, f. i Helsingfors 1923. Utb.: Otte Sköld, Griiewald, Akad.
Kö-panhamn, Paris, Rom. Konstn. led. AB Hemflit Helsingfors 1953—58. Utf. surrealistiska målningar. Off.
arb.: Väggmålning Mora hotell. — Repr. i H. M. K. — önnestad.

WRETLING.

I. DAVID Otto W., skulptör, f. i Umeå 1901, har studerat vid akademien, i Frankrike och Italien. Han har
modellerat energiskt hållna porträttbyster samt figurer, t. ex. byst i Umeå av W. Peterson-Berger, Ungdom, Mor
och barn, Lappojke, Sjöman och Matros. Materialet är ofta konststen. W. har även gjort kyrkliga skulpturer, t. ex.
i Sävar, Degerfors och Ransäters kyrkor. — Repr. i N. M., Mo. M., museerna i Västerås, Eskilstuna, Härnösand,
Hudiksvall och Umeå. — Stockholm.

2. STIG Otto W., den förres broder, målare, f. i Umeå 1911, d. 1973, utb.: Otte Sköld samt studieresa i utlandet.
Han har utfört stadsmotiv i snö, dekorativt hållna landskap med motiv från fjällvärlden och de norrländska
älvarna, dessutom religiösa arbeten, bl. a. i Backe k:a, samt dekorativa

målningar i Robertsfors kommunalhus, i Sävar, Bjursholms och Backe kyrkor. — Repr. i Västerås museum, i
museet i Umeå, Eskilstuna stadshus, tingshuset i Härnösand samt med altartavla i Åsele gravkapell.

WRIGHT.

1. MAGNUS von W., finsk-svensk målare, f. nära Kuopio 1805, d. i Helsingfors 1868. Han studerade vid



akademien och målade sedan en mängd utsikter från herrgårdar, vilka blevo särdeles populära. W. målade också
fåglar och utgav jämte brodern Wilhelm (se nedan) planschverket Svenska foglar efter naturen och på sten ritade.
Likaså utförde han illustrationer till arbetet Finlands foglar. — Repr. i N. M., Finl. Nat. mus. och Ateneum i
Helsingfors.

2. WILHELM von W., den förres broder, målare, f. nära Kuopio 1810, d. på Orust 1887. Han kallades till
Sverige för att biträda sin broder samt lämnade även illustrationer till Nilsson. W:s målningar och teckningar
utmärkas av den största naturtrohet. — Repr. i N.M., G.K.M., M.M., Norrköpings mus., Finí. Nat. mus. och
Ateneum i Helsingfors.

WRÅKE-LUNDQUIST, GERTRUD, se Lindquist, G.

WUCHTERS, ABRAHAM, nederländsk målare, verksam i Sverige 1660—62, d. 1682. Bland hans här bevarade
porträtt må nämnas C. Barnekow (Sörby torp) samt fyra arbeten på Ovesholm.

WULFRAM, se Wolfram.

WÅGHALS, Anna Ingeborg ELSA Danson- W.,

målarinna, skulptris, f. i Stockholm 1885; studier i tekn. skolan, Althins målarskola, Sthlm, vidare i Nice, Rom
och Paris, bl. a. för Bourdelle. Hon har målat gatumotiv och landskap samt modellerat kyrkliga arbeten, ofta i trä,
t. ex. Ängel med kors, vidare Torso, Man och kvinna — med egendomligt sammansmälta former — Stående
kvinnofigurer etc. Fyra arbeten av W.
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har inköpts tili Stockholms stadshus. — Lidingö 1.

WÅHLIN.

1. ANNA W., skulptris, f. i Ingelstorp, Skåne, 1851, d. dar 1924. Hon har utfört kyrkliga skulpturer, bl. a. figurer
för altarskåp, dessutom föremål, tillhörande konsthantverket.

2. Hans Fredrik THEODOR, W., den föregåendes kusin, arkitekt, f. i Lund 1864, d. där 1948, studier vid
Chalmers och akademien, domkyrkoarkitekt i Lund 1902—43. Han har restaurerat flera kyrkor i Skåne, likaså
restaurerat Vegeholms slott och Jo-hannishus. Bland nybyggen efter hans ritningar märkas: Hippodromen i
Malmö, domkapitelhus i Lund, institutionsbyggna-der där, Annedalskyrkan i Göteborg och Gustafskyrkan i
Köpenhamn.

1VÄRFF.

1. Anne-Lise (ANN), formgivare, grafiker, f. 1937 i Lübeck. Studier vid Hochschule für Gestaltung, Ulm,
Tyskland. Studieresa till Frankrike. Arbetade först som formgivare vid Pukebergs glasbruk och anställdes sedan
vid Kosta glasbruk liksom maken. Deras produktion karakteriseras av frihet och konstnärlig obundenhet och
består av båc'. - unikt glas och bruksglas, ofta med fantasifulla gravyrer i ett flerskiktat, kraftigt glas. Även
arbetat med textila applikationer. — Repr. ¡N. M., R., New York. — Kosta.

2. GÖRAN A. H., den förres make, formgivare, f. 1933 i Slite, Otthems socken, Gotland. Arkitektstudier vid
Technische Hochschule i Braunschweig, designstudier vid Hochschule für Gestaltung i Ulm, Studieresor tili
London, Frankrike och Italien. W. började som formgivare vid Pukebergs glasbruk och 1965 vid Kosta glasbruk,
där han i samarbete med sin maka producerat både unikt glas och bruksglas med fantasifulla gravyrer i ett
kraftigt glas. Även formgivare av barnmöbler. — Repr. i N. M., R. och M. M., New York. — Kosta.

WÄRNLÖF, GUSTAF Adolf, tecknare, f. i Göteborg 1899, bar studerat i München och Wien. Han har ritat
karikatyrer och tecknat i Göteborgstidn. — Göteborg.

WÄRNLÖF.



1. HERBERT W., tecknare, f. i Oslo 1898, har studerat i Göteborg och Berlin. Han har ritat karikatyrer och
aktuella figurmotiv; varit tecknare i Göteborgs Mogontid-ning och i Handelstidningen.

2. BIRGIT W., f. Afzelius, målarinna, de-koratris, f. i Göteborg 1899; studier vid tekn. skolan och Althins
målarskola i Sthlm. Anställd som dekorationsartist vid Stadsteatern o. på Liseberg i Göteborg. Hon har målat ett
stort antal dekorationer, även för stockholmsteatrar, ritat kostymer samt gjort dekorationer för filmen, i större
restauranger o. s. v. — Göteborg.

WÄSTBERG, CARIN Helena, textilkonstnärinna, f. i Vänersborg 1859, d. i Råsunda 1942; studier vid tekn.
skolan och H. K. S., dessutom i utlandet. Hon var under flera år konstnärlig ledare av Handarbetets Vänner, har
anordnat textilutställningar samt ritat en mängd konstnärliga vävnader och kraftigt verkat för textilkonstens
uppryckning i vårt land. — Repr. i Nord. mus.

WÄSTRÖM, (Wceström) JOHAN Gustaf, målare, f. troligen i Landskrona, verksam i början av 1880-talet. Han
utförde porträtt utan större värde, t. ex. von Plåten (på Gripsholm) och vidare dekorativa arbeten, såsom på
Marsvinsholm.

VÄTEMÄSTAREN,

skulptör, verksam i slutet av 1200-talet, till namnet okänd. Bland de karaktäristiska arbeten, som han utfört, må
nämnas en sittande S:t Olof från Väte kyrka på Gotland, likaså en välbalanserad, stående S:t Olofs-bild i Rusko
kyrka i Finland.
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XÉNOS, SPIROS Georg, målare, f. i Atén 1881, d. 1963 i Göteborg, stud. vid akademien i hemstaden,
Miinchen, Paris samt under resor i flera europeiska länder. Han har utfört porträtt och figursaker. — Repr. i
Chalmers högskola och Handelshögskolan i Göteborg och konstmuseet i Atén.

YARD, RENÉ,

målare, tecknare, f. i Rouen 1914, studier i Paris, England och Sverige. Han har utfört soliga landskap, bl. a. från
Västkusten, samt gjort illustrationer till barnböcker. — Båstad.

YDSTRÖM, Johan Gustav (GÖSTA)

Emil,

målare, f. i Burseryd, Småland, 1861, d. 1952 i Moheda, har erhållit privat undervisning. Han har på ett
realistiskt sätt må-

lat djur i naturen, t. ex. Vinterhare och Tjäderspel.

YLLNER-MATTSSON, se Mattsson, I. YRJAN OLOFSSON, se Olofsson, Yrjan. YUNKERS, ADJA,

målare, grafiker, f. 1900 i Riga. Kom till Sverige 1938 och stannade till 1947. Studier i Leningrad och i Berlin
och Paris. Resor till Kanarieöarna, Västafrika, Kuba, Mexiko. Arbetar i en lyrisk, fri abstraktion. I

U.S.A., där han varit verksam sedan 1947, vann han stor uppskattning. Företrädd i U.S.A.:s mera betydande off.
samlingar, bl.a. Museum of Modern Art, Guggenheim Museum m.fl. Även repr. i N.M., G.K.M., N.O., Victoria
and Albert Museum, London, Konstmuseum, Basel m. fl.
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ZACHAU, EDGAR,

målare, grafiker, f. i Uddevalla 1873, d. där 1940. Han var elev hos Cari Wilhelm-son och därefter på akademien
i Köpenhamn. Z. utförde små tavlor med fåglar, hållna i klara färger, samt vidare träsnitt med samma motiv.

ZACHRISON, AXEL, målare, f. i Tydje, Dalsland, 1884, d. i Malmköping, Södermanland, 1944, autodidakt.
Han har utfört tavlor med rel. motiv för kyrkor samt landskap. — Repr. i Älvsborgs läns landsting.

ZACHRISON, Otto EINAR, arkitekt, målare, f. i Karlskrona 1876. Han har studerat på Valand, för Wilhelmson
samt på olika akademier i Paris. Z. har ritat skol- och affärshus samt målat figurtavlor och landskap, de senare
med motiv från blekingska fiskelägen och öar. — Alingsås.

ZACHRISSON.

1. PER OLOF Filip Z., målare, f. i Göteborg 1917, stud. på Slöjdföreningen och Valand i Gbg, i Frankrike o. s.
v. Han har utfört goda figursaker: arbetande människor i interiörer, gärna i dunkel, varm färg, även fjällandskap.
— Repr. i N. M., H. M. K., Linköpings, Eskilstuna och Ystads museer, även i Institut Tessin, Paris.

2. BRITA Z., f. Rothlin, den förres maka, målarinna, f. i Göteborg 1915, stud. på Valand, hos Griinewald, i
Norge och Danmark. Hon har målat porträtt samt kust-och skogslandskap med vackert återgiven luft. — Repr. i
G. K. M., mus. i Linköping samt porträtt i offentliga samlingar. — Linköping.

ZACHRISSON, RUT, se Bechteler. ZADIG.

1. WILLIAM Z., skulptör, f. i Malmö 1884, d. där 1952; studerat i Berlin och Paris. Han flyttade till Brazilien
och var lärare vid akademien i Såo Paulo 1912—20. Z. utförde där religiösa motiv för kyrkor samt ett monument
över skalden Olavo Bilac. Grundade 1935 i Malmö en skulpturskola. Har även utfört ett antal porträttbyster, bl.
a. av konung Gustaf, prins Carl, ingenjör Nobel, av kända skåningar, statyn Längtan (Trelleborg) o. s. v. —
Representerad i M. M., slotten i Stockholm, Bryssel och Oslo.

