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  Kapitel 1 Inledning  

  Varför Vera? 
Första gången jag kom i kontakt med denna konstnär var när jag själv gick på 

konstskola och fick en uppgift som gick ut på att rita en seriestrip på fyra rutor som 

skulle sammanfatta en konstnärs liv. Konsthistoria för dej som har bråttom kallades 

projektet och jag valde att berätta om Vera Nilsson eftersom hennes måleri tilltalade 

mig och jag såg henne som en konstnärlig förebild. Serien inleds med en 

presentationsruta som innehåller konstnärens namn och levnadsår (18881979). 

Den andra rutan handlar om tiden i Paris. Den föreställer ett avtecknat foto av 

Nilsson med Eiffeltornet i bakgrunden, bilden av en ung begåvad konstnär som 

lämnar Sverige för att möta den moderna konsten. Nästa ruta föreställer Ginga, 

dottern Catharina, som föds på 1920talet. Motivet i serierutan är hämtat från 

Nilssons målning Lillan skriver (192526).  Trots att det inte var lätt att vara 1

ensamstående mor i början av 1900talet fortsatte hon att vara yrkesverksam och 

dottern blev ett centralt tema i hennes konst under småbarnsåren.  Sista bilden visar 2

ett fredskort som Nilsson arbetade med när hon var över 90 år gammal och 

uppdragsgivaren var Internationella kvinnoförbundet. Nilsson var verksam som 

konstnär in i det sista och hennes engagemang för fred och jämställdhet varade livet 

ut.  

När jag nu, några år senare och ur ett konstvetenskapligt perspektiv, får 

chansen att återkomma till detta fascinerande konstnärskap och lika intressanta 

livsöde så är det konstnärskapet, feminismen och moderskapet som jag har valt att 

ta fasta på. Min önskan är att ge läsaren en mer mångfacetterad bild av Vera 

Nilssons liv och verk, samt en ökad förståelse för de normer och villkor som påverkar 

henne och andra kvinnliga konstnärer.   

1 Vera Nilsson, Lillan skriver, 192526, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, 
http://www.liljevalchs.se/uploads/cache/d9/cd/d9cd94a0626f7950f1b4142edeccc5b8.jpg, hämtad 
20151019 
2 Barnen ansågs oäkta om de föddes utanför äktenskapet, med försämrade juridiska rättigheter som 
följd, och kvinnor blev inte fullvärdiga medborgare i Sverige förrän år 1921.  

http://www.liljevalchs.se/uploads/cache/d9/cd/d9cd94a0626f7950f1b4142edeccc5b8.jpg
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  Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att studera Vera Nilssons konstnärskap utifrån hennes 

sociala position som kvinna och ensamstående mor samt att analysera hur dessa 

omständigheter återspeglas i hennes verk Det första steget (1923) och Lillan skriver 

(192526). Studien har en historiografisk ansats och undersöker kvinnors villkor inom 

det konstnärliga fältet. Utifrån syftet har jag formulerat följande frågor: 

● Hur ser Nilssons tillvaro ut i början av 1900talet?  

● Vad är utmärkande för hennes personliga stil som konstnär? 

● Hur påverkar modersrollen hennes motiv? 

● Vad har hon för status som konstnär? Visas hennes konst och vad skriver 

kritiker om den? Nämns hon i konstnärliga översiktsverk? 

  Avgränsning och empiriskt material  
Studien undersöker hur de olika rollerna som konstnär, kvinna och mor samverkar 

och formar Nilssons konstnärskap, därför kommer fokus att ligga på hennes 

barnporträtt och framförallt de porträtt som föreställer dottern Catharina. 

Bildanalysen utgår från Det första steget och Lillan skriver  båda verken ingick i 

utställningen Vera Nilsson, som visades på Norrköpings konstmuseum sommaren 

2015.  Verket Det första steget lånades ut av Prins Eugens Waldersmarsudde och 3

Lillan skriver tillhör Göteborgs konstmuseum. Trots att Nilssons konstnärskap är 

starkt förknippat med barnporträtten så utgör de en väldigt liten del av hennes 

produktion och denna studie kommer varken att fördjupa sig i hennes 

landskapsmåleri, skisser, teckningar, övriga porträtt eller de offentliga verk som hon 

utfört under sitt drygt 60åriga yrkesliv. Nyfikna läsare hänvisas till de 

undersökningar som redan har gjorts och som presenteras under rubriken Litteratur 

och tidigare forskning. Denna studie kommer att beröra men inte fördjupa sig i 

konstnärliga stilar och ismer, som exempelvis expressionism eller kubism. 

Anledningen är att det redan finns ett flertal källor och studier som undersöker ämnet 

ingående.   

3 Vera Nilsson, Det första steget, 1923, olja på duk, 74,5X60 cm, Prins Eugens Waldermarsudde, 
Stockholm, http://tidningenkulturen.se/images/stories/vera_5.jpg, hämtad 20151015, Vera Nilsson, 
Lillan skriver, 192526, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, 
http://www.liljevalchs.se/uploads/cache/d9/cd/d9cd94a0626f7950f1b4142edeccc5b8.jpg, hämtad 
20151019 

http://tidningenkulturen.se/images/stories/vera_5.jpg
http://www.liljevalchs.se/uploads/cache/d9/cd/d9cd94a0626f7950f1b4142edeccc5b8.jpg
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  Litteratur och tidigare forskning  
Följande uppsats bygger delvis på den litteratur som finns utgiven om Vera Nilssons 

liv och verk och i detta avsnitt presenteras ett urval av skrifterna. Göran M. 

Silfverstolpe är konstvetare och författare till en biografi kallad Vera Nilsson (1986), 

utgiven av Sveriges Allmänna Konstförening. Silfverstolpe medverkar även i 

antologin Den otroliga verkligheten (1994) där han bidrar med en kortare essä om 

Vera Nilsson. Konstvetaren Yvonne Eriksson har också skrivit en levnadsteckning, 

Att teckna ett liv (2010), som känns som en nödvändig uppdatering av Silfverstolpes 

klassiker med en modernare text och ton. Utöver biografierna ingår ett antal 

utställningskataloger som källor. Till exempel Vera Nilsson (2014) som producerades 

i samband med vandringsutställningen Vera Nilsson 20142015, ett samarbete 

mellan Liljevalchs, Mjellby konstmuseum och Norrköpings konstmuseum. Ett annat 

exempel är De är dramer allihop utgiven av Göteborgs konstmuseum 2005, där 

Birgitta Flensburg och Yvonne Eriksson har bidragit med analyserna. Elisabeth 

Lindéns doktorsavhandling Expressionismen och Sverige (1974) behandlar Nilssons 

konstnärskap i en kontext och bygger dessutom på samtal med konstnären och 

hennes dotter.  De översiktsverk som ingår i studien är Från modernism till 4

postmodernism (2000), Svenskt måleri under 1900talet (1968), Den svenska 

konsten under 1900talet (1961) och Konstens värld (1985). 

Det som är utmärkande med min studie är att den har ett uttalat feministiskt 

perspektiv, vilket innebär att den undersöker konstnärskapet utifrån ett 

könsperspektiv. Därför ingår också källor som i ett bredare historiskt perspektiv tittar 

på kvinnliga konstnärers situation, exempelvis Kvinna och konstnär i 1800talets 

Sverige (2004) skriven av konstvetarna EvaLena Bengtsson och Barbro 

Werkmäster, samt Kvinnor som konstnärer (1975) där Barbro Werkmäster och Anna 

Lena Lindberg varit redaktörer. Det inledande avsnittet 1.5 Feministisk 

konstvetenskap och feministiska bildanalyser baseras bland annat på antologin 

Konst, kön och blick: Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism 

(1995), redigerad av Anna Lena Lindberg, och Method and Theories of Art History 

(2012) av Anne D’Alleva. En stödteori som kan kopplas till det feministiska synsättet 

4 Elisabeth Lindén, Expressionismen och Sverige: Expressionistiska drag i svenskt måleri från 
1910talet till 40talet, Rabén & Sjögren, Stockholm 1974, s. 8 f. 
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är den franske sociologen Pierre Bourdieus idéer om social distinktion, fält och 

habitus.  5

Studenten Alexandra Rotars Cuppsats Barnen gestaltade av Vera Nilsson: 

kritikernas mottagande under 1920 & 30talet (2002) fokuserar på vad kritikerna 

skrev och tyckte om Nilssons barnporträtt. Denna uppsats kommer också att handla 

om barnporträtten men ur en annan vinkel. Hur moderskapet påverkar Nilsson som 

konstnär och det är därför intressant att åter analysera och diskutera kritikernas 

åsikter, denna gång med ett feministiskt perspektiv. Karin Sidéns doktorsavhandling 

Den ideala barndomen: Studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och 

funktion (2001) fördjupar diskussionen genom att behandla barnporträttets historia 

och tradition. Sidén medverkar också i Ansikte mot ansikte: Porträtt från fem sekel 

(2001), en utställningskatalog från Nationalmuseum som visar upp och diskuterar 

porträttkonst från olika tider. Syftet med denna historiska tillbakablick är att försöka 

förstå varför Nilssons barnporträtt uppfattas som fula. Det är också så att Nilsson, 

trots att hon var en modern konstnär som sökte ett eget uttryck och bröt mot 

traditioner, samtidigt hämtade inspiration och lärdom från den äldre konsten genom 

konstnärer som Diego Velázquez (15991660), Tizian (d. 1576) och El Greco 

(15411614).  Det är alltså viktigt att känna till barnporträttens historiska kontext, dels 6

för att kunna göra en ingående analys av en eller flera utav målningarna men också 

för att kritiskt granska de åsikter om verken som finns dokumenterade.  

  Feministisk konstvetenskap och feministiska bildanalyser 

  Teoretiskt perspektiv: Feminism 

Feministisk konstvetenskap studerar kvinnor som konstnärer, mecenater, betraktare 

och/eller motiv. En feministisk studie fokuserar på den kvinnliga identiteten, det vill 

säga idén om det feminina och/eller upplevelsen av att vara kvinna ur ett eller flera 

av dessa perspektiv.  Det räcker inte med att skriva om en kvinnlig konstnär för att 7

kalla studien feministisk, utan den ska specifikt ta upp hur konstnärskapet och det 

5 Det vill säga att det inom olika grupperingar i samhället skapas egna sociala koder och hierarkier som 
är kopplade till idéer om exempelvis vad som är god smak, och hur vi kan både inkludera och exkludera 
andra människor genom beteenden och konsumtionsmönster. Pierre Bourdieu, Kultursociologiska 
texter, Stehag: B Östlings bokförl. Symposion, Stockholm 1993, i urval av Donald Broady och Mikael 
Palme 
6Yvonne Eriksson, Att teckna ett liv: Om Vera Nilssons konstnärskap, Signum, Stockholm 2010, s. 28 f. 
7 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, London 2012, s. 60 
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konstnärliga uttrycket påverkas av att konstnären identifierar sig som kvinna, 

och/eller hur hon blir bemött av sin omgivning på grund av samhällets värderingar 

och normer. Värt att notera är att en feministisk studie inte måste handla om 

kvinnliga konstnärer, utan kan undersöka hur kvinnor och idéer om kvinnlighet 

gestaltas, av såväl män som kvinnor.  

