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Abstract

What is sosaku hanga? A study of the Japanese woodblock print movement’s arrival to Sweden 

during the 1950s and 1960s

Sosaku hanga was a Japanese woodblock print movement active during the first half of the 20th 

century. Described by many as ”modern japanese prints”, the movement introduced radical changes 

to the woodblock printmaking of the Edo era, many of which were the result of its influences from 

European modernism. During the 1950s and 1960s it received international success and reached 

several countries across the world, including Sweden. This thesis examines how sosaku hanga was 

received and treated by various Swedish art institutions during this time. The study looks at, among 

other things, how these institutions relate themselves to the movement’s different elements, and in a

broader sense how Sweden as a western country relates itself to the woodblock prints as non-

western objects. The driving issue revolves around what sosaku hanga becomes at a certain place, 

depending on the qualities of the place as well as itself.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Sosaku hanga var en japansk träsnittsrörelse aktiv under 1900-talets första hälft. Beskriven av 

många som ”moderna japanska träsnitt”, introducerade rörelsen radikala förändringar på Edo-

periodens träsnittsproduktion, varav många var resultat av dess influenser från den europeiska 

modernismen. Under 1950- och 1960-talen fick den internationella framgångar och anlände till flera

länder runtom i världen, inklusive Sverige. Denna uppsats undersöker hur sosaku hanga mottogs 

och behandlades av olika svenska konstinstitutioner vid denna tid. Studien ser bland annat på hur 

dessa institutioner förhåller sig till rörelsens olika element, samt i vidare mening hur Sverige som 

ett västerländskt land förhåller sig till träsnitten som icke-västerländska föremål. Den drivande 

problemställningen kretsar kring vad sosaku hanga blir på en viss plats, utifrån platsens och dess 

egna kvaliteter.
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1. Inledning

I början på 1900-talet uppstod två träsnittsrörelser i Japan: shin hanga och sosaku hanga. Shin 

hanga var en traditionsbunden rörelse som nära följde fotspåren av Edo-periodens ukiyo-e. 

Konstnärerna inom sosaku hanga valde istället att distansera sig till föregångaren genom nya 

metoder och uttryck. Medan träsnittstryck tidigare endast använts som reproduktionsteknik, 

behandlades det av sosaku hanga-konstnärerna istället som en konstform. En enskild konstnär, 

istället för en grupp tillverkare, utförde hela processen från design till snideri till tryckning. Motiven

var av bredare variation, ofta med inkorporering av abstraktion, och teknikerna mer experimentella. 

Dessa urskiljande kvaliteter var till stor del ett resultat av influenser från den västerländska, i 

synnerhet europeiska, modernismen, som konstnärerna kom att ta del av genom magasin, 

utställningar och resor.

Under 1950- och 1960-talen fick sosaku hanga en omfattande internationell spridning. Ett 

av de många länder som fick upp ögonen för rörelsen var Sverige, vars konstinstitutioner kom att ta 

del av den. Nationalmuseum utförde en utställning år 1957 vid namn Hamada, Rosanjin, 

Munakata. Tre Japanska konstnärer av idag. Keramik och träsnitt, som inkluderade verk av sosaku 

hanga-konstnären Shiko Munakata. År 1961 och 1966 förvärvade museet även andra verk av 

diverse konstnärer. Östasiatiska museet förvärvade flera verk, inför och efter utställningen Moderna

Japanska Träsnitt (1964), varav många finns kvar i samlingen idag. 1966 till 1969 utförde 

Konstfrämjandet en vandringsutställning vid namn Sosaku hanga: det moderna japanska träsnittet, 

med ett hundratal verk av sjutton sosaku hanga-konstnärer. Utställningen var geografiskt 

omfattande och besökte ett stort antal platser runtom i Sverige.1

Som konströrelse präglas sosaku hanga av en mångsidig komplexitet, bestående av en 

mängd olika element. Den är en del av Japans långa träsnittshistoria, samtidigt som den utgör en 

markant förändring gentemot tidigare skeden i denna historia i såväl metod, teknik som 

förhållningssätt. Den är starkt influerad av tidiga modernistiska rörelser inom Europa samt 

västerländska idéer om konst och konstnärskap, och är en av Japans första konströrelser att uppstå 

efter landets uppöppnande till omvärlden 1854. Den tillhör mediet grafik, och har ett förhållande till

detta mediums traditionellt låga status gentemot andra konstarter. Dessa olika element påverkade 

hur rörelsen mottogs och behandlades vid dess ankomst till Sverige. En undersökning av varför och 

hur sosaku hanga förvärvades, samlades och exponerades på olika platser vid denna ankomst kan 

ge en inblick inte bara i rörelsens komplexitet, utan även i hur olika museala och dylika institutioner

förhåller sig till komplexiteten.

1 Sosaku hanga ställdes även ut på NK 1966 samt på Vänersborgs museum 1967. Studien avgränsas dock till de tre 
rikstäckande institutionerna, vars bemötanden med rörelsen var dominerande.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen ämnar att undersöka sosaku hangas ankomst till Nationalmuseum, Östasiatiska museet 

och Konstfrämjandet under 1950- och 1960-talen. På grund av rörelsens mångsidighet har den 

möjlighet att vara olika saker på olika platser. I inledningen till Exhibiting Cultures skriver Ivan 

Karp och Steven D. Lavine: ”Every museum exhibition, whatever its overt subject, inevitably draws

on the cultural assumptions and resources of the people who make it. Decisions are made to 

emphasize one element and to downplay others, to assert some truths and to ignore others.”2 Vad 

sosaku hanga är på en viss plats har med andra ord att göra med vilket eller vilka av dess element 

som framhävs och vilka som negligeras, utifrån vad för plats det är. I vidare mening har det även att

göra med hur elementen framhävs eller negligeras. Denna operation är närvarande i alla led i 

behandlingen av föremålen; från indeponering och/eller förvärv, till placering i en samling, till 

exponering genom en eventuell utställning. Det sistnämnda ledet innefattar också föremålens 

mottagande av allmänheten i samband med utställningen. Studiens syfte är att undersöka hur 

operationen såg ut, och således vad sosaku hanga var, på de olika institutioner i Sverige som mottog

rörelsen under 1950- och 1960-talen. Studien ämnar också att jämföra detta med hur rörelsen 

behandlas i Japan. Därmed utgår uppsatsen ifrån följande huvudfrågeställning:

• Vad var sosaku hanga på de olika institutioner som bemötte rörelsen i Sverige under 1950- 

och 1960-talen?

För att besvara denna frågeställning delas den upp i fyra mer konkreta delfrågeställningar:

• Hur behandlades sosaku hanga på Nationalmuseum, Östasiatiska museet och 

Konstfrämjandet, vid förvärv, samlingsplacering och exponering?

• Hur mottogs sosaku hanga av utställningsbesökare, och hur kom dessa mottaganden till 

uttryck?

• Hur förhöll sig dessa behandlingar och mottaganden till sosaku hanga som konströrelse, och

de olika element som rörelsen innefattar?

• Hur behandlades sosaku hanga i dessa västerländska kontexter jämfört med hur rörelsen 

behandlas i Japan?

2 Ivan Karp & Stephen D. Lavine (red.), Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display 
(Washington & London: Smithsonian Institution Press, 1991), s. 1.
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1.2 Metod

Frågeställningarna kommer framförallt att besvaras genom efterforskning om och analyser av 

träsnittens platser på de tre svenska institutionerna. Platserna kommer att undersökas i tre led. Det 

första ledet är förvärv: hur och varför verken införskaffades av de olika institutionerna. Det andra 

ledet är processen av att placera verken i samlingarna, och de kategoriseringar som denna process 

innefattar. Det tredje och sista ledet är exponering genom utställningar och publikt mottagande.

Studien avgränsas som sagt främst till 1950- och 1960-talen, med ändamålet att fokusera på 

den period då sosaku hanga anlände till och uppmärksammades som mest i Sverige. Undantaget för

denna avgränsning är undersökningen av rörelsens exponering i Japan, som istället kommer att utgå

från nutida analyser. Två japanska konstinstitutioner, det privata galleriet Yoseido Gallery och det 

statliga museet Tokyos nationalmuseum för modern konst, kommer att besökas på plats och 

jämföras med de svenska institutionerna. Denna jämförelse är spatialt fokuserad på de två länderna. 

Den temporala skillnaden mellan 1950- och 1960-tal visavi idag är inte inom studiens fokus, men 

kommer också att beaktas.

1.3 Teori

Analyserna av samlandet av sosaku hanga kommer att utgå ifrån James Cliffords diagram ”The Art-

Culture System”, som kartlägger växelverkan mellan institutioner, definitioner och värdesättningar i

samlandet av föremål.3 Diagrammet grundar sig på dikotomin mellan konst och kultur, men 

inkluderar även en vertikal dimension med kategorierna icke-konst och icke-kultur. På så vis täcker 

det alltifrån kanoniska mästerverk och kulturellt betydande artefakter, till förfalskningar, 

uppfinningar, turistkonst och reproduktioner. En väsentlig aspekt hos diagrammet är att föremåls 

positioner i det inte är statiska, utan har möjlighet att röra sig mellan dess områden i olika 

riktningar. Därmed är det ytterst användbart för undersökningen av sosaku hangas platser i 

samlingar, vilka präglas av oscillerande relativitet.

Exponeringsanalyserna kommer att utgå ifrån Mieke Bals teorier om museal 

exponeringsdiskurs presenterad i Double Exposures (1996).4 Genom ett semiotiskt tillvägagångssätt

tillhandahåller Bal en tekniskt grundlig kartläggning av exponeringsdiskursens inblandade agenter 

och hur meningar skapas ur interaktionen mellan dem. Bal kommer sedermera att kompletteras med

Michael Baxandall, som presenterar en användbar teori om utställningsbetraktarens status som aktiv

agent i detta meningsskapande.5

3 James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art (Harvard 
University Press, 1988), s. 215-251.

4 Mieke Bal, Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis (New York & Abingdon: Routledge, 1996).
5 Michael Baxandall, ”Exhibiting Intention: Some Preconditions of the Visual Display of Culturally Purposeful 

Objects”, i Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, red. Ivan Karp & Steven D. Lavine 
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Då uppsatsens ämne och syfte till betydande del kretsar kring frågan om hur den 

västerländska konsthistorieskrivningen förhåller sig till icke-västerländsk konst, kommer teorier 

från flera håll att användas för att beröra denna fråga. Thomas DaCosta Kaufmann kommer att 

användas som grund för en kritisk analys av diffusionism, i förhållande till idéer om tradition och 

modernitet närvarande i diskursen kring rörelsen.6 Denna analys kommer sedermera att följas upp 

av en bredare diskussion kring konsthistoria utifrån tre teoretiska grepp: Dan Karlholms och Keith 

Moxeys redogörelse för ett heterokroniskt angreppssätt till konsthistorisk tid, Susan Stanford 

Friedmans argumentering för en planetarisk utvidgning och pluralisering av koncepten modernitet 

och modernism, samt Piotr Piotrowskis modell för en horisontell konsthistoria.7

1.4 Material

Det huvudsakliga materialet kommer att vara arkivmaterial från de tre svenska institutionerna samt 

andra inblandade aktörer. I det första och andra ledet innefattar detta protokoll och årsberättelser, 

vilka innehåller uppgifter om förvärv och indeponeringar, samt samlingsplaceringar. Material för 

det andra ledet kommer också att inkludera samlingsdatabaser samt information från museernas 

webbplatser. Material i det tredje ledet består till huvudsak av utställningskataloger, vars texter och 

bilder såväl som utformningar kommer att analyseras. Ledet inkluderar även manus för 

invigningstal samt dokumentation från utställningarna i protokoll och årsberättelser. Dagstidningar 

kommer också att ingå i materialet, dels i frågan om utställarnas exponeringar i form av annonser, 

men framförallt för att se på hur sosaku hangas mottagande kom till uttryck i artiklar och 

recensioner. Materialet för analyserna av Yoseido Gallery och Tokyos nationalmuseum för modern 

konst kommer att bestå av text- och bilddokumentationer från platsbesöken.

1.5 Forskningsläge

Majoriteten av den engelskspråkiga forskningen om sosaku hanga har gjorts i USA. Den mest 

grundliga publikationen om rörelsen är Helen Merritts Modern Japanese Woodblock Prints: The 

Early Years (1990), som presenterar en omfattande empirisk efterforskning av såväl sosaku hanga 

som shin hanga. Den innefattar detaljerad samt kontextuellt nyanserad information om alltifrån 

rörelsernas olika tekniska och estetiska aspekter, till dess historiska utveckling, till dess betydande 

(Washington & London: Smithsonian Institution Press, 1991), s. 37-39.
6 Thomas DaCosta Kaufmann, Toward a Geography of Art (Chicago & London: The University of Chicago Press, 

2004).
7 Dan Karlholm & Keith Moxey (red.), Time in the History of Art: Temporality, Chronology and Anachrony 

(Routledge, 2018); Susan Stanford Friedman, Planetary Modernisms: Provocations on Modernity Across Time 
(New York: Columbia University Press, 2015); Piotr Piotrowski, Art and Democracy in Post-Communist Europe 
(London: Reaktion Books, 2012).
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aktörer. Två år senare publicerades ett kompletterande uppslagsverk till boken med titeln Guide to 

Modern Japanese Woodblock Prints: 1900-1975, skriven av Merritt och Nanako Yamada. En annan 

omfattande publikation är Bert Winther-Tamakis artikel ”The Ligneous Aesthetic of the Postwar 

Sosaku Hanga Movement and American Perspectives on the Modern Japanese Culture of Wood” 

(2016), som presenterar ingående forskning om sosaku hanga utifrån flera aspekter. Dessa 

inkluderar dess förhållande till modernismen visavi den inhemska träsnittstraditionen, till de 

amerikanska trupper som under efterkrigsockupationen starkt bidrog till dess framväxt, samt till 

träsnittsmediet ur ett materiellt perspektiv. De första akademiska publikationerna om rörelsen är 

dock Margaret O. Gentles artiklar ”Modern Japanese Prints” (1959) och ”A Gift of Modern 

Japanese Prints” (1963). Båda artiklarna är ytterst korta och ytmässiga, men ger en god inblick i den

västerländska synen på rörelsen under den period då den uppmärksammades och exporterades 

internationellt.

Med det sagt bör två historiska nyckelpersoner nämnas för deras betydande bidrag till 

rörelsens internationalisering och sedermera etablering på forskningsfältet: Oliver Statler och James

A. Michener. Båda två var civilanställda inom militären under andra världskriget, och var, 

tillsammans med William Hartnett, de främsta främjarna av rörelsen under USAs ockupation i 

landet efter kriget. Detta främjande bestod inte minst av deras publicerade litteratur: Statler skrev 

boken Modern Japanese Prints: An Art Reborn 1956 med inledning av Michener, vilken följdes av 

Micheners Japanese prints from the early masters to the modern 1959. I synnerhet den förstnämnda

innehåller biografier om ett flertal sosaku hanga-konstnärer. Fastän dessa två verk inte tillhör den 

vetenskapliga forskningen om sosaku hanga, bör de ändå nämnas för deras inflytande på 

forskningsläget.

I övrigt har en del forskning publicerats om sosaku hanga i kataloger, eller på annat sätt i 

samband med utställningar. Made in Japan: The Postwar Creative Print Movement (2005) 

publicerades i samband med en utställning med samma namn på Milwaukee Art Museum. Den 

innehåller två essäer, en av Alicia Volk (som även är bokens redaktör) och en av Helen M. Nagata. 

Volks essä bär titeln ”Japanese prints go global: Sosaku hanga in an international context” och 

fokuserar på rörelsens internationella relationer, med många intressanta och användbara insikter i de

amerikanska ockupanternas engagemang. Nagatas essä, ”Ukiyo-e in the eyes of the creative print 

artist”, handlar om rörelsens förhållande till föregångaren ukiyo-e, framförallt hur ’arvet’ av denna 

föregångare hanterades.

I Storbritannien har tre utställningskataloger utgivits av British Museum i London, vars 

texter är skrivna av museets vårdare av japansk antikvitet Lawrence Smith: The Japanese Print 

Since 1900. Old Dreams and New Visions (1983), Modern Japanese prints 1912-1989: woodblocks 
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and stencils (1994) och Japanese Prints During the Allied Occupation, 1945-1952: Onchi Koshiro, 

Ernst Hacker and the First Thursday Society (2002). De två första består av inledande essäer om 

det moderna träsnittet, inklusive både sosaku hanga och shin hanga, samt text- och bildkataloger 

över konstverk. Den andra innehåller även konstnärsbiografier. De två essäerna är båda empiriskt 

användbara på olika vis. Medan den första är en kronologisk sammanfattning av det moderna 

träsnittet, är den andra en mer ingående och nyanserad redogörelse över dess olika aspekter. Den 

tredje katalogen ägnar istället ett specifikt fokus åt sosaku hangas förhållande till USAs ockupation.

Utställningskatalogen Hanga: Japanese creative prints (2000) innehåller en samling essäer 

av olika japanska forskare. Chiaki Ajiokas inledande essä ”Hanga: Japanese creative prints” är en 

grundläggande historisk genomgång av rörelsens uppkomst och utveckling. Junko Nishiyama 

fokuserar i ”One aspect of creative prints: Tomimoto Kenkichi and his influence” på konstnärerna 

Tomimoto Kenkichi och Minami Kunzo, vilka hon menar tillhörde en tredje hanga-rörelse vars 

historiska betydelse bör tas i beaktning. Noriko Kuwaharas ”Onchi Koshiro’s pursuit of modernity 

in prints 1910s-1930s” ser på den inflytelserika konstnären Onchi Koshiros estetiska särdrag och 

hur de formades av hans samhälleliga kontext. Annan japansk forskning om sosaku hanga befinner 

sig tyvärr utanför min vetskap, både vad gäller omfattning och vad den består av. På grund av 

språkbarriären är forskningsfältet i Japan mestadels otillgängligt.

Forskningen om uppsatsens berörda institutioner inkluderar inte minst Konstfrämjandets 

jubileumsantologi Konstfrämjandet 70 år. Denna innehåller essäer som ingående berör såväl 

organisationens historia som dess förhållande till grafik, och är därför ytterst användbar som 

empirisk kontext i studien. Det gäller även Grafik: Konst och kunskap på papper, skriven av Jan af 

Burén och utgiven av Nationalmuseum, som behandlar museets grafiksamling och dess historia.