2. JAQUES Robert William Z., den förres son, målare, tecknare, f. i Paris 1930; stud. vid akademien i
Köpenhamn och i Frankrike. Han har i olika teknik utfört figursaker, landskap och stilleben. I senare målningar
ohyggliga krigsvisioner. Off. arb.: Två entréer, Rosengård I, Malmö. — Repr. i N. M., M. M., Landskrona,
Trelleborg, Borås, Hässleholm mus. och H. M. K.

ZAKRISSON, PEHR, byggmästare, snickare, bildhuggare, f. 1723 i Kubbe, Anundsjö socken, Ångermanland, d.
1780 därstädes. Z. var under 1700-talet en av Norrlands mest kända bygdekonstnärer. Han byggde bl. a. Junse-le
kyrka och klockstapeln i Ångermanland 1763, nu borta, likaså klockstaplarna Anundsjö och Nordmaling. —
Repr. med skulpterade möbler i Nordiska mus., Mur-bergsmuseet i Härnösand och Örnsköldsviks mus.
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ZAN, Johan (JACK) Helmer, tecknare, skulptör, f. 1903 i Över-Luleå, Norrbottens län. Studier vid Sthlms tekn.
skola och Emile Zoirs målarskola. Studieresor i flera länder i Europa. Z. har modellerat abstrakta skulpturer,
byggda på spänning och form samt arkitektoniska värden. Även varit formgivare för bruksföremål. Off. arbeten:
”Paganinis violinkonsert”, scenomfattning i aulan Häggviksskolan, Sollentuna, smiden, dekorerade väggar m.m.
i Kommunalarbetareförbundet, Sthlm, fontän i Jakobsberg. — Repr. i Gällivare mus. — Stockholm.

ZANDÉN, HELGE,

1. målare, grafiker, f. i Borås 1886, d. 1972, stud.: Althins målarskola, akademien samt under resor i Italien,
Frankrike, Holland, Belgien och Island. Han har utfört landskap i olja med motiv från Falu-trakten, ofta
industriellt betonade med lavar o. dyl. De utmärkas av kraft o. bredd samt välstämd, gärna gråaktig kolorit. Även
från Norge och Island har Z. målat dekorativt hållna dukar. Hans grafik är även energiskt betonad med likn.
motiv. — Repr. i N.M., Mo.M., W., hos konungen, G.K.M., Lunds univ., M.M., museerna i Norrköping,
Linköping, Borås, Falun och Gävle samt N. O. och flerstädes i utlandet.



ZANDER, EDIT, f. Geijer, målarinna, f. i Gävle 1913, stud. hos Otte Sköld samt i Frankrike. Hon har i kraftig
kolorit målat figurer, höstlandskap, sjöbodar och blommor. — Stockholm.

ZANTON, HARRY Vitalls, målare, f. i Stockholm 1910; studier hos Wilhelmson och på Althins målaskola,
akademien samt i Förenta Staterna. Han har utfört svenska landskap med spår av odling av olika slag. — Repr. i
N. M., W. och H. M. K. — Stockholm.

ZEDERMAN, LARS Ola, tecknare, grafiker, målare, f. 1926 i Sthlm. Studier vid Konstfack, akademien och vid
Bergs reklamskola. Studieresor till Sydamerika, U. S. A., Frankrike och England. Har gjort olje- och
akvarellmålningar fr.

Stockholm och tidningsteckningar för huvudstadspressen etc. — Repr. med etsningar i ”Folkets i bilds”
grafikserie ”Svensk mästargrafik” och i N. M.

ZEEH, BETH F.,

målarinna, f. i Stockholm 1911; studier i Sthlm samt under resor i Tyskland, Frankrike, Italien, Jugoslavien och
Ungern. Hon har utfört landskap med motiv från olika länder, och t. ex. Flens och Nyköpings stadshus. — Repr.
mus. i Borås, Gävle, Hudiksvall, Skövde. — Stjärnhov.

ZEILON, NILS Olof, målare, f. d. professor, f. i Arboga 1886, d. 1958 i Lund, utbildad mest på egen hand under
studier, särskilt i Paris. Han har bl. a. målat naket samt figurkompositioner med väl avvägda proportioner och i en
fint stämd kolorit.

ZELIG, LOUIS Vasile, målare, f. i Satu-Mare, Rumänien, 1922; utbildad vid akademien i Budapest och Skånska
målarskolan, även studier i Holland och Frankrike. Han har utfört figursaker, landskap och stilleben, stundom i
expressionistisk hållning, men även surrealistiskt eller rent abstrakt betonade, samtliga dock i glödande, men
välstämd kolorit. — Repr. i mus. i Trelleborg och i rumänska museer. — Malmö.

ZERGE, OWE,

målare, tecknare, f. i Oppmanna, Skåne, 1894, har studerat vid Althins målarskola, akademien samt i Frankrike
och Italien. Han har målat porträtt och figursaker, gärna i interiörer, samt tecknat naket, ofta gossegestalter.
Utförandet är ytterst omsorgsfullt och detaljerat med noggrant iakttagen anatomi, färgen varm och välstämd. —
Repr. i Gävle, Kristianstad, To-melilla mus. — Arkelstorp, Skåne.

ZETHELIUS, Erik ADOLF, silversmed, bruksägare, f. 1781 i Sthlm, d. där 1864. Z. arbetade i en klassicerande
empirestil. Utförde för den s. k. Götiska silverservisen (Kungl. silverkammaren) bl.a. en praktf. blomsterkorg
1827 i nygo-
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tik. — Repr. med bl. a. kaffekannor i N. M. och Hallwylska mus., Sthlm.

ZETHELIUS, PER,

silversmed, f. 1740 i Stockholm, d. där 1810. Hans tidigaste produktion präglas av rokokon (t. ex. en gräddsnipa
i N. M. från 1776), men sin stora konstnärliga betydelse fick han som pionjär för den gustavianska stilen. —
Repr. i Nordiska mus. och Hallwylska mus. i Sthlm, R., Kungliga silverkammaren och Gustaf V:s samling.

ZETTERBERG.

1. ALBERT Simon Z., målare i Söderfors 1883, d. 1955 i Sthlm, stud. i Stockholm och vid tekn. skolan i Gävle.
Han har utfört porträtt och landskap med stilleben. — Repr. i Stockholms stadsmus. och Katarina kyrka, Sthlm.

2. Nils (NISSE) HaraldZ., den förres son, målare, f. i Stockholm 1910, elev av fadern och vid akademien,
studieresor i Frankrike, Holland, Belgien och England. Han har utfört porträtt, naket, dekorativa arbeten i skola i
Säffle, i Gävleb. 1. landsstatshus, i Malmö stadsbibliotek och i bank i Köping, landskap och stilleben. — Repr. i



N. M., Mo. M. och H. M. K. m. fl. — Stockholm.

3. EVA Eredrica Matilda Z., f. Lindqvist, den förres maka, målarinna, f. i Stockholm 1911, studier vid
akademien samt under resor i norra Europa. Målat bl. a. landskap och stilleben.

4. Olof (OLLE) Albert Z., son till Z. 1, arkitekt, f. i Stockholm 1909, utbildad vid tekn. högskolan. Han har bl. a.
ritar biografer och hyreshus i Stockholm; erhållit 1 :a pris vid tävlan om stadsbibliotek i Malmö. — Stockholm.

ZETTERHOLM.

1. TORBJÖRN Gunnar Z., målare, tecknare, grafiker, f. i Stockholm 1921; stud. vid akademien och i utlandet.
Han har i olika grafiska metoder utfört vackra kustmotiv, t. ex. Skeppsvrak på Öland. — Repr. i N. M.,
Eskilstuna, Hudiksvalls mus., H. M. K.

2. GRETA Z., f. Benckert, den förres maka, målarinna, f. i Göteborg 1919; har studerat på målarskolor i
Stockholm samt under resor i Italien. Hon har mest målat landskap, bl. a. från Öland. — Repr. i landstinget i
Nyköping. — Näsby park.

ZETTERQUIST, DENICE, f. Larsson, målarinna, tecknare, grafiker, f. 1929 i Väröbacka, Halland. Studier vid
Slöjdföreningen och Valand. Hon målar nonfigura-tiva rundlar. 1962 utförde hon en mosaik och ett glasfönster i
Lillåstrandsskolan utanför Örebro. — Repr. i N.M., G.K.M. och i Värmlands mus. i Karlstad.

ZETTERQUIST.

1. Lars KarlJÉRÖME, målare, f. i Stockholm 1898, d. 1968, stud.: Wilhelmson, i södra Afrika och i Frankrike.
Han har målat figurkompositioner, bl. a. Negresser, Transvaal, samt landskap, stundom romantiskt hållna,
stundom i dova toner, t.ex. Sommarafton o. Kväll. Deltagit i flera kyrkorestaureringar, dekoration i Karlstads
krematorium, Likenäs tingshus etc. — Repr. i Karlstad.

2. MARTHA Alfhild Z., den förres maka, målarinna, f. i Ronneby 1903; har studerat för Wilhelmson samt i
Paris och södra Frankrike. Hon har utfört figursaker, landskap och blommor. — Repr. i museet i Karlstad och
Arvika stad. — Arvika.

ZETTERQUIST, Lars JÖRGEN, målare, tecknare, grafiker, f. 1928 i Arvika. Studier vid Slöjdföreningen och
Valand. Studieresor bl.a. till England, Frankrike, Italien, Spanien, Marocko och Tyskland. Utfört en figurativ och
volymskapan-de konst, dekorationer och målningen ”Kamratfest” för Varabolagets restaurang Lejonet i
Göteborg. — Repr. i N. M., Mo. M., G. K. M., Borås konstmus., Värmlands mus. i Karlstad och Göteborgs och
Stockholms stads samlingar.

ZETTERQUIST, KAJSA Charlotte, målarinna, tecknare, skulptör, f. i Arvika 1936. Utb.: Konstfack, Barths
målarsk., akademien. Utf. abstrakta naturbilder, närmast nonfigurativa, stilleben, enstaka
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skulpturer. Off. arb.: Arvika stads saml., Norsk Kulturråd Oslo. — Repr. i mus. i Karlstad. — Stockholm.

ZETTERQUIST, Lars Olov (OLLE) Wilhelm,

målare, tecknare, grafiker, f. 1927 i Arvika. Studier vid Slöjdföreningen och Valand. Studieresor till Frankrike,
England, Italien, Spanien. Har gestaltat abstrakta landskap i mörk ton. Lär.: Konstind. sk. 1967—70. Off. arb.:
glasmålning ”Tupp” i Lillåstrandskolan i Örebro. — Repr. i N. M., G. K. M., Värmlands mus. i Karlstad och i
Göteborgs, Arvika och Kristinehamns städer samt Örebro läns landsting. — V. Frölunda.

ZETTERSTRÖM, GUNNAR Emil, målare, f. i Stockholm 1902, d. 1965 i Sthlm, elev hos Wilhelmson. Han har
utfört stadsmotiv, landskap och stilleben. — Repr. i Sthlms Stadsmuseum.



ZETTERSTRÖM, Vilhelmina (MIMMI) Katarina,

målarinna, f. i Gävle 1843, d. i Paris 1885. Hon studerade vid akademien och sedan i Paris, där hon mest var
bosatt. Z. målade folklivsbilder från norra Sverige, t. ex. Interiör från Lappland (köpt av franska staten) samt
Dalfolk (museet i Örebro). Mindre lyckade var hennes historietavlor med ämnen ur franska revolutionen. —
Även repr. i N. M. och Nord. mus. Stockholm.

ZETTERWALL.

