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1863 började man i Am-
sterdam att planera 
för ett nytt national-

museum för den konstsamling som den 
holländska staten redan påbörjat byg-
ga 1798. Vid tidpunkten befanns den i 
Trippenhuis, ett vackert 1600-talsslott, 
som dock var allt för olämpligt att här-
bärgera den snabbt växande konstsam-
lingen. En arkitekttävling utlystes, men 
inga förslag tycktes hålla måttet. En ny 
tävling anordnades först 1876, och den 
redan mycket framgångsrike och väl eta-
blerade holländske arkitekten J.H. Cuy-
pers (1827-1921) tog hem kontraktet. 
Cuypers var beryktad för sina monu-
mentala, nygotiska kyrkor och monu-
ment (idag är han kanske bäst ihågkom-
men för Amsterdams Centralstation).

Redan samma år som tävlingen avgjor-
des sattes det första spadtaget i jorden. 
Sex år senare stod museet färdig. Staden 
hade upplåtit land kostnadsfritt mot att 
man öppnade för genomfartstrafi k via 

byggnadens centralaxel, vilket Cuypers också 
tog hänsyn till i ritningarna. Resultatet är en 
vacker portal som öppnar vägen från Amster-
dams historiska stadsdel till de stadens södra 
distrikt. I tävlingskriterierna fanns även krav 
på att den nya byggnaden väl skulle tjäna som 
både förvarings- och utställningsplats för Ne-
derländernas historiska och konstnärliga arv. 

grupperades kring två gårdar för 
att underlätta orienteringen för 
besökarna.

Officiell invigning hölls den 
13 juli 1885, och var vid tidpunk-
ten Hollands största museum. 
Under de följande åren vidtogs 
en rad förändringar och en hel 
del utbyggnad. Men alltså ingen 
så omfattande som den som nu 
genomförts. 2003 fi ck den spanska 
arkitektbyrån Cruz y Ortiz uppdra-
get att uppgradera muséet till en 
nätt kostnad av motsvarande 3,5 
miljard kronor.

Redan den ljusa och spatiösa entrén är 
anslående; besökaren inträder i ett enormt 
glastäckt atrium (tidigare en av nämnda 
gårdar). Helt ny är också den asiatiska 
paviljongen där 350 orientaliska föremål 
från 2000 f.kr – 2.000 e kr fi nns på display. 
Den är helt gjord i sten och glas, och är 
omgiven av vatten.

De 80 gallerierna har med den fran-
ske arkitekten Jean-Michels Willmottes 
känsliga hand kombinerat 1800-talets 
ursprungliga grandiositet med en modern, 
ren och eff ektiv design.

När det gäller presentationen av Rijks-
museums samlingar har man tvivelsutan 
ägnat energi och tankemöda åt både este-
tik och pedagogik. Upplägget är för besö-
karen en resa genom nederländsk konst 
och historia, från medeltid till 1900-tal. A  M  F 
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Som formspråk valde Cuypers en 
eklektisk historisk stil med framför allt 
arkitektoniska uttryck från gotiken och 
renässansen – allt i avsikt att spegla landets 
storslagna förfl utna. Man sparade heller 
inte på utsmyckning och ornamentik 
för de 330 salarna. Gallerierna i Rijks-
museums rektangulära plankonstruktion 

Landets historia har satts i en internationell 
kontext och berättas kronologiskt genom 
fyra våningsplan.

Föga förvånande, men också högst moti-
verat, ägnas hela 30 gallerier åt ”the Golden 
Age”, dvs den period då den lilla merkantila 
nationen var världsledande beträff ande han-
del, vetenskap, geografi ska landvinningar och 
inte minst konst. I museets centrum fi nner 
vi också de allra främsta mästerverken från 
denna tid, av konstnärer som t ex  Vermeer, 
Rembrandt, Frans Hals och Jan Steen.