1.6 Disposition

Studien börjar med en sammanfattning av sosaku hanga i kapitel två, inklusive dess uppkomst, 

förhållandet till föregångaren ukiyo-e samt till idéer om konst och konstnärskap, de västerländska 

influenserna, tekniken, och dess eventuella framgångar internationellt. Detta kapitel ämnar dels att 

ge läsaren en god introduktion till rörelsen, dels att etablera de olika element vars behandlingar 

sedermera analyseras. De följande tre kapitlen följer i tur och ordning de tre leden förvärv, 

samlande och exponering. Kapitel tre ser på när, hur och varför sosaku hanga anlände till 

Nationalmuseum, Östasiatiska museet och Konstfrämjandet, inklusive vilka aktörer som var 

inblandade och hur förvärven och/eller indeponeringarna motiverades. Kapitel fyra analyserar 

träsnittens placeringar i Nationalmuseums och Östasiatiska museets samlingar, med utgångspunkt i 

Cliffords modell (då Konstfrämjandets verksamhet inte inkluderar samlande utesluts de från detta 
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kapitel). Kapitel fem ser på, utifrån Bals och Baxandalls exponeringsteorier, hur sosaku hanga 

exponerades på de tre institutionernas respektive utställningar, samt hur dessa exponeringar mottogs

av betraktare. Efter att dessa tre led har analyserats riktar studien ögonen mot Japan i kapitel sex, 

där platsanalyserna av sosaku hangas exponeringar på Yoseido Gallery och Tokyos nationalmuseum

för modern konst presenteras. Kapitel sju för sedermera, med förankring till föregående kapitels 

resultat, en bredare diskussion om sosaku hangas plats i konsthistorien utifrån teorier om 

diffusionism, heterokronicitet och horisontalitet. Det sista kapitlet presenterar därefter studiens 

slutsats.
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Bild 1. Masaji Yoshida, Rum nr 34, 63 x 68 cm (förvärv ÖM 1965)

                                                                                                Bild 2. Fumio Fujita, Monumental Inscription,

41,2 x 57,5 cm (förvärv ÖM 1966)

               

Bild 3. Gen Yamaguchi, Växtvärld, 97 x 50,7 cm       Bild 4. Akira Matsumoto, Dekorativt svart (förvärv NM 1966) 

(förvärv NM 1961)
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2. Historisk bakgrund

1800-talets senare hälft såg slutet på Japans välkända träsnittsform ukiyo-e. När landet år 1853 

avslutade dess långvariga isolering från omvärlden ledde det snabbt till omfattande strömningar 

både ut och in. Medan exporten av tryck inspirerade de tidiga modernisterna i Europa, möttes Japan 

av nya former av motiv, ett bildspråk om perspektiv, naturalism, ljus och skugga, samt medier 

såsom metalltryck, litografi, fotografi och fotomekanik. Det växande marknadsintresset för 

västerländska trycktekniker, i kombination med grafikernas svårighet att inkorporera den 

främmande estetiken, ledde till att ukiyo-e snabbt dog ut.8

Det dröjde dock inte länge förrän två nya träsnittsrörelser uppstod: shin hanga och sosaku 

hanga. Shin hanga översätts till ”nya tryck” och etablerades under 1910-talet när förläggaren 

Shozaburo Watanabe anställde ett antal grafiker för tryckdesign. Som elever till ukiyo-e-mästare 

höll sig dessa grafiker relativt nära den föregående träsnittsformen, inte minst i det att de var en del 

av en grupp tillverkare.9 Parallellt med detta uppstod sosaku hanga. Rörelsens namn, översatt till 

”kreativa tryck”, härstammar från Nippon Sosaku Hanga Kyokai (Japans Kreativa Tryckförening) 

grundad år 1918 i Tokyo.10 Dess ursprung sträcker sig dock tillbaka till 1904, då Kanae Yamamoto 

under en resa till Chosi i Kina skissade av en fiskare uppklädd för att fira en stor fångst. Denna skiss

tog han med sig hem och snidade på ett japanskt träblock enligt europeisk trägravering, en teknik 

som han utvecklat från elva års ålder som lärling till en illustratör och gravör.11 Resultatet blev 

verket Fiskare, som anses vara det allra första ”kreativa” trycket då Yamamoto utförde alla 

produktionsled på egen hand, från skiss till snideri till tryckning. Fastän både etsningar och 

litografier utförts på samma vis tidigare i Japan, var Fiskare banbrytande i det att just det japanska 

träsnittet, som länge varit en reproduktionsteknik för bruksändamål, behandlades som en kreativ 

konstform.12

2.1 Från reproduktionsteknik till konstart

Produktionen av träsnitt inom ukiyo-e var uppdelad i fyra aktörer: designer, snidare, tryckare och 

utgivare.13 Designern stod för den grundläggande skissen samt markering av färgsättningen, 

8 Helen Merritt, Modern Japanese Woodblock Prints: The Early Years (Honolulu: University of Hawaii Press, 1990), 
s. 4; Lawrence Smith, The Japanese print since 1900: Old dreams and new visions (London: British Museum Press,
1983), s. 9-11.

9 Smith 1983, s. 16-17; Bert Winther-Tamaki, ”The Ligneous Aesthetic of the Postwar Sosaku Hanga Movement and 
American Perspectives on the Modern Japanese Culture of Wood”, Archives of Asian Art 66:2 (2016), s. 214.

10 Smith 1983, s. 11; Winther-Tamaki 2016, s. 214.
11 Merritt 1990, s. 109; Oliver Statler, Modern Japanese Prints: An Art Reborn (Rutland & Tokyo: Charles E. Tuttle 

Company, 1956), s. 10-12.
12 Chiaki Ajioka, ”Hanga: Japanese Creative Prints”, i Hanga: Japanese creative prints (Sydney: Art Gallery of New 

South Wales, 28 okt. 2000 – 7 jan. 2001) [utställningskatalog], s. 9; Merritt 1990, s. 112.
13 I refererade källor används ordet ”artist” som benämning på den andra av dessa aktörer. Då jag anser att 

användningen av begreppet ’konstnär’ blir problematisk i och med ukiyo-es förhållande till konstbegreppet, har jag 
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snidaren skapade träsnitten utifrån skissen, varpå tryckaren tryckte upp de slutgiltiga bilderna. Hela 

processen utfördes under ledning av utgivaren, som godkände eller nekade både den första designen

och det slutliga trycket, samt beslöt om hur många exemplar som skulle tryckas.14 Sosaku hanga 

följde inte detta system. Dess mest utmärkande egenart var det faktum att samtliga led i 

produktionen utfördes av en enda person: konstnären. Detta var ett närmast radikalt omstörtande av 

det kollektiva system som den japanska träsnittsproduktionen byggt på genom hela Edo-perioden. 

Individualiseringen ledde till en betydligt mer kreativ kontroll och frihet, inte minst då konstnären 

var oberoende av utgivares kommersiella intressen.15 Vad som tidigare endast varit en 

reproduktionsteknik behandlades nu som en konstart. Träsnitten tillverkades inte i syfte att 

producera en serie tryck, utan att skapa ett verk.16

En av de mest centralt drivande konstnärerna för rörelsen efter Kanae Yamamoto var Onchi 

Koshiro. Efter att under sin studietid på Tokyos konstuniversitet ha bytt från oljemåleri till skulptur 

och tillbaka till oljemåleri, fann Koshiro sitt kreativa kall hos träsnittet som då inte var erkänt som 

konstform. Motiverad snarare än avskräckt av detta, beslutade han sig för att skapa kreativa tryck 

som var distinkta från såväl ukiyo-e som de samtida målningsreproduktionerna.17 Koshiro kom att 

bli en stark förespråkare för sosaku hanga som rörelse. Medan andra huvudsakligen var målare som

också ägnade sig åt träsnitt, såg han sig själv som en renodlad träsnittskonstnär. Han bekämpade 

ständigt de motgångar som rörelsen möttes av från kritiker och domare, och avskydde det faktum att

shin hanga representerade det moderna japanska träsnittet internationellt. Han såg också till att idén

om konstnären själv som enskild snidare och tryckare blev en väsentligt aspekt hos rörelsen.18

2.2 Influenser från väst

De principer som sosaku hanga grundades på var till hög grad påverkade av västerländska 

strömningar. Såväl behandlingen av träsnitt som konstart ej reproduktionsteknik, som idén om den 

enskilda konstnären, var hämtade från en västerländsk och framförallt europeisk konstkultur. Hur 

dessa influenser anlände hos rörelsen är en annan fråga. En historia som återges i flertalet källor är 

att konstnärer reste till Europa och bevittnade japonismen, vilket gav dem en bekräftelse över det 

japanska träsnittets konstnärliga värde, samtidigt som de såg hur de europeiska konstnärerna 

valt att istället använda ordet ’designer’. För sosaku hanga används dock ’konstnär’ med hänsyn till (samt som 
markering av) rörelsens införlivning av västerländska koncept om konst och konstnärskap.

14 Merritt 1990, s. 18-19.
15 Helen Merritt & Nanako Yamada, Guide to Modern Japanese Woodblock Prints: 1900-1975 (Honolulu: University 

of Hawaii Press, 1992), s. 2; Statler 1956, s. 4.
16 Statler 1956, s. 7.
17 Noriko Kuwahara, ”Onchi Koshiro’s Pursuit of Modernity in Prints 1910s-1930s”, i Hanga: Japanese creative 

prints 2000-2001, s. 24.
18 Merritt 1990, s. 195.
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skapade sin grafik helt individuellt.19 Helen Merritt håller inte med om denna historia. Fastän 

japanska konstnärer reste till Paris, menar hon att inga bevis finns för att de tog del av europeiska 

tryck, då mediet cirkulerade i Tyskland och Centraleuropa snarare än Frankrike under denna tid. 

Mötena med den europeiska konsten skedde istället via importerade konstmagasin, i vilka den 

uppskattades av sosaku hanga-konstnärerna utan någon vetskap om dess koppling till ukiyo-e.20 

Merritt syftar dock endast på grafik, och det finns god anledning att förmoda att såväl japonismen 

som västerländska idéer om konst och konstnärskap var närvarande i Paris genom andra medier.

Inte desto mindre var dessa resor långt ifrån den enda kanalen för de västerländska 

strömningarna. Merritt skriver att redan Yamamoto hämtade inspiration från europeiska 

illustrationer i tyska publikationer såsom Pan, Jugend och Simplicissimus, och han var även en 

beundrare av de brittiska konstnärerna William Nicholson och James Pryde.21 Likaså Onchi Koshiro

tog del av magasin, genom vilka han upptäckte Redons litografier och Kandinskys diverse tryck. I 

synnerhet hos Kandinsky såg han de möjligheter till nytänkande konstnärliga uttryck som han 

förgäves letat efter under sin tid på konstskolan.22 Ett av Koshiros mest betydelsefulla inflytanden 

på sosaku hanga var hans introducering av abstraktion, och han anses till och med vara den första 

abstrakta konstnären i Japan.23 Abstraktion förekommer redan i hans tidiga serie Lyrik, i vilken 

Noriko Kuwahara identifierar synliga influenser från Redon och Kandinsky samt Munch, Beardsley

och Delaunay.24

En annan betydande kanal var utställningar. Under början på 1900-talet anordnades flera 

utställningar av europeisk konst i Japan, genom vilka den kom att exponeras för en större publik. En

av de mest inflytelserika var Der Sturm, anordnad av den tyska konsttidskriften med samma namn i 

Hibiyas utställningshall i Tokyo den 14-28 mars 1914. Utställningen var för många den första 

möjligheten att ta del av en omfattande samling originalverk av europeiska expressionister, kubister 

och futurister. Det inkluderade 70 tryck av bland annat Pechstein, Delaunay, Léger, Boccioni, 

Kirchner, Kandinsky, Marc, Kokoschka, Heckel och Hodler.25 Även utställningen European Print 

Exhibition anordnad tre år tidigare hade ett nämnvärt inflytande på unga grafiker i Japan under 

denna tid, med 189 verk av 39 europeiska konstnärer, däribland Vogeler, Klinger, Beardsley och 

Munch.26

19 Lawrence Smith, Modern Japanese Prints 1912-1989 (London: British Museum Press, 1994), s. 17; Statler 1956, s.
4.

20 Merritt 1990, s. 130.
21 Merritt 1990, s. 111.
22 Kuwahara 2000-2001, s. 26-28.
23 Ajioka 2000-2001, s. 10.
24 Kuwahara 2000-2001, s. 28.
25 Merritt 1990, s. 137.
26 Kuwahara 2000-2001, s. 29
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Trots den betydelse som de västerländska influenserna hade på rörelsen, rörde det sig om 

mer än bara passiv mottagning och efterapning. Kuwahara påpekar att Koshiros intresse för 

abstraktion, fastän inspirerat av europeiska modernister, var minst lika motiverat av en personlig 

vilja att skildra inre känslor snarare än den yttre världen.27 Förhållandet till den västerländska 

konsten var dessutom många gånger ambivalent. Inte minst Yamamoto var under sin vistelse i Paris 

mellan 1912 och 1914 ringa imponerad av de europeiska konstnärerna. Med undantag för Puvis de 

Chavannes, Sisley och Renoir fann han konsten ointressant och förkastlig; inget av det han hade 

kommit att lära känna som grunden för god konst var här närvarande.28 Snarare än att härma den 

västerländska konst som strömmade in i landet, använde sosaku hanga-konstnärerna den som en av 

många grunder för deras egna uttryck. En annan sådan grund var den tekniska aspekten hos sosaku 

hanga, som med flertalet experiment i metod och material bröt mot den tidigare etablerade 

tekniken.

2.3 Tekniken

Inom ukiyo-e snidades snitten på trä från bergskörsbär, trycktes på ett tunt handtillverkat papper 

kallat washi med ett dynverktyg kallat baren. Snideriet utfördes enligt relief-metod, vilket innebar 

att de områden på träytan som inte skulle tryckas snidades ut. Träet kapades längs med träfibern 

istället för tvärs över som inom västerländskt träsnitt, vilket möjliggjorde överföringen av mer 

eleganta mönster till pappret. Storleken på trycken var begränsad av den snittstorlek som kunde 

kapas från körsbärsträden. Även den manuella tryckningsprocessen med baren var en faktor i denna

begränsning, då det cirkulära gnidandet över pappret som utfördes helt för hand var en ytterst 

krävande process, än mer så ju större snitt.29

Brytningen mot dessa tekniska element blev tidigt en av sosaku hangas särpräglingar. Kanae

Yamamoto, skolad inom trägravering, snidade Fiskare med ett bågbladat håljärn istället för en 

rakbladad burinmejsel. Inom ukiyo-e användes håljärnet, eller komasuki som den kallas på japanska,

endast som ett extraverktyg för att effektivt ta bort stora träytor, medan det inom västerländsk 

trägravering var det huvudsakliga verktyget. Yamamoto insåg att tekniken för trägravering 

möjliggjorde bättre avbildningar av ljus och skugga samt en mer direkt reproduktion av konstnärens

egen hand, och applicerade därmed denna teknik på körsbärsträet inom japanskt träsnitt. Såsom 

beskrivet av Ishii Hakutei i samband med publiceringen av verket i magasinet Myojo, snidade 

27 Kuwahara 2000-2001, s. 29.
28 Merritt 1990, s. 59-61.
29 Smith 1994, s. 10-13.
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Yamamoto ut motivet med sin komasuki likt en målare använder sin pensel. Därmed kom komasuki-

verktyget att bli ’penseln’ för sosaku hanga.30

Även trämaterialet genomgick sina förändringar och innovationer. Efter att de tidiga 

konstnärerna använt sig av samma traditionella körsbärsträ för deras snitt, kom det under 1920-talet 

att ersättas av andra sorters trä: katsura och ho-no-ki, en sorts magnoliaträd. Förutom att vara lika 

resistenta mot missformning från fukten av tryckbläcket, var de dessutom billigare, enklare att snida

på, samt möjliggjorde större tryck. Katsura hade runt 1930 etablerats som standardmaterialet för 

konstnärer såsom Shiko Munakata, Un’ichi Hiratsuka och Maekawa Senpan. Stillahavskriget ledde 

dock till en brist på katsura, och konstnärerna vände sig till plywood med en frontyta av shina, 

japanskt limeträd. Under 1960-talet började dessutom utländska träer att användas, såsom den 

filippinska mahognyn rawan.31

Baren och washi användes relativt konsekvent genom hela rörelsen. Variationer på baren 

utvecklades av Akira Kurosaki och Rei Yuki, men i överlag fanns det aldrig någon anledning att 

byta tryckteknik. Detsamma gällde washi-pappret, vars breda omfång i storlekar, tjocklekar och 

kvaliteter var tillräckligt för rörelsens olika mediala utforskningar.32

2.4 Från gräsrotsrörelse till internationell framgång

Ända fram till efter andra världskriget var sosaku hanga, i Helen Merritts och Nanako Yamadas 

formulering, ”a vast but unrecognized grass roots network of artists.”33 Genom kollektiv, magasin 

och utställningar kämpade konstnärerna i motvind i en konstmiljö där träsnitt fortfarande inte var 

allmänt erkänt som konst. Koshiro beskriver hur de brukade behandlas på galleriutställningar:

At first we were simply ignored … and then, when we couldn’t be ignored, we were ridiculed. All the shows 

were run by oil painters. If we were allowed to submit our work, it was hung on some remote wall and judged 

in the same category as the oils, by a jury composed of oil painters. Of course we got nowhere. The critics? 

They acted as if we didn’t exist.34

Rörelsen tog sig istället fram via medel på gräsrotsnivå. Yamamotos Fiskare fick sin spridning 

genom att den publicerades i 1904 års julinummer av konst- och litteraturmagasinet Myojo. Detta 

skedde på initiativet av magasinets redaktör Hakutei Ishii, den äldste sonen till litografen Teiko 

Ishii, vars familj Yamamoto var inneboende hos under perioden. Av en slump bekantade han sig 

30 Ajioka 2000-2001, s. 9; Smith 1994, s. 13.
31 Smith 1994, s. 14-15.
32 Smith 1994, s. 15.
33 Merritt & Yamada 1992, s. 2.
34 Statler 1956, s. 23.
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därmed med Hakutei Ishii, vars främjande var avgörande för att Fiskare skulle få sin inverkan som 

rörelsens startskott.35

I september året därpå grundade Yamamoto, Hakutei Ishii och Tsuruzo Ishii magasinet 

Heitan. Detta var bland de första av en serie kortlivade magasin som tjänade som rörelsens centrala 

plattformar. I novembernumret 1905 användes termen hanga för första gången, för att tillsammans 

med den tidigare termen toga syfta på egensnidade och egentryckta snitt. Efter mindre än ett år 

avslutades Heitan, med sista numret i april 1906. Året därpå följdes det upp av Hosun, grundat av 

Yamamoto, Hakutei Ishii och Tsunetomo Morita, som publicerades från maj 1907 till juli 1911.36 

Om Heitan var en första ansats, så var Hosun magasinet som verkligen satte sosaku hanga i rörelse.