1. HELGO Nicolaus Z., arkitekt, f. i Lidköping 1831, d. i Stockholm 1907. Han studerade vid akademien, där
särskilt Scholander tog sig an honom. Z. efterträdde Brunius 1860 som domkyrkoarkitekt i Lund. Hat blev
domkyrkan hans första, större experiment i ”återställande” av en byggnads ursprungliga utseende. Denna princip
blev sedan bestämmande för hans övriga restaureringar, vilka ofta gjordes så grundligt, att de snarare måste
kallas ombyggnader. På så sätt omändrade Z. Linköpings, Strängnäs, Kalmar och särskilt Skara och Uppsala
domkyrkor. Mera lyckad var hans ombyggnad av Malmö rådhus. Av

nybyggen, som utfördes efter Z:s ritningar, märkas Kirurgiska kliniken i Lund, Allhel-gonakyrkan därst.,
Häckeberga slott i Skåne, Matteuskyrkan i Norrköping och Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Bäst bland hans
nybyggen torde vara Norra latinläroverket i Stockholm, men vad särskilt ombyggnaden av Uppsaladomen angår
— delvis även Skara — måste man beklaga den brist på pietet, som visades, samt vidare att mindervärdigt
material — cement — i så stor utsträckning kom till användning. Man måste även anmärka att Z:s nybyggnader
äro föga lyckligt inpassade i miljön. — Repr. i Domkyrkoråd, i Lund.

2. FOLKEZ., den förres son, arkitekt, f. i Lund 1862, d. i Stockholm 1955; studerade vid tekn. skolan och
akademien i Köpenhamn, därpå vid akademien i Sthlm samt i utlandet. Han har ritat flera privathus i
huvudstaden, bruksbyggnader samt särskilt stationshus, bl. a. å linjerna Gällivare—Riksgränsen, Boden—Mata-
rengi och Järna—Nyköping, även i Hässleholm, Sundsvall, Eskilstuna och Rättvik. Z. har även ombyggt
stationshusen i Göteborgs C. m. fl.

ZEUTHEN, ERNST Johan, målare, tecknare, grafiker, f. 1880 i Lim-me, Täfvelås, Kronobergs län, d. 1938 i
Gentofte, Danmark. Studerade teckning i Köpenhamn. Studieresor till Frankrike, Italien, Schweiz. Han började
måla i Amerika i anknytning till äldre landskapskonst. I sin sista period till sin död ägnade han sig åt konstruktiv
ateljékonst. — Repr. i N. M., G. K. M., S. M. K., Kobberstiksam-lingen i Köpenhamn, i British Museum i
London.

ZICKERMAN, Emma Carolina (ULLI) Helena,

textilkonstnärinna, f. i Skövde 1858, d. där 1949, har genomgått H. V:s sy- och vävskola samt ritat ett stort antal
textilmönster. Hon har tagit iniativet till Föreningen för svensk hemslöjd samt inventerat vår textila allmogekonst
och utfört planscher över denna (över 24.000 nummer), varav en del utgivits med text. — Repr. i Nord. mus.
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ZICKERMAN, Johan Henrik TAGE, skulptör, keramiker, möbelarkitekt, f. 1860 i Skövde, d, 1950. Z. kom till
Paris 1890 och utställde där samma år. Inredd en keramisk verkstad i Vittsjö i Skåne och arbetade huvudsakligen
i fajans men övergick senare till stengods. Han ritade möbler för svensk hemslöjd. — Repr. i N. M. med ett
bläckhorn i stengods.

ZILO, Sven GUNNAR, målare, f. i Järstorp, Småland, 1885, d. 1958 i Jönköping, har studerat på Valand, i
Köpenhamn och Paris. Han har målat porträtt, bl. a. självporträtt, modellstudier och figurkompositioner, stundom
med intryck från italiensk renässans. Z:s figurer äro ofta hållna i stort format och målade i interiör, tekniken
gärna förenklad till stora plan, t. ex. Morgon, koloriten är dämpad och harmonisk. Han har även målat stilleben.
— Repr. i Mo. M., Jönköpings museum, Jönköpings stad och Huskvarna stad, Arkivet i Lund.



ZIMDAHL, HELGE,

arkitekt, professor, f. i Alingsås 1903, stud. vid tekn. högskolan och akademien samt under resor i ett flertal
länder i Europa. Han har ritat h. allmänna läroverket i Skara, Linköpings museum, Motala läroverk, flickskolor i
Stockholm (jämte N. Ahrbom), folkskola i Trelleborg, Älvsjö friluftsbad, läroverk i Avesta och Enköping m. m.
— Professor vid Chalmers tekn. högskola 1951. — Göteborg.

ZIMMERMAN, ULLA, målarinna, tecknare, skulptris, f. 1943 i Djursholm. Studier vid Gerlesborgsskolan och
vid akademien. Utfört en väggdekoration i mosaik och betong hos Scania-Vabis i Södertälje, och bl. a. gjort
bokill. — Repr. i N. M., och H. M. K.

ZOIA, Krukowskaja,

målarinna, f. i Moskva 1903, stud. vid akademien, i Paris, Italien och norra Afrika. Hon har utfört porträtt t. ex.
av Fredrik Ström, figurgrupper, blomstermotiv samt orientaliska landskap, målningar på guldgrund m. m. Äv.
scendekor, och tygmönster. Off. arb.: Sydsv. Dagbladet Malmö,

Grand Hotell, Saltsjöbaden. — Repr. i Mo.M., mus. i Västerås, H.M.K., Sthlms stadsmuseum, Konserthuset
Sthlm, m. fl. — Stockholm.

ZOIR.

1. Carl EMILE Z., målare, grafiker, f. ¡Göteborg 1861, d. där 1936. Han studerade vid tekn. skolan i hemstaden
samt i Paris. Z. målade västkustmotiv, vanligen klippor och hav, stundom med sjömän, båtar eller nakna figurer.
Hans dukar äro vanligen dekorativt hållna med bred penselföring och ibland med våldsamma färger. Som etsare
var Z. särdeles framstående. — Repr. i N. M., M. M. och Luxemburgsmuseet i Paris.

2. HILDEGARD Julia Charlotta Z., den förres hustru, f. Rygård, målarinna, grafiker, f. i Rönnäng, Bohuslän,
1876, d. 1935, har studerat i Paris. Hon har målat landskap och blommor, vanligen i diskret kolorit. Hennes
grafiska blad uppta figurer och landskap.

ZOLL, KILIAN Christoffcr, målare, f. i Hyllie, nära Malmö, 1818, d. på Stjärnarp, Halland 1860. Han studerade
vid akademierna i Stockholm och Köpenhamn samt i Düsseldorf. 1 sistnämnda stad målade Z. vissa partier på
Marcus Larsons tavlor. Själv utförde han genremotiv, ej sällan gråhåriga gummor och små barn. Koloriten är
genomgående fint stämd, medan figurerna ofta äga en naiv charm. Bland hans arbeten märkas: Gumma vid
spinnrocken (Stockholms högskola), Interiör med bondfamilj. Den vandrande gesällen och Månglerska (alla i N.
M ), Hos skomakaren, porträtt av Marcus Larson samt Mor och barn (samtl. i M. M.). Z utförde också altartavlor,
t. ex. i Linderås kyrka. — Även representerad i W., Norrköpings museum och Lunds universitets konstmuseum.

ZORN ANDERS Leonard, målare, grafiker, skulptör, f. i Mora 1860, d. där 1920. Han studerade vid tekn.
skolan och akademien och började därunder måla porträtt i akvarell (bland dem den fina I sorg, N. M ). Med den
så förtjänta reskassan for han till England och Spanien.
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Här tillkommo flera akvareller, i vilka hans lätthet att handskas med penseln tydligt framträdde. Bland arbeten
från denna tid märkas självporträtt (N. M.) samt Mona (G. K. M ). En resa till södra Europa gav nya motiv, t. ex.
den mästerl. Zigenar-smedjan (G. K. M.). Z. började sedan måla från skärgården, t. ex. Vågskvalp (i S. M. K.)
och En fiskare (Luxemburggalleriet, Paris). Typiskt svenska motiv äro Vårt dagliga bröd och Midsommardans
(båda i N. M.), den senare utmärkt genom förträffligt fångad rötelse och en impressionistisk färg-givning. Ett
parismotiv, som även bör anmärkas, är Natteffekt (G. K. M.). Ofta målade Z. badande kvinnor vid bergiga
stränder, t. ex, Une premidre (flera ex., ett i N. M.), Ute (ett ex. i G. K. M., ett i Ate-neum, Helsingfors), Reflexer,
Naket, I skärgården (N. O.), Frileuse (i W.) m. fl. Han började sedan välja sina modeller bland de frodiga
dalkullorna i Dalarna och målade dem vid badet, vid toaletten o. s.



v., såsom Badande kulla i en bäck. Improviserat bad (i N. M.) samt Hårbandet (inköpt av Luxemburggalleriet).
— Samtidigt med dessa genteartat hållna figurtavlor utförde Z. ett flertal porträtt, bland vilka märkas:
Självporträtt (i N. M, M. M. o. s.

v.), Cocuelin cadet (hos direktör Laurin), Fru Z. (N.M.), flera amerikanska miljonärer med fruar, professor
Quennerstedt (ett av Z:s yppersta arbeten, Lunds univ.), Bruno Liljefors (N. M.), Gustaf V (tillhör St.
Kopparbergs bergslag), dessutom andra medlemmar av kungl. familjen. — Z. bör utan tvekan räknas till en av
våra främsta konstnärer. Hans teknik är bred och impressionistisk, ofta virtuosmässig. Färgen är kraftig, men
aldrig brokig. Som naket- och stoffmålare hade han ej någon överman. Hans kullor äro sunt realistiska, ofta
humoristiskt framställda och mästerligt insatta i miljön. Lika framstående var Z. som porträttör med sällsynt
förmåga att individualisera — endast i enstaka fall har det psykologiska trätt något tillbaka för det
virtuosmässiga, där spelet mellan dagrarna är av betydande roll. —Jämte måleri idkade Z. etsning, och på detta
område nämnes han som en av de främsta. Hans blad visa ofta samma motiv som målningarna — de äro också
måleriskt utförda i streckmanér

med formen oftast uttryckt genom dagrar och skuggor. — Z. var även en framstående skulptör. Särskilt en staty
av Gustav Vasa (framför Mora kyrka) uttrycker kärv manlighet och mod. Bland hans övriga skulpturer märkas
Faun och nymf (N. M.) samt Morgonbad, en graciös flickgestalt (framför Konstakademien, Sthlm). — I Mora
har Z:s maka (d. 1942) inrett ett förnämligt Zornmuseum.

ZUHR.

1. HUGO, Gunnar Z., målare, professor vid akademien 1950, f. i Tammela, Finland, 1895, d. 1971, stud.:
Wilhelmson, Köpanhamn och Paris, resor i södra Europa och Afrika. Han har målat landskap, ofta med bred,
dekorativ hållning med motiv från Grekland, Provence, Västkusten, norrländska älvar o. s. v. Tonen är gärna
diskret gråstämd. — Representerad i N. M., Mo. M., G. K. M., Norrköpings, Gävle och Borås museer samt i S.
M. K., N. O. m. fl.

2. INGRID, f. Rydbeck, den förres maka, målarinna, f. i Linköping 1905, elev hos Wilhelmson och Otte Sköld;
1933 redaktris för Konstrevy. Hon har målat energiskt hållna porträtt med betonande av det psykologiska samt
dessutom figurtavlor, vanl. i en mustig kolorit. — Djursholm.

ZWEIBERGK, Bo E.son von, målare, tecknare, f. i Charlottenberg, Värmland, 1897, d. i Gårda 1940. Han
studerade hos Wilhelmson och under resor i Frankrike och Jugoslavien. Z. har utfört porträtt, stads- och
hamnbilder, landskap, teaterdekorationer och stilleben. — Representerad i N. M., Karlstads och Västerås museer
samt i H. M. K.