Den amerikanska konstvetaren Linda Nochlin publicerade år 1971 en mycket 

inflytelserik artikel kallad “Varför har det inte funnits några stora kvinnliga 

konstnärer?”, som enligt antologin Konst, kön och blick utgjorde startpunkten för 

feministisk konstvetenskap.  Det Nochlin, och flera andra, ifrågasatte i början av 8

70talet var varför kvinnors konst hade nedvärderats. Fokus låg på så kallad 

kvinnohistoria, att lyfta fram och synliggöra de negligerade kvinnorna. Nochlin slog i 

sin berömda essä hål på den seglivade myten om konstnärsgeniet genom att 

påpeka att det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors utbildning och möjligheter, 

exempelvis var kvinnor länge utestängda från konstakademierna och hindrade från 

att göra studier av nakenmodeller.  I essän använder sig Nochlin av ett 9

konstruktivistiskt synsätt, det vill säga att hon tror att sociala och kulturella 

förhållanden ligger bakom skillnader mellan könen. Hon hittar inga bevis på några 

universella kvinnliga egenskaper, utan anser att de kvinnliga konstnärerna har mer 

gemensamt med vissa av sina samtida manliga kollegor. 

Ett begrepp som idag är vanligare än kvinnoforskning är genusforskning, 

genus har i sammanhanget betydelsen socialt eller kulturellt kön och inkluderar både 

manligt och kvinnligt.  I och med införandet av genusbegreppet så har fokus flyttats 10

från att bedriva kvinnohistoria till att allt mer uttalat studera relationen mellan könen. 

Syftet med att bedriva feministisk konstvetenskap har också förändrats och handlar 

nu mer om att kritisera och ifrågasätta auktoriteter och institutioner, samt att 

omvärdera vilka psykologiska och fysiska rum kvinnor traditionellt hör hemma i, och 

hur de gestaltade personerna förhåller sig till betraktarens blick.  Det konstanta är 11

8 Anna Lena Lindberg (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till 
postmodernism, Norstedts, Stockholm 1995, s. 229 
9 Linda Nochlin, “Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?”, Anna Lena Lindberg 
(red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedts, 
Stockholm 1995, s. 2352 
10 Termen kommer från engelskans gender studies. Ibid, s. 14 
11 D’Alleva 2012, s. 62 
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att forskningen alltid utgår från ett könsperspektiv, vilket innebär att den antar att 

förhållandet mellan könen på ett avgörande sätt strukturerar omvärlden. 

Många skulle nog säga att Nochlins forskning låg rätt i tiden och att det var på 

1960 och 70talet som feminismen hade störst genomslagskraft, men den 

feministiska rörelsens tankegods är betydligt äldre än så och härstammar från 

1700talet och upplysningstidens idéer om jämställdhet. Mary Wollstonecraft skrev år 

1792 Till försvar för kvinnans rättigheter, där hon utmanar tanken om att kvinnor, 

som grupp, skulle vara underlägsna männen.  Wollstonecraft menade att skillnaden 12

berodde på brist på utbildning snarare än medfödda egenskaper. Under 1800talet 

fokuserade den feministiska rörelsen främst på frågan om kvinnlig rösträtt, något 

som blev verklighet först i början av 1900talet.  

Efter andra världskriget aktualiserade den franske författaren och filosofen 

Simone de Beauvoir debatten genom att publicera Det andra könet (1949), en bok 

som handlar om att vi inte föds till kvinnor utan blir det.  Hon riktar skarp kritik mot 13

myten om det evigt kvinnliga och menar att vi konstruerar manligt och kvinnligt, att 

könsrollerna är historiska idéer snarare än naturgivna arter.  Detta kallas ibland för 14

andra vågens feminism.  

På 1990talet talade en del yngre feminister om en tredje våg, då de såg sig 

själva som en generation som uppfostrats med feminism som en självklar del av sin 

världsbild.  Kritik har riktats mot vågindelningen eftersom den anses ställa olika 

generationer av feminister mot varandra. Det viktiga är att komma ihåg att det inte 

existerar någon enhetlig feminism, inte heller inom det konstvetenskapliga fältet. 

  Metod: Feministisk bildanalys  
Antologin Konst, kön och blick innehåller sex olika exempel på feministiska 

bildanalyser och fungerar som inspirationskälla för denna studie. I inledningen 

skriver Anna Lena Lindberg om vad som utmärker en feministisk bildanalys och 

enligt henne så ligger tyngdpunkten på att normkritiskt granska vad som anses 

12 Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter, Ordfront, Stockholm 1997 
13 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Norstedts, Stockholm 2012 
14 Björk, Ulrika, “de Beauvoir och det tvetydigas filosofi”, Svenska dagbladet, publicerad 20080109, 
http://www.svd.se/debeauvoirochdettvetydigasfilosofi, hämtad 20151002 

http://www.svd.se/de-beauvoir-och-det-tvetydigas-filosofi
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manligt respektive kvinnligt samt att utgå från ett maktperspektiv.  Maktperspektivet 15

undersöker vem eller vilka som har tolkningsföreträde och bestämmer hur något ska 

representeras.  Att kvinnor framställs som objekt är inget nytt, utan har pågått under 16

århundraden, och att analysera blickar är vanligt i en bildanalys som undersöker 

maktpositioner. Att kunna lyfta blicken och titta tillbaka från ett fotografi eller porträtt 

är ett tecken på makt och möjlighet att framstå som ett subjekt.  I kapitel 3 kommer 17

jag att använda mig av detta synsätt genom att i bildanalyserna göra jämförelser och 

kopplingar till Griselda Pollocks artikel “Det moderna och kvinnlighetens rum” som 

ingår i Konst, kön och blick. Inspiration har även hämtats från pionjären inom 

feministisk konstvetenskap, Linda Nochlin, som beskriver sitt tillvägagångssätt med 

hjälp av filosofen Claude LeviStrauss och hans begrepp bricolage, vilket innebär att 

man utformar sin metod under processens gång.  Hennes brittiska kollega Pollock 18

analyserar manliga och kvinnliga konstnärers motiv från 1800talets Frankrike för att 

ta reda på vilka sfärer som de rör sig i och hur det kan kopplas till samhällets 

könsroller som tidstypiska och kulturella företeelser.   19

  Disposition 
I denna uppsats kommer en biografisk och deskriptiv metod att tillämpas för att tolka 

hur modersrollen påverkat Nilsson som konstnär samt hur samhällets normer om 

kvinnor och kvinnlighet influerat såväl mottagande som historieskrivning. Studien 

inleds med ett bakgrundskapitel som tar upp biografisk kunskap om konstnären, en 

kort historisk beskrivning av kvinnliga konstnärers villkor, samt barnporträttets 

utveckling från 1600 till 1900tal. Det följs av ett par bildanalyser som inriktar sig på 

två av Nilssons barnporträtt föreställande dottern Catharina, Det första steget och 

Lillan skriver. Analysen kontextualiserar verken och utgår från rubriken “Fula barn 

15 Det är vanligt att vi tänker på kvinnor och män som ett motsatspar. Mycket förenklat kan man säga att 
kvinnornas kompetenser är känslomässig begåvning, omsorg om andra och fredlighet medan männen 
är intresserade av teknik och att kriga. Lindberg 1995, s. 14  
16 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder: Att tolka visuella uttryck, Studentlitteratur, 
Lund 2012, s. 13 
17 Ibid, s. 67 
18 Linda Nochlin, Representing Women, Thames & Hudson, London 1999, s. 10. För att läsa mer om 
LeviStrauss’s idéer: Dahlin, Johanna, “Historien är mer lik myten än vi inser”, Respons, nr 5 2013, 
http://tidskriftenrespons.se/article/historienarmerlikmytenviinser/, hämtad 20151006 
19 Griselda Pollock, “Det moderna och kvinnlighetens rum”, Anna Lena Lindberg (red.), Konst, kön och 
blick: Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedts, Stockholm 1995, s 
165210 

http://tidskriftenrespons.se/article/historien-ar-mer-lik-myten-vi-inser/
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och läsande flickor” eftersom det återkopplar till Nilssons motivval och kritikernas 

åsikter. Avslutningsvis ingår en sammanfattande diskussion. 
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  Kapitel 2 Biografi och bakgrund 

  Vera Nilsson 
Vera Nilsson föddes 1888 i Jönköping, som yngsta barnet i syskonskaran. Hon hade 

en bror och två systrar. Moderns föräldrahem låg på Öland och där tillbringade 

familjen sina somrar. Fadern var kronofogde och ganska radikal för sin tid eftersom 

han lät alla sina barn yrkesutbilda sig. Brodern blev jurist medan systrarna fick ägna 

sig åt mer traditionellt kvinnliga lärarinneyrken och tanken var att Nilsson skulle 

utbilda sig till teckningslärarinna. Brodern, Torsten, var 11 år äldre än Vera och även 

han hade konstnärliga intressen. Som häradshövding i Karlstad kom han att få stor 

betydelse för det värmländska konstlivet genom att arrangera utställningar och 

umgås med konstnärer.   20

Innan Nilsson började på tekniska skolan studerade hon för skulptören Carl 

Christensen och teckningsläraren John Melander, bägge bosatta i Jönköping. Efter 

att hon avslutat teckningslärarutbildningen bestämde sig Nilsson för att fortsätta 

studera istället för att söka jobb, eftersom hon hade bestämt sig för att bli konstnär. 

Hon flyttade till Göteborg där hon studerade för Carl Wilhelmson tillsammans med 

Mollie Faustman och Maj Bring. 1911 åkte hon till Paris och gick i kubisten Henri Le 

Fauconniers skola.  Nilsson har själv uttalat sig om sitt förhållande till kubismen och 21

enligt Silfverstolpe beskrivit sig själv som “kubist till husbehov”: 

 
[Le Fauconnier] höll på med rutor och kuber men utan att gå till överdrift [...]  Ja, det 
är en konstruktionssak, som egentligen följer en hela livet igenom.   22

 
Det finns ingen målning av Nilsson bevarad från denna tid, men mängder med 

teckningar. Konstnären van Goghs målningar och teckningar var en viktig 

inspirationskälla för henne och hjälpte henne att hitta ett eget uttryck, som ofta 

beskrivs som en blandning mellan kubism och expressionism. När första världskriget 

bröt ut 1914, tvingades Nilsson resa hem till Sverige igen, men hon valde snart att 

20 Göran M. Silfverstolpe, Vera Nilsson, Sveriges allmänna konstfören., Stockholm 1986, s. 9 
21 Förutom Vera Nilsson så har Marc Chagall och Karl Isakson varit hans elever. Louise Robbert (red.), 
Den otroliga verkligheten: 13 kvinnliga pionjärer, Carlssons, Stockholm 1994, s. 177 f.  
22 Robbert 1994, s. 178 
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bosätta sig i Köpenhamn och endast tillbringa somrarna på Öland.  Det var också i 23

Köpenhamn som hon 1917 genomförde sin första offentliga utställning tillsammans 

med kamraten och kollegan Mollie Faustman.  Året därpå ställer hon ut i Sverige för 24

första gången, då hon bidrog med 26 målningar till utställningen De unga på 

Liljevalchs 1918.  Under 1910talet tillhörde Nilsson den krets av kvinnor som öppet 25

diskuterade konst och kvinnliga konstnärers situation.  Under perioden 19191920 26

tillbringade Nilsson en längre tid i Spanien där hon tog intryck av befolkningen och 

mötet med El Grecos konst. Gata i Malaga är ett tema som upptog henne i flera år 

och utfördes i olika varianter, där Nilsson skildrar intrycket från att ha sett unga 

flickor dansa på gatan i förhoppning om att kunna tjäna pengar av förbipasserande 

personer.  