När vi ändå är på plats passar vi på att lite 
titta närmare på några av dem:

• Nattvakten (1642) av Rembrandt van 
Rijn, (1606-1669), olja på canvas. Det 
är kanske muséets allra främsta målning. 
Rembrandt kom från enkla förhållanden 
och reste aldrig utanför Holland för att 
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Efter ett decennium av ombyggnation, renovering och restaurering 
slog så Rijksmuseum i Amsterdam upp sina dörrar den 13 april 
tidigare i år. Sällan tidigare har ett nationalmuseum genomgått ett 

sådan stor förändring både vad gäller ombyggnad och presentation 
av sina föremål. Vi gör ett besök för att se vad Rijksmuseum version 
2.0 har att erbjuda.

gå i lära i Italien som brukligt var 
under denna tid. (Det finns ett 
talande uttryck: ”Det var då de 
holländska målarna såg Italien, som 
de upptäckte sig själva”.) Somliga 
menar att det just detta som ledde 
fram till hans särskilda utryck vad 
gäller stämningar och känslodjup. 
Å andra sidan är denna teknik 
som han blev en sådan mästare i 
ursprungligen italiensk, chiraoscuro, 
konsten att skapa kraftigt ljus och 
skugga. Nattvakten heter egentligen 
Kapten Frans Banning Cocqs skytte-

kompani, och beställdes av kaptenen och 
hans män (man betalade 100 guilds var). 
Det nuvarande namnet fi ck tavlan långt 
senare då den börjat mörkna. Tavlan har 
dock renoverats och återfått sitt ursprung-
liga ljus. Några detaljer: 1. Kapten Frans 
Banning Cocq själv och bredvid honom 
är hans närmaste man Willem van Ruy-
tenburgh. 2. Rembrandt har målat in 
sig själv i tavlan, vilket han ofta gjorde. 
Tillsammans med alla självporträtt fi nns 
idag 86 målningar av honom. 3. Clair-
obscure: Ett exempel på chiraoscuro, den 
starka kontrasten mellan ljus och mörker, 
vilket skapar rymd och dramatik. 4. En 
fl icka klädd i guld. Hon är gillets maskot 
och den döda fågeln är en referens till dess 
symbol. Hon anses ha drag som minner 
om Rembrandts älskade hustru, Saskia, 
som gick bort allt för tidigt.

Valletta waterline
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• Mjölkjungfrun, Het Melkmeisje (c1658), 
olja på canvas, av Jan Vermeer van Delf 
(1632-1675). 

Vermeer var mycket uppskattad (men 
även misskänd) av sin samtid för att i slu-
tet av sin levnad helt falla i glömska. Inte 
förrän 1866 då han uppmärksammades 
i konsttidskriften Gazette des Beaux-Arts, 
fi ck han sin rättmätiga plats på konst-
parnassen. I början av sin karriär var han 
influerad av Gerrit Dou (1613-1675) 
och dennes realism, men i sina mogna 
arbeten har han lämnat chiraoscuro som 
då blivitersatt av relief och djup.

Vermeer verk är fyllda av koncentra-
tion, stillhet, intimitet och inte minst 
anspråkslöshet. Han fångar inte skeenden 
som de fl esta andra samtida konstnärer, 
utan ett stilla ögonblick hos en person 
eller liten grupp människor. Intensiteten 
är inte avhängigt motivet, utan av den li-
delse som konstnären själv är besatt av. De 
alldagligaste sysselsättningar får därmed en 
naturlig storhet.

Vermeer använder en begränsad palett, 
ofta klara primärfärgeri rött, blått och gult, 
gärna med de varma och kalla tonerna 
intill varandra. Det fi nns idag endast 34 
målningar med säker Vermeer-attribuering 
och tre som är omtvistade.