Första numret sålde bra, och vid åttonde numret hade verksamheten växt till att också inkludera 

poeten Misei Kosugi, litografen Kazuma Oda, konstnärerna Hakuyo Kurata och Hyakusui Hirafuku,

samt mangatecknaren Hanjiro Sakamoto.37 Tillsammans utgjorde de ett konstnärligt kollektiv, som 

med tryck, poesi, essäer och komiska (ofta satiriska) serieteckningar använde Hosun som ett forum 

för deras uttryck och idéer om individualism och mänskliga rättigheter.38

Inte minst Onchi Koshiro lovordade Hosuns design, och uttryckte 1953 att inget annat 

magasin kunde jämföras med det.39 Med det sagt var han själv verksam med ett eget magasin inte 

långt efter att Hosun nedlades. Under sin tid på konstskolan grundade han tillsammans med 

skolkamraterna Tanaka Kyokichi och Fujimori Shizuo – som utgjorde den självbenämnda trion ’de 

leende tre’ – magasinet Tsukuhae. Magasinet startade under 1914 och publicerade fram till 

november 1915 totalt tretton nummer. Medan Hosun mer generellt stått för kreativ självständighet, 

var detta det första magasinet som var handfast dedikerat till principen om konstnären som enskild 

designer, snidare och tryckare. Tsukuhae är också betydelsefullt för att ha publicerat de 21 verken i 

Koshiros Lyrik-serie.40

I juni 1918 grundade Yamamoto och Oda från Hosun-gruppen, tillsammans med Takeo 

Terasaki och Kogan Tobari, föreningen Nippon Sosaku Hanga Kyokai, som fram till dess 

upplösning 1931 var rörelsens kollektiva kärna. Den 15-20 januari anordnade föreningen dess första

utställning, på konstgalleriet i Mitsukushis varuhus i Tokyos Nihonbashi-distrikt. Utställningen blev

till konstnärernas stora överraskning en enorm succé, med runt 20 000 besökare och flertaliga 

omskrivningar i nyhetstidningar och magasin. Efter utställningen lämnade Yamamoto över 

ledarskapet för rörelsen till den då unga och relativt okända Koshiro. Årliga utställningar hölls fram 

35 Merritt 1990, s. 111-112.
36 Merritt 1990, s. 114.
37 Merritt 1990, s. 115.
38 Merritt 1990, s. 117-118.
39 Merritt 1990, s. 114.
40 Kuwahara 2000-2001, s. 24-25.
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till 1929 (med undantag för 1925 och 1926), dock aldrig med samma stora framgång som den 

första. Föreningen mötte ständiga motgångar från en allmänhet som betraktade träsnitten som en 

andra klassens konst. 1927 blev de äntligen inkluderade i Teiten, en årlig statssponsrad utställning, 

men behandlades nonchalant med marginaliserande hängning och partiska domare.41 Trots det 

bidrog inkluderingen i denna stora och prestigefyllda utställning till att sosaku hanga erkändes som 

konstform av allmänheten.42

Men det var först efter andra världskriget som rörelsen fick sitt verkligt stora erkännande. 

Under USAs ockupation av Japan befann sig runt en halv miljon soldater i landet, varav många var 

ute efter souvenirer.43 I samband med detta fick de upp ögonen för träsnitten. Till skillnad från det 

mer idylliska bildspråket hos shin hanga och ukiyo-e, var sosaku hangas abstraktioner och 

experimentlusta tilltalande för den färska efterkrigstidens anda. Rekreationsdirektören William A. 

Hartnett var en av de första att fatta intresse för rörelsen. 1946 bad han Koshiro att arrangera en 

utställning som blev en succé bland amerikanerna. Våren därpå var den civilanställde Oliver Statler 

på jakt efter souvenirer att ta med hem till USA. Med föga intresse för de reproduktioner av ukiyo-

e-snitt han sett, blev han istället starkt förtjust i sosaku hanga när han såg träsnitten på en utställning

i arméns utbildningscenter i Yokohama. Genom Hartnett köpte han flera tryck inklusive några av 

Koshiro, vilket sedermera ledde till att Hartnett introducerade honom för konstnären. Detta blev 

början på ett långt professionellt samarbete och en personlig vänskap, så till den grad att Statler 

dedikerade sin inflytelserika bok Modern Japanese Prints: An Art Reborn till Koshiro.44 Denna bok,

publicerad 1956, innehåller en övergripande introduktion till rörelsen samt biografier för ett urval 

framstående konstnärer. Som den första utförliga icke-japanska litteraturen om sosaku hanga bidrog

den starkt till en internationell spridning av rörelsen, och samtliga av de konstnärer som tillägnades 

biografier upplevde markanta framgångar som resultat av dess publicering.45 Boken inkluderade 

även förord av James A. Michener, en samarbetspartner till Statler i arbetet med att stötta rörelsen. 

Sex år senare 1962 publicerades Micheners egna bok, The Modern Japanese Print: An 

Appreciation, som också gav ett starkt inflytande på rörelsens framväxt.46

Under samma tid år 1951 skickade Japan in 50 bidrag till den allra första Sao Paulo-

biennalen, inklusive oljemåleri, skulptur, nihon-ga och hanga. Fastän bidragen skickades in för sent

tilldelades de särskilda priser, varav första- och andraprisen gick till två snitt; ett träsnitt av Kiyoshi 

41 Merritt 1990, s. 138-143.
42 Ajioka 2000-2001, s. 11.
43 Alicia Volk, ”Japanese prints go global: Sosaku hanga in an international context”, i Made in Japan: The Postwar 

Creative Print Movement, red. Alicia Volk (Milwaukee Art Museum, 2005), s. 8.
44 Merritt 1990, s. 152; Statler 1956.
45 Smith 1994, s. 10.
46 Smith 1983, s. 26.

17



Saito och en etsning av Tetsuro Komai. Detta gav ett betydande intryck av att träsnittet var högre 

skattat utomlands än i Japan, vilket än mer stärktes när fler träsnittskonstnärer tog emot mängder av 

stora priser på internationella biennaler från 1951 till 1967.47 Under denna tid grundades även 

Yoseido Gallery av Yuji Abe år 1953, som en reaktion på rörelsens växande internationella 

marknad. En betydande del av galleriets verksamhet kretsade kring export; genom ett smidigt 

beställningssystem med katalog och postorder försedde de regelbundet utländska utställare med 

träsnitt.48

På 1960-talet nådde den internationella framväxten sin kulmen. Samtidigt började sosaku 

hanga som rörelse att gradvis skingras, då den rebelliska drivkraft som till hög grad varit kärnan i 

dess sammanhållning försvann när deras konst väl accepterades.49 Bland den yngre generationens 

konstnärer växte dessutom intresset för andra grafiska medier såsom litografi, serigrafi, etsning, 

fotogravyr och stencil, vilket gjorde att träsnittet överskuggades.50 Sosaku hangas enighet som 

rörelse upphörde, och blev inte mycket mer än ett stilbegrepp.51

47 Merritt 1990, s. 153-154; Smith 1994, s. 10-11.
48 Merritt 1990, s. 154; Volk 2005, s. 13; Yoseido Gallery, Yoseido Gallery: Most Complete Selection of Modern and 

Contemporary Japanese Prints Since 1953, u.å., http://www.yoseido.com [hämtad 2019-05-02]. Både Merritt och 
Volk anger 1954 som Yoseidos etableringsår, men galleriets egna hemsida anger 1953.

49 Merritt 1990, s. 291.
50 Merritt & Yamada 1992, s. 3.
51 Hur begreppet sosaku hanga har använts sedan rörelsen upphörde är i sig värt att studera, men detta sträcker sig 

utanför syftet för denna uppsats.

18

http://www.yoseido.com/


3. Förvärv

1950- och 1960-talen var som sagt perioden då sosaku hanga fick sin internationella spridning. 

Främjandet från Hartnett, Statler och Michener, internationella utställningar av konstnärsgrupperna, 

samt framgångar i biennaler, ledde till att världen fick upp ögonen för rörelsen. Detta innefattade 

inte minst Sverige, vars konstinstitutioner började låna och förvärva träsnitt för utställningar och 

samlingar. Förvärven kom från flera olika håll och i olika sammanhang; från privatpersoners 

samlingar, via föreningar och andra organisationer, eller som direkta inköp från Japan.

3.1 Nationalmuseum

Det allra första svenska museet att komma i kontakt med sosaku hanga var Nationalmuseum. Det 

initiala förvärvet skedde år 1957 i samband med utställningen Hamada, Rosanjin, Munakata. Tre 

japanska konstnärer av i dag. Keramik och träsnitt, anordnad 3-29 maj samma år.52 Till 

utställningen deponerades under april ett flertal verk av Shiko Munakata från konstnären Wilhelm 

Kåges privata samling. I Nationalmuseums nämndprotokoll framgår det att deponeringen skedde 

specifikt för just denna utställning.53 Senare i oktober köptes två av verken in till den permanenta 

samlingen – Kvinna som tittar fram mellan två svarta draperier (1956) och Landskapskomposition, 

med en figur med parasoll samt en hund (1956) – medan resten återlämnades till Kåge i november.54

I en artikel i Svenska Dagbladet om utställningen, framgår det att utställningsföremålen köptes av 

Kåge under hans resa till Japan våren 1956.55 Som Bert Winther-Tamaki påpekar var Munakata, 

tillsammans med Kiyoshi Saito, den mest internationellt framgångsrika av alla sosaku hanga-

konstnärer.56 Kåges inköp av just Munakatas träsnitt lär mycket väl ha varit ett resultat av hans 

popularitet under denna tid.

1961 köptes ytterligare två verk in av två konstnärer, ett av Gen Yamaguchi och ett av 

Masaji Yoshida. Dessa inköp registrerades märkligt nog aldrig i nämndprotokollen, men framgår i 

årsberättelsen.57 Varifrån verken förvärvades och varför finns därför inga bevarade uppgifter om. 

52 Nationalmuseum, Nationalmuseums utställningar 1866-, u.å., 
https://www.nationalmuseum.se/assets/Dokument/Utställningar-1866-2017.pdf [hämtad 2019-10-30].

53 Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 30 april 1957; Nationalmuseum, Meddelanden från 
Nationalmuseum nr 82: Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning (1957), https://www.diva-portal.org/smash/
get/diva2:1315988/FULLTEXT01.pdf [hämtad 2019-10-30], s. 17.

54 Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 30 oktober 1957;  Nationalmuseum, Meddelanden från
Nationalmuseum nr 82 1957, s. 17.

55 Isaberlin, ”Wilhelm Kåge i Japan”, Designbloggen, Kalmar konstmuseum, 25 september 2018, 
https://www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/wilhelm-kage-i-japan [hämtad 2019-09-26]; Ulf Hård af 
Segerstad, ”Keramik från Japan”, Svenska Dagbladet (SvD) 6/5 1957, s. 5.

56 Winther-Tamaki 2016, s. 222-223.
57 Nationalmuseum, Meddelanden från Nationalmuseum nr 86: Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 

(1961), http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1316054/FULLTEXT01.pdf [hämtad 2019-12-11], 
s. 45.
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1966 inträffade inköp av fyra konstnärers verk: Akira Matsumoto, Kunihiro Amano, Kazumi 

Amano och Hodaka Yoshida. Dessa verk köptes in från konstnärerna själva, genom den schweiziska

träsnittsföreningen Xylon.58 Denna förening grundades år 1944, då vid namn Xylos. 1953 grundades

Internationella Xylon för att expandera organisationen till en bredare internationell marknad, som 

sedan dess har etablerat dotterföreningar i Argentina, Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Frankrike, 

Tyskland, Italien, Polen samt Sverige. Organisationens verksamhet inkluderar bland annat 

anordnande av utställningar och utgivningar av tidskrifter.59 Med tanke på den internationella 

mobilisering som sosaku hanga genomgick under framförallt 1950-talet, finns det god anledning att

anta att de fyra konstnärerna gått med i Xylon och därigenom fått deras konst såld i diverse länder.

År 1998 utfördes en omfattande omplacering av Nationalmuseums all modern och samtida 

teckning och grafik till Moderna Museet. Sedan dess finns därför samtliga av museets förvärvade 

sosaku hanga-verk i Moderna Museets samling.60

3.2 Östasiatiska museet

Östasiatiska museets första förvärv av sosaku hanga skedde i samband med utställningen Moderna 

Japanska Träsnitt, som ägde rum den 13 oktober till den 15 november 1964. Den anordnades i 

samarbete med Svensk-Japanska Sällskapet och Japanska Ambassaden. Totalt femtio verk av 

tjugofem konstnärer ställdes ut, vilka lånades in från Yoseido Gallery via Japanska Ambassaden.61 

Året efter utställningen inköptes sju av verken: Okiie Hashimoto, Sommar – A; Haku Maki, 

Komposition 63 – a; Tadashi Nakayama, Två hästar i åskväder; Hiromu Sato, Danser nr. 5; 

Hiroyuki Tajima, Yaromen; Gen Yamaguchi, Mur-mur; samt Masaji Yoshida, Rum nr. 34.62 Dessa 

finns idag kvar i museets samling. Motiveringen till såväl utställningen som förvärven grundade sig 

delvis i ett besök som Japans utrikesminister hade gjort till museet året dessförinnan. När 

utrikesministern såg den japanska avdelningen uttryckte han ett missnöje över dess knappa storlek. I

talmanuset för invigningen av Moderna Japanska Träsnitt nämns detta, och att museet ämnar att 

58 Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 25 februari 1966.
59 Xylon, Xylon Switzerland, u.å., http://www.xylon.ch/en/information/xylon_switzerland.shtml [hämtad 2019-09-26];

Xylon, Xylon International, u.å., http://www.xylon.ch/en/information/xylon_international.shtml [hämtad 2019-12-
19].

60 För mer om denna omplacering, se Annika Gunnarsson, ”Sidbyte. Modern och samtida teckning och grafik på 
Moderna Museet”, Historieboken om Moderna Museet 1958-2008, red. Anna Tellgren, Martin Sundberg & Johan 
Rosell (Stockholm: Moderna Museet, 2008), s. 153-177.

61 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Nämndprotokoll 1964, Protokoll fört vid sammanträde med 
Östasiatiska museets nämnd på Skeppsholmen, 2 september 1964 kl. 16:00.

62 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Nämndprotokoll 1965, Protokoll fört vid sammanträde med 
Östasiatiska museets nämnd på museet, 25 maj 1965 kl. 16:00.
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åtgärda bristfälligheten: ”it is our aim to increase and enrich this weak point of our collections as 

soon as we possibly can.”63

En annan händelse med samma ändamål var den dåvarande museichefen Bo Gyllensvärds 

omfattande världsresa 1966. Den 10 februari till den 10 juni besökte Gyllensvärd ett antal länder 

och platser i Asien och Amerika, i huvudsakligt syfte att ”förnya gamla och knyta nya personliga 

kontakter med museer och kolleger inom samma forskningsområden som Östasiatiska museets”, 

samt att följa upp aktuella forskningsresultat och samlingar. Utöver detta ändamål sågs resan även 

som en möjlighet att utöka museets samlingar med inköp, framförallt den japanska avdelningen. 

Under sitt stopp i Japan införskaffade Gyllensvärd flera sosaku hanga-tryck, för 

försäljningsinkomsten från utställningen samt en donation från Japanska Ambassaden.64

Under hösten samma år mottog museet dessutom gåvor från Japanska Ambassaden, i form 

av sjutton verk från följande elva konstnärer: Tadashi Nakayama, Kunihiro Amano, Umetaro 

Azechi, Haku Maki, Hideo Hagiwara, Okiie Hashimoto, Joichi Hoshi, Kiyoshi Saito, Hiroyuki 

Tajima, Fumio Fujito, och Kazumi Amano.65 Året dessförinnan förvärvades även ett verk av Okiie 

Hashimoto, Sommar, från advokaten Sten Ankarcrona.66 Allt som allt finns idag 24 verk i 

Östasiatiska museets samling som förvärvades under 1960-talet.

I museets anslagsäskanden för budgetåret 1967/1968, motiverade Gyllensvärd behovet av en

utökning av den japanska samlingen:

Detta är så mycket mer beklagligt som museets samlingar på flera väsentliga punkter är synnerligen 

ofullständiga. Främst gäller detta det anspråkslösa beståndet av japansk konst och konsthantverk, som för 

närvarande icke ger någon rättvis bild av detta lands utomordentligt högtstående och särpräglade konstkultur. 

Skall museet fullfölja sin uppgift att för svensk allmänhet belysa de östasiatiska konstkulturerna också utanför 

Kina måste samlingarna avsevärt förbättras då det gäller Japan och även Korea. Inte minst genom de starkt 

ökade kontakterna mellan Japan och vårt land på de ekonomiska och tekniska områdena är det angeläget att på 

ett värdigare sätt än hittills belysa detta lands högtstående kultur, vilket redan vid flera tillfällen spelat en viktig

och starkt inspirerande roll i den europeiska konsten under det senaste seklet.67

63 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Östasiatiska museets nämndprotokoll med bilagor (1964- 
1965), Nämndprotokoll 1965, Talmanus för öppningsceremoni av Moderna Japanska Träsnitt.

64 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Nämndprotokoll 1965, Rapport över museichefens resa 10 
februari till 10 juni 1966.

65 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:7, Östasiatiska museets nämndprotokoll med bilagor (1966- 
1970), Bilaga till Nationalmusei nämndprotokoll, 30 november 1966.

66 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Nämndprotokoll 1965, Protokoll fört vid sammanträde med 
Östasiatiska museets nämnd på Skeppsholmen, 19 februari 1965 kl. 16:00.

67 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Nämndprotokoll 1965, Anslagsäskanden för Östasiatiska 
museet budgetåret 1967/68.
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I samtliga motiveringar till en utökning av Japansamlingen finns en politisk underton närvarande. 

Den rådande inställningen är att en rättvisare representation av den japanska konstkulturen bör 

uppnås, med hänsyn till landets höga globala status och inte minst förhållande till Sverige. Med 

andra ord ingick förvärven i ett diplomatiskt spel mellan Sverige och Japan. Som landets främsta 

statliga institution för östasiatisk konst, var Östasiatiska museet en naturlig representant i detta spel, 

med deras japansamling som ansiktet utåt för Sveriges attityd till japansk konst.

3.3 Konstfrämjandet

Mellan 1966 och 1969 pågick Konstfrämjandets vandringsutställning Sosaku hanga: det moderna 

japanska träsnittet. Den ansvarige reseamanuensen för utställningen var Lennart Edgren.68 Liksom 

Moderna Japanska Träsnitt på Östasiatiska museet, anordnades utställningen i samarbete med 

Yoseido Gallery. Detta framgår dels i Konstfrämjandets årsberättelse för säsongen 1966/1967, men 

även i utställningens katalog där Olof Norell riktar ett tack till galleriet ”för visat tillmötesgående 

och beredvillig hjälp vid planeringen och genomförandet av utställningen.”69 Ett hundratal verk av 

sjutton konstnärer ställdes ut: Kunihiro Amano, Umetaro Azechi, Fumiaki Fukita, Okiie Hashimoto,

Mika Katajama, Tomio Kinoshita, Haku Maki, Yoshitoshi Mori, Tadashi Nakayama, Kichiemon 

Okamura, Kihei Sasajima, Hiroyuki Tajima, Junko Tochigi, Sadao Watanabe, Masaji Yoshida, 

Hodaka Yoshida och Rei Yuki.70 För utställningen i Hälsinglands Museum tillkom även Nobuo 

Sato.71

Fastän dessa konstnärsnamn i stort sett var konsekventa genom hela vandringsutställningen, 

försiggick skillnader i vilka av deras verk som ställdes ut från plats till plats. Dessa skillnader 

framgick i respektive utställningskatalog, där verken fanns listade och numrerade. Till exempel 

ställdes följande verk av Okiie Hashimoto ut i Göteborgs Konsthall: Sten och sand, Höstträdgård, 

Trädgård, XXI, Trädgård, XXII, och Hösten.72 Av dessa ersattes de två sistnämnda verken för 

utställningen i Hälsinglands Museum, med Ny Höst och Trädgård av skuggor.73 För varje verk fanns

femton till hundra exemplar tillgängliga för försäljning, för alltifrån 60 till 400 kronor styck.

