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Abstract

This thesis is about the Swedish artist Anna Nordgren (1847 - 1916). The purpose is to demonstrate 

that she not only became accepted and established in the emerging English art field during the late  

19th century but also that she herself was active in the development of it. The thesis is based on 

analyzing the network that shaped the art market in England and show the active role Anna 

Nordgren had in it. Make clear her long and successful career.

   After five years study at the Royal Swedish Academy of Fine Arts she went to Paris in 1874 and 

became a student at Académie Julian. She stayed for eight years in Paris then moved to London. 

She was regularly represented at the Paris Salon and Royal Academy as well as at the well-known 

galleries in England such as Grosvenor Gallery, New Gallery, Walker Art Gallery i Liverpool, Royal 

Birmingham Society of Artists, Institute of Painters in Oil Colours, Royal Society of British Artists. 

  Anna Nordgren was radical and independent and fought for women's rights. She founded a club 

for women artists, 91 Art Club and was one of the initiators of the Women's International Art Club.

  After returning to Sweden she was forgotten during her last years and has been so ever since. No 

solo exhibitions have taken place and in the art historical documentation she is mentioned only in 

passing.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

År 1864 inrättades på Konstakademien en särskild ”FruntimmersAfdelning”som möjliggjorde 

för kvinnor att få samma utbildning till en fri konstnär som männen hade haft.  Några 

decennier tidigare hade visserligen några kvinnliga konstnärer fått rätt att ta del av 

undervisningen men utan att få det erkännande och status som en genomgången 

akademiutbildning innebar. Vissa skillnader fanns dock, undervisningen ägde rum i egna 

lokaler och på andra tider än männens, lärarna och kursplanerna var dock desamma.

Min uppsats handlar om Anna Nordgren. Hon började på akademin 1867 och gick ut 1874 

för att därefter direkt bege sig till Paris och fortsätta sina studier på några av de ateljéer som 

fanns där.

   Under 1800-talets sista hälft skedde förändringar som kom att påverka konstnärerna  och de 

förutsättningar som de arbetade under. Industrialiseringen medförde nya samhällsklasser som 

fick bättre ställt, nya grupper blev intresserade av konst och blev presumtiva köpare. 

Kommunikationen mellan och inom länder förändrades. Järnvägsnätet byggdes ut snabbt, 

ångbåten ersatte segelfartyget. Detta möjliggjorde att resa både nationellt och internationellt  

till länder och städer liksom också till orter som tidigare låg isolerade på landsbygden. Resor 

som tidigare tog veckor sked de nu inom timmar eller enstaka dagar. Informationen om vad 

som hände på en avlägsen plats spreds snabbt och väckte intresse och nyfikenhet. Nya 

konstnärliga riktningar och strömningar drog till sig stora grupper av konstnärer. Paris kom 

under de sista decennierna av 1800-talet att bli en samlingsplats för konstnärer från ett stort 

antal nationaliteter. Inte minst många från Sverige och Norden sökte sig dit.  Det var alltså 

ganska naturligt att Anna Nordgren och hennes kamrater reste till Paris.

Den stora samlingen av konstnärer på en plats medförde naturligtvis också att det blev en 

stor produktion av bildkonst på samma plats vid samma tid. En framväxande 

konsthandel/galleri verksamhet blev ett viktigt inslag i att förmedla konst till en bredare 

allmänhet. Denna utveckling skedde inte bara i Frankrike och Paris utan också i England och 

London, så småningom också i Sverige.  Uppsatsen koncentrerar sig till perioden 1874 till 

början av 1900-talet, den tid Anna Nordgren bodde och verkade, först i Paris och sedan i 

London.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Denna uppsats syftar till att tydliggöra Anna Nordgrens roll i det sena 1800-talets  

konstnärskretsar i främst England men också i viss mån Paris. Mitt antagande är att hon inte  

bara blev accepterad och etablerad i det framväxande engelska konstfältet utan också att hon  

själv var aktiv i att utveckla och påverka det. Det väcker ett antal frågeställningar som måste 

besvaras. Hur framgångsrik blev hon, vilken roll spelade hon, vilka utställningar deltog hon i  

och hur bemöttes hon och hennes bildkonst?  För att förstå detta måste man både förstå 

personen Anna Nordgren och hennes motivval men också den konstvärld i vilken hon 

verkade. Möten och umgänge med andra konstnärer, påverkan och påverkas. 

   När Nordgren återkom till Sverige vid sekelskiftet fortsatte hon att måla, ställde ut vid några 

tillfällen men upplevde en besvikelse över hur hon mottogs och uppskattades.1 Kvinnliga 

konstnärer har i historien alltid haft en tendens till att ”försvinna” och en naturlig 

frågeställning är om hon överhuvudtaget erhållit ett konsthistoriskt erkännande? 

   Konsthistoria kan ses ur flera aspekter, den traditionella är att utgå från hur en konstnär 

beskrivs och placeras i ett konsthistoriskt förlopp, i den allmänna översiktslitteraturen eller i 

den specifika som beskriver en viss period eller viss skola. Hur ofta en konstnär förekommer i 

dessa sammanhang och hur den beskrivningen är oförändrad över tiden är ett erkännande.

   Samtidigt finns det en annan konsthistoria som också värderar en konstnär och det är på den 

marknad där en tavla säljs i andra hand. Det har nu gått över hundra år sedan Anna Nordgren 

var aktiv som konstnär. En stor del av den konst som under hennes livstid såldes har sedan 

dess passerat flera arvsskiften, nya släktingar har tagit över, historien kring konstnären och 

verken försvinner med tiden, nya trender och stilideal kommer och går. En viss generation 

tröttnar eller blir obekant med arvegodset och verken kommer ut och säljs på en 

andrahandsmarknad. På auktioner, via konsthandeln eller som privat försäljning. En relevant 

frågeställning är att se på i vilken omfattning Anna Nordgren finns på den marknaden och hur  

hon bedöms där. 

   Att skriva konsthistoria är en kontinuerlig process. Den är en spegling av sin samtid och de 

värderingar, samhällsstruktur som gällde vid varje enskilt tillfälle den skrivs. Historien 

kommer och går, kunskap om en epok, en enskild konstnär försvinner med tiden och kanske 

heller aldrig har dokumenterats ordentlig från början. Anna Nordgren är ett exempel på detta. 

Ett återupptäckande av en konsthistoria och söka ny kunskap om den är alltid nödvändigt. För 

1 Jolin, Ellen, Anna Nordgren, Hertha, 1916 sid 319
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att kunna se på Anna Nordgren med ett nytt perspektiv krävs ett dokumenterande och 

katalogiserande av hennes liv och verksamhet och att förstå den miljö i vilken hon levde och 

verkade. Detta arbete är en förutsättning för att kunna resonera kring och besvara syftet och 

frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. Arbetet kan också ses i ett vidare 

perspektiv att vara en grund för analys kring andra frågeställningar men också utgöra en 

plattform för att stärka hennes roll i en framtida, ännu inte skriven konsthistoria.

1.2 Teoretiska utgångspunkter

En viktig del i denna uppsats är att försöka förstå varför en konstnär i en viss situation, i en 

viss social miljö får framgång och uppnår någon form av erkännande. Framgångar som 

innebär en ekonomi för sin överlevnad och en konstnärlig uppmärksamhet av sin omgivning. 

En uppmärksamhet som i ett större sammanhang kan vara en del i en utveckling av en 

konstnärlig inriktning över tiden och få en påverkan på andra konstnärer.  

   De förändringar och ändrade villkor för konstnärlig verksamhet som inträffade under sista 

hälften av 1800-talet har belysts i olika teoretiska ansatser. Den franske sociologen Pierre 

Bourdieu har i Konstens regler – Det litterära fältets uppkomst och struktur (Cambridge 

2000) kartlagt bakgrunden till expansionen, konstens villkor och marknad samt hur valet för 

konstnären stod mellan ett bohemliv eller att underordna sig den dominerande borgerliga 

smaken. Konflikten mellan konstnärliga ideal och ekonomi, belyser hur detta kom att påverka 

de konstnärliga uttrycken. Bourdieu analyserar modernismens framväxt inom litteratur och 

konst från 1820-tal och framåt. Boken visar på hur empiriska analyser av vetenskapliga fält 

kan gå till.  Begreppet fält använder Bourdieu för att beteckna ett system av relationer mellan  

positioner, Ett socialt fält kan ses som ett system av relationer mellan positioner som besättes  

av människor och institutioner som strider om något för dem gemensamt. Ett socialt fält är en 

egen självständig värld med egna normer, inträdeskrav, bedömning av framgång och fiasko, 

belöning etc. Ett kulturellt fält är en form av ett socialt fält knutna kring kulturföreteelser i  

någon form. I ett sådant fält ingår konstnärer, gallerister, konsthandlare, journalister och 

kritiker, forskare. Institutioner som förlag, gallerier, museer, tidskrifter, föreningar. Inom fältet  

strids om vad som är god konst och bra kvalitet. Det som produceras inom ett fältet är inte 

bara konstverk utan även värderingar, konststilar, bedömningsgrunder osv.2

2  Bourdieu, P: Konstens regler – Det litterära fältets uppkomst och struktur , Cambridge 2000, sid 9 - 28
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   Ett sätt att beskriva och förstå den situationen Nordgren levde och verkade i som konstnär är 

att identifiera hennes omgivning. Förstå vilka funktioner som var viktiga och nödvändiga att 

ha tillgång till, vilket kontaktnät i form av kollegor, föreningar, konsthandel/gallerier, kritiker  

och kunder/beställare hon behövde. De sociala nätverk inom vilka hon verkade blir sålunda 

min utgångspunkt.

   En definition av ett socialt nätverk kan uttryckas som en varaktig, frivillig, icke-

formaliserad mellanmänsklig förbindelse där hierarkiska relationer icke kan uteslutas.3 

Hierarkin är inte statisk utan kan förändras över tiden. En viktig egenskap i ett nätverk är dess 

värdeskapande funktion där de ingående aktörerna tillsammans kan uppnå ett mål som de var 

och en för sig inte skulle kunna nå.

  Alla människor har ett eller flera sociala nätverk som kan vara mer eller mindre omfattande.  

Vi har kontakt med ett antal personer som individer eller som representanter för en grupp eller  

organisation. Grupperna har ofta inte några klara yttre gränser och behöver inte utgöra en 

sammanhållen social enhet däremot finns alltid något som förenar och motiverar nätverkets 

existens, det kan vara gemensamma intressen, personlig utveckling/utbildning, ett ekonomiskt 

resultat osv. 

   Den franske sociologen Pierre Bourdieu är mest känd för sin teori om det sociala och 

kulturella kapitalet. Genom att tillägna sig viss livsstil, tankesätt  kan man identifiera speciella  

särskiljande kännetecken hos olika samhällsklasser. Dessa skillnader är centrala för att förstå 

hur makt formeras och reproduceras och av hur karriärvägar öppnas och stängs. 

   I denna uppsats avser jag att analysera Anna Nordgrens roll i det viktorianska konstlivet i 

London under den tid hon var bosatt och aktiv där. Hennes del i den framväxande galleri- och 

konstmarknaden, det omfattande föreningslivet och hennes relation till andra konstnärer och 

konstnärliga grupperingar.  I det perspektivet kan man betrakta Nordgren, med ett nutida 

begrepp, som en egenföretagare med allt vad det innebär. En egenföretagare måste för sin 

existens ha tillgång till en produkt/tjänst som hon säljer, en marknad på vilken hon verkar och 

tjänar sina pengar, en öppenhet för att utveckla och anpassa sin produkt efter förändrade 

behov. Hon behövde ha kontakter med kollegor. Ett socialt nätverk var avgörande för 

framgång.

   För att förstå Anna Nordgrens roll i denna konstvärld under slutet av 1800-talet utgår jag 

från de nätverk hon var aktiv i. Nätverk som betydde att hon kunde ställa ut på gallerier, få 

porträttbeställningar, bli uppmärksammat bland kritiker men även skapa relationer med 
3 Hreinson, Einar & Nilson, Tomas: Nätverk som social resurs, Lund 2007, sid 107
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konstnärskollegor och vara aktiv i föreningsvärlden. För att lyckas i den omgivningen krävdes 

initiativförmåga, social kompetens och något unikt att visa upp. Det krävdes ett 

entreprenörskap speciellt för en ensamstående kvinna som Anna Nordgren.

   Min teoretiska utgångspunkt är en modell som beskrivits av Håkan Håkansson i 

Teknikutveckling i företaget – Ett nätverksperspektiv.4 Jag väljer en teori som har sin bas i ett 

marknads-ekonomisk perspektiv av flera skäl: Det främsta skälet är att jag ser Anna Nordgren 

som en konstnär med ansvar för sin egen ekonomi utan finansiellt stöd från familj eller någon 

annan givare. En egenföretagare som verkade på en konkurrensutsatt marknad där hon själv 

måste ta ansvar för alla delar i en försörjningskedja. Hon behövde tillgång till ett nätverk. 

   I Håkanssons nätverksteori ingår tre olika huvudkomponenter: aktörer, resurser och 

aktiviteter.  En aktör är noden i nätverket, en individ, en organisation, företag. En aktör äger 

resurser med vilka han bidrar till nätverket. De kan vara personella, finansiella, fysiska i form 

av utrustning och lokaler men skulle även kunna utgöras av ett annat nätverk. En resurs är 

heterogen det vill säga att värdet av en resurs är beroende av hur den kombineras med andra 

resurser.  En aktivitet skapas via att resurser kombineras, förbrukas eller utbyts mellan 

aktörerna. En aktivitet skapar ett mervärde för de aktörer som deltar. 

   Om vi betraktar en enskild konstnär, ett galleri och en kritiker/journalist som aktörer i ett  

nätverk så har till exempel en konstnär resurser i form av det han producerar, ett galleri i form 

av utställningslokal, personal och finansiering av bland annat marknadsföring men också i 

form av de kundkontakter som kan finnas. En kritiker har sin skrivförmåga och en tidning där 

han kan publicera sig.

  En aktivitet som detta nätverk kan initiera är till exempel en utställning i galleriet av  

konstnärens verk och där kritiken skriver en artikel i sin tidning. Det mervärde som då detta 

åstadkommer för en aktör kan vara ekonomiskt, om en tavla säljs tjänar till exempel både 

konstnären och galleriet på detta men mervärdet kan också vara ett erkännande och 

uppmärksamhet.

   En vänskap eller nära relation till en annan människa är naturligtvis, rent begreppsmässigt,  

också en form av nätverk. Ett relation som har en värdeskapande grund och som också kan 

studeras i ett nätverksperspektiv. Ett värdeskapande som inte i första hand handlar om 

ekonomi. I denna uppsats kommer jag att redogöra för några vänskapsrelationer som vuxit 

fram ur hennes sociala nätverk och som kan antas vara viktiga för de inblandades konstnärliga 

och personliga utveckling.
4 Håkansson, Håkan: Teknikutveckling i företaget – Ett nätverksperspektiv. Lund 1993, sid 9 - 20
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I uppsatsen kommer begreppet kvalitet att återkomma. Frågan om vad som är kvalitet i 

samband med analys och bedömning av bilder är svårdefinierbar. Begreppet är både relativt 

den tid och situation en bild bedöms i, liksom subjektiv ur en betraktares perspektiv. Man kan 

se på hur konstnären behärskar och utnyttjar en viss teknik eller ett visst material och beskriva 

kvalitet enligt några allmänt vedertagna  normer. Man kan se på koloriten dvs hur färgen 

utnyttjas och kombineras i motivet. Hur motivet är tecknat och komponerat. Realism och 

originalitet i motivvalet. Ett annat angreppssätt att definiera kvalitet är att utgå från något som 

enligt allmänt accepterade normer har kvalitet och via jämförande analyser hitta något som är  

likvärdigt med detta och då säga att detta också är kvalitet. Kvalitet kan vara att kontinuerligt  

bli antagen till utställningar, att få en acceptans i en kritikerkår, att få sälja på en 

konkurrensutsatt marknad som på kvalitetsauktioner. Kvalitet kan också ligga i den egna 

tillfredsställelsen i det man åstadkommer.   

1.3 Metod 

Mitt tillvägagångssätt i uppsatsarbetet är att söka och studera litteratur och andra källor,  

tryckta som otryckta, och att söka efter verk ur Nordgrens produktion. En del av det arbetet 

innebär en systematisering och katalogisering eftersom det inte har existerat någon samlad 

och dokumenterad bild hennes verksamhet. Även verk av kollegor och lärare, som fanns i 

hennes umgänge och som hon kan ha påverkats av eller själv påverkat i konstnärsutövandet, 

studeras. Eftersom hennes representation i museisamlingar är mycket begränsad så kommer 

insamlandet att omfatta främst privata samlingar och auktionsförsäljningar. En stor samling av 

hennes verk finns bevarat inom släkten och som jag har fått möjligt att ta del av.

   För att visa på Anna Nordgrens roll inom den framväxande engelska konstmarknaden i 

slutet av 1800-talet har jag gått igenom utställningskataloger och kartlagt hennes aktivitet, var  

och vad hon ställde ut och hur hon prissatte sina verk.  Katalogerna från den tiden finns i stor 

utsträckning bevarade på National Art Library i London. Uppgifterna i katalogerna ger även 

information om kraven för att få ställa ut, urvalsprinciper och försäljningsvillkoren.    

Litteraturstudierna har omfattat tryckta källor som konsthistoriska bokverk från dåtiden till  

idag, självbiografier av konstnärskollegor, tidskrifter samt litteratur och akademiska 

avhandlingar som berör området kvinnliga konstnärer och konstnärslivet i Paris och London. 

Kartläggningen av den nutida auktionsmarknaden har givit ett underlag för att bedöma hur 

hon värderas, värdesätts och beskrivs i idag.
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Ett för uppsatsen mycket viktigt studium har varit av otryckta källor, såsom brevsamlingar 

och andra biografiska uppgifter. Kontakter med släktingar till Anna Nordgren har givit 

värdefulla bidrag i form av bevarade brev, foton och urklipp från tidningsartiklar och 

recensioner. I  Nationalmuseums arkiv finns en stor del av konstnärinnan Amanda Sidwalls 

brev till familjen under Parisåren bevarat i brevavskrifter. Sidwall och Nordgren reste 

tillsammans till Paris och delade även boende under den första tiden där.  På Konstakademien 

finns uppgifter om elevtiden på akademin. Några brev av Anna Nordgren finns på Kungliga 

Biblioteket.

1.4 Forskningsöversikt och källmaterial 

1.4.1 Konstvärlden  1800-talets andra hälft

Det finns en del forskningsarbeten som studerar den framväxande konstmarknaden i slutet av 

1800-talet. Vid Glasgow University pågår ett forskningsprojektet kring den framväxande 

galleri och konsthandelsverksamheten i London under slutet av 1800-talet, Projektet 

Exhibition Culture in 19th Century London  1878 - 1908 syftar till att

.. documents the history of exhibitions in late nineteenth century London. Its aim is to explore the everyday 

world of commercial art dealers, artist led exhibition societies and clubs by recording the vast spectrum of art  

displays on offer to the Victorian gallery visitor at any given moment in time.5

Det var i den förenings- och utställningsvärlden som Anna Nordgren kom att spela en mycket 

aktiv roll både som utställare och i föreningslivet. Projektets ambition att dokumentera 

föreningslivet, utställningarnas inriktning och policy kan ses som att beskriva filtret mellan en 

konstnär och den marknad till vilken konsten säljs. Förståelsen av detta filter är avgörande för 

att förstå aktörerna i Anna Nordgrens sociala nätverk.

   En D-uppsats av Erland Dahlström, Handel med konst i Paris under 1800-talet6 studerar 

motsvarande period i Paris. Uppsatsen visar att det stora antalet konstnärer och det omfattande 

utbudet av bildkonst i Paris vid mitten av 1800-talet tillsammans ett förändrat arbetssätt hos 

konsthandeln tvingade konstnärerna att överge det akademiska måleriet, underordna sig 

marknaden och anpassa sig till efterfrågan för att trygga sin framtid. De slutsatser som 

presenteras om Paris kan i huvudsak antas vara giltiga även för London. 

5  Forskningsprojektet Exhibition Culture in 19th Century London 1878-1908, University of Glasgow < 
http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/index.php> 2010-12-29
6 Dahlström, Erland: Handeln med  konst i Paris under 1800-talet, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms 
universitet, D-uppsats VT1998

http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/index.php
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   Ett annat forskningsprojekt vid Glasgow University omfattar studier av dokumentation 

kring James McNeill Whistler. Whistler (1834 – 1903) var född i USA men kom att verka i 

Europa hela sitt liv som målare men framför allt som grafiker. Även det projektet har 

beröringspunkter med Anna Nordgren. De kände varandra och var både aktiva inom 

föreningslivet i London.7

   Den viktorianska tidens konstnärsliv och framväxande marknad för konst finns 

dokumenterad i flera källor. Towards a Modern Art World (1995), Brian Allen (red) innehåller 

kapitel om den framväxande nya konstvärlden med dess olika aktörer. I Giles Waterfields 

Palaces of Art: Art Galleries in Britain 1790-1990 (1991) ges en genomgång av 

konstutställningar i England. En bok av Casteras, Susan P & Denney, Colleen:  The 

Grosvenor Gallery a Palace of Art in Victorian England (1996), berättar hur ett av de mest 

betydelsefulla gallerierna arbetade. Den engelske konsthistorikern Algerin Graves har 

dokumenterat utställningsaktiviteter i några verk: Dictionary of Artists, who have exhibited  

works in the Principal London Exhibitions from 1760 to 1893 (1901) samt Royal Academy of  

Art. A complete dictionary of contributors and their work from its foundations in 1769 to  

1904 (1905). Christopher Newall har beskrivit  verksamheten och sammanfattat 

utställningarna i det framträdande galleriet Grosvenor Gallery i boken  The Grosvenor  

Gallery exhibitions: change and continuity in the Victorian art world (1995). Sidney 

Hutchison's The History of the Royal Academy 1768-1968 (1968) ger värdefullt bidrag till att 

förstå Royal Academy och dess betydelse i det engelska konstlivet.

   Några av Anna Nordgrens kollegor och vänner har fått egna biografier nedskrivna. Eftersom 

Anna Nordgren omnämns i dessa verk ger det en uppfattning om deras relation och betydelse 

för varandra. Den irländska konstnärinnan Sarah Purser har dokumenterats av John O’Grady i 

The Life and Work of Sarah Purser (1996) och den likaledes irländska frihetshjältinnan 

Constance Markievicz, som en period var elev till Anna Nordgren, har omfattats av ett flertal 

biografier som i Anne Marreco: The Rebel Countess – The Life and Times of Constance  

Markievicz (1967) och Sean O´Faolin: Constance Markievic (1934).

   Den årliga konstkalendern the Year’s Art som började utges 1880 med Marcus Huish som 

ansvarig är en viktig källa för information över vad som hänt i England under året. Innehåller 

information om vilka utställningar som ägde rum, vilka som ställde ut, föreningslivet, med 

mera.

7  Forskningsprojektet The Correspondence of James McNeill Whistler, University of Glasgow 
< http://www.whistler.arts.gla.ac.uk > 2010-12-29

http://www.whistler.arts.gla.ac.uk/correspondence/
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   Bland de allmänna källorna från 1800-talet finns Georg Nordensvan: Svensk konst och 

svenska konstnärer i nittonde århundradet I – II (1925),  Arvid Ahnfeldt:  Europas 

konstnärer, alfabetiskt ordnade biografier öfver vårt århundrades förnämsta artister (1887) 

och Åke Warburg: Från vår konstverld (1881). Samtliga dessa finns i sin helhet även 

tillgängliga via nätet.8 Georg Paulis har i några av sina självbiografiska böcker, Konstnärslif  

och om konst (1913) samt I vår ungdom (1925) berättat en del om konstnärslivet i Paris under 

1870-talet.  Tidskriften Ny Illustrerad Tidning  innehåller också uppgifter om 

Pariskonstnärernas verksamhet och återger även i några fall xylografiska tryck av utställda 

verk på Parissalongen.

Svenskt Konstnärslexikon, del IV (1952-1967) innehåller en förhållandevis omfattande 

presentation av Anna Nordgren. Sixten Strömbom: Konstnärsförbundets historia, Vol 1+2 

(1945) innehåller information om Nordgren och hennes aktiviteter i förbundet.

1.4.2 Kvinnliga konstnärer   

En avhandling av Charlotte Yeldham: Women artists in nineteenth-century France and  

England (diss, 1984) är en omfattande genomgång av de kvinnliga konstnärer som verkade 

under den tiden i England och Frankrike. Deras utbildning, utställningsmöjligheter, 

föreningsmedlemskap och en analys av deras motivval. Nordgren refereras till i flera 

sammanhang. Bland annat som en av grundarna till Women’s International Art Club 1898 

samt som en av de som bidrog med flest verk i samband med premiärutställningen på Grafton 

Gallery i London 1900.9 I avhandlingen finns en omfattande katalogisering över utställningar, 

föreningar där kvinnliga konstnärer deltog. Yeldham gör även en klassificering av de motiv 

som kvinnliga konstnärer valde under denna perioden och gör jämförande studier mellan 

Frankrike och England. I Clarissa Campbell Orr (red): Women in the Victorian Art World  

(1995) analyseras den kvinnliga konstnärsrollen och hur den förändrades under den 

viktorianska tiden.

   Kvinnliga konstnärer är ett forskningsområde som historiskt sätt behandlats styvmoderligt. 

Biografier över kvinnliga konstnärer har skrivits men det var först på 1970-talet som 

kvinnliga konstnärer började uppmärksammas och studerades i ett  konstvetenskapligt 

perspektiv. Speciellt kom 1800-talets svenska kvinnliga konstnärer att ägnas intresse.

8 Ett projekt som gör klassisk nordisk litteratur tillgänglig på Internet. <www.runeberg.org> 2010-12-29
9 Yeldham, Charlotte: Women artists in nineteenth-century France and England: their art education, exhibition  
opportunities and membership of exhibiting societies and academies (diss), New York 1984, sid 95 - 96

http://www.runeberg.org/
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En avhandling som behandlar ämnet kvinnliga konstnärer är Ingrid Ingelman, Kvinnliga  

konstnärer i Sverige. En undersökning av eleverna vid Konstakademien 1864 – 1924, (diss, 

1984). En sociologisk studie av svenska kvinnliga konstnärer. Genom att följa dem i deras 

karriärer har Ingelman visat på hur många som avgick från konstnärsbanan samt hur många 

som verkade utan att synas. Bakgrundsfaktorer som social bakgrund, studieavhopp, 

försörjningsmöjligheter efter examen studerades med avseende på den inverkan de kan ha haft 

i karriärvalet. Den övergripande frågeställningen är om det fanns signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor. Resultatet visar på stora skillnader i rekryteringsbakgrund, kvinnliga 

konstnärer kom oftare från de högre samhällsklasserna mer skyddade hemmiljöer, de 

manligas bakgrund var bredare, dock var ren arbetarbakgrund ovanligt. De kvinnliga eleverna 

var mer beroende av ekonomisk stöd från föräldrar.  Den stora skillnaden blev uppenbar efter 

avslutade studier. Ett många gånger påtvingat val mellan konstnärsbanan eller äktenskap och 

barn. Kvinnliga konstnärer möttes ofta av kritik, bedömdes som dilettantiska både från 

konstkritiker och manliga kolleger.

   En del böcker som berör temat kvinnliga konstnärer i 1800-talets Sverige är också viktiga 

källor, främst Eva-Lena Bengtsson & Barbro Werkmästers Kvinna och konstnär i 1800-talets  

Sverige (2004) och samma författares Från Amalia Lindegren till Julia Beck (1997).  

En annat arbete som behandlar ett ämne som ligger nära syftet med denna uppsats är 

Margareta Gynnings Det ambivalenta perspektivet, Eva Bonnier och Hanna Hirsch-Pauli i  

1880-talets konstliv (diss, 1998). Avhandlingen behandlar de bägge  konstnärernas förhållande 

till 1880-talets konstnärliga strömningar, utbildningssystem och utställningsliv. Genom en 

feministisk analys ifrågasätts den manliga normens tolkningsföreträde och sökandet efter 

deras ”virtuella perspektiv” möjliggöra en annan tolkning av deras samtid. Ett perspektiv som 

inte bara tar hänsyn till bilden i sig utan även det social rum och miljö som den skapats i.  

Anna Nordberg målade självporträtt under hela sin livstid. Hon blev även avporträtterad av 

flera konstnärskollegor. Porträtten bidrar till förståelsen av hennes personlighet och 

konstnärliga uttryckssätt. En avhandling av Bia Mankell Självporträtt - En bildanalytisk  

studie i svensk 1900-talskonst (diss, 2003) bidrar med teoribildningen kring analys och 

tolkning av självporträtten. Den amerikanske konsthistoriken Donald Kuspit har med en 

artikel kring ateljén som motivval i självporträtt, The Self-Portrait as a clue to the Artist’s  

beeing-in-the-World  (1972), bidragit med tolkningen och förståelse av detta.

Redan 1981 definierade de brittiska konsthistorikerna Roszika Parker och Griselda Pollock
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uppgiften för en feministisk konstforskningen som dubbelsidig: ett ”återupptäckande” av 

”okända” kvinnliga konstnärskap borde kombineras med en ifrågasättande hållning gentemot 

det egna ämnet och dess historia. De menade att upptäcka historien om kvinnor och konst 

innebär delvis att redogöra för hur konsthistoria har skrivits, att visa på dess underliggande 

värderingar, dess antaganden och den tystnad och de fördomar som präglar den. En revidering 

av konsthistorien utifrån ett genusperspektiv är nödvändigt för alla konstinstitutioner i dag 

enligt deras åsikt.

En bok av Griselda Pollock, Mary Cassatt Painter of Modern Women (1998) utgör ett 

viktigt bidrag till denna uppsats. I den boken strävar Pollock efter att ge Cassatt en mer 

framträdande roll inom ramen för vår existerande konsthistoria. Förflytta henne från att ses 

som en kvinnlig konstnär som målade mammor och barn till att hon var en konstnär och hade 

en ledande roll i den krets av impressionister hon verkade inom. Att hennes motivval visar 

bilden av den moderna kvinnan och hennes situation och att hon på det sättet förebådade 

modernismen inom konsten. Det finns beröringspunkter mellan Anna Nordgren och Cassatt, 

de var jämnåriga och vistades i Paris under samma tidsperiod, 1870-talet. men de träffades 

förmodligen aldrig. En kvinnlig konstnär som Anna Nordberg träffade och umgicks med var 

dock Marie Bashkirtseff, en ryska född i Ukraina och som tidigt, tillsammans med sina 

föräldrar, flyttade till Frankrike. Hennes dagbok, Mon Journal, beskriver livet i Paris, 

Académie Julian, dess lärare och elever på ett närgånget och personligt sätt. Anna Nordgren 

omnämns på flera ställen i dagboken. En annan källa som speglar och förklarar konstnärslivet 

i Paris under 1870-talet är Gabriel P. Weisberg & Jane R. Becker (editors) Overcoming all  

obstacles – The Women of the Académie Julian (1999)  en dokumentation kring en utställning 

av kvinnliga konstnärer som varit elever vid Académie Julian, den ateljé där inte bara Anna 

Nordgren och Marie Bashkirtseff var elever utan också många av de svenska kvinnliga 

konstnärerna som vistades i Paris vid denna tid. 

1.5 Övriga tryckta och otryckta källor  
  

 Det finns ett antal otryckta källor i Anna Nordgrens släkts ägo. Dessa källor omfattar brev 

från Nordgren till syskon och syskonbarn, tidningsurklipp, utställningsrecensioner från främst 

engelska tidskrifter, fotografier. I släktens ägo finns även en stor samling av Anna Nordgrens 

verk där även dess proveniens och kunskapen om motivet utgör viktiga källor till uppsatsen.
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   Beträffande konstnärskollegan Amanda Sidwall finns även en stor del av hennes 

brevkorrespondens med familjen åren 1874 till 1883 bevarad i avskrifter i Nationalmuseums 

arkiv. Detta material ger en intressant inblick i vardagslivet, umgänget och vilka ateljéer och 

lärare hon hade. Hennes egna tankar och funderingar återges i breven. Anna Nordgren var en 

nära vän till Sidwall, de reste tillsammans till Paris och delade bostad under de första åren och 

hon återfinns i många av Sidwalls brev hem.

   Tidskriften Hertha från 1916, innehåller en berättelse om Anna Nordgren och hennes 

konstnärsliv med återgivande av dagboksnoteringar. Den är skriven av konstnärskollegan 

Ellen Jolin. 

   Kartläggningen av Nordgrens omfattande utställningsverksamhet har främst skett via 

utställningskataloger som funnits i Kungliga biblioteket, Nationalmuseums konstbibliotek 

samt på National Art Library i London.

1.6 Disposition

Uppsatsen kommer att ha en biografisk struktur vilket innebär att även tiden före och efter 

Paris/London perioden kommer att belysas. En orsak är att det inte finns någon heltäckande 

biografi om Anna Nordgren dokumenterad. Därför ser jag det nödvändig att redogöra för detta 

så att en helhetsbild av hennes liv erhålles. Av speciellt intresse är att se tiden i Sverige efter  

hemkomsten och belysa skillnaden i mottagande av hennes konst där i relation till hennes 

aktiviteter i England.

   Upplägget i uppsatsen är att först berätta om Anna Nordgrens bakgrund och studier innan 

tiden i Paris och London. Varför hon kom att intressera sig för måleri. Hennes tid på akademin 

i Stockholm. Resan till Paris och hennes första tid där tillsammans med sina reskamrater. Om 

tiden på Académie Julian och den betydelse den fick för hennes fortsatta konstnärskap. Den 

konstnärliga påverkan av lärare som Tony Robert-Fleury liksom hennes kontakter med andra 

elever och som kom att betyda mycket för hennes framtid.

   Nästa två kapitel analyserar hennes roll inom det viktorianska konstlivet i England. Detta är  

huvudkapitlen i uppsatsen. Vilka aktörer formade det nätverk som utgjorde den nya 

framväxande konstmarknaden i slutet av 1800-talet? Gallerier, konsthandlare, föreningar, 

kritiker och nya grupper av konstköpare. Konstnären som egenföretagare i detta nätverk. 

Förstå personen Anna Nordgren och de egenskaper hon hade som kan förklara hennes 

framgångar. Beskriva hennes omfattande utställningsverksamhet var och det 
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kritikerbemötande hon fick. Analysera hennes konstnärliga umgänge och motivval. Hennes 

ekonomi. 