1922 föder hon dottern Catharina och blir ensamstående mor, detta skulle 

dock inte hindra henne från att fortsätta sitt konstnärsliv runt om i Europa.  Dottern 27

blev ett återkommande motiv i hennes konst för en lång tid framöver, men Nilsson 

fortsatte även att måla landskap, framförallt det öländska. De utåtblickande 

landskapsstudierna kontrasterar mot barnporträtten som skildrar den privata och 

traditionellt kvinnliga sfären. Konstvetaren Elisabeth Eriksson har en teori om att 

landskapsmålningarna kan representera Nilssons behov av att resa och undersöka 

nya miljöer och människor.  Stillebenmåleri var något som Nilsson däremot undvek 28

och det finns bara ett fåtal exempel på målningar där ett stilleben ingår. Det kan ses 

som ett tecken på att hon var mycket medveten om vilka motiv som ansågs typiskt 

kvinnliga och hur hon aktivt försökte att gå sin egen väg. Silfverstolpe skriver att hon 

23 AnnCatrine Eriksson, “Modernisterna Siri Derkert och Vera Nilsson”, Shaping space and history= 
Vormides Ruumi Ja Ajalugu, Umeå 2004, s. 103 
24 Både Nilsson och Faustman fick mycket goda recensioner. Den danske recensenten skrev att verken 
var originella och saknade de efterhärmande kvaliteter som ansågs utmärkande för kvinnors konst. 
Robbert 1994, s. 178 ff. & Nilsson 2005, s. 3 
25 Silfverstolpe 1986, s. 27 
26 Dit räknas också Sigrid Hjertén, Tora Vega Holmström och Maj Bring. Eriksson 2010, s. 35 
27 Att vara ensamstående mor var betydligt svårare i början av 1900talet än vad det är idag. 
Anledningarna var många, de utomäktenskapliga barnen riskerade att bli arvslösa och många personer 
hade en stigmatiserande attityd till de ogifta, unga kvinnorna. Kvinnlig sexualitet var ett tabubelagt ämne 
och det hände att de kvinnor som blev gravida tvingades att gifta sig för att undvika skandal. 
Konstnärsvännen Siri Derkert, som kom från en högborgerlig familj, blev till exempel tvungen att lämna 
bort sina barn till fosterfamiljer i Italien och Danmark under några år innan hon kunde hämta hem dem till 
Sverige. Eriksson 2004, s. 103 f. 
28 Nilsson 2005, s. 15 f. 
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till och med fick beröm för att hon undvek något så “fruntimmersaktigt”.  29

Moderskapet hindrade henne aldrig från att vara yrkesverksam, trots tidens syn på 

ogifta mödrar. I kretsen kring Nilsson fanns det fler exempel på konstnärer som 

lyckades förena moderskap med konstnärskap, bland annat Siri Derkert och Ninnan 

Santesson. 

Nilsson ställde inte ut sin konst så ofta, under hennes livstid genomfördes 

endast fyra separatutställningar. Anledningen var inte att det saknades intresse för 

hennes konst, utan hon valde helt enkelt att avstå eftersom hon ansåg att det 

krävdes för mycket jobb för att genomföra en utställning.  Istället intresserade hon 30

sig för den offentliga konsten och såg konstens möjligheter att förändra och förbättra 

världen. En resa till Sovjetunionen 1933 påverkade henne mycket och hon började 

intressera sig för monumentalmålningar.  En av hennes första storskaliga målningar 31

var Penning contra liv (1938) och den var tänkt att pryda en väggavel för att 

allmänheten skulle se och beröras av krigets fasor. Verket är en kritik av 

grymheterna som pågick i Spanien under inbördeskriget, och Yvonne Eriksson 

belyser i sin text “De är dramer allihop” likheterna som detta verk har med Picassos 

Guernica.  Penning contra liv återfinns idag i Skövdes kulturhus, där den har haft en 32

permanent plats sedan 1964. Nilsson hade ett stort personligt engagemang för fred 

och rättvisefrågor. När hon återvände till Paris efter andra världskriget lärde hon 

känna studenter från Sudan och kom i kontakt med négrituderörelsen, som arbetade 

mot det koloniala samhällets rasism. Hon kom också att genomföra en resa till Afrika 

under fyra månader 194950.  

Under 1950 och 1960talen fick Nilsson flera offentliga uppdrag och hon var 

en av de konstnärer som lyckades genomdriva den konstnärliga utsmyckningen av 

Stockholms tunnelbana. Hennes egna bidrag till utsmyckningen var en mosaikpelare 

på TCentralen, som står bredvid Derkerts Kvinnopelare, kallad Det Klara som trots 

allt finns kvar (1957). Verket är en kommentar till den hårdhänta moderniseringen av 

Klarakvarteren i Stockholms innerstad. I mitten av 60talet fick hon sitt enda kyrkliga 

29 Stillebenmåleri har länge varit ett nedvärderat område inom konsten. Robbert 1994, s. 181 f. 
30 Eriksson 2004, s. 106 
31 Eriksson 2004, s. 106 & Reimers 1989, s. 207 
32 Guernica är Pablo Picassos kommentar till inbördeskriget och var ett beställningsverk till 
världsutställningen i Paris 1937. Nilsson 2005, s. 10 f. 
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uppdrag, då arkitekten Peter Celsing frågade henne om hon ville göra en altarbild till 

Nacksta kyrka. Vid invigningen av den nya kyrkan hade Nilsson hunnit fylla 81 år. 

Hon avled den 13 maj 1979. Dagen innan arbetade hon med ett fredskort som 

föreställer tre kvinnor med uppsträckta armar och under dem texten “stoppa 

upprustningarna”.  33

Bevarat efter Nilsson finns främst hennes konstverk. Hon efterlämnade inte 

några egna anteckningar eller dagböcker utan verken får tala för sig själva. Nilsson 

är på intet vis marginaliserad eller bortglömd som konstnär utan nämns i de flesta 

svenska konstnärliga översiktsverk från och med mitten av 1900talet. I Konstens 

värld från 1985 står det: 

 
Med sin levande och meningsfulla kolorit [...] och sin djärvt personliga bildsyn är Vera 
Nilsson bland de mest betydande av vårt lands moderna målare.    34

 
Konstvetaren Gösta Lilja skriver på följande vis i Svenskt måleri under 1900talet: 

 
Hos oss fann moderkänslan två personliga tolkare i Siri Derkert och Vera Nilsson, 
vilka gav uttryck åt en djupare och våldsammare kvinnlighet än någon svensk 
målarinna tidigare hade gjort. De var också lyhörda för de hotfulla stämningarna ute i 
världen; i det avskärmade 30talet kom de att reagera mot tidens mentalitet av 
cynism och våldsromantik och mot de mänskliga övergrepp som så många andra 
blundade för.  35

 
Även konstkännaren och författaren Rolf Söderberg kopplar ihop Nilsson med 

Derkert när han skriver om henne i Den svenska konsten under 1900talet: 

 
Hos patetiska expressionister som Vera Nilsson och Siri Derkert ställs människan i 
centrum som bärare av samtidsångesten. Hon gestaltas “förfulad” och avklädd sitt 
insmickrande söndagshölje.  36

 
Det sista citatet kommer från konstprofessorn Folke Edwards som kommenterar 

Nilssons barnporträtt i Från modernism till postmodernism: 

 
Och hennes brutala barnskildringar, inte minst av dottern Ginga, som kommer så 
långt från Carl Larssons Sundbornsidyller som tänkas kan. Barnet som ett troll, ett 

33 Silfverstolpe 1986, s. 167 f. 
34 Kjell Bloch Sandved, NilsGöran Hökby, Konstens Värld : Forntid  Nutid Från A Till Ö, B. Wennberg 
konsult AB, Uddevalla 1985, Ny uppl. / bearb. och red. av NilsGöran Hökby 
35 Gösta Lilja, Svenskt Måleri Under 1900Talet : [Från Ernst Josephson Till Max Walter Svanberg], 
Wahlström & Widstrand, Stockholm 1968, s. 104 
36 Rolf Söderberg, Den Svenska Konsten Under 1900Talet : [Måleri, Skulptur Och Grafik Från 
Sekelskiftet Till 60Talet], Aldus/Bonnier, Stockholm 1961, s.113 
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halvt djuriskt urtidsväsen, som lever i sin egen värld, sitt eget universum. Barnet som 
en bärare av den primitivitet och ursprunglighet, som den mekaniserade och 
västerländska civilisationen berövat den västerländska människan.  37

 

  Kvinna och konstnär - “Ni ska stå på piedestal, ni ska inte konkurrera”  38

1800talet var ett århundrade med många livsstilsförändringar, gammalt och nytt 

levde delvis sida vid sida samtidigt som många människor kom att få en högre 

levnadsstandard. Eftersom konst har ett ekonomiskt och kulturellt värde så 

påverkades både konstnärernas livsstil och bildskapande av de omfattande 

samhällsförändringarna. EvaLena Bengtsson och Barbro Werkmäster sammanfattar 

i sin bok Kvinna och konstnär i 1800talets Sverige de mest avgörande 

samhällsförändringarna under seklet. 1842 infördes allmän folkskola och det ledde 

till att nya läroverk och privata flickskolor öppnades samtidigt som teknik och 

vetenskap konkurrerade ut hantverk och antika bildningsideal. I Sverige växte 

befolkningen från ca 2,3 miljoner invånare vid seklets början till ca 5,1 miljoner vid 

dess slut, vilket innebar att redan utsatta samhällsgrupper drabbades av 

arbetslöshet och svält och som en följd av detta valde många svenskar att emigrera. 