68 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Folkrörelsernas konstfrämjande, Verksamhets- och revisionsberättelser 1947-
1970, Konstfrämjandets årsberättelse 1966/67; Årsberättelse 1967-1968.

69 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Konstfrämjandets årsberättelse 1966/67; Konstfrämjandet. Sosaku hanga: det
moderna japanska träsnittet 1966-1969 [utställningskatalog]. Stockholm: Konstfrämjandet, 1966, s. 4.

70 Konstfrämjandet 1966, s. 11-16.
71 Konstfrämjandet & Hälsinglands Museum, Sosaku hanga: det moderna japanska träsnittet, 1966-1969 

[utställningskatalog].
72 Konstfrämjandet & Göteborgs Konsthall, Sosaku hanga: det moderna japanska träsnittet, 1966-1969 

[utställningskatalog].
73 Konstfrämjandet & Hälsinglands Museum, Sosaku hanga: det moderna japanska träsnittet, 1966-1969 

[utställningskatalog].
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Med över dubbelt så många verk som på Moderna Japanska Träsnitt, var detta den 

överlägset mest omfattande utställningen av sosaku hanga i Sverige under perioden. Å andra sidan 

var antalet utställda konstnärer betydligt färre jämfört med Östasiatiska museets utställning. Denna 

markanta skillnad i proportioner – med femtio verk av tjugofem konstnärer på ena utställningen 

kontra över hundra verk av sjutton konstnärer på den andra – är anmärkningsvärd. Medan Moderna 

Japanska Träsnitt var en mer sparsmakad utställning där varje enskilt verk lär ha trätt fram mer, 

utgjorde Konstfrämjandets utställning en cirkulation i masskvantitet, där hundratals tryck 

transporterades, ställdes ut och såldes runtom i landet.
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4. Samlande

I samband med att träsnitten förvärvades av Nationalmuseum och Östasiatiska museet, placerades 

de även i respektive museums samlingar. De två institutionerna samlar på olika vis, utifrån olika 

kategorier och klassificeringar, vilka tillskriver föremålen olika värden. Genom analyser av 

museernas samlanden ämnar detta kapitel att undersöka dessa värden och hur de tillskrivs.

    Bild 5. James Cliffords diagram ”The Art-Culture System” ur The Predicament of Culture, s. 224.

Som teoretisk grund för dessa analyser används James Cliffords diagram över klassificeringar av 

samlarobjekt. Diagrammet är döpt ”The Art-Culture System: A Machine for Making Authenticity”, 

och bygger på Frederic Jamesons kulturkritiska bearbetning av A. J. Greimas semiotiska kvadrat. 

Cliffords kvadrat besitter två oppositioner på dess vertikala och horisontella axlar: autentisk och 

icke-autentisk, respektive mästerverk och artefakt. Detta bildar fyra zoner placerade mellan axlarna:

1) autentiska mästerverk 2) autentiska artefakter 3) icke-autentiska mästerverk 4) icke-autentiska 

artefakter. Den första zonen ockuperas av konst, konstmuseet och konstmarknaden; den andra zonen

av kulturföremål och det etnografiska museet; den tredje zonen av förfalskningar, uppfinningar, det 

teknologiska museet samt antikonst; och den fjärde zonen av turistkonst, kuriosa och 

reproduktionsföremål. Clifford menar att de flesta former av samlarföremål kan placeras i någon av 
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dessa zoner. En väsentlig aspekt hos diagrammet är att föremål har möjlighet att röra sig från en zon

till en annan, och är i vissa fall ambivalent placerade mellan två zoner.74

4.1 Nationalmuseum

I Nationalmuseums nämndprotokoll framgår det att trycken av Shiko Munakata placerades i 

”gravyrsamlingen” när de deponerades och sedermera köptes in 1957.75 Likaså de verk som köptes 

in 1966 placerades i ”grafiksamlingen” under ”avdelningen för teckning och grafik”.76 I protokollen

framgår även att andra verk och föremål placerades i ”samlingen av ostasiatisk konst”, vilken år 

1959 flyttades över till Östasiatiska museet i samband med dess grundande.77 Denna flytt är synlig i 

protokollen för de olika förvärvsåren; år 1957 och 1961 är samlingen närvarande i protokollen, men

år 1966 har den ersatts av rubriken ”östasiatiska museet”.78 Placeringen av sosaku hanga i den ena 

samlingen istället för den andra är ett tydligt exempel på den ambivalens och oscillation mellan 

zoner som Clifford redogör för. Träsnitten skulle lika gärna kunnat placeras i samlingen för 

östasiatisk konst, eftersom de är östasiatiska konstverk. Istället placerades de i samlingen för grafik 

och tillskrevs därmed en annan kategorisk status. Att träsnitten placerades i grafiksamlingen var, 

enligt Nationalmuseums nuvarande intendent för teckning och grafik Wolfgang Nittnaus, ”en 

självklarhet”, då detta ”var den samling som just all typ av grafik föll under.”79 Mycket riktigt syns 

inga träsnitt eller annan grafik till i den östasiatiska samlingen. Istället innefattar den mestadels 

tuschmåleri och -kalligrafi samt konsthantverk från Kina, daterade alltifrån 500-tal till 1700-tal.80

”Samlingen av ostasiatisk konst” är en intressant avdelning bland Nationalmuseums 

samlingar. Av alla samlingsavdelningar som förekommer i protokollen – de övriga är ”äldre 

måleri”, ”äldre skulptur”, ”modernt måleri och modern skulptur”, ”slottssamlingarna”, 

”teckningssamlingen” och ”handteckningssamlingen”, ”gravyrsamlingen”, ”affischsamlingen”, 

”konsthantverk”, ”arkivet”, ”boksamlingen” och ”planschverkssamlingen” – är det den enda som är 

kategoriserad utifrån geografisk härkomst. Samlingen är således en etnografisk avvikelse bland 

74 Clifford 1988, s. 222-226.
75 Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 30 april 1957; Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei 

nämndprotokoll den 30 oktober 1957.
76 Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 25 februari 1966.
77 Världskulturmuseerna Östasiatiska, Östasiatiska museets samlingar, u.å., 

http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/forskning-samlingar/samlingar/om-vara-samlingar [hämtad 
2019-12-11].

78 Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 27 februari 1957; Nationalmuseums arkiv, 
Nationalmusei nämndprotokoll den 29 september 1961; Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll 
den 28 januari 1966.

79 E-postmeddelande 26/11 2019.
80 Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 27 februari 1957; Nationalmuseums arkiv, 

Nationalmusei nämndprotokoll den 27 maj 1957; Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 31 
juli 1957; Nationalmuseums arkiv, Nationalmusei nämndprotokoll den 30 september 1957; Nationalmuseums arkiv,
Nationalmusei nämndprotokoll den 29 september 1961.
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kategoriseringar utifrån huvudsakligen medium. Samtidigt markerar substantivet ”konst” i titeln att 

det rör sig om konstverk ej kulturella artefakter. Hade träsnitten placerats i samlingen för östasiatisk

konst hade de därför hamnat någonstans mellan zon ett och två på Cliffords diagram.

I och med placeringen i grafiksamlingen hamnar verken istället främst i zon fyra. 

Anledningen till denna zon snarare än zon ett, har att göra med grafikens status på 

Nationalmuseum. Grafik har traditionellt varit underordnad andra konstarter såsom måleri och 

skulptur, och Nationalmuseum var inget undantag under 1950- och 1960-talen. I Jan af Buréns 

genomgång av grafiksamlingens historia är hierarkin närvarande mellan raderna. Salen för 

samlingen flyttades år 1952 från ”mellanvåningens norra mittsal” till ”bottenvåningens vänstra del 

räknat från ingången” där den var kvar fram till 1992. Detta utrymme delade grafiken med 

avdelningen för papperskonservering, magasin samt två utställningssalar. Grafiksalen tycks alltså ha

placerats i ett diskret hörn bland andra avdelningar, vilket ytterligare indikeras av Buréns följande 

kommentar: ”Avdelningen för handteckning och gravyr fick då åtminstone tillräckligt rymliga 

lokaler för sin verksamhet.”81 Gentemot andra konstarter var grafiken lågprioriterad, och placerades 

i ett utrymme som var ”tillräckligt”.

En annan faktor som talar för grafiksamlingens status är dess historiska koppling till 

Kungliga Biblioteket. Ända fram till 1800-talet var grafik samlarobjekt för bibliotek, i och med 

rollen som illustrationer i böcker.82 När Kongliga Museum, som 1866 skulle komma att öppnas som 

Nationalmuseum, grundades hade därför Kungliga Biblioteket en omfattande samling grafik, och 

det rådde en dispyt över vilka grafiska verk som skulle hamna hos museet och vilka som skulle 

hamna hos biblioteket. 1865 (fastlagd 1866 genom ett kungligt brev) nådde de en 

överenskommelse, som Burén summerar på följande vis: ”I korthet kan man säga att 

Nationalmuseum bara skall samla sådan grafik som har konstvärde medan att Kungl. biblioteket 

samlar allt som inte har detta.”83 Idén om ”konstvärde” och vad den innebar i praktiken öppnar upp 

många följdfrågor som Burén inte ger några svar på. Att dispyten och överenskommelsen ens ägde 

rum visar dock tillräckligt på osäkerheten kring det grafiska mediet som konstart. Grafik kunde vara

konst i estetisk mening, men kunde lika gärna vara illustration i litterär mening – och var gränsen 

gick var inte särskilt tydligt. Som en följd av detta är det lätt att förstå varför grafik lär ha uppfattats 

som mindre ’konst’ än andra konstarter.

81 Jan af Burén, Grafik: Konst och kunskap på papper (Stockholm: Nationalmuseum, 2009), s. 62.
82 Burén 2009, s. 56.
83 Burén 2009, s. 61.

26



4.2 Östasiatiska museet

Östasiatiska museet grundades mellan år 1959 och 1963 som en sammanslagning av två statliga 

samlingar: Nationalmuseums tidigare nämnda samling för östasiatisk konst, och institutionen 

Östasiatiska arkeologiska samlingarna, som bildats 1929 för J.G. Anderssons arkeologiska material 

från Kina. Den 17 april 1959 beslöt kungen om sammanslagningen, och den 16 maj 1963 öppnade 

museet i det av arkitekt Per-Olof Olsson renoverade Tyghuset på Skeppsholmen.84

Östasiatiska museets samlingar är, liksom rummen för deras permanenta utställningar, 

uppdelade utifrån länder; i synnerhet Kina, Korea och Japan. På museets webbplats finns en sida 

med rubriken ”Japansamlingarna”, där en överblick av dess samlingar av japanska föremål finns att 

läsa. Här står bland annat att ”[b]land särdragen i museets Japan-samlingar kan nämnas keramik och

träsnitt av framstående konstnärer verksamma under 1900-talets första hälft”, vilket inkluderar 

sosaku hanga.85 Samma form av uppdelning förekom på 1960-talet. I talet för öppningsceremonin 

av Moderna Japanska Träsnitt nämns som sagt den japanska utrikesministerns vistelse i ”the 

Japanese room”, och att museet ämnar utöka den motsvarande delen i deras samling.86

Till skillnad från Nationalmuseum, vars samlingar kategoriseras mer utifrån konstarter och 

medier, kategoriseras Östasiatiska museets samlingar huvudsakligen utifrån länder. Detta är en 

anmärkningsvärd skillnad som exemplifierar Östasiatiska museets etnografiska karaktär. 

Samlarföremålen kategoriseras inte utifrån vad för sorters föremål de är, utan varifrån de kommer – 

geografiskt samt i vidare bemärkelse kulturellt. De japanska träsnitten till exempel är japanska 

träsnitt innan de är japanska träsnitt. Detta innebär att Östasiatiska museets samlande av sosaku 

hanga i första hand motsvarar zon två; träsnitten är artefakter.

Dock finns här ytterligare nyanser. På museets samlingsdatabas finns sidor för samtliga 

föremål i deras samlingar, med en mängd olika uppgifter. För sosaku hanga-verken inkluderar detta 

land och världsdel, men även medium och material, samt namn på tillverkare och titlarna på verken.

I synnerhet de två sistnämnda uppgifterna bidrar till en klassificering av träsnitten som konstverk 

snarare än artefakter; som unika föremål med namn skapade av specifika personer, istället för 

exempel på föremål producerade av en kultur. Som konstverk har träsnitten därför också en fot i zon

ett. Denna ambivalens mellan konstverk och artefakt är något som återspeglar Östasiatiska museets 

egna egenskaper av såväl ett konstmuseum som ett etnografiskt museum.

84 Jan Wirgin, Östasiatiska museet 1963-1983: Tjugo år på Skeppsholmen (Stockholm: Östasiatiska museet, 1983), s. 
3-4.

85 Världskulturmuseerna Östasiatiska, Japansamlingarna, u.å., 
http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/forskning-samlingar/samlingar/japan [hämtad 2019-11-28].

86 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Nämndprotokoll 1965, Talmanus för öppningsceremoni av 
Moderna Japanska Träsnitt.
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5. Exponering

Mieke Bal redogör för exponering som en diskursiv handling, såtillvida att ’diskurs’ kan förstås 

som ett multimedialt system av semiotiska och epistemologiska ramverk, delade mellan de som 

deltar i diskursen.87 En exponeringsdiskurs utgörs av tre ’personer’: en ’förstaperson’, exponeraren, 

en ’andraperson’, betraktaren, och en ’tredjeperson’, det exponerade objektet. Förstapersonen 

berättar för andrapersonen om tredjepersonen, ett berättande som naturaliseras som sanning. 

Tredjepersonen exkluderas från konversationen, tystas, men är samtidigt den enda synliga av alla 

tre. Denna synlighet leder till en diskrepans mellan tredjepersonen i sig och det förstapersonen 

berättar; mellan ting och tecken. Det exponerade objektet tillskrivs en mening i och med att det 

exponeras, samtidigt som dess egna närvaro i exponeringen synliggör diskrepansen.88

Utifrån de olika element hos sosaku hanga som redogjordes för i kapitel två, ämnar detta 

kapitel att undersöka vilka meningar som tillskrivs träsnitten under dess olika exponeringar. 

Utställarna utgör alla olika förstapersoner, som berättar om tredjepersonen på olika vis. Ytterligare 

ett lager i dessa exponeringar är hur berättandena mottogs av andrapersonen, och hur detta 

mottagande kom till uttryck. Som Michael Baxandall understryker, är andrapersonen (eller 

’betraktaren’ som han benämner hen) lika aktiv i exponeringen som de andra två agenterna. 

Betraktaren rör sig enligt Baxandall mellan föremål och etikett (ting och tecken) vilket etablerar 

kontakten mellan utställare och skapare (förstaperson och tredjeperson). Baserat på informationen 

som betraktaren får (eller inte får) från etiketten, så konstruerar hen en beskrivning av föremålet för 

sig själv.89 Vilka beskrivningar och betydelser som konstruerades av utställningarnas betraktare 

kommer därmed att analyseras, framförallt genom hur utställningarna omskrevs i dagspressen.

5.1 Nationalmuseum

Inte mycket finns bevarat från Nationalmuseums utställning Hamada, Rosanjin, Munakata. Om 

katalog eller annat material överhuvudtaget producerades har de gått helt förlorade; det enda spår 

som finns kvar hos museet är registreringar i protokoll och årsbok. En hel del kan dock antydas 

utifrån dess konceptuella anordnande. Som nämndes i kapitel tre bestod utställningsmaterialet av 

verk som Wilhelm Kåge köpt under hans vistelse i Japan 1956. Kåge är själv mest känd som 

keramiker, och det lär därför ha tett sig naturligt att en utställning baserad på hans samling skulle 

fokusera på just keramik. Därmed utgjordes de utställda konstnärerna av två keramiker och en 

träsnittskonstnär, som dessutom ställdes ut i museets konsthantverksavdelning.90 Att detta till 

87 Bal 1996, s. 3.
88 Bal 1996, s. 3-5.
89 Baxandall 1991, s. 37-39.
90 Segerstad SvD 6/5 1957, s. 5.
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huvudsak var en keramikutställning återspeglas även i dagspressen; av de tre artiklar och 

recensioner som skrev om utställningen lägger samtliga betoning på keramiken. I ett kort stycke i 

Mariestads-Tidningen specificerar Jan Runnqvist ”några vackra, rustika muggar”, bland en annars 

generell beskrivning av utställningens innehåll.91 Signaturen Källmark dedikerar nästan två 

tredjedelar av sin recension i Dagen till de två keramikerna, medan Munakata får en mening vid 

slutet.92  Ulf Hård af Segerstads artikel i Svenska Dagbladet, som är den överlägset mest omfattande

omskrivningen av utställningen, är explicit inriktad på keramiken. Redan artikelns titel lyder 

”Keramik från Japan”, varefter majoriteten av brödtexten kretsar kring den utställda keramiken från 

Kåge i förhållande till den japanska formkulturen. Träsnitten omnämns endast kort i det näst sista 

stycket, som något som ”[u]tställningen kompletteras med”.93 Det framgår tydligt att Shiko 

Munakatas träsnitt endast var ett sidospår i denna utställning.

5.1.1 Mottagande

Oavsett om uppmärksamheten riktades mot keramiken eller träsnitten, förekom en röd tråd i 

utställningens mottagande i dagstidningar. En liten spalt i Aftonbladet den 22 maj sammanfattar 

denna tråd: ”Nationalmuseum visar modärnt japanskt artisteri i keramik och träsnitt – god tradition, 

mycket god förresten. Det nya ligger endast i det att föremålen blivit mer expressiva, och att de nu 

lyfts fram som individer och – signaturvara.”94 Här förekommer två nyckeltermer: modernitet och 

tradition. Den ena termen är ett konstaterande av utställningens innehåll – de tre konstnärerna är, för

att citera utställningstiteln, ”av idag” – medan den andra används som en värdering av detta innehåll

– konsten är ”god” i och med dess förankring i en (underförstått japansk) tradition. Jan Runnqvist 

använder dessa två termer enligt samma sorts symbiotiska dualitet: ”I Nationalmuseums sal för 

tillfälliga utställningar presenteras samtidigt tre moderna japanska grafiker och keramiker. Deras 

insats i hemlandet ligger i att de återknyter till en annars hotad folklig hantverkstradition.” Detta 

följs sedan av en mening som berikar värderingen av tradition: ”De försöker hävda denna mot 

västerländskt inflytande och masstillverkning.”95 Runnqvist målar därmed upp (med exotifierande 

underton) den japanska traditionen som en kulturell renhet som hotas av influenser från väst. I 

Dagen uttrycker Källmark en än mer explicit exotism. Han skriver att ”keramiken utmärker sig för 

främmande form och exklusiva färger.” Munakatas verk skriver han ”skiljer sig från de övriga 

genom sin fasta form och formella förankring i den klassiska nationella traditionen.”96

91 Jan Runnqvist, Mariestads-Tidningen 15/5 1957.
92 Källmark, Dagen 9/5 1957.
93 Segerstad SvD 6/5 1957, s. 5.
94 Osign., Aftonbladet 22/5 1957, s. 2.
95 Runnqvist M.T. 15/5 1957.
96 Källmark, Dagen 9/5 1957.
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Samma retorik förekommer i Ulf Hård af Segerstads artikel ”Keramik från Japan”, 

publicerad i Svenska Dagbladet den 6 maj 1957. Segerstad inleder med en spalt om den 

västerländska fascinationen för japansk formkultur, kontra de imitationer av västerländsk stil som 

den japanska formindustrin alltmer präglas av, något som gör att ”de värden, som vi mest beundrar i

den japanska kulturen” går förlorade. Tendensen till imitation menar han är oundviklig, då ”[d]eras 

enda möjlighet att överleva är att lära av Västern, att tillverka samma varor men till billigare pris.” 