I Mjölkjungfrun, som sägs vara Ver-
meers sista målning från de danande åren, 
samspelar de taktila och optiska upple-
velserna eff ektfullt. Målningen är nästa 
fotografi sk i sin realism och ljussättningen 
är ytterst subtil: Skuggan är bara en färg 
bland andra. De ljusa färgerna framhävs 
av väggen där en hel skala av vita och grå 

toner fl yter samman (röntgenfoto har avslöjat 
att Vermeer först hade målat dit en tavla, 
liksom en sykorg bredvid fotvärmaren på 
golvet). Mjölkjungfrun (egentligen ett köks-
biträde som häller upp mjölk) själv står fullt 
belyst vid fönstret för att bättre se sin enkla 
brödgrötstillredning. Kompositionen bygger 
på två diagonala linjer som möts i jungfruns 

högra handled. På så vis får Vermeer 
betraktaren att fokusera på upphällandet.

Vermeer kan ha velat använda mjölk-
jungfrun som en erotisk allusion. Det 
fanns vid tiden en föreställning om mjölk-
jungfruns (och köksbiträdens) tillgänglig-
het, som naturligtvis speglade obalansen 
mellan uppvaktande herrar från bättre 
omständigheter, och fl ickor från enklare. 
Det var inte ovanligt att av dessa kvinnor i 
dåtidens holländska måleri porträtterades 
i avsikt att väcka betraktarens amorösa 
tankar. Jungfruns uppvikta ärm visar vit 
hud som annars borde vara täckt, och en 
antydan till ett leende kan för den invigde 
tolkas som en subtil invit. Hennes yppiga 
form leder tanken till Rubens kvinnor. 
Kannor som lutades framåt på det sätt 
som kan betraktas här, kunde i holländskt 
och fl amländskt måleri referera till den 
kvinnliga anatomin.

Nere till höger ser vi en kakelplatta med 
Amor och hans båge. Fotvärmaren inne-
hållande en het kolkanna syftade i dåtidens 
gengremåleri kvinnlig åtrå (eftersom de 
inte bara värmde fötterna utan allt under 
en kvinnas långa kjolar). På kakelplattan 
bakom till höger anas en vandrare med en 
ryggsäck, vilket kan antyda att jungfrun 
drömmer om en frånvarande älskare.

Foton: M
agnus Forslin
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This watercolour painting was used to 
in a book about pirate history circa 1970. 
This is a portrait of Piyale Pasha. In 1554 he 
captured the islands of Elba and Corsica 
with a large fl eet which included famous 
Ottoman admirals like Turgut Reis and 
Salih Reis. The following year Sultan Sulei-
man the Magnifi cent assigned him with 
the task of helping France against the 
Spaniards upon request by the mother of 
King Francois II, and Piyale Pasha set sail 
on 26 June 1555. 

The Ottoman fl eet met the French fl eet 
at Piombino and successfully repulsed a 
Spanish attack on France while con-
quering several Spanish fortresses on 
the Mediterranean Sea. In 1568 he was 
promoted to Vizier, becoming the fi rst 

toner fl yter samman (röntgenfoto har avslöjat högra handled. På så vis får Vermeer 

Rijksmuseum fakta
• 8.000 föremål
• 800 år av holländsk konst
• Samlingarna omfattar ungefär 6.500 tavlor,
  90.000 föremål, 150.000 fotografi er samt
  700.000 trycksaker.
• Tyngsta föremål: Frenzy (ca 1650-1660) 
   av Artus Quellinus, 1.887 kg
• Största föremål: Slaget vid Waterloo (1824) 
   av Jan Willem Pieneman, 823x576 cm
• Antal gallerier i huvudbyggnaden: 80
• Total golvyta: 44.500 m2

Stora hallen

• Vinterlandskap med skridskoåkare, 
(c1608), olja på pannå av Hendrick 
Avercamp (1585-1634). 

