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Göte Hennix samling
Göte Hennix (1902-1907) var konstnär och filmare samt sångare och visdiktare. Han
studerade vid Högre Konstindustriella Skolan samt Konsthögskolan i Stockholm, och var
verksam som lärare vid Konstfackskolan 1946-1967. Han författade sångspel, varav fem
stycken framfördes i radio mellan 1938-1945. Han gav ut fyra vissamlingar med text, musik
och illustrationer och producerade ett tjugotal kortfilmer. Han var gift med konstnärinnan
Doris Hennix, och paret samarbetade nära med varandra. De har bland annat spelat in några
LP-skivor tillsammans.
Göte Hennix samling består till sin huvuddel av handskrivna noter av egna kompositioner. Ett
flertal manus till sångspel ingår också. Därutöver finns viss korrespondens, teckningar,
anteckningar och annat material rörande Göte Hennix person. Till de verkliga rariteterna hör
ett tiotal privatinspelade lackskivor, inspelade på 1930-talet, som inte tidigare funnits
tillgängliga.
Samlingen har gallrats på framför allt trycksaker och fonogram som redan finns i Svenskt
visarkivs samlingar. Då detta material säger något om vilken musik Göte Hennix lyssnat på
och inspirerats av så bifogas en förteckning över gallrat material ur samlingen.
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F1 Manus
Vol 1

Manus till sångspel, filmer med mera;
-

Bland målare och bohemer i Gamla stan (mikrofonbesök med
visor)

-

Ungdom med stil (Förslag till sång- och musikfilm)

-

Romantik i panik, alt Idyll och panik (sommarspel)

-

Vår vid Kornhamstorg

-

En sommarbukett

-

Andra våningen i himmelriket

-

Ett manus utan rubrik (i två ex, hand- och maskinskrivna)

-

Diverse anteckningar samt ofullständiga manus

Här i även F2, F3, L1, L2 & L3

F2 Personalia
Spridda handlingar rörande Göte Hennix; brev, stimavräkning,
CV, hyllningsvisa med mera.
Ingår i F1:1

F3 Teckningar
Blyertsskisser med mera.
Ingår i F1:1

K1 Glasplåtsnegativ
Vol 1

Illustrationer till visboken ”En bukett från Gamla stan”, 10 st
negativ.

Volymen placerad i klimatarkiv

K2 Övriga fotografier
Fotografi av Fred och Cajsa-Stina Åkerström
Placerad i SVA:s fotosamling, acc nr SVA-bild 5154

L1 Tidningsklipp
Tidningsklipp där Göte Hennix är omnämnd, samt klipp om
rivningen av Klarakvarteren i Stockholm.
Ingår i F1:1

L2 Tidskrifter

Ingår i F1:1

-

Medlemsblad för Nils Ferlin-sällskapet, spridda nr 1974-1977

-

Lyrikvännen, nr 5-6 1969

L3 Övriga trycksaker
Diverse programblad
Ingår i F1:1

M1 Handskrivna noter
Vol 1

Egna kompositioner i autograf samt fragment och skisser av låtar

Här i även M3

M2 Kopieringsunderlag till noter
Vol 1

Innehåller bland annat korrektur till sångboken ”En bukett från
Gamla stan” och kopieringsunderlag till häftet ”Visor för en röst,
luta el. gitarr och piano”.

Här i även M4

M3 Texter
Hand- och maskinskrivna texter författade av Göte Hennix (egna
kompositioner, dikter mm).
Ingår i M1:1

M4 Notböcker
Fyra stycken handskrivna notböcker med kompositioner och
diverse anteckningar av Göte Hennix.
Ingår i M2:1

Z1 Privatinspelade fonogram
Sex stycken lackskivor och tre 45-varvs vinylskivor med privata
inspelningar med Göte och Doris Hennix. Digitaliserade och
accederade i SVA:s databas X-ref som JL 1282-1289.

Z2 Kommersiellt utgivna fonogram
LP- EP- och 78-varvsskivor har accederats i LP- EP och 78serierna och placerats i SVA:s skivbibliotek.

Ö1 Tavlor
Tavla signerad Göte & Doris Hennix, med motiv rörande
Samfundet Visans Vänners 35-årsjubiluem.