   De avslutande kapitlen behandlar tiden sedan hon vid sekelskiftet flyttade hem till Sverige 

igen. Hennes bemötande hos de svenska konstnärskretsarna och den upplevda brist på 

erkännande hon kände av. En genomgång av vilket eftermäle har hon fått i konsthistorien och 

på dagens konstmarknad samt hur hon värderas där.

   I ett antal bilagor redovisas uppgifter om vilka utställningar hon deltagit i och vilka verk 

hon ställde ut på dem.Vilka aktörer på konstmarknaden i England hon hade kontakt med. Hur 

kritikerna bemötte henne.

2 Tiden före Paris

Anna Nordgren föddes den 13 maj 1847 i Mariestad. Hon kom från en småborgerlig familj. 

Hennes far var bagaren Frans Johan Nordgren och mor var Anna Charlotta född Lundahl. 

Familjen flyttade en del under hennes uppväxt, först från Mariestad till Hjo där familjen tog 

över svärfaderns gård Åsen. En herrgård med vacker utsikt över Hjo och Vättern. Nordgren 

har själv berättat om de intryck Vätterns stränder och den omgivande naturen fick på henne.10 

Under tiden i Hjo hade hon en guvernant som gav henne hjälp och stöd för att börja teckna 

och måla. Efter tio år i Hjo flyttade familjen tillbaka till Mariestad för att efter ytterligare en  

tid flytta till en gård, Sjögerås mellan Skara och Falköping. Hon gick först i folkskolan i 

Mariestad  men sedan familjen flyttat till Sjögerås kom hon att fortsätta på flickskolan i Skara.  

Hon hade fyra syskon Frans (1841 – 1909), Emelie (1844 – 1916), Pehr (1848 – 1871) och 

Bertha (1850 – 1874). Av dessa kom endast Emelie att gifta sig och få egna barn. Anna 

Nordgren förblev ogift i hela sitt liv.  

   Tidigt blev hon intresserad av att teckna och måla, i minnesanteckningar hon gjorde senare i 

livet skrev hon

Det måste ha varit något tokigt beställdt med mig från första början, ty redan som litet barn fick jag det 

okufliga begäret att rita och måla. Jag såg aldrig någon annan göra detta, icke mina föräldrar, icke mina 

syskon, ingen annan. 11

10  Forendal, Per: Anna Nordgren – Kvinna och konstnär för 100 år sedan, Högskolan i Skövde, B-uppsats i 
Konstvetenskap vt 2000, sid 7
11 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”, intervju med Anna Nordgren i Öresunds-posten 1907. Klippbok med 
urklipp från tidningsartiklar och recensioner från engelska och svenska tidning från 1889. Privat arkiv. Nacka.
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Nordgren växte upp på landet och kände tidigt en kärlek till naturen. Hon berättar också i sina 

minnesanteckningar om hur hon besökte de fattiga torparfamiljerna som bodde i närheten av 

hennes föräldrars gård att hon var vän med dem alla och upplevde en värme och närhet när de 

satt i eldskenet och pratade med varandra. Den bild hon då såg framför sig kom hon att 

ständigt återkomma till som ett motivval i sitt måleri. Nordgren målade dessa interiörer från 

såväl Sverige som Irland, England, Frankrike och Holland. 

   För att få utbildning inom teckning och måleri reste hon 1865, arton år gammal, till  

Stockholm och blev inskriven som elev vid Svenska slöjdskolan. Hon studerade bl a 

figurteckning, perspektivlära, gravyr.12

   Anna Nordgren blev sedan elev vid Konstakademien hösten 1867 med Johan Boklund som 

lärare i måleri. I sina minnesanteckningar skrev Nordgren att han blev hennes ”goda genus” 

och att hon uppskattade det intresse han visade när han följde och uppmuntrade hennes 

studier. Professor Boklund gav mig mitt sätt att måla.13 Under studietiden på Konstakademien 

uppfattades Nordgren som en duktig elev och fick flera utmärkelser och deltog i 

elevutställningar med vanligen historiska eller mytologiska motiv.14 

3 Till Paris 
   

Våren 1874 var Anna Nordgren klar med sin utbildning vid Konstakademien i Stockholm. I 

september samma år reste hon med tåg till Paris för vidare studier. Hon färdades inte ensam 

till Paris, hennes ressällskap var dels hennes yngre syster Bertha som skulle studera till pianist 

och dels två kamrater som också skulle fortsätta sina måleristudier, Amanda Sidwall och 

12 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro: Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, Lund 2004, sid 147 
13 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
14 Elevmatrikel 1849 – 1900. Konstakademiens arkiv. Stockholm.

Bild 1:  En blyertsteckning av Anna Nordgren som 14-
åring 1861. Privat ägo.
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Sophie Södergren. Sidwall var en kamrat från akademin som också slutat där samma år som 

Nordgren. 

   Efter bara en månads vistelse i Paris drabbades Anna Nordgren av en stor sorg, hennes 

syster Bertha avled hastigt.  Sorgen efter henne och hur de första åren gestaltades i Paris för 

de unga vännerna med ambitioner att etablera sig som konstnärer framgår av brev som finns 

bevarade. Både Anna Nordgren15 och Amanda Sidwall16 skrev flitigt hem den första tiden. 

Breven berättar om vardagsproblem, umgänget, fritiden men också om ateljelivet och inte 

minst ekonomin. De kontraster som fanns mellan småstadslivet i Stockholm och storstaden 

Paris märks också. 

  Mot slutet av 1860-talet började intresset för att resa till Tyskland, främst Düsseldorf, att avta 

och Paris kom att allt mer locka unga konstnärer. Anna Nordgren var inte ensam om att resa 

dit, de flesta svenska akademikamraterna både manliga och kvinnliga gjorde samma sak. Det 

akademiska, traditionella måleriet i Sverige kändes för dem gammalmodigt och förbrukat,  

man sökte det nya.  Det som intresserade var bland en rikare färgskala och en annan form av 

realism än vad Düsseldorfmåleriet representerade. Ett  ljus- och valörmåleri som t ex fanns 

hos Corot och Barbizonmålarna, en realism som hos Courbet och Millet.

  Från och mitten av 1800-talet skedde också förändringar i samhället som möjliggjorde ett 

annat resande än tidigare. Utbyggnaden av nya kommunikationsmedel som järnvägen innebar 

att en resa t ex till Paris kunde handla om några få dagar i stället för veckor. Avlägsna delar av 

ett land kunde nås på timmar i stället för dagar. Det blev helt nya förutsättningar för 

konstnärer att både ta del av och uppsöka nya miljöer. Man sökte och fann miljöer som levt ett 

isolerat liv i århundraden och skaffade sig på detta sätt nya intryck och stimulans för sitt 

måleri.

3.1 Svenskar i 1870-talets Paris

Redan före det Fransk-tyska kriget 1870-71 intresserade Paris flera unga svenska konstnärer. 

Bland de som före kriget anlände dit var t ex Alfred Wahlberg, Hugo Salmson, Nils Forsberg 

och Christina Sundberg. Kriget stoppade tillfälligt upp besöken men de tog ny fart direkt efter 

krigsslutet.  De svenska konstnärernas antal växte snabbt och vid slutet av decenniet var ett 

15 Anna Nordgren skrev flera brev till sin syster Emelie under det första åren i Paris, 1874 – 1875.  Brevsamling. 
Privat arkiv. Stockholm
16 Amanda Sidwall i brev till sin syster Hildur. Brevavskrifter 1874 – 1882. Biograficasamlingen. 
Nationalmuseum. Stockholm.
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trettiotal verksamma i Paris. Många kände varandra från akademitiden och man träffades på 

gemensamma samlingsplatser som Restaurant des Lilas, ”Hörnan”, och Café de l’Ermitage, 

”Eremitaget” för luncher och annan samvaro. Ingen egentlig konstnärskoloni etablerades 

dock. Alla hade sina egna förebilder och sökte sina motiv på olika håll. Under 

sommarhalvåret reste de flesta iväg, till den omgivande landsbygden som Picardi (Hugo 

Salmson), stränderna vid engelska kanalen (August Hagborg), Fontainbleuskogen och byarna 

däromkring som Barbizon, Montigny (Alfred Wahlberg, Per Ekström, C F Hill, Oscar Törnå 

m fl) och Grez. En del reste längre, hem till Sverige eller till Italien, som Mimmi Zetterström,  

Georg Pauli, Carl Skånberg, Wilhelm von Gegerfelt m fl. Anna Nordgren reste under de första 

åren hem till Sverige regelbundet men var också en flitig besökare i den franska landsorten.17

Enligt Nordensvan var umgänget med franska konstnärer begränsat, de svenska 

konstnärerna umgicks främst med varandra eller andra nordiska kollegor.18 I vilken 

utsträckning de kvinnliga konstnärerna deltog i samvaron på ”Hörnan” och ”Eremitaget” 

framgår inte av källorna. Eftersom de inte nämns i samvaron där, så kan man anta de deras 

närvaro var sporadisk. De kvinnliga och manliga konstnärerna umgicks emellertid, man 

besökte varandra, gjorde utflykter och hade privata fester tillsammans.19   

   De konstnärer som reste till Paris sökte sig dit för att få någon form av konstnärlig 

vidareutbildning. De fem åren på Konstakademien i Stockholm ansågs inte tillräckliga. 

Många av de franska konstnärerna tog emot privatelever, några bildade akademier med flera 

ateljéer och inhyrda lärare. En populär konstnär med en elevateljé var Léon Bonnat dit flera 

av de manliga svenska konstnärerna sökte sig.20

   Till skillnad från den svenska Konstakademien tillät den franska motsvarigheten Ecole des 

Beaux-Arts inte kvinnor att bli elever. Detta blev möjligt först på 1890-talet.  Det fanns 

emellertid ett flertal andra möjligheter för kvinnliga konstnärer att utbilda sig med samma 

förutsättningar som sina manliga kollegor. Flera av de privata akademierna, som Académie 

Colorossi och Académie Julian, välkomnade kvinnliga elever. Även konstnärer som Charles 

Chaplin tog emot kvinnliga elever i sin ateljé. Kostnaden som privatelev hos en etablerad 

konstnär var dock betydligt högre än att välja någon av akademierna. Chaplin tog t ex 200 

17 Anna Nordgren i brev till systern Emelie 1879 där hon uppger att de besökt Villerville.  Brevsamling. Privat 
arkiv:
18 Nordensvan, Georg: Svensk konst och svenska konstnärer i 19:e århundradet, del II, Stockholm 1925-28, sid 
209
19 Amanda Sidwall. Brevavskrifter 1874 – 1882. Biograficasamlingen. Nationalmuseum.
20 Nordensvan, Georg: Svensk konst och svenska konstnärer i 19:e århundradet, del II, sid 210, 215, 222, 224, 
280
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franc i månaden.21 I stället valde Nordgren, liksom sin reskamrat Amanda Sidwall, Académie 

Julian och den ateljé som Tony Robert-Fleury ansvarade för. Kostnaden där var 50 fr i 

månaden för kvinnor och 25 fr för män. Generellt gällde att kvinnorna ansågs ha sin 

försörjning tryggad via sin familj och således kunde betala mer medan männen ansågs mer 

utlämnade åt sig själva och sin egen försörjning. Under de första åren fick hon också bidrag 

från sina föräldrar. 

3.2 Elev på Académie Julian

Académie Julian hade bildats 1868 av Rodolphe Julian och blev tidigt en populär skola 

speciellt för konstnärer från bägge sidor av Atlanten. Antalet ateljéer inom akademin växte 

snabbt, 1890 fanns det sammanlagt 9 stycken varav 4 för kvinnor.22 Julian anlitade de bästa 

lärarna. De som även undervisade vid den franska Konstakademien som bl a William 

Bouguereau, Gustave Boulanger, Jean-Paul Lefebvre och Tony Robert-Fleury.23 

Undervisningen kännetecknades av stor frihet under eget ansvar, stor vikt lades vid 

modellritande och att teckna efter nakenmodell.

21 Amanda Sidwall. Brevavskrifter 1874 – 1882. Biograficasamlingen. Nationalmuseum.
22 Overcoming the obstacles. The woman of Académie Julian, Weisberg, Gabriel P & Becker, Jane R (red): New 

York 1999, sid 16
23 Overcoming the obstacles. The woman of Académie Julian, Weisberg, Gabriel P & Becker, Jane R (red), sid 15

Bild 2:  Anna Nordgren: Kvinna i ett  
tågfönster. Oljemålning, 1877, 86 x 59 
cm. 
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   Anna Nordgren började där på våren 1875 tillsammans med Amanda Sidwall. Sidwall blev 

snabbt en favoritelev hos Robert-Fleury medan Nordgren fick svårigheter främst av språkliga 

skäl. Sidwall berättar i sina brev hem att hon fick vara tolk åt Anna Nordgren och att hon 

tyckte att Robert-Fleury inte såg Nordgrens begåvning.24 Enligt Sidwalls brev slutade också 

Nordgren på Académie Julian efter något år. Hon kom att resa hem till Sverige en period, 

utförde en del beställningsarbeten, främst porträtt men fick även ett uppdrag från kung Oscar 

II,  En kvinna i ett tågfönster (Bild 2). Kungen gav henne även rådet att åka tillbaka till Paris 

och fortsätta sina studier.25

   Hon reste tillbaka till Paris och började återigen på Académie Julian där hon sedan stannade 

tills hon flyttade till London i början av 1880-talet. Under denna period kom hon att knyta 

kontakter med andra elever på akademin som kom att betyda mycket för henne, både 

personligt och konstnärligt.  

   En av dessa var Marie Bashkirtseff. Hon var född i Ukraina 1858 men hennes familj 

tillhörde de ryska emigranter som flyttade runt mellan olika fashionabla städer i Europa. De 

24 Amanda Sidwall. Brevavskrifter 1874 – 1882. Biograficasamlingen. Nationalmuseum.
25 Jolin, Ellen, ”Anna Nordgren”, Hertha 1916, sid 314 - 319

Bild 3: Marie Bashkirtseff: In the studio of Academie Julian. Olja på duk. 1881, 145 
x 185 cm. Dnipropetrovs’k Museum of fine Arts, Ukraina
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kom att bosätta sig i Nice. Från år 1873, när hon var femton, skrev Marie Bashkirtseff 

dagbok. Vid tjugo års ålder 1878 började hon på Académie Julian. Hon fick ett kort liv, redan 

1884 dog hon i tuberkulos. Bara tre år efter hennes död såg hennes mor till att ett urval av 

dagböckerna gavs ut som en bok. Dagboken ger en nära och personlig bild både av livet på 

akademin med dess inslag av vänskap, socialt umgänge men också konkurrens och 

avundsjuka mellan eleverna. Bashkirtseffs sjukdom och vetskapen om det öde som väntade 

henne och de känslor hon hade inför detta faktum finns i bakgrunden i dagboken och det hon 

ger uttryck för i den. Dagboken har naturligtvis varit föremål för omfattande studier av många 

inte bara ur ett konsthistoriskt perspektiv utan även från en litteraturhistorisk utgångspunkt. 

Dagboken ”återupptäcktes” i början av 1990-talet och då fann man att den version som 

utgivits efter hennes död var förkortat och censurerad. Bland annat hade hennes födelsedatum 

framflyttas två år. Orsaken till detta var förmodligen att hennes föräldrar inte var gifta vid 

tillfället för hennes födelse, de gifte sig strax efteråt. Den kompletta versionen av dagboken 

berättar också mer om livet på Académie Julian och umgänget med de andra kurskamraterna. 

    Vilken relation hade Anna Nordgren till Marie Bashkirtseff?  De gick samtidigt på 

Académie Julian och förmodligen i samma grupp och med samma lärare, Tony Robert-Fleury. 

I dagboken är Nordgren omnämnd på ett par ställen som en vän och där de gjorde saker 

Bild 4:  Anna Nordgren: Porträtt av Marie  
Bashkirtseff. Olja på duk, 1880, 55 x 46 cm. 
Musée des Beaux -Arts, Nice.
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tillsammans, promenerade, besökte utställningar. I den fullständiga versionen av dagboken 

återkommer Nordgren vid flera tillfällen än i den först utgiva. 

   Bashkirtseff målade ett antal självporträtt men det enda kända porträttet av henne målat av  

en annan konstnär, förutom några skisser från ateljén, har Anna Nordgren gjort. Ett porträtt 

som visar Bashkirtseff i profil (Bild 4). Verket målades 1879 – 80 när båda två gick på 

akademin. I dagboken nämner Bashkirtseff att hon satt modell för porträttet vid flera tillfällen 

hösten 1879 och våren 1880.26 När hon sedan betraktar det färdiga resultatet tycker hon sig 

inte känna igen sina kinder i porträttet.27 Jämför man Nordgrens porträtt med några av 

Bashkirtseffs självporträtt så visar det porträttet något rundare kinder än självporträtten. Något 

som förmodligen var mer sanningsenligt, det finns ett antal fotografier av henne som visar på 

det. Tavlan ägs idag av Musée des Beaux-Arts i Nice som samtidigt äger flera verk av Marie 

Bashkirtseff.

3.3 Parissalongen

För alla svenskar liksom för andra konstnärer i Paris så var Salongen det årliga målet som 

man samtalade om och strävade efter att bli antagen till. Den hade etablerats under 1730-talet  

som ett sätt för ledamöterna i den franska Konstakademien att visa upp sina verk för 

offentligheten. Efter revolutionen kom Salongen att få en ökad betydelse och blev öppen för 

alla konstnärer. Det var betydelsefullt för en konstnär att bli accepterad och få ställa ut där,  

något som innebar inte bara uppmärksamhet och ett erkännande som konstnär utan också en 

möjlighet till försäljning. Salongens existens medförde en tillgänglighet för alla att ta del av  

det som, i varje fall av etablissemanget, betraktades som god konst. Konsten blev allmän 

egendom. Antalet konstverk som årligen ställdes ut var stort, räknades i tusental, och franska 

staten gjorde årligen stora inköp.  

  Under 1800-talet uppstod allt oftare kritik mot Salongen och på det sätt och efter de kriterier  

som konstverken utvaldes. Juryns val kom att präglas av konservatism och liten förståelse för 

de nya strömningar som uppstått. Utbrytarsalonger som De refuserades salong (startade 1863) 

De oberoendes salong (startade 1884), impressionisternas utställningar (startade 1874) 

liksom en växande marknad av konsthandlare och gallerier gjorde att salongens betydelse 

26 Bashkirtseff, Marie, Mon journal. Texte intégral., volumes I-XVI (sammanställd av Ginette Apostolescu). Paris 
1995 Mon journal. 23 juin 1878 au 25 avril 1879, sid 257

27 Bashkirtseff, Marie. Mon journal. Texte intégral., volumes I-XVI,  26 avril 1879 au 2 Octobre 1880, sid 380
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minskade något. Ändå kom den att vara den mest betydelsefulla vägen för att bli 

uppmärksammad och erkänd som konstnär.

   De svenska konstnärerna strävade konsekvent efter att komma in på den officiella 

Parissalongen. De alternativa utställningssalongerna var under 1870-talet inget alternativ för 

dem, impressionisterna och den avantgarde konst de stod för, gjorde inte något intryck på 

1870-talets svenska konstnärer. Amanda Sidwall berättar i brev hem till sin syster i Stockholm 

om den vånda man kände inför svaret från salongsjuryns sekreterare angående det insända 

verket. Inleddes det med ett ”J’ai le plaisir” och inte med ”Je regrette” kunde man vara nöjd. 

Skvallret bland vänner och ateljékollegor försökte alltid förklara varför den enes verk blev 

antaget medan en annans blev refuserat.28

    Anna Nordgren ställde ut på Salongen för första gången 1879 med ett porträtt, La petit  

travailleuse.29 Hon kom sedan regelbundet att ställa ut där även sedan hon flyttat till London. 

 

28 Amanda Sidwall. Brevavskrifter 1874 – 1882. Biograficasamlingen. Nationalmuseum.
29 Yeldham, Charlotte: Women artists in nineteenth-century France and England, sid 289

Bild 5:  Edouard Dantan: Un Coin du Salong. Olja på duk, 1880, 97 x 130 cm. Privat ägo.
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4 I London 

4.1 Förändringens tid
 

Sista hälften av 1800-talet var en förändringens tid. Ny teknik skapade andra förutsättningar 

för människor att resa och kommunicera med varandra. Järnvägsnätets utbyggnad medförde 

att man kunde förflytta sig fysiskt till ställen som tidigare tog dagar, veckor, månader att nå.  

Ångbåtar möjliggjorde att färdas till sjöss oberoende av väder och vind. Utökad postservice, 

telegram, dagstidningar och så småningom även telefoni gav snabbhet i att söka kontakter, att  

få information, att påverka och bli påverkad. Det som hände en dag i Paris var nästa dag känt i 

London eller Stockholm. 

   Industrialiseringen och dess produktion av varor och tjänster skapade rikedom för nya 

grupper av människor. En rikedom som förde med sig ett konsumtionsbehov. Nya marknader 

växte fram. Konstmarknaden var en av dessa. En marknad som formades av nya aktörer som 

gallerier, konstföreningar, konsthandel, kritiker och ett starkt ökande antal konstnärer. 

Konstnärer som frigjorde sig från den akademiska traditionen och blev en egenföretagare. 

Utställningen blev ett medium för att visa konst, att marknadsföra, sälja och intressera en ny 

publik. Antalet utövande konstnärer växte, i mitten av 1800-talet var det 200 konstnärer som 

ställde ut i London, i stort sett alla som sysslade med bildkonst, 1890 var antalet över 5000 

och steg med ett hundratal per år.30   

   Det starkt växande antalet konstnärer bidrog till att tiden efter 1880 blev ekonomiskt 

påfrestande för många. Konkurrensen mellan konstnärerna ökade, gränsen mellan 

amatörutövande och professionellt arbete markerades. Marknaden förändrades och nya 

aktörer kom att reglera marknaden. Det växande välståndet gav större grupper av människor 

möjligheter att konsumera och intressera sig för konst. Konstföreningar bildades och kom att 

spela en stor roll på konstmarknaden som en viktig aktör i nätverken. Ett sätt för konstnärerna 

att nå ut och bli erkända. Omskrivna i press och möta nya kundgrupper. Antalet 

konstföreningar växte stadigt under slutet av 1800-talet. De organiserades både utgående från 

konstnärernas intresse och inriktning som till exempel Institute of Painters in Oil Colours, 

Society of Portrait Painters, Pastel Society men kunde också bildas som ett sätt att samla nya 

grupper i samhället som började intressera sig för konst.  Föreningar bildades som till 

30 Codell, Julie: “Artists' Professional Societies: Production, Consumption, and Aesthetics”. Allen, Brain (red): 
Towards a Modern Art World, New Haven and London, 1995, sid 169  
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exempel hade sitt ursprung i olika yrkesroller som Arts Club for Postal Workers, The Stock 

Exchange Art Society. 

   Publikationen The Years Art. utkom årligen med en sammanfattning av årets konsthändelser 

och fakta kring föreningarna och gallerierna. I denna fanns även en alfabetisk förteckning 

över konstnärer som under året ställt ut på de etablerade gallerierna och föreningarna. Denna 

lista växte till exempel från 100 sidor år 1888 till 197 sidor år 1909.          

   Konstdiskussionen under 1880-90 talet i England handlade mycket om ekonomi och 

konstnären i yrkesrollen. Det fanns en rivalitet mellan professionella utövare och amatörer. 

Detta förvärrades i takt med att antalet konstnärer växte. Konkurrensen mellan de konstnärer 

som levde och försörjde sig på sin konst och de som utövade den på amatör eller hobbybasis 

medförde att många konstföreningar prioriterade och framhäva att deras medlemmar var 

professionella. Vissa krävde extra avgifter av en amatörutövare för att denne skulle få ställa ut 

på en utställning.31

   Det ökande antalet konstnärer krävde att en konstnär skaffade sig en ny social infrastruktur, 

nya personliga nätverk och att knyta kontakter med aktörer som gallerier, föreningar. Den 

stora produktionen av konst kunde inte tillfredsställas bara via årliga utställningar på den 

kungliga Konstakademien, Royal Academy. Föreningarna, konsthandeln och gallerierna 

skapade nya möjligheter att se konst, skaffa konst och sammanföra konstnären med dennes 

nya publik. 

   Mindre utställningar spridda över hela året och som riktade sig mot en viss målgrupp eller 

var fokuserade på en viss konstnärlig stil, teknik.32 Specialisering blev vanligt. Man sökte 

specifika målgrupper. Under perioden 1878 till 1908 beräknas ungefär 3000 

konstutställningar ha ägt rum fördelade på runt 900 gallerier.33 

   Galleri som begrepp och som en lokal för utställningsverksamhet av konst står för en stor 

spridning i storlek, inriktning och huvudmannaskap. De flesta gallerierna var små och 

omfattade ett eller ett fåtal rum som Grafton Gallery, Clifford Gallery, Doré Gallery 

Continental Gallery. Där hyrde föreningar in sig för utställningar. Gallerierna drevs som 

småföretag ofta som en del av en konsthandel. Lokalerna kunde hyras för ett brett spektrum 

av användningsområden (se Bild 6). Vid sekelskiftet 1900 så arrangerade t ex både Society of 

31  Codell, Julie: “Artists' Professional Societies: Production, Consumption, and Aesthetics”, sid 170
32  Codell, Julie: “Artists' Professional Societies: Production, Consumption, and Aesthetics”, sid 171
33< http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/index.php> 2010-12-29

http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/index.php
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Portrait Painters och Womens International Art Club sina årliga utställningar på Grafton 

Gallery.

   De större gallerierna som Grosvenor Gallery och New Gallery omfattade däremot ett flertal 

rum i olika storlek och hade årliga omfattande utställningar. Dessa utställningar var 

begivenheter och omfattade tusentals utställda verk och samlade de flesta konstnärer både 

väletablerade och de som sökte uppmärksamhet. Utställningarna kom att identifiera och skapa 

ett ’varumärke’ förknippat med gallerinamnet.

   Nästa kapitel handlar om nätverk. Om de sociala nätverk Anna Nordgren formade och levde 

i och som var hennes grundsten i det konstnärliga skapandet. Om det marknadsekonomiska 

nätverk som formades under de sista decennierna av 1800-talet och som var en förutsättning 

för att knyta henne som en egenföretagare med sin publik och få visa sina verk. I bilaga 11.4 

finns en sammanställning av de aktörer som Anna Nordgren hade en relation till, ställde ut 

hos, var medlem i, bodde hos eller där hon hade sin ateljé. 

4.2 Aktörer i nätverken

4.2.1 Konstnärskollektiv

Konstnärer var tidiga i att utnyttja nya kommunikationsmedel. Intresset och behovet av att  

vidareutbilda sig, att söka nya intryck och impulser från andra miljöer än från hemmiljön. 

Bild 6:   En annons i Year's Art från år 1900 för Doré 
Gallery. 
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Man styrde sina resor mot Frankrike, England och Tyskland. Man samlades på ateljéerna i 

Paris. Reste ut i landet till mindre byar, till kusten och hittade andra miljöer att måla än i det  

traditionella ateljémåleriet. I Frankrike kom byarna söder om Paris som Montigny, Grez och 

atlantkusten i Bretagne och i Normandie att bli samlingsplatser för stora grupper konstnärer. 

Man umgicks informellt, delade modeller och knöt kontakter. 

   I England fick sydvästra Cornwall samma roll. I byar och städer som S:t Ives, Newlyn, 

Penzance samlades stora grupper av konstnärer under de sista decennierna av 1800-talet. 

Även om grupperna var informella så används begreppet the Newlyn school som 

konsthistorisk benämning på de konstnärer som vistades där under perioden 1882- 1930. 

Anna Nordgren kom att vistas på alla dessa platser vid ett flertal tillfällen. Hennes verk, 

hennes egna brev och även i konsthistorisk dokumentation bekräftas detta. Nordgren 

omnämns som en av de konstnär som ingick i the Newlyn school. 34

   Även i städerna sökte sig konstnärerna till varandra. Det var naturligt att hitta sitt boende i 

närheten av den ateljé man använde eller besökte. Man kunde dela sitt boende eller ateljé med 

andra konstnärer för att spara pengar men också för ett stimulerande umgänge och utbyte av 

tankar kring konst och konstnärliga uttryck. 

   I London kom området kring South Kensington/Chelsea att samla stora grupper av 

konstnärer under slutet av 1800-talet. Ett antal studios som hyrdes ut som konstnärsateljéer 

hade bildats, Trefalgar studio på Manresa Road under 1870-talet följdes av Bolton Studios på 

Redcliff Road. Detta område kom att mot slutet av 1800-talet vara ett av de mest 

konstnärstätna i London.35  

   The Bolton studios startade 1883 och växte till ett tjugotal ateljéer till i slutet av 1880-talet 

för att slutligen omfatta 27 stycken.36  Initiativet kom ifrån en engelske skulptör Charles 

Bacon. De olika rummens storlek och funktion varierade. Vissa rum delades mellan flera 

konstnärer, andra kunde även användas som bostad. Varje rum var nåbar via en gemensam 

korridor så alla som hyrde där möttes till och från i korridoren. Bolton Studios betraktas under 

1890-talet  som den populäraste ateljén för konstnärer verksamma i London.37

34 Bednar, George: Every corner was a picture, 50 artists of the Newlyn Art Colony 1880-1900, West Cornwall 
Art Archive 1999 
35 Lorente, Pedro & Targett, Clare: “Comparative Growth and Urban Distribution of the Population of Artists in 
Victorian London”, artikel ingår i Borsay, Hirschfelder, Bormann (ed), New Directions in Urban History, 
Munster 2000 sid 80 ff
36 Se Part One: 6. The Bolton Studios < http://www.artrenewal.org/articles/On-
Line_Books/Godward/godward4.php     > 2010-12-29
37 Lorente, Pedro & Targett, Clare: “Comparative Growth and Urban Distribution of the Population of Artists in 
Victorian London”, sid 84

http://www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward4.php
http://www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward4.php
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   Bland konstnärer som arbetade där var den internationella spridningen stor, engelsmän som 

Théodore Roussel (1847-1926),  John William Godward (1861-1922), irländskor som Rose 

Barton (1856-1929), Contance Gore-Booth (1868-1927), kanadensiskan Sophie Pemberton 

(1869-1959) samt Anna Nordgren. Efter en kort period på Trafalgar Studios kom Nordgren att 

från slutet av 1880-talet hyra olika ateljéer i Bolton Studios under hela sin återstående 

Londontid. Oftast olika från år till år, vissa tider hade hon även sin bostad i ateljén. Antalet 

kvinnliga konstnärer var relativt stort, nästan 40% av de konstnärer som hyrde ateljé där var 

kvinnor.38    

   Stanley Studios grundades 1892 och var ett lägenhetshotell beläget bara några kvarter från 

Bolton Studios. Anna Nordgren kom att hyra rum där under sin sista tid i London. Även när 

hon senare regelbundet återkom till London under början av 1900-talet bodde hon där. I den 

miljön fanns många möjligheter till kontakter. På samma ställe bodde flera av hennes 

konstnärskollegor. I medlemsmatrikeln för 91 Art Club från 1896, en förening för kvinnliga 

konstnärer som Nordgren varit med att grunda samt var ordförande för, uppgav 14 av ca 100 

medlemmar att de bodde på Stanley Studios eller i ateljén på Bolton Studios.

38 < http://www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward4.php     > 2010-12-29

Bild 7:  Fotografi som visar Anna Nordgren i 
Bolton Studios, 1890-tal. Privat ägo.

http://www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward4.php
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4.2.2 Gallerier och utställningslokaler

En viktigt aktör på konstscenen var naturligtvis den kungliga Konstakademien, Royal 

Academy. Den grundades av kung Georg III 1768 och hade ursprungligen 34 medlemmar. 

Syftet var både att eftersträva professionalitet inom brittisk konst och arkitektur men också att  

ägna sig åt utbildning- och offentlig utställningsverksamhet. Antalet medlemmar var 

begränsat till 80 personer. Trots att två av grundarna var kvinnor, så dröjde det till 1922 innan 

kvinnliga konstnärer kunde bli antagna som medlemmar. Däremot fick de delta på 

utställningarna.  

   Akademin har sedan starten haft årliga sommarutställningar till vilka även icke medlemmar  

får bidraga. Urvalet av konst skedde via en speciell kommitté under ledning av Royal 

Academy’s ordförande.  Royal Academy och dess årliga utställningar var en stor begivenhet 

inom konstfältet i London men kom dock inte att ha samma dominerande ställning som dess 

motsvarighet i Paris, Salongen. Akademiutställningarna var traditionella i och med att de satte  

oljemåleriet och den mer akademiska motivkretsen i främsta rummet. Framväxten av andra 

gallerier och konstnärsföreningar som prioriterade andra tekniker, som akvarellmålning, och 

motivval, kom i viss mån att motverka akademins dominans. Anna Nordgren ställde ut på 

Royal Academy varje år från 1887 till 1899 (utom 1898) och oftast med flera verk.

   Åtminstone två andra gallerier ägde en status och ett erkännande som kan sägas vara 

likvärdigt med det som Royal Academy hade, nämligen Grosvenor Gallery och senare New 

Gallery. Trots konkurrensen mellan akademin och andra gallerier var det inget som hindrade 

Bild 8: Fotografi av Stanley Studios 2010. 



     28

medlemmarna i Royal Academy från att ställa ut på dessa, något som också förekom i stor 

omfattning.

   Grosvenor Gallery på New Bond street 135-137 grundades 1877 av Sir Coutts Lindsey och 

hans hustru Blanche. Galleriet kom att under den tid det verkade att få en respektabel ställning 

och dess sommarutställning sågs som en höjdpunkt under konståret.39 Lindsay svarade själv 

för inbjudan och urval av de konstnärer som ställdes ut. Han var öppen för de konstnärer som 

inte hade en given plats på Royal Academy och dess utställningar. Lindseys intention med 

galleriet var dock inte att skilja sig från Royal Academy utan akademiledamöterna var inte  

bara välkomna att ställa ut, de gjorde gärna så också. Även på Grosvenor Gallery ställde Anna 

Nordgren ut. 