Avercamp föddes i Amsterdam men kom 
att leva och verka i staden Kampen efter 
familjens  fl ytt 1586. Han föddes döv-
stum och kom att kallas ”de Stomme van 
Kampen” (Den Stumme från Kampen). 
Han är framför allt känd för sina vinter-
stämningar för vilka han nästan uteslu-
tande kom att ägna sig åt efter en kortare 
lärlingsperiod i Amsterdam 1614. Det är 
framför allt, liksom exemplet nedan, fråga 
om grupper av folk engagerade i olika 
aktiviteter på isen. Motivet var populärt 
redan på 1500-talet, exempelvis ägnade 
sig gärna både Pieter Bruegel den yngre 
och den äldre åt detta måleri. 

Avercamps tidiga målningar var fyllda 
av små berättelser och upptåg, av vilka 
några kanske skulle kunna uppfattas av 
vissa betraktare som otillständiga, som den 

här aktuella målningen. Stilen anses präglad 
av en hög horisont. Färgen ljus och klar, 
ibland nästan kattögsskiftande. Perspektivet 
arakiserat. De små svarta fi gurerna är liksom 
trädens grenar i stark kontrast mot den vita 
bakgrunden. Senare i sin karriär skulle at-
mosfären få större betydelse och horisonten 
placeras längre ned.

Vinterlandskap med skridskoåkare är en 
av de tidigaste stora målningarna med detta 
motiv i Rijksmuseum. Avercamp målade sina 
vinterbilder året om, dels från skisser, dels från 
minnet. Liksom andra 1600-talskonstnärer 
gick man inte ut i naturen för att måla in situ. 
En kombination av fl era olika skisser gjorde 
att perspektiven inte alltid blev helt realistiska, 
vilket även gäller denna målning. (Huset i 
mitten tycks vara i ögonnivå, medan bryg-
geriet i förgrunden har ett fågelperspektiv.)

Det är disigt väder, ljuset fi ltrerat. Färgerna 
försvinner i bakgrunden och konturerna 
suddas ut. I detta ”atmosfäriska perspektiv” 
skapas djup genom färgjustering, ett exempel 

är träden till höger och vänster om den lilla 
båten i förgrunden – de ger en känsla av 
djup och skapar en s k repossoir (av franska 
repousser ”tränga tillbaka”, ”avskräcka”). 
Det är en beteckning för fi gurer eller fö-
remål i en bilds förgrund, som just tjänar 
till att förstärka känslan av djup i bilden 
och leder blicken mot ett kanske något 
tillbakaträngt huvudskeende.

Utöver skridskoåkare ser vi människor 
engagerade i rad olika aktiviteter. Några 
spelar ”kolf” en sorts ishockey, andra åker 
kälke och seglar. Åter andra måste arbeta. 
Vasskäraren bär ett knippe, ålfi skaren sitt 
ljuster och sin fi sk. Utanför bryggeriet har 
man huggit upp en vak för att få vatten 
till ölproduktionen. Vi ser också en del 
oanständigheter, som fått vissa att tro att 
tavlan är en moralitet som syftar till att 
människan är ute på hal is. Även det sätt 
Avercam signerat tavlan är lite klurigt – det 
är graffi  tin på husvägen: ”Haenric Av”. 
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• Utställningsyta: 14.500 m2
• Museibiblioteket: 5.4 km hyllmeter böcker
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Stillevem met vergulde bokaal (1635), olja på pannå av Willem 
Heda Claesz (1594-1680). Inte mycket är känt om denna konst-
när. Han levde hela sitt liv i Haarlem och anslöt sig 1631 till St 
Lukes guild där han hade fl era tjänster. I början av sin karriär 
målade Heda fl era personporträtt men senare kom han 
att enbart koncentrera sig på stilleben. Heda 
var en mästare på att få ljuset att refl ekteras 
från släta, blanka ytor såsom tenn, silver-
eller mässingsljusstakar. Han målade 
ofta samma objekt i olika målningar, 
som blev är kända som ”banketter” eller 
”frukostar”.