Nykterhetsrörelsen, frireligiösa rörelser samt filantropi ökade i omfattning och 

tvingade fram kommunala och statliga beslut om insatser på dessa områden. Trots 

att många kvinnor var aktiva inom rörelserna, och därmed påverkade de folkvalda 

politikerna, hade de inte rätt att delta i allmänna val. Kvinnlig rösträtt blev inte 

verklighet förrän 1919.  Demografiska förändringar och industrialismens utveckling 39

skyndade på kvinnoemancipationen. Vid seklets mitt fanns det lika många ogifta som 

gifta kvinnor, som var i stort behov av att kunna försörja sig själva. En av de 

viktigaste reformerna var näringsfriheten som infördes fullt ut år 1864.  1858 blev 40

ogifta kvinnor myndiga vid tjugofem års ålder (sänktes senare till tjugoett år) men 

37 Folke Edwards, Från modernism till postmodernism: Svensk konst 19002000, Signum, Lund 2000, 
s. 69 
38 Carl Larssons bevingade ord som visar vilken inställning många 1800tals män hade till kvinnors 
önskan om att bli konstnärer. Kvinnans roll inom målarkonsten hade under lång tid varit att endast agera 
modell och musa. Genom att själv fatta penseln hade hon lämnat sin tilltänkta plats. Anna Lena 
Lindberg, Barbro Werkmäster, Kvinnor som konstnärer, LT, Stockholm 1975, s. 9 
39 1919 fattades riksdagsbeslutet om kvinnlig rösträtt, 1921 genomfördes det första riksdagsvalet som 
kvinnor fick rösta i. EvaLena Bengtsson, Barbro Werkmäster, Kvinna och konstnär i 1800talets 
Sverige, Signum, Lund 2004, s. 15 
40 Tidigare hade endast änkor haft rätt att söka dispens för att få bedriva den avlidne makens 
verksamhet vidare. Ibid 
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gifta kvinnor var fortfarande omyndiga. Först 1921 blev gift kvinna myndig enligt 

svensk lag. En 1800talskvinna var alltså omyndig under större delen av århundradet 

och stod under faderns eller den äkta mannens förmyndarskap, vilket innebar att hon 

var helt beroende av deras samtycke för att få sin vilja igenom. 

Den borgerliga kvinnan var idealet och de yrken som ansågs passande för 

kvinnor var vårdande, pedagogiska, musikaliska eller estetiska. En borgerlig kvinna 

kunde bli guvernant, pianolärarinna eller undervisa på en flickskola. Hon kunde 

också sälja handarbeten när näringsfriheten öppnades för kvinnor. För borgerliga 

och adliga kvinnor blev det viktigt att arbeta för utbildningsreformer eftersom de inte 

kunde arbeta inom industri och jordbruk på grund av sociala skäl. Yrkesutbildningar 

som öppnade för kvinnor under den senare hälften av 1800talet var läroverkslärare, 

organist, posttjänsteman, telegrafinspektör, sjukgymnast, sjuksköterska och läkare. 

För statliga och kommunala tjänster fick kvinnorna lägre betalt än männen. 1864 fick 

kvinnor söka inträde till konstakademien och kunde därmed utbilda sig i de fria 

konsterna, även om deras närvaro inte alltid uppskattades av männen.  Flera av de 41

kvinnliga konstnärerna utbildade sig också inom andra områden, som exempelvis 

musik eller sjukgymnastik, för att säkra sin försörjning. I samhället fördes en debatt 

om kvinnokönets natur och huruvida det var lämpligt att kvinnor utbildade sig och 

arbetade inom vissa yrken. Det var dock inte bara manliga författare som hade den 

manliga normen som värdegrund. Författaren Ellen Key ansåg att många kvinnor 

hade gett sig in på yrkesområden som inte passade deras natur.  Enligt henne 42

passade kvinnors egenskaper inom yrkesområden som hade anknytning till skolan 

och uppfostran. Hon ansåg inte heller att de var lämpade till att bli konstnärer, utan 

tyckte att de skulle ägna sig åt konsthantverk och filantropi som bättre passade 

deras särart. Keys essentialism fick kritik från de i kvinnorörelsen som ansåg att 

kvinnlighet var konstruerad och inlärd.  Arbetarklassens kvinnor diskuterades 

däremot inte utan de förväntades istället utföra tyngre kroppsarbete, som att tvätta 

kläder och skura golv.  

41 Redan innan kvinnorna tilläts delta i undervisningen fick de bli ledamot i akademien, 1773 valdes 
Ulricha Pasch in som den första kvinnan och bland de fåtal kvinnor som sedan dess har fått en plats 
ingår Vera Nilsson. Lindberg 1975, s. 9 & 101 
42 Margareta Gynning, Det ambivalenta perspektivet: Eva Bonnier och Hanna HirschPauli i 
1880talets konstliv, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1999, s. 29 ff. 
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I och med att Fruntimmersafdelningen öppnades på konstakademien 

legitimerades de kvinnor som ville verka som fria konstnärer. Redan tidigare hade 

akademien fått förfrågningar från kvinnor som ville ha rätt till samma utbildning som 

männen, men deras begäran hade fått avslag eftersom akademien ännu inte var 

redo och kom med undanflykter som att de inte hade råd med de ökade kostnader 

som de kvinnliga studenterna innebar.  När kvinnorna väl släpptes in genom 43

portarna bedrevs undervisningen avskilt, män och kvinnor uppehöll sig i olika rum, 

och först 1925 slås klasserna officiellt samman. Den största anledningen till att 

kvinnor särbehandlades var modellteckningen. Till en början tilläts inte kvinnor 

teckna nakenmodeller och genitalierna doldes bakom höftskynken och lättare 

klädsel.  Det så kallade penisfodralet försvann först på 1910talet efter protester 44

från Siri Derkert och hennes kamrater.  

Dock återstod många svårigheter för de kvinnliga konstnärerna även om 

hindren för utbildning togs bort, något som de som sedan försökte försörja sig som 

konstnärer fick uppleva. När kvinnorna blev kollegor och konkurrenter med männen 

förändrades synen på konstnären och det uppstod två kategorier, konstnärer och 

kvinnliga konstnärer. Männen hade tidigare varit hantverkare och utvecklades nu till 

ämbetsmän och/eller bohemer, men kvinnorna kunde inte inneha ämbeten eller bli 

socialt accepterade som bohemer, deras utveckling gick istället från amatör till 

professionell.  I recensioner och andra texter fokuserar man på att de framförallt var 45

kvinnor och de berömdes för att de inte svek sina husmoderliga plikter eller för att 

deras alster var kvinnliga till motiv eller uttryck. De började särbehandlas och deras 

deltagande i större utställningar kunde ske i avskilda kvinnopaviljonger.  Trots att 46

kvinnor ofta fick verka i periferin så innebar utvecklingen under 1800talet att även 

en kvinna kunde kallas konstnär. I England, Tyskland och Frankrike hade det länge 

funnits intresseorganisationer för de kvinnliga konstnärerna med syfte att underlätta 

deras arbetssituation. I Sverige bildades föreningen Svenska konstnärinnor 1910 på 

initiativ av konstnären Ida von Schultzenheim. Syftet med sammanslutningen var att 

43 Bengtsson 2004, s. 41 ff. 
44 Något som konstvetaren Linda Nochlin har liknat vid att man skulle neka en medicinstuderande att 
undersöka den nakna människokroppen, eftersom dessa studier var så elementära i den konstnärliga 
skolningen. Lindberg 1975, s. 66 f. & Bengtsson 2004, s. 42 
45 Bengtsson 2004, s. 29 f. 
46 Ett exempel är världsutställningen i Chicago 1893. Gynning 1999, s. 27 
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främja medlemmarnas gemensamma konstnärliga och ekonomiska intressen genom 

att exempelvis anordna utställningar där de hade möjlighet att sälja sina alster. I en 

tidningsintervju uttalade sig von Schultzenheim om sin inställning till 

kvinnoorganistationen: 

 
Ni tror väl icke att vi konstnärinnor någonsin skulle finna på att särskilja oss i grupp 
endast i vår egenskap av kvinnor? Jag menar skulle vilja framträda och utställa för 
oss själva, om vi icke vore därtill nödda och tvungna?  Det kan väl ändå ingen 
människa tänka? Något så otroligt, så orimligt!  Nej, ginge det som vi önskade, 
utställde vi tillsammans med våra manliga kamrater, det är säkert och visst, men vad 
skola vi göra, när de icke ha plats för oss!  47

 
Männen hade, och har fortfarande, en egen förening kallad Konstnärsklubben, där 

de inte accepterar kvinnliga medlemmar.  48

Under 1800talet ökade antalet kvinnor som professionellt ägnade sig åt 

skulptur och måleri, särskilt porträttmålarna var ofta anlitade av det ekonomiskt 

starka borgerskapet. Konstakademierna i Europa hade sedan renässansen förordat 

en hierarkisk ordning inom konsten där måleri och skulptur stod över hantverk 

eftersom akademierna hade ett behov av att skilja ut sin verksamhet från skrånas. 

Också motiven rangordnades och det högst ansedda var historiemåleriet, följt av 

landskap, genrebilder och allra längst ner stilleben. Under århundradet förändras 

dock synen på motiven och de blandades samman, en historiemålning kunde 

exempelvis visa mytologiska hjältars misslyckanden eller vardag, något som tidigare 

varit otänkbart. Den traditionella kvinnosfären, att måla heminteriörer och barn, 

letade sig in i männens bildvärld och den mest kända representanten är Carl 

Larsson som skildrade livet hemma hos sin familj i Sundborn. Tidningen Idun som 

riktade sig till kvinnliga läsare skrev att porträttet var det viktigaste motivet, vilket gick 

rakt emot den akademiska uppfattningen, men intresset för att avporträttera 

människor var starkt under hela seklet.  Vissa kritiker ansåg att kvinnor hade en 49

särskild förmåga att se och fånga modellens själ och det fanns en allmän uppfattning 

om att ett bra porträtt skulle spegla människans inre. 

47 Lindberg 1975, s. 104 f. 
48 Föreningen bildades 1856 och på deras hemsida står det att Konstnärsklubben idag består av ca 400 
manliga konstnärer, arkitekter och konstvetare. Länk till Konstnärsklubbens hemsida: 
http://xnkonstnrsklubben5kb.se, hämtad 20151203 
49 Bengtsson 2004, s. 110 ff. 

http://xn--konstnrsklubben-5kb.se/
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  Barnporträtt förr och nu - Från idealism till realism 
Den äldsta svenska konstsamlingen som vi känner till är den som Gustav Vasa lade 

grunden till. Samlingen existerar inte på grund av ett personligt intresse för bildkonst 

utan för att porträtten fyllde en viktig politisk funktion, då de gav Vasaätten legitimitet 

genom att visa upp dem som regenter.  Porträttmåleriet var den vanligast 50

förekommande konstformen i Sverige under 1600talet. Karin Sidén är konstvetare 

och har i sin doktorsavhandling Den ideala barndomen ägnat sig åt att studera 

stormaktstidens barnporträtt, bland annat för att se om de kan säga oss något om 

samhällets uppfattning om barndomen. Hennes målsättning är att belysa en för 

porträttkonsten viktig mottagarsituation genom att studera målningarnas retorik och 

närma sig en tankevärld där symboltänkande, roll och dygdebegrepp var vanligt 

förekommande. Ett exempel är kolten, ett plagg som användes i praktiken och som 

fungerade som ett signum för barndomen. Det är ett klänningsliknande, praktiskt 

plagg som både pojkar och flickor kläddes i. Könsidentiteten utmärktes med hjälp av 

huvudbonader och i vissa fall genom att barnet avbildades tillsammans med leksaker 

som hade en tydlig koppling till framtida könsroller. På grund av den höga 

barnadödligheten finns det få porträtt som förställer de allra minsta barnen och det är 

en tradition som kom att leva vidare in på 1800talet. Anledningen är troligtvis att 

man ville vänta och se om barnet överlevde innan man lät beställa ett porträtt.  Vid 51

sju års ålder fick barnen ha på sig vuxenkläder samtidigt som de blev straffmyndiga. 