4.2.3 Konstnärsföreningar och klubbar

     

Konstnärsföreningar har en lång historia i England och några föreningar hade bildats tidigt på 

1800-talet. The Royal Society of British Artist grundades 1823 som en resultat av att Royal 

Academy upplevdes diskriminera landskapsmålare. Ytterligare några föreningar bildades 

under tidigt 1800-tal som två akvarellföreningar The Royal Society of Painters in Water 

Colours (1804) respektive The Royal Institute of Painters in Water Colours (1832) samt The 
39  Newall, Christopher: The Grosvenor Gallery exhibitions: change and continuity in the Victorian art world, 

Cambridge 1995, sid 22

Bild 9:  Grosvenor Gallery, exteriören 1890. Bild 10: Fotografi av samma byggnad 2010. 
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Society of Painter-Etchers and Engravers (1802). Den kungliga statusen (namntillägget Royal) 

tillkom senare under 1800-talet. 

   De flesta föreningarna bildades dock senare och oftast med specialisering som utgångspunkt 

såsom exempelvis Pastel Society (1899),  Institute of Painters in Oil Colours  (1883), Royal 

Society of Portrait Painters (1891). Alla hade det gemensamt att de ville skilja sig från Royal 

Academy. Det främsta argumentet mot akademin var det begränsade medlemskapet och den 

konservatism som kännetecknade urvalet av verk, främst avseende motivval och teknik. 

Oljemålning var det som prioriterades på akademins utställningar.     

   The Royal Institute of Painters in Water Colours samarbetade med Dudley Gallery och deras 

utställningar var öppna för alla akvarellmålare. Först från 1890 när föreningen upplevde ett 

minskat medlemsantal tilläts kvinnor att deltaga i allmänna möten och att rösta för att så  

småningom erhålla medlemskap. Reglerna för att få ställa ut varierade, icke medlemmar fick  

ställa ut ett maximalt antal verk och amatörer fick betala extra avgift.    

   De nya föreningarna var också mer öppna och kunde medge olika former av medlemskap. 

Specialiseringen i teknik och temainriktade utställningar var ett sätt att möta en växande 

marknad och se till specifika behov hos konstköparna.     

   Föreningarna var ekonomiska föreningar som finansierade sin verksamhet med 

medlemsavgifter, försäljningsprovisioner, inträdesavgifter i samband med utställningarna men 

också via sponsorer som kunde betala en årlig avgift med ett varierande belopp, från en 

Guinea till ett hundra Guineas per år. En viktig roll som en föreningen kunde ha var att föra 

samman konstnären med en konstköpare. En marknadskanal där man kunde hålla enskilda 

visningar för utvalda köpare/samlare. Man tillhandahöll ofta även ett bibliotek och rum att  

hyra för en konstnär där denne mer permanent kunde ställa ut sina verk. Föreningens 

sekreterare fick då som uppgift att visa dessa för besökare/kunder och föra samman dem med 

konstnären.40 Konstpressen erbjöds ibland fri annonsering i samband med en utställning. 

Kritikerna som skrev för pressen skrev också ibland introduktioner för galleriernas visningar. 

   Flera föreningar bedrev även utbildning som kunde ses som ett komplement till den 

utbildning som fanns vid Royal Academy.  Utländska konstnärer presenterades och 

introducerades för en engelsk publik. Eftersom föreningarna hade en smal inriktning så var 

konstnärerna ofta engagerade i flera samtidigt. Det gav en bredare marknad.  

40 Faktauppgifter kring föreningsverksamheten är hämtade från Codell, Julie: “Artists' Professional Societies: 
Production, Consumption, and Aesthetics”, sid 172 - 183
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   En av de tidigast bildade föreningarna var The Royal Society of British Artists i London 

som grundades redan 1823 som en förening för konstnärer boendes i England. Man arrangerar 

årligen en utställning och försäljning av målningar, skulpturer och grafik. Föreningen

bildades inte som en motvikt mot Royal Academy, flera konstnärer var medlem i båda 

organisationerna. Man bedrev även undervisning. Mellan 1824 och 1893 ställdes på 

föreningens utställningar ut 110000 målningar av 7000 konstnärer (majoriteten av de var ej 

medlemmar).41 Anna Nordgren ställde ut ett flertal gånger på dessa utställningar.

   New English Art Club bildades 1886, av ett antal konstnärer som varit i Paris men som 

upplevde att Royal Academy inte hade förståelse för deras konstnärliga uttryck. Även här 

ställde Nordgren ut.

   Pastel Society en förening som bildades 1898 hade sin första utställning 1899. Bland 

grundarna och de tidiga utställare fanns Anna Nordgren.

   Föreningar för kvinnliga konstnärer fanns också. I mitten av 1850-talet bildades Society of 

Female Artists som årligen arrangerade utställningar enbart för kvinnliga konstnärer. 

Föreningen existerar än idag med namnet Society of Women Artists. 

   91 Art Club for Women var också en klubb för kvinnliga konstnärer där Anna Nordgren var 

en av initiativtagarna. Den bildades 1891 och Nordgren blev föreningens ordförande. Efter 

några år hade medlemsantalet vuxit till över 100 medlemmar. Årliga utställningar av 

medlemmarnas verk genomfördes.

  Women’s International Art Club bildades 1899 under namnet Paris Club for Women. En 

föreningen som bara tillät kvinnliga medlemmar som ställt ut på Parissalongen.  Bland 

grundarna fanns Lucy Kemp-Welsh, Rose Barton, Lucy Galton, Mrs Jopling (England), Kate 

Carl (America), Mrs Dignams (Canada), Cecilia Beaux (Frankrike), Mrs Mondag (Holland) 

samt Anna Nordgren.42

   En översikt över de föreningar, gallerier som Anna Nordgren ställde ut på finns i bilaga 

11.4.

4.2.4 Konsthandeln

Vad innebär det att vara en konsthandlare i slutet av 1800-talet?  I ett samhälle stadd i en 

snabb förändring med en ekonomisk välbärgad borgarklass som växte fram och medförde att 

efterfrågan på konst ökade. Ett kraftigt växande antal gallerier och konsthandlare blev följden 

41 Codell, Julie: “Artists' Professional Societies: Production, Consumption, and Aesthetics”, sid 169
42 Yeldham, Charlotte: Women artists in nineteenth-century France and England: sid 95a
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under 1800-talets andra hälft. Handlarna kombinerade ofta galleriverksamhet med andra 

närliggande verksamheter som rammakare, tavelrestaurering men även som försäljare av 

reproduktioner av kända konstverk. Även konsthandeln hade egna gallerier knutna till den 

egna verksamheten men som också kunde hyras ut till föreningar och enskilda konstnärer för 

utställningar. Grafton Gallery, Dubley Gallery, Cliffords Gallery, Doré Galler är exempel på 

gallerier ägda av konsthandlare som utnyttjades av olika föreningar för 

utställningsverksamhet och där även Anna Nordgren deltog.

4.2.5 Kritikerna och pressen

Ett ökande intresset för konst innebär också att det skrevs mer om konst. I den specialiserade 

konstpressen men också i de vardagliga nyhetstidningarna. Marcus Huish var en advokat som 

kom att ägna sig åt journalistyrket och även verkade som konsthandlare. Han intog en central 

roll i konstlivet som ansvarig för tidsskriften Art Journal under 1880-talet samt redigerade 

den årliga sammanfattningen av årets konsthändelser i Year’s Art. David Croal Thomson var 

en skotskt konsthandlare som även skrev, han efterträdde Huish som ansvarig för Art Journal 

men skrev även för The Studio och Magazine of Art. Båda två var dessutom engagerade i 

förenings- och galleriverksamheten.43

   Övrig press som The Times täckte inte bara de större utställningarna på the Royal Academy 

utan även mindre utställningarna. Det var en omfattande annonsering kring 

utställningsverksamheten. 

   Kritikerna började inta en position i konstlivet. De tog rollen av vara både beskrivande, 

tolkande och värderande. Beskrivande för att det fanns oftast inga bilder att tillgå på de 

utställda verken som kunde publiceras, tolkande för att att på ett pedagogiskt sätt kunna 

förklara för en, i stor utsträckning, ny publik vad konstnären avsåg och värderande genom att 

ge personliga omdömen om konstnären och de utställda verken. 

4.2.6 Aktiviteter i nätverken    

Konkurrenssituationen i slutet av 1800-talet krävde nya sätt att möta marknaden och 

presentera konst. En utveckling mot specialisering skedde som komplement till de stora 

utställningarna på Royal Academy, Grosvenor Gallery, New Gallery. Utställningar som 

43 < http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/index.php> 2010-12-29

http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/index.php


     32

baserades på olika tekniker som grafik, oljemåleri, akvarell, pastell men också tematiskt i  

motivval som exempelvis "Country and Cottage Life", ” Portraits and Pictures of Children”. 

I slutet av 1890-talet förebådade konstnären och kritikern Walter Sickert de stora 

utställningarnas död

….felt that competition in the Salons and academies had grown to the extent that 'if painters are to make a 

living, they will have to learn to work on a small scale. The exhibition picture has had its day.' 44

Under perioden 1878 till 1908 uppskattas antalet mindre gallerier till över 900 stycken och 

antalet utställningar till minst 3000 i London.45 Uppskattningsvis har bara i London under 

detta århundrade ungefär 25000 konstnärer ställt ut.46 Utbudet för en växande konstintresserad 

publik var sålunda mycket stort. Hur gick en utställning till? Vilka villkor kunde gälla för 

konstnären? Rättigheter och provisioner till galleriet? Kundens köpevillkor?

   Utställningarna var nästan undantagslöst, försäljningsutställningar. Konstnären satte ett pris 

på sina verk och oftast angavs detta i katalogen. De kommersiella villkoren för konstnären, 

för köparen och för galleriet noterades vanligen i utställningskatalogen. Katalogen innehöll  

ofta också uppgifter om den adress som konstnären var nåbar på.  

   De olika avgifterna och procentsatserna som gallerierna tog vid försäljning kunde variera 

som exempelvis Socialist of British artists 15 %,  Royal Birmingham Society of Artists, 5%. 

Konstnären fick själv vanligen bekosta transport till och från utställningslokalen och 

säkerställa paketeringen av verken. 

   Villkoren i samband 1890 års sommarutställning på Grosvenor Gallery kan sammanfattas: 

Utställningen var öppen 3 maj till sista juli mellan klockan 9 och 7 (19) alla dagar. Inträdet  

var 1 shilling. Alla utställda verk var inbjuda personligen av Sir Coutts Lindsey. Utställaren 

erbjuds att teckna försäkring på sina verk. Utställaren skall informera om sitt pris. En köpare 

deponerar 25% vid köp. Ingen tavla får hämtas innan utställningens slut. Köparen är själv 

ansvarig för att hämta sina inköp vid utställnings slut. Priset för verken kan på begäran 

erhållas från utställningens sekretariat. En utställning som Anna Nordgren deltog i och som 

för övrigt blev den sista innan galleriets konkurs.

44 Gruetzner Robins, Anna: Walter Sickert: The Complete Writings on Art, Oxford, 2000, sid 124
45< http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/about.php> 2010-12-29 
46  Codell, Julie: “Artists' Professional Societies: Production, Consumption, and Aesthetics”, sid 170

http://www.exhibitionculture.arts.gla.ac.uk/about.php
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4.3 Kosmopoliten Anna Nordgren, en resa i tid och rum  

4.3.1 1880-talet och första tiden i London

Frågan om varför Anna Nordgren i början av 1880-talet valde London som bostadsort kan 

knappast besvaras. Hon har inte själv i några bevarade brev, intervjuer eller i tidningsartiklar 

antytt något om orsaken. England och London var inget resemål som lockade på samma sätt 

som Paris. De som främst reste i den riktningen var brittiska och irländska konstnärer som 

efter utbildning på någon av de många ateljéerna i Paris vände hemåt. Kanske svaret på varför 

Nordgren sökte sig till London och England fanns där. I det personliga nätverk hon skaffat sig 

under Paris-tiden, till exempel bland sina vänner och kollegor på Académie Julian. Samtidigt  

med Nordgren fanns där flera engelska och irländska kvinnliga konstnärer som hon senare 

kom att ha kontakt med. Irländskan Sarah Purser (1848-1943)  blev en nära vän och som kom 

att introducera Anna Nordgren i den irländska societeten.47 Josephine Webb (1853-1924) en 

annan irländska som tidvis kom att dela ateljé med Nordgren i London.48 

   En svensk som var etablerad i den engelska konstvärlden vid denna tid var Axel Herman 

Hägg (eller Haig som han kallade sig). Om Nordgren kände honom eller att han på något sätt 

påverkade henne till att flytta, hittar jag inga direkta belägg för. De kan ha träffats i samband 

med Parissalongen på våren 1883 då båda två ställde ut där. 

   Anna Nordgren har senare i samband med artiklar i tidskrifter som Magazine of Art från 

1898 nämnt att hon vistats femton år i England. Den första utställning i England som jag 

funnit att hon deltog i var 1885 med The Institute of Oil Painters. Där ställde hon ut två verk. 

Samtidigt uppgav hon då en Londonadress, 11 Porchester Gardens.49

   Anna Nordgren reste en hel del under den första hälften av 1880-talet. Hon var på 

västkusten i Sverige och målade beställningsporträtt. Hon ställde ut på Parissalongen 1883. I 

september 1884 skriver hon ett brev till sin syster från Fjellbacka och berättar om att hon hade 

mycket att göra och nog blir kvar några veckor till. Våren 1884 var hon i Frankrike och 

besökte Bretagne och Concarneau. Där träffade hon andra konstnärsvänner. Två porträtt av en 

bretagnsk kvinna som Anna Nordgren (Bild 11) och den finländska konstnärinnan Helena 

Westermarck gjorde (Bild 12) visar på så stora likheter att de måste ha utförts vid samma 

tillfälle och inför samma modell. Westermarcks porträtt är daterat 1884.

47  O'Grady, John: The Life and Work of Sarah Purser, Dublin 1996, sid 181
48 Uppgiften hämtad från lot 101 < http://www.whytes.ie/4PrintCatalogue.asp?Auction=20060527 > 2010-12-29
49 Utställningskatalog Institutet of Painters in Oil Colours 1885. National Art Library, London. 

http://www.whytes.ie/4PrintCatalogue.asp?Auction=20060527
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   Den första utställning i London hon deltog i var 1885 på the Institutet of Oil Painters, 

därefter kom Nordgren sedan att årligen ställa ut i olika sammanhang i London och England 

fram till 1902.

 

Besök i Sverige

Anna Nordgren besökte regelbundet Sverige under hela sin vistelsetid i England. Hon ställde 

även ut regelbundet. I den stora norrländska Konst-, Lantbruks- och Industriutställningen i 

Sundsvall sommaren 1882 där konsten intog en betydande plats, ställde hon ut med två verk, 

Kulla, som sitter och stickar och  Normandisk fiskarqvinna. Denna konstutställning samlade 

ett stort antal oljemålningar och akvareller av den samlade svenska konstnärskåren både de 

som var  bosatta i Sverige men också de som mer eller mindre permanent vistades utomlands i 

t.ex i Paris, Düsseldorf och Rom. I utställningskatalogen anger Anna Nordgren Paris som 

bostadsadress. Utställningens tanke var att visa på Norrland som ett framtidsland och de 

utställda produkterna var i huvudsak också tillverkade där och baserade på lokala råvaror. 

Konstutställningens uttalade syfte var att sprida god konst. Alla utställda verk var till salu och 

prissatta i katalogen. Anna Nordgren begärde 175 respektive 300 kronor för sina. 50 

50 Katalog öfver Konstutställningen i Sundsvall 1882, Hernösand 1882.  Kungliga biblioteket. Stockholm.

Bild 11:  Anna Nordgren: Kvinna från 
Bretagne. Olja på duk. 46 x 38 cm. Privat 
ägo.

Bild 12: Helene Westermarck: Kvinna 
från Bretagne. Oljemålning, 1884, 37 x 
30 cm. Privat ägo.
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   Hösten 1885 författades en skrivelse undertecknad av ett femtiotal svenska konstnärer, 

främst bland de många som besökte Paris under 1870-talet och början av1880-talet. Denna 

skrivelse överlämnades till den svenska Konstakademien. I den ville man reformera 

utbildningens innehåll och former utifrån de intryck, idéer och nya strömningar inom konsten 

man sett i Paris. Den som främst drev arbetet bakom skrivande och insamlandet av 

underskrifterna i denna opponentrörelse var Ernst Josephson. En av de som skrev under var 

Anna Nordgren. De kände varandra väl sedan Paristiden, Josephson hade bland annat målat 

ett vänporträtt av Anna Nordgren i början av 1880-talet, som finns nu på Thielska Galleriet i 

Stockholm. Underskriften från Nordgrens sida bottnade nog inte främst i vänskapen dem 

emellan utan var med stor sannolikhet en följd av hennes egna värderingar och tankar kring 

bildkonsten och skapandet av den. Skrivelsen följdes av en utställning i Stockholm där 

opponenterna ställde ut. Där deltog Anna Nordgren med fyra verk (Bild 55). Denna skrivelse 

möttes inte med någon större entusiasm och inga direkta förändringar i Konstakademiens 

arbete blev följden. Missnöjet bland underskrivarna ledde till bildandet av konstnärsförbundet 

året efter där merparten av opponenterna blev medlemmar. Anna Nordgren blev medlem och 

kom att deltaga i konstnärsförbundets utställningar 1886, 1887 och 1888.51 

   Under sina vistelser i Sverige utförde hon ofta porträttbeställningar men Nordgren reste 

även till miljöer där hon fann inspiration för sitt målande. På västkusten, i Dalarna och i 

hemtrakterna i Västergötland. Ett ställe hon regelbundet återkom till var gården Forentorp,  

belägen mellan Skara och Falköping. Gården ägdes av nära vänner och hon uppskattade 

mycket besöken där.52  

  År 1884 målade Nordgren ett porträtt av författaren Viktor Rydberg (Bild 63) åt Albert 

Bonnier i Stockholm. Sommaren 1886 var hon också i Sverige. Hon målade då ytterligare ett 

beställningsporträtt på uppdrag av Albert Bonnier, författaren och poeten Carl Snoilsky (Bild 

13). De träffades på Sandhamn i Stockholms skärgård. Snoilsky uppges ha varit nöjd med 

porträttet men att det tagit längre tid än han blivit utlovad från början. Nordgren berättar själv 

att hon många gånger känt sig tvungen att börja skrapa och ändra i en målning innan hon blev 

nöjd, förmodligen drabbade denna noggrannhet även Snoilsky.53 Samma år utförde hon, i 

Göteborg, även ett porträtt av den finlandssvenske konstnären Berndt Lindholm på beställning 

51 Strömbom, Sixten: Konstnärsförbundets historia. Vol 1 , Stockholm 1945, sid 356
52 I brev återkom Anna Nordgren till hur kärt besöken på Forentorp var. Brev till sin systerdotter Gertrud 1911. 
Brevsamling. Privat arkiv.
53 Öman, Nina: Bonniers porträttsamling  Nedre Manilla, Stockholm 1994, sid 28
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från den Finska Konstföreningen (Bild14). För det porträttet fick hon 300 mark.54 Båda 

verken ställdes senare ut i Göteborg samma år.

Skapa nätverk

Även om Nordgren tillbringade mycket tid i Sverige och deltog i den svenska 

opponentrörelsen så kom hon ändå att betrakta London som sin hemstad. Där hon sökte sina 

framgångar. Ett avgörande för att uppnå detta är att etablera nätverk. Ett nätverk av både 

personliga kontakter med andra konstnärer, konsthandlare och ”folk i branschen” men också 

med de aktörer som skapar en fungerande konstmarknad som gallerier, konstföreningar, 

tidningar, konstintresserade och potentiella kunder. Anna Nordgren var en omvittnat social 

person vilket underlättade i knytandet av kontakter. Hon sökte sig till områden där flera 

konstnärsgrupperingar verkade. Under hela hennes vistelse i London kom hon att bo och 

verka i South Kensington/Chelsea området. Under flera år bodde hon på 122 Queens Street.55 

   Från och med 1888 kom dock Bolton Studios, Redcliffe Road att bli den fasta punkt som 

hon sedan behöll under hela sin Londontid. Där hade hon sin ateljé och även ibland sitt 

54 Waenerberg, Tikkanen, Finska konstföreningen, 1846-1896, Helsingfors 1896, sid 266
55 Year’s Art 1886, sid 309

Bild 13 Anna Nordgren: Porträtt av Carl Snoilsky.  
Olja på duk, 1886, 133 x 106 cm. Bonniers 
porträttsamling. Stockholm.

Bild 14: Anna Nordgren: Porträtt av 
Berndt Lindholm. Pastell, 1886, 103 x 67 
cm. Ateneum, Helsingfors.
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boende. Ingen fast adress dock, hon hyrde in sig för några månader i taget. Bolton studios 

samlade många konstnärer och måste ha varit en stimulerande miljö att arbeta i. 

   Hennes kontaktnät växte snabbt under sista åren på 1880-talet. I maj 1889 blev Anna 

Nordgren inbjuden till en middag arrangerad av W. C. Symons för att fira att James McNeill 

Whistler blivit hedersmedlem i the Royal Academy of Munich. En middag som avhölls på the 

Criterion in Piccadilly.56 Whistler var en konstnär född i USA men boendes i London och i 

samma område som Nordgren. Han var vid den här tiden ett mycket aktat namn i den 

europeiska konstvärlden och vid detta tillfälle även ordförande i The Royal Society of British 

Artists i vars utställningar Anna Nordgren deltog.  

   Anna Nordgren ställde ut första gången på Royal Academy 1887 med pastellen Portrait of a  

Lady. Hon fortsatte sedan regelbundet att delta i akademins utställningar.

   Nordgren sökte sig ständigt till miljöer där hon fick inspiration till att måla. Hon reste till  

orter i Västra Cornwall som Newlyn, S:t Ives. Hon tillbringade långa tider boendes hos 

fiskarbefolkningen. Cornwall var välbesökt av konstnärer och många sökte sig dit. Nordgren 

reste även ofta till Irland där hon hade vänner. Hon fick porträttbeställningar. 

   Utställningsaktiviteterna ökade, Nordgren ställde inte bara ut i London utan även i Glasgow, 

Liverpool och Birmingham. Det började skrivas om henne i tidningarna som en lovande 

konstnär som med en humoristisk underton hanterade ett motiv. Pastellen The Old Bachelor  

presenterades av flera tidningar, när den ställdes ut på Grosvenor Gallery 1889, som en 

intresseväckande studie av en gammal ungkarl som förgäves försökte trä en tråd genom en 

synål. Hans trasiga strumpor markerade behovet.57 

   Pressen började uppmärksamma henne. Även författare som Bernhard Shaw kom att ägna 

sig åt konstkritik och skriva om utställningarna. Han beskriver Anna Nordgren som en 

lovande konstnär med en anmärkningsvärd friskhet i sina pasteller.58  

4.3.2 Etablerad 

När går gränsen när man går från att vara en lovande konstnär till att ses som en etablerad? 

När den egna självkänslan och tron på sig själv styr vad man gör, snarare än omgivningen. 

När man har ett nätverk av kollegor, föreningar, gallerier och är erkänd och accepterad i detta.  

56 < http://www.whistler.arts.gla.ac.uk/ > 2010-12-29 
57 Urklipp från New York Herald 15 oct 1889, Dundee Advertiser 15 oct 1889 och Lady´s Pictorial 2 nov 1889. 
Klippbok. Privat arkiv.
58 Weintraub, Stanley: Bernard Shaw on the London Art Scene 1885-1950, Pennsylvania State University 1989, 
sid 389 

http://www.whistler.arts.gla.ac.uk/
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Man får som konstnär ställa ut, blir omskriven i press och får sälja. Vågar ta egna initiativ 

som påverkar och förändrar nätverken. Vid tiden runt 1890 kan Anna Nordgren sägas ha nått 

dit. Hon hade ställt ut på de stora betydelsefulla utställningarna som Royal Academy, 

Grosvenor Gallery, Royal Society of British Artists, Institutet of Painters in Oil Colours vid 

ett flertal tillfällen.  

  Vid den tiden tog Anna Nordgren initiativet till att bilda 91 Art Club for Women, en 

konstklubb för enbart kvinnliga konstnärer och vars syfte var att årligen arrangera 

utställningar med medlemmarnas arbeten. Föreningen kom att ledas av en kommitté av 12 

personer med Anna Nordgren som föreningens ordförande från starten. Initialt kom 

medlemmarna att utgöras av vänner och kollegor som verkade i och kring the Bolton Studios. 

Den första utställningen avhölls 1892 i dessa ateljéer och blev omskriven i pressen som en 

uppskattat och välbesökt utställning där föreningens ordförande, Miss Anna Nordgren, 

utmärkte sig för ett antal gripande och imponerande landskap och porträtt.59 Även i Dublin 

uppmärksammades denna utställning eftersom ett antal irländska kvinnliga konstnärer ställde 

ut som medlemmar i föreningen.60 Vid denna första utställning deltog ca 60 konstnärer med 

drygt ett hundratal verk. Föreningen växte snabbt och de kommande årliga utställningarna 

kom att avhållas på gallerier i centrala London. Antalet medlemmar översteg snabbt ett  

hundra kvinnliga konstnärer.  Föreningen kom att spela en viktig roll i konstlivet i London till  

början av 1900-talet och dess årliga utställningar var uppskattade och ett viktigt forum för 

kvinnliga konstnärer att få visa upp sig. Anna Nordgren var ordförande under föreningens 

hela livstid, den upphörde 1903.61 I bilaga 11.6 finns föreningen medlemsförteckning från 

1896.

   Anna Nordgrens utveckling och erkännande som en etablerad konstnär i 1890-talets 

England kan kanske bäst berättas via några av de tidningsreferat som presenterar hennes verk 

och de utställningar i vilka de visades.

   Från att beskrivas som en lovande konstnär i samband med att hennes verk Springtime (Bild 

15) ställdes ut på Grosvenor Gallery 1890

A young Swedish painter of great promise has come among us. Miss Anna Nordgren belongs to the naturalistic 

school and her work is strong in drawing, colour and the management of light. 62

59  Urklipp från Daily Chronicle june 21 1892, Morning Leader  june 17 1892. Klippbok. Privat arkiv
60  Urklipp från The Freemans Journal, Dublin june 20 1892. Klippbok. Privat arkiv.
61  Year's Art 1903. 91ArtClub återfinns ej längre som en verksam förening.
62  Urklipp från The Artist 1 juni 1890. Klippbok. Privat arkiv.
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till en etablerad och erkänd konstnär som när tidskriften The Bazaar den 23 april 1897 skrev 

om den separatutställning, Country and Cottage Life,  hon höll 1897 på Cliffords Gallery att 

hon var 

One of the ablest of women-artists, she paints with a masculine strength and vigour, and in a manner entirely 

her own. During her thirteen years residence in England, she has painted many portraits, but her actual  

reputation as an artist is founded upon her sincere and conscientious studies of country life and country people.  
63 

Att bli nämnd som att ha manliga egenskaper i sitt måleri får väl ses som ett erkännande och 

kvalitetsstämpel för en kvinnlig konstnär. Hon hade vid den tidpunkten blivit känd för sina 

figurativa studier av landsbygden och den arbetande befolkningen. Fattigdomen och 

vardagens slit var återkommande i hennes motivval. 

  Anna Nordgrens engagemang i kvinnliga konstnärer var känt och hon var även en av 

initiativtagarna till Women’s International Art Club. En förening som bildades 1899 under 

namnet Paris Club for Women. Hon uppmärksammades på föreningens första utställning på 

63  Urklipp från The Bazaar 23 april 1897. Klippbok. Privat arkiv.

Bild 15:  Anna Nordgren: Springtime. Oljemålning. Fotografi från The Art Journal 
1900.
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Grafton Gallery 1900. Gasquoine Hartley skrev en artikel i The Art Journal om denna 

tillställning

The pictures of Anna Nordgren seemed like old friends but they were none the less charming for having seen  

before so infinitely beautiful were they in there tender truth 64

Hennes arbeten upplevdes med ett kärt igenkännande, som en gammal vän. En glädje att få se 

dem. Hon fanns vid den tidpunkten i medvetandet hos aktörerna på den engelska konstscenen. 

Hon var uppskattat och beundrad. Bland de målningar som Nordgren ställde ut vid detta 

tillfälle var verket Springtime (Bild 15), samma tavla som var utställd tio år tidigare på 

Grosvenor Gallery.

Resandet 

Anna Nordgren reste ständigt. Hon ville vistas där hon fann sina motiv, nära de människor 

hon ville måla. Hon vistades hos och bodde tillsammans med fiskarbefolkning, torpare och 

lantarbetare. Deltog i deras vardag. På engelska landsbygden, på Irland, i Bretagne och 

Normandie men även regelbundet i Sverige. Främst Göteborg och västkusten fick besök men 

även Danmark och speciellt Fanö där hon hämtade många motiv. Fanö ligger utanför Esbjerg 

på Jyllands västra sida och var lätt att nå med båt från London.

  Var hon vistades under tiden i England kan man följa via de olika utställningskatalogerna. 

Nästan alltid angavs konstnärens adress i katalogen. Katalogen var en form av ett 

marknadsföring av konstnären och att ange adressen innebar en möjlighet för intresserade att 

ta kontakt med utställaren. En kontakt som för konstnären kunde innebära försäljning både av 

de utställda verken och en möjlighet till framtida försäljning. Det var sålunda viktigt att ange  

en adress där man var nåbar under utställningens öppettider.  

   Alla hennes motivval och namngivning av verken ger en uppfattning om var hon befanns en 

viss tid. Benämningar som Returning from the Cockle Bank (1888), A grey day at Newlyn  

(1890),  From Herefordshire (1896),  An Autumn Afternoon in Sligo (1900),  Near the 

Shannon – Ireland  (1900),  By the river at Grèz (1901),  Portrait of Dutch Women (1899) 

visar på olika platser som hon besökte vid flera tillfällen under en lång tidsperiod..

   Nordgren målade musselplockerskor vid Bretagnes kust, hon vistades vid Newlyn, den lilla 

fiskebyn på Cornwalls sydspets som blev en samlingsplats för stora grupper av konstnärer. 

Pastellen By the river at Gréz65 visar också på att Anna Nordgren var en av de svenska 

konstnärer som besökte byn Gréz söder om Paris. Denna by och dess betydelse i svensk 

64  Hartley, C Gasquoine: “The Paris Club of International Women Artists”. The Art Journal 1900, sid 282
65 Utställdes vid Third Exhibition of The Pastel Society 1901. Utställningskatalog. National Art Library. London
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konsthistoria är välkänt och väl dokumenterat dock har jag inte sett några uppgifter som visar 

att Anna Nordgrens närvaro där har dokumenterats tidigare. I Gréz bodde Emma Löwstedt-

Chadwick en svensk konstnärinna som Anna Nordgren kände sedan tiden på Academié 

Julian.66 Hon och hennes man den amerikanske konstnären Francis Chadwick drev ett 

pensionat i byn. Både Emma Löwstedt och Anna Nordgren hade varit i Bretagne och 

Löwtsedt hade även besökt Newlyn där Nordgren vistades. Ett antagande om att de hade 

fortsatt kontakt med varandra och att Nordgrens besök i Gréz var ett resultat av deras vänskap 

verkar som mycket rimligt.

   Nordgren kunde vid ett och samma utställningstillfälle ställa ut verk från Irland, England, 

Frankrike, Sverige och Holland.67  Med tanke på att det vanliga var att utställda verk som 

regel har tillkommit under den närmaste tiden innan kan man av de namn hon gav de utställda 

verken dra slutsatser om var hon nyligen befunnit sig. 

Mötet med Constance Gore-Booth

Anna Nordgren fick nära vänner på Irland. Flera irländska kvinnliga konstnärer vistades 

samtidigt i London och hade sin ateljé i the Bolton Studios. De blev också oftast medlemmar i  

91 Art Club. Sedan tiden i Paris hade Nordgren en nära vän i den irländska konstnären Sarah 

Purser. De hade gått på Academie Julian tillsammans och sedan fortsatt att behålla kontakten 

med varandra. De uppges i John O'Gradys biografi om Sarah Purser att hon och Anna 

Nordgren vid ett tillfälle tillsammans målade ett porträtt av en kusin till Purser. Ett porträtt  

som de bägge två signerade.68

   Vid den här tiden hade Sarah Purser etablerat sig främst som en framgångsrik porträttmålare 

av den irländska societeten. I den bekantskapskretsen ingick familjen Gore-Booth, en rik 

familj av engelsk grevlig börd som flyttat till Irland och ägde en större gård på Irlands 

atlantkust, Lissadell vid Drumhill Bay i närheten av Sligo. Anna Nordgren besökte 

tillsammans med Purser gården och lärde känna de båda döttrarna Contance (född 1868) och 

Eva Gore-Booth (född 1870). Sarah Purser målade bland annat porträtt av de både barnen. 

   När Constance i början av 1890-talet önskade att utbilda sig till konstnär kom hon att flytta 

till London och bli elev till Anna Nordgren. De delade ateljé och började måla tillsammans. 69 

Detta skedde sommaren 1892. En djup vänskap växte fram mellan Anna Nordgren och 
66 Larsson, Kerstin: Emma Lövstedt-Chadwick – Une artiste peintre suédoise en France, Paris 2010, sid 49 -53
67 Till exempel som vid First Exhibition of The Pastel Society 1899. Utställningskatalog. National Art Library 
London
68 O'Grady, John: The Life and Work of Sarah Purser, Dublin 1996, sid 204
69 O'Grady, John: The Life and Work of Sarah Purser, sid 181
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Constance Gore Booth. De tillbringade mycket tid med att måla tillsammans. Nordgren 

besökte regelbundet Lissadell på Irland. Ett flertal pasteller och oljemålningar som målades  

under Nordgrens vistelse där finns dokumenterade, porträtt såväl som landskap.70  

   Constance Gore-Booth blev också på inrådan av Anna Nordgren medlem i 91 ArtClub  efter 

att ha skickat in några teckningar som inträdesprov.71

   På Anna Nordgren och Sarah Pursers rekommendation kom Gore Booth att fortsätta sina 

studier på Académie Julian i Paris 1897 där hon träffade sin blivande man, en ukrainsk greve 

Markievicz.     

   Constance Gore Booth Markievicz kom under senare delen av sitt liv att spela en stor 

politisk roll i den irländska frihetskampen. Deltog i Påskupproret 1916, blev dömd till döden 

men benådad. Hon kom sedan som arbetsmarknadsminister att bli den första kvinnliga 

ministern i Irländsk historia. Den nära vänskapen mellan henne och Anna Nordgrens finns 

dokumenterad i ett flertal biografier av Constance Gore Booth Markievicz som baseras på 

hennes dagboksanteckningar.  En pastell Anna Nordgren gjorde 1892 av Constance Gore 

Booth finns på National Gallery i Dublin (Bild 16).