Inledningsvis målar Segerstad upp en kontext som, i samma stuk som de andra skribenterna, 

exotifierar den ’ursprungliga’ japanska formkulturen som något rent och oskuldsfullt. Vidare 

redogör han för en eurocentrisk progressivism i frågan om det västerländska hotet mot renheten; Öst

har inte något annat val än att anpassa sig efter Väst för att överhuvudtaget överleva. Efter mer 

saklig information om Kåges resa till Japan och utställningen av hans inköpta föremål, återkommer 

frågan om ”kampen mellan japanskt och västerländskt” och hur den återspeglas i den japanska 

keramiken: ”Å ena sidan tusenåriga hantverkstraditioner, å den andra storindustri för export av 

varor av imiterad västerländsk typ.”

Den genomgående dikotomin mellan tradition och modernitet bland artiklarna berör 

visserligen huvudsakligen utställningens keramikföremål. Trots det demonstrerar omskrivningarna 

en allmän attityd till japansk konst som följer en Öst/Väst-hierarkisering, i vilken en exotiskt 

oriental tradition står i motsatsförhållande till västerländsk modernisering. Denna attityd 

återkommer i omskrivningarna om de senare två utställningarna.
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5.2 Östasiatiska museet

Bild 6 & 7. Fram- och baksida av utställningskatalogen till Moderna Japanska Träsnitt

Dagen innan den allmänna öppningsdagen för Modern Japanska Träsnitt, klockan halv åtta, skedde 

en förhandsvisning till utställningen. Inbjudna var den japanska ambassadören med maka, Svensk-

Japanska Sällskapet, Östasiatiska Museets Vänner samt pressrepresentanter. De välkomnades med 

ett invigningstal från intendent Jan Wirgin. I talet gav Wirgin ett speciellt tack till Japans 

ambassadör för hans assistans, och berättade därefter om besöket från Japans utrikesminister och att

utställningen är ämnad som ett steg mot en förbättrad Japansamling. Talet avslutades med att nämna

en japansk teceremoni som ägde rum samma kväll. Till denna ceremoni var temästaren Soii Yamada

inbjuden för en presentation.97

Dagen därpå öppnades utställningen för allmänheten. I utställningskatalogen skriver Wirgin 

övergripande om sosaku hanga; dess uppkomst, dess metodiska och tekniska kännetecken, samt 

dess förhållande till japansk tradition, modernitet och internationalitet. Textens första stycke 

uttrycker att de utställda verken förmodligen lär mötas med förvåning av de flesta besökare. Stycket

därpå börjar med ett antagande om att japanska träsnitt allmänt associeras med de typiska motiven 

av ukiyo-e-konstnärer – ”lyriska kärleksscener av Harunobu, eleganta kvinnoporträtt av Utamaro, 

97 Östasiatiska museet, Östasiatiska museets arkiv, A1:6, Nämndprotokoll 1964, Protokoll fört vid sammanträde med 
Östasiatiska museets nämnd på Skeppsholmen, 13 oktober kl 16:00; Östasiatiska museet, Östasiatiska museets 
arkiv, A1:6, Östasiatiska museets nämndprotokoll med bilagor (1964- 1965), Nämndprotokoll 1965, Talmanus för 
öppningsceremoni av Moderna Japanska Träsnitt.
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genre-scener med Fuji-san i bakgrunden av Hokusai och blåtonade landskapsskildringar av 

Hiroshige” – och att ”vi vill kanske att den japanska konsten skall vara just detta.” Därefter påpekar 

Wirgin dumdristigheten i en sådan vilja, med tanke på de internationella strömningar av nya 

konstnärliga rörelser som är lika påtagliga i Asien som i Europa eller USA. Istället för att 

”tillfredsställa turistens kärlek till exotism” med förgånget traditionella motiv, är den moderna 

japanska konstnären fullt insatt i den moderna konsten.98

Kontrasten mellan katalogtextens tes och teceremonin dagen innan kan tyckas märklig. Å 

ena sidan beskriver Wirgin sosaku hanga som en distansering till orientalistisk traditionalitet, å 

andra sidan invigs utställningen med ett event som faller i linje med en sådan orientalism. Kanske 

var dock denna motsägelsefulla kontrast avsiktlig. Katalogtexten behandlar trots allt sosaku hanga 

som en kontrast till föreställningen om japanskhet. Besökaren förväntas möta verken med en 

uppfattning om det typiskt japanska – en uppfattning som inte minst byggs upp av teceremonin – 

för att således förvånas över hur de inte stämmer överens med denna uppfattning. Det som gör 

sosaku hanga intressant enligt utställningen är dess icke-japanskhet. Därmed ligger fokus på 

rörelsens förhållande till dess beskaffenhet som japansk konst. Trots att träsnitten officiellt 

presenteras som konstverk, med konstnärerna och titlarna listade i katalogen, inramas de av en 

etnografisk retorik.

Detta stärks ytterligare av katalogens design. Det är en liten avlång katalog i brunt 

pappersmaterial som vikts ihop till sex sidor. Överst på framsidan står utställningens titel, 

”moderna” i något mindre text och ”japanska träsnitt” i större. Nedan följer en vertikal kanji-text 

längsmed höger kant, som översatt lyder ”moderna träsnitt”. Längst ned står information om 

utställningens plats, datum och anordnare. På baksidan syns den röda solen från Japans flagga. All 

text är tryckt i samma röda färg. Det är en minimalistiskt enkel och diskret katalog, som tydligt är 

menad att emulera en japansk estetik. Det framgår i materialet och det sparsmakade formatet, och 

än mer konkret i kanji-texten och solen.

Bal redogör för distinktionen mellan konstmuseets och det etnografiska museets 

utställningsobjekt – konstverk respektive artefakt – genom två semiotiska begrepp: metafor och 

synekdoke. Konstverket är en metafor såtillvida att det står för en estetik; den allmänna 

uppfattningen om vad ’konst’ är. Dess estetiska, ej kulturella, beskaffenhet blir översättbar till 

konstbegreppet som sådant, likt två sidor av ett likhetstecken. Artefakten är istället en synekdoke, 

det vill säga en del som representerar dess helhet genom att vara en del av helheten. I artefaktens 

fall är helheten kulturen som föremålet härstammar från. Den synekdokiska logiken förutsätter dock

98 Östasiatiska museet. Moderna Japanska Träsnitt, 13 oktober - 15 november 1964 [utställningskatalog]. Stockholm: 
Östasiatiska museet, 1964.
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att kulturen är en Annan och inte den egna. Bal understryker att både konstverket och artefakten är 

såväl estetiska som kulturella i grunden, men att den ena egenskapen betonas när den andra 

förträngs av konstmuseets respektive det etnografiska museets exponeringar.99

Denna kontrast mellan konstverk/metafor/estetik och artefakt/synekdoke/kultur, är extra 

intressant i förhållande till Moderna Japanska Träsnitt, då utställningen behandlar sosaku hanga 

både som det ena och det andra på olika vis. Formellt är detta tveklöst en konstutställning. Med 

inkluderingen av titlar och konstnärsnamn, presenteras utställningsobjekten som unika konstverk 

skapade av individer, istället för exempel på kulturella föremål. Även i katalogtexten skriver Wirgin

explicit om träsnitten som konst, och ger beskrivningar av framstående konstnärer såsom Yamamoto

och Koshiro. Den etnografiska inramningen sker i och med den betonade specificeringen ’japansk 

konst’, och följaktligen redogörelsen för hur sosaku hanga förhåller sig till denna. Träsnitten blir 

synekdokiska exempel på den Andres estetik, en estetik som således kulturaliseras.

I kombination med den etnografiska inramningen, finns dessutom en eurocentrisk 

progressivism i Wirgins retorik. Denna är som mest tydlig i hans användning av frasen 

”utvecklingens hjul” i förhållande till modernitet. Det underliggande resonemanget är att sosaku 

hanga markerar nästa steg i en naturlig kronologi. Dock är kronologin västerländsk, och steget 

modernistiskt. Wirgin antyder att sosaku hanga manifesterar en fas där den japanska konsten växt 

ifrån de inhemska förgångna traditionerna och hunnit ikapp väst vad gäller nya uttryckssätt. Denna 

diffusionistiska syn på sosaku hangas modernistiska beskaffenhet kommer att undersökas närmare i

det sjunde kapitlet.

5.2.1 Mottagande

Moderna Japanska Träsnitt omskrevs vid tre tillfällen i Svenska Dagbladet; två artiklar av 

signaturen Mica, och en recension av Stig Johansson. Den första artikeln publicerades den 4 oktober

1964, drygt en vecka innan öppningsdagen, med rubriken ”Modern japansk träsnittskonst för första 

gången i Stockholm”. Detta påstående är förstås felaktigt med tanke på Nationalmuseums 

utställning sju år tidigare, men är å andra sidan ännu ett tecken på hur anspråkslös Munakatas 

exponering var på den utställningen. Inledningsvis påpekar Mica att utställningen sker samtidigt 

som olympiska spelen i Tokyo, och den framhävs därmed som relevant under en tid då Japan är 

internationellt aktuellt. Därefter beskrivs utställningsmaterialet som ”det moderna Japan ur en ny 

och annorlunda synvinkel”, följt av en kommentar som genljuder utställningskatalogen om hur 

typiskt japanska motiv tillhör det förgångna, och att den moderna japanska konsten är lika 

internationellt påverkad som den västerländska. Detta vidareutvecklas under en intervju med 

99 Bal 1996, s. 76-81.
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Wirgin, som understryker självklarheten i denna utveckling fastän den kan vara svår att föreställa 

sig. Den internationella påverkan manifesteras enligt reportern av abstraktion, vilket hen identifierar

hos ett av de utställda verken: ”Två stiliserade svalor i flykt påminner om traditionellt japanskt 

motivval, i övrigt är tavlan helt abstrakt.” Papperstekniken nämns också, vilken enligt Wirgin är 

oförändrad från den gamla traditionen. I det näst sista stycket nämns rörelsen vid namn för första 

gången, följt av en kort historisk sammanfattning: den föddes vid sekelskiftet, Yamamoto var dess 

ledare, och den hade som ändamål att ”skapa en modern konst efter västerländskt mönster men med

traditionella japanska uttrycksmedel.”100

Den andra artikeln publicerades på öppningsdagen den 13 oktober, med fokus på 

teceremonin. Under rubriken ”Japansk tedrickning – ett mysterium” beskriver Mica hela ceremonin 

som främmande, exotisk och något märklig. Reportern förklarar hur hen drack teet enligt 

instruktion medan ”[d]e små japanskorna ler vänligt i sina färgskimrande kimonos”, och kände sig 

malplacerad likt ”en gråtung elefant bland fjärilar.” Den lilla söta kakan som ingick i ceremonin 

uppskattades för att vara det enda i likhet med svenska sedvanor. ”I övrigt är det ljusår mellan den 

japanska teceremonin och ett svenskt kafferep.”101 Mica tillskriver således eventet en orientalisk 

Annanhet, som på ett sätt överensstämmer med dess möjliga roll i koppling till utställningen. Om 

ceremonin hade som syfte att bygga upp en orientalistisk uppfattning om japanskhet som 

utställningen sedermera kunde kontrasteras mot, så visar denna artikel på ett framgångsrikt resultat.

Den 20 oktober publicerades Stig Johanssons recension ”Kraftlöst från Öst och Väst”. 

Recensionen inleds med att ta upp japonismen och hur de ”klassiska japanska träsnitten” är 

förknippade med kända modernistiska konstnärer. Modernismen har enligt Johansson den fjärran 

kulturen att tacka, då ”[ö]sterländska bildidéer hjälpte den europeiska konsten mot förnyelse och 

blomstring.” I och med de moderna träsnitten skedde således en form av gengäld. Johansson 

förklarar att de nya japanska konstnärerna studerar europeisk och amerikansk konst, samtidigt som 

de har med sig kalligrafi och zenbuddhism i bagaget (en ogrundad och exotifierande antydan – 

varken kalligrafi eller zen var närvarande influenser bland sosaku hanga-konstnärerna). Resultatet 

av de västerländska influenserna anses dock mest som ointressant härmning, vilket utställningen 

visar på.102 Johanssons slutgiltiga omdöme är därmed negativt. Hans kritik grundar sig dock på en 

hierarkisk uppfattning om sosaku hanga-konstnärerna som passiva mottagare och imitatörer, vilket, 

som påpekat i kapitel två, de långt ifrån var. Uppfattningen lär ha influerats av utställningen i sig, 

vars katalogtext signalerar en sådan hierarki. Med andra ord återspeglar Johanssons kritik en 

diskrepans mellan ting och tecken i utställningen.

100 Mica, ”Modern japansk träsnittskonst för första gången i Stockholm”, Svenska Dagbladet (SvD) 4/10 1964.
101 Mica, ”Japansk tedrickning – ett mysterium”, Svenska Dagbladet (SvD) 13/10 1964, s. 17.
102 Stig Johansson, ”Kraftlöst från Öst och Väst”, Svenska Dagbladet (SvD) 20/10 1964, s. 4.
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5.3 Konstfrämjandet

Bild 8 & 9. Fram- och baksida av utställningskatalogen till Sosaku hanga: det moderna japanska träsnittet

Konstfrämjandets vandringsutställning hade rikspremiär den 2 oktober 1966 på Centralskolan i 

Byske i Västerbotten, och turnerade därefter till ett omfattande antal platser över hela Sverige. I 

Konstfrämjandets årsberättelse för utställningens första år rapporterades att den besökt totalt 28 

platser.103 I årsberättelsen för säsongen därpå rapporterades totalt 41 besökta orter och städer i åtta 

län.104 Under tredje året hade den besökt ytterligare 14 platser.105

Konstfrämjandets utställning var med andra ord den mest omfattande vad gäller exponering.

Under deras tre turnerande år visades träsnitten på platser högt som lågt över hela landet. Flera av 

av de enskilda utställningarna marknadsfördes med återkommande annonser i lokala dagstidningar, 

103 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Konstfrämjandets årsberättelse 1966/67. Platserna inkluderade Strängnäs 

konstförening i Sörmland, Varuhuset Domus i Eskilstuna, Kulturnämnden i Oxelösund, Emmaboda Folkets Hus i 

Kalmar, Gullfiber AB i Billesholm, samt Dalarna och Örebro län.

104 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Folkrörelsernas konstfrämjande, Verksamhets- och revisionsberättelser 1947-
1970, Årsberättelse 1967-1968.  I Stockholms län hade utställningen besökt Vaxholm, Täby, Solna, Bollmora, 

Huddinge och Nacka. I Östergötlands läns hade den besökt Åtvidaberg, Linköping, Mjölby, Boxholm, Vadstena, 

Borensberg, Skärblacka, Åby, Söderköping och Valdemarsvik. I Älvsborgs, Göteborgs och Bohus län besökte den 

Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Mölndal. I Västmanlands län besökte den Sala, Kolsva, Köping, 

Skinnskatteberg, Hallstahammar, Kungsör och Fjärdhundra. I Kalmar län besökte den Hultsfred, Mönsterås, 

Oskarshamn och Västervik. Slutligen besökte den i Norrbottens län Piteå, Älvsbyn, Boden, Kiruna, Jokkmokk, 

Luleå, Kalix, Pajala, Korpilombolo och Haparanda.

105 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Folkrörelsernas konstfrämjande, Verksamhets- och revisionsberättelser 1947-
1970, Verksamhetsberättelse 1.7-68 – 30.6-69; Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Folkrörelsernas 
konstfrämjande, Mötesprotokoll 1967-1969, Tjänstemännens kommentarer och förslag, 6/3 1969; Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek, Folkrörelsernas konstfrämjande, Mötesprotokoll 1967-1969, Rapport över verksamheten, 10/4 
1969. Platserna inkluderade bland annat Skara (1 – 6 mars 1969), Lidköping (8 – 14 mars 1969), Skövde (16 – 21 

mars 1969), Mariestad (22 mars – 3 april 1969) och Bromölla (13 – 20 april 1969).
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inklusive Folkets Hus Uddevalla, Stadsbiblioteket Kongahällaskolan i Kungälv, Stadshushallen 

Mölndal, Hälsinglands Museum och Göteborgs Konsthall.106 Av dessa var den sistnämnda 

utställningen på Göteborgs Konsthall den betydligt mest marknadsförda, vars annons innehöll den 

säljande texten ”Obs! Ett tillfälle att köpa exotisk grafik!”107 På öppningsdagen blev utställningen 

även tilldelad ett par rader under ”Kort om konst” i Göteborgs-tidningen, där utställningsmaterialet 

beskrevs som ”ett urval moderna japanska träsnitt med anknytning dels till den inhemska 

traditionen, dels till internationella bildspråk.”108

Vad gäller utställandet i sig så fanns flera rutiner för vandringsutställningarna, som 

antagligen även gällde för denna. Efter en vernissage, som oftast hölls i Stockholm, turnerade 

utställningarna runtom i landet till både större och mindre platser. Vissa gånger, såsom denna, kunde

turnerandet vara i flera år.109 I utredningen Konstfrämjandet under 70-talet som hölls 1971 till 1972,

togs det upp att utställningarna skulle kunna vara så korta som en vecka, vilket var den 

genomsnittliga längden på utställningarna i Sosaku hanga.110 Vid utställandet var verken 

uppmonterade på portabla skärmar. Detta gjorde det relativt enkelt och säkert att både transportera 

konsten och få den på plats. Ingen upphängning krävdes, och verken kunde visas i lokaler vars 

väggar inte lämpade sig för konst.111

På de flesta platserna som vandringsutställningen besökte tycks endast sosaku hanga ställts 

ut, med undantag för ett par utställningar. På Hälsinglands Museum ställdes de ut tillsammans med 

japanska frimärken från Postmuseum, och i Stadshuset Kongahällaskolan tillsammans med svensk 

färggrafik. Utställningen i Folkets Hus Järntorget i Göteborg inkluderade en bred blandning av 

annat material: eskimåkonst, svensk konst, samt etsningar av den tjeckiska konstnären Provoslav 

Sovák.112 I samband med utställningen i Folkets Hus Uddevalla anordnades både en föreläsning 

med titeln ”Det japanska träsnittet i går och i dag”, och filmvisningar av japanska konstfilmer.113

106 Osign., Arbetet Västsvenska Editionen 3/2 1968, s. 5; Osign. Arbetet Västsvenska Editionen 7/2 1968, s. 5; Osign. 
Arbetet Västsvenska Editionen 16/2 1968, s. 9; Osign., ”Göteborg i dag”, Göteborgs-tidningen (Gt) 7/2 1969, s. 34; 
Osign., ”Kort om konst”, Göteborgs-tidningen (Gt) 8/2 1969, s. 4; Osign., ”Sosaku hanga: det moderna japanska 
träsnittet”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17/2 1968, s. 21; Osign., ”Sosaku hanga: modern japansk 
grafik, japanska frimärken”, Hudiksvallstidningen 18/1 1969, s. 2.