ZWEIBERGK, BRITA Margareta, f. Lindblom, von,

tecknare, målarinna, f. 1919. Studier vid akademiens grafikskola. Målar lyriska, an-notationer i intimt format, av
blommor, träd etc. från Öland, Gotland och Bornholm. — Representerad i N. M. med handteckningssamling.
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målarinna, grafiker, f. i Köpenhamn 1942. Utb. Grafiska högsk. o. Kunsthantverksk. Köpenhamn. Utf. abstrakta
situationisti-ska bilder inspirerade av Cobra, Drakabyg-

get. Off. arb.: Mur Horsens Danmark, gavel Drakabygget örkelljunga, plank torget Eskilstuna, univ. Lund. Bok-
och tidn.ill., barnteater. — Repr. i mus. i Helsingborg, Eskilstuna. — Örkelljunga.
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ÅBERG, Axel GUNNAR, målare, f. i Uddevalla 1869, d. där 1894. Han studerade vid akademien och i Paris.
Hans efterlämnade genrestycken, djurtavlor och vinterlandskap visa god begåvning. — Repr i N. M. och U. B.

ÅBERG, Oskar Filip EMIL, målare, grafiker, f. i Uppsala 1864, d. i Stockholm 1940. Han var elev hos Perséus
och studerade etsning för Tallberg. Å. har utfört porträtt, bl. a. av Carl Snoilsky, genretavlor, landskap och
hamnstycken, ibland med månsken. — Repr. i N.M., M.M., Linköp. mus., U.B. och Tekn. mus i Sthlm.

ÅBERG, ENR1QUE (Hennk), arkitekt, f. i Linköping 1841, d. i Rom 1922, studerade vid akademien och for
1869 till Argentina. Här vann han stort anseende och ritade bl. a. regeringspalatset, gravkapell och flera sjukhus i
Buenos Ai-res, vetenskapsakademiens byggnad i Cor-doba o. s. v. Å. lämnade Argentina 1866 och bosatte sig i
Italien. — Representerad i Östergötl. och Linköp. stads mus.

ÅBERG, FREDRIK Ulrik, skulptör, f. omkring 1760, d. efter 1809. elev hos Sergel och vid akademien. Han har
modellerat porträttmedaljonger och byster, bl. a. av författaren C. J. Hallman (N. M.), även repr. i Norrköp. mus.
och Marinförvaltningen.

ÅBERG, GUSTAF,

målare, f. i Malmö 1854, d. 1877, studerade vid akademien. Han har utfört porträtt, genretavlor, landskap och
stilleben. Å:s figurer äro ibland friskt uppfattade, medan

övriga motiv vanligen äro petigt gjorda. — Repr. i M. M. och Ystads mus.

ÅBERG, MARIN Andreas, målare, f. i Ljusnarsberg, Örebro län, 1888, d. i Stockholm 1946; studier hos
Wilhelmson, på Valand samt i Tyskland, Frankrike och Italien. Han har utfört fint uppfattade porträtt och
figursaker, t. ex. Mor och barn, Min son (Mo. M.) samt dessutom mariner och brett hållna landskap, gärna i grå,
nedstämda toner. Motiven äro hämtade från skilda håll: Tyrolen, Kullaberg, Öland, norrländska älvar och
Lappland. — Repr. i N. M„ Mo. M., i W., i museerna i Örebro, Norrköping och Västerås.

ÅBERG, Per Axel (PELLE), målare, f. i Stockholm 1909, d. 1964 i Sthlm har huvudsakligen studerat i Italien.
Han har utfört naivt hållna figurkompositioner med folkliv. Off. arb.: Konstnärs-husets rest., Sthlm, scendekor.
Södra teat. och Scalateat,, Sthlm. — Repr. i Mo. M., i Jönköpings mus., Stockholm stads museum, Ateneum
(Helsingfors) samt i W. m. fl.

ÅBOM, Johan FREDRIK, arkitekt, f. i Stockholm 1817, d. 1900; studerade vid akademien och i utlandet. Han
har ritat ett stort antal byggnader, bland vilka må nämnas: Länslasarettet i Kalmar, Jönköping, Växjö, Örebro och
Sala, vidare Ultuna lantbruksinstitut, läroverken i Falun, Norrköping o. s. v., Kungl. myntet i Sthlm, Musikaliska
akademien, Bolinders-ka verkstäderna o. s. v.
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ÅGREN, BENGT ALBIN, målare, tecknare, grafiker, f. 1936 i Karlskrona. Å. är autodidakt men har gjort
studieresor till Frankrike, Belgien, Danmark, Spanien och Marocko. Hans landskap och interiörer i olja
kännetecknas av en kraftfull teknik samt en välstämd färgskala. Off. arbeten: Järnrelief i Sjöbefälsskolan,
Kalmar. — Repr. i Kalmar mus., Moderna museet i Silkesborg, Danmark och i Växjö stads samlingar. —
Kalmar.

ÅGREN, BERTIL Johannes, målare, grafiker, f. i Skellefteå 1930. Utb.: B. Lundberg, H. Hasselgren Malmö.
Arb. med geometriska studier av natur och klippor. Off. arb.: Umeå seminarium, Skellefteå, Umeå, Nyköping
stads saml. — Repr. i mus. i Hudiksvall. — Örnsköldsvik.

ÅGREN, BRITTA,

målarinna, f. i Karlstad 1912, stud. bl. a. för Möllerberg, på akademien och i utlandet. Efter att ha sysslat något



med model-lering har hon övergått till porträtt- och landskapsmålning, ofta med fjällmotiv och vanl. i en blond
kolorit med fast form. — Stockholm.

ÅGREN, EVA, f. Nilsson, textilkonstnärinna, f. i Bosarp, Skåne, 1897, d. i Åkarp, Skåne 1944. Hon studerade
vid tekn. skolan i Malmö samt under resor utomlands. Hon har utfört mattor och damastvävnader. Altarduken i
Grundtvigskirken i Köpenhamn är vävd av henne. — Repr i M. M. och Röhsska mus. i Göteborg.

ÅGREN, OLOF Casimir, målare, f. i Alsen, Jämtland, 1874, d. 1962 i Hultsfred, har studerat vid akademien, i
Berlin, Paris och Italien. Påverkad av italienskt 1300-talskonst har Å. utfört naivistis-ka stadsmotiv, ofta från
Italien, hamnbilder, dekorativa kompositioner etc., t. ex. Jordbävning. — Representerad i Mo. M., G. K. M.,
Karlstad, Thielska gall., Västerås, W. o. Norrköpings museum.

ÅHLBERG, GUDRUN Solveig Kersti, målarinna, tecknare, skulptör, f. i Stockholm 1921. Utb.: Stockholm,
England.

Utf. mest landskap från Stockholm och Skåne, äv. imaginistiska emaljer i lysande färger. — Repr. i N. M.

ÅHLIN, PER Johan Axel, tecknare, teaterdekoratör, regissör, f. 1931 i Hofors socken, Gävleborgs län.
Autodidakt. Verksam som teaterdekoratör för scener i Helsingborg, Ålborg, Köpenhamn, Stockholm och Malmö.
Även sysslat med animerad film för Svensk Filmindustri och TV. I första hand har han dock gjort sig känd som
en begåvad och produktiv tecknare. Medverkat som illustratör i dags- och veckopressen.

ÅHLMAN, EBBA Anna Ingeborg, f. Bergsten,

målarinna, tecknare, f. i Stockholm 1901; stud. vid tekn. skolan i hemstaden, i Chicago och Paris. Hon har utfört
barnporträtt och figurstudier, sagobetonade motiv samt blommor, gärna i akvarell, tecknar även bambilder för
tidskrifter. — Falun.

ÅHMAN, ALFHILD Charlotte f. Kallstenius,

målarinna, f. i Bjärred, Skåne, 1921, stud. hos Otte Sköld och på akademien. Hon har utfört stockholmsmotiv,
landskap, bl. a. skånska pilevallar och gärna stämningsbe-tonade. Off. arb.: Collage sk. och kyrko-centrum,
österåker. — Åkers Runö.

ÅHRÉN, KAJ,

målare, tecknare, f. 1929. Framträdde tidigast med expressivt linjeböljande teckningar, medkännande bilder
kring mänskliga teman. Även arbetat med collage och slitna tapetremsor. Utfört två väggmålningar med motiv
från bygdens natur och näringsgrenar i Norra Bergnäs medborgarhus i Västerbotten. — Repr. i N. M. och H. M.
K.

ÅHRÉN, UNO,

arkitekt, f. i Stockholm 1897, studerat vid tekn. högskolan, chef för Sv. Riksbyggen sedan 1943, professor i
stadsbyggnad 1947. Han har ritat biografen Flamman, fabriken för Ford motor Co samt tekn. högskolans
studentkårs hus (allt i Stockholm), stadsplaner för Härnösand, Kramfors, Botkyrka
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m. fl., regionplan för Kalmarbygden, dessutom ett flertal bostadshus. — Repr. i N.

M. — Bromma.

ÅKERBERG, KNUT Johan Efratm, skulptör, målare, f. 1868 i Stockholm, d. 1955 i Gränna. Studerade skulptur
i Paris och efter vistelse i U. S. A. på Konstnärsförbundets skola för Zorn och R. Bergh. 1915 professor i
München, där han utförde flera officiella statyer i marmor. Mest framstående var han som porträttör av bl. a.
Gustaf Steffen och av Per Hallström, relief uppsatt på minnesstenen Nacka kyrkogård.



ÅKERBERG-SIRINYAN, MÅRTHA Elisabeth,

målarinna, tecknare, f. 1919 i Örebro. Studier vid Signe Barths målarskola, Otte Skölds målarskola o. studieresor
till Spanien, Grekland o. Jugoslavien m. fl. Målat i olja, akvarell och gouache, svenska motiv bl. a. från Öland
och Stockholm men framför allt orientaliska landskap. — Repr. i Mo. M. och Örebro mus.

ÅKERBLADH, ERNST Adolf, målare, grafiker, f. i Sundsvall 1890, d. 1969 i Stockholm, har bl. a. studerat i
Rom och på egen hand. Han har målat porträtt samt gjort karikatyrer. — Representerad i

N. M., mus. i Hudiksvall, Västerås, Växjö, K. B., Stockholms stadsmus. m. fl.

ÅKERBLOM, Albin Josef (JOCKE), målare, f. i Timrå 1906, d. 1972. Utb. vid akademien, i Paris o. Tyskland.
Han har utfört porträtt, utsikter och motiv från huvudstadens utkanter. — Repr. i Mo. M. — Stockholm.

ÅKERBLOM SPRENGEL, Knut Werner, målare, grafiker, f. i Stockholm 1877, d. där 1926. Han studerade på
Althins målarskola, vid akademien och hos Tallberg; resor i Tyskland och Italien. Å. har utfört figurtavlor från
Venedig och Rom samt landskap från Djurgården och stockholmstrakten.

ÅKERLAND, ERIK,

grafiker, f. 1754, d. i Stockholm 1835, elev

av Floding. Han har utfört porträtt av Karl XIV Johan, Jonas Alströmer, Linné m. fl. samt illustr. litterära arbeten
av Creutz, Bellman, Lidner o. s. v. — Repr. i N. M, K. B., Stockholms stadsmus. och U. B.

ÅKERLIND, BERTIL Lennart, målare, f. i Göteborg 1909, har studerat på privata skolor i Sverige, Holland och
Frankrike. Han har utfört gatupartier, landskap, ofta i biond, välstämd färg med något ensamt dominerande träd i
förgrunden, samt blommor. — Göteborg.

ÅKERLIND, CARL Gunnar, konsthantverkare, f. i Berlin 1883, d. 1962 i Sthlm, har studerat vid tekn. skolan
och Althins målarskola i Stockholm. Han har utfört prydnads- och nyttosaker i metall, i många år designat för
AB Nils-Johan, Stockholm.