70 Marreco, Anne: The Rebel Countess – The Life and Times of Constance Markievicz, London 1967, sid 55
71 Marreco, Anne: The Rebel Countess – The Life and Times of Constance Markievicz, sid 56

Bild 16:  Anna Nordgren: Constance Gore-Booth. 
Pastell, 1892, 87,5 x 59 cm. National Gallery, Dublin.
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   En annan kvinnlig konstnär som uppges varit elev och delat studio med Nordgren under 

slutet av 1890-talet var kanadensiskan Sophie Pemberton (1869-1959).72 

Ökade aktiviteter 

1890-talet innebar en period där antalet utställande konstnärer ökade kraftigt, nya 

konstnärsföreningar bildades och antalet utställningstillfällen växte. Det innebar också en 

ökande konkurrens mellan aktörerna på konstmarknaden. Anna Nordgren lyckades dock få 

ställa ut mer och mer. Regelbundet på Royal Academy men även på Salongen i Paris. 

 

  Hon ställde ut på New Gallery, det nya galleriet som efter Grosvenors konkurs kom att 

överta rollen som Londons viktigaste utställningslokal vid sidan av Royal Academy. Även på 

Royal Society of British Artists, Institute of Oil Painters, Royal Institutet of Painters in Water-

72 Uppgifter om Sophie Pemberton från The Canadian Women Artists History Initiative
< http://cwahi.concordia.ca/sources/artists/displayArtist.php?ID_artist=93> 2010-12-29

Bild  17:  Anna Nordgren: A Mother. Olja på duk. 139 x 96 cm.

http://cwahi.concordia.ca/sources/artists/displayArtist.php?ID_artist=93
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Colours, Society of Lady Artists och naturligtvis också via 91ArtClub där hon själv var 

ordförande. Hon ställde även ut i egen regi. Regelbundet sände hon även verk till Walker Art 

Gallery i Liverpool och Royal Society of Artists i Birmingham. 

   Utställningsarrangörerna krävde vanligen att ett verk för att få visas inte tidigare hade visats 

i deras regi eller i samma stad. Man kan följa hur hennes tavlor flyttades från en utställning 

till annan från en stad till nästa stad. Oljemålningen A Mother (Bild 17) visades första gången 

på New Gallery för att därefter skickas till Liverpool och Birmingham för att sedan 

återkomma till London och den egna separatutställningen 1897 Country and Cottage Life på 

Cliffords Gallery.  

   Porträttbeställningarna fortsatte att vara ett viktigt inslag i hennes ekonomi men också som 

en viktig social del i hennes personliga umgänge. Jag har funnit ett par uppgifter i publicerade 

dagböcker där hon deltar i gemensamma aktiviteter samtidigt som hon målar ett porträtt av 

någon i omgivningen.73 

   Regelbundet besökte hon även Sverige. I Göteborg våren 1893 målade hon porträtt i den 

Göteborgska societeten exempelvis som av Magnus och Tekla Lagerberg, senare samma år 

var hon på Marstrand. 

   Anna Nordgren visade en idérik sida när hon lånade ut sina tavlor mot ersättning. 

Konstföreningar men också privatpersoner kunde få låna olika verk. I ett brev till sin 

systerdotter Anna den 6 november 1896 lovar hon att låna (hyra) ut en tavla som fanns hos en 

konstförening i Malmö. Hon var noga med att den förpackning i vilken den transporterades 

följde med eftersom den kunde återanvändas vid nästa utlåningstillfälle. Det är även omvittnat  

av senare släktingar att tavlor byttes mellan olika långivare.74 Om det var en lönsam 

verksamhet har jag inte kunnat bekräfta eftersom inga uppgifter om ersättningsnivåerna har 

återfunnits. Däremot var det säkert någonting som passade in i hennes filosofi om att allt 

målande var meningsfullt bara om någon uppskattade det. På detta sätt fick en större grupp 

tillgång till hennes verk utan att behöva köpa dem.

   Anna Nordgren ständiga resande till engelska landsbygden, Irland, Frankrike, Holland och 

Sverige bidrog till att hon aldrig hade någon fast bostad. Hon bodde omväxlande i sin ateljé 

eller i tillfälliga rum på olika adresser i London. Från och med 1896 kom hon dock att bo på 

ett nybyggt lägenhetshotell Stanley Studios (bild 8) några kvarter från ateljéerna i Bolton 

73 Johnson, Barry C: The Diary of Oliver Garnett, 1893-1895, Llandysul 1993, sid 89, 142, 146-147 samt från 
< http://www.browningguide.org/index.htm >  2010-12-29,  Robert and Elizabeth Barrett Browning och deras 
umgänge, Anna Nordgren omnämnd i Lady Layards Journal 
74  Intervju med Staffan Ekblom, våren 2010. Intervjumaterial. Privat arkiv, Uppsala.

http://www.browningguide.org/index.htm
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Studios. Dit  återvände hon vid sina besök i London även efter det att hon flyttat tillbaka till  

Sverige. Denna studio användes av många konstnärer vid denna tid inte minst andra 

medlemmar i 91ArtClub.

Hemfärden 

I en artikel i The Magazine of Art 1898 under rubriken More Noted Women-Painters 

presenteras Anna Nordgren. Artikeln är skriven av Hélène Postlethwaith och berättar om 

Anna Nordgrens resa från hemmet på västgötaslätten till hennes framgångar i England. Hur 

hennes intresse för att rita och måla uppstod när hon fick ett målarskrin i julklapp och hur hon 

som sextonåring for till Stockholm och för första gången såg en konstutställning. Tiden på 

akademin och resan till Paris. Det inflytande som lärarna, speciellt Tony Robert Fleury på 

Academié Julian haft på henne. Hur hon sedan kom att uppskatta den engelska landsbygden 

och att få leva tillsammans med de människor som levde sitt liv där. Erkännandet hon fått för 

sin bildkonst under sina femton år i London.  

   I artikeln antyds att Anna Nordgren nu bestämt sig för att resa hem till Sverige och bosätta 

sig i Göteborg. Det är troligt att hon redan 1898 skaffade en ateljé i Göteborg. Tidningsreferat 

från samma år berättar om hennes nya ateljé på Karl Gustafsgatan och hur hon där hade 

mottagning för sina konstnärsvänner.75 Det innebar dock inte att hon omedelbart övergav 

London och att ställa ut där. Under de kommande åren runt sekelskiftet var hon aktivare än 

någonsin både vad gäller antalet utställningar och antalet utställda verk. Dessutom var hon 

aktiv i bildandet av två ytterligare konstnärsföreningar förutom att hon fortfarande var 

ordförande i 91ArtClub.76 

   The Pastel Society bildades 1898 med syftet att erbjuda konstnärer med pastell som medium 

årliga utställningar. Anna Nordgren var medlem från starten och under de första två årliga 

utställningarna 1899 och 1900 även den konstnär som hade flest utställda verk. 

   The Paris Club for Women bildades 1899 som en förening för kvinnliga konstnärer med 

internationella meriter, en förutsättning för medlemskap var att ha ställt ut på Parissalongen.  

Nordgren var även där en av grundarna och under de första utställningarna en flitig deltagare. 

Efter ett år bytte föreningen namn till Womens Internationell Art Club. 

   Anna Nordgren valde sålunda att på toppen av sin hittillsvarande karriär lämna England för 

Sverige. 

75 Urklipp från ej identifierad tidning. Klippbok. Privat arkiv.
76 Anna Nordgren var ordförande i 91 Art Club ända tills föreningen upphörde 1903. Year's Art 1900-1904
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4.3.4 Anna Nordgrens utställningsaktiviteter

Anna Nordgren var mycket aktiv som utställare. Under perioden 1885 -1902 ställde Anna 

Nordgren ut vid ett drygt hundratal tillfällen i England som jag kunnat verifiera med hjälp av 

utställningskataloger och tidningsreferat. Det verkliga antalet är naturligtvis omöjligt att få  

fram idag informationen finns inte kvar och kataloger saknas. Sammanlagt rör det sig om ett 

tjugofemtal utställningsarrangörer som Royal Academy, olika konstföreningar, gallerier, men 

även i eget namn. I snitt handlar det om 6 utställningar i England per år under tiden hon bodde 

i London. Dessa var inte jämnt fördelade över hela perioden utan antalet ökade mot slutet av 

hennes vistelse där. Bara mellan 1898 och 1902 en period då hon egentligen hade lämnat 

London och flyttat till Göteborg ställde hon ut sammanlagt närmare trettio gånger i England.   

   Hon var representerad på Royal Academy varje år från 1887 till 1899 med undantag av 

1898. På Grosvenor Gallery, New Gallery, Royal Society of British Artists, Institute of 

Painters in Oil Colours, Society of Lady Artists, Institute of Painters in Water Colour och The 

Pastel Society återkom hon regelbundet, liksom i de föreningar hon själv var en aktiv medlem 

som 91ArtClub och Womens International Art Club. På mindre gallerier som Clifford´s 

Gallery, Continental Gallery, Grafton Gallery återkom Nordgren också i olika separat- och 

temautställningar. Även utanför London hade Anna Nordgren omfattande 

utställningsaktiviteter. Förutom regelbundet på Parissalongen ställde hon ut i Belfast,  

Glasgow, Brighton, Nottingham liksom regelbundet på  Royal Society of Artists i 

Birmingham och Walker Art Gallery i Liverpool. Även i San Francisco var hon representerad 

på en utställning.77 I bilagorna 11.2 och 11.3 återfinns sammanställningar av utställningar och 

utställda verk.

   Utställningarna var viktiga för Anna Nordgren, det var för henne en bekräftelse på det hon, 

enligt egen utsago, kände som viktigast i sitt målande.78 Detta att någon gillade vad de såg och 

visade sin uppskattning. Utställningsformen var lämpligt för detta. Besökarna var många, de 

största utställningarna var stora begivenheter i London, det skrevs om dem, det pratades om 

dem i sociala sammanhang. Fanns man representerad där så var man erkänd.

77 I april 1895 ställde Anna Nordgren ut två verk på Hopkings Institute. “Many good pictures, pretty women and 
clever artists at the Hopkings Institute”, San Francisco Call, 19 april 1895.
78 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
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4.3.6 Recensioner och bemötande

I en klippbok bevarad hos släktingar finns över tvåhundra urklipp, från perioden 1889 till 

1900 som skriver om utställningar där Anna Nordgren deltog. Hon möttes av genomgående 

bra kritik eller mycket bra kritik. Man kan se ett tydlig gradvis ökande igenkännande i hur 

recensenterna beskriver Anna Nordgren. Från att vara en lovande konstnär med en bakgrund 

att vara skolad i det nya Parisiska måleriet till att vara känd och med en egen identitet i sina  

måleriska uttryck och motivval. 

Utställningar på Grosvenor Gallery

De första tillfällena där det skrevs om henne i en större omfattningar var när hon ställde ut på 

Grosvenor Gallery. Hösten 1889 presenterade hon där pastellen The Old Bachelor som 

uppfattades som ..

.. a quaintly humorous and very clever study of an old peasant trying in vain to thread a needle with a view to 

the ultimate mending of hid owns socks 79

Även New York Herald och Dundee Advertiser uppmärksammade Anna Nordgren för den 

pastellen och kallade det en  ”a clever genre study”.

   Året efter ställde Anna Nordgren ut oljan Springtime (Bild 15) på Grosvenor Gallery’s 

sommarutställning. För övrigt den sista som ägde rum innan galleriets konkurs. Dessa stora 

sommarutställningar var tillsammans med Royal Acedemy de viktigaste begivenheterna på 

Londons utställningsscen under 1870- och 1880-talen. I klippboken finns det sammanlagt 23 

olika urklipp om utställningen och som beskriver Anna Nordgrens bidrag i positiva ordalag.

Bemötandet av målningen A Mother 

Ett målning som Anna Nordgren ställde vid ett flertal tillfällen var oljan A Mother (Bild 17). 

En moder bär sitt barn i famnen med en korg på armen. Miljön är den engelska landsbygden i 

skymning och motivet andas fattigdom men också värdighet, stolthet. Första gången hon 

ställde den var på New Gallery 1892 där den uppmärksammades som skickligt utförd och 

mycket realistisk studie av bondkvinnas vardag.80 Nästa år ställdes målningen ut både i 

Birmingham och Liverpool. Senare även på hennes separatutställning på Cliffords gallery 

1897 och även i Sverige efter hemkomsten, hon hoppades då att få den såld till 

Nationalmuseum.81 Hon kom aldrig att sälja den.

79 Urklipp från Lady’s Pictorial  2 november 1899. Klippbok. Privat arkiv.
80 Urklipp från Sunday Times 26 mars 1892. Klippbok. Privat arkiv.
81 Jolin, Ellen, ”Anna Nordgren”. Hertha 1916 sid 318
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Konstnärsklubben 91 ArtClub 

Den förening för kvinnliga konstnärer där Nordgren var ordförande hade årliga utställningar 

med medlemmarnas verk. Man hade inte någon fast lokal utan hyrde in i sig på olika gallerier 

år från år. Deras årliga utställningar med medlemmarnas alster uppmärksammades 

regelbundet i tidskrifter redan från de första i Bolton studios. De första utställningarna gavs 

namnet ”At Home” och mycket arbete lades ner på att skapa en hemmiljö i samband med 

visningarna av verken. Möblemang och andra inredningsdetaljer samverkade med konsten. 

Detta var något som uppskattades av kritikerna och som upplevdes som något nytt.82 Eftersom 

flera av medlemmarna i klubben var irländare uppmärksammades utställningar även av 

irländska tidskrifter.83 Medlemskap i föreningen erhölls efter ett godkännande av arbetsprov 

som en sökande måste visa upp. 84

Separatutställning på Cliffords Gallery 1897 

I samband med hennes separatutställning på Clifford’s Gallery våren 1897 skrev tidskriften 

The Bazaar den 28 april om Nordgren konstnärskap

English by adoption Miss Anna Nordgren is by birth a Swede. One of the ablest of women artists, she paints 

with masculine strength and vigour, in a manner entirely her own. During her thirteen years residence in 

England she has painted many portraits, bur her actual reputation as an artist is founded upon her sincere and 

conscientious studies of country life and country people 85

För att fortsätta med

Miss Nordgren is a prolific painter and a list of her exhibited paintings would be to long to quote, Among her 

larger canvases, an important place must be given to “A Mother”, an excellent study of domestic life which 

was exhibited a few years ago.

Många tidningar refererade till denna utställning och Nordgrens uppskattas för sin ärlighet 

och medkänsla inför sina motiv. Hon var välkänd och erkänd för det hon gjorde. 

Sista åren i London

Anna Nordgrens aktiviteter i den engelska konstvärlden kulminerade kring sekelskiftet 1900. 

Hon deltog i utställningar via nya föreningar som Womens Internationa Art Club, Pastel 

Society där hon själv också varit aktiv i bildandet. Antalet utställda verk var som störst vid 

82 Urklipp från The Queen 25 mars 1893. Klippbok. Privat arkiv.
83 Urklipp från  The Freeman´s Journal, Dublin 25 mars 1892. Klippbok. Privat arkiv
84 Anna Nordgren uppmanade i ett brev till sin irländske vän Constance Gore-Booth att sända in dessa prov. Hon 
kom sedan att bli medlem i föreningen. Marreco, Anne: The Rebel Countess – The Life and Times of Constance  
Markievicz, sid 55
85 Urklipp från The Bazaar 28 april 1897. Klippbok. Privat arkiv.



     49

denna tid. Välkänd och omskriven i utställningsreferat likaväl som i artikelform som i The 

Magazine of Art.86  I samband med den första utställningen som Womens Internation Art Club 

höll år 1900 på Grafton Galleries kommenterades denna med att den stora behållningen var 

Anna Nordgrens bidrag.87

    Då valde hon att lämna England och avvecklade sitt engagemang i föreningarna och 

utställningsvärlden. Sista utställningen hon deltog i var 1902 och året efter var hon inte längre 

medlem i Womens International Art Club och the Pastel Society. Verksamheten i 91 ArtClub 

upphörde. 

4.3.7 Ekonomin

Hur såg Anna Nordgrens ekonomi ut?  Hennes sätt att leva måste ha kostat en hel del. 

Ständiga resor mellan England, Frankrike, Holland, Irland och inte minst Sverige. Tillfälligt 

boende som på pensionat och hos vänner och bekanta. Kunde hon finansiera detta på sitt 

konstnärskap? Blev hon rik? 

Försäljning 

Den konstmarknad Anna Nordgren verkade på var mycket kommersiell. Aktörerna i de 

nätverk som formade marknaden där, gallerier, konsthandel och konstnärerna själva var 

ensam- eller småföretagare och var mycket beroende av varandra. De måste kunna attrahera 

besökare till att komma på utställningarna och köpa konst för att kunna fortsätta med sin 

verksamhet. Gallerier kom och gick. Konsthandlare var tvungna att ha ett brett sortiment. De 

ägnade sig åt inramning, försäljning av reproduktioner av kända verk och andra tjänster för att 

få ekonomin att gå ihop. En konstnär var tvungen att sälja.

   Hur mycket sålde Anna Nordgren?  De verk hon ställde ut var i stort sett alltid till salu och 

var prissatta i utställningskatalogerna. En genomgång av utställningskatalogerna visar att 

hennes prissättning låg mellan 8 pund till 150 pund. Naturligtvis beroende på vilken typ av 

verk det handlade om. Hon kunde även variera prissättningen på samma målning från en 

utställning till nästa. En marknadsanpassning förmodligen. En valutaomvandling ger att år 

1890 stod 1 pund i 18,20 kronor. 100 pund svarar mot 1820 kronor vilket i dagens 

penningvärde, motsvarande köpkraft, är 106000 kronor.88 Hennes prissättning av sina verk låg 

sålunda i intervallet 8000 – 150000 kronor.

86 Postlethwaite, Hélène: “More noted Woman-Painters”. The Magazine of Art vol 22, sid 482
87 Urklipp från Morning Post 27 mars 1900. Klippbok. Privat arkiv.
88 Omvandlingsuppgifterna har hämtats från < www.historia.se>, 2010-12-29

http://www.historia.se/
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   I sammanställningen av utställda verk i bilaga 11.3 upptas drygt tvåhundra verk. 

Sammanställningen tar bara med de utställningar som kunnat återfinnas, det verkliga antalet  

var större. Till detta kommer att Anna Nordgren utförde beställningsporträtt i stor omfattning. 

Ett exempel på beställningsporträtt är porträttet av den finlandssvenske konstnären Berndt 

Lindholm som hon utförde 1886 på beställning av Finska konstföreningen. Den fick hon 300 

mark för. 

   Om man lågt räknat antar att hon utförde 5 porträttbeställningar samt sålde 10 målningar per 

år till ett snitt pris av 30 pund så svarar det mot 450 pund. I dagens penningvärde närmare en 

halv miljon kronor. Försäljningsprovisioner tar en del men rimligen hade hon pengar så att 

hon kunde klara sig och leva det liv hon ville. 

Aktieinnehavet 

Det finns källor som uppger att hon mot slutet av sitt liv liv flyttade till Lund av ekonomiska 

skäl, att hennes ekonomi var ansträngd och att hon var beroende av sina släktingars stöd.89 

Hur låg det till med det?  

   En viss uppfattning om ekonomin ger de bevarade breven. Brev hon skrev främst till sin 

syster Emelie. Fram till slutet av 1870-talet, när hon fortfarande gick på Académie Julian i  

Paris, fick hon till och från låna pengar av sin bror Franz som ett nödvändigt komplement. I 

senare brev återkommer hon då och då till att hon önskade hon att hon fick sälja mer, bli mer 

känd och få bättre betalt. Något hon måste lyckats med för de gånger ekonomifrågor dyker 

upp i de bevarade breven från början av 1900-talet handlar det om hennes aktieaffärer. 

   Hennes intresse för aktier och aktieplaceringar framgår av breven där hon nämner både 

lyckade och mindre lyckad aktieaffärer. I något fall hade hon olyckligtvis lyssnat på en 

rådgivare som sagt hon skulle behålla några aktier men som ett halvår senare hade förlorat en 

stor del av värdet. Andra brev berättar om att hon sålde innan de sjönk i värde. I ett brev till 

systerdottern Anna skrev hon 1907

Se på Härnösands banken som var så säker. Jag har mina papper där men det skall jag väl hoppas ingen fara är 

Det var väl jag sålde de tvenne aktierna, jag hade der, medan jag förlorade endast 100 kr styck. 90

I början av 1900-talet var Härnösand ett av landets viktigaste finanscentrum. Träindustrin 

blomstrade. Härnösands enskilda bank bildades i mitten av 1800-talet med uppgift att få fram 

kapital för bland annat utbyggnaden av sågverken i Ådalen. Härnösand blev en mycket 

välmående stad med flest antal miljonärer, efter dagens mått räknat, per invånare i Sverige.  

89  Jolin, Ellen, ”Anna Nordgren”, Hertha, 1916 sid 318 – 319
90 Anna Nordgren i brev till sin systerdotter Anna 1907: Brevsamling, Privat arkiv
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Påkostade herrgårdar byggdes och Härnösandsbanken hade kontor från Motala i söder till 

Malmberget i norr.

   1906 drabbades världen av en finansiell kris. Efterfrågan på produkter från sågverken 

minskade dramatiskt och Härnösandsbanken fick akuta ekonomiska problem. Flera företag i 

Ångermanland gick i konkurs. Bankkraschen skakade om hela landet. Regeringen såg till att 

det bildades en provisorisk styrelse, konkursen undveks men spararna förlorade pengar. 

Likheterna med nutida bankkriser finns onekligen.91 

   Den förlust på hundra kronor Nordgren fick per aktie svarar i dagens penningvärde mot ca 

femtusen kronor. Hon hade bara två aktier så hon tappade inte tron på bankaktier. I samma 

brev nämner hon att hon behöll aktierna i Skaraborgsbanken trots att en vän gav henne rådet 

att sälja. I ett brev några år senare berättar hon om att hon sålt dem med lyckat resultat. 92

Bouppteckningen 

En genomgång av hennes bouppteckning stärker uppfattningen att hon hade god ekonomi.93 

Behållningen i dödsboet uppgick till drygt 37000 kronor som omräknat i dagens köpkraft 

motsvarar drygt 1,2 miljoner kronor.94 Detta baseras huvudsakligen på hennes aktieinnehav. 

Hon ägde olika bankaktier som Norrlandsbanken, Skånska Handelsbanken, Arbetareringens 

bank och Skandinaviska kreditaktiebolaget men också en del industri i form av Stockholms 

Nya Spårvägsaktiebolaget, Svenska Sockerfabriks AB, AB Göteborgssystemet i Skara samt 

andelar i Svenska Tandläkarnas Inköpsförening. Göteborgssystemet var organisation som 

syftade till att kontrollera utskänkning och försäljning av alkohol och som inte drevs av 

direkta vinstintressen. Den utgjorde en föregångare till Systembolaget. Bredden på Anna 

Nordgrens innehav visar på ett aktivt placerande, aktierna i Göteborgssystemet kan kanske ses 

i ett ideologiskt perspektiv, mot bakgrund av hennes engagemang för de fattiga och utsatta. 

De grupper av människor där biverkningarna av den fria tillgången av alkohol gjorde störst 

skada. Den konst som fanns i dödsboet, ett sjuttiotal verk, värderades till drygt 4000 kronor, 

vilket motsvarar ca 135000 i dagens penningvärde, en ganska låg värdering. En 

sammanställning finns i bilaga 11.7.

91 Historienbakom bankkraschen beskrivs i < http://allehanda.se/start/harnosand/1.418466-bankkraschen-i-
harnosand-skakade-sverige > 2010-12-29
92 Anna Nordgren i brev till systerdottern Gertrud 1911. Brevsamling. Privat arkiv.
93 Bouppteckning efter Anna Nordgren: Landsarkivet, Göteborg
94 Omvandlingsuppgifterna har hämtats från < www.historia.se>, 2010-12-29

http://www.historia.se/
http://allehanda.se/start/harnosand/1.418466-bankkraschen-i-harnosand-skakade-sverige
http://allehanda.se/start/harnosand/1.418466-bankkraschen-i-harnosand-skakade-sverige
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   En rimligt slutsats är att Nordgren var en person som både kunde försörja sig på sitt 

konstnärskap men också hade ett ekonomiskt sinneslag och en känsla för att placera sitt 

kapital. Hon var, med dagens mått mätt, alltså miljonär när hon avled!

    Hon skaffade sig aldrig ett fast boende eller ägde någon egen fastighet. Hon strävade 

förmodligen inte efter det heller. Det utbyte hon fick av sitt omväxlande liv, de impulser och 

kontakter med konstnärsvänner hon upplevde var hennes drivkraft och föreföll viktigare än att 

skaffa sig ett hem med ägodelar. 

5 Vem var Anna Nordgren ?

Om man vill lyckas och bli accepterad i det nätverk som en konstmarknad utgör, måste man 

själv ha något att erbjuda. Man måste kunna tillhandahålla något som bidrar till de andra 

aktörernas förtjänst. Anna Nordgrens bidrag var naturligtvis i första hand hennes konst. Det 

hon målade måste i sitt motivval, tekniskt utförande och kvalité vara attraktiv för ett galleri  

eller förening att visa upp, det måste vara intressant för en kritiker att skriva och berätta om 

för sin läsekrets. Måleriet måste attrahera en besökare på en utställning och det måste finnas 

någon som i slutändan köper. Vad var det som gjorde Anna Nordgrens måleri intressant? Hur 

såg hennes motivkrets ut?

   Ett annat viktigt bidrag till att lyckas är de personliga egenskaperna. Om man ska bli 

framgångsrik i en nätverk, i att knyta kontakter och kunna påverka de aktiviteter som bedrivs 

där krävs också en social kompetens och en förmåga att påverka. Drivas av en vision och ide. 

Ett entreprenörskap. Nya idéer kring att presentera och visa upp konst. Vara pådrivande i att 

lyfta fram kvinnligt konstnärskap. Vad fanns hos Anna Nordgren som möjliggjorde detta?

5.1 Personen Anna Nordgren

5.1.1 Hennes uppväxt 

Anna Nordgren föddes i Mariestad 1847 och hade fyra syskon. Hennes föräldrar var bagaren 

Frans Johan Nordgren och Anna Charlotta född Lundahl. Kort tid efter hennes födelse övertog 

familjen herrgården Åsen i Hjo av Anna Charlottas far.95  Där bodde familjen i tio år och 

under den tiden kom Anna att undervisas av en guvernant. Familjen flyttade ytterligare ett  

antal gånger. Först till Mariestad för att slutligen komma till gården Sjögerås mellan Skara 

och Falköping.  Anna Nordgren började då på flickskolan i Skara. Hon kom sålunda att 

95 Forendal, Per: Anna Nordgren – Kvinna och konstnär för 100 år sedan, sid 7
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tillbringa större delen av sin uppväxt på landsbygden. I den miljö hon växte upp i fanns det 

knappast ett naturligt intresse för att välja konstnärsyrket. Hon berättar själv i en dagbok (ej 

bevarad) hur hennes starka naturupplevelser omsattes i ett behov av att teckna och måla. 

Det måste ha varit något tokigt beställdt med mig från första början, ty redan som litet barn fick jag det okufliga 

begäret att rita och måla. Jag såg aldrig någon annan göra detta, icke mina föräldrar, icke mina syskon, ingen 

annan. 96 

Hon fick stöd och hjälp med detta först av sin guvernant senare av sin teckningslärare i Skara. 

Anna Nordgren tillbringade mycken tid med att vistas i naturen kring hemmet och att besöka 

de människor som bodde i trakten. Inhämtade intryck och en förståelse för de levnadsvillkor 

som gällde. Något som kom att påverka henne under hela sin livstid. Dagboken igen

Hvilken lycka är det ej för barn att uppfostras på landet. Jag minns mer än väl, hvilken kärlek jag tidigt hade 

för naturen. Då solen gick ner, fick jag alltid en sådan lust att gå ut i skogen... jag njöt oändligt av de fina 

dagrarna och de härliga utsikterna.. och jag sjöng bara för att jag var så glad och allting var så vackert och  

härligt. …... Hvad som också gjorde mig lycklig som barn var att få gå in till de fattiga torparfamiljerna. Jag 

var vän med dem alla. Hur trefligt var det ej att sitta vid spisen i en statstuga och språka med dem alla! Allt blef  

så vackert där inne vid eldskenet, tyckte jag, och de små gröna fönstren kastade en sådan trolsk dager öfver  

rummet; för mig var det tusen gånger vackrare än  hemma. Vi hade ju bara kakelugnar och stora rum.

   När Anna Nordgren var 18 år flyttade hon till Stockholm och började på Svenska 

Slöjdskolan. Slöjdskolan var en praktiskt inriktad skola med inriktning mot hantverksyrken. 

Där gavs även kurser i teckning- och modellritande. De ansågs som en bra grund innan 

utbildningen på Konstakademien. Många av eleverna på akademin gick kurser på slöjdskolan 

innan och parallellt med akademiutbildningen. Det gjorde även Anna Nordgren sedan hon 

1867 började sin akademiutbildning. Skolorna låg nära varandra. Anna Nordgren var en 

ambitiös elev och fick flera utmärkelser under sina studietid.97 En tragisk händelse inträffade 

dock under hennes akademitid, en yngre bror Pehr dog 1871. 

   När Nordgren avslutat sina studier på akademin åkte hon, tillsammans med några 

konstnärskamrater, direkt till Paris för att vidareutbilda sig som konstnär. En yngre syster 

Bertha reste samtidigt till Paris för att studera till pianist. Efter en månad dog hon i tyfus.  

Dessa händelser, att två av hennes syskon dog inom loppet av några år, måste ha påverkat och 

troligen styrt hennes fortsatta val i livet. Ellen Jolin formulerar detta, i det eftermäle hon skrev 

efter Nordgrens död 1916, med att efter den stora sorgen blev konsten hennes enda kärlek.98 

96 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
97 Elevmatrikel 1849 – 1900. Matrikelnummer 505. Konstakademiens arkiv.
98 Jolin, Ellen, ”Anna Nordgren”. Hertha 1916,  sid 316
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  Hur hon såg på sitt måleri har hon uttryckt i sina dagboksanteckningar. Hon berättade att hon 

levde för konsten, för möjligheten att få måla, att resa och få nya intryck. Det överskuggade 

andra val. Hon ville visa upp detta, få uppskattning. Konsten var för Anna Nordgren inget 

självändamål

Man kan ju måla för sitt nöjes skull utan att visa det-- dvs för konstens egen skull det skall ju vara det finaste – 

bara jag nu såg det så , då skulle jag gladeligen måla till mina dagars ände utan att besvära någon med mina 

fantasi- och verklighetsbarn. Men nu är olyckan den att om jag vet att ingen någonsin skulle glädja sig åt vad 

jag offrar af mitt lif till att skapa – om jag ej har någon som vill mottaga min konst – ja,då börjar jag genast 

tvivla på dess äkthet och värde, konstens värde för människosläktet. 99

Formuleringar som lätt kan uppfattas som närmast patetiska men som för Anna Nordgren var 

verkliga. En programförklaring från henne som man måste ha med sig när man tillägnar sig 

hennes måleri och i hennes aktiviteter med att ständigt resa och i viljan att ställa ut. 

5.1.2 Den radikala 

Om man söker upp henne i Svensk Konstnärslexikon omnämns hon som en ”..radikal 

kvinnosakskvinna, till sin typ ytterst självständig och okonventionell, livfull och 

humoristisk”.100 I Per-Olov Zennströms monografi om Ernst Josefsson beskrivs Anna 

Nordgren som en spirituell dam känd för sin chockerande radikalism.101  Var hon en person 

som provocerade sin omgivning?  Kontroversiell, skaffade hon sig fiender? Jag har inte funnit 

något som tyder på det, tvärtom. Hennes sociala sida som visade ett starkt engagemang för 

kvinnosaksfrågor och empati för den fattiga befolkning på landsbygden möttes med respekt 

och acceptans. Radikalismen yttrade sig som exempel i att hon var aktiv i att förbättra 

förutsättningarna för kvinnliga konstnärer som i bildande av konstnärsföreningar för kvinnor. 

Tidningsreferat som berättade om en utställning hon varit med om nämner att hon var känd 

som socialist.102

Den tog sig också uttryck i att hon var aktiv i opponentrörelsen som en av undertecknarna av 

protestskrivelsen mot den svenska Konstakademien 1885. Enligt släkttraditionen fanns det en 

nära vänskap med mellan henne och Ernst Josefsson något som var bekräftat i 

brevkorrespondens dem emellan. Brev som idag inte längre finns bevarade.103 

99 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
100 Svenskt konstnärslexikon (SKL), I – V, Malmö 1952 – 1967,  del IV sid 235 - 236
101 Zennström, Per-Olov: Ernst Josephson, Stockholm 1946 , sid 109
102 Urklipp från the Womens World  20 maj 1893. Klippbok. Privat arkiv.
103 Intervju med Staffan Ekblom, våren 2010. Intervjumaterial. Privat arkiv.
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  I ett bevarat brev berättar hon emellertid om hur viktigt det var att hon ställde ut på och var  

närvarande vid den utställning av svenska konstnärinnor som ägde rum i samband med den 

internationella konferenser för kvinnlig rösträtt i Stockholm 1911.104

 

5.1.3 Hennes empati med de fattiga

Anna Nordgren sökte sig gärna till miljöer där hårt arbete, fattigdom och slitet för brödfödan 

var en del av vardagen. Hon såg med empati på de svårigheter som fanns där och ville 

förmedla sina uttryck i sitt målande. Ett djupt och varmt deltagande i de människornas vardag 

som hon avbildade.  Flera av hennes utställda verk vittnar om detta som Rest (Bild 18),  Med 

barnen (Bild 20), A Mother (Bild 17), There was no room for them, Homeless, By the Stove  

(Bild 19). Exempel på motiv med en mor som sitter eller går med sitt barn i famnen. 

Nordgrens bildspråk vill förmedla en känsla av vanmakt och utanförskap hos de avbildade. 