Klädbytet markerar en ny fas i livet som kan liknas vid en lärlingstid och barnen 

befann sig i ett oklart gränsland mellan barndomen och vuxenlivet. Att barn tidigt fick 

ta del av de vuxnas liv och arbete anses vara en bidragande orsak till äldre tiders 

outvecklade syn på barndomen. Under andra hälften av 1700talet influerades 

uppfostringsidealen av den franska upplysningen. Filosofen Jean Jaques Rousseaus 

50 Görel CavalliBjörkman, EvaLena Karlsson, Ansikte mot ansikte: Porträtt från fem sekel, 
Nationalmuseum/Atlantis, Stockholm 2001, s. 7 
51 De avlidna barnen kunde däremot avporträtteras oavsett hur unga de var. Karin Sidén, Den ideala 
barndomen: Studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och funktion, Raster, Stockholm 
2001, s. 14   



 
 

21 

idéer fick stor spridning genom hans roman Émile eller om uppfostran (1762) där 

han lyfter fram vikten av frihet, lek och fantasi i barns uppfostran.   52

Aristokratins kvinnor och mödrar hade en betydande roll som beställare och 

mottagare av barnporträtten och Caritasmotivet var en populär allegori för 

moderskärleken under senare hälften av 1600talet.  Under århundradet sker en 53

utveckling i avbildandet mot mer intima och känslomässiga relationer som 

kontrasterar mot de tidigare distanserade uppställningarna av mor och barn. Det 

fanns flera anledningar till att adeln lät beställa porträtt, bland annat ville man pryda 

sina gods och samtidigt manifestera en social ställning och en samhörighet, 

minnesfunktionen var också en betydande orsak. Den porträttradition som de 

svenska porträtten vilade på kom via invandrade tyska och nederländska konstnärer 

ursprungligen från europeiska mästare som Tizian, Lucas Cranach, Diego 

Velázquez, med flera. Släktskapet vad gäller teknik och ikonografi är tydligast under 

1600talets första hälft. Vid denna tid skildras barnen, i enlighet med 1500talets 

ideal, stillastående, rakt framifrån och med allvarsamma ansiktsuttryck.  

Att avporträttera de högre stånden på samma sätt som de lägre ansågs vid 

denna tid som ett etikettsbrott. Sidén finner stöd för detta när hon studerar den 

välutbildade konstnären David Klöcker Ehrenstrahl, som tydligt ökar graden av 

realism i sina porträtt när han avbildar enklare personer. Det var adeln och 

kungahuset som var beställare även av de enklare porträtten, vilket innebär att 

målningarna skildrar hur de med social status såg ned på modellen. Porträttkonsten 

skulle i första hand spegla karaktär, moraliska förtjänster, tro och dygd och det är 

anledningen till att beställarna ställde krav på dekorum, det vill säga att de olika 

stånden skulle hållas åtskilda. Det fanns en övertygelse om att de avbildade borde 

framstå som föredömen för sin ålder, kön eller klass. Det cirkulerade även skrifter 

författade av konstnärer som handlade om hur man gestaltade barn och vuxna, och 

enligt dessa var det viktigt att hålla de olika könen åtskilda genom visuella markörer. 

Sidén skriver: 

 

52 Angående flickors uppfostran så anser Rousseau att dessa tidigt bör vänjas vid att lyda männens vilja 
eftersom det är deras naturliga lott. Jean Jaques Rousseau, Émile eller om uppfostran, Wald. 
Zachrissons Boktryckeri, Göteborg 1892 
53 Motivet anspelar på skildringar av Jungfru Maria med Jesusbarnet. Sidén 2001, s. 37 
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En vuxen kvinna borde således, enligt Bottschildt, avbildas som ärbar, angenäm och 
modest och en man som gravitetisk och arbetsam.  54

 
Först med att uppmärksamma barns proportioner i bildkonsten var Albrecht Dürer. 

Hans skrift De symmetria partium humanorum corporum publicerades 1532 och 

studerar barns kroppar i förhållande till matematikens regler.  55

Under 1600talet var uppfostran könsindelad och adelsflickornas utbildning 

avsåg att förbereda dem för livet som hushållerska, maka och mor. Deras utbildning 

bedrevs nästan uteslutande i hemmet. Den gemensamma grunden för både pojkar 

och flickor bestod av religionsundervisning. Adelspojkarnas utbildning inbegrep 

studier i ämnen som filosofi, språk och statskunskap och avsåg att leda till yrken 

inom krigs eller statsmakten.  Undantagsvis fanns det fäder som såg till att deras 56

döttrar fick en bredare utbildning och i Frankrike debatterades kvinnans rätt till 

utbildning, något som påverkade Sveriges salongskultur och syn på kvinnors 

utbildning under drottning Kristinas tid som regent. Konstvetaren Carolina Brown 

skriver i sin doktorsavhandling Liksom en herdinna om 1700talets visuella kultur i 

Sverige och studerar särskilt adeldamernas rollporträtt. Brown finner att kvinnorna 

har en aktiv roll i tidens kulturliv och att de gärna framhäver sin bildning och känsla 

för god smak i porträtten.  Samtidigt var synen på kvinnligt läsande ambivalent och 57

framförallt romangenren bidrog till att läsandet kopplades till lust och lättsinne, något 

som inte ansågs var bra för kvinnors känslostyrda och därmed lättpåverkade natur. 

Genom så kallade jungfru och kvinnospeglar fostrades flickor och unga kvinnor in i 

sina roller.  Under det tidiga 1800talet skulle skillnaderna mellan manliga och 58

kvinnliga sfärer och roller bli tydligare igen och komma att präglas av den manligt 

dominerade offentligheten kontra det privata kvinnliga hemmet.  Under 1860talet 59

började den industritillverkade dockan att spridas och det påverkade idealet för 

barns utseende. Många av impressionisternas målningar föreställer flickor och vid 

54 Sidén 2001, s. 52  
55 Sidén 2001, s 54 & Carl G. Laurin, Barnet i liv och konst: Historisk framställning, Norstedt, Stockholm 
1938, s. 76 
56 Sidén 2001, s. 115 ff. 
57 Carolina Brown, Liksom en herdinna: Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700talet, 
Carlssons, Stockholm 2012, s. 11 
58 Ibid, s. 43 f. 
59 Ibid, s. 27 
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närmare granskning har man sett att dessa gestaltats på ett sätt så att de har stora 

likheter med de fabrikstillverkade dockorna från samma tid.   60

Vid 1900talets början gav pedagogen och författaren Ellen Key ut boken 

Barnets århundrade som fick mycket uppmärksamhet och kom att förändra synen på 

barn och deras utveckling.  Bland annat föreslog hon att barnen skulle läsa böcker 61

av skickliga författare och uppleva god konst genom museibesök och studier av 

arkitektur. Det ökande intresset för pedagogik märktes i samhällsdebatten och större 

hänsyn visades för barnets behov av att vara just barn, bland annat blev det 

vanligare med illustrerade barnböcker. I dessa spreds bilder av barn och med dem 

föreställningar om vad det innebar att vara barn. I Sverige var illustrationer av Elsa 

Beskow, Jenny Nyström och Carl Larsson populära.  Även i skolor och läroverk 62

förekom det bildframställningar av barn och ungdomar i form av väggmålningar vars 

motiv oftast visade idealiserade barn som ägnade sig åt idrott och övriga studier. 

Barbro Werkmäster skriver i sin essä “Barnkammarens konstnärer” att det är vanligt 

att kvinnor sammankopplas med begreppet barn, såväl i modersrollen som i 

yrkesrollen och att detta påverkar kvinnor till att välja yrken där de kommer i kontakt 

med barn. Bland konstnärer är det också vanligt att kvinnor ritar, målar och 

skulpterar barn, eller dito för barn. Det finns bland de tidiga barnboksillustratörerna 

ett flertal kvinnor som gjort en betydande insats, bland annat ovannämnda Elsa 

Beskow och Jenny Nyström, men utöver dessa finns det också ett flertal mindre 

kända namn.  Barn blir för kvinnliga konstnärer precis som för andra yrkeskvinnor 63

ett självklart verksamhetsfält. 

Gerd Reimers skriver i sin bok Kvinna och konstnär om de tre svenska 

modernisterna Sigrid Hjertén, Siri Derkert och Vera Nilsson som var verksamma 

under 1900talet. Vad de tre har gemensamt är att de använder sina barn som 

modeller. Hjertén var gift med konstnären Isaac Grünewald som också han skildrade 

60 Vera Nilsson, Birgitta Flensburg, Yvonne Eriksson, Vera Nilsson: De är dramer allihop, Göteborgs 
konstmuseum, Göteborg 2005, s. 24 f. 
61 Med stor sannolikhet har Keys idéer påverkat Nilssons syn på barnet. Ellen Key, Barnets århundrade, 
Informationsförlaget, Stockholm 1996 
62 Jenny Nyström skapade även bilden av den svenska jultomten och hennes många 
jultidningsillustrationer och julkort har präglat det svenska julfirandet. Bengtsson 2004, s. 79 
63 En orsak till att många av dem idag är bortglömda är att de kvinnliga illustratörerna inte har haft någon 
framstående plats i konsthistorien. Barbro Werkmäster “Barnkammarens konstnärer”, Anna Lena 
Lindberg, Barbro Werkmäster, Kvinnor som konstnärer, LT, Stockholm 1975, s. 144168 
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sonen Iván i sitt måleri. Anledningen är förstås att barnen var tacksamma att 

använda som modeller eftersom de, framförallt för kvinnornas del, alltid befann sig i 

deras närhet och krävde deras uppmärksamhet och omsorg.  

 
Det är intressant att jämföra Sigrid och Isaac när de målar Iván. När Isaac målar 
pojken står han modell snällt och väluppfostrat uppklädd. Men på Sigrids målningar 
leker han eller sover i ett hörn av ateljén eller tittar fram mellan blommorna i ett 
stilleben. [...] Barnet fanns alltid i hennes verklighet. När pappa behöver en modell 
kallar han på Iván som ställer upp nästan i givakt.  64

 
Om Vera Nilssons barnmålningar skriver Reimers: 

 
Hennes barn är “fula”, ja ibland rent av frånstötande, därför att de saknar allt det ljuva 
och älskliga som traditionen lärt oss att barnskildringar ska ha.  65

 
Nilsson födde sin dotter på 1920talet och var samtida med konstnärsparet Hjertén 

och Grünewald. De hade alla tre varit i Paris och studerat vid samma tid. Hjertén och 

Grünewald gick i Matisses skola medan Nilsson hade kubisten Le Fauconnier som 

lärare.  Konstkritikerna gick ganska hårt åt kvinnorna när de ställde ut sina verk och 66

förstod inte deras uttryckssätt och nyskapande måleri som hade drag av fauvism, 

kubism och expressionism.  Vad Nilsson gjorde annorlunda var att visa barnet så 67

som det såg ut, med verkliga anatomiska proportioner. Oftast är hennes barn 

upptagna med något som att läsa eller skriva och verkar näst intill omedvetna om att 

de är iakttagna, därför poserar de inte heller för att behaga betraktaren.  