ÅKERLIND, RUT Ragnhild se Olsson. ÅKERLUND.

1. JOHAN Erik Å., målare, f. i Stockholm

1856, d. där 1902; studerade på Slöjdskolan, akademien o. i Paris. Han har utfört historiska motiv, genre och
landskap. — Repr. i mus. i Linköping.

2. PAULINE Emma Å., f. Neumiiller, den förres hustru, målarinna, f. i Stockholm

1857, d. där 1908. Hon var elev på Perséus målarskola och akademien samt studerade sedan i Paris. Hon utförde
bl. a. porträtt i pastell samt landskap.

3- EVA Johanna Å., de förras dotter, målarinna, f. i Stockholm 1887, elev hos Kerstin Cardon och Carl
Wilhelmson, studiei i Köpenhamn och Paris. Hon har målat lapptyper i fjäll och kåtor samt blommor. —
Stockholm.

ÅKERLUND, Johan JOHN) Teodor, arkitekt, f. i Borås 1884, har studerat i tekn. skolan där. Han har ritat ett
flertal skolbyggnader, bl. a. Sörängen, Sigtuna-stiftelsen, hantverksskolan för blinda vid Kristinehamn och
Sigtunaskolan, sociala anläggningar vid Boliden, Rönnskär, La-
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ver, Finspång och Billingsfors, Svenska Turistföreningens fjällstationer, dessutom ett stort antal privatbostäder.
— Stockholm.

ÅKERLUND, PETER, målare, tecknare, f. i Uppland omkring 1835, d. i Paris 1871. Han har utfört goda
miniatyrporträtt samt genreartade motiv. Å. har även illustrerat vetenskapliga arbeten, t. ex. Fries’ stora verk om



svamparna och Sundevalls om de svenska fåglarna.

ÅKERMAN, ANDERS, grafiker, f. i Halla, Södermanland, 1721, d. i Uppsala 1778, stud. i Stockholm. Han har
stuckit porträtt av Berzelius, Linné m. fl. samt utfört bilder till arbeten av Linné, Ihre, Celcius o. s. v. — Repr. i
N. M., K. B. och U. B.

ÅKERMAN, INGEBORG, målarinna, f. i Skabersjö, Skåne, 1887, d, i Malmö 1960, har studerat vid akademien,
i München och Paris. Hon har utfört landskap med skånska motiv — även från Bayern — och har särskilt på ett
ypperligt sätt målat rinnande och speglande vatten. — Repr. i M. M. och Tomelilla konstsaml.

ÅKERMAN, Bror Morgan VERNER, skulptör, f. i Göteborg 1854, d. 1903. Han studerade vid akademien, i
Paris och Italien. Å. har utfört porträttbyster, t. ex. Arvid ödmann (operans foyer, Sthlm), medaljonger samt
känsligt behandlade arbeten i marmor, t. ex. Madonna och Strandfynd (i G. K. M ). Om en frisk uppfattning
vittnar statyetten Övergiven (i N. M., trons) samt den vackra kvinnofiguren Vårfrost (museet i Barcelona). Även
repr. i M. M., akademien och Konstnärshuset, Sthlm.

ÅKERMARK, Peter (PER), fajansmålare, f. omkr. 1730, d. 1779. Å. var en skicklig yrkesman och verkade först
vid Marieberg, flyttade 1770 till fabriken i Stralsund och blev teknisk ledare för fajansfabriken i Sölvesborg
1773. Kvaliteten är enklare, handlaget primitivare än på Stockholmsfabrikernas alster, men de har en robust
friskhet. — Repr. i N. M. med

bl. a. ett Mariebergsfat från 1765. — Även repr. i Kulturen i Lund.

ÅKERSTRAND, HANS Olov, målare, grafiker, f. i Örebro 1924, har mest studerat på egen hand. Han har utfört
varierande motiv i olja och även teckningar i tusch. — Repr. i N. M., Örebro mus. och H. M. K. — Örebro.

ÅKERSTRÖM, Rut ANN-MARIE, målarinna, f. i Lund 1923. Studier på egen hand och under resor bl. a. i
Frankrike. Hon utför gatumotiv och figurer i olja, samt raskt gjorda reklamteckningar. — Malmö.

ÅKERSTRÖM, JONAS, målare, f, i Rogsta, Hälsingland, 1759, d. i Rom 1795. Han studerade vid akademien
och for med stipendium till Rom 1788, där han stannade till sin död. Å. målade antika, mytologiska motiv,
erinrande om arbeten av Desprez och Masreliez, vilka blevo mycket beundrade av samtiden. Färgen är glatt och
petigt pålagd, teckningen ofta felaktig och kompositionen vanligen schablonmässig. Bland hans arbeten märkas:
Venus, Ankises och Amor(N. M.), Ifi-genias offrande (G. K. M ), Amor och Psyke. Amor och Venus etc. —
Även repr. i akademien, Norrköp., Kalmar mus. och U. B.

ÅKERVALL, STIG August Waldemar, målare, tecknare, f. i Hed, Västmanland, 1919, d. 1951 i Sthlm, stud. vid
Berggrens och Otte Skölds målarskolor samt akademien. Han har utfört figurtavlor och interiörer, t. ex. Flicka
vid fönster. — Repr. i N.M., Mo.M., mus. i Karlstad, österåsens sanatorium och Gripsholm.

ÅKESSON, Carl Ola JONAS, målare, f. i Malmö 1879, d. 1970, stud. vid akademien och i Paris, resor i
Tyskland, Italien, Spanien och Portugal. Han har utfört tavlor av rashästar, men framför allt porträtt av skånska
adelsmän, professorer i Lund, t. ex. J. Forssman, Essen-Möller, Broman och Gust. Petrén, doktor Paul Ro-sénius,
borgmäst. C. Brinck (Lund), överstelöjtnant C. O. Wahlgren, doktor C.
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Herslow (stadsfullm., Malmö), fru Inga Riider, konstn. Gustaf Cederström m. fl., den stora gruppbilden av
kronprinsens husarregementes sista officerskår (M. M.), kvinnliga akter samt altartavlan Låten barnen komma
till mig (Malmö). Utförandet är brett och kraftigt varm, välstämd färg och utmärkes av skarpsynt karaktäristik. —
Repr. med ett tiotal arb. i M. M. samt vidate i Helsingborgs mus., L. U. K., Tome-lilla och U. D.

ÅKESSON, ÅKE,

målare, tecknare, grafiker, f. 1910 i Lund. Studier vid Skånska målarskolan i Malmö och i Paris. Studieresor till
Spanien, Nordafrika, England, Österrike, Frankrike. Arbetar med en blond palett och utnyttjar känsligt



gråskalans valörer och skildrar den spanska medelhavskusten med dess kubis-tiska bebyggelse. Även med
framgång ägnat sig åt grafik t. ex, "Nunnor” (1958, H. M. K.) och "Trappgatan” (1954, Kalmar mus.). — Repr. i
Växjö mus. med oljemålningen "Trappan”. — Malmö.

ÅLENIUS-BJÖRCK, IVAR, skulptör, f. i Malmö 1905, har bl. a. utfört några porträttbyster, reliefer på
monumentet över fallna sjömän (Malmö) samt ett utmärkt komponerat dopfat i driven mässing. — Repr. i M. M.
och med off. arb. i Trelleborg, Simrishamn, Ängelholm m. fl. st. — Veberöd.

ÅLUND, ULF Peter,

målare, tecknare, f. 1948 i Stockholm, studier vid Konstfackskolan, Gerlesborgssko-lan, Gamla Stans
målarskola; studieresor till England, Frankrike och Spanien. Utmärkelser: erhållit silverplakett för dekorativa
arb. vid Kgl. Svea Livgarde, Sthlm. — Repr. i kommuner, landsting, kulturnämnder o. konstföreningar.

ÅNGSTRÖM, ASTRID Settenvall-Å., grafiker, f. i Stockholm 1895, studier vid Althins målarskola och
akademien samt under resor i Frankrike, o. s. v. Hon har utfört etsningar med porträtt och landskap. — Repr. i
Sthlms stadshus och Norrköpings mus. — Djursholms-ösby.

ÅNGSÄTER, HANS Hennk, målare, f. 1935 i Ljusdal. Autodidakt. Han ägnar sig åt naivistiskt figurmåleri. —
Repr. i Hälsinglands museum i Hudiksvall, Gästrike—Hälsinge Nation i Uppsala, Folkets Hus i Göteborg, Umeå
stad, W. och H. M. K.

ÅN MAN, Nils RUNE, målare, tecknare, f. i Stockholm 1934. Utb.: Otte Sköld, Konstfack. Experimenterar med
olika material i färg, collage av textil, tyger, kläder, tidningsurklipp etc. Äv. tidn.-ill. Off. arb.: Stockholms och
Umeå städers saml. — Repr. i N. M. — Harbonäs.

ÅRFELT, Per ANDERS, målare, tecknare, skulptör, teckningslära-re, f. 1934 i Sthlm. Studier vid Signe Barths
målarskola. Konstfack och akademien. Studieresor till Spanien, Frankrike. Arbetat såväl med teckning och
oljemålningar som med betong och sten och utför landskapsmotiv, porträtt, nonfigurativa komp. Med
blyertsteckningen "Bullar” är han repr. i H. M. K., i Kungl. sjökrigsskolan, i Västerås stad och hos Solna stad
med ett arbete i betong och sten.

ÅRFELT, INGRID, se Svalander, I.

ÅSBERG, Carl Johan ALLAN, målare, f. i Gravarne, Bohuslän, 1907, d. i Malmö 1952; stud. i Tyskland, Nord-
och Sydamerika. Han har målat vintetstycken, mariner och hamnbilder i god kolorit.

ÅSBERG, HANS Arvid Lennart, målare, f. i Åtvidaberg 1932. Utb.: Konstfack. Utf. abstrakta landskap och
figurer i svala färger. — Repr. i Stadsmus. Sthlm, mus. i Linköping. — Linköping.

ÅSBERG, STIG,

grafiker, f. i Baku, Ryssland, 1909, d. 1968 i Stockholm, studier på tekniska skolan i Stockholm samt på egen
hand. Han har utfört etsningar med sommarlandskap och motiv från Sörmland, illustrerat sagosamlingar, bl. a. av
G. Sandgren: Skymnings-sagor, Walton: Den fulländade fiskaren.

523Åsling

Äsö

Tolv moderna poeter etc. — Repr. i N. M., G. K. M., M. M., Nortköp. mus. samt H. M. K., S. M. K.,
Tessinmuseet i Paris samt ett flertal museer i utlandet.

ÅSLING, Per LENNART, målare, grafiker, tcc' uc1 cör, f.

1921 i Kaxås, Jämtland, i Göte-

borg. Studerade vid Slöjdh .igen och Valand. Studieresor till Franicrike, Holland, Italien, Spanien. Målar
geometrisera-de föremål i distinkta rytmer, framför allt nature morte och har även gjort modellstudier och
summariskt uppborstade landskap. Utfört en utsmyckning i trärelief 1966 i Ekebäcksskolan i Västra Frölunda,



Göteborg. — Repr. i N. M., Mo. M., museerna i Norrköping, Östersund och Sundsvall.

ÅSLUND, ACKE,

målare, grafiker, f. i Östersund 1881, d. 1958 i Sthlm, studerade vid akademien, Tallbergs etsningsskola samt
under resor i Tyskland, Frankrike, Spanien och Mallorca. Å. har målat utmärkta dukar med hästmotiv, t. ex.
Hästmönstring, och gjort teckningar med liknande ämnen såsom Fölungar, Häststudier, Häst som skos och
Vedlasset. — Repr. i N. M. och i museerna i Östersund och Hudiksvall samt Nord. mus.