Hennes eget deltagande i deras vardag och bekymmer var väsentligt. Hon har själv berätta att 

hon bodde och levde tillsammans med de människor hon målade av, flera månader i sträck. I 

torparstugorna, hos fiskarbefolkningen kände hon sig hemma.105 
104Anna Nordgren i brev till systerdottern Gertrud 1911. Brevsamling. Privat arkiv.
105 Postlethwaite, Hélène: “More noted Woman-Painters”, ur The Magazine of Art vol 22, London 1898, sid 482

Bild 18:  Anna Nordgren: Rest. Olja på duk. 135 x 104 cm. 
Indianapolis Museum of Art.

Bild  19:  Anna Nordgren: By the Stove. Olja 
på duk, 61 x 51 cm.
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5.1.4 Finsmakaren 

Det finns även en annan sida av Anna Nordgren som har omvittnats. Hennes klädsmak och 

känsla för sitt utseende. Flera källor vittnar om detta. I samband med en mottagning som Mrs 

Marrible, ordförande i the Society of Lady Artists, höll i Egyptian Hall, London presenterades 

Anna Nordgren som

Miss Nordgren the talented Norwegian artist, who has two pictures hung at the Paris Salon and three at the 

Academy, wearing brown plush redingote over a brocade in lighter tones of the same color 106

Mottagningen måste ha ägt rum 1891, det året ställde Anna Nordgren ut tre verk på Royal 

Academy och två på Parissalongen. Tidningsreferatet ovan visar väl också att modereferat 

knappast är en nutida företeelse liksom att de skandinaviska länderna kan vara svåra att hålla 

isär ibland.

  Ett annat exempel är när hon skriver i ett brev från Göteborg till sin syster Emilie att hon 

använt sin betalning för några porträtt hon målat till att bekosta sin 'toalette'.  Hon säger sig 

börja inse att det är 'lite nödvändigt' här när man umgås  med societeten och blir bjuden på 

fina middagar. Brevet skrev hon sedan hon avslutat ett par porträtt av Magnus och Tekla 

Lagerberg (Bild 21). Magnus Lagerberg var kammarherre, museiman och ett etablerat namn 

inom Göteborgssocieteten speciellt efter giftermålet med Tekla Wahlström. En dotterdotter till  

106Urklipp från The Scottich Leader 28 maj 1891. Klippbok. Privat arkiv.

Bild  20:   Anna Nordgren: Med barnen. Oljemålning. Fotografi från 
Öresundsposten 1907.
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en av Göteborgs rikaste affärsmän, J F Silvander. Hon medförde en miljonförmögenhet i boet 

och en del av de pengarna användes för att investera i säteriet Råda sydost om Göteborg. 

Anna Nordgren vistades där i samband med porträttmåleriet och var en välkommen gäst på 

middagarna där. Hon berättar om att alla skålade med henne och berömde hennes måleri. 107 

    Även under sina sista år då hon återkommit till Skara så berättas det om att hon märktes i 

umgänget och syntes i gatubilden när hon med långa mellanrum dök upp på sina promenader. 

En vid midjesvängd kappa av hennes specialsnitt och en hatt med djärvt buktande brätten 

under vilket lockrufset hängde ner gav henne en egen profil och det blänkte av spiritualitet i  

både blickar och repliker.108

5.1.5 Mån om familjen 

Anna Nordgren var mittenbarnet i en syskonskara på fem. Äldsta syskonet var en bror Frans 

sedan kom Emelie, en yngre bror Pehr och yngsta systern Bertha. Brodern Pehr dog 1871, 

under Anna Nordgrens tid på Konstakademien. Hennes yngsta syskon, Bertha, reste 

tillsammans med Anna, Amanda Sidwall och ytterligare en vän till Paris 1874. Bertha skulle 

studera till pianist.  Efter en månad i Paris dog hon i tyfus. Den oväntade händelsen kom 

107 Anna Nordgren i brev till sin syster Emelie 1893. Brevsamling. Privat arkiv.
108 Jungmarker, Gunnar: På Falbygden, Stockholm 1960, sid 24

Bild  21:  Anna Nordgren: Porträtt av fru Tekla  
Lagerberg. Olja på duk, 1893, 115 x 86 cm.
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naturligtvis att påverka Anna Nordgren och flera av de bevarade brev som Anna Nordgren 

skrev till sin äldre syster Emelie kom att berätta om detta. 

   Hennes två övriga syskon, Frans och Emelie, levde till vuxen ålder. Emelie bosatte sig i 

Falköping och kom att själv få fyra barn. Anna (1865 -1961), Gertrud (1869 – 1948), Elin 

(1878 – 1961), Ivar (1866 – 1924) och Folke (1872 – 1884). Anna Nordgren skrev 

regelbundet brev till släkten. Till sin syster Emelie och hennes barn och barnbarn finns några 

brev bevarade. Breven visar Anna Nordgrens omsorg om syskonbarnen, deras hälsa att de 

skall få vara friska och krya. Hon köper kläder åt dem.

 Jag har köpt en liten söt klänning åt lillan om det år något bud skall jag sända den (till Emilie från Paris 

1879)109

Omsorgen om sin syster Emelie framgår också i flera brev. När systern vid ett tillfälle skadat 

armen vill Anna Nordgren att hon måste ta det lugnt och se till att få den vård hon behöver. 

Behövde hon hjälp så skulle hon genast höra av sig. 

   Ett av syskonbarnen, Gertrud, flyttade till London och arbetade som sjukgymnast. Anna 

Nordgren hade naturligtvis nära kontakt med henne under sin vistelse i London. Hon besökte 

London regelbundet även sedan hon flyttat tillbaka till Sverige och tackade Gertrud för 

gästfriheten under dessa besök.

   Hon anförtror även Gertrud i ett brev sina funderingar kring sommaren 1911 och vikten av 

att deltaga i samband med det internationella rösträttsmötet för kvinnlig rösträtt som ägde rum 

i Stockholm 

Tack för ditt innerligt välkomna bref. Jag har inte varit i Falköping och inte sett Emelie sen jag kom hem, jag 

längtar efter det men jag vill inte resa förrän i juni, jag vill vara här vid rösträttsmötet i sommar, men sedan 

reser jag genast. Kommer du hem i år ? Vet du att det varit en tysk tidningsman med sin fru här i söndags.De 

hade sett några taflor på utställningen de vore så överförtjusta i mina arbeten kanske det vill komma något gott  

av det! Jag har sålt Skaraborgsaktierna så jag har nu mycket små räntor, det kanske var dumt. Jag reser nog ner  

till det kära Forentorp de äro så snälla och ber mig. Måtte allt godt komma till dig lilla kära Gertrud, din 

tillgifna Anna Nordgren 110 

Året efter berättar hon för Gertrud om sina flyttplaner

   I Oktober kanske jag flyttar härifrån ännu är det ej bestämt vart vinden för mig. 111

Anna Nordgren flyttade till Lund hösten 1912, hon stannade där i ett år och kom sedan till 

Skara där hon sedan bodde livet ut. 

109 Anna Nordgren i brev till sin syster Emelie 1893. Brevsamling. Privat arkiv.
110 Anna Nordgren i brev till sin systerdotter Gertrud 1911. Brevsamling. Privat arkiv.
111 Anna Nordgren i brev till sin systerdotter Gertrud 1912. Brevsamling. Privat arkiv.
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5.1.6 Entreprenören 

En entreprenör är ett begrepp som används om en företagsam och drivande person. En person 

som skapar något nytt, hittar nya infallsvinklar och som arbetar målmedvetet för att nå 

framgång. En entreprenör är nyfiken, självständig och vågar stå för sin vision. 

   Kan man betrakta Anna Nordgren som en entreprenör? Finns de egenskaperna hos henne?

Jag vill påstå det. Det första tecknet på företagsamhet och initiativförmåga som Anna 

Nordgren visade var rimligen det faktum att hon som kvinna som gjorde valet att bli konstnär. 

Detta i en tid då ett kvinnligt yrkesliv överhuvudtaget inte var en självklarhet. Det fanns ingen 

i hennes släkt som ägnat sig åt detta och som hon kunnat hitta inspirationen från. Valet var 

enbart hennes eget. En nyfikenhet och självständighet som styrde henne att resa till Paris och 

London. En stark tro på det hon gjorde och stod för. 

  Anna Nordgren initierade bildandet av den kvinnliga konstnärsklubben 91 ArtClub. En 

föreningen som snabbt växte till ett hundratal kvinnliga konstnärer som medlemmar och med 

Nordgren som en drivande ordförande. Årliga utställningar där nya koncept provades för att 

visa medlemmarna konst. Vid de första utställningarna lanserades utställningskoncept ”At 

Home” där medlemmarnas verk presenteras i utställningslokalen i en tänkt hemmiljö. En form 

som bröt mot den vanliga formen att presentera konst. Klubben första utställningar skapade på 

detta sätt ett intresse både för föreningen och för de kvinnliga konstnärer som deltog. Flera 

tidningar uppmärksammade detta.112 

   Anna Nordgren provade även andra sätt att göra sin konst tillgänglig. En låneverksamhet där 

en konstförening eller en privatperson kunde få låna verk av henne för en viss tid mot 

ersättning.113

   En entreprenör kan ibland uppfattas som en person som är bra på att skapa och utveckla en 

verksamhet men som ibland brister i den ekonomiska uppföljningen och kontrollen. Ett 

exempel på detta från den viktorianska konstvärlden där Anna Nordgren verkade är Sir Coutts 

Lindsey som startade och utvecklade Grosvenor Gallery till den mest inflytelserika 

konstgalleriet i London vid sidan av Royal Academy. Trots detta gjorde galleriet konkurs 

1890. 

    Anna Nordgren höll dock ordning på sin ekonomi. 

112 Bland de tidningar som skrev om utställningarna 1892 och 1893 där ”At Home” konceptet tillämpades var 
The Daily Chronicle 21 juni 1892, The Morning Leader 17 juni 1892, 
113 Berättar om utlåningen i brev till systerdottern Anna 6 nov 1896. Brevsamling. Privat arkiv.
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5.2 Anna Nordgrens måleri

5.2.1 Kvinnliga konstnärers motivval i 1800-talets England och Frankrike

I ett försök att placera in Anna Nordgrens motivval i en engelsk tradition utgår jag från den 

analys av kvinnliga konstnärers val av motiv som Charlotte Yeldham presenterar i Women 

Artists in Nineteenth-Century France and England  (diss 1984).  Hon analyserar där utställda 

verk av kvinnliga konstnärer i 1800-talets England och på Parissalongen utgående från de 

beskrivningar som kan återfinnas i verkets titel, utställningskataloger och tidningsreferat.  

Underlaget representeras främst av engelska kvinnliga konstnärer. I sin diskussion kring 

orsaker och motivval söker hon förklaringen i en engelskt tradition där de 

utbildningssituationer och normer som styr kvinnors uppfostran och sociala liv bildar hennes 

utgångspunkt. Eftersom Anna Nordgren ställde ut på dessa utställningar under slutet av 1800-

talet och kommer även hennes verk att ingå i Yeldhams sammanställningar.

   Charlotte Yeldham delar in motivvalet i Klassiska motiv, Litterära motiv, Porträtt –  

landskap – stilleben samt Figurativa motiv. I den senare kategorin finns det ett antal 

underrubriker a) Kvinnligt vardagsliv som köksbestyr, sitta och läsa eller sy b) Kvinnligt  

konstnärskap, motiv där kvinnan visar sitt utövande konstnärskap som t ex i ett självporträtt 

samt c) Arbetarklassens vardag, som att skildra fattigdomen, slitet för brödfödan, kampen för 

överlevnad.

   Klassiska motiv får ses som ett samlingsnamn för motiv hämtade ur historiska och 

mytologiska händelser och berättelser. Ett måleri som har en lång tradition och som även 

favoriserades i den akademiska utbildningen. Hennes slutsats är att denna kategori aldrig varit 

ett favoritmotiv för kvinnliga konstnärer, antalet utställda verk under perioden har relativt sett  

varit litet. Hon ser flera motiv till detta, i första hand den bristfälliga utbildningssituationen 

för kvinnor. En kvinna av medelklass eller högre fick vanligen sin uppfostran i hemmet, en 

utbildning som var mer inriktad mot det framtida liv som en kvinna förväntades ha. Detta 

innefattade inte en egen yrkeskarriär i allmänhet och speciellt inte som konstnär. En viss grad 

av kunnande i speciellt akvarellmålning kunde dock anses vara acceptabelt. Den akademiska 

konstnärliga utbildningen var också begränsad för kvinnor. En annan orsak till att denna 

kategori inte var rikligt företrädd bland kvinnliga konstnärer var den allmänna uppfattningen 
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om kvinnans roll i samhället. Kvinnan ansågs inte ha förmågan att kunna fånga dessa stora 

ämnen och således var det inte lämpligt att de tog sig an dessa.114

   Nästa motivkrets Yeldham nämner är litterära motiv. Motiv som hon delar in i två 

kategorier, först de som direkt illustrerar ett känt avsnitt eller händelse i en novell eller ett  

musikstycke. Verkets titel ger en direkt association till ett poem eller annan berättelse. En 

situation där bilden används för att illustrera och tydliggöra något.  Den andra kategorin är när 

ett litterärt ämne används för att tolka och beskriva ett motiv. En bild kan i en betraktares  

ögon ge associationer till ett poem eller känd berättelse. Berättelsen används för att förklara  

och beskriva en bild.

   Porträtt, landskap och stilleben bildar sedan en grupp som sammanförs till en kategori 

eftersom som de enligt Yeldham inte kräver avancerad kunskap om motivkomposition. Dessa 

tre grupper utgjorde den i särklass vanligaste motivkategorin för kvinnliga konstnärer i 

England under hela 1800-talet. Detta målande kunde kombineras med andra sociala aktiviteter  

i hemmet som kvinnor förväntades utföra. 

   Den sista gruppen Yeldham tar upp sammanfattar hon som figurativa motiv hämtade från 

det verkliga livet. Högtidliga livsavgörande ögonblick som romanser och giftermål, 

moderskapet, döden av närstående som man och barn. Kvinnors vardagsliv som att sy, läsa, 

spinna, blomsterbindning. Kvinnor utövande konstnärskap som självporträtt eller porträtt av 

en kvinnlig konstnär. Avbildningar av lantliv och slitet för brödfödan, fattigdomen.

5.2.2 Anna Nordgrens förhållande till den engelska motivtraditionen

Hur beskrivs Anna Nordgrens motivval 

I The Dictionary of British Artists 1881-1940 nämns Anna Nordgren som en Figure and 

landscape painter 115, den brittiske konsthistorikern Algeron Graves benämner hennes 

specialitet vara Rustic116 i en samtida översikt över konstnärer. Detta får väl tolkas som att 

hennes målningar ofta hade lantliga motiv. I andra sammanhang benämns hon som 

genremålare eller som en konstnär som försörjde sig som porträttmålare. På sätt och vis kan 

sägas att alla beskrivningar av hennes motivval är rätt samtidigt som det ger uttryck för en 

osäkerhet kring vår kunskap om vad hon egentligen stod för som konstnär. Någon 

114 Yeldham, Charlotte: Women artists in nineteenth-century France and England, Vol I, sid 118 ff
115 Johnson, J & Greutzner, A: The Dictionary of British Artists 1881-1940, Woodbridge 1984, sid 37
116 Graves, Algeron (red): Dictionary of Artists, who have exhibited works in the Principal London Exhibitions  

from 1760 to 1893, Bath 1901, sid 205
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sammanfattande genomgång och dokumentation av hennes motivval har ej gjorts. Någon 

analys av vad hon själv ville uttrycka med sitt arbete har ännu mindre genomförts. 

Om man börjar med att läsa några av de referat och recensioner som finns

    ... Anna Nordgren paint the unhappy poor in the spirit of modern pessimism 117 

eller

   … her actual reputation as an artist is founded upon her sincere and conscientious studies of country life and  

         country people 118

så kan man ta det som en utgångspunkt för en förståelse av vad Nordgren utgick ifrån. Ett 

motivval som baserades på en personlig empati för det hon avbildade. I en tidningsintervju 

hon gjorde efter hemkomsten till Sverige berättar hon om vad som styrde hennes val och 

varför hon ville börja måla.

  ... ut till de små stugorna med sina fattiga, trötta och utarbetade invånare och den mörka granskogen. Skyarne   

      och himlen och allt, som omgaf mig i naturens rike, ville jag måla, fästa på papperet - - därom drömde jag. 119

En programförklaring kanske. Älska naturen, se människorna i deras vardag och återge den 

utan försköningar. 

Hur placeras Anna Nordgren in i en engelsk motivtradition ?

Charlote Yeldhams beskrivning av de kvinnliga konstnärers motivval är formade inom en 

engelsk tradition och som enligt henne också kan hitta sina rötter i kvinnans sociala ställning 

och uppfostran i 1800-talets England. Faller Anna Nordgrens verk inom ramen för denna 

uppdelning? Var låg i så fall Nordgrens huvudsakliga motivval?  

Mytologiska motiv.  

Vid  Konstakademien i Stockholm förekom årliga prisämnen där vanligen historiskt 

mytologiska motiv var utgångspunkten. I denna akademiska miljö sågs detta som en viktig 

form av bildkonst och alla elever kom att ägna sig åt att gestalta dessa ämnen. 1874 års 

prisämne på Konstakademien var Moses utsättes af sin moder Jochebed och då deltog Anna 

Nordgren med ett bidrag. Hon erhöll ett hedersomnämnande och fick 50 kronor i pris.120 

Hennes bidrag finns bevarat både som en skiss från 1874 (Bild 23) och som en oljemålning 

från samma år (Bild 22). Hon kan ha utfört mer motiv inom detta område under akademitiden 

117Harris, Elree I & Scott, Shirley R: A Gallery of Her Own. An Annotated Bibliography of Women in Victorian  
Painting, London 1997, sid 55

118 Jolin, Ellen, “Anna Nordgren”. Hertha 1916 sid  316
119 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
120 Hultmark, Emil: Kungl. Akademiens för de fria konsterna utställningar 1794 – 1887: Förteckning över  
konstnärer och konstverk, Stockholm 1935, sid 560
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men sedan hon lämnade den har jag inte inte funnit något som kan hänföras till den 

motivkretsen. Det var tydligen inte något som föll henne i smaken. 

Litterära motiv

Det verk som Anna Nordgren ställde ut på Grosvenor Gallery 1890 gav hon titeln Springtime 

(Bild 15). Det föreställer en man och en kvinna i ett kök som sitter vid ett bord framför ett 

fönster, ljuset från fönstret lyser upp i rummet. Kvinnan arbetar med att diska medan mannen 

lägger armen på bordet, lutar sig fram och söker kontakt med henne. Ett frieri i vårens tid? 

Målningen fick en bra placering under utställning och detta medförde att många skribenter 

skrev om verket. Berättade om dess romantiska och poetiska innehåll. I en artikel i The World 

gjordes associationen till den amerikanske poeten James Russell Lowells poem The Counting

´ of Hulda och kritikern i tidningen skrev att det vore en passande titeln på Nordgrens verk, 

artikeln fortsatte 

… so entirely does the picture seem to embody the spirit of Mr Lowell's delightful little poem. In simplicity of 

treatment, in excellence of drawing and composition, and, above all, in the truthful sense of diffused sunlight 

and atmosphere. 121

Poemet var välkänt och det finns all anledning att tro att Anna Nordgren kan ha känt till  

dikten och inspirerats av den. Hon var beläst och litterärt intresserad.

121 Urklipp från The World 14 maj 1890. Klippbok. Privat arkiv

Bild 22:  Anna Nordgren: Moses utsättes  
af sin moder Jochebed. Olja på duk, 
1874. 94 x 71 cm.

Bild 23: Anna Nordgren:  Moses 
utsättes af sin moder Jochebed. 
Blyerts. 29 x 25 cm. Privat ägo.
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   Det finns även andra verk av henne som kan ges liknande förklaringar. På Royal Academy 

ställde hon 1893 ut en olja som hon gav titeln There was no room for them. En kvinna med 

sitt barn vilar på en bänk i ett stall, klädseln är enkel, rummet endast upplyst av en svagt 

lysande lykta. Situationen påvisar att den fattige inte är välkommen in i den varma stugan, det  

fanns ingen plats för dem där. En målning som väckte uppmärksamhet för sin sociala realism. 

Flera tidningar gjorde liknelser med den kristna berättelse om Jesusbarnets födelse i krubban, 

där fanns inte heller plats i härberget.122 Anna Nordgren var troligen inte kristet troende i 

någon traditionell bemärkelse utan hon använde förmodligen detta välkända tema för att  

berätta om förhållanden som hon självt upplevt och som hon ville skapa uppmärksamhet 

ikring. I samma tidningsreferat beskrivs Anna Nordgren som en trolig socialist. 

Porträtt – landskap – stilleben. 

Dessa motivval grupperar Yeldham till en gemensam kategori. Det första som kan noteras här 

är att jag inte funnit ett enda verk av Anna Nordgren där motivet är ett stilleben. Hon kan 

kanske har gjort något som en del i en utbildningssituation men återkom i så fall aldrig till det  

senare i livet. Inom kategorierna porträtt och landskap återfinner vi dock en stor del av Anna 

Nordgrens produktion. Porträtt målade hon både av sina vänner men också på beställning som 

ett levebröd. Landskap har alltid funnit en plats i hennes måleri. Ståendes för sig själv eller 

som en del i ett figurativt måleri. För att ge närvaro i motiv, skapa en stämning. Tidig fick hon 

en känsla för naturen och att få vistas i där. Något som påverkade henne och hennes lust att 

måla av den.

Figurativa motiv

Inom denna område kan man sammanföra en stor del av det Nordgren målade. Eftersom det 

mesta av hennes verk inte finns förtecknade eller samlade i olika kända sammanhang utan 

oftast bara som ett namn eller titel i en katalog så är hennes sätt att namnge sina målningar  

stor hjälp vid klassificering. Anna Nordgren valde ofta ett både beskrivande men samtidigt 

humoristiskt sätt att namnge sina verk. Även tidningsreferaten berättade ofta om motivet och 

bildens komposition, möjligheterna till att fotografisk återge en bild var begränsade och var 

vid den här tiden fortfarande en kostsam teknik. 

   Med titlar som A little Maid (Bild 57), Music in a Cottage, Goose Girl, The Letter (Bild 

45), Young girl sewing beneath a tree (Bild 29) så förklaras motiv med kvinnor i olika roller 
122 Urklipp från the Womens World  20 maj 1893. Klippbok. Privat arkiv. 
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som hembiträde, spelandes på ett piano, vaktandes gäss, skrivandes ett brev eller syendes. 

Det som Yeldham närmast kallar för kvinnligt vardagsliv. Anna Nordgren återkom ofta till 

denna motivkategori i sitt måleri.

   Nästa delkategori som Yeldham nämner, ger hon namnet kvinnligt konstnärskap. När 

motivet visar på och framhäver en kvinna i rollen som konstnär. Ett självporträtt hör 

naturligtvis till denna grupp men också när en kvinnlig konstnär blir avbildad i sin yrkesroll. 

Anna Nordgren målade flera självporträtt vid olika tidpunkter i sitt liv både som ung och som 

gammal. Ingen av dessa visar på hennes yrkesroll i motivets komposition. Ingen målarrock, 

ingen duk, inga färger eller penslar finns avbildade. I stället självporträtt som närmast 

uppvisar hennes egen kvalitet i att fånga ett ansikte, en person, i en avbildning. Anna 

Nordgren har dock målat en en bild av en kvinnlig konstnär i arbete (Bild 24). En 

friluftsmålare. En liten oljemålning, närmast en skiss, en kvinna framför ett staffli och under 

ett parasoll som skydd mot solen, målandes på en strand. 

   Utan tvekan hamnar majoriteten av Anna Nordgrens måleri under den sista av Yeldhams 

delkategorier, arbetarklassens vardag. Inom den rubriken kan inrymmas det genremåleri som 

hade sin upprinnelse i den akademiska utbildningens förkärlek för allmogeinteriörer. Ett 

idylliskt motiv som förmedlar en känsla av lycka och harmoni. Rättvikskulla vid spisen, The  

Hymn (Bild 51), From Dalecarlia, Gumma vid spinnrocken (Bild 53) är exempel på detta 

Bild 24:  Anna Nordgren: 
Friluftsmålaren. Olja på pannå, 
23 x 14 cm. Privat ägo.
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motivval. De svenska konstnärer som gick på akademin under denna period kom alla att vid 

något tillfälle måla detta motiv. De flesta av dem övergav det och fick andra ideal och 

inriktningar men Anna Nordgren kom att fortsätta med att måla dessa interiörer och ställde ut  

sådana även i England.

   Under tiden i England utvecklade dock Anna Nordgren ett mer socialt realistiskt skildrande 

av de fattigas miljöer. En berättande som förmedlade en känsla av vanmakt och hopplöshet.  

Visade på kampen för överlevnad hos de ensamma och utstötta. Nordgren levde själv under 

längre tider tillsammans med de människor hon skildrade, fiskare och bönder. Hennes 

målande blev en del i det sociala engagemang hon kände för. Av verk som hon ställde ut var 

Rest (Bild 18), A Mother (Bild 17), Homeless, There was no room for them, Mother and 

Child, By the Stove (Bild 19) några exempel på detta.

  Barn förekommer ofta i Nordgrens verk. Barn i arbete, barn som leker, barn i moderns famn, 

barn i trasiga kläder. Barn väcker empati. Försörjningsbördan kunde tidigt påtvingas barn, 

något Nordgren visade både i bildkomposition och också i sättet att namnge ett verk.  Little  

Industry kallade hon en liten målning av ett barn som sitter på ett bord och stickar (Bild 25). 

Ett arbete som förmodligen bidrog med en liten men nödvändig del till familjens försörjning. 

   I bilaga 11.2 finns en förteckning över Anna Nordgrens verk utställda utanför Sverige. 

Verken är inordnade kronologiskt efter första gången de ställdes ut.

5.2.3 Influenser

Vilka influenser hade Anna Nordgren i sitt måleri? Kan man se förändringar över tiden och 

påverkan från lärare, konstnärskollegor. Fick de samtida trenderna och de nya konstnärliga 

inriktningarna henne att förändra sig?

Bild 25:  Anna Nordgren: Little Industry. Olja på pannå, 
20 x 29 cm.
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I den tidningsintervju hon gav 1907 för Öresundsposten kommer hon själv in på frågan och 

gav svaret

… allt det nya blef man i tillfälle se och studera, hur det kom och gick, stiliseringar, punkteringar, symboliken. 

Vid sidan av allt detta, som för det mesta lämnade mig tämligen oberörd, såg jag dock mycket som jag lärde 

och älska. Många inriktningar ha också min fulla sympati, ehuru jag själf ej praktiserar dem. 123

En förklaring som kan tolkas på många sätt. Ett både ja och ett nej på frågan om hon 

påverkades. Man kan påverkas via att kanske omedvetet låna stiluttryck, motivkomposition 

och teknik för tillämpa i sitt måleri utan att ge avkall på den egna inriktning, på det man tror  

på. En annan form av påverkan är att göra ett medvetet val i att tro på något nytt, något 

annorlunda mot det man hittills trott på. 

   Den påverkan som kan ses hos Anna Nordgren är i så fall den förstnämnda. Den indirekta 

där man kan förändra sin färgbehandling, bildkomposition och tekniken i penselföring och 

applicering av färgen på duken men inte förändra det budskap man vill förmedla i motivval 

och innehåll. Det visade Nordgren tidigt i exempelvis några snabbt fångade studier av sina 

syskonbarn som hon målade när hon 1876 återkom till Sverige efter sin första tid i Paris (Bild 

26 och 27). Ett närmast impressionistiskt uttryck. Påverkan från det franska måleriet är 

tydligt. Den ljusare färgskalan, den skissartade, bredare penselföringen och de rena färgerna. 

Ett porträtt som berättar något.

    Anna Nordgren har själv nämnt den inverkan som hennes lärare Robert-Fleury haft på 

henne. En annan fransk målare som Nordgren måste ha studerat och tagit till sig intryck ifrån 

är Jules Bastien-Lepage  (1848 -1884). Han var en nära vän med Nordgrens kurskamrat från 

123 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.

Bild 26:  Anna Nordgren: Ivar syr. 
Olja på duk, 23 x 17 cm. Privat ägo.

Bild 27:  Anna Nordgren: Gertrud stickar. Olja på 
pannå, 17 x 25 cm. Privat ägo. 
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Academié Julian, Marie Bashkirtseff och det är troligt att även Anna Nordgren kände honom. 

Han var känd för sina realistiska bondeskildringar och porträttmåleri. Han tillämpade vanligen 

en återhållsam färgskala och komponerade ofta sina motiv med en hög horisontlinje. Något 

som kan återfinnas i Nordgrens måleri. En hög horisontlinje ger betraktaren av ett verk 

intrycket av att stå och blicka ner på motivet, ger en känsla av överhöghet inför de personer 

och den situation som avbildas. Ett sätt att förstärka ett maktförhållande mellan de fattiga,  

utslagna som visas  i bilden och de som befinner sig avstånd och betraktar situationen som 

återges.

   Anna Nordgren berömdes ofta för en mjuk färgskala och ett återhållsamt valörmåleri i 

gråtoner. En lyrisk stämning och dämpad ljusskildring i interiörbilderna.124 En gång när hon 

återkom till Academié Julian i Paris efter en vistelse hemma i Sverige och träffade sin lärare,  

Tony Robert-Fleury, så visade hon upp några arbeten som föreställde interiörer från Dalarna. 

Fleury påpekade då att hon måste vara influerad av Joseph Israels arbeten. Nordgren svarade 

att hon inte visste vem han var och aldrig sett något arbete av honom. Joseph Israels (1824 – 

1911) en holländsk målare som vid den här tiden var aktiv i Paris. Målade återhållsamma 

interiörbilder i en återhållsam färgskala. Ställde ut på Parissalongen. Anna Nordgren 

konstaterade sedan hon studerat några verk av Israels att de andligen var släkt med 

varandra.125

   Även i Nordgrens porträttmåleri och landskapsmåleri blir det franska inflytande påtagligt.  

Där kunde hon dock använda en kraftigare färgsättning än i interiörbilderna. Porträtten Dam 

med parasoll (Bild 28)och A young girl wearing a pink dress (Bild 29) liksom Engelskt  

landskap (Bild 30) är exempel där Nordgren vågade använda färgen.

   Vilken roll spelade utbildningen vid den svenska Konstakademien för henne? Det idylliska 

genremåleri hon höll fast i form av allmogeinteriör är väl närmast ett arv från akademin. Hon 

återkommer emellertid ofta till Johan Boklund, professor vid akademin och en av hennes 

lärare där. Boklund höll ofta kontakt med sina elever efter akademitiden och stöttade och 

uppmuntrade dem. Anna Nordgren minns honom som den som följde hennes studier och 

uppmuntrade henne. Hon minns när hon första gången skulle måla efter modell och Boklund 

kom fram till henne och sa

Ja – det är nu inte så lätt det här, men stå nu inte och såsa ihop det! Där i pannan är ljuset – se noga efter, tag 

så färgen och lägg den där och låt den ligga! 126

124 Svenskt konstnärslexikon (SKL) del IV, sid 235
125 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
126  ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
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Från denna min första lektion fick jag mitt sätt att måla mindes hon senare i livet. 127

   Ett genomgående drag hos Anna Nordgrens måleri är, enligt min mening, att det är svårt 

med enbart bilden som utgångspunkt kunna tidsdatera ett verk av henne. Hon ändrade inte sitt 

sätt att signera, hennes motivval och sätt att uttrycka sig är tidslöst och förblev det konstant 

över tiden. 

 

127  Jolin, Ellen. ”Anna Nordgren”. Hertha 1916 sid 316

Bild 28: Anna Nordgren: Dam med parasoll. 
Olja på duk. 85 x 63 cm.

Bild 30: Anna Nordgren: Engelskt landskap. Olja på duk, 
46 x 62 cm. Privat ägo.

Bild 29: Anna Nordgren: Young girl wearing a 
pink dress. Olja på duk, 57 x 46 cm. 
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Bild 31: Anna Nordgren: I blåst. Olja på duk, 44 x 68 cm. Privat ägo.

Bild 32: Anna Nordgren: Landskap vid  
vatten. Olja på duk, 21 x 27 cm. Privat ägo.

Bild 34: Anna Nordgren: Landskap med björkar. Olja på duk. Privat ägo.

Bild 33: Anna Nordgren: Landskap med 
kvinna vid damm. Olja på duk, 19 x 27 cm. 
Privat ägo.
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Bild 35: Anna Nordgren: Pojke som metar vid  
en damm. Olja på duk, 36 x 43 cm. Privat ägo.

Bild 36: Anna Nordgren: Gammal lantgård, Småland. 
Olja på duk, 42 x 64 cm. Privat ägo.

Bild 37: Anna Nordgren: Ung flicka,  
Bohuslän. Oljemålning.

Bild 38:  Anna Nordgren: In the Snow. 
Akvarell, 43 x 33 cm. Privat ägo.

Bild 39: Anna Nordgren: Syende 
flicka. Olja på duk, 1879, 72 x 58 cm. 
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Bild 40:  Anna Nordgren: Young girl sewing beneath a tree. Olja på duk, 1892, 35 x 
64 cm.

Bild 41:  Anna Nordgren: Enjoying the sunshine. 
Olja på pannå, 18 x 25 cm.

Bild 42:  Anna Nordgren: Flicka i gräset. 
Olja på pannå, 1890, 22 x 27 cm. Privat ägo

Bild 43:  Anna Nordgren: 
Piprökande fiskare. Olja på 
pannå, 29 x 21 cm.

Bild 44: Anna Nordgren: 
Asleep. Olja på pannå, 21 x 16 
cm.
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Bild 45:  Anna Nordgren: Amerikabrevet (The Letter). Olja på duk.77 x 105 cm.

Bild 46: Anna Nordgren: Interiör med syende  
äldre kvinna. Olja på pannå, 1887, 25 x 20 
cm.

Bild 47:  Anna Nordgren: Strandparti med flicka samt  
gosse med segelbåt. Olja på pannå, 23 x 32 cm. 
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Bild 48: Anna Nordgren: Irländsk dam. Olja på 
duk, 1888, 88 x 58 cm. Privat ägo.

Bild 49: Anna Nordgren: Läsande kvinna. Olja 
på duk, 1881, 106 x 71 cm. 

Bild 50: Anna Nordgren: Flicka på åsna. Olja 
på duk, 1887, 83 x 59 cm. Privat ägo.

Bild 51: Anna Nordgren: The Hymn. Olja på duk, 
1883, 87 x 65 cm.
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Bild 52:  Anna Nordgren: Gosse framför brasa. 
Olja på duk. Privat ägo.