   

64 Gerd Reimers, Kvinna och konstnär: Tema med tjugoen variationer, Legenda, Stockholm 1989, s. 
188 f. 
65 Ibid, s. 204 
66 Reimers 1989, s. 179 & Eriksson 2010, s. 36 
67 Reimers 1989, s. 179 f. 
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  Kapitel 3 Bildanalys - Fula barn och läsande flickor 

  Det första steget 

Oljemålningen Det första steget föreställer en interiör med ett litet barn i en röd 

klänning i centrum. Av rummet syns nästan bara golvet och bakom barnet står det 

en en jättelik gammaldags stol i mörkt trä. Det går också att skymta ett fönster i 

bakgrunden. Färgskalan är kännetecknande för konstnären, som gärna använder sig 

av kontrastfärger som gult och violett, samt rött och grönt för att få fram ljus och 

skuggor. Färgen är pålagd i tjocka lager, ibland syns penseldragen och det ser ut 

som om konstnären har målat många olika lager på varandra. Vi vet dessutom att 

barnet på målningen är Nilssons dotter Ginga, som enligt titeln håller på att lära sig 

att gå. Mitt intryck blir att målningen skildrar moderns syn på det lilla barnet som 

håller på att upptäcka den stora världen. Stolen är verkligen enorm och ser nästan 

mörk och hotfull ut i mina ögon. Den röda klänningen ser ut som en gammaldags 

kolt, men det är inget stelt poserande stormaktstidsbarn som återges utan en 

mycket verklig individ som tittar nyfiket mot betraktaren. Hennes bruna kängor 

skymtar fram under klänningsfållen och de stora runda kinderna får munnen och 

näsan att se mycket små ut. Utifrån vad jag kan se på de fotografier av Ginga som 

finns med i bland annat Silfverstolpes biografi så har hon skildrats med stor 

porträttlikhet, vad som återges på målningen är hennes personliga ansiktsdrag. 

Därför känns det förvånande att kritiker skriver att de tycker att barnen ser 

missbildade ut.   68

Föreställningarna verkar dessutom delvis leva kvar eftersom skribenten Lena 

Månsson skriver på detta vis i en artikel i tidningen Kulturen publicerad 2011:  

 

Det finns inget arrangerat över Vera Nilssons porträtt Det första steget från 1923. 
Den lilla flickan är sannerligen inget näpet Elsa Beskow barn, snarare får man 
associationer till John Bauer och hans trollungar, hon ser ut som en varelse som 
lever i en mystik sagovärld eller kommer från ett annat universum.  69

 

68 Bland annat skrev kritikerna att barnen såg ut att komma från Eugeniahemmet, som var en 
vårdinrättning för missbildade barn. Silfverstolpe 1986, s. 27  
69 Lena, Månsson, “Barnmålaren Vera Nilsson”, Tidningen Kulturen, publicerad 20110830, 
http://tidningenkulturen.se/index.php/konst/konstensportraett/9774barnmalarenveranilsson, hämtad 
20151015  

http://tidningenkulturen.se/index.php/konst/konstens-portraett/9774-barnmalaren-vera-nilsson
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Månsson skriver också att Nilsson har målat ett riktigt barn istället för idén om barnet 

och beskriver Nilssons måleri som grovt och kärvt, liksom verkligheten. Studenten 

Alexandra Rotar skriver i inledningen till sin Cuppsats Barnen gestaltade av Vera 

Nilsson från 2002 att hennes första tanke när hon såg Nilssons målningar var att hur 

kan någon måla så fula barn? Det verkar som om det är det personliga uttrycket och 

Nilssons säregna stil med drag av expressionism och kubism som gör att barnen 

uppfattas som fula. Hennes färgskala med exempelvis gröna inslag i ansiktet kan 

också vara en bidragande orsak. Skribenten Karl Asplund skrev i Svenska dagbladet 

om Nilssons utställning på Konstnärshuset 1933 och han kanske redan då satte 

fingret på vad det är som ändå fångar betraktarens intresse i dessa barnmålningar: 

 
Men barnbilderna fängsla kanske mest. Vera Nilsson tävlar med en annan kollega, 
Siri Derkert, i konsten att måla fula ungar så att man känner varmt och mänskligt 
inför deras rödblå, trutiga fysionomier, känner det lilla embryo till en person och en 
karaktär, som kan ge barnfysionomien en sådan säregen charme. [...] Vera Nilssons 
barnporträtt skulle kunna säga: Vi vet att vi är fula, men vi är i alla fall riktiga små 
människor. Och det är inte alltid fallet med de otaliga söta barnporträtt som man 
möter på utställningarna.   70

 
Nilsson får ofta positiv kritik för att hon inte förskönar och undviker det sentimentala, 

istället försöker hon skildra barnets föreställningsvärld, dess nyfikenhet och vilja att 

upptäcka världen. En återkommande kommentar är att Nilsson ger barnen 

egenvärde, eftersom de är aktörer och gör saker, tar sitt första steg, blåser 

såpbubblor eller försöker skriva. Hon gör ett porträtt av en individ samtidigt som hon 

skildrar människans sätt att vara och barnets utveckling. Det är inte i första hand 

barnets bedårande gullighet som hon vill fånga på duken utan deras sätt att vara och 

upptäcka världen. Skribenten Birger Bäckström recenserar Nilssons målningar i 

Göteborgs handels och sjöfarttidning 1933: 

 
Det ligger något våldsamt emotionellt i hennes färg. Allt hos henne blir till något av ett 
äventyr, främst kanske i barnbilderna: ungen som tar sina första steg, eller ungen 
som lägger ner hela sin själ i att plita bokstäver på ett papper, flickan som blåser 
såpbubblor, o.s.v.  71

  

70 Karl Asplund, “Vera Nilssons utställning”, Svenska dagbladet 19331023, Stockholm 1933 
71 Birger Bäckström, “Utställningar i Stockholm”, Göteborgs handels och sjöfarttidning 19331026, 
Göteborg 1933 



 
 

27 

Betraktarens tolkning att deformerade och fula barn påminner om troll kan 

vara en länk till 1600talets syn på de idealiserade barnen som förebilder och goda 

exempel, samt idén om att ett bra porträtt också skulle spegla modellens inre. 

Reaktionerna visar även på hur starkt präglad gemene man är av de barnskildringar 

som fick stor spridning i Sverige under 1800talet, en vanlig jämförelse och motpol är 

Carl Larssons “Sundbornsidyller”. Ett flertal av författarna som skriver om Nilssons 

konst gör också paralleller till den österrikiska och tyska expressionismen, 

hänvisningar till konstnärerna Oskar Kokoschka och Paula ModersohnBecker dyker 

upp regelbundet i texterna, dock kan kopplingen tyckas vag.  Tydligare är länkarna 72

till van Gogh och El Greco som bägge var betydande inspirationskällor för 

konstnären. Framförallt är det hennes starka uttryck och kraftfulla färger som 

beskrivs som expressionistiska, medan den kubistiska skolningen framkommer i 

bildkonstruktionen.   73

Nilsson skiljer ut sig från andra kvinnliga konstnärer eftersom hon aldrig gör 

några mordotterporträtt, ett undantag är Lindebarn, 1922 där man kan se moderns 

händer som håller i barnet. Nilsson efterlämnade inte heller några självporträtt. 

Konstvetaren Griselda Pollock har undersökt manliga och kvinnliga konstnärers 

motiv från 1800talets Frankrike i sin artikel “Det moderna och kvinnlighetens rum” 

för att se hur verken påverkas av de olika sfärer som män och kvinnor har tillgång till. 

Det handlar om den traditionella uppdelningen av hemmet och offentligheten, där 

kvinnorna hör hemma i den första och männen i den andra. Modernismen som 

konstriktning byggde dessutom på en föreställning om motsatsparen natur  kultur, 

kropp  själ, man  kvinna. Det innebar att man kopplade samman den västerländske 

mannen med logik och kultur, medan kvinnor, barn och naturfolk ansågs vara mer 

spontana och primitiva.  I konstnären Mary Casatts målning Flicka i blå länstol, 74

1878 skildras en liten flicka, som tydligt uttråkad, sitter djupt nedsjunken i en blå 

72 Reimers skriver exempelvis att ingen säkert vet om Nilsson verkligen har sett ModersohnBeckers 
barnporträtt, även om de två konstnärernas uttryck liknar varandra. Enligt dottern Catharina var Nilsson 
ointresserad av det tyska måleriet och kom först sent i livet i kontakt med Kokoschka, vars konst inte 
imponerade på henne. Den gemensamma nämnaren kan istället vara att båda två inspirerades av van 
Gogh. Reimers 1989, s. 205 & Eriksson 2010, s. 33  
73 De expressionistiska konstnärerna strävade efter att finna det oförställda och spontana uttrycket. De 
ville måla vad de såg utan att behöva förhålla sig till traditioner och föreställningar om hur något skulle 
representeras. Reimers 1989, s. 204 & Eriksson 2010, s. 28 
74 Eriksson 2010, s. 24 



 
 

28 

fåtölj.  Vid sidan om henne i en liknande fåtölj ligger en liten hund och sover. I likhet 75

med Nilssons barn behöver inte denna flicka posera, hon visar tydligt med sitt 

kroppspråk hur tråkigt hon tycker att det är att sitta stilla. Cassatt skildrar barnets 

reaktion istället för att gestalta flickan som en vuxen i miniatyr. Konstnären använder 

också barnets perspektiv i rumsgestaltningen. Genom att beskära bilden strax 

ovanför fåtöljerna så kan betraktaren inte blicka över dem utan måste, liksom ett litet 

barn, se möblerna torna upp sig och dela av rummet som en labyrint. Här finns stora 

likheter med Det första steget, 1923 och den gigantiska stolen som står bakom 

barnet. 

Kvinnlighetens rum är enligt Pollocks definition de miljöer som den borgerliga 

kvinnan hade tillträde till. Givetvis rörde sig kvinnorna utanför hemmet, de gick till 

exempel ut för att handla, promenera, gå på teater eller liknande. Men de hade hela 

tiden männens blickar på sig och riskerade att förlora sitt anseende om de gick på 

café eller var ute sent på kvällen. Där gick en tydlig gräns mellan de kvinnor som var 

tvungna att arbeta eller prostituera sig och borgarklassens damer, de förstnämnda 

fick större rörlighet eftersom de knappt ansågs vara kvinnor utan istället definierades 

som arbetare eller horor. Båda kategorierna utgjorde en motpol till den ideala 

borgarkvinnan. Pollock har en konstruktivistisk syn på kvinnlighet, som framkommer i 

detta citat: 

 
Kvinnlighet borde därför inte förstås som en egenskap hos kvinnor, utan som den 
ideologiska formen för reglering av kvinnlig sexualitet inom ett familjebaserat, 
heterosexuellt hemliv som ytterst organiseras i lag.  76

 
Konstvetaren Yvonne Eriksson påpekar att kvinnors sociala ställning i samhället inte 

följer en linjär utveckling utan snarare liknar en vågrörelse, där kvinnans position 

stigit och sjunkit, ofta som en följd av samhällsekonomins toppar och dalar.  Under 77

1800talet ökade antalet ogifta kvinnor och därför blev de helt enkelt tvungna att 

arbeta för att försörja sig. När männen var soldater i första världskriget fick kvinnorna 

tillfälligt fylla deras plats i samhället, och det är en stor anledning till att 

75 Mary Cassatt, Liten flicka i en blå fåtölj (1878), 
http://uploads0.wikiart.org/images/marycassatt/littlegirlinabluearmchair1878.jpg!Blog.jpg, hämtad 
20151208 
76 Griselda Pollock, “Det moderna och kvinnlighetens rum”, AnnaLena Lindberg (red.), Konst, kön och 
blick: Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedt, Stockholm 1995, s. 194 
77 Eriksson 2010, s. 29 

http://uploads0.wikiart.org/images/mary-cassatt/little-girl-in-a-blue-armchair-1878.jpg!Blog.jpg
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rösträttsreformen genomfördes kort efter krigsslutet. De juridiska reformerna som 

gav kvinnor fler rättigheter och större frihet fick Nilsson uppleva, men samtidigt 

måste man tänka på att det tar lång tid att förändra människors attityder och 

fördomar. Nilsson var en borgerlig kvinna som valde att arbeta istället för att gifta sig, 

och som dessutom fick ett barn som hon försörjde och uppfostrade på egen hand. 

Hon verkar ha haft tillgång till en stor personlig styrka och ett betydande nätverk av 

framgångsrika konstnärer som hjälpt och stöttat henne genom livet. Nilsson har hela 

tiden hämtat inspiration från sitt liv och sina resor och har inte begränsat sig till en 

viss typ av motiv, även om hon uppvisar ett stort intresse och en fascination för att 

skildra människor. Yngve Berg skriver i sin konstkrönika: 

 
Om barnbilderna också är det som man framförallt tänker på i samband med Vera 
Nilssons namn, har konstnärinnans ambition lyckligtvis hindrat henne från att 
specialisera sig sig som barnporträttör. Hon är i första hand målare.   78

 
Nilsson hade ett högt anseende som konstnär och fick goda recensioner, följande 

citat kommer från en recension i Aftonbladet 1933: 

 
Man hör ibland sägas, att den konstnärliga begåvningen och den absoluta 
originaliteten saknas hos kvinnan men tillhör mannen, där den över huvud taget 
finns. Förhållandet är nog helt enkelt det att den stora begåvningen är sällsynt, 
mycket sällsynt, och att den aktiva, utåt riktade kvinnan, som odlar denna begåvning, 
är sällsyntare än den aktive mannen. Man tvingas att göra sig reda för detta, när man 
går på Vera Nilssons utställning i Konstnärshuset. Inför denna konst kan det 
nämligen icke bli fråga om man eller kvinna utan endast om en sällsynt begåvning, 
en fullödig konstnär, en i högsta grad särpräglad konstnärlig individualitet.  79

 

  Lillan skriver 

Ett annat tema som anknyter till diskussionen om synen på kvinnlighet är 

gestaltningen av läsande kvinnor. Nilsson skildrar läsande flickor i flera av sina 

porträtt och jag har valt att titta närmare på Lillan skriver. Konstvetaren Carolina 

Brown bidrar med ett historiskt perspektiv i sin doktorsavhandling Liksom en 

herdinna (2012) och skriver att synen på kvinnligt läsande var ambivalent under 

1700talet. Läsandet var starkt förknippat med kunskap och moral, men när 

romangenren blev populär kom det också att associeras till lust och förströelse. 

78 Yngve Berg, “Konstkrönika”, Dagens Nyheter 19331019, Stockholm 1933 
79 Nils Palmgren, “En gudabenådad konstnärinna”, Aftonbladet 19331020, Stockholm 1933 
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Romanens starka känslor och äventyrliga berättelser kunde lätt vilseleda den 

känslostyrda kvinnonaturen ansåg man. Det fromma och dygdiga kvinnoidealet 

gestaltades genom en bönbok, betraktaren visste att den kvinna som lät avbilda sig 

tillsammans med en sådan var medveten om vilka förväntningar den kristna läran 

ställde på henne.  Före seden med brudbuketten kunde kvinnan istället hålla en 80

bönbok i handen under vigselakten, eftersom den ofta var en vacker, påkostad gåva 

som fästfolket skrev sina namn i. Dessutom anspelade boken på de kvinnliga kristna 

dygderna. Enligt den kristna läran hade Gud instiftat äktenskapet och tilldelat 

mannen och kvinnan sina respektive roller. Andemeningen var att kvinnan var 

skapad för mannens skull, därför skulle hon vara underordnad sin make och lyda 

hans vilja. De flesta accepterade det oskrivna genuskontraktet som följde med 

äktenskapet. Genom så kallade jungfru och kvinnospeglar fostrades flickor och 

unga kvinnor in i sina könsroller.  Under 1700talets senare hälft framträdde ett nytt 81

kvinnoideal bland samhällets adelsdamer, den medvetna kulturkonsumenten, som 

rörde sig med självklarhet i det offentliga rummet och tog del av det senaste inom 

litteratur, opera och teater. I porträtten visualiseras denna medvetenhet genom 

kläder och asseccoarer, som exempelvis att hålla en roman i ena handen. 

Nilsson målade sin läsande dotter i bland annat Kamrater (1926). Catharina 

sitter tätt intill sin kamrat och håller handen på en uppslagen bok som ligger framför 

dem. En variant på temat läsande flickor är de som skriver. I målningen Lillan skriver 

(192526), olja på duk, har Nilsson valt att avbilda dottern snett uppifrån, vilket gör 

att man även kan se pappret som hon skriver på. Ginga är koncentrerad på sin 

uppgift och håller fast pappret med vänsterhanden så att det inte ska glida iväg. 

Denna målning skiljer sig något från konstnärens övriga porträtt då den innehåller 

dekorativa element som blommor utströdda i flickans hår och på bordet som hon 

sitter vid. Man känner igen dotterns ansiktsdrag även om perspektivet gör att vi ser 

hennes ansikte ovanifrån, med de förkortningar som det innebär. Det går också att 

se ryggstödet på den stol som flickan sitter på, men inte så mycket mer än en 

antydan av rummet som hon befinner sig i. Det viktiga är aktiviteten, skrivandet, och 

därför är det också pappret som befinner sig rakt i blickfånget. Denna målning ger 

80 Brown 2012, s. 76 f. 
81 Ibid, s 39 ff. 
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starka associationer till Giovanni Francesco Caroto (1480 c. 1555) och hans verk 

Porträtt av barn med teckning, som ingår i Nationalmuseums katalog Ansikte mot 

ansikte (2001). Carotos renässansmålning är ovanlig då den skildrar en liten gosse 

som visar upp en barnteckning. Det unika i framställningen är att pojken får bete sig 

som ett barn och inte som en liten vuxen. Vanligtvis porträtteras barnen under 

1500talet med allvarlig, värdig uppsyn iklädda kolt eller vuxenkläder.  I många 82

sammanhang har även Nilssons sätt att skildra barnen med inlevelse och respekt 

betonats. Hennes barnporträtt är dessutom starkt individualiserade, något som är 

unikt i ett konsthistoriskt perspektiv, även om det går att hitta undantag, som 

exempelvis individbetonade barnskildringar i medeltida bokillustrationer.   83

Ytterligare en aspekt som känns relevant att lyfta i samband med Nilssons 

porträtt av unga flickor är att förutom att aktivera dem så placerar hon dem ofta i ett 

rum som har ett fönster eller en balkong. Hon har då valt att inte innesluta barnet, 

utan istället att påminna om att det finns något utanför hemmet. En anledning till att 

hon gör detta kan vara den långa traditionen att avbilda kvinnor som objekt för den 

manliga blicken. Det betyder enligt feministisk konstteori att eftersom den nakna 

kvinnokroppen är en av konsthistoriens vanligaste motiv så har kvinnan, genom att 

avbildas på ett behagfullt sätt och betraktas inom en tavelram, blivit inramad både i 

bokstavlig och metaforisk betydelse. Nilsson bidrar till att bryta upp inramningen av 

flickan och i förlängningen även kvinnan. Här finns tydliga kopplingar till Pollock och 

hennes studie av “kvinnlighetens rum” där hon utreder skillnaden mellan mäns och 

kvinnors motiv utifrån teorin att skillnaderna hänger ihop med deras livsstil. Pollock 

lyfter till exempel konstnären Berthe Morisot som ofta använder sig av rumsliga 

avdelningar i sina målningar, som en balkong eller en mur, för att hindra 

betraktarens blick från att röra sig fritt över landskapet.  Därmed har hon återskapat 84

kvinnans sociala begränsning att röra sig fritt i samhället. Exemplet kontrasteras av 

konstnären Claude Monets verk Prinsessans trädgård (1867) där betraktarens blick 

svävar fritt över landskapet. 

 

82 CavalliBjörkman 2001, s. 168 f. 
83 Ibid, s. 23 
84 Bildexemplet i Pollocks text är På balkongen (1872), Lindberg 1995, s. 175  
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Vad Morisots balustrader markerar är inte gränsen mellan offentlig och privat, utan 
den gräns mellan maskulinitetens och femininitetens rum som är inskriven i 
konventioner om vilka rum som är öppna för män och kvinnor, såväl som om vilken 
relation en man eller kvinna har till detta rum och dess invånare.    85

   

85 Lindberg 1995, s. 176 
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  Kapitel 4 Sammanfattande slutdiskussion 
Vera Nilsson var konstnär, kvinna och mor och denna uppsats har undersökt hur de 

olika rollerna hänger samman med synen på konstnärskapet, könsidentiteten och 

barnet som motiv. Hon var verksam som konstnär i Europa under sex decennier, 

från debuten i Köpenhamn 1917 fram till sin död i Stockholm 1979. Som kvinna och 

konstnär bröt hon mot konventioner om hur en kvinna skulle vara och vilken sorts 

konst kvinnor förväntades skapa. Det var framförallt hennes kraftfulla, 

expressionistiska stil som ansågs okvinnlig. Hennes barnmålningar är lättare att 

knyta till en kvinnlig tradition av bildskapande och därför har hon i vissa översiktsverk 

fått epitetet barnmålare, trots att hennes produktion är betydligt mer omfångsrik och 

varierad. Nilsson är intresserad av att skildra människor och gör mängder med 

porträtt och skisser under hela sitt liv. Barnporträtten av dottern är enligt min teori en 

följd av att hon som ensamstående mor i en tid då det inte fanns tillgång till 

barnomsorg fann det självklart och naturligt att använda dottern som modell, då 

Ginga alltid befann sig i moderns närhet. Barnskildringarna bryter mot en lång 

tradition eftersom de gestaltar barnet som individ utan att försköna och kritiker har 

skrivit att de tycker att hennes barn ser vanställda ut. I källorna görs jämförelser med 

Carl Larssons Sundbornsidyller, som får fungera som motpol till Nilssons alster. 

Nedan följer uppsatsens frågeställningar tillsammans med de svar som framkommit i 

undersökningen.   

  Hur ser Nilssons tillvaro ut i början av 1900-talet? 

Nilsson hade en självständig livsstil och fick genom sitt borgerliga ursprung och sin 

nytänkande far tillgång till yrkes och konstutbildning. Först studerade hon till 

teckningslärarinna på Tekniska skolan i Stockholm (senare Konstfack) men sedan 

bestämde hon sig för att fortsätta studera till konstnär istället för att söka jobb. 

Konststudierna bedrevs både i Sverige och i Frankrike. Hon debuterade som 

konstnär i Köpenhamn 1917 tillsammans med vännen och kollegan Mollie Faustman 

och de fick båda strålande recensioner. Hon försörjde sig som konstnär och fortsatte 

att vara yrkesverksam även efter det att dottern Catharina föddes 1921, fadern 

nämns aldrig i källorna och Nilsson levde som ensamstående förälder i en tid då det 

ansågs skandalöst att vara ogift mor. 
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  Vad är utmärkande för hennes personliga stil som konstnär? 

Det är svårt att placera henne i ett ismfack, även om det givetvis görs försök, som 

exempelvis patetisk expressionism.  Den mest frekventa benämningen verkar dock 86

vara endast expressionist, och det kan stämma att Nilsson var en konstnär som ville 

bryta med konventionerna och skildra det hon såg på sitt eget sätt. Den 

expressionistiska konstnären van Gogh är dessutom en bekräftad inspirationskälla, 

som gjorde ett stående intryck på henne när hon var ung och höll på att utveckla sin 

stil. Samtidigt har den kubistiska skolningen definitivt lämnat sina spår, både i 

tecknandet och bildkonstruktionen, men det är ingen som kallar Nilssons stil för 

renodlad kubism. Hennes färger är uttrycksfulla och hon använder sig gärna av 

kontrastfärger som blått och orange, grönt och rött, gult och violett. Färgen kan vara 

påstruken i flera lager och ibland syns penseldragen. Hon är inte rädd för att ge sina 

modeller gröna eller lila ansiktstoner och hennes teckningsteknik har kubistiska 

inslag, men hon bryter aldrig upp motivet på samma sätt som man gör i renodlad 

kubism, för henne handlar det mer om hur hon konstruerar och bygger upp motivet 

med hjälp av ytor och fält. 

  Hur påverkar modersrollen hennes motiv? 

Nilssons barnmålningar har fått mycket uppmärksamhet, och omdömena är både 

positiva och negativa, men en viktig fråga som dyker upp under arbetet med 

uppsatsen är varför de i många fall har kommit att överskugga allt annat som hon 

har gjort? Även om barnporträtten har en särskild plats i hennes produktion så är det 

viktigt att ifrågasätta varför vi minns dessa verk framför andra, och om det kan ha att 

göra med förväntade kvinnoroller. Kan det vara så att det anses naturligt att kvinnor 

målar barn och att vi därför förväntar oss barnporträtt från en kvinnlig konstnär? Min 

teori är att Nilsson under småbarnsåren ofta målade sin dotter eftersom hon var en 

modell som alltid fanns nära till hands. Det var egentligen ganska anmärkningsvärt 

att Nilsson i början av 1920talet klarade av att ensam ta hand om sitt barn och 

samtidigt fortsätta sin konstnärskarriär. Antagligen ligger förklaringen i hennes 

86 Patetisk expressionism är enligt Rolf Söderberg en vänstervriden konst som betonar den mänskliga 
konstakten och det sociala ansvaret. Van Gogh, Munch, Nolde och Kollwitz är några exempel på andra 
konstnärer som verkat i samma anda. Söderberg 1961, s.113  



 
 

35 

progressiva fader och den utbildning som hon fick tillgång till. Många andra kvinnor 

valde istället äktenskapet och ett begränsat yrkesutövande, i första hand var de 

maka och mor och många gånger fick de stå tillbaka för mannens karriär. Ett par 

välkända exempel är konstnärsparen Carl Larsson och Karin Bergöö Larsson samt 

Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén. Kvinnans domän var enligt traditionen hemmet 

medan mannen hörde hemma i offentligheten. Nilsson reste runt i Europa och tog 

dottern med sig. Förutom barnmålningarna så målade och tecknade hon landskap 

och porträtt och senare i livet gjorde hon även ett flertal offentliga utsmyckningar. 

Men det är framförallt barnporträtten vi minns och anledningen är antagligen att barn 

anses vara ett typiskt kvinnligt motiv. Nilssons barnskildringar väcker dessutom 

starka reaktioner eftersom hon visar upp barnen som individer och aktörer snarare 

än idylliska objekt. Oavsett om man tycker att de är fula eller inte så är de unika och 

nyskapande och det ger verken en särställning i hennes produktion.  

Nilssons verk jämförs ibland med den tyska konstnären Paula 

ModersohnBeckers barnskildringar, men också här är kopplingen ganska oklar och 

det är svårt att hitta en djupare analys. Flera utav de konstvetare som förekommer i 

källorna reagerar på likheterna, men det finns ingen forskning som stödjer att Nilsson 

ens skulle har sett ModersohnBeckers verk. Frågan är om det egentligen är relevant 

att utreda konstnärernas relation, eller om det istället kan vara intressant att 

undersöka likheter och skillnader mellan deras respektive syn på barn och 

moderskap. En stor skillnad mellan verken är att ModersohnBecker skildrar mor och 

barn medan Nilsson endast skildrar barnet. Nilssons konstnärskap kopplas också 

samman med fred och jämställdhetsideal. Det verkar ha varit ett genuint 

engagemang hos Nilsson, och en personlig övertygelse om att konsten kan förändra 

och förbättra världen, som drev henne till att skapa verk som Pennning contra liv, där 

hon skildrar krigets fasor genom att måla döda barn och sörjande mödrar.  

  Vad har hon för status som konstnär? 

● Visas hennes konst och vad skriver kritiker om den? 

● Nämns hon i konstnärliga översiktsverk? 

Nilsson får under sitt liv ett tydligt erkännande från konstvärlden, de flesta kritiker var 

positiva till hennes konst, samtidigt som de inte riktigt visste hur de skulle förhålla sig 
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till att hon var en kvinna som bröt konventioner och gick sin egen väg. Samtidens 

kritiker ansåg att hennes konst var kraftfull och därför okvinnlig och somliga ansåg 

att hennes barn var fula som troll. Jag frågar mig ofta varför de tyckte så. Det enda 

svar jag kan ge på den frågan är att det handlar om tycke och smak, samt möjligtvis 

seglivade, traditionella föreställningar om hur barn ska se ut. På 1600talet 

avbildades barnen som små vuxna och först på 1700talet börjar det komma 

litteratur som ger barndomen ett egenvärde. 1800talets barnskildringar är idylliska 

och den fabrikstillverkade dockan sätter tydliga spår i hur flickor avbildas, ofta med 

stora, dramatiska ögon. Under 1900talet får pedagogen och författaren Ellen Keys 

tankar om barnuppfostran spridning och barnens unika behov hamnar i fokus. 

Kopplingen till Nilssons konst är oklar, men Nilsson ser barnen som individer och 

verkar ha tagit intryck av samhällsdebatten, här kan, enligt min åsikt, vidare 

forskning på ämnet vara önskvärt. Speciellt med tanke på Keys uttalanden om att 

kvinnors natur gör dem mindre lämpade till att verka som konstnärer. 

Vad det är som gör att vissa kvinnor har lyckats som konstnärer och andra 

inte beror på en mängd olika orsaker. Nilsson verkar ha haft en stark inre drivkraft 

som fått henne att ägna sig helhjärtat åt sitt konstnärskap. Många forskare har även 

lyft fram betydelsen av nätverk för att bli framgångsrik. Ett av skälen till att kvinnor 

har haft svårt att göra karriär är att de saknat kontakter. Att Faustman och Bring 

studerade på Valand samtidigt som Nilsson har med all säkerhet varit viktigt för 

henne, då de förblev vänner för resten av livet. Konstnärerna Siri Derkert och Sigrid 

Hjertén var samtida med Nilsson och hade också de erfarenhet av det europeiska 

konstlivet.  

Det är svårt att uppskatta exakt vilken betydelse vännerna har haft för 

Nilsson, men det har säkert underlättat för henne att ha tillgång till gemenskap och 

stöttning från andra kvinnor med liknande yrkes och livssituation. Det går inte att 

utifrån denna studie hävda att Nilsson var uttalat feminist, och det har heller aldrig 

varit syftet, men hennes livsstil visar att hon ansåg att det gick att kombinera 

konstnärskap och moderskap genom att ensam försörja sig själv och sin dotter som 

kvinnlig konstnär under 1900talets första hälft. Ett livsval som klart bryter mot 

samhällets traditioner och normer, som istället förespråkar att kvinnor ska föda barn, 

inom äktenskapet, samt bli försörjda av sin make. Hon är inte heller marginaliserad 
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eller bortglömd som konstnär utan finns omnämnd i de flesta översiktsverk från och 

med mitten av 1900talet. Det är hennes moderna livsstil som gör henne intressant 

ur ett feministiskt perspektiv, hon är konstnär, kvinna och mor i en tid då denna 

kombination var näst intill otänkbar på grund av samhällets syn på kvinnlighet och 

kvinnors roll i samhället.  

Det är intressant att tänka på när man står framför hennes verk, även om 

verken givetvis visar att hon i detta sammanhang först och främst var en mycket 

begåvad och unik konstnär. Under sin livstid hade hon endast fyra 

separatutställningar. Hon deltog istället i grupputställningar och arbetade med 

offentliga utsmyckningar av bland annat skolor och Stockholms tunnelbana. Hennes 

verk visas fortfarande och så sent som sommaren 2015 var hon aktuell med 

vandringsutställningen Vera Nilsson på Norrköpings konstmuseum. Utställningen 

innehöll ett stort antal verk och visade bredden på hennes produktion med porträtt, 

landskapsmåleri, teckningar och fresker. Hon finns representerad i offentliga 

svenska konstsamlingar och de som vill se hennes verk kan till exempel besöka 

Moderna Museet i Stockholm eller Göteborgs konstmuseum.   
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