ÅSLUND, Johan EUS,

(bror till Helmer Osslund), målare, skulptör, grafiker, konsthantverkare, f. i Tuna, Medelpad, 1872, d. 1956. Har
studerat vid tekn. skolan och H. K. S. vidare Köpenhamn, Miinchen, Rom, Paris, London och U. S. A. Å. har
målat ett flertal vederhäftiga porträtt, bl. a. konung Gustaf, Nath. Söderblom och Axel Romdahl, skickligt insatta
figurer i landskap, ofta av stort format, t. ex. Dam med hund, samt motiv från Lappland, Dalarna, London etc. —
Repr. i N. M. och Thielska galleriet.

ÅSLUND, John Maurin (MOJE), målare, tecknare, f. i Stockholm 1904. Han har studerat i Örebro, i Stockholm
och München samt utfört teaterdekorationer, affischer, tecknad film etc. — Stockholm.

ÅSTRÖM, AGGE,

målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1894; har studerat vid tekn. skolan därst., konstakademien och
konsthantverksskola i München samt i Paris. Han har målat landskap samt utfört reklamteckningar m. m. —
Stockholm.

ÅSTRÖM, EVA Mathilda, f. Löwstädt, målarinna, grafiker, f. i Stockholm 1864, d. där 1942. Hon studerade vid
tekn. skolan och Konstnärsförbundets målarskola i Sthlm, sedermera i Paris. Hon har utfört porträtt och
figursaker, landskap, gärna med jämtländska motiv, samt blommor, framför allt liljor. Å. har även gjort eleganta
teckningar och etsningar. — Repr. i N.M. och Sundsvalls museum.

ÅSTRÖM, ULLA Anne-Marie, textilkonstnärinna, f. 1922 i Mjölby. Studier vid Tekn. skolan och Konstfack.
Studieresor till Italien, Frankrike och Japan. Direkt inspirerad av naturen har hon följt en romantisk linje. 1944
gjorde hon ett mönster för Märthaskolans bomullkonfektion. 1918 gjorde hon för AB Gävle Ång-väveri en serie
mönster tryckta dels på bomull, dels på yllemuslin, och för Stobo i Sthlm 1963, ”Pion”, ett mustigt mönster,
lämpat för stora lokaler. — Repr. i N. M.

ÅSÖ, ARVID Herman, målare, f. i Skövde 1890, d. 1943, elev hos Birger Simonsson. Han har utfört landskap
från olika årstider, interiörer samt blomsterstycken.
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ÄNGKVIST, OLLE,

målare, f, 1922 i Sthlm. Studier vid Otte Skölds målarskola, akademien, Boston Museum School. Stud.resor i de
flesta västeuropeiska länder samt i Polen och U.S.A. A:s målningar är liksom en slags relief, som en
fläktskulptur. Off. arbeten: Kera-misk vägg i Botaniska Institutionen, Frescati, Sthlm, dekor och kostymer till
Brecht’s ”Tolvskillingoperan'’, Sthlms Stadsteater 1964, "Dikter för oskyldiga”, keramisk vägg för
utvecklingsstörda barn, Sthlm. — Repr. i N. M., Mo. M., L. U. K. och Arkivet i Lund. — Stockholm.

ÅNGMAN, JACOB,

konsthantverkare, f. i Brunflo, Jämtland, 1876, d. i Älvsjö 1942. Han studerade vid tekn. skolan i Sthlm samt i
Tyskland och blev 1907 avdelningschef och ritade vid Guldsmeds a:b i Sthlm, en befattning,

som han innehade vid sin bortgång. Under åren 1909—17 var Ä. ord. överlärare vid tekn. skolan i huvudstaden.



Han har utfört altaruppstser till flera kyrkor, en dopfuntinsats i silver till Petrikyrkan i Malmö, ett kors i Uppsala
domkyrka, flera serviser i silver, juvelskrin, pokaler m. m. — Repr. i N. M. samt i flera utländska samlingar.

Årlingsson, Kari erling,

målare, f. i St. Kil, Värmland, 1904; har studerat på Valand, i Paris och Spanien. Han har målat interiörer med
figurer, t. ex. Kväll (museet i Gävle), Mor och barn, hamnbilder och landskap från Göteborg och Västkusten,
kompositioner med skördefolk och andra figurer. Harmoni och en lyrisk uppfattning utmärker oftas hans dukar.
Utfört en 35 m. stor muralmåln. i tingshuset i Årjäng. — Repr. i Borås, Gävle och Karlstads mus. — V.
Ämtervik.
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ÖBERG, ALEX William, målare, f. i Norberg 1910, d. 1971, har studerat på egen hand. Han har utfört
figurtavlor, landskap, dunkla kustbilder och stilleben.

ÖBERG, ARNE,

målare, tecknare, f. i Helsingborg 1928, stud. på Konstfack och i Spanien. Han har i lösliga konturer målat
figurtavlor, industrikomplex o. gatumotiv. — Helsingborg.

ÖBERG, Anna BARBARA, f. Weinreich, målarinna, tecknare, teaterdekoratör, f. 1930 i Berlin. Studier vid
Konstfack och akademien. Studieresor till Frankrike, Italien. Teaterstudier i Zürich 1958. Samarbetade med
Michael Meschke, gjorde en Werner Aspenströmuppsättning, var anställd som biträdande teaterdekoratör vid
Norrköpings teater. Som tecknare har hon visat särskild talang för modellteckning. Utför 1955 två
väggmålningar i lackfärg för Carlsunds vårdhem, Upplands-Väsby, och tygridå för Djäkneparkskolan i
Norrköping. — Repr. i N. M. och i Norrköpings mus.

ÖBERG, EJE,

målare, konsthantverkare, f. 1929 i Helsingfors. Autodidakt. Studieresor till Finland, Schweiz, Paris och
Sovjetunionen. Anställd vid Gustavsbergs fabriker har ö. utfört stengodsalster men under senare år har han
arbetat med vinyl, acryl, järn, koppar och aluminium och emaljmålningar och reliefer. Gjort dekorativa arbeten i
Domus varuhus i Arvika och Västervik, lasarettet i Nacka, Alfa-Lavals kont. i Tumba (fasadutsmyckning, 30
kvm, av gyllene järnplåt ”Sekvens”, inspirerad av peruans-

ka guldarbeten). — Repr. i N. M., Mo. M. och Konstindustrimus. i Trondheim, Norge. — Malmköping.

ÖBERG, JOSEF Reinholdt, målare, f. i Stockholm 1890, d. 1967 i Bromma, har utbildat sig på egen hand. Han
har målat figurtavlor, landskap med motiv från stockholmstrakten, Värmland, Ångermanland, Öland etc. samt
blommor. Utförandet är ej sällan i akvarell med kraftigare markerade konturer samt fint valörstudium. — Repr. i
N. M., Mo. M., M. M., Sthlms stadsmuseum, Östersunds, Norrköpings, Kalmar och Helsingborgs museer.

ÖDBERG, Bror TYCKO Axel, målare, tecknare, f. i Stockholm 1865, d. 1943 i Sthlm, studerade i Paris och på
akademien. Han har målat stadsmotiv från huvudstaden och landskap från Västkusten samt dessutom gjort
teckningar till Kasper och Idun, julpublikationer o. s. v. — Repr. i Stockholms stadsmuseum, Stockholms
stadshus, G. H. M. och U. B.

ÖDEEN, KJELL Erik Torsten, arkitekt, f. på Visingsö 1904, genomgått tekn. högskolan och akademien,
studieresor i Tyskland, Holland, Belgien etc. Han har ritat Gymnast, centralist., badhus i Malmö, brand- och
polisstation i Umeå, bank- och skolbyggnader m. m. — Stockholm.

ÖDMAN, ANNA Linnea Sofia, målarinna, f. i Härnösand 1876, d. I960 i Sthlm, studerade på akademien och i
Paris. Hon har företrädesvis utfört porträtt i olja, bl. a. landshövding Beskow (Växjö
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mus.), även repr. i Gävle mus., K. B. och U. B.

ÖDMAN, RAGNAR Harald, målare, f. i Malmberget 1895; har bedrivit privata studier. Han har i olja och
akvarell utfört porträtt samt figurer, vanligen lappar, och djur, särskilt renar, i landskap. Koloriten är i regel
kraftig. — Malmbergs

ÖFVERBÄCK, CARL Ivar, målare, f. i Malmö 1899, utbildad vid konstak. i San Francisco, studieresor i
Tyskland, Belgien, Italien och England. Han har utfört mariner samt landskap, gärna med vintermotiv. — Sign.:
Carl Ivar. — Malmö.

ÖFVERBÄCK, HENNING TORBJÖRN, målare, f. 1951 i Malmö. Son till landskapsmålaren Karl-Ivar
Öfverbeck hos vilken han fått sina första lärdomar. Han har vidare studerat vid Konstfack i Stockholm och
Famous Artschool i Holland samt Forum i Malmö. ö. är naturalist och motiven hållna i harmonisk färgskala. Han
är dessutom en utomordentlig skicklig tecknare. — Malmö.

ÖHDÉN, ARNE Edvard, målare, tecknare, grafiker, dekoratör, f. 1919 i Sthlm. Studier vid Academie Libre,
Sthlm, och för S. Munthe-Sandberg. Studieresor till Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Grekland och Tanger.
Arbetat med figur- och landskapmotiv i olja, pastell, akvarell, teckning och litografi. Även tecknat i Sthlms
dagspress och tidskrifter som bl. a. ”All världens berättare”, ”Vecko-journalen”, ”OBS!”. — Repr. i Sthlms
stadsmus. med pasteller och ett grafiskt blad.

ÖHLIN, Ivan ERIK,

målare, grafiker och tecknare, f. i Stockholm 1909; stud. vid akademien och utlandet. Han har utfört molnstudier,
träd-och stenstudier etc., intimt uppfattade, och säkert tecknade. — Repr. i N. M., H. M. K. och Tessininstitutet,
Paris. — Stockholm.

ÖHLUND, BERTIL Alexander, målare, tecknare, grafiker, f. 1923 i Solna. Studier vid Otte Skölds målarskola,
akademien och i Paris. Studieresor i Europa. Lärare vid Gerlesborgsskolans sommarterminer i Frankrike 1965—
66. ö. sysslar huvudsakligast med rörelser i en abstrakt stil. Off. arbeten: 32 målningar i Sv. Amerika-linjens
båtar, oljemålningar i Nacka nämndhus och Nacka lasarett. — Repr. bl. a. i Örebro mus. och Hallmarks mus. i
New York. — Saltsjö-Duvnäs.

ÖHRSTRÖM, Karl EDVIN, skulptör, konsthantverkare, f. i Burlöv, Skåne, 1906; studier vid H. K. S. och
akademien i Sthlm samt under resor i Frankrike, Italien, Belgien, England o. Tyskland. Han har modellerat
porträttbyster samt figurer, bl. a. i bly och terrakotta. Framför Karolinska sjukhuset i Sthlm finnes av honom Vid
sjukhusets grindar, Hantverksste-nen (Hantverksinst., Sthlm), Kungastenen (Halmstad), och i Halmstads rådhus
har Ö. utfört en vägg i skulpterat glas och i Malmö stadsteater en relief i glas, 1963—64 den 37 m. höga skulp.
”Kristall, vertikal accent i glas och stål”, segrande tävlingsförslag till Sergels Torg, Sthlm färdig 1974. — Repr. i
N. M., Mo. M., Arkivet i Lund, Röhsska museet, Göteborg samt i Halmstads, Helsingborgs och Kalmar mus. och
Metropolitan Mus. i New York. — Saltsjöbaden.