Bild 53:  Anna Nordgren: Gumma vid  
spinnrocken.  Akvarell, 59 x 45 cm. 

Bild 54:  Anna Nordgren: Flicka som ror. Olja på duk, 1884, 51 x 64 cm.
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Bild 55:  Anna Nordgren: Damporträtt. Olja på 
duk. Foto från katalogen till Opponenternas  
utställning september – oktober 1885.

Bild 56:  Anna Nordgren: A portrait. Olja på 
duk. Utställd på 91 Art Club 1896, fotografi 
från The Artist july 1896. 

Bild 57: Anna Nordgren: A Little 
Maid. Oljemålning. Utställd på New 
Gallery 1896. Fotografi. Privat ägo.

Bild 58:  Anna Nordgren: Baby. Oljemålning. Utställd 
på Walker Art Gallery, Liverpool 1891. Fotografi från 
The Queen 1892.
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6 Hemkomsten

6.1 Den svenska konstvärlden vid sekelskiftets början

Opponentrörelsen och den skrivelse som författades 1885 med krav på förändrade villkor och 

undervisningsformer på Konstakademien vann inget gehör hos de styrande. Reformförslagen 

avvisades. Krav på förändrade villkor för konstnärerna och den grundläggande utbildningens 

inriktning och former var inget unikt för Sverige, det förekom på flera ställen ungefär 

samtidigt i Europa. Den obefintliga eller närmast avvisande reaktionen i Sverige ledde 

emellertid till bildandet av Konstnärsförbundet 1886 där de flesta av de konstnärer som 

undertecknade skrivelsen blev medlemmar. Konstnärsförbundet kom därefter att ha årliga 

utställningar med medlemmarnas verk. 1891 startade man en egen konstskola med en 

utbildning som konkurrerade med Konstakademiens. Konstnärsförbundet kom att vara en 

maktfaktor i den svenska konstvärlden under lång tid framöver och kom under början av 

1900-talet att konsolidera sin ställning som ledande konstnärsgruppering. 

   Svenska Konstnärernas Förening bildades 1890 för att verka för bättre 

utställningsmöjligheter för samtliga konstnärer oavsett om de tillhörde Konstnärsförbundet 

eller hade sin bakgrund i Konstakademien och den utbildningen.128 Föreningen anordnade 

årliga utställningar med stort deltagande.    

   Den dominerande inriktningen av det måleri som visades vid sekelskiftet var ett 

stämningsmåleri med ett nationalromantiskt och ofta ett symboliskt innehåll. Starka nationella  

strömningar lyfte fram det svenska landskapet och folklivet. Skymningsmotiv och 

solnedgångar dominerade. Symboliska inslag som att visa sagomotiv, det inte synbara men 

levande i folktron avbildades. Näcken som spelar, älvorna som dansar. 

6.2 Utställningar, kritiker, bemötande, besvikelse

Under tiden utomlands kom Anna Nordgren ändå att ställa ut i Sverige. Hon var en 

regelbunden besökare här, oftast på västkusten, och återkom regelbundet till utställningar 

framför allt i Göteborg. Hon var initialt en av undertecknarna av opponentskrivelsen 1885 och 

blev sedan medlem i konstnärsförbundet där hon ställde ut i förbundets regi vid några 

tillfällen i slutet av 1880-talet. Därefter verkade hon tappa intresset för förbundet och dess 

128 Fare, Stella: 100 år, Svenska Konstnärers Förening, Stockholm 1990, sid 9
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utställningar och blev 1896 av med sitt medlemskap på grund av sin inaktivitet i att bidra till  

förbundets utställningar.129 

   Anna Nordgren blev i stället medlem i Svenska Konstnärernas Förening i vars regi hon kom 

att regelbundet ställa ut fram till 1912. 

   Efter att den första tiden i Sverige bott i Göteborg flyttade hon vid sekelskiftet 1900 till  

Stockholm och fick hyra en ateljé på Näckströmsgatan 3, där konstnären August Malmström 

tidigare hade bott. På den adressen levde Anna Nordgren i flera år. I samma trappuppgång 

bodde konstnärinnorna Ester Kjerner och Eva Bagge. Tillsammans genomförde de en 

samlingsutställning våren 1907 på Konstakademien i Stockholm. Nordgren ställde ut 27 verk, 

porträtt men också landskap och interiörmotiv från sin vistelse i England och Frankrike. 

Samma utställning genomfördes även senare samma år på Ateneum i Helsingfors. Både 

Kjerner och Bagge var utbildade på Konstakademien och hade inte gått i konstnärsförbundets 

skolor. 

129 Strömbom, Sixten: Konstnärsförbundets historia. Vol 2, Stockholm 1945, sid 98

Bild 59:  Fotografi som visar Anna Nordgren, Eva Bagge och 
Esther Kjerner i samband med den gemensamma utställningen 
1907. Privat ägo.



     79

   Om man går igenom kritiken från de utställningar Nordgren deltog i så var den, i de referat 

jag sett, överlag positiv. När tio svenska konstnärinnor ställde ut 1901 i Konstförenings lokal i 

Stockholm skrev signaturen Eko i tidskriften Dagny 1901 ett par sidor om enbart Anna 

Nordgren.  Hon skriver 

…. man får en fraiche förnimmelse av en för våra Stockholmsutställningar ny konst  … 130

och hon imponeras av bredden i Nordgrens mångskiftande och produktiva konstnärskap och 

skriver att i sina landskap inlåter Anna Nordgren sig ofta i ett spirituellt resonemang med 

naturen. 

    Signaturen T.K. skriver i Dagny 1909 om den kvinnliga konsten på Svenska konstnärernas 

förenings utställning att Anna Nordgren har ett utmärkt välmålat porträtt av en äldre dam 

kanske det bästa av de utställda verken av de kvinnliga konstnärerna men illa placerat.131

   I samband med den internationella konferenser för kvinnlig rösträtt som ägde rum i 

Stockholm 1911 fanns en utställning av svenska kvinnliga konstnärer där Anna Nordgren 

deltog. Signaturen E K-n berättar i Dagny 1911 om utställningen och inleder med att 

presentera Anna Nordgren som har en hel kortsida på utställningen till förfogande.132 Hennes 

målningar med känsliga och finstämda färgsättningar berömdes. 

   För Anna Nordgren var denna utställning speciellt viktig något hon berättar om i brev till sin 

systerdotter Gertrud.133 Hon ville deltaga och var engagerad i den kvinnorättsfråga som 

rösträtten innebar. I brevet nämner hon också att två tyska deltagare blivit förtjusta i några av 

hennes tavlor och som hon hoppades få sälja.

   Trots detta visade engagemang för utställningen och de positiva skriverierna hon fått, så 

kom hennes tid i Sverige att andas besvikelse. Något hon själv uttrycker i intervjuer där hon 

såg sig som en gammal kvinna, snart 60 år, som måste be om ursäkt för att hon målar något 

som retade konstkretsarna i Sverige. Utställningsmöjligheterna var få. Hon som var van att 

ställa ut, att uppskattas för sitt måleri, sitt motivval. En förklaring kanske kan hittas i referaten 

ovan, hon kom med en förnimmelse av något nytt. Hon målade inte nationalromantiskt, följde 

inte några trender. Hennes måleri passade förmodligen inte in i den gällande accepterade 

huvudfåran i det konstnärliga uttryckssättet i Sverige då. Hon blev sämre placerad på 

utställningarna, fick inte plats ”på linjen”.

130 Eko (sign), “Tio konstnärinnors utställning”. Dagny, 1901:3, sid 68
131 T.K. (sign), “Den kvinnliga konsten på Svenska Konstnärernas förenings utställning”. Dagny 1909:30, sid 365
132 E. K-n. (sign), “Kvinnliga konstnärers utställning”. Dagny 1911:24, sid 282 
133 Brev till systerdotter Gertrud daterat 11 maj 1911. Brevsamling. Privat arkiv.
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   I England befann hon sig mitt i de nätverk som formade det konstnärliga fältet. Hon var 

hemma bland aktörerna och spelade själv en aktiv roll i det. I Sverige fann hon förmodligen 

aldrig sin plats i de konstkretsar som bildade den svenska konstvärlden. Ett nätverk kan 

förstärka självkänslan hos de som är med men kan få motsatt effekt om man inte får tillgång 

till det.

   När Föreningen Svenska Konstnärinnor bildades 1910 blev Anna Nordgren aldrig medlem, 

hon som ett drygt decennium tidigare varit aktiv i att driva och bilda motsvarande föreningar 

på ett internationellt plan. Hon fortsatte emellertid att leva ett liv där resandet och även ett  

byte av boende kom att spela roll. Regelbundet besökte hon England och sina vänner där, 

åtminstone fram till 1912 då hon tackar sin systerdotter Gertrud för hennes hjälpsamhet i 

samband med ett Londonbesök.134 Gertrud bodde i London. 

   Anna Nordgren flyttade ett par gånger i Stockholm, från Näckströmsgatan 3 till 

Drottningholm, sedan till Observatoriegatan 8 för att i oktober 1912 flytta till Lund. Efter 

knappt ett år i Lund flyttade hon slutligen till Skara där hon blev kvar.

   Hon fortsatte hela tiden att måla, när hon avled i Skara i september 1916 fanns ett 

ofullbordat porträtt av en kvinna på staffliet. Målningen stannade vid en disig färgvision.135    

7 Anna Nordgren i konsthistorisk belysning

7.1 Anna Nordgren i konstlitteraturen

7.1.1 Konsthistoriska samlingsverk

Vad som i en framtid kommer att vara den historia som berättas om en viss tid, en viss 

företeelse eller ett visst konstnärskap bestäms i stor utsträckning av vad som dokumenteras i 

samtiden.  Biografier som skrivs, dagböcker och brev som sparas, vardagshändelser som 

noteras i skrift. En konstnärs verk katalogiseras och utställningar dokumenteras. 

Konsthistorien skrivs ner efter samtidens värderingar och författarens prioriteringar. 

Omvärderingar av historien sker kontinuerligt men baseras oftast på att man ser på redan 

existerande fakta med nya ögon och andra utgångspunkter.

   Anna Nordgren dokumenterades inte under sin livstid och knappast senare heller. Ingen 

biografi finns skriven, ingen sammanställning över hennes verksamhet finns nedtecknad. 

134 Anna Nordgren i brev till systerdottern Gertrud 1912. Brevsamling. Privat arkiv.
135 Forendal, Per: Anna Nordgren – Kvinna och konstnär för 100 år sedan, sid 16
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Någon överblick över vad hon målade är inte gjord. Hon dokumenterade inte själv någonting, 

i varje fall inte något som finns bevarat. Varför intresserade sig ingen för henne i hennes 

samtid? Det var då som hennes framgångar fanns. Var hon på ”fel” plats eller var det för hon 

var kvinna?

   Det mest omfattande konsthistoriska verken från förra sekelskiftet är Georg Nordensvans 

Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet I – II, som utkom i sin sista 

upplaga 1925. Där omnämns Anna Nordgren på tre ställen med några korta ord. Det första är i 

en uppräkning av svenska konstnärer som ställde ut på Parissalongen 1880 och 1881. Det 

andra gäller en lista över de som undertecknade opponentskrivelsen 1885 och i det tredje är 

under en egen rubrik där hon beskrivs som en porträttmålare som varit verksam i Frankrike 

och England under en längre tid, sammanlagt två rader.136 När bokens första upplaga kom ut 

var hon i England och hade sina framgångar, när den sista upplagan av boken kom var hon 

avliden sedan tio år. Tiden i England förblev okänd i den svenska konsthistorien. 

    I Svensk Konsthistoria av Axel Romdahl och Johnny Roosval från 1913 är hon inte 

omnämnd.

   I det stora samlingsverket Signums svenska konsthistoria, konsten 1845 – 1890 från 2000 

finns hon inte heller med.  Den senast skrivna berättelsen om den svenska konsthistorien som 

täcker den aktuella perioden är Konst och visuell kultur i Sverige, 1810 -2000 från 2007. Där 

omnämns hon som en kvinnlig konstnär som efter studier i Paris flyttade till London, gjorde 

sig ett namn och deltog flitigt i utställningslivet. Vilket onekligen stämmer. 

   Under de sista decennierna har en hel del forskning kring kvinnliga konstnärer från 1800-

talet bedrivits av främst Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmäster. Böcker har skrivits som 

placerar in dessa konstnärer på en mer rättvis nivå i den svenska konsthistorien. Nytt 

grundmaterial som brev och dagböcker har tillfört ny kunskap. Utställningar har genomförts. 

Anna Nordgren finns naturligtvis med i denna historieskrivning. Hennes verk har visats på 

utställningar.

7.1.2 Konstnärslexikon 

I referenslitteratur finns hon oftast med. Det gäller såväl internationell som svensk. Svenskt  

Konstnärslexikon är att betrakta som ett standardverk vad gäller svenska konstnärer 

verksamma åtminstone fram till 1960-talet då den sista upplagan av boken kom ut. Boken 

utgavs i fem band och innehåller omfattande textmaterial om konstnärerna. Uppgifter där kan 

136 Nordensvan, Georg: Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet Del II, sid 246, 254 och 374



     82

sägas vara normgivande vad gäller den kunskap som finns, beskrivningarna återanvänds i 

andra böcker och används även flitigt i samband med handel med konst som till exempel i 

auktionsbeskrivningar. 

   Anna Nordgren har där givits en ganska omfattande beskrivning, det berättas om hennes 

bakgrund, hur hon började måla men även att hon hade en framträdande plats bland de 

kvinnliga engelska konstnärerna och att hon på de stora salongerna i London visade en rad 

goda arbeten som ofta omnämndes i de ledande konstkritikernas utställningsöversikter. 

Hennes motivval och teknik analyseras på ett positivt och uppskattande sätt. 

   Även i internationella konstnärslexikon och konstnärsöversikter återfinns hon.  I 

utställningsöversikter som Algeron Graves: Dictionary of Artists, who have exhibited works  

in the Principal London Exhibitions from 1760 to 1893 (1901) och  The Royal Academy of  

Art. A complete dictionary of contributors and their work from its foundation sin 1769 to  

1904 (1905) liksom i The dictionary of portrait painters in Britain up to 1920 av Steward & 

Cutten (1997) så återfinns hon. I Johnson, J & Greutzner, A: The Dictionary of British Artists  

1881-1940 (1984) uppräknas hon närmast som en engelsk konstnär. Anna Nordgren återfinns 

även som en av de som ingår i den grupp av konstnärer som verkade i Newlyn, Cornwall 

under sista decennierna av 1800-talet, Bednar, George: Every corner was a picture, 50 artists  

of the Newlyn Art Colony 1880-1900 (1999). 

7.2 Anna Nordgren på konstmarknaden 

Ett annat perspektiv på en konstnärs eftermäle är att se på hur en konstnär värderas på en 

andrahandsmarknad. När verken säljs på auktion, via konsthandel eller som en rent privat 

försäljning. En värdering som kan visa på stora variationer över både tid och plats och vem 

som säljer. Tycke och smak förändras över tiden, samlare och olika inredningstrender kommer 

och går. Konstnärer som har en lokal förankring värderas och betalas bäst på en lokal 

marknad. Detta gäller även på ett nationellt plan. Svenska konstnärer har med några få 

undantag en begränsad internationell marknad. 

   Vad bestämmer priset på en auktion? Det enkla svaret är att marknaden bestämmer priset  

och det är naturligtvis sant. Klubbslaget stannar så högt som någon är villig att betala. Vilken 

auktion som en vara säljs på är dock också en faktor som kan påverka slutpriset. Ett föremål 

som säljs på en kvalitetsauktion som riktar sig till en internationell publik får automatisk en 

kvalitetsstämpel på sig och kan också förväntas få ett högre pris än om föremålet sålts på en 
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vanlig stadsauktion. På en kvalitetsauktion tas bara in föremål av kända namn eller föremål 

som bedöms ha en unik och hög kvalitet i något hänseende. Föremålen presenteras mer 

informativt i katalogen. Proveniensen är också viktig att redovisa. Den information som skrivs 

om föremålet hämtas då vanligen från öppna källor. När det gäller svenska konstnärer då 

vanligen från Svenskt konstnärslexikon (SKL) I – V.  

   Jag har under många år följt auktionsmarknaden och har erhållit en god kännedom om 

konstförsäljningen och hur en andrahandsmarknad värderar olika konstnärer och stilepoker. 

Anna Nordgren var mycket produktiv under sin livstid och förekommer också i en ganska stor 

omfattning på denna marknad. Hon återkommer vanligen på kvalitetsauktioner. Det finns ett  

antal databaser tillgängliga via Internet som registrerar konst som sålts främst där. Vid en 

genomgång av de senaste decenniernas försäljningar via dessa databaser återfinns ett åttiotal 

verk av Anna Nordgren. Det verkliga antalet försålda verk av henne är dock betydligt större 

eftersom inte alla auktioner registreras i databaserna speciellt inte de alltmer vanliga  

nätauktionerna. Förutom dessa databasuppgifter har jag själv noterat ytterligare ett tjugotal  

försäljningar av hennes verk via att gå igenom även äldre auktionskataloger främst från 

Bukowski och Stockholms Auktionsverk. En stor del av hennes målningar finns utomlands, 

främst i England men även på Irland och i Frankrike. Närmare en tredjedel av 

försäljningsnoteringarna är från utländska auktionsverk. Den högsta notering jag funnit på ett 

av hennes verk är Young girl sewing beneath a tree (Bild 29) som i november 2000 på 

Phillips, London klubbades för ca €20000. 137  

   En inte helt ovanlig företeelse på auktionsmarknaden är att konst köps och säljs på 

spekulation. Det kan handla om att någon tycker att budgivningen stannar lågt, bjuder över 

och köper föremålet och hoppas kunna sälja det vid ett senare tillfälle. Man räknar med att få 

bättre betalt via att sälja hos ett annat auktionshus och på en annan marknad. En tavla kan 

köpas billigt i Stockholm och säljas dyrt i New York om bara konstnären är känd och 

efterfrågad på den marknaden. Ett exempel på detta och som samtidigt visar på att Anna 

Nordgren är internationell känd är ett verk som först såldes på Bukowski i maj 2002, Två 

flickor hand i hand, motiv från Bretagne och som klubbades för $1156. Nästa gång denna 

tavla dök upp på en auktion var i maj 2004 då på Stockholms Auktionsverks kvalitetsauktion 

och namngavs då Flickor på stranden. Vi det tillfället klubbades den för $2778. Den tredje 

gången den såldes var ett halvår senare i oktober 2004 då verket såldes på Sothebys i New 

137 Uppgifter om auktionsförsäljningar har hämtats från < http://artsalesindex.artinfo.com/asi/search.action > ; < 
www.artprice.com > ; < www.findartinfo.com > 2010-11 -10

http://www.findartinfo.som/
http://www.artprice.com/
http://artsalesindex.artinfo.com/asi/search.action
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York under namnet, Deux fillettes au bord de l'eau (Bild 60), klubbslaget föll då på $8000.138 

En stort internationellt auktionsbolag på en annan marknad innebar en sjudubbling av värdet 

på Anna Nordgrens tavla. Idag uppges tavlan finnas i en ’public collection’ i New York.139

   Den ovan nämnda tavlan är förmodligen identiskt med ett verk, The Toilworn Sisters, som 

Anna Nordgren först ställde ut på Royal Academy 1896, senare under hösten även på Royal 

Society of Artists i Birmingham. Vid den senare utställningen begärde hon £50 för tavlan. 

Eftersom den inte har återkommit i utställningssammanhang senare såldes den troligen då. 

   Under sin tid i London ställde Anna Nordgren ut över två hundra olika verk. Hon gav dem 

oftast ett unikt och ofta mycket personligt namn, ett namn som både associerade till plats och 

till motiv. En humoristisk underton fanns ibland som när hon kallade en tavla som visade på 

ett barn som satt på ett bord och stickade för The Little Industry (Bild 25).140 I det fallet satt en 

utställningsetikett kvar på baksidan av tavlan när den såldes på en auktion och på så sätt var 

namnet bevarat. 

  En del av de målningar som Nordgren visade i England har i nutid kommit ut på 

auktionsmarknaden. Ett exempel på detta är målningen A Mother (Bild 17) som Anna 

Nordgren ställde vid flera tillfällen bland annat på New Gallery 1892 och som omnämndes i 

pressen i mycket positiva ordalag som en realistiskt studie av en fattig mor med sitt barn på 

138 <  http://artsalesindex.artinfo.com/asi/search.action > 2010-12-29
139 < http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=5811 > 2010-12-29
140 < http://www.lawrences.co.uk/Catalogues/fs161009/page17.html > 2010-12-29,  lot 3069

Bild 60:  Anna Nordgren: Deux fillettes au bord de l'eau. Olja på duk, 77 x 
105 cm. 

http://www.lawrences.co.uk/Catalogues/fs161009/page17.html
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=5811
http://artsalesindex.artinfo.com/asi/search.action


     85

armen. Den målningen såldes i maj 2002 på Uppsala Auktionskammare. Den klubbades då för 

16000 sek. I en engelsk utställningskatalog från 1892 framgår att Nordgren begärde £157 för 

den, vilket motsvara ca 160000 sek i dagens penningsvärde.141 Hon sålde dock aldrig den utan 

målningen stannade inom släkten. 

  De försäljningspriser som uppnåtts av Anna Nordgren uppvisar en mycket stor spridning. 

Från något hundratal kronor till ett antal hundratusen. Generellt har de högsta värdena 

uppnåtts vid försäljning i England. En av orsakerna till denna stora spridning är säkerligen att 

hon är odokumenterad, det finns ingen biografi nedskriven, ingen samlad bild över hennes 

produktion och val av motiv. Varje objekt som dyker upp på marknaden får bedömas för sig 

självt. Utan att kunna sättas in i ett sammanhang och utan kunskap om när och var och under 

vilka förutsättningar verket tillkommit.  Trots detta så återkommer Anna Nordgren på 

internationella auktioner där enbart det bästa tas in. En kvalitetsmarkering.

7.3 Anna Nordgren på museum

7.3.1 I Sverige

Anna Nordgrens representation på svenska konstmuseer är synnerligen begränsad. 

Nationalmuseum ägde ingenting av henne när hon avled 1916. Året efter inköptes dock en 

målning,  Interiör (Bild 61), en man sitter vid ett bord och äter, ett svagt ljus strömmar in från 

ett fönster och lyser upp ansiktet på mannan.142 En allmogeinteriör och bildkomposition som 

ofta återkom i Anna Nordgrens målningar. Varför ett verk av henne införskaffades året efter 

141 Omvandling gjord via < www.historia.se > 2010-06-10
142 Nämndprotokoll 28 april 1917. Nationalmuseum. Stockholm.  

Bild 61:  Anna Nordgren: Interiör. Oljemålning, 47 x 63 cm. 
NM2055, Nationalmuseum, Stockholm.

http://www.historia.se/
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hennes död var kanske ett svar på den kritik som uppstod i eftermälet efter Anna Nordgren. 

Ellen Jolin frågar sig varför denna originella och i sin väg enastående konstnär inte är 

företrädd på Sveriges Nationalmuseum och skriver att man vill icke gärna tro att hennes kön 

kunnat spela någon roll vid bedömandet av hennes arbeten.143 Det inköpta verket kan dock 

knappast ses som helt representativt för Anna Nordgren och har bara vid något enstaka 

tillfälle visats. Den representerade Anna Nordgren vid den retrospektiva utställningen 1945 av 

opponenternas utställning 1885. Detta trots att den inte alls visades vid 1885 års utställning. 

Nationalmuseum avböjde 1891 även ett hembud på en Anna Nordgren tavla.144

 Nationalmuseum äger dessutom tre jultallrikar från Gustavsberg där motivet är hämtat från 

verk av Anna Nordgren. Tallrikarna utkom 1974 och donerades till Nationalmuseum år 2000.

  Göteborgs konstmuseum äger några tuschlaveringar av Anna Nordgren. Porträtt av några 

gummor. Lokalt i Västergötland finns hon representerad på Västergötlands museum i Skara 

med porträttet Kvinna i sorgflor (Bild 62) och på Falbygdens museum i Falköping med ett 

porträtt samt hennes första målning i olja.

   Dalarnas museum i Falun äger ett verk, Rättvikskulla vid spisen, en kvinna i rättviksdräkt 

sitter på en spiselhäll och stickar.

   Förutom ovanstående finns Anna Nordgren representerad i Bonniers porträttgalleri med sina 

porträtt av Carl Snoilsky (Bild 13) och Viktor Rydberg (Bild 63).

   Anna Nordgren var flitig som porträttmålare och flera av hennes porträtt återfinns 

förmodligen i mer eller mindre offentliga sammanhang, hos föreningar, i porträttgallerier.  

Någon totalöverblick över omfattningen har inte gått att uppnå.

143 Jolin, Ellen, “Anna Nordgren”. Hertha 1916 sid  317-318
144 Görts, Maria: Det sköna i verklighetens värld – Akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 1800-
talet (diss), Bjärnum 1999, sid 261

Bild 62:  Anna Nordgren: Kvinna i  
sorgflor, Olja på duk. Västergötlands 
museum, Skara.

Bild 63:  Anna Nordgren: Porträtt av Viktor 
Rydberg, Olja på duk, 1884. Bonniers 
porträttsamling, Stockholm.
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7.3.2 Utanför Sverige 

Det finns även verk av Anna Nordgren på några utländska konstmuseer. På Ateneum i 

Helsingfors finns porträttet av den finlandsvenske konstnären Berndt Lindholm (Bild 14). 

Nordgren målade det 1886 i Göteborg på beställning av den Finska konstföreningen. De 

kände varandra, både hade varit i Paris på 1870-talet och Lindholm kom sedan att bosätta sig i 

Göteborg och hämtade många motiv från västkusten, havet och den bohuslänska skärgården. 

Porträttet är utfört i pastell och visar Lindholm i sin roll som landskapsmålare och med sin 

kritpipa i handen.

  Två andra porträtt av Anna Nordgren som visar konstnärsvänner till henne finns på utländska 

museer. Porträttet av den rysk-ukrainska konstnärinnan Marie Bashkirtseff finns på 

Musee des Beaux Art’s i Nice (Bild 4) och pastellen av Contance Gore-Booth Markievicz 

(Bild 16) på National Gallery i Dublin. Båda två var nära vänner till Nordgren och 

målningarna utfördes troligen som vänporträtt. Det var vanligt att man anlitade vänner och 

kollegor som modeller. Det blev billigt och de fanns till hands när man behövde dem. Man 

kunde bjuda varandra på samma tjänst.

  På Museum of Fine Arts i Budapest finns ett verk av Anna Nordgren, Die weise Frau von  

Vanö, målad 1905. Verket kom till muséet via ett ungerskt dödsbo.145 Det ingår i en större 

samling skandinavisk konst som muséet äger. Vanö är en dansk ö på Jyllands västkust som 

Nordgren ofta besökte även sedan hon flyttat hem till Sverige igen.

   Även utanför Europa är Anna Nordgren representerad på konstmuséer. I Indianapolis 

Museum of Art i USA finns ett verk av henne, Rest (Bild 18). Motivet är en mor som håller 

sitt barn i famnen, ett motiv som speglar en situation i en fattig hemmiljö. Ångest och 

förtvivlan. Ett motivval Nordgren ofta återkom till. Verket inköptes i samband med 

världsutställningen i S.t Louis 1904 då hon tillsammans med andra svenska och 

internationella konstnärer ställde ut.

   Uppgifter om att hon även skall finns representerad i Tokyo, Japan har jag inte kunnat 

verifiera.146

 

145Matits, Ferenc: “Die skandinavischen hemälde der jahrhundertwende im museum der bildenden kunste zu 
Budapest”.  Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History, vol  63: 2, sid 132
146Jolin, Ellen, ”Anna Nordgren”. Hertha 1916 sid 317
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8 Diskussion och slutsatser

Mitt syfte med denna uppsats har varit att tydliggöra Anna Nordgrens roll i det sena 1800-

talets konstnärskretsar i främst England men också i viss mån Paris. Min utgångspunkt var att 

visa på att hon både blev accepterad och etablerad i det framväxande konstfältet men också att  

hon själv var aktiv i att utveckla och påverka det. För att kunna ge svar på detta måste ett antal 

frågeställningar besvaras. Hur framgångsrik blev hon, vilken roll spelade hon, vilka 

utställningar deltog hon i och hur bemöttes hon och hennes bildkonst?

Vilket konsthistoriskt erkännande har Anna Nordgrens fått var också en frågeställning som 

ställdes. I konstlitteraturen men också på konstmarknaden. Hur värderas hon där?

Framgångar och bemötande

Denna uppsats kan ur en viss synpunkt egentligen ses som två separata arbeten. Det första 

handlar om att ta fram fakta, gräva i arkiv, läsa brev, söka dokumentation som på något sätt 

handlar om Anna Nordgren. Sammanställa och katalogisera detta. Det andra blir att med 

utgångspunkt från detta material problematisera, analysera och ställa frågor. 

   Det har historiskt sett inte dokumenterats mycket om Nordgren, ingen biografi har skrivits, 

inga verksförteckningar upprättats. Anna Nordgren efterlämnade mycket lite bevarad 

information kring sig. Var hon bodde i London, när vistades hon på andra ställen för att måla, 

hur hennes ekonomi såg är exempel på frågor som inte haft något svar? Vilka utställningar 

deltog hon i och vad ställde hon ut? Hur bemötte kritikerna henne? Detta var utgångspunkten 

för mig när jag började söka informationen. 

   Min huvudsakliga ansats var att se Anna Nordgren som en konstnär som var helt beroende 

av att kunna försörja sig på sitt måleri. En egenföretagare i ett framväxande nätverk av aktörer 

som formade en konstmarknad där framgången inte var given. Kartlägga hennes nätverk och 

förstå hur aktörerna samverkade. Kunde hon leva det liv hon ville på sitt måleri?

   Vad har jag funnit och vilka slutsatser kan man dra av detta? Under perioden 1885 till 1902 

har jag dokumenterat över ett hundra olika utställningstillfällen som hon deltog i. Hon ställde 

ut tolv gånger på Royal Academy och nio gånger på Parissalongen. I övrigt var hon 

regelbundet representerad  på alla de större utställningarna i London men även på landsorten 

som på Walker Art Gallery i Liverpool och Royal Birmingham Society of Artists. 

   En viktig grupp av aktörer på den engelska konstfältet var de olika konstnärsföreningarna. 

Anna Nordgren var själv aktiv i att bilda och leda föreningar. I 91 Art Club for Women var 
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hon ordförande och en sammanhållande kraft under hela perioden från 1891 när den bildades 

till in på 1900-talet med andra ord även efter hennes återkomst till Sverige. Föreningen 

organiserade kvinnliga konstnärer och hade årliga utställningar i London. Nordgren var även 

aktiv i bildandet av The Pastel Society och Womens International Art Club. 

   I en klippbok som har sparats inom släkten finns över 200 urklipp från främst engelska 

tidskrifter som berättar om de utställningar hon deltog i. Förmodligen samlade hon själv in 

urklippen. I dessa, som täcker perioden 1889 till 1900, kan man se ett gradvis ökande 

igenkännande av Anna Nordgren som konstnär och vad hon stod för.  Från lovande till en 

etablerad och erkänd konstnär med ett eget uttryckssätt som hon blev igenkänd och accepterad 

för. En kvalitetsmarkering. Hon hade vid den tidpunkten blivit känd för sina figurativa studier 

av landsbygden och den arbetande befolkningen. Fattigdomen och vardagens slit var 

återkommande i hennes motivval. 

   En utgångspunkt för mig var att betrakta Anna Nordgren som en egenföretagare som 

verkade på en framväxande konstmarknad. I en konkurrensutsatt situation där det krävdes 

initiativförmåga, en känsla för vad som efterfrågades och ett nätverk för att kunna överleva på 

sin konstutövning. Antalet konstnärer var stort. Det nätverk hon hade var avgörande för att 

lyckas. Ett exempel på hennes initiativförmåga var hennes engagemang i föreningslivet och 

för kvinnliga konstnärer. Att uppnå framgång som konstnär på denna marknad innebar att 

kunna få ett ekonomiskt oberoende och kunna sälja sina målningar. Porträttbeställningar kom 

att utgöra en ryggrad i ekonomin men för Anna Nordgren var även försäljningar via 

utställningarna betydelsefull. De allmänna utställningarna gav uppmärksamhet. Under sin tid i  

England ställde hon ut över två hundra verk. 

   Det liv som Anna Nordgren levde och ville leva krävde ekonomiska resurser. Resandet och 

pensionatsboende långa perioder kostade. Hon måste ha spenderat en hel del för att kunna 

uppnå detta. De beräkningar jag gjort kring hennes försäljning av sina verk visar att hon hade 

råd. Hon såg även till att skapa sig en mindre förmögenhet. Hennes bouppteckning visade att 

när hon avled fanns tillgångar som visade att hon med dagens mått var miljonär! Större delen 

av sitt kapital hade hon placerat i aktier. 

Konsthistoriskt eftermäle

Efter det att Anna Nordgren avled i Skara den 10 september 1916 skrev konstnärskollegan 

Ellen Jolin i ett eftermäle
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Det har gått ett sorgebud genom konstnärskretsar: Anna Nordgren är död, kanske av motgångar bruten i förtid,  

glömd av den stora allmänheten, som icke på länge sätt något verk av hennes hand. 147 

Den sista större utställning hon deltog i var förmodligen  på Svenska Konstnärernas förenings 

årsutställning 1912. Hon fortsatte emellertid att måla i mindre omfattning, vid hennes död 

fanns ett ofärdigt porträtt på hennes staffli. 

   Bortglömd! Inga minnesutställningar ägde rum. Hennes representation på svenska museer 

var obefintlig. Ellen Jolin frågar sig i sin skrift varför denna originella och enastående 

konstnär inte är företrädd på Nationalmuseum och skriver att man inte gärna vill tro att 

hennes kön har spelat någon roll vid bedömandet av hennes verk. Ja varför fanns hon inte 

där? Året efter hon avled köpte museet visserligen en målning av henne, NM 2055 Interiör  

(Bild 61). Ett dåligt samvete som vaknade? Målningen föreställer en man sitter vid ett bord 

och äter, ett svagt ljus strömmar in från ett fönster. En typ av genremålning som var vanlig 

hos Nordgren. 