107 Osign., Arbetet Västsvenska Editionen 30/11 1967, s. 15; Osign., Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2/12 
1967, s. 5; Osign., Göteborgsposten 2/12 1967, s. 3; Osign., Göteborgs-tidningen 3/12 1967, s. 12.

108 Osign., ”Kort om konst”, Göteborgs-tidningen (Gt) 25/11 1967, s. 4.
109 Maria Carlgren, ”Konstbildningen. Från Derkert och duttografen till deltagarbaserade processer”, i 

Konstfrämjandet 70 år, red. Niklas Östholm, 2 uppl. (Stockholm: Konstfrämjandet, 2018), s. 213.
110 Niklas Östholm, ”Introduktion. Folk i rörelse”, i Konstfrämjandet 70 år (2018), s. 45.
111 Carlgren 2018, s. 212-213.
112 Osign., ”Konstfronten”, Göteborgsposten 1/11 1968, s. 13.
113 Osign., ”Sosaku hanga: Utställning av japanska träsnitt”, Arbetet Västsvenska Editionen 7/2 1968, s. 5; Osign., 

”Sosaku hanga: japanska träsnitt”, Arbetet Västsvenska Editionen 16/2 1968, s. 9.
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5.3.1 Sosaku hanga som grafik

Detta är en av de många vandringsutställningar som Konstfrämjandet genomfört genom åren. Med 

”konst för alla” som drivande motto, grundade sig organisationen sedan starten 1947 på en 

demokratisk distribuering av konst ut till landet, inte minst de platser som annars aldrig hade 

tillgång till den.114 Det hela började med att HSB, ABF och Nationalmuseum från 1941 arrangerade 

flera vandringsutställningar, ämnade att visa upp den goda konst som skulle inreda det moderna 

hemmet. Den mest utmärkande av dessa var utställningen God konst i hem och samlingslokaler, 

arrangerad i samarbete med ABF, tidningen Vi och Folketshusföreningarnas riksförbund, och som 

startade på Nationalmuseum 1945.115 Ur detta projekt föddes Konstfrämjandet, vars ”huvuduppgift 

skulle vara att föra ut det som kallades för den goda konsten till hela Sverige.”116 Med det sagt fanns

en idealistisk baktanke bakom det demokratiska initiativet. God konst i hem och samlingslokaler 

inkluderade en skampåle där så kallad ”skräckkonst” visades; industriellt serietillverkade prydnader

utan något konstnärligt värde, och inte minst tryckreproduktioner av kända oljemålningar. I debatten

kring utställningen gjordes kopplingar mellan denna skampåle och nazisternas utställning Entartete 

Kunst i München 1937, och av god anledning då båda byggde på samma moralistiskt nedvärderande

princip. Motsatsen till skräckkonsten var inte bara god utan bildande konst, en attityd influerad av 

upplysningsideal. Det var på denna grund som Konstfrämjandets verksamhet kom att drivas; genom

distribueringen av god konst skulle folket bli kulturellt bildat.117 I samband med en av deras 

utställningar uttryckte Konstfrämjandets första chef Bror Ejve en ”strävan att rensa bort de 

underhaltiga väggdekorationer som nu pryder så många hem och samlingslokaler.”118

Ett centralt element i vandringsutställningarna var därför också möjligheten för folket att 

införskaffa den konst som visades upp. Detta krävde att verken såldes till överkomliga priser för 

alla besökare, varav många tillhörde lägre ekonomiska klasser. Av den anledningen blev grafik 

tidigt den huvudsakliga konstformen för Konstfrämjandets utställningar. I en text med titeln ”Varför

grafik?” beskriver konstnärlig ledare Göran Hillman hur formationen av institutionens verksamhet 

fann sig vid ett vägskäl: antingen skulle den baseras på reproduktioner av befintliga konstverk, eller 

på grafisk originalkonst. Valet blev det senare, med motiveringen att erbjuda folket originalkonst 

gjort för mediet, snarare än halvdana återbildningar.119 Organisationens inriktning på grafik 

medförde i sin tur ett förespråkande för mediets värde som konstart, då det traditionellt varit 

114 Annika Gunnarsson, ”Grafiken. Konstförståelse eller konstförströelse”, i Konstfrämjandet 70 år (2018), s. 71.
115 Östholm 2018, s. 180-181. För mer ingående information God konst i hem och samlingslokaler, se Jimmy 

Pettersson, Film på konstmuseum: Nationalmuseums möten med filmmediet 1945-1950 (Stockholms Universitet, 
2019).

116 Karin Faxén Sporrong, ”Ett kärt besvär”, i Konstfrämjandet 70 år (2018), s. 181.
117 Gunnarsson 2018, s. 71-73.
118 Östholm 2018, s. 9, 68.
119 Östholm 2018, s. 61.
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underställt inte minst måleri. I Bror Ejves ovannämnda utställningstext, understryker han att 

konstform är helt irrelevant när det kommer till konstnärligt värde. Ett blad grafik kan vara av minst

lika hög konstnärlig kvalitet som en oljemålning, då kvaliteten avgörs av konstnärens skicklighet 

snarare än en viss teknik.120

Denna kontext informerar Konstfrämjandets vandringsutställning av sosaku hanga. 

Utställningskatalogen lägger ett tydligt medialt fokus på grafik och träsnitt, inte bara i den japanska 

kontexten utan i allmänhet. Katalogen börjar med en text av Olof Norell som förespråkar grafiken 

som konstart. Norell beskriver mediets låga status gentemot måleri, men menar på att grafisk konst 

kan vara av minst lika hög konstnärlig kvalitet. Detta är något som framförallt japansk grafik i form 

av träsnitt demonstrerar.121 Sosaku hanga behandlas alltså som ett praktexempel på god grafisk 

konst. Att rörelsen överhuvudtaget utmärks av en ambivalens mellan japansk tradition och 

modernistiska influenser – vilket var en dramatisk tyngdpunkt hos Moderna Japanska Träsnitt – 

nämns väldigt kort, nästan i förbifarten. För Konstfrämjandet är sosaku hanga främst grafisk konst, 

inte japansk konst eller modernistisk konst.

Detta syns också i katalogens andra text; ett svenskt översatt utdrag ur Ronald G. 

Robertssons bok Contemporary Printmaking in Japan, som spenderar betydligt fler ord åt japanskt 

träsnitt i allmänhet än åt sosaku hanga i synnerhet. Robertsson ger en sammanfattning av träsnittets 

historia i Japan, från de äldsta snitten daterade till 700-talet, till ukiyo-e med dess tekniker och 

kulturella status, till övergången till sosaku hanga och dess nya förhållningssätt till mediet.122 

Jämfört med Jan Wirgin är Robertsson betydligt mer nyanserad i frågan om interkulturella 

strömningar. Hans text börjar med en beskrivning av japonismen under det sena 1800-talet, för att 

därefter övergå till det västerländska inflytandet på sosaku hanga. Därmed understryks 

strömningarna som horisontellt dialogiska, ej vertikalt diffusionistiska. Wirgin nämner visserligen 

också japonismen, dock kort och diskret nog för att inte distrahera från tesen om sosaku hanga som 

ett steg i en kronologisk utveckling in i modernitet. Genom Robertsson förklarar Konstfrämjandet 

istället rörelsen som en instans i en cirkulation av interkulturella utbyten. Därtill ser Robertsson till 

att flera gånger nämna det faktum att träsnittet introducerades till Japan från Kina, och undviker 

därmed en essentialisering av mediet som en japansk tradition. Robertssons text avslutas med 

följande mening: ”Det är ingen överdrift att säga att de nutida och de traditionella japanska 

konstnärerna till stor del bidragit till att just träsnittet nått en högt skattad position inom den 

internationella konsten.”123

120 Östholm 2018, s. 9, 68; Gunnarsson 2018, 79.
121 Konstfrämjandet. Sosaku hanga: det moderna japanska träsnittet, 1967-1969 [utställningskatalog]. 

Konstfrämjandet, 1966, s. 3-4.
122 Konstfrämjandet 1966, s. 5-22.
123 Konstfrämjandet 1966, s. 22.
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Det är intressant att notera de olika nyanserna och lagren i värderingen av träsnittsmediet 

hos utställningen visavi den japanska kontexten. Som nämnts i kapitel två, så var en av 

åtskillnaderna hos sosaku hanga gentemot ukiyo-e behandlandet av träsnitt som en konstart snarare 

än en reproduktionsteknik. Därmed finns en parallell mellan utställningens och rörelsens attityder 

till mediet, då båda (i opposition mot deras respektive samhällsnormer) förespråkar dess konstvärde.

Å andra sidan gör utställningen ingen värderande skiljelinje mellan sosaku hanga och ukiyo-e, utan 

utmärker istället det japanska träsnittet i allmänhet som exemplarisk grafisk konst. Detta är 

anmärkningsvärt med tanke på att ukiyo-e under dess levnadsår hade liknande status som den 

sortens konst som Konstfrämjandet benämnde ”skräckkonst”. Denna ironiska kontrast visar på att 

diskrepansen mellan ting och tecken också kan förekomma i form av värderingar; vad som i den 

ursprungliga kontexten är en andra klassens konst, exponeras i nästa kontext som ett exempel på det

motsatta.

5.3.2 Mottagande

Utställningen blev tidigt en stor succé i såväl besökar- som försäljningssiffror.124 I årsberättelsen för 

1966/67 kommenteras denna något oväntade framgång:

Det är vanskligt att spekulera över vad denna attraktionskraft hos den japanska grafiken kan bero på. Kanske 

vågar vi gissa, att utställningsbesökarna reagerat positivt på den lätta och sinnliga bildlek som präglar en stor 

del av den japanska grafiken. Den sysslar mycket litet med känslokonflikter. Det är en konst att koppla av och 

ha det skönt tillsammans med.125

Denna spekulation om den japanska grafikens idylliska lockelse överensstämmer dock inte med 

mottaganden i artiklar och recensioner. Istället markeras sosaku hangas särprägel inom kontexten 

för japansk konst, inte minst i relation till dikotomin inhemsk tradition visavi västerländsk 

modernitet. För utställningen på Göteborgs Konsthall publicerade Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning en artikel och en recension den 25 respektive den 29 november.126 De två texterna 

har mycket gemensamt. Båda ramar in dikotomin i deras rubriker, temporalt respektive spatialt; 

”Japansk grafik i Konsthallen. Tradition och nutida konstart” och ”Öst-västligt”. Artikeln beskriver 

en kontext kring japanska träsnitt och förklarar att traditionen sträcker sig tillbaka till 700-talet, 

vilket kontrasteras med sosaku hangas västerländska influenser. Recensionen inkluderar analyser av

124 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Konstfrämjandets årsberättelse 1966/67; Årsberättelse 1967-1968; 
Verksamhetsberättelse 1.7-68 – 30.6-69.

125 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Konstfrämjandets årsberättelse 1966/67.
126 Osign., ”Japansk grafik i Konsthallen. Tradition och nutida konstart”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

25/11 1967, s. 13; Osign., ”Öst-västligt”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 29/11 1967, s. 3.
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de västerländska dragen hos utställningsmaterialet, i alltifrån motiv till teknik. Detta följs av ett 

konstaterande av dess ändå ”annorlunda” beskaffenhet, med en antydan till hantverksmässig 

”tradition”, samt till ”zenmysticism”. Sosaku hanga befinner sig enligt de två texterna mellan två 

kulturella motpoler, där väst står för ett modernistiskt bildspråk och öst står för essentiell och 

exotisk tradition. Samtidigt påpekar båda två japonismens roll i dikotomin. Artikelns sista stycke 

formulerar de västerländska influenserna på sosaku hanga som en ”gengäld” efter japonismen, 

medan recensionens inledning anmärker att de utställda träsnitten ”påminner om” de europeiska 

konstnärerna inom den japonistiska vågen. Därmed är texterna ändå något nyanserade i frågan om 

interkulturella influenser.

Samma generella grepp återkommer i övriga recensioner av utställningen, men med 

varierande omdömen. I Arbetet Västsvenska Editionen nämner Tullan Fink inledningsvis den 

japanska träsnittstraditionens gamla historia, samt dess influenser på europeisk konst visavi de 

mindre kända influenserna åt andra hållet. Utställningen är därför enligt honom empiriskt värdefull, 

då ”detta utbyte finns dokumenterat” här. Därefter kommenterar han ett urval konstnärers verk, som

var och en har något unikt och spännande i sig i hans ögon.127 Inte lika imponerad var Lars G. 

Fällman i sin recension av utställningen i Göteborgs-tidningen. Med undantag för Sadao Watanabe 

och Kichiemon Okamura ser han utställningsmaterialet som ”uttunnat till konventionell 

modernism”, något han menar är typiskt utmärkande för Konstfrämjandet i allmänhet. Hans 

besvikelse är extra stark då ”det just i Japan finns en lång rad förnämliga artister på det grafiska 

fältet.”128 Med andra ord har Fällman en hög uppskattning för de äldre konstnärerna inom ukiyo-e, 

och ser hos dessa nya konstnärer mest en fattig imitation av väst. Med japonistisk underton värderar

han träsnitten utifrån en bristfälligt modernistisk kontrast till en högtstående japansk tradition. Rolf 

Anderberg är än mer explicit och exotifierande i en sådan värdering när han recenserar utställningen

i Göteborgsposten. I första stycket skriver han: ”Det är en vacker men känslolös utställning, som 

visar en orientalisk hantverkstradition aktiviserad på nytt under internationalismens och 

industrialismens tryck.” Med en historisk sammanfattning förklarar han därefter det japanska 

träsnittets långvariga tradition, framväxten av ”enastående konstnärer, som Utamaro och Hokusai” 

under 1700-talet, japonismen under 1800-talet, samt träsnittets bildspråk: ”föreningen av 

naturalistisk intimitet, människointresse och naturkänsla med en formell elegans”. Mycket av detta 

bildspråk identifierar han hos de utställda verken, men naturalismen har ersatts av en betoning på 

form över motiv, som ”lätt [tar] steget över till det europeiska 1900-talets abstrakta och informella 

bild.” Han jämför verken specifikt med Paul Klee, men likheterna är bristfälliga och påtvingade: 

127 Tullan Fink, ”Samlingsutställningar”, Arbetet Västsvenska Editionen 8/12 1967, s. 20.
128 Lars G. Fällman, ”Mikro, max och grupp”, Göteborgs-tidningen (Gt) 9/12 1967, s. 4.
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”De stämningar som tog form i Klees ateljé sitter här fastnaglade som fjärilar på nålar.”129 Både 

Fällman och Anderberg grundar deras negativa omdömen på en specifik värdering av dikotomin: 

den japanska traditionen (med syftning till ukiyo-e) utgörs av konst av högsta kvalitet, medan dess 

efterträdare (det vill säga sosaku hanga) präglas av halvdant modernistiska imitationer. De följer 

alltså samma resonemang som Stig Johansson i hans kritik av Moderna Japanska Träsnitt, grundat 

på den felaktiga uppfattningen av sosaku hanga som en efterapning av västerländsk modernism.

Flera av de andra utställningarna omskrevs också i dagspressen, med olika variationer av 

dikotomin. Utställningen i Folkets Hus Järntorget beskrevs i Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning som ”modernt abstrakta experiment och, framför allt, vitalt dekorativa blad med 

anknytning till den gamla traditionen”.130 Utställningen på Hälsinglands Museum fick en artikel och

en recension i Hudiksvallstidningen, vilka var de mest orientalistiska av alla omskrivningar.131  

Artikeln innehåller en generisk redogörelse för träsnittets historiska roll i Japan, som avgränsar 

historien till ”[f]rån mitten av 1600-talet”, utan att varken specificera ukiyo-e eller nämna det 

faktum att den fulla historien sträcker sig tillbaka till 700-talet. Recensionen beskriver östasiatisk 

konst som ”mycket gammal” – som om det vore ett fossilerat förflutet – och dess moderna varianter

som baserade ”på djupt sittande traditioner och tankesätt.” Trots den nära internationella kontakten 

med Japan finner recensenten, i exotifierande ton, landet som ”spännande och sägenomspunnet”. 

Hos de utställda träsnitten konstaterar hen de synliga västerländska influenserna, samt hens egen 

upplevelse av dubbelheten: ”Att den västerländska konsten övat inflytande står klart. Somt kommer 

mitt sinne mycket nära och somt verkar fjärran.” Väst/öst värderas därmed i känslor om 

bekant/främmande. Artikeln beskriver materialet på liknande vis: ”ett brett urval moderna japanska 

träsnitt med anknytning till inhemsk tradition och till internationellt bildspråk”.

Utställningen i Emmaboda fick en artikel i Sölvesborgstidningen inför dess vernissage. 

Denna artikel är något mer nyanserad i dess omskrivning av sosaku hanga gentemot de 

ovannämnda, även om vissa essentialistiska och orientalistiska inslag även här förekommer. Det 

gäller framförallt det andra styckets första mening, där Japan beskrivs som ”träsnittets hemland”, 

som om mediet hade sitt ursprung i den japanska kulturen. Därefter ges dock en relativt saklig och 

icke-värderande historisk redogörelse. Det nämns att mediet sträcker sig till 700-talet, varefter 

1600-talet benämns som den första renässansen, kännetecknad av en ”konstnärlig progressivitet.” 

Efter en konservativ svacka under 1800-talet, inträffade den andra renässansen av progressivitet 

under 1900-talet genom ”kontakt med moderna strömningar inom den europeiska 

129 Rolf Anderberg, ”Japansk expansion”, Göteborgsposten 28/11 1967, s. 2.
130 Osign., Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12/11 1968, s. 3.
131 Osign., ”Japanska grafiken i Hudiksvall” Hudiksvallstidningen 18/1 1969, s. 5; Osign., ”Modern japansk grafik 

visas i Hudiksvall”, Hudiksvallstidningen 13/1 1969, s. 6.
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konstutövningen”, som kombinerades med ”traditionell japansk träsnittsteknik.” Artikeln avslutas 

med en kommentar om att sosaku hanga, efter ukiyo-e, ”väl har vidareutvecklat och förvaltar det 

japanska konstnärsarvet.”132 Trots att dikotomin dyker upp även i denna artikel, är den som sagt 

betydligt mer nyanserad, då distinkta perioder av progressivitet beskrivs istället för en essentiell 

helhet av tradition.

Mottagandet av Konstfrämjandets vandringsutställning, i synnerhet såsom det tas till uttryck

i dagspressen, exemplifierar den starka kontrast som kan förekomma mellan förstapersonen och 

andrapersonen. Medan förstapersonen lägger all vikt på sosaku hanga som grafik, är andrapersonen 

mer intresserad av sosaku hangas förhållande till japansk visavi västerländsk konst, tradition visavi 

modernitet. Andrapersonen har därmed till stor del ignorerat tecknet och istället bildat sin egen 

uppfattning om tinget. Med tanke på att denna uppfattning följer samma tråd som mottagandena av 

de tidigare utställningarna, tycks den vara grundad i en allmänt rådande bild av japansk konst.