ÖHRSTRÖM, Åke EINAR, målare, tecknare, f. i Trelleborg 1901, autodidakt. Han har i olja målat porträtt och
stilleben, dessutom särdeles linjesäkra figursaker och väl träffade porträtt i blyerts. — Malmö.

ÖHRSTRÖM, LENNART Ingemar, målare, tecknare, grafiker, f. 1938 i Sthlm. Studier vid Gerlesborgsskolan i
Sthlm och vid Valand. Studieresor till Frankrike, Grekland, Polen, Italien och Holland. Arbetat i skiftande
tekniker, som grafiker främst med torrnålsgravyr, etsning och färgetsning. — Repr. med grafik i N. M. och G. K.
M.
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ÖHRSTRÖM, ULF,

målare, keramiker, f. 1939 i Norrköping. Studier vid Konstfack och akademien. Studieresor till Holland,
Frankrike, Italien, Tyskland, England, Schweiz och Sovjet. Utvecklingen i hans konst har gått via naturalism,
abstrakt sensualistisk surrealism till en socialt medveten konst. Utfört en keramisk dekor på en vägg i Köpings
nya simhall 1964. — Repr. i Mo. M.

ÖHVALL, JOHN Robert Emanuel, målare, f. i Össjö, Skåne, 1883, d. 1957 i Lur, studerade för Wilhelmson
samt under resor i Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Schweiz. Han har målat landskap, vanligen med
motiv från nordöstra Skåne, ofta bokskogar, gamla gårdar, vinterstämningar etc. Utförandet är vårdat med väl-
stämd kolorit. — Representerad i L.U.K., Tomelilla och Trelleborgs museer och Broby hembygdsmuseum.

ÖJAMÄSTAREN,

en till namnet okänd skulptör, verksam på Gotland under 1270-talet. Hans förnämsta arbete, efter vilket han
uppkallats, är ett triumfkrucifix med ring omkring av tätt sammanställda lovsjungande änglar i öja kyrka på
Gotland. Det utsökta arbetet är tydligt influerat av fransk gotik.

ÖLLINGER, ALOIS,

målare, f. i Schärding, Österrike, 1925, autodidakt. Han har mestadels i pastell utfört mariner och stilleben, väl
komponerade och i harmonisk färg. — Mariestad.

ÖMAN, ASTRID Maria, f. Anckers, målarinna, f. i Stockholm 1891, d. 1953 i Sthlm, har studerat vid tekn.
skolan, H. K.

S., Althins målarskola och akademien, resor i Frankrike. Hon har utfört landskap, ofta strandpartier från
Normandie med klippor, tidvatten o. s. v.

ÖMAN, Johan HARALD Torbjörn, målare, f. i Örnsköldsvik 1906, d. där 1946, studerade på Wilhelmsons och
Otte Skölds målarskolor. Han har målat porträtt, figurtavlor, ofta med norrländska bondtyper, landskap med
industrianläggningar samt stilleben.

ÖHMAN, JOHN Erik, målare, grafiker, f. i Huskvarna 1919. Autodidakt. Utf. nyexpressionistiska bilder, collage
i starka färger. Off. arb.: Lands-tingssjukhuset Söderhamn, Sofia Magdalena ålderdomshem Gävle. — Repr. i
mus. i Gävle. — Hagaström.

ÖMAN, Carl JOSEF,

målare, grafiker, f. å Ljusterö, Stockholms län, 1884, d. i Stockholm 1944, har studerat på akademien, i Paris,
Düsseldorf och Berlin. Han har utfört porträtt samt landskap med motiv från Stockholms skärgård, stadspartier
från Paris och Marseilles och landskap från Bretagne och Normandie. — Repr. i N. M.

ÖNSTAD, Albert BERNHARD, målare, f. i Norderön, Jämtland, 1895, har studerat vid Althins och
Wilhelmsons målarskolor, akademien och i Paris. Han har utfört porträtt, figursaker, interiörer och landskap.
Koloriten är genomgående väl-stämd och blond. — Repr. i Östersunds museum och Västerås Konstförening. —
Stockholm.

ÖQUIST, SIMEON,

målare, f. i Sundsvall 1868, d. i Sundbyberg 1955, har genomgått akademien. Ö„ har målat porträtt, bl. a. konung
Gustaf (ett i kgl. slottet, ett i Frimurarorden, båda i Sthlm), naket, historiska motiv samt folklivsbilder från
Norrland.

ÖRBO, KARL Gustaf, målare, grafiker, intendent för Sv. allm. konstfören. 1944, f. i Brunflo, Jämtlands län,
1890, d. 1958 i Sthlm; studier vid tekn. skolan i Stockholm, akademien och i England, Frankrike, Tyskland och
Italien; teckningslärare i Sthlm från 1924. Han har målat figurer i interiör, fönsterutsikter och landskap, vanligen
med figurer, t. ex. Böna fyr, Marsdag utanför Gävle samt Snösmältning; även porträtt. — Representerad i N. M.,



Mo. M., W. och flera landsorts-museer.

ÖRJAND, Enar BERTIL Erland, målare, reklamtecknare, f. i Karlskrona 1918, studier i Stockholm. Han har i
olika

34 — Svenska konstnärer
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teknik utfört skärgårdsbilder samt teckningar för tidskrifter, reklam etc. — Innehar reklamkonstskola. — Malmö.

ÖRN, BO,

målare, tecknare, grafiker, f. 1949 i Vasa, Finland, har studerat grafik i Tyskland samt måleri för Lars Sjöström.
Studieresor till Frankrike, Tyskland, Italien och Österrike. Under en period bosatt i Spanien. Bo örn arbetar i
tunna färgskikt med mjuk fördrivning och ljuset som central funktion. Han har en stiliserad kosmosrealism med
dramatiska rumsperspektiv. — Som grafiker har Ö. arbetat med linoleumsnitt, träsnitt och litografier. —
Göteborg.

ÖRN (Öhm), JACOB, fajansmålare, f. 1731, d. 1799 i Sthlm. Kom på 1740-talet till Rörstrandsfabriken. I
mycket stor utsträckning sysslade han med det nya flintporslinet, som började tillverkas på 1770-talet och som
utträngde fajansen. — Repr. i N. M. med en skål med lock från 1770-talet, som är ett typiskt ex. på tidigt svenskt
flintporslin med knottrig gåshudsliknande mönstring.

ÖRN, TRYGGVE Hennk, målare, tecknare, f. i Lillehammer, Norge, 1919; mest stud. på egen hand i Paris,
Italien, Spanien, Nordafrika etc. Han har med dragning åt abstrakt utfört motiv med klippor och hav, hus och
träd. — Repr. i Mo. M. och Hudiksvalls museum. — Västerhaninge.

ÖRNBECK (Ömbech), LEONARD, målare, f. i Stockholm 1736, d. där 1789. Han studerade hos C. G. Pilo i
Köpenhamn och utbildade sig till en skicklig porträttmålare — var särskilt framstående som miniatyrist;
professor vid akademien i Sthlm 1783. Ett par arbeten av Ö. finns i G. K. M.

ÖRNEBÄCK, LENNART Vilhelm, målare, grafiker, f. i Karlskrona 1905; har studerat vid akademien. Han har
utfört porträtt och figurtavlor med nordiska typer samt landskap, gärna med kustmotiv med klippor. —Repr. i
Mo. M., H. M. K.,Tes-

sin, museet i Karlskrona. — Karlskrona. — Karlskrona.

ÖRNSÅTER.

1. Herman EUGEN Ö., målare, skulptör, f. i Jönköping 1889, d. 1953, stud. i Stockholm och Paris. Han har
utfört porträtt och figurkompoositioner i olja eller modellerat sådana. — Repr. i kgl. slottet, Stockholm.

2. LJLY Carlo t ta Margareta Ö., den förres maka, målarinna, f. i Sthlm 1897, har studerat på egen hand. Hon har
utfört landskap och blomsterstycken. — Abrahams-berg.

0RSKOV, Willy,

skulptör, tecknare, grafiker, f. 1920 i Århus. Började 1954 skulpturstudier vid Valand. Studieresor till Grekland,
Italien och Frankrike. Han gör strängt avvägda finmekaniska abstraktioner av profiler, gavlar, vinklar. Den
verklighet som intresserar honom är staden och trafiken. Publicerat flera artiklar i svenska och danska
konsttidskrifter. Utfört en skulptur 1967 på polishusets gård i Lund. — Repr. i N. M., Mo. M., Göteborgs stads
samling, Århus mus. och Louisianamus.

ÖRTENHOLM, Johan Axel GÖTRIK, målare, f. i By, Dalarna, 1913, har studerat på akademien. Han har målat
landskap, ofta med motiv från Västkusten, särskilt Marstrand. Utfört stenmosaik i Dals-Ed, trapphusmåln. i
Folkets Hus i Eskilstuna m. m. — Repr. i N. M., Mo. M., Jönköping och Västerås museer. — Stockholm.



ÖRTENHOLM, TORD, målare, tecknare, f. i Höganäs 1908, genomgått H. K. S., teckningslärareexamen,
studieresor i utlandet. Han har målat figurtavlor, landskap med motiv från Skåne samt blommor. Koloriten är
genomgående välstämd. — Åstorp, Skåne.

ÖRTENSTRÖM (ursprungligen Carlsson), Sven Gunnar,

målare, tecknare, f. 1911 i Sthlm. Studier vid Tekn. skolan, E. Berggrens elevateljé och Konstfack. Studieresor
till Tyskland, Holland, Frankrike och Danmark, ö. har i
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teckning och målning främst ägnat sig åt ett slags steriliserat naturalistiska miljöskildringar och socialreportage
från arbetarnas och skolbarnens värld. — Repr. i N. M., Sthlms stadsmus., Sthlms stads samling och
Sundbybergs stadshus.

ÖST, NILS Fridolf,

målare, f. i Folkäma, Dalarna, 1908; studier hos Berggren, i Paris o. s. v. Bland hans arbeten märkas altartavla i
Fagersta, Jungman (Västerås museum), hamnbilder, blommor o. s. v. — Även repr. i Åbo mus. — Fagersta.

ÖSTBERG, RAGNAR, arkitekt, f. d. professor, f. i Stockholm 1866, d. där 1945; studerade vid tekn. högskolan
och akademien samt under resor i Förenta Staterna, Frankrike, Italien, Grekland, England och Spanien; professor
i arkitektur vid akademien 1922—32. Han har ritat ett flertal förnämliga privatbostäder i huvudstaden, vidare
Östermalms nya läroverk, Patent- och registreringsverkets byggnad samt Sjöhistoriska museet, allt i Stockholm,
Odd Fellowordens byggnad i Nyköping, Zornmuseet i Mora, Eldbe-gängelseanläggningen i Helsingborg, Kalmar
läroverk o. Värmlands nationshus i Uppsala m. m. ö:s ståtligaste skapelse är dock Stockholms stadshus, som med
sina lugna tegelytor, mäktiga resning och skickliga inpassning i stadsbilden är en av vårt lands allra
förnämligaste byggnader. Han har även ritat rumsinredningar, möbler samt monument över August Blanche i
Sthlm.

ÖSTBERG, SVEN Ingvar, målare, f. i Venjan, Dalarna, 1908; studier hos Otte Sköld och under resor, bl. a. i
Frankrike. Han har i naivistiskt manér utfört figurtavlor och landskap. — Mora, Dalarna.

ÖSTER, Hugo RICHARD, målare, f. i Österby bruk 1916; autodidakt. Han har i olja och akvarell samt blek
kolorit målat landskap med motiv från Uppsalatrakten, t. ex. Uteservering, och interiörer fån växthus. — Repr.
bl. a. i Upplands konstfören:s saml. — Uppsala.

