
CARL WESTMAN 1866-1936

Arkitekten, som är mest känd för 
Stockholms rådhus, var anhängare av 
nationalromantiken. I början av karriären 
ritade han främst privata villor och möbler 
inspirerade av Arts and Crafts-rörelsens 
formspråk. Hans stora genombrott blev 
Svenska läkaresällskapets hus vid Klara 
kyrka i Stockholm, som var ett pionjärverk 
inom nationalromantiken i Sverige. 

AXEL NILSSON (1872-1924)

Axel Nilsson var intendent på Skansen  
och Nordiska museet och lärare i bygg-
nadskonst på Tekniska högskolan i Stock-
holm när han 1909 fick frågan om han ville 
leda uppförandet av ett konsthantverks- 
museum i Göteborg. Han antog uppdraget 
med ambitionen att utforma ett modernt 
museum och engagerade sig i allt från 
byggteknik till inredning och installation av 
utställningar. 

Axel Nilsson blev sedan Röhsska museets 
första intendent och satte stor prägel både 
på huset och på verksamheten. 
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www.higab.se

Röhsska museet   
– från konstslöjd till 
   modedesign

HIGAB 

Röhsska museet ägs och förvaltas av Higab, 
ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. 
Det varierade fastighetsbeståndet omfattar 
bland annat saluhallar, museer, teatrar, 
arenor, ett fartyg och 27 byggnadsminnen. 
I Higabs uppdrag ingår att långsiktigt vårda 
och utveckla Göteborgs Stads 
kulturfastigheter.

Läs mer på www.higab.se



REDAN PÅ 1880-TALET föddes idén om ett museum 
för konsthantverk och design i Göteborg men det tog 
många år innan det blev verklighet.  Liknande museer 
hade redan inrättats på flera ställen i Europa med syfte  
att visa det bästa inom industri- och hantverksproduk-
tion. 1901 beslutade stadsfullmäktige i Göteborg att 
upplåta en tomt mellan dåvarande Chalmers (nuvarande 
Valands Konsthögskola) och Slöjdföreningens skola (idag 
Högskolan för Design och Konsthantverk). En donations-
gåva från grosshandlarbröderna Wilhelm och August 
Röhss möjliggjorde bygget. 

Uppdraget att rita museibyggnaden tilldelades Carl 
Westman efter en arkitekttävling. Huset fick en prägel av 
medeltida borg men hade samtidigt ett modernt form-
språk. Fasaden är av rött, handslaget tegel och för att 
dölja takfönstren, som skulle brutit av mot arkitekturen, 
gömde Westman dem med ett svängt, brutet tak. Flera av 
tegelstenarna har mönster, till exempel blommor, 
slingrande ormar och skepp. Interiört skiljer sig utställ-
ningssalarna mot äldre museers genom sin rena, neutrala 
utformning som lyfter fram föremålen. Hall och trapphus 
är mer dekorerade med valv i medeltida stil. Den höga 
Arkitekturhallen på entréplan har försetts med trävalv, 
inspirerat av medeltida kyrktak med målningar av Brocke 
Blückert och Olle Nordmark. Golv och socklar är i 
norrländsk kalksten.

Huset stod klart 1914 och fick både ris och ros av sin 
samtid. Kritiken handlade främst om att byggnaden inte 
smälte in i omgivningen. 1937 fick Röhsska museet en 
utbyggnad med stora glaspartier, ritad i funktionalistisk 
stil av Melchior Wernstedt. I slutet av 1950-talet kom 
ännu en tillbyggnad ritad av Sven Brolid och 1964 
byggdes museet ihop med Slöjdföreningens skola.

SAMLINGARNA BYGGS UPP 
Parallellt med museibygget pågick arbetet med att 
samla in föremål. Trots att huset var färdigbyggt 1914 
var inte museisalarna inredda förrän två år senare, även 
om man arrangerade några mindre utställningar före 
invigningen 1916. De första samlingarna utgjordes av 
äldre svenskt och europeiskt konsthantverk samt en 
större samling med japanska föremål. 1912-1913 
skickades botanikern Thorild Wulff till Kina för att samla 
in konstföremål för museets räkning.  Att köpa upp 
andra länders historiska konsthantverk är kontroversiellt 

idag, men Wulff och hans dåtida kollegor ansåg 
att man räddade föremålen för eftervärlden. 
Bland de föremål som Thorild Wulff skickade 
hem till Sverige fanns två Fo-hundar från Ming-
perioden. Kopior av dessa vaktar entrén till 
Röhsska museet. 

Idag består Röhsska museets samlingar av 
cirka 50 000 objekt, fördelade inom katego-
rierna konsthantverk, design och mode. Bland 
museets mest kända föremål finns de glaserade 
tegelreliefer med ett lejon respektive drake som 
härstammar från Babylon under kung Nebukad-
nessar II:s (604-562 f Kr) tid.

1992 instiftades Torsten och Wanja Söder-
bergs pris, världens största designpris, för att 
främja konsthantverk och konstindustri i 
Norden. Det delas ut av Röhsska museet och 
pristagare utses av en nämnd med representa-
tion från de nordiska länderna. Museibyggnaden, ritad av Carl Westman

En av tegelrelieferna från BabylonBalkong och tak i Arkitekturhallen