132 Osign., ”Konst: Japanska träsnitt i Emmaboda”, Sölvesborgstidningen 20/4 1967, s. 8.
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6. Sosaku hanga i Japan idag

Sedan rörelsens stora genombrott efter andra världskriget har sosaku hanga fått platser på både 

privata och statliga konstinstitutioner i Japan. 1953 öppnade Yoseido Gallery som det första 

galleriet dedikerat till sosaku hanga-tryck. Året dessförinnan öppnade Tokyos nationalmuseum för 

modern konst. Båda dessa platser har ett stort antal träsnitt i deras samlingar. Detta kapitel kommer 

utifrån besök på galleriet och museet undersöka hur sosaku hanga exponeras, för en jämförelse av 

synen på och behandlingen av rörelsen i Japan gentemot i Sverige.

6.1 Yoseido Gallery

Bild 10 & 11. Skylt och fasad av Yoseido Gallery

På gatan Namiki-dori i Tokyos Ginza-distrikt ligger Yoseido Gallery sedan grundandet 1953. Det är 

en förhållandevis lugn och diskret gata jämfört med de extravaganta höghus som annars ockuperar 

det högklassiga shoppingdistriktet. Bara några meter bort på samma gata befinner sig ett annat 

galleri vid namn S. Watanabe, döpt efter Shozaburo Watanabe och grundat år 1909 med fokus på 

shin hanga och ukiyo-e.133 Redan innan jag kliver in i Yoseido möts jag alltså av en intressant 

exponering; de två parallella rörelserna sosaku hanga och shin hanga är även geografiskt, såsom 

representerade av dessa gallerier, nästan grannar med varandra. S. Watanabe är ett litet och trångt 

galleri bestående av ett detta rum. Väggytorna är väl nyttjade med täta hängningar utan någon till 

synes avsiktlig ordning; verk inom shin hanga blandas med verk inom ukiyo-e i ett enda 

mischmasch. Andra verk står lutade på golven eller ligger på galleridisken. Vid disken står även 

133 S. Watanabe Woodcut Prints, 会社概要, u.å., https://www.hangasw.com/contents/category/about [hämtad 2019-11-
18].
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galleriets enda närvarande personal, konverserandes med ett äldre brittiskt par som frågar om ett 

tryck de tagit med sig. Allra längst in är rummet belamrat med skåp, lådor, mappar, förpackningar 

och annat som visar på galleriets praktiska verksamhet. Hela rummet är belyst av vida taklampor. 

Yoseido har många likheter med S. Watanabe, men minst lika många noterbara skillnader. 

En grön och anspråkslös skylt visar upp galleriet för fotgängare och andra trafikanter på gatan. Den 

lilla galleribyggnaden är försynt inklämd mellan två smyckesaffärer för Ponte Vecchio och Cartier. I

ett skyltfönster bredvid ingången har två verk hängts upp. Väl därinne är rumsytan betydligt bredare

och luftigare än hos S. Watanabe. En mellanvägg placerad mitt i lokalen separerar den i två ’rum’. 

På ena sidan av väggen, precis innanför ingången, står ett bord och en bänk längst in i rummet. Där 

sitter ett äldre amerikanskt par som, med assistans från de två närvarande personalanställda, tittar på

ett antal verk under en diskussion om vilket de ska köpa. På andra sidan är upphängda verk 

beblandade med diverse förvaringsmaterial. Ena väggytan längst in till höger ockuperas av tre 

konstnärer från den ursprungliga sosaku hanga-rörelsen: Okiie Hashimoto, Kiyoshi Saito och Hideo

Hagiwara – samt den senare konstnären Kazuyuki Ohtsu. Annars är endast nyare verk utställda, 

oftast från 1980-talet och framåt. Hängningen är tät och till synes oordnad, med vissa verk ståendes 

på golvet och lutandes mot väggen. Liksom hos S. Watanabe är lokalen något rörig. Vissa element 

bidrar dock till en mer formell exponering. Lokalen belyses av riktade spotlights från taket, vilket 

både framhäver verken mer och förstärker de vita väggarna för att således skapa en framträdande 

’vita kuben’-estetik. Personalen är kostymklädd, och bemöter besökarna med en framåtriktad och 

säljande attityd.

När jag precis är på väg att lämna galleriet, blir jag riktad till en trappa precis bredvid 

ytterdörren som leder till dess överraskande övervåning. Där möts jag av en tredje personalanställd 

samt Kiyoko Kobayashi, konstnären för en pågående utställning som hålls på våningen. Kobayashis

utställda verk består mestadels av måleri på papper, men även måleri på duk samt 

originallitografier. Exponeringen är betydligt mer organiserad än på nedervåningen, vilket är 

förståeligt då det rör sig om en anordnad utställning. Hängningen är undantagslöst horisontell, med 

generösa avstånd mellan verken som ger besökaren mer rum att fokusera på ett verk i taget. 

Ordningen är gjord utifrån medium; på en vägg hänger pappersmålningar, på en annan hänger 

litografier. Liksom på nedervåningen är rummet och verken upplysta av spotlights från taket.

Efter att ha gått igenom utställningen växlar jag några ord med den närvarande personalen. 

Hon frågar (efter att ha noterat mitt anteckningsblock) varför jag besöker galleriet, varpå jag 

berättar om min uppsats. Hon översätter till Kobayashi, som sedan börjar berätta om de utställda 

verken. Fokuset skiftar fort från min historiska studie om sosaku hanga till konstnärens nutida 

aktuella utställning. Denna avslutande interaktion under min vistelse summerar Yoseidos relation 
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till sosaku hanga idag. Med huvudsakligen senare verk på väggarna och utställningar för nutida 

konstnärer, råder en distans till den historiska rörelse som galleriet ursprungligen grundades för. 

Därmed manifesterar galleriet det skingrande som sosaku hanga genomgick under 1960-talet; 

konstnärer från alla möjliga grafiska medier exponeras, vars enda gemensamma nämnare är den 

generella beskaffenheten som ’moderna’.

6.2 Tokyos nationalmuseum för modern konst

Bild 12. Fasad av Tokyos nationalmuseum för modern konst

Tokyos nationalmuseum för modern konst öppnade den 1 december 1952 i Kyobashi, Chuo, i 

filmbolaget Nikkatsus före detta huvudkontor renoverat av arkitekten Kunio Maekawa. På grund av 

museets växande samlingar och ambitioner till större utställningar, flyttades det 1969 till en ny 

byggnad i Kitanomaruparken i Chiyoda, designad av Yoshiro Taniguchi.134 Där, på andra sidan 

vägen om landets kejsarpalats, står museet än idag. Det är ett av Japans fyra nationella konstmuseer,

tillsammans med det motsvarande nationalmuseet för modern konst i Kyoto, The National Museum 

of Western Art i Tokyo samt The National Museum of Art i Osaka. Alla av dessa förutom The 

National Museum of Western Art har sosaku hanga-verk i deras samlingar, varav den största 

samlingen finns i Tokyos nationalmuseum för modern konst.

Under mitt besök till museet pågår tre olika utställningar, varav en är samlingsutställningen 

MOMAT Collection. Efter att ha köpt min biljett och klivit in i entréhallen blir jag riktad till hissarna

134 The National Museum of Modern Art, Tokyo, About the MOMAT, u.å., https://www.momat.go.jp/english/ge/about 
[hämtad 2019-12-17].
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och ombedd att åka upp till våning fyra. Däruppe möts jag av en skylt som meddelar att 

utställningen består av tre nedstigande våningar; den fjärde våningen visar ”Highlights” samt konst 

från 1900- till 1940-talet, den tredje våningen visar ”Nihon-ga (Japanese-style painting)” samt konst

från 1940- till 1960-talet, och den andra våningen visar konst från 1970- till 2010-talet. Ett par kliv 

senare hamnar jag vid ett vägskäl med en skylt i mitten. På skylten står det ”Room 1 Highlights” 

med en pil riktad åt vänster, samt ”Room 2-5 1900s-1940s. From the End of the Meiji Period to the 

Beginning of the Showa Period” med en pil riktad åt höger. Redan här framkommer det tydligt att 

utställningen är ytterst retoriskt strukturerad. Med en särskild våningsföljd, pilar och numrerade 

rum, blir besökaren regisserad genom en explicit linjär exponering. Detta är ett extremt exempel på 

vad Bal kallar ”walking tour”, det vill säga den sekventiella akten av att gå genom ett museum som 

kopplar exponeringens element för besökaren (andrapersonen), och därmed bidrar till dess 

narrativ.135 Förhållandet mellan förstapersonen och andrapersonen är i denna utställning draget till 

dess mest odemokratiska spets, då utställningens ”walking tour”, och därmed det narrativ som den 

producerar, är helt styrd av förstapersonen. Narrativet är främst kronologiskt betingat, med början 

under modernismens tidiga år och avslutning i nutiden.

Så var placeras sosaku hanga i detta narrativ? Efter att ha besökt det första rummet 

bestående av ”some of the collection’s most essential works” rör jag mig till det andra rummet. 

Detta rum kretsar kring tre verk av två japanska konstnärer som tillsammans markerar skiftet från 

Meiji-perioden till Taisho-perioden år 1912. Det följande tredje rummet visar verk från 1920-talet, 

med tematiskt fokus på jordbävningen i Kanto-regionen den 1 september 1923, samt den tionde 

Nika-utställningen som skedde under samma tid. Därefter kommer jag till det fjärde rummet, 

dedikerat till shin hanga-konstnären Kawase Hasui. På hemsidan framgår det att Hasui delar 

rummet med Onchi Koshiro för utställningens två visningsperioder; från den 1 november till den 15

december visas Hasui, för att sedan bytas ut mot Koshiro från den 17 december till den 2 februari.136

I likhet med de två gallerierna på gatan i Ginza är alltså shin hanga och sosaku hanga även här 

’grannar’ i deras exponeringar, fastän temporalt istället för geografiskt. Dock är det 

anmärkningsvärt att ingen av de två konstnärerna associeras med deras respektive rörelser i 

utställningstexterna. Istället beskrivs Hasui som en ”traveling printmaker” som var ”involved in the 

movement to restore the art of ukiyo-e prints”, utan att rörelsen nämns vid namn. Koshiro å sin sida 

beskrivs endast som en pionjär av abstraktion; från att hans serie Lyric är ”said to be the first 

abstract art ever produced in Japan”, till att besökaren blir välkomnad att ”enjoy this survey of the 

135 Bal 1996, s. 4.
136 The National Museum of Modern Art, Tokyo, MOMAT Collection.
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development of Onchi’s abstraction”.137 Att Koshiro alls var involverad i någon rörelse framgår 

ingenstans.

Rummet för Hasui och Koshiro följs av det femte rummet, ”The 1930s Modern 

Experimentation and Maturation”, som handlar om 1930-talets framväxt av diverse konströrelser 

genom nya avantgardistiska gallerier, mognandet av ”Western-style painting” (yo-ga i kontrast till 

nihon-ga), samt regelbundna konstnärsvistelser i Europa och Amerika. Mellan denna period och den

föregående i rum tre, har Hasui och Koshiro placerats närmast inom parantes. De befinner sig i ett 

förhållandevis litet rum som ligger nästan mellan hörnen på de två andra. Nästintill rummet finns en

öppning som leder direkt mellan rum tre och fem, som kunde ha erbjudit en möjlighet att helt hoppa

över det fjärde rummet om den inte varit blockerad av ett rep. Denna rumsplacering skapar en 

dubbelhet i exponeringsretoriken. Å ena sidan blir Hasui och Koshiro tilldelade ett eget kapitel i den

kronologiska konsthistorien, å andra sidan är det ett mycket litet kapitel. Resultatet blir att shin 

hanga och sosaku hanga, såtillvida att de här är representerade av de två konstnärerna, behandlas av

utställningen som en särart i det konsthistoriska narrativet. Det är något som skedde vid sidan om 

andra, mer betydelsefulla skeenden, men likt en kittlande kuriositet är det värt att utforska om än för

en liten stund.

Rent temporalt sett skulle åtminstone sosaku hanga, som historisk rörelse, kunna ha 

ockuperat utställningen från rum två ända in till rum elva som berör 1960-talet. Istället blir den 

placerad i en kort period mellan 1920- och 1930-talen tillsammans med shin hanga, och inte ens 

benämnd utan endast representerad genom Onchi Koshiro, vars vitala roll som drivkraft för rörelsen

helt avlägsnas till förmån för hans abstraktioner. Denna behandling ger intrycket av att sosaku 

hanga än idag besitter en låg status inom den japanska konstvärlden. Intresset och marknaden tycks 

istället vara störst internationellt; både S. Watanabe och Yoseido Gallery hade besök av entusiaster 

från Storbritannien respektive USA, vilket framstår som mer än en tillfällighet med tanke på den 

historiska kontexten. Även i rum fyra intill Hasuis verk kunde jag höra en livlig diskussion mellan 

en amerikansk (förmodad) far och son angående konstnärens förhållande till sina föregångare inom 

ukiyo-e; fadern ansåg att Hasuis träsnitt var en mognad utveckling av en mer ”primitive” stil hos 

Hiroshige och andra, varpå sonen försökte övertyga honom om att det snarare handlar om olika 

intentioner. Närvaron av dessa besökare, i kombination med museets exponering, indikerar att spår 

finns kvar än idag från sosaku hangas historia, som påverkar rörelsens nutida status. I och med att 

rörelsens genombrott skedde på det internationella fältet – i synnerhet via de amerikanska 

ockupanterna – är den utländska och framförallt amerikanska andrapersonen fortfarande dess 

137 The National Museum of Modern Art, Tokyo, MOMAT Collection.
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främsta entusiast. Den inhemska förstapersonen å sin sida må ha erkänt rörelsen som konst, men 

behandlar den ändå som ett anspråkslöst och knappt nämnvärt kapitel i konsthistorien.
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7. Sosaku hangas plats i konsthistorien

Alla – de svenska och japanska institutionerna, mottagarna, konstnärerna själva – tycks vara eniga 

om att sosaku hanga är ’konst’. Men ’konst’ är i sig ett ursprungligen västerländsk begrepp, som i 

temporal mening innefattar en historicistisk idé om progressiv kronologi. Som Dan Karlholm och 

Keith Moxey förklarar i inledningen till Time in the History of Art, är konsthistoria, såsom den 

konstruerades under Upplysningens 1700-tal, byggd på en kronologi av utvecklingsskeden som tar 

avstamp i varandra.138 En konsekvens av detta har varit att icke-västerländska kulturer, vars 

historiska temporaliteter skilt sig från denna utvecklingskronologi, betraktats som primitiva 

och/eller fossilerade.139 Hur träsnitten uppfattades och hanterades som ’konst’ av de olika aktörerna 

kräver därför en närmare kritisk undersökning.

Till att börja med benämns sosaku hanga i Sverige utan undantag som ’japansk’. 

Nationalmuseums utställning inkluderar i dess undertitel ”japanska konstnärer”. Östasiatiska 

museets och Konstfrämjandets utställningar använder termen ”japanska träsnitt” i titlarna. Likaså 

dagspressen formulerar genomgående att det rör sig om ”japanska” konstföremål. Redan vid sådana

ordval sker en markering av Annanhet. Piotr Piotrowski noterar en distinktion inom modern 

konsthistorieskrivning, mellan ’modern konst’ (det vill säga västerländsk konst) och 

platsspecificeringar såsom ’östeuropeisk konst’ eller ’sydamerikansk konst’. Medan den ena är 

’internationell’ är den andra ’nationell’; Picasso är en ’internationell’ ej ’spansk’ konstnär – fastän 

influenser från hans kulturella härkomst är synliga i hans konst – medan det motsatta är fallet för till

exempel Wladyslaw Strzeminski som är internationellt uppmärksammad, men benämns ’den polska

konstruktivisten’. Dessa åtskillnader grundar sig på en hierarkisk distinktion inom det 

konsthistoriska narrativet, där den internationella konsten utgör det västerländska centrat och den 

nationella konsten utgör den icke-västerländska periferin.140 Sosaku hanga är tydligt internationell 

både vad gäller influenser och cirkulation, vilket även nämns av de flesta aktörer. Rörelsen erkänns 

som konst, ja till och med internationell konst, men definieras som nationellt specifik i och med 

dess benämning som ’japansk’, och särskiljs därmed från den västerländska, centrala konstkanon.

Denna ambivalens mellan ’nationell’ och ’internationell’ kommer i synnerhet till uttryck 

genom den formulerade dikotomi som genomgående förekommer bland exponeringens olika 

instanser: japansk tradition visavi västerländsk modernitet. Sosaku hanga betraktas av utställare och

mottagare som en dualistiskt betingad rörelse, med fötterna placerade i dessa två kategorier. Den 

ena kategorin syftar till en Annan kulturell helhet i fossil stagnation, medan den andra kategorin 

138 Dan Karlholm & Keith Moxey, ”Introduction: Telling Art’s Time”, i Time in the History of Art: Temporality, 
Chronology, and Anachrony, red. Dan Karlholm & Keith Moxey (New York & London: Rouledge, 2018), s. 1.

139 Karlholm & Moxey 2018, s. 3.
140 Piotrowski 2012, s. 36.
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motsvarar progression i linje med den västerländska kronologin. Sosaku hanga är ’nationell’ i dess 

förankring till en kulturell essens inramad av oföränderlig tradition, och ’internationell’ i dess 

västerländskt grundade modernisering av denna tradition.

Men är denna dikotomi verkligen korrekt? Helen Merritt och Nanako Yamada skriver om 

träsnittets historia som grafiskt medium i Japan kontra Europa. Båda kulturer var till en början lika 

aktiva användare av mediet; i Japan tryckte man sedan Heian-perioden (794-1185) texter och 

illustrationer i buddhistiska syften, och i Europa användes träsnitt för kristna illustrationer under 

1400- och 1500-talen. Men detta kom att förändras på 1600-talet. Träsnittet ersattes i Europa av 

tryck och gravyr på metall, då detta medium möjliggjorde finare detaljer på det grova papper som 

var det enda tillgängliga i kontinenten. Därefter introducerades litografi och mer avancerade 

teknologier, och de europeiska tryckarna hade ingen anledning av hålla sig till ett medium. I Japan 

skedde det motsatta. Det washi-papper som användes var tillräckligt tunt och fint för överförandet 

av de finaste detaljerna från träsnitten, vilket innebar att man höll sig till och vidareutvecklade 

träsnittstekniken istället för att gå över till andra material. Under Europas våg över Kyushu på 1500-

talet tog landet del av flyttbar metalltryckning från jesuitiska missionärer, men det övergavs snabbt 

då den etablerade träsnittstekniken var betydligt smidigare att jobba med. Så när Japan avslutade sin

isolering 1853 och träsnitt från ukiyo-e exporterades till Europa, betraktades de som exotiska 

föremål i ett förflutet medium.141

Detta är ett tydligt exempel på diskrepansen mellan den linjärt progressivistiska 

uppfattningen hos den västerländska historiekronologin, och den betydligt mer heterokrona 

verkligheten. Moxey förklarar att ”heterochrony, or multiple forms of time, declares that time flows

at different speeds in different directions in different locations and cultures.”142 Den japanska 

träsnittstekniken, liksom grafiken i Europa, genomgick mängder av förändringar från dess 

uppkomst fram till sosaku hanga. De buddhistiska trycken från Heian är långt ifrån desamma som 

ukiyo-e från Edo. Européerna under det sena 1800-talet må ha uppfattat de japanska träsnitten som 

föremål från ett förflutet medium, men egentligen är det en fråga om en heterokroni av två olika 

historiska förändringar. Därmed är uppfattningen om det japanska träsnittets ’tradition’ högst 

problematisk, då den antyder att träsnittets historia varit mer stagnant än föränderlig.

Lika problematisk är dikotomins andra halva, modernitet. Den föränderliga beskaffenheten 

hos det japanska träsnittets historia visar att sosaku hanga, temporalt sett, inte var mycket mer än 

ännu ett skede i denna förändring. Men enligt utställningar och dagspress utmärker sig sosaku 

hanga från dess föregångare genom dess modernitet. Detta är, som motsats till japansk tradition, en 

141 Merritt 1990, s. 5; Merritt & Yamada 1992, s. 1.
142 Keith Moxey, ”What Time is it in the History of Art?”, Time in the History of Art: Temporality, Chronology, and 

Anachrony, red. Dan Karlholm & Keith Moxey (New York & London: Rouledge, 2018), s. 27.
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västerländsk modernitet. Den allmänna uppfattningen är med andra ord att sosaku hanga 

manifesterar ett skede där den japanska konsten moderniserats av väst, och på så vis hunnit ifatt den

västerländska kronologin efter århundraden av stagnant ’tradition’. Detta är en diffusionistisk 

uppfattning. Thomas DaCosta Kaufmann beskriver diffusion i dess tekniska och bokstavliga 

bemärkelse, som ett fenomen där någonting sprids ut från en ursprunglig källa. Diffusionism å 

andra sidan är ett betydligt mer laddat begrepp, i synnerhet i konst- och kulturhistorisk mening. Det 

är teorin om att idéer och fenomen introduceras i andra kulturer genom att de sprids från en 

ursprunglig kultur. Teorin baseras därför på en eurocentrisk indelning av kulturer i centrum/periferi;

något uppstår i det västerländska Europa, och sprids sedan till resten av världen.143 Detta ’något’ är i

sosaku hangas fall modernitet och modernism.

Den diffusionistiska uppfattningen om att modernismen först uppstod i Europa och därefter 

spreds till Japan med manifestation i sosaku hanga, faller samman med hänsyn till japonismen. Det 

inflytande som ukiyo-e hade på impressionismen i Frankrike under det sena 1800-talet visar att det 

japanska träsnittet påverkade den europeiska modernismen långt innan det omvända skedde. Den 

japanska stagnanta traditionen var alltså en förebild för den västerländska förnyande moderniteten. 

Susan Stanford Friedman tar upp detta faktum som ett av många empiriska exempel för hennes 

projekt i Planetary Modernisms. Hon frågar ”who is derivative of whom? And how does seeing 

Japanese popular art as the source of aesthetic innovation indigenized in France change our 

understanding of modernism?”144 Svaren på dessa frågor driver Friedmans genomgående argument: 

de idéer och estetiska uttryck som associeras med modernitet och modernism har varit närvarande i 

kulturer som föregått och ofta influerat det västerländska paradigmet. Hon förespråkar därför 

nödvändigheten av ett nytt grepp om modernitet och modernism med hänsyn till heterokroni, ett 

grepp som behandlar kategorierna dels i plural, dels som planetariskt täckande. ”Planetary 

Modernisms aims to ’unthink’ the West’s idea of itself as the Ur-modernity by rethinking modernity 

on a planetary scale.”145

Utifrån Friedmans omdefiniering är ukiyo-e lika mycket en form av modernism som den 

europeiska modernism den influerade, just på grund av detta influerande. Likaså sosaku hanga kan 

och bör betraktas som modernistisk, men för att en sådan tillskrivning inte ska bli diffusionistisk 

krävs en uppfattning om modernitet och modernism som planetariska ej västerländska. I vidare 

mening: för att sosaku hanga överhuvudtaget ska kunna behandlas som konst, krävs först en 

fundamental omarbetning av konsthistorien som sådan.

143 Kaufmann 2004, s. 187-188.
144 Friedman 2015, s. 66-67.
145 Friedman 2015, s. 3.
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Piotr Piotrowskis horisontella konsthistoriemodell erbjuder en teoretisk grund för en sådan 

omarbetning. Som ett alternativ till konsthistoriens vertikalt eurocentriska indelningen av väst i 

centrum och öst i periferi, ämnar denna modell att relativisera den västerländska kronologin och 

sätta den i mer jämlik och dialogisk relation till resten av världen. Modellen utgår ifrån relationell 

geografi, det vill säga relationen mellan subjekt och plats, med hänsyn till att båda är dynamiska ej 

statiska och produceras i samspel med andra platser och subjekt. Den innefattar också ett 

blottläggande av det talande subjektet, det vill säga Väst. Det innebär att västerländsk konsthistoria 

ska identifieras som just västerländsk ej universell, och därmed relativiseras i förhållande till andra 

konsthistoriska narrativ. Istället för att endast se på hur Väst har influerat den Andre, bör även det 

motsatta erkännas. Med det sagt bör även den Andres (positionerad i periferin) perception av Väst 

(positionerad i centrat) inkluderas i historiesynen, då den förras utanförperspektiv ofta har bättre 

sikt över den senares instabilitet.146 Modellen bör också besitta en balans mellan den postkoloniala 

och den postmodernistiska synen på ’nation’ som subjekt. Piotrowski förklarar att postkolonialism 

tenderar att förespråka centraliserad subjektivitet och nationell essentialism, till den grad dessa 

koncept är nödvändiga i försvaret av de koloniserade mot kolonisatörerna. Postmodernism å andra 

sidan förespråkar kritisk decentralisering av subjektet, och idén om att en nation är helt utan essens. 

Horisontell konsthistoria bör enligt Piotrowski inkorporera perspektiv från båda två. I ett 

makroperspektiv är den postkoloniala synen på det nationella subjektet nödvändig för kritiken av 

centrat, medan den postmodernistiska synen är nödvändig i ett mikroperspektiv för att kunna 

försvara marginaliserade minoriteter inom nationen.147

Alla dessa aspekter är relevanta för sosaku hanga. En relationell geografi är tydligt 

närvarande i samspelet mellan konstnärerna i Japan visavi Europa. De japanska träsnitten influerade

den europeiska modernismen i form av japonismen, varpå modernismen influerade träsnitten i form 

av sosaku hanga – de två platserna och deras subjekt har dynamiskt påverkat varandra. Därtill 

demonstrerar japonismen nödvändigheten av en decentralisering och relativisering av den 

västerländska konsthistorien. Den visar nämligen på att denna konsthistoria inte är en universell 

kronologi, utan har i högsta grad formats i relation till andra konsthistorier från andra platser. Även 

den heterokroniska parallellen mellan träsnittets och grafikens historia i Europa visavi Japan är ett 

exempel på denna relativitet. Slutligen är balansen mellan den postkoloniala och den 

postmodernistiska synen på det nationella subjektet högst nödvändig för en hänsyn till sosaku 

hangas olika nyanser. Å ena sidan behövs ett makroperspektiv i diskussionen om rörelsens 

förhållande till Väst, och speciellt i kritiken mot eurocentrism och diffusionism. Å andra sidan 

146 Piotrowski 2012, s. 31.
147 Piotrowski 2012, s. 37.
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behövs ett mikroperspektiv för att undvika en nationell/kulturell essentialisering av det japanska 

träsnittet, dels i frågan om ’tradition’, dels med tanke på sosaku hangas status som en 

marginaliserad minoritetsrörelse i Japan under väldigt många år. Allt som allt är den horisontella 

modellen inte bara användbar för en integrering av sosaku hanga i konsthistorien; åt andra hållet är 

rörelsen också ett exempel på nödvändigheten av modellen för en världstäckande konsthistoria.

Bild 13. Skyltning av våningar från samlingsutställningen på Tokyos nationalmuseum för modern konst

En värdefull insikt som jag tog med mig från min vistelse på Tokyos nationalmuseum för modern 

konst är hur pass aktuell denna omarbetning faktiskt är. Som nämndes i det förra kapitlet, var deras 

samlingsutställning tydligt strukturerad i ett kronologiskt narrativ – men det narrativ som berättades

var långt ifrån den västerländska kronologin. Kapitlen för dess olika rum tillhörde istället den 

japanska konsthistorien. Till exempel kretsade rum fem kring 1930-talets avantgarde-konst och 

mognande av ”Western-style painting”, varefter rum sex presenterade målningar från ”The 2nd 

Great East Asia War Art Exhibition” – en av de största utställningarna från tiden då den japanska 

militären beställde konst som skulle dokumentera Stillahavskriget – följt av rum sju som handlade 

om Atomåldern och barnkonstens guldålder under 1950-talet.

Inte nog med att detta japanska narrativ är ytterst distinkt från det västerländska, med vågor, 

rörelser och händelser kopplade till den egna kulturella kontexten istället för den västerländska 

kanon; den heterokroniska åtskillnaden mellan dessa två narrativ var dessutom närvarande i 

exponeringen. På skyltarna som angav de övergripande tidsspannen för varje våning, stod nämligen 
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den västerländska tideräkningen tillsammans med den japanska. Dessa två var långt ifrån 

synkroniserade med varandra. Våning fyra täckte i västerländsk tid 1900-1940-talen och i japansk 

tid Meiji-erans slut till Showa-erans början; våning tre sträckte sig från 1940- till 1960-talen visavi 

början till mitten av Showa; och våning två befann sig mellan 1970- och 2010-talen samt slutet på 

Showa fram till idag. Utställningens kronologiska uppbyggnad befann sig (ironiskt nog) i en 

heterokronisk krock. Denna krock var synnerligen ett resultat av utställningens strävan att förhålla 

sig till den västerländska kronologin. Att en sådan förhållning överhuvudtaget är nödvändig talar för

konsthistorieskrivningens vertikalitet; den västerländska är den ’officiella’ och ’universella’ 

konsthistorien, som den japanska konsthistorien måste ta hänsyn till för en internationell 

integrering. En motsvarande utställning i väst har inget behov av att inkludera Japans – eller någon 

annan icke-västerländsk – tideräkning i dess historiska kronologi för att kunna vara internationell, 

då den redan befinner sig i det universella centrat.

Å ena sidan demonstrerar den heterokroniska krocken vertikalitetens problematik, men å 

andra sidan demonstrerar den också en del av lösningen. En aspekt i Piotrowskis horisontella 

modell är som sagt inkluderingen av den Andres periferiska utanförperspektiv på det centrala Väst, 

och hur ett sådant perspektiv kan blotta de aspekter som inifrån centrat är osynliga. Piotrowski 

skriver: ”If the centre perceives itself within categories of homogeneity, then the margins receive 

those categories, transform them for their own use, and note their internal tensions.”148 Genom att 

kronologisera den japanska konsthistorien enligt såväl den egna som den västerländska 

tideräkningen, visar utställningen på att den västerländska konsthistorien inte är den enda, att den är

just västerländsk ej universell, och att den dessutom är i konflikt med andra konsthistorier. Därmed 

resulterar den Andres perspektiv i en relativisering och således decentralisering av Väst.

Detta når sin kulmen i utställningens tolfte och näst sista rum, ”The 1970s and 1980s. 

Unique, Yet Similar”. Rummets text berättar att den moderna japanska konsthistoriens förhållande 

till väst ofta har diskuterats i termer om imitation och mottagande. Som kontrast till detta 

asymmetriska förhållande har begreppet ’samtida’ börjat användas för en viss typ av 

efterkrigskonst. Samtida konst är den japanska konst som växt fram helt isolerad från västerländskt 

inflytande, men ändå besitter likheter med västerländsk konst. I rummet presenteras således 

japanska och västerländska verk sida vid sida, och det är upp till betraktaren att avgöra huruvida 

verken liknar varandra. Rummet manifesterar dels en konfrontation med den heterokroniska 

krocken, dels ett försök att konsolidera den japanska modernismens subjektivitet i förhållande till 

den konsthistoriska vertikaliteten. Då den västerländska modernismen, i och med sin universalitet, 

har monopol på begreppet ’modernism’, används det alternativa begreppet ’samtida’ för Japans 

148 Piotrowski 2012, s. 31-32.
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egen modernism. Dock finns en uppenbar problematik i hur den samtida konsten subjektiveras. 

Konceptionen om kategorin som fullt självständig från väst är både osannolik och essentialiserande.

Rummets argument är att Japan har lyckats producera autentisk konst ur sitt inre självt, parallellt 

med men oberoende från dess västerländska motsvarighet. Detta är ett försök till horisontalitet som 

endast ser till den postkoloniala sidan av myntet, utan att ta hänsyn till den postmodernistiska sidan.

Ett mer postmodernistiskt perspektiv skulle se på ’samtida konst’ inte som en oberoende parallell till

västerländskt modernism, utan som en kategori i dialogisk växelverkan med modernismen.

Därmed kommer vi tillbaka till sosaku hanga, vars historiska kontext och utveckling 

exemplifierar en sådan dialog. Rörelsen är modernistisk, men inte som ett kapitel i en västerländsk 

eller japansk självständig modernism, utan som en del av en heterokroni av planetariska 

interagerande modernismer. Den är en del av konsthistorien, men inte den västerländska eller den 

japanska, utan båda två som en och samma horisontalitet.
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8. Slutsats

Frågan om vad sosaku hanga var i Sverige under 1950- och 1960-talen har många svar. Vid 

rörelsens första ankomst till Nationalmuseum var den inte mycket mer än en bisak. Representerad 

av endast en konstnär, som exponerades vid sidan om två keramiker, var rörelsen nonchalerad till en

sådan grad att Östasiatiska museets utställning sju år senare kom att uppfattas som dess debut i 

Sverige.

I Nationalmuseums samling och på Konstfrämjandets vandringsutställning var sosaku 

hanga huvudsakligen grafik. Nationalmuseum förvärvade tryck från en schweizisk träsnittsförening

och placerade dem (samt andra förvärv) i deras grafiksamling, istället för samlingen för östasiatisk 

konst. I och med grafikens låga status bland museets samlingar innebar detta dessutom ett lägre 

konstvärde för rörelsen. Konstfrämjandets betoning på sosaku hangas grafiska beskaffenhet 

utmärktes istället av en motsatt värdering. Deras utställning ramade in rörelsen som ett exempel på 

grafikens kapacitet till att vara god konst, ett budskap som var motiverat av institutionens grafiskt 

fokuserade verksamhet.

På Östasiatiska museet var sosaku hanga betydligt mer anknutet till dess japanska härkomst 

än på de andra två institutionerna. Många av förvärven samt utställningen var diplomatiskt 

motiverade i en strävan mot en bättre representation av Japansk konst i Sverige. Samlandet skedde 

utifrån land istället för konstform, samtidigt som titel och konstnärsnamn registrerades för varje 

enskilt verk. Detta resulterade i en ambivalent klassificering av verken som å ena sidan 

kulturföremål, å andra sidan konstverk. Samma ambivalens förekom i exponeringen, där en 

etnografiskt inramad konstutställning behandlade rörelsen utifrån dess förhållande till en 

japanskhet. Liksom hos Konstfrämjandet var detta grepp till hög grad en återspegling av 

institutionen överlag och dess kvaliteter av såväl ett konstmuseum som ett etnografiskt museum.

En annan beskaffenhet som sosaku hanga intog på Östasiatiska museets utställning, och än 

mer bland dess omskrivningar i dagspressen, var dubbelheten mellan kategorierna japansk tradition 

och västerländsk modernitet. Utifrån allmänna uppfattningar om det japanska träsnittet som en 

orientalisk fossil, och modernitet och modernism som ursprungligen västerländska fenomen, 

tillskrevs sosaku hanga en manifestation av ett moderniseringsskifte hos den japanska konsten. 

Denna tillskrivning exemplifierade i vidare mening problematiken i att placera rörelsen i en 

konsthistorisk kontext. Då den traditionella konsthistorieskrivningen är strukturerad enligt en 

västerländsk utvecklingskronologi är en asymmetrisk integrering av icke-västerländsk konst 

oundviklig. Som jag argumenterade för i kapitel sju, krävs en fundamental omarbetning av 

konsthistorien utifrån heterokronicitet och horisontalitet innan rörelser såsom sosaku hanga kan 
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placeras i den. Samtidigt förevisar sosaku hanga, med dess interkulturella och internationella 

mångsidighet, nödvändigheten av en sådan omarbetning.

Alla dessa behandlingar av rörelsen skiljer sig från hur den behandlas i Japan. Utan en 

distansering av Annanhet är sosaku hanga en naturlig del i hemlandets konsthistoria och -marknad. 

Dock är närvaron liten och diskret, med tydliga spår av rörelsens förflutna. Den placeras 

återkommande sida vid sida med dess parallella rörelse shin hanga, vare sig det är på gator eller i 

utställningsrum. På Yoseido Gallery, som under sin historiska verksamhet försedde både 

Östasiatiska museet och Konstfrämjandet med tryck, tillhör rörelsen det förgångna till förmån för 

samtida grafik. På Tokyos nationalmuseum för modern konst behandlas den som en oväsentlig 

parantes i konstkanon. Det största intressent finns istället hos utländska, i synnerhet amerikanska, 

mottagare.

Dessa resultat har uppnåtts genom två olika metoder för studien av sosaku hanga i Sverige 

respektive studien av rörelsen i Japan, något som medförde både fördelar och nackdelar. Den ena 

metoden var begränsad utifrån det bevarade materialet från de tre svenska institutionerna. För 

utställningarna innefattade detta inte mycket mer än kataloger, om ens det. Då institutionerna i 

Japan besöktes på plats var en betydligt mer utförlig exponeringsanalys möjlig, inkluderande 

alltifrån hängning och belysning till utrymme och rumsplacering. Därtill var den temporala 

dimensionen en faktor i jämförelsen mellan de två platserna, men som var utanför fokuset för 

uppsatsen. Trots denna skillnad kunde ändå en konstruktiv jämförelse utföras. Hur sosaku hanga 

behandlas i Japan idag säger mycket om hur rörelsen även behandlades i landet under 1950- och 

1960-talen, då den nutida statusen till stor del präglas av spår från historien.

Denna studie har berört ett tidigare helt outforskat område. Med det sagt finns ännu mycket 

mer att forskning att utföra om sosaku hanga i Sverige. Några områden som studien inte har täckt är

utställningarna på NK och Vänersborgs museum, Östasiatiska museets förvärv, samlande och 

utställande av träsnitt efter 1960-talet, samt Moderna Museets nuvarande innehav av 

Nationalmuseums tidigare samling. Hur förhållandet mellan sosaku hanga och shin hanga ser ut i 

Sverige är också värt sin efterforskning. Detta kommer förhoppningsvis därför att vara ett första 

steg mot ett växande forskningsområde.
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