ÖSTERBERG, AGDA Elisabeth, textilkonstnärinna, målarinna, tecknare, f. 1891 i Sthlm. Studier vid Althins
målarskola och vid H. K. S. Anställd 1914—22 på Handarbetets vänner i Sthlm, senare ledare för textilateljén
Libraria i Sthlm. Startade egen ateljé i Värnhem 1933, där hon i samarbete med sin man byggde anläggningen
Tre Bäckar, hem och verkstad varifrån textilier har utgått till ett par tusen kyrkor i Sverige, ö. arbetar dels i en
naturalistisk stil, dels i sträng form, i höga och rena färgtoner i fasta komp. Bland kyrkliga arbeten kan nämnas
mässhake för Jakobs kyrka 1933, och ”Sjunde inseglet”, broderi i guld och silke för Gustaf Adolfs kyrka i Borås.
— Repr i W. med flossamatta.

ÖSTERBERG, Karl AXEL Frednk, målare, grafiker, f. i Vaxholm 1866, d. 1952 i Sthlm, elev vid tekn. skolan i
Sthlm samt hos Tallberg. Han har bl. a. utfört intimt uppfattade akvareller med fåglar.

ÖSTERBERG, Johan Sten-Alf RAGNAR, tecknare, f. i Stockholm 1898, har utfört ett stort antal illustrationer
och skämtteckningar, även i akvarell (sign. ”dewet"). — Mälarhöjden.

ÖSTERBLOM, BENGT Olof Valter, målare, f. i Stockholm 1903, har studerat i Berlin och Paris. Han har utfört
surrealistiska ”själens landskap", t. ex. Kvinna med fullmåne, Vit doft, Karta över magiskt land och Röd fisk. —
Repr. i Norrköpings mus. och Arkivet i Lund. — Stockholm.

ÖSTERGREN, GÖRAN, målare, konsthantverkare, f. 1937 i Sthlm. Studier i Konstfack och konststudier i



England, Frankrike, Spanien, Marocko och Italien. Hans bilder i olja, gouache, plastfärg och collage, är ofta
resultat av ett personligt reflekterande av situationer och aktualiteter. Ö. vann en tävling vid Konstfackskolan om
brudkrona för Drottningholms slottskapell 1966. — Repr. i Stockholms stads samling och i Svenska
Handelsbanken.
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ÖSTERGREN, HARALD August, målare, konsthantverkare, f. i Stockholm 1888, stud. vid akademien och i
Tyskland (keramik). Bland hans arbeten märkas porträtt samt landskap från Öland, Gotland o. Västkusten, ö. hat
även utfört ke-ramiska arbeten 1923—47 vid Uppsala-Ekeby AB. — Spånga.

ÖSTERGREN-StnM, MAY BRITT Linnéa,

målare, grafiker, f. 1920 i Oxelösund, studerat måleri och teckning vid ABC-skolan o. ABF samt grafik för Mats
Ergon. Hon målar naturstudier, blommor och kustlandskap. I grafiken har uttrycksmedlet varit linjeetsning och
akvatint i små upplagor. — Sollentuna.

ÖSTERLIN, Sten ANDERS Evert, målare, tecknare, f. i Malmö 1926, utbildad på egen hand. Han har utfört i
olja eller tempeta fantasibilder med abstrakta motiv: Nattens broar. Drömbild etc. 1945—56 medlem av gruppen
”Imaginis-terna”. Off. arb.: Vägg T-Centralen, Sthlm. — Rept. i Mo. M., M. M., Kristianstads, Ystads och
Jönköpings museer och Arkivet i Lund. — Malmö.

ÖSTERLIND, Erik August ALLAN, målare, grafiker, f. i Sthlm 1855, d. i Paris

1938. Han studerade vid akademien och sedan vid konstskola i Paris; resor i Frankrike, Spanien och Italien. Var
bosatt i Frankrike sedan 1877 till sin död. Han har i olja och akvarell utfört psykologiskt uppfattade porträtt,
figurtavlor och särskilt genre med motiv från franska bygator, interiörer o.s.v. Nämnas må: En dödsbädd i
Bretagne (N. M.), En olyckshändelse, fransk bygata. Råttfångaren från Hameln och Ko-mjölkning (alla i
G.K.M.), Dopet (Ate-neum, Helsingfors), Sorgehus i Bretagne, Vid dagens slut, Vattningsplatsen o. Bre-tagneska
bondkvinnor (samtl. inköpta av franska staten). Som grafiker har ö. utfört förnämliga etsningar i färg, särskilt
med motiv från Spanien (sådana i N. M ). Ö:s arbeten äro i allmänhet hållna i en fint nedstämd kolorit med lätt
och säkert tecknade figurer, på ett naturligt sätt insatta i miljön.

österlund

ÖSTERLIND, FRITZ Salomon, akitekt, f. i Hörby, Skåne, 1885, utbildad vid tekn. skolan i Malmö och
akademien i Köpenhamn; lärate vid tekn. yrkesskolan i Malmö. Han har ritat ett stort antal privatbostäder i Skåne
samt flera bostadshus i Malmö. — Malmö.

ÖSTERLUND, BERT Olov, målare, f. 1912, autodidakt. Han har framför allt utfört välstämda kanal- och
hamnmotiv, bakgårdar samt skogspartier i sol och snö. — Göteborg.

ÖSTERLUND, HERMAN, målare, f. i Högseröd, Skåne, 1873, d. 1964 i Malmö, studerade vid akademien samt
under resor i Tyskland, Holland, Frankrike, Spanien och Italien. Han har målat naket i landskap och interiör samt
framför allt landskap: skogsinteriörer och motiv från Kullaberg, dessutom mariner från skånekusten. Ö:s dukar
utmärkas av säker teckning och väl sammanhållen kolorit — en lyrisk stämning är ej sällan märkbar. — Repr. i
N. M., M. M., L. U. K. och Helsingborgs museum samt Tomelilla konstsaml.

ÖSTERLUND.

1. JOHN Erik Ö., målare, f. i Stockholm 1875, d. 1953; har studerat vid H. K. S., akademien samt under resor i
ett flertal europeiska länder. Han har utfört stadsmo-tiv, särskilt från Visby, samt landskap, ofta från Västkusten
(ett i N. M ), dessutom de-kotativa väggmålningar i Sv. handelsbanken i Sthlm och Upplands ensk. bank i
Uppsala. Ö. har även restaurerat ett flertal medeltida kalkmålningar i svenska kyrkor. — Repr. i G. M. H., U. B.,
Karlstads mus. och Hälsinglands mus. i Hudiksvall.

2. Marie Sophie MATHILDE Ö., f. Wi-gert, den förtes hustru, målarinna, författarinna, f. ¡Jönköping 1873, d. i



Uppsala 1943, har studerat vid akademien samt i Paris. Hon har utfört välstämda genretavlor, kyrkointeriörer
med motiv från Visby samt landskap. Bland hennes målningar må nämnas: Huset med de gröna luckorna (Mo.
M.) samt Utsikt över Visby (museet i Uppsala).
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1. Carl EMIL Ö., målare, f. i V. Vingåker, Södermanland, 1870, d. i Stockholm 1927. Han studerade vid
akademien samt under resor, bl. a. i Frankrike, Spanien och Italien; v. professor vid akademien 1914. ö. har
huvudsakligen målat porträtt, t. ex. Damporträtt och Konstnären Edward Rosenberg (båda i N. M.), R. Nordstedt
(akademien) och Oscar II (L. U. K.). Han har även utfört ett par ledigt hållna grupptavlor: I min atelier och Iduns
nämnd. Psykologisk skarp blick och tekniskt kunnande utmärker vanligen Ö:s dukar. — Repr. även i Gripsholm.

2. Gustaf BERNHARD Ö., den förres tvillingbror, målare, d. i Stockholm 1938. Han studerade vid akademien
samt under resor i Holland, Frankrike, Italien och Belgien. Liksom brodern var han en framstående
porträttmålare, bland vars vederhäftiga dukar må nämnas: Albert Merat (N. M ), Jonas Lie (G. K. M.),
Gellerstedt och Looström (båda i akademien), Gustaf V (Stockholms slott) och Exdrottningen av Spanien. —
Även repr. i M. M., Örebro mus., U. B., Hallwylska mus.

ÖSTUHN, BARBRO Margaret, målarinna, f. 1930 i Sthlm. Gift med konstnären Öyvind Fahlström. Studier vid
Konstfack, H. K. S. och akademien. Flera studieresor i Europa och efter sitt giftermål mest vistats i New York.
Hennes tidigare måleri var inriktat på abstraherade husvolymer och landskap i svala jordklanger. Utför senare
med hårdhet, massivitet och snabbhet, porträttansikten av byggnader, broar och parker i slagkraftigt stiliserade
arkitekturformer. — Repr. i Mo. M. med oljemålningen ”Pantbank” 1962.

ÖSTLUND, Marme Valfrid, målare, tecknare, f. i österfärnebo, Gävleborgs län, 1904, d. 1957 i Norra Valbo.
Han har utfört dekorativa vägg- ock takmålningar i flera offentliga byggnader samt gjort illustrationer till sagor
samt mönsterteckningar för tapettryck, textilier m. m. — Repr. i Gävle museum.

ÖSTLUND, STAFFAN Johannes, skulptör, målare, tecknare, f. 1924 i Ho-fors. Studier vid Tekniska skolan och
akademien. Studieresor till Frankrike, Spanien, Italien. Ö. har anammat ett non-figurativt manér för sina
koloristiska tolkningar och visioner. Som skulptör har han främst arbetat med svetsad kopparplåtpas-tik. Utfört
mosaiker i länslasarettet, Enköping, bronsskulp. ”Flicka med fåglar” och ”Justitia” för Tunåsens sjukhem resp.
Norra domsagan, Uppsala, fontänskulptur vid Länslasarettet i Enköping m. m. — Uppsala.

ÖSTMAN, HANS Ertk Torsten, målare, grafiker, f. i Själevad 1931. Autodidakt. Studieresor Finland, Danmark,
Frankrike, Spanien etc. Ett sensuellt måleri, horisontella-vertikala former, detaljerade kopparstick. Off. arb.: Falu
stads saml., Kopparbergs läns saml. — Repr. i mus. i Falun, Hudiksvall, Örebro. — Falun.

ÖSTMAN, JOHN Theodor, målare, f. i Granvåg, Sollefteå, 1890, d. 1959 i Filipstad, utbildad på egen hand. Han
har utfört oljemålningar av varierande art: figurkompositioner, landskap och stilleben. —- Repr. i mus. i Karlstad
och Halmstad, Karlstads Folkets Hus och Filipstad stad.

ÖSTMAR, Erik TOMMY, målare, tecknare, skulptör, f. 1934 i Finspång i Östergötland. Studier vid
Slöjdföreningen och vid akademien. Studieresor i Europa. Hans måleri präglas av figurer, skogsinteriörer och
köksstilleben med brödrostar och kokkärl som är expansiva och dynamiskt ornaméntala. — Representerad i Mo.
M.

ÖSTRÖM, FOLKE August, målare, f. i Göteborg 1892, har studerat på Valand, hos Wilhelmson i Sthlm, i Paris,
Spanien och Italien. Han har utfört figur-tavlor, t. ex. Fiskmånglerskan, svenska ga-tumotiv samt vederhäftigt
hållna landskap och mariner från Frankrike och Spanien. — Repr. i N. M., G. K. M., Umeå, Gävle och Uddevalla
mus. — Havstensund.



533 



Digitaliserad av Projekt Runeberg och publicerad på
http://runeberg.org/svekonst80/.

Konverterad till .pdf, .epub, .mobi och .txt av Arkivkopia och publicerad på
https://arkivkopia.se/sak/runeberg-svekonst80.

Filen skapad 2018-12-17 12:22:59.259904