   I Svenskt Konstnärslexikon nämns att hon hade en framträdande plats bland de kvinnliga 

engelska konstnärerna och att hon på de stora salongerna i London visade en rad goda arbeten 

som ofta omnämndes i de ledande konstkritikernas utställningsöversikter. 

   Anna Nordgren var mycket produktiv under sin livstid och förekommer också i en ganska 

stor omfattning på dagens auktionsmarknad. En stor del av hennes verk finns utomlands 

främst i England men även på Irland och i Frankrike. De försäljningspriser som uppnåtts av 

Anna Nordgren uppvisar en mycket stor spridning. Från något hundratal kronor till ett antal 

hundratusen. Generellt har de högsta värdena uppnått vid försäljning i England. Denna stora 

spännvidd har naturligtvis en förklaring i kvalitet i någon form och av hennes stora 

produktion men enligt mitt förmenande framför allt i att hon är odokumenterad och inte 

placerats in i ett konsthistorisk sammanhang. Detta gäller både i ett nationellt avseende liksom 

i motivvalet. De framgångar och erkännande hon uppenbarligen fick i främst England finns 

inte beskrivna eller belysta överhuvudtaget. 

Summering

Min slutsats är, att jag anser, att jag påvisat Anna Nordgrens framgångar på konstscenen och 

den framväxande konstmarknaden i England. Framgångar som är värda en tydligare och mer 

uppmärksammad roll än vad som beskrivits i konsthistorien. Hon fick i England ett 

147 Jolin, Ellen, ”Anna Nordgren”. Hertha 1916 sid 314 ff
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erkännande för sitt konstnärskap och hon spelade en aktiv roll i föreningslivet. Hennes 

nätverk var stort. Anna Nordgrens blev ekonomiskt oberoende och levde på sitt måleri.

   Anna Nordgren är svårplacerad i en konsthistorieskrivning. Var hör hon hemma? Är hon en 

brittisk konstnär, är hon svensk? Var hör hennes konstnärliga inriktning hemma?  Denna 

svårighet att placera in henne har på ett sätt sin förklaring hos Anna Nordgren självt. Hon 

sökte aldrig en fast plats i tillvaron, reste ständigt, bytte miljö flera gånger per år. Något behov 

av att ha ett traditionellt hem med allt vad det innebär i form av möbler och andra 

inredningsdetaljer, hade hon inte. Anna Nordgren följde inga trender i sitt måleri. I  artikeln 

från Öresundsposten 1907 citeras hennes dagbok 

Allt det nya blef man i tillfälle se och studera, hur det kom och gick, stiliseringar, punkteringar, symboliken 

osv. Vid sidan af allt detta, som för det mesta lämnade mig oberörd, såg jag dock mycket, som jag lärde förstå 

och älska. Många riktningar ha också min fulla sympati ehuru jag själf ej praktiserar dem 148

Hon var trygg ändå, trygg i sin tro på det hon gjorde. Hon levde för sitt måleri, i sin dagbok 

skrev hon att hon skapade för att få ge åt andra, annars tvivlade hon på konstens äkthet och 

värde. Anna Nordgren var en världsmedborgare, en kosmopolit som var hemma där hon för 

tillfället vistades. 

9 Sammanfattning 

Anna Nordgren föddes i Mariestad 1847 men kom att gå i flickskola i Skara där hon fick sin 

första teckningsundervisning. Vid 18 års ålder flyttade hon till Stockholm för att först studera 

teckning på Svenska Slöjdskolan, nuvarande Konstfack, för att sedan börja på 

Konstakademien 1867. Under akademitiden fick hon flera utmärkelser för ”insikt och flit”. 

Efter Konstakademien i Stockholm reste Anna Nordgren 1874 till Paris tillsammans med 

några kamrater och började på Académie Julian. En akademi med gott rykte och kända 

konstnärer som lärare och som lockade många, inte minst kvinnliga elever. I Paris bodde hon 

sedan i åtta år innan London blev hennes hemort i nästan tjugo år.  Under hela perioden från 

1879 till 1900 ställde hon regelbundet ut på Parissalongen. 

   I London kom hon att uppnå stora framgångar. Under den perioden kom Anna Nordgren att 

regelbundet ställa ut i England via konstföreningar, gallerier men även separatutställningar i  

eget namn. Hon var aktiv i föreningslivet som initiativtagare till flera kvinnliga 

konstnärsföreningar.     

148 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
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   Hon var representerad på Royal Academy och de årliga sommarutställningarna varje år från 

1887 till 1899. Hon ställde ut på alla de stora gallerierna som Grosvenor Gallery, New 

Gallery,  Society of British Artists,  Society of Lady Artists, Society of Oil Painters, 

Continental Gallery, Grafton Gallery, Society of Painters in Water Colour, The Pastel Society, 

Womens International Art Club. Hon hade egna separatutställningar.   Anna Nordgren ställde 

även regelbundet ut utanför London som på Royal Birmingham Society of Artists, Walker Art 

Gallery i Liverpool.  

      Jag har totalt dokumenterat över två hundra olika utställningstillfällen mellan åren 1885 

-1902 som hon deltagit i. Antalet verksamma konstnärer i England under denna tid var stort, 

det var konkurrens om att få synas på de stora utställningarna.

    Sitt motivval hämtade hon gärna från landsbygden i England och på Irland. Under slutet av 

1800-talet var fattigdomen utbredd, stora grupper människor emigrerade. Anna Nordgren 

reste mycket och påverkades av den förtvivlan och känsla av vanmakt som fanns hos de 

människor hon mötte. Något som hon kom att skildra i många målningar. Hennes måleri 

bemöttes med stor uppskattning, detta kan bland annat följas i en av släktingar bevarad 

klippbok med över tvåhundra tidningsurklipp över utställningar som hon deltog i. Även om 

hon själv såg London som sin hem under slutet av 1800-talet så hade hon aldrig en fast adress 

där. Hon reste ständigt och sökte miljöer och inspiration för sitt måleri.

  Anna Nordgren var radikal och kämpade för kvinnans rättigheter. Hon var en självständig 

person och stod för sina åsikter. Aktiv som föreningsmänniska inom den engelska 

konstvärlden som initiativtagare och ordförande i 91 Art Club  samt en av grundarna till 

Womens International Art Club. En förening för internationella kvinnliga konstnärer som har 

verkat in i våra dagar.

  Vid sekelskiftet 1900 flyttade Anna Nordgren hem för gott till Sverige. Hennes framgångar 

och erkännande i England innebar dock inte automatiskt framgång på den svenska 

konstscenen. I sin dagbok skrev hon

Det första, som blifvet mig klart här hemma i Sverige är, att jag måste se efter hvad ursäkt jag kan ha för min 

stora djärfhet att måla! Jag, en gammal kvinna som målar, måtte vara något riktigt förargelseväckande — det  

retar konsten i vårt land. 149

Hon blev bortglömd redan under sin livstid och inte heller senare har Anna Nordgren 

uppmärksammats i sitt hemland. Inga separatutställningar har ägt rum och i den 

konsthistoriska dokumentationen nämns hon bara i förbigående.

149 ”Framstående män och kvinnor i vår tid”. Öresunds-posten 1907. Klippbok. Privat arkiv.
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Bild  20 Anna Nordgren: Med barnen. Oljemålning. Fotografi från Öresundsposten 1907.

Bild  21 Anna Nordgren: Porträtt av fru Tekla Lagerberg. Olja på duk, 1893, 115 x 86 cm. 
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Bild  32 Anna Nordgren: Landskap vid vatten. Olja på duk, 21 x 27 cm. Privat ägo.

Bild  33 Anna Nordgren: Landskap med kvinna vid damm. Olja på duk, 19 x 27 cm. Privat 

ägo.

Bild  34 Anna Nordgren: Landskap med björkar. Olja på duk. Privat ägo.

Bild  35 Anna Nordgren: Pojke som metar vid en damm. Olja på duk, 36 x 43 cm. Privat ägo.

Bild  36 Anna Nordgren: Gammal lantgård, Småland. Olja på duk, 42 x 64 cm. Privat ägo.

Bild  37 Anna Nordgren: Ung flicka, Bohuslän. Oljemålning. Fotografi från Svenskt 

Konstnärslexikon del IV.

Bild  38 Anna Nordgren: In the Snow. Akvarell, 43 x 33 cm. Privat ägo.

Bild  39 Anna Nordgren: Syende flicka. Olja på duk, 1879, 72 x 58 cm. Foto: Bukowski 

auktioner

Bild  40 Anna Nordgren: Young girl sewing beneath a tree. Olja på duk, 1892, 35 x 64 cm. 

Foto: Phillips London.

Bild  41 Anna Nordgren: Enjoying the sunshine. Olja på pannå, 18 x 25 cm. Foto: Halls 

Shrewsbury.

Bild  42 Anna Nordgren: Flicka i gräset. Olja på pannå, 1890, 22 x 27 cm. Privat ägo.

Bild  43 Anna Nordgren: Piprökande fiskare. Olja på pannå, 29 x 21 cm. Foto: Uppsala 

auktionskammare.

Bild  44 Anna Nordgren: Asleep. Olja på pannå, 21 x 16 cm. Foto Christie's London

Bild  45 Anna Nordgren: Amerikabrevet (The Letter). Olja på duk.77 x 105 cm. Foto: Nordén 

Auktioner.

Bild  46 Anna Nordgren: Interiör med syende äldre kvinna. Olja på pannå, 1887, 25 x 20 cm. 

Foto: Stockholms auktionsverk.

Bild  47 Anna Nordgren: Strandparti med flicka samt gosse med segelbåt. Olja på pannå, 23 x 

32 cm. Foto: Stockholms auktionsverk.

Bild  48 Anna Nordgren: Irländsk dam. Olja på duk, 1888, 88 x 58 cm. Privat ägo.

Bild  49 Anna Nordgren: Läsande kvinna. Olja på duk, 1881, 106 x 71 cm. Foto: Bukowski 

auktioner.

Bild  50 Anna Nordgren: Flicka på åsna. Olja på duk, 1887, 83 x 59 cm. Privat ägo.

Bild  51 Anna Nordgren: The Hymn. Olja på duk, 1883, 87 x 65 cm. Foto: Christie's London.

Bild  52 Anna Nordgren: Gosse framför brasa. Olja på duk. Privat ägo.
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Bild  53 Anna Nordgren: Gumma vid spinnrocken. Akvarell, 59 x 45 cm. Foto: Stockholms 

Auktionsverk.

Bild  54 Anna Nordgren: Flicka som ror. Olja på duk, 1884, 51 x 64 cm. Foto: Stockholms 

auktionsverk.

Bild  55 Anna Nordgren: Damporträtt. Olja på duk. Foto från katalogen till Opponenternas 

utställning september – oktober 1885.

Bild  56 Anna Nordgren: A portrait. Olja på duk. Utställd på 91 Art Club 1896, fotografi från 

The Artist 1896. 

Bild  57 Anna Nordgren: A Little Maid. Oljemålning. Utställd på New Gallery 1896. 

Fotografi. Privat ägo.

Bild  58 Anna Nordgren: Baby. Oljemålning. Utställd Walker Art Gallery, Liverpool 1891. 

Fotografi från The Queen 1892.

Bild  59 Fotografi som visar Anna Nordgren, Eva Bagge och Esther Kjerner i samband med 

den gemensamma utställningen 1907. Privat ägo.

Bild  60 Anna Nordgren: Deux fillettes au bord de l'eau. Olja på duk, 77 x 105 cm. Foto: 

Sotheby's New York.

Bild  61 Anna Nordgren: Interiör. Oljemålning, 47 x 63 cm. NM2055, Nationalmuseum, 

Stockholm.

Bild  62 Anna Nordgren: Kvinna i sorgflor, Olja på duk. Västergötlands museum, Skara.

Bild  63 Anna Nordgren: Porträtt av Viktor Rydberg, Olja på duk, 1884. Bonniers 

porträttsamling, Stockholm.



     106

11 Bilagor

11.1 Bilaga: Anna Nordgren, en biografi

En sammanställning av viktigare händelser i Anna Nordgrens liv. Hennes utställningar, var 

hon bodde.

1847

Anna Nordgren föds i Mariestad torsdagen den 13 maj. Hon hade då två äldre syskon, Frans 

född 1841 och Emelie född 1844.  Familjen flyttar till Hjo och herrgården Åsen.

1848

En bror Pehr föds.

1850

En syster Bertha föds

1857

Familjen flyttar åter till Mariestad

1861-62

Flyttar till gården Sjögerås utanför Falköping. Flickskolan i Skara. Hennes teckningslärare 

Carlberg uppmärksammar hennes begåvning och handleder henne i oljemåleri.

1865 

Flyttar som 18-åring till Stockholm och börjar på Svenska Slöjdskolan.

1867 

Börjar på Konstakademin. Kommer regelbundet att få lovord och utmärkelser under sin tid 

där.

1870

Går åter på slöjdskolan. Ställer ut ”En fattig moder med sitt barn” på Konstakademiens 

utställning. Hennes första utställning.
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1871

Brodern Pehr dör.

1873

Deltar med ett verk på Konstakademiens utställning.

1874

Slutar på akademin. Deltar med ett verk i årets prisämne på Konstakademin, erhåller 

hedersomnämnande och får 50 kr i pris.  Åker i september tåg till Paris tillsammans med sin 

syster Bertha och konstnärskollegierna Amanda Sidwall och Sophie Södergren. Bertha som 

tänkte studera musik avlider i tyfus i november.  Bor inneboende på Avenue des Villiers 74 i 

Paris.

1875

Börjar på Académie Julian tillsammans med Amanda Sidwall och får Tony Robert Fleury som 

lärare. Delar en period boende med Amanda Sidwall och Sophie Södergren. Flyttar flera 

gånger i Paris. Adresser i Paris 62 Rue la Condomine,  Rue de Morny 93, Rue des Grandes 

Augustin  37.

1876

Slutar på Académie Julian (enligt Sidwalls brev hem). Tillbaka i Sverige. Ställer ut två verk på 

världsutställningen i Philadelphia.

1877

I Sverige. Får en beställning av Oscar II och utför ett verk Flicka i tågfönster åt honom. Han 

rekommenderar henne att fortsätta med sina studier i Paris. Deltar med 5 verk på 

Konstakademiens utställning. 

1878

Åter i Paris. Börjar på Académie Julian igen. Samtidigt har den rysk-ukrainska konstnärinnan 

Marie Bashkirtseffs börjat där. De blir vänner och Nordgren omnämns på flera ställen i den 

dagbok som Bashkirtseff skriver och som sedan publiceras efter hennes död.

Besöker Villerville i Normandie i september och målar. 
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1879

Fortsätter på Académie Julian. Åter omnämnd i Marie Bashkirtseffs dagbok. Irländskorna 

Sarah Purser och Josephine Webb är kurskamrater. De kommer att bli vänner. Ställer ut två 

verk på Parissalongen. Bor på Rues des Grands Augustin 37, Paris. 

1880

Fortsätter på Academie Julian.  Målar ett vänporträtt av Marie Bashkirtseffs (nu i Musée des 

beaux arts i Nice). Ställer ut två verk på Parissalongen. Bor  nu på Boulevard des Strasbourg 

79 i Paris.

1881

Ernst Josephsson målar vänporträttet av Anna Nordgren. Hon ställer ut ett verk på 

Parissalongen. Bor på Rue de Seine 12 i Paris. Är i Göteborg och målar. 

1882

Besöker Sverige och reser i  april tillbaka till Paris tillsammans med bland andra Karin 

Bergöö, Julia Beck. Medverkar på  en konstutställning i Sundsvall med två verk. Bor i Paris.

1883

Målade beställningsporträtt av Victor v Gegerfelt i Göteborg. Ställer ut ett verk på 

Parissalongen. Bor i Paris c/o Mme V de Saint-Martin et Frère, Rue de Seine 4.

1884

Tillbringar våren i Bretagne och målar. Utför under sommaren ett beställningsporträtt av 

Viktor Rydberg år Albert Bonnier.  Fjellbacka i september.

1885

En av undertecknarna av opponenternas skrift om förbättringar inom den svenska 

Konstakademin. Ställer ut med fyra verk på opponentutställningen under hösten. Anger då 

Göteborg som bostadsort. Första utställningen i London på Institute of Painters in Oil 

Colours. Bor på 11 Ponchester Gardens i London. 

1886 

Målar i Göteborg ett porträtt av Berndt Lindholm på beställning av Finska konstföreningen, 

får 250 mark för det. I Sandhamn under sommaren och målar porträtt av Carl Snoilsky åt 
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Albert Bonnier. Blir medlem i Konstnärsförbundet. Bor i London på 122 Queens Gate. Ställer 

ut vid tre tillfällen i London. Royal Society of British Artists, Institute of Painters in Oil Colours, 

Society of Lady Artists. I Sverige vid två tillfällen. Konstnärsförbundet och i Göteborg.

1887

Målar i Bretagne. Börjar ställa ut utanför London, i Glasgow, på Walker Art Gallery i 

Liverpool, i Birmingham och Royal Birmingham Society of Art. Första gången representerad 

på Royal Academy. Ställer även ut på Institute of Painters in Oil Colours och på 

konstnärförbundets utställning i Stockholm. Fortsätter att bo på 122 Queens Gate.

1888

Målar i Cornwall och på Irland. Börjar hyra ateljé i Bolton Studios i London. Ateljén används 

även som bostad. Tillsammans med vännen och irländske konstnären Sarah Purser målar 

hon ett porträtt av dennes kusin. Ställer i London ut på Royal Academy och New English Art 

Club men även i Liverpool och Birmingham. Konstnärsförbundets utställning för sista 

gången.

1889

Fortsätter att hyra en ateljé i Bolton Studios som även används som bostad. Blir bjuden på 

middag hos James Whistler som  under några år är ordförande i the Royal Society of British 

Artists. Ställer ut på Royal Academy, Grosvenor Gallery samt i Liverpool. Börjar att bli 

omskriven i tidningarna, ses som lovande.

1890

Vistas i S:t Ives i Cornwall och målar. I Siljansnäs, Dalarna under hösten. Ställer åter ut på 

Royal Academy, Grosvenor Gallery, i Liverpool men även i Birmingham. Bostad i London, 

Bolton Stiudios och 49 Eaton Square.

1891

Början av året i Göteborg, Skriver sitt testamente i februari. Blir ordförande i nybildade  '91 

Art Club, en förening för kvinnliga konstnärer. Ställer ut två verk på Parissalongen och tre på 

Royal Academy. Dessutom på Society of Lady Artists, i Liverpool och Birmingham samt i 

Göteborg. Bor i London på Bolton Studios samt i Paris hos Mme V de Saint-Martin et Frère, 

Rue de Seine 4. 
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1892

Contance Gore-Booth blir elev till Anna Nordgren. De målar tillsammans vid Lissadell, Irland 

4 timmar dagligen. Nordgren målar en pastell av Constance Gore-Booth.  Bostad i Bolton 

Studios. 91 Art Club har sin första utställning ”At Home” i Bolton Studios. Nordgren ställer ut 

på Royal Academy, New Gallery, Society of Lady Artists, Royal Society of British Artists samt 

i Liverpool och Birmingham. Bostad i London, Bolton Stiudios.

1893

Nordgren skriver brev till Contance Gore-Booth om att söka inträde till 91 Art Club. Hon 

skickar inträdesprov och blir antagen som medlem.Vistas i Göteborg på våren och målar 

porträtt av Lagerbergs samt barnporträtt av Wrangel. Ställer ut flitigt under året, Royal 

Academy, Institute of Painters in Oil Colours, New Gallery, 91 Art Club samt i Liverpool och 

Birmingham men även i Brighton. Bostad i Bolton Studios och 49 Eaton Square.

1894 

Målar porträtt av Lucy Garnett. Ställer ut under året på Parissalongen,  Royal Academy, 

Institute of Painters in Oil Colours, New Gallery, Grafton Gallery, Royal Society of British 

Artists, 91 Art Club samt i Liverpool och Birmingham. Flera olika bostadsadresser i London, 

Stanley Mansions, 49 Eaton Square, 142 Finborought Road, c/o Miss Henry 8 Trafalgar 

studios, Manresa road, Chelsea samt I Paris c/o Mme V de Saint-Martin et Frère, Rue de 

Seine 4, Paris;

1895

Deltar i ett trettondagsfest (6 jan) hos familjen Hartley. Den 23 jan också på fest hos Hartley.

142 Finborought Road. Ställer ut i San Francisco i april. Anger  142 Finborought Road som 

adress i London. I England för porträttbetställningar på hösten.Utställningar under året på 

Royal Academy, Royal Institute of Painters in Water Colour, New Gallery, 91 Art Club samt I 

Liverpool och Birmingham.

1896

Skriver i brev den 6 nov att "jag varit borta länge men kommit hem nu". Lovar att låna (hyra) 

ut en tavla som finns i Malmö (konstföreningen)  till systedottern Anna. Ber henne bevara 

omslaget för senare användning. Bor för första gången på Stanley Studios. Utställningar 

under året på Royal Academy, Institute of Painters in Oil Colours, New Gallery, Royal 

Institute of Painters in Water Colour, 91 Art Club, i Birmimgham men även i Göteborg.
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1897

Genomför en separatutställning på Cliffords gallery i London.

Ställer dessutom ut på Royal Academy,  Institute of Painters in Oil Colours samt i Liverpool, 

Birmngham och Brighton. Bor även detta år på Stanley Studios.  

1898

Den 1 juni 1898 bildades "Women's International Art Club" (från början som "the Paris Club 

of International Women Artists")  med Nordgren som en av grundarna. Krav för medlemskap 

var att man studerat i Paris och " they must do strong work". Artikel om Anna Nordgren i The 

Magazine of Art. Öppnar en ateljé på Karl Gustafsgatan i Göteborg. Adress i London åter 

Stanley Studios. Utställningar: Royal Academy, Parissalongen, Society of Lady Artists, Royal 

Institute of Painters in Water Colour, Birmingham och Liverpool.

1899

Medlem i det nybildade förening för pastellmålare. Flitigaste utställaren på den första 

utställningen med 11 verk. Delar ateljé i Bolton studios med Sophie Pemberton (Canada). 

Flitig utställare, Royal Academy, Parissalongen, Society of Oil Painters, Society of Women 

Artists, Goupil Gallery, Women's International Art Club, 91 Art Club samt i Birmingham, 

Liverpool och Belfast. Uppger Stanley Studios som bostad I London.

1900

Fortsätter sina utställningsaktiviter I England och Paris trots att hon flyttat tilbaka till Sverige. 

Ställer ut åtminstone vid tio tillfällen: Royal Academy, Parissalongen, Pastel Society, 

Women's International Art Club, Society of Portrait Painters, Society of Oil Painters, 91 Art 

Club, Continental Gallery, I Liverpool och Birmigham. Stanley Studios är Londonadressen. 

1901

Deltar i tio konstnärinnors utställning i Stockholm. Inväljs som medlem i Sällskapet nya Idun. 

Bor i Göteborg. Fortsätter att ställa ut I London, Pastel Society, Women's International Art 

Club, Society of Portrait Painters, Society of Oil Painters. Flera olika Londonadresser som 79 

Elm Park Mansions, och Stanley Studios.
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1902

Sista utställningarna i London. 91 Art Club samt Women's International Art Club. Ställer även 

ut I Göteborg. Anger återigen Stanley Studios som adress i London. Blir medlem i Svenska 

Konstnärernas förening och ställer ut på föreningens tionde årsutställning. Uppger Carl 

Gustavsgatan 7 i Göteborg som bostadsadress.

1903

91 Art Club upphör. Inga utställningar i England eller Paris. Ej längre medlem i Womens 

International Art Club och Pastel Society.

1904

Ställer ut på världsutsställningen i S:t Louis och får ett verk, Rest, sålt till Indianapolis 

Museum of Art. Deltar dessutom på  Svenska Konstnärers förening i Malmö och Jönköping. 

Bor på Näckströmsgatan 3.

1905

Ställer ut på Svenska Konstnärernas förening i Örebro.

1906

Anna Nordgren håller föredrag för Sällskapet nya Idun över ämnet ”Om konst och 

konstförhållanden”

1907

Utställning tillsammans med Eva Bagge och Ester Kjerner på Konstakademin, Stockholm i 

mars. Samma utställning i Ateneum, Helsingfors i juni. Bor på Näckströmsgatan 3.

1908

Ställer ut på Svenska Konstnärernas förening. Flyttar till Drottningholm, Canton 2.

1909

Ställer ut på Svenska Konstnärernas förening. Flyttar till Observatoriegatan 8 i Stockholm.

1910

Bor på Observatoriegatan 8 i Stockholm.
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1911

Ställer ut med Svenska kvinnliga konstnärer i samband med den internationella 

rösträttskonferensen i Stockholm. Disponerar en hel vägg.

1912

Deltar i Sveriges Konstnärers förenings årsutställning i Stockholm.  Flyttar till Lund i oktober.

1913

Flyttar till Malmgatan 5 i Skara. 

1914

Flyttar för sista gången i sitt liv till Folkungagatan 3 i Skara.

1916 

Anna Nordgren avlider den 10 september 69 år gammal. 



     114

11.2 Bilaga: Anna Nordgren, utställningar i England, Paris och USA 1876 
– 1904

En sammanställning av Anna Nordgrens utställningar och uppgivna bostadsadresser i 

England, Paris och USA 1876 – 1904.  I denna tabell är bara medtaget utställningar som har 

bekräftats via utställningskataloger, tidningsreferat eller andra sammanställningar gjorda i 

samtiden. Dessutom så ställde Nordgren även ut i Sverige under samma tid. Detta redovisas 

i  bilaga 11.5.  Det verkliga antalet tillfällen som Anna Nordgren ställde ut vid är sannolikt mer 

omfattande än vad sammanställningen visar. 

  Totalt  omfattar tabellen nedan drygt ett hundratal utställningstillfällen och med över 

tvåhundra utställda verk. Vissa verk ställdes ut vid flera tillfällen.

  Siffran inom parentes anger antal utställda verk. Ett plustecken efter antalet refererar till att 

utställningen med stor sannolikhet innehöll ytterligare verk av Anna Nordgren.

De bostadsadresser som anges är vad Anna Nordgren uppgivit i utställningskatalogerna.

År Utställning, utställda verk och angiven bostadsadress  

1876 Utställningar
Världsutställningen i Philadelphia (2)

Italian Girl, Genre

Vid utställningarna angivna bostadsadresser
Paris

1879 Utställningar
Parissalongen (2)

La petite travailleuse, Portrait de M.H
                    

Vid utställningarna angivna bostadsadresser
Rues des Grands Augustin 37, Paris

1880 Utställningar
Parissalongen (2)

La mere Jacques, Pêcheuses

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
Boulevard des Strasbourg 79, Paris

1881 Utställningar
Parissalongen (1)

Portrait de Mlle D 
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Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
Rue de Seine 12, Paris

1882 -

1883 Utställningar
Parissalongen (1)

Le traineau – Suède

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
c/o Mme V de Saint-Martinet Frère, Rue des Seine 4, Paris

1884 -

1885 Utställningar
Institute of Painters in Oil Colours (2) 

The little housewife, Going to School

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
11 Ponchester Gardens, London

1886 Utställningar
- Royal Society of British Artists (1)

What Shall I Say

- Institute of Painters in Oil Colours (1)
In Wooden Shoes

- Society of Lady Artists (1)
Seven and nine make - what ?

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
122 Queens Gate, London

1887 Utställningar
Royal Academy (1)

Portrait of a Lady
Institute of Painters in Oil Colours (1)

Her Eyes are Dim with Age

Royal Glasgow Institute of Fine Arts (1)
In a Corner of the World -  Swedish Peasant

Walker Art Gallery, Liverpool (2)
Minding baby, A stich in time

Autumn Royal Birmingham Society of Artists (1)
A Portrait

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
122 Queens Gate, London

1888 Utställningar
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Royal Academy (1)
Portrait of miss L

Spring Royal Birmingham Society of Artists (1)
Her Eyes are Dim with Age

New English Art Club (1)
Porträtt av H Kellgren Esq.

Walker Art Gallery, Liverpool (2)
Returning from the Cockle Bank, Darby and Joan

Autumn Royal Birmingham Society of Artists (1)
The Mothers Letter

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
10, 11 Bolton Studios, London
Newlyn, Penzance 

1889 Utställningar
Royal Academy (1)

News from afar
Walker Art Gallery, Liverpool (1)

News from afar
Grosvenor Gallery, Pastel Exhibition (1)

The Old Bachelor

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
8 Bolton Studios, London

1890 Utställningar
Royal Academy (1)

A grey day at Newlyn
Grosvenor Gallery, Summer Exhibition (1)

Spring time
Walker Art Gallery, Liverpool (1)

Springtime of life
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (2)

Sunday Morning, The Old Bachelor 

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
8 Bolton Studios, London
49 Eaton Square, London
Siljansnäs, Sweden

1891 Utställningar
Parissalongen (2)

Quand on est jeune, La toilette
Royal Academy (3)

The Spinning wheel, On the shore, In the kitchen
Walker Art Gallery, Liverpool  (1)

Baby
Society of Lady Artists (1)

Miss Braithwaite
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (1)

A Great Day : Newlyn
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Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
c/o Mme V de Saint-Martinet Frère,
Rue des Seine 4, Paris
8 Bolton Studios, London

1892 Utställningar
Royal Academy (1)

In fairyland
Royal Society of British Artists (1)

Baby
New Gallery (3)

A Mother, A Truant, A Surrey Cornfield
Society of Lady Artists (2)

In Dalecarlia, Sweden, Granny's  Game
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (1)

On Business Intent
Walker Art Gallery, Liverpool (1)

A Mother
91 Art Club (?)

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
8, 16, 18 Bolton Studios, London

1893 Utställningar
Royal Academy (2)

There was no room for them, Old Molly: Irish Cabin
Institute of Painters in Oil Colours (1)

Willow trees
New Gallery (1)

The Goosehead
Grafton Gallery (1)

In the Woods - Lissadell Sligo
Royal Society of British Artists (1)

Baby
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (1)

A Mother
Walker Art Gallery, Liverpool (2)

Old Molly, Homeless
91 Art Club (?)

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
8, 16 Bolton Studios, London
49 Eaton Square, London

1894 Utställningar
Parissalongen (2)

La dèlaissée, La petite couturière
Royal Academy (1)

Sand-dunes
Institute of Painters in Oil Colours (2)

Day Dreams, A Study
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New Gallery (1)
Evening

Brighton, Corporation Gallery (1)
Sand Dunes

Autumn Royal Birmingham Society of Artists (2)
A Brittany Interior, Goose Girl

Walker Art Gallery, Liverpool (1)
La Famille

91 Art Club (3+ )
Old Molly, A Windsweept Moorland, Breton mother and child, 

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
c/o Mme V de Saint-Martinet Frère, Rue des Seine 4, Paris
6 Stanley Mansions, London
142 Finborought Road, London
49 Eaton Square, London
c/o Miss Henry 8 Trafalgar studios, Manresa road, Chelsea, London

1895 Utställningar
Royal Academy(1)

Music in a cottage
Hopkings Institute, San Francisco (2)

In a Swedish Kitchen, Suzanne
Royal Institute of  Painters in Water Colours (1)

Old Molly
New Gallery (1)

Thoughts and Stitches
Walker Art Gallery, Liverpool (1)

Music in a Cottage
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (1)

Homeless
91 Art Club (4+ )

There was no room for them, Irish Interior, A July Day, Borage, …

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
142 Finborought Road, London

1896 Utställningar
Royal Academy (3)

Old Johanna, Birchwood, Sweden, The toil-worn sisters
91 Art Club (10)

Thought and Stiches, From Dalecarlia, Beside the River, 
From Herefordshire, Blowing the Fire, A Portrait, From Sweden, Sunset,
Dinner-time, Children in the Wood

Institute of Painters in Oil Colours (2)
Baby's Dinner, Swedish Interior

New Gallery (1)
A Little Maid

Royal Institute of  Painters in Water Colours (1)
The Letter

Spring Royal Birmingham Society of Artists (2)
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The Old Church by the River, Swedish Interior
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (3)

Birch Wood,  Sweden, Old Johanna, The Toilworn Sisters

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
4 Stanley Studios, London

1897 Utställningar
Royal Academy (1)

In the garden
Royal Institute of  Painters in Water Colours (1)

Swedish Interior
Cliffords Gallery, Oil paintings and pastels - "Country and Cottage Life". 
(21+ ) 

A Mother, Children, Cinderella, Music in a Cottage, Les Miserables, 
The Spinning Wheel, Portrait of Prof Baynham, Evening – Winchelsea,
In the Woods, A Letter, Swedish Interior, The Daughter of the House,
Interior from Brittany, Concarneau Church, Britta and Baby, A little Maid,
Beroft, A Goose Girl, Sunset at Sea, In a Kitchen, The Gardener's Corner,..

Institute of Painters in Oil Colours (2)
A Brittany Interior, The Goose Girl

Brighton, Corporation Gallery (1)
A Little Nansen (In the Snow)

Walker Art Gallery, Liverpool (1)
In the garden

Autumn Royal Birmingham Society of Artists (2)
The Daughter of the House, A Swedish Interior

91 Art Club (?)

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
4 Stanley Studios, London

1898 Utställningar
Parissalongen (2)

Musique dans an cottage, La visille Johanna
Society of Lady Artists (3)

Old Johanna, Sea  and Land, Children
Royal Institute of  Painters I n Water Colours (2)

Quand on est jeune, In the Snow
Spring Royal Birmingham Society of Artists (2)

A Windy Day, A Little Maid
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (2)

A Little Maid, In the Snow
Walker Art Gallery, Liverpool (1)

 Quand on est jeune
91 Art Club (?)

