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Karl Otto Bonniers portrdttsamling pi Nedre Manilla dr framforallt attbetrakta som en forlagshistorisk
samling. Den har i forsta rummet tillkommit for att illustrera forlagets verksamhet och for att hugftista
minnet av de fcirfattare som forlaget stitt i forbindelse med. Di samlingen vuxit ut att mer eller mindre
omfatta de littereira epokerna fr6n och med 1880- och 90-talen har ocksi diiri kommit att ingi nigra fh
portriitt av forfattare vilka huvudsakligen utkommit ph andra forlag 6n Bonniers.

De fcirsta bilder som min far forvdrvade var Rickard Berghs portrdtt av Strindberg och Hanna Paulis
portriitt av Heidenstam i Hans Alienus' gestalt. Richard Bergh och Hanna Pauli tillhorde biigge den
vdnkrets som stdndigt mottes. Frdmst i det bonnierska hemmet - en krets som dr forevigad i Hanna
Paulis grupportrdtt "VAnnetr", en av de tidigaste tavlorna i samlingen. Aven om Carl Larsson inte hor
till denna krets rdknades han till min fars nbra vdnner, och det fiiirde i ordningen av de portrdtt han
skaffade sig var Carl Larssons milning av Oscar Levertin. Det var dessa milningar och nhgra fe till
som prydde mina foriildrars vining vid Karlavbgen, diir det inte fanns plats for mycket mer. Denna
utrymmesbrist kom min far att allt ivrigare onska sig en bostad ddr han kunde hiinga upp fler portrdtt
av de forfattare han betraktade bide som sitt forlags storheter och som sina vdnner.

Efter itskilligt sokande fick han 1909 mojlighet attbygga etthus pi Manilla och han gav sin vbn
stadshusarkitekten Ragnar Ostberg uppdraget att nta huset. Det skulle sammanbyggas med det gamla
1600talshus - en ging marinens kruthus - som han forviirvat. Ragnar Ostberg uttryckte sig s6, att
han sig sin uppgift vara att bygga till ett gammalt hus med ett dnnu iildre. Han isyftade ddrmed den
form av storstuga eller hogloft som han gav det rum som min far tiinkt sig skulle innefatta
portrdttsamlingen.

Samlingen fortsatte emellertid att vdxa och de tvi ovriga sdllskapsrummen i bottenviningen fick av
mig ocksi tagas i ansprik fcir portrdttmilningar. Under min fars tid hiingdes de nyforvdrvade
milningarna upp undan ftir undan alltefter som de inforlivades med samlingen. Som den nu dr ordnad
har jag forsokt att fh portrritten upphiingda litet mera i tidsfoljd. Det har mojliggjorts genom det
tillbygge som nyligen slutforts,"Galleriet", och som vdsentligt utokat tavelvdggarna.

I den "Stora Salen" finns nigra iildre forfattarbilder, men den dominerande gruppen utgdres av portriitt
av min fars forfattargeneration. En viigg upptar portrdtt av l0-talisterna - mina jdmniriga. I "Lilla
Salongen" har jag sokt sammanftira den generation som blev uppmiirksammad under det tredje
decenniet av 1900-talet och i det nya "Galleriet" har portriitt av 3O-talisterna med tonvikt pA de di
alltmer framtrddande arbetarforfattarna hringts. Fondvriggen i det nya galleriet rir iignad 1940- och 50-
talets forfattare. I "Salongen" har jag sammanfibrt portriitt av de konstnflrer som forlaget har haft niira
kontakt med. Flertalet av dess tavlor iir sjiilvportrdtt. Mitt bland dem -pi fondvdggen - hbnger ocksi
Ackes stora portreitt av husets skapare, Karl Otto och Lisen Bonnier, med deras di sjuiriga son Kaj.

Denna fordelning och upphdngning av samlingens portrdtt har givetvis mist modifieras med hdnsyn
till format och bildverkan. Som "illustrerad forlagskatalog" torde samlingen vara rdtt unik och
knappast ha sin motsvarighet inom nigot annat forlag vdrlden civer. Portrdtten, framfor allt av de iildre
forfattarna, de nu doda, har varit minga ginger reproducerade och det kan vara riktigt vad en besokare
sade till mig: "Det iir ideal gubbar ur vira skolbocker".

Den karaktdr av forlagshistoria som samlingen dr avsedd att d,ga har medfort att man fcirvdrvat de
m6lningar som statt att fb: en del portriitt har silunda utforts av mindre betydande, en del mycket
framstiende konstndrer. Tavlorna har drirfor ett skiftande konstndrligt viirde. Det 6r som helhet
samlingen skall bedomas, som ett galleri av svenska kulturpersonligheter allt frin den tid de Albert
Bonniers Forlag och Karl Otto Bonnier kom i kontakt med den svenska litteraturens frdmsta, kunde
ktrytu dem till sin verksamhet och ffir dem till medarbetare i sina publikationer eller inforlivade med
sin vdnkrets.
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