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
4, 7 Stanley Studios, London 

1899 Utställningar
Parissalongen (1)
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Amour maternel
Royal Academy (2)

A lesson, A dutch woman
Goupil Gallery, Exhibition of Portraits and Pictures of Children (2)

Lulu, Baby
Belfast Art Society (2)

Children in a Wood, Les Miserables
Pastel Society (11)

Clouds, From Sweden, From Winchelsea, A Worm Day, Newlyn, A Kitchen, 
"Lulu" - Daughter of M. Widegren. Ireland, A Grey Day, Grery naer Paris,
By the Sea

Society of Oil Painters (1)
Les Miserables

Society of Women Artists (3)
The Green Island, Swedish Interior, Old Johanna

Walker Art Gallery, Liverpool (2)
A Lesson, Swedish Interior

Autumn Royal Birmingham Society of Artists (2)
Brotherhood,  A Stormy Sunset

91 Art Club (11)
Swedish Interior, ...

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
4, 6, 7 Stanley Studios, London
6 Stanley Mansions, London

1900 Utställningar
Parissalongen (1)

La lettre
Pastel Society (8)

A Silvery Sky, A Silvery Sky, A Resposeful Afternoon, 
The Little Heir - a Galway Interior, On the Cornwall Coast, 
An Autumn Afternoon in Sligo, In an Orchard, Near the Shannon - Ireland

Womens International Art Club (Paris Club) (4)
Motherhood, A Dutch Women, Springtime, Luke

Society of Oil Painters (2)
In Sweden, 'Bereft' (Breton interior)

Continental Gallery, Selected Pictures & Water-color Drawings from the 
Paris Salon (1)

Moonlight on the Swedish Coast
Society of Portrait Painters (2)

Portrait of Dutch Women, Lulu (Daughter of M Widegren. Esq.)
Walker Art Gallery, Liverpool (1)

Nora Galway Interior
Autumn Royal Birmingham Society of Artists (2)

The Student, Old Paddy
91 Art Club (1+)

Swedish Interior

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
4 Stanley Studios, London
6 Stanley Mansions, London
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1901 Utställningar
Pastel Society (7)

An Irish Boy, The Gardener's Corner, By the river at Grèz, 
Evening in Sweden, A Grey Day at Winchelsea, In Sweden, Spring

Womens International Art Club (7)
In Sweden, The Student, Irish Interior, Little Mike (Irish Interior), 
Mother and Child, The Pet Hen, A Dutch Women

Society of Oil Painters (2)
Little Mike (Irish Interior), The Pet Hen

91 Art Club (?)

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
79 Elm Park Mansions, Park Walk, London
4 Stanley Studios, London

1902 Utställningar
Womens International Art Club (1)

A Landscape
91 Art Club (1)

Quiet

Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser
Stanley Studios, London

1904 Utställningar
Världsutställningen i S:t Louis (2)

Rest, In the Snow
Vid utställningarna uppgivna bostadsadresser

Näckströmsgatan 3, Stockholm
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11.3 Bilaga: Anna Nordgren, utställda verk i England, Paris och USA 1876 - 
1904

Nedanstående tabell innehåller enbart verk som kunnat verifieras via utställningskataloger 
eller tidningsreferat. Verken är sorterat efter första gången det visades på en utställning.

Namn Medium År Var
Angivet 
pris

₤ Sh

Italian Girl 1876 Världsutställningen, Philadelphia $150

Genre 1876 Världsutställningen, Philadelphia $60

La petite travailleuse Olja 1879 Parissalongen

Portrait de M.H. 1879 Parissalongen

La mere Jacques 1880 Parissalongen

Pêcheuses 1880 Parissalongen

Portrait de Mlle D 1881 Parissalongen

Le traineau - Suède 1883 Parissalongen

The little housewife Olja 1885 Institute of Painters in Oil Colours

Going to School Olja 1885 Institute of Painters in Oil Colours

In Wooden Shoes Olja 1886 Institute of Painters in Oil Colours

What Shall I Say 1886 Royal Society of British Artists 8 0

Seven and nine make - what ? Olja 1886 Society of Lady Artists 8

Portrait of a Lady Pastell 1887 Royal Academy

A Portrait 1887 Royal Society of Artists, Birmingham, höst

Her Eyes are Dim with Age 1887 Institute of Painters in Oil Colours

1888 Royal Society of Artists, Birmingham, vår 8 8

Minding baby Olja 1887 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 12 12

A stich in time Olja 1887 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 8 8

In a Corner of the World -  
Swedish Peasant 1887 Royal Glascow Institute of Fine Arts 27 0

Portrait of miss L Olja 1888 Royal Academy

Porträtt av H Kellgren Esq Pastell 1888 New English Art Club

The Mothers Letter 1888 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 25 0
Returning from the Cockle 
Bank Olja 1888 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 25 0

Darby and Joan Olja 1888 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 100 0

News from afar Olja 1889 Royal Academy

1889 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 75 0

The Old Bachelor Pastell 1889 Grosvenor Gallery

1890 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 35

A grey day at Newlyn Olja 1890 Royal Academy

(A Great Day : Newlyn) 1891 Royal Society of Artists, Birmingham, höst

Springtime Olja 1890 Grosvenor Gallery
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1890 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 100 0

1900 Paris Club, Grafton Gallery 105 0

Sunday Morning 1890 Royal Society of Artists, Birmingham, höst

Quand on est jeune Akvarell 1891 Parissalongen

1898 Royal Institute of Painters in WC 25 0

1898 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 25 0

La toilette 1891 Parissalongen

The Spinning wheel Olja 1891 Royal Academy

On the shore Olja 1891 Royal Academy

In the kitchen Olja 1891 Royal Academy

Miss Braithwaite Akvarell 1891 Society of Lady Artists

Baby Olja 1891 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 85 0

1892 Royal Society of British Artists

1893 Royal Society of British Artists 52 10

1899
Exhibition of Portraits and Pictures of 
Children, may 1899, Goupil Gallery

In fairyland Olja 1892 Royal Academy

On Business Intent 1892 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 35

A Mother Olja 1892 New Gallery, vår

1892 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 157 10

1893 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 105

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

A Truant Olja 1892 New Gallery, höst

A Surrey Cornfield 1892 New Gallery, höst

In Dalecarlia, Sweden Olja 1892 Society of Lady Artists, Egyptian Hall 21

Granny's Game 1892 Society of Lady Artists, Egyptian Hall 16

There was no room for them Olja 1893 Royal Academy

1895 91 ArtClub, Egyptian Hall, jun

Old Molly Akvarell 1893 Royal Academy

1893 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 36 15

1894 91 Art Club, Cliffords gallery, maj

1895 Royal Institute of Painters in WC

In the Woods - Lissadell Sligo Olja 1893 Grafton Gallery

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

Willow Trees Olja 1893 Institiute of Painters in Oil Colours

Homeless Olja 1893 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 120 0

(La dèlaissée) 1894 Parissalongen

1895 Royal Society of Artists, Birmingham, höst

La petite couturière 1894 Parissalongen

Sand-dunes Olja 1894 Royal Academy

1894 Autumn Exhibition of Oil Painters, Brighton
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Evening 1894 New Gallery

La Famille Olja 1894 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 120 0

1895 Manchester?? Mars 

A Brittany Interior 1894 Royal Society of Artists, Birmingham, höst

The Goose Girl Olja 1894 Royal Society of Artists, Birmingham, höst

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

1897 Institute of Painters in Oil Colours 17 0

A Windsweept Moorland Pastell 1894 91 Art Club, Stanley Studios, nov

Breton mother and child Akvarell 1894 91 Art Club, Stanley Studios, nov

Day Dreams Olja 1895 Institiute of Painters in Oil Colours

A Study Olja 1895 Institiute of Painters in Oil Colours

In a Swedish Kitchen Olja 1895 Hopkings Institute, San Francisco

Suzanne Olja 1895 Hopkings Institute, San Francisco

Music in a cottage Olja 1895 Royal Academy

1895 Walker Art Gallery, Liverpool, höst

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

(Musique dans an cottage) 1898 Parissalongen

Thoughts and Stitches Olja 1895 New Gallery

1896 91 Art Club 10 10

Irish Interior Akvarell 1895 91 ArtClub, Egyptian Hall, jun

A July Day 1895 91 ArtClub, Egyptian Hall, jun

Borage Olja 1895 91 ArtClub, Egyptian Hall, jun

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

Old Johanna Akvarell 1896 Royal Academy

1896 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 35 0

(La visille Johanna) 1898 Parissalongen

1898
Society of Lady Artists, Suffolk Street 
Gallery 10 10

1899 Society of Women Artists

The Toilworn sisters Olja 1896 Royal Academy

1896 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 50 0

Children Olja 1896 Manchester ???, feb

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

1898 Society of Lady Artists 45 0

The Old Church by the River 1896 Royal Society of Artists, Birmingham, vår 10 10

Swedish Interior Olja 1896 Royal Society of Artists, Birmingham, vår 12 12

1896 Institute of Painters in Oil Colours 15 15

1899 Society of  Women Artists

Birchwood, Sweden Olja 1896 Royal Academy
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1896 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 20 0

A Little Maid Olja 1896 New Gallery

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

1898 Royal Society of Artists, Birmingham, vår 20 0

1898 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 12 0

From Dalecarlia Olja 1896 91 Art Club, Clifford gallery 12 12

Beside the River Olja 1896 91 Art Club, Clifford gallery 8 8

From Herefordshire 1896 91 Art Club, Clifford gallery 7 7

Blowing the Fire 1896 91 Art Club, Clifford gallery 10 10

A Portrait 1896 91 Art Club, Clifford gallery 50 0

From Sweden Pastell 1896 91 Art Club, Clifford gallery 8 8

1899 The Pastel Society

Sunset 1896 91 Art Club, Clifford gallery 8 8

Dinner-time 1896 91 Art Club, Clifford gallery 12 12

Children in the Wood 1896 91 Art Club, Clifford gallery 10 10

1899 Belfast Art Society

The Letter Akvarell 1896 Royal Institute of Painters in WC 12 0

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

Baby's dinner Olja 1896 Institutet of Painters in Oil Colours 12 0

In the garden Olja 1897 Royal Academy

1897 Walker Art Gallery, Liverpool, höst 100 0

Interior from Brittany Olja 1897 Institute of Painters in Oil Colours 17 0

1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

Les Miserables Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

1899 Society of Oil Painters 15

1899 Belfast Art Society

Cinderella Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

The Spinning Wheel Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

Portrait of Prof Baynham Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

Evening - Winchelsea Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning  

A Swedish Interior Akvarell 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

1897 Royal Institute of Painters in WC 25 0

1897 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 18 0

1899 91 Art Club, Maddox-street Galleries

Concarneau Church Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning
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Britta and Baby Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

Sunset at Sea Pastell 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

In a Kitchen Pastell 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

The Gardener's Corner Pastell 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

1901 The Pastel Society

The Daughter of the House Olja 1897
Country and Cottage Life, Cliffords 
Gallery, separatutställning

1897 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 18 0

A Little Nansen (In the Snow) Akvarell 1897 Brighton, Corporation Gallery

(In the Snow) 1898 Royal Institute of Painters in WC 15 0

(In the Snow) 1898 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 12 0

(In the Snow) 1904 Världsutställningen, S:t Louis $80

A Windy Day 1898 Royal Society of Artists, Birmingham, vår 15 0

Sea  and Land Olja 1898 Society of Lady Artists 15 0

"Amour maternel" 1899 Parissalongen

A lesson Olja 1899 Royal Academy

1899 Walker Art Gallery, Liverpool, höst

A dutch woman Olja 1899 Royal Academy

1900 Society of Portrait Painters

1900 Paris Club, Grafton Gallery 35 0

1901
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery 35 0

Lulu (Daughter of M Widegren.  
Esq.) Pastell 1899

Exhibition of Portraits and Pictures of 
Children, may 1899, Goupil Gallery

1899 The Pastel Society

1899 91 Art Club, Maddox-street Galleries

1900 Society of Portrait Painters

Clouds Pastell 1899 The Pastel Society

From Winchelsea Pastell 1899 The Pastel Society

A Worm Day Pastell 1899 The Pastel Society

Newlyn Pastell 1899 The Pastel Society

A Kitchen Pastell 1899 The Pastel Society

Ireland Pastell 1899 The Pastel Society

A Grey Day Pastell 1899 The Pastel Society

Grery naer Paris Pastell 1899 The Pastel Society

By the Sea Pastell 1899 The Pastel Society

The Green Island Olja 1899 Society of Women Artists

Brotherhood 1899 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 35 0

A Stormy Sunset 1899 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 10 10

La lettre 1900 Parissalongen

Motherhood 1900 Paris Club, Grafton Gallery 105 0

"Luke" 1900 Paris Club, Grafton Gallery
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A Silvery Sky Pastell 1900 The Pastel Society

On the Brittany Coast Pastell 1900 The Pastel Society

A Resposeful Afternoon Pastell 1900 The Pastel Society
The Little Heir - a Galway 
Interior Pastell 1900 The Pastel Society

On the Cornwall Coast Pastell 1900 The Pastel Society

An Autumn Afternoon in Sligo Pastell 1900 The Pastel Society

In an Orchard Pastell 1900 The Pastel Society

Near the Shannon - Ireland Pastell 1900 The Pastel Society

The Student 1900 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 12 12

1901
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery 12 12

Old Paddy 1900 Royal Society of Artists, Birmingham, höst 25 0
Moonlight on the Swedish 
Coast 1900 Continential Gallery

Nora Galway Interior 1900 Walker Art Gallery, Liverpool, höst

Bereft (Breton Interior) Olja 1900 Society of Oil Painters 28 0

In Sweden Olja 1900 Society of Oil Painters 25 0

1901
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery 25 0

In Sweden Pastell 1901 The Pastel Society

Irish Interior 1901
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery 12 12

Little Mike (Irish Interior) 1901
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery 25 0

1901 Society of Oil Painters 25 0

Mother and Child 1901
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery 10 0

The Pet Hen 1901
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery 25 0

1901 Society of Oil Painters 25 0

An Irish Boy Pastell 1901 The Pastel Society

The Gardener's Corner Pastell 1901 The Pastel Society

By the river at Grèz Pastell 1901 The Pastel Society

Evening in Sweden Pastell 1901 The Pastel Society

A Grey Day at Winchelsea Pastell 1901 The Pastel Society

Spring Pastell 1901 The Pastel Society

Quiet 1902 91 Art Club

A Landscape 1902
Womens International Art Club, Grafton 
Gallery

The Little Industry Olja ? Nottingham Autumn Exhibition
Rest Olja 1904 Världsutställningen, S:t Louis
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11.4 Bilaga: Aktörer i England

Sammanställning av de aktörer som gallerier, konstnärsföreningar som ingick i Anna 

Nordgrens nätverk. Flera av organisationerna har ändrat namn genom historien. Nedan 

anges de namn aktörerna hade under Anna Nordgrens aktiva tid i London. Namnhistoriken 

redovisas dock om möjligt.

11.4.1  Gallerier och Konstnärsföreningar.

I London:

91 Art Club 

En klubb grundad 1891 vars syfte var att stödja kvinnliga konstnärer och årligen arrangera 

en utställning av medlemmarnas konst. Initiativet kom från kvinnliga konstnärer som 

arbetade på Bolton Studios.  Anna Nordgren var en av initiativtagarna och föreningens 

ordförande från starten till 1902 då klubben upphörde. Antal medlemmar växte tidigt till drygt 

100. Föreningen leddes av en kommitté bestående av 12 medlemmar. För att bli medlem 

krävdes ett inträdesprov där kommitéen bedömde den sökandes färdigheter. De första 

utställningarna, 1892 och 1893,  hölls i Bolton Studios därefter hyrde föreningen in sig på 

olika gallerier år från år som Clifford Gallery, Doré Gallery, Maddox Street Gallery och 

Egyptian Hall.

Utställningar Anna Nordgren: 

Det som jag funnit är uppgifter om utställningarna 1892 – 1896, 1899 och 1902. Vid samtliga 

dessa deltog Anna Nordgren. 

1892 Bolton Studios

1893 Bolton Studios

1894 Clifford Gallery 

1895 Egyptian Hall

1896 Clifford Gallery

1899 Maddox-Street Gallery

1902 Doré Gallery

Clifford Gallery

Ett mindre galleri som grundades och ägdes av en konsthandlare C E Clifford. Galleriet låg 

först på Picadilly Street och från 1895 på Haymarket 21 i centrala London. Lokalen hyrdes av 

mindre föreningar och användes ofta för separatutställningar av en enskilda konstnärer.



     129

Utställningar Anna Nordgren: 

1894 och 1896 använde 91ArtClub galleriet för sina medlemsutställningar där Anna 

Nordgren deltog.

1897 med en separatutställning av Anna Nordgren: Oil paintings and pastels - Country and 

Cottage Life,  

Continental Gallery 

Ett mindre galleri som ägdes av Weatherley Dierkin, en konsthandlare och importör. Låg på 

New Bond Street 157. Andra namn var Dierkin's Galleries och Dierken's Art Galleries.

Utställningar Anna Nordgren: 

1900 Anna Nordgren var representerad på 10th Annual Exhibition of Selecyted Pictures &  

Water-color Drawings from the Paris Salon

Doré Gallery

Ett mindre galleri som låg på New Bond Street 35. Lokalen uthyrdes till enskilda och 

föreningar. 

Utställningar Anna Nordgren: 

1902 med 91 ArtClub

Egyptian Hall

En byggnad i egyptisk stil som uppfördes som ett museum över den engelske 

upptäcktsresarens William Bullocks samlingar. Byggnaden låg på Picadilly 170 och invigdes 

1815. Användes för utställningsverksamhet för bildkonst (Dudley Gallery) men även för andra 

större sammankomster.

Utställningar Anna Nordgren: 

1888 New English Art Club

1892 Society of Lady Artists

1895 91 Art Club

Goupil Gallery 

Utställningsverksamhet som drevs av en fransk konsthandlare Etienne Boussod. Utnyttjade 

flera lokaler i centrala London på New Bond Street och Regent Street. 

Utställningar Anna Nordgren: 

1899 Anna Nordgren var representerad på Exhibition of Portraits and Pictures of Children
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Grafton Gallery 

Grundat 1893 och drevs av konsthandlaren Francis Gerard Prange.  Låg på Grafton Street 

och hade årliga utställningar av både samtidskonst och äldre mästare. 

Utställningar Anna Nordgren: 

1893 

1900 Ninth Exhibition, Society of Portrait Painters 

1900 First Exhibition, Paris Club for women

1901 The Second Annual Exhibition, Women's International Art Club

1902 The Third Annual Exhibition, Women's International Art Club 

Grosvenor Gallery (GG)

Grosvenor Gallery på New Bond street 135-137 grundades 1877 av Sir Coutts Lindsey och 

hans hustru Blanche. Blev den ledande utställningslokalen vid sidan av Royal Academy. 

Årliga större sommarutställningar samt mindre specialutställningar.

Utställningar Anna Nordgren: 

1889 The Grosvenor Gallery Pastel Exhibition

1890 The Grosvenor Gallery Summer Exhibition

New English Art Club (NEAC)

The New English Art Club grundades i London 1885 av ett antal engelska konstnärer som 

studerat i Paris. Klubben avsågs att verka som ett alternativt forum till the Royal Academy. 

Årliga utställningar i  Egyptian Hall sedan 1886.

Utställningar Anna Nordgren: 

1888 New English Art Club

New Gallery (NG)

Etablerades 1888 av Charles Hallé och Joseph Comyns Carr. De hade tidigare samarbetat 

med Coutts Lindsey på Grosvenor Gallery. New Gallery låg på Regent Street 121 och kom 

snart via sin årliga sommarutsställning att ta över den roll och status som Grosvenor Gallery 

hade haft. Galleriet kom även att bli ett viktigt forum för den sena tidens pre-rafaelitiska 

rörelse och både Edward Burne-Jones och William Hunt kom att ingå i galleriets 

organisation.150 

150 Wildman, Stephen: Edward Burne-Jones: Victorian Artist-Dreamer, New York, 1998, sid 268
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Utställningar Anna Nordgren: 

1892  New Gallery Spring and Autumn exhibition

1893  New Gallery 6th Summer Exhibition

1894, New Gallery 7th Summer Exhibition

1895  New Gallery 8th Summer Exhibition

1896  New Gallery 9th Summer Exhibition

Maddox Street Galleries

Mindre galleri som användes av olika konstnärsföreningar som Society of Lady Artists  och 

91 ArtClub for women. Låg på Maddox Street.

Utställningar Anna Nordgren: 

1897  Society of Lady Artists

1898  Society of Women Artists 

1899  91 ArtClub  

Pastel Society (PS)

En förening som bildades 1898 med syftet att främja pastell som medium via årliga 

utställningar, utbildning och demionstrationer. Bland grundarna och de tidiga utställarna var 

Anna Nordgren. Den första utställningen ägde rum 1899 på Royal Institute of Painters in 

Water Colour's galleri, Piccadilly 190 – 195 och Nordgren var då representerad med flest 

antal utställda verk av alla deltagarna.

Utställningar Anna Nordgren: 

1899  First Exhibition of the Pastel Society

1900  Second Exhibition of the Pastel Society

1901  Third Exhibition of the Pastel Society

Royal Academy (RA)

Den kungliga konstakademin, Royal Academy grundlades av Georg III 1768 och hade 

urspungligen 34 medlemmar. Syftet var dels att uppnå professionalitet inom brittisk konst och 

arkitektur dels också att bedriva utbildning- och offentlig utställningsverksamhet. En strävan 

efter att säkerställa bidrag från framtida generationers utövare. Antalet medlemmar är 

begränsat till 80. Trots av de urspungliga grundarna var två kvinnor, så dröjde det till 1922 

innan kvinnliga konstnärer kunde bli antagna som medlemmar. Däremot fick de delta på 

utställningarna. Royal Academy håller till i Burlington House på Piccadilly sedan 1868. 

Akademin har sedan starten haft årliga sommarutställningar till vilka även icke medlemmar 
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får bidraga. Urvalet av konst sker via en speciell kommitée med under ledning av Royal 

Academy’s ordförande. 

Utställningar Anna Nordgren: 

Ställde ut varje år mellan 1887 och 1899 (utom 1898) på Akademins sommarutställningar.

Royal Institute of  Painters in Water Colours (RI)

 Föreningen bildades redan 1831 som The New Society of Painters in Water Colours för att 

skilja sig från det redan existerande Royal Society of Painters in Water Colours (idag Royal  

Water colour Society). Årliga utställningar där även icke medlemmar efter urval var 

välkomna. 1863 ändrades namnet till Institute of Painters in Water Colour och fick från och 

med 1884 kunglig status. Från 1883 fanns föreningen och dess galleri i en byggnad på 

Piccadilly 190-195. Även andra föreningar hyrde in sig för utställningar där.

Utställningar Anna Nordgren: 

1895 77th Exhibition

1896 79th Exhibition

1897 80th Exhibition

1898 81th Exhibition

Royal Society of British Artists (RBA)

The Society of British Artists in London grundades 1823, och håller årligen en utställning och 

försäljning av målningar, skulpturer, gravyer av konstnärer boendes i England. Antalet 

medlemmar är obegränsat. Föreningen har även undervisning. Mellan 1824 och 1893 ställde 

the Society of British Artists ut 110000 målningar av 7000 konstnärer (de flesta var ej 

medlemmar).  Från och med 1887 fick föreningen kunglig status som the Royal Society of 

British Artists. Egen utställningslokal på Suffolk Street/PallMall.

Utställningar Anna Nordgren: 

1886   Society of British Artists

1892   Royal Society of British Artists

1893   Royal Society of British Artists

Society of  Oil Painters  

Föreningen grundades 1882 som Institute of Painters in Oil Colors  och har, som de flesta 

föreningarna årliga utställningar. En medlem väljs in på rekommendation av en existerande 

medlem. Även icke-medlemmar var välkomna att deltaga på utställningarna. Namnbyte 1898 

till Society of Oil Painters. Från och med 1907 med kunglig status.
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Utställningar Anna Nordgren: 

1885 Institute of Painters in Oil Colours, 3rd Exhibition

1886 Institute of Painters in Oil Colours, 4rd Exhibition 

1887 Institute of Painters in Oil Colours, 5rd Exhibition 

1893 Institute of Painters in Oil Colours, 11rd Exhibition

1894 Institute of Painters in Oil Colours, 12rd Exhibition

1896 Institute of Painters in Oil Colours, 14rd Exhibition 

1897 Institute of Painters in Oil Colours, 15rd Exhibition

1899 Society of Oil Painters, 16rd Exhibition

1900 Society of Oil Painters, 17rd Exhibition

1901 Society of Oil Painters, 18rd Exhibition

Royal Society of Portrait Painters (RP)

Föreningen grundades 1891 av ett antal konstnärer som var missnöjda med the Royal 

Academy och deras antagningsprinciper. Den första utställningen hölls samma år. The 

Society of Portrait Painters utställer enbart porträtt och föreningens syfte är att vara en 

sammanhållande länk mellan konstnärer och de som önskar beställa ett porträtt. 

Föreningen fick tidigt medlemmar som John Everett Millais, George Frederick Watts and 

James McNeill Whistler.  Utställningarna var öppna även för icke-medlemmar.

Utställningar Anna Nordgren: 

1900 Ninth Exhibition, Grafton Galleries 

Society of Women Artists 

Grundades ursprungligen som the Society of Female Artists, 1857. och har sedan dess 

årligen haft en utställningar med enbart kvinnliga konstnärer. Ändrade 1869 sitt namn till 

Society of Lady Artists och till Society of Women Artists 1899. 

Utställningar Anna Nordgren: 

1886 Society of Lady Artists 

1891 Society of Lady Artists 

1892 Society of Lady Artists, Egyptian Hall

1898 Society of Lady Artists, Suffolk Street Gallery

1899 Society of Women Artists, Suffolk Street Gallery
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Suffolk Street Gallery

Galleriet ägdes av Royal Society of British Artists och låg på Suffolk Street/Pall Mall. Lokalen 

kunde hyras av andra föreningar men även utnyttjas för privata fester, danstillställningar.

Utställningar Anna Nordgren: 

1886 Royal Society of British Artists

1892 Royal Society of British Artists

1893 Royal Society of British Artists

1898 Society of Lady Artists

1899 Society of Women Artists

Womens International Art Club (WIAC)

Bildades 1899 under namnet Paris Club for Women. En föreningen som bara var till kvinnliga 

medlemmar som  ställt ut på Parissalongen eller på en erkänd utställning  i sitt hemland. 

Bland grundarna fanns Lucy Kemp-Welsh, Rose Barton, Lucy Galton, Mrs Jopling (England), 

Kate Carl (America), Mrs Dignams (Canada), Cecilia Beaux (Frankrike), Mrs Mondag 

(Holland) samt Anna Nordgren.  Första utställningen ägde rum 1900.

Utställningar Anna Nordgren: 

1900  Paris Club, Grafton gallery

1901  Womens International Art Club, Grafton Gallery

1902  Womens International Art Club, Grafton Gallery

Utanför London:

Belfast Art Society

Bildades som The Belfast Rambler´s Sketching Club 1879.   Syfte var att sprida kunskap och 

uppmuntra till att skissa direkt från naturen. Ett utbildningsprogram skapades och men 

genomförde utställningar. Den första utställningen ägde rum 1881. Verksamheten breddades 

med akvarellutställningar samtidigt som föreningen bytte namn till Belfast Art Society 1890. 

Från och med 1930 är namnet the Royal Ulster Academy of Arts

Utställningar Anna Nordgren: 

1899 The Art Gallery Free Public Gallery exhibitionism 

Brighton, Corporation Art Gallery

Enligt referat i The Brighton Gazette från den 1 nov 1894 och den 10 juni 1897 ställde Anna 

Nordgren ut där. 
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Utställningar Anna Nordgren: 

1894 och 1897 

Royal Birmingham Society of Artists  

Bildades 1821 som Birmingham Society of Artists, en organisation som skulle verka som 

konstmuseum, som konstskola och hålla årliga utställningar i Birmingham.  En höst- och en 

vårutställning som samlande verk från en stor del av den engelska konstnärskåren. Denna 

förening kom att spela stor roll inom den pre-rafaelitiska rörelsen, både John Everett Millais 

och Edward Burne-Jones kom att verka som ordförande. 

Utställningar Anna Nordgren: 

Ställde regelbundet ut där mellan 1887 och 1900 på både höst- och vårutställningarna. 

Sammanlagt vid över tjugo tillfällen.

Royal Glasgow Institute of Fine Arts (GI)

En förening som bildades 1861 med syfte att ställa ut samtidskonst. Grundarna var ett antal 

prominenta Glasgow bor. Föreningen har haft årliga utställningar sedan dess.

Utställningar Anna Nordgren: 

1887

Walker Art Gallery, Liverpool

The Walker Art Gallery grundades 1819 och är även ett konstmuseum med egna samlingar. 

Sedan 1871 har man haft årliga utställningar, vår och höst, av samtidskonst och skulptur. Alla 

utställda verk var alltid till salu. 

Utställningar Anna Nordgren:

Höstutställningen varje år mellan 1887 och 1900. 

11.4.2 Ateljéer, boende

Bolton Studios

På initiativet från en engelsk skulptör Charles Bacon inreddes ett antal ateljéer på Redcliffe 

Road i Chelsea, Bolton studios. De första kom 1883, växte sedan till ett tjugotal ateljéer för 

att i slutet av 1880-talet totalt omfatta 27 stycken.  De olika rummen storlek och funktion 

varierade. Vissa rum delades mellan flera konstnärer, andra kunde även användas som 

bostad. Varje rum var nåbar via en gemensam korridor så alla som hyrde där möttes till och 

från i korridoren. Bolton Studios blev en mycket populär samlingsplats för konstnärer 
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verksamma i London. Anna Nordgren hyrde regelbundet sin ateljé där från slutet av 1880-

talet. Vissa perioder använde hon även ateljén som bostad. 

Stanley Studios

Ett lägenhets- och rumshotell  som invigdes 1892. Dessa rum blev populära bostäder för 

många av de konstnärer som hyrde sin ateljé i Boltons studios. Låg på Park Walk bara något 

kvarter från ateljérna. Anna Nordgren kom att vara en regelbunden gäst här under sina sista 

Londonår och även när hon gjorde regelbundna återbesök i London efter hemkosten till 

Sverige.

11.4.3 Tidskrifter

Art Journal

Ansågs som den den viktigaste konsttidsskriften under den viktorianska tiden i England. 

Grundades 1839. I en en artikel I vol 62 1900 berättas om premierutställningen av Womens 

International Art Club (då benämnd Paris Club) och Anna Nordgrens verk presenteras som 

en gammal vän. 

Magazine of Art 

En månadstidsskrift som innehöll utställningskritik, artiklar om konstnärer och aktuell 

samtidskonst. Rikt illusterad. Utkom både i London och New York. Grundades 1878. I en 

artikel i vol 22 1898 presenterades Anna Nordgren under rubriken More noted Women 

Painters.

The Year's Art 

En årligt utkommande skrift som innehåll allt vad som hänt inom konstområdet I England 

under året. Vilka utställningar som ägt rum, vilka konstnärer som ställt ut. Sammanfattade 

också uppgifter om alla föreningar och klubbar som varit verksamma under året.
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11.5 Bilaga: Anna Nordgren utställningar och utställda verk i Sverige 1870 – 

1912

Anna Nordgrens utställningar i Sverige 1870 – 1912. I de fall där en utställningskatalog 
innehöll prisuppgifter på verken anges detta.

År Utställning Utställda verk
Angivet 
pris

1870 Konstakademien Olja En fattig moder med sitt barnporträtt

1873 Konstakademien Modeller

1877 Konstakademien Olja På stranden
Olja Porträtt av mlle R
Olja Porträtt av fru L

Studie
Studie

1882 Konstutställning i Sundsvall Olja Kulla som sitter och stickar 175
Olja Normandisk fiskarqvinna 300

1885 Opponenternas utställning Olja Porträtt
Olja Damporträtt*
Akvarell Aquarelle
Akvarell Aquarelle

1886 Konstnärsförbundet Olja Porträtt

Göteborgs konstförening Olja Porträtt av Carl Snoilsky
Pastell Porträtt av Berndt Lindholm

1887 Konstnärsförbundet Olja Bondgubbe, porträtt
Olja Porträtt

1888 Konstnärsförbundet Pastell
Porträtt af gymnasten Henrik Kellgren 
från London

1891 Göteborgs konstförening Olja Genre
Olja Genre

1896 Göteborgs konstförening Olja En moder
Akvarell Interiör från Irland

1901
Tio konstnärinnors utställning,  
Konstföreningens lokal Stockholm Olja En moder (två barn) målad i Cornwall

Olja Porträtt av friherrinnan v Otter
Pastell Porträtt av irländs dam
Olja Porträtt av Hilda Wennberg

Porträtt
Hafsstrand (bretagne)
Skyar
Höststämning (Irland)
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Akvarell Bondstugeinteriör
Akvarell Bondstugeinteriör

1902 Göteborgs konstförening Olja Mor med barn
Olja Porträtt
Olja Gumma från Holland
Akvarell I en bondstuga
Akvarell Skyar
Pastell I köket
Olja Damporträtt
Olja Porträtt av prof. August  Wijkander 

1904
Svenska Konstnärernas förenings 
utställning, Malmö museum Olja

Porträtt af friherrinnan von O med 
dotter.

Olja Damporträtt
Olja Interiör från Irland
Pastell Tre pasteller från Särö
Olja Skrattande flicka 350

…..

1904
Svenska Konstnärernas förenings 
utställning, Jönköping Olja De gamla dra' en spader 550

Olja Interiör från Dalarne 300
Olja Svenskt landskap 275
Olja Skrattande flicka 350

1905
Svenska Konstnärernas förenings 
utställning, Örebro Olja De gamla dra' en spader 550

Olja Interiör från Dalarne 300
Olja Svenskt landskap 275
Olja Skrattande flicka 350

1907

Utställning Konstakademin, 
Stockholm, mars 1907. Anna 
Nordgren, Eva Bagge, Esther 
Kjerner. Hafvet

Samma utställning visades även på 
Ateneum, Helsingfors 1907 Gammelgården

Bland skären
Porträtt av en gammal dam
De unga
Fallen (från Särö)
Porträtt av fru M
Kloka Maren (Fanö)
Porträtt af Friherrinnan v. O.
Porträtt af Fru A-n.
I trädgården
Höst
Gumma som spinner (Orsa)
Vid floden
Efter regn
I tankar
Från Fanö
Interiör från Bretagne
Porträttskizz
Mormors bref
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I skymningen
Interiör från Irland
Björkhage
Vid kyrkan
Från det fattagia Irland
En fallfärdig stuga
Öbo

1909
Svenska konstnärernas förenings 
utställning Porträtt av en äldre dam

1911

Utställning av svenska 
konstnärinnors arbeten i  
Konstnärshuset i samband med den 
internationella rösträttskonferensen 
för kvinnlig rösträtt, juni 1911 Olja När man är ung (Springtime)

Olja Vid elden (By the fireside)
Olja Ensam (Alone)
Olja Interiör från Bretagne
Olja Interiör från Bretagne
Olja Interiör från Bretagne
Olja Ovälkommet regn (Unwelcome rain)
Olja En blåsig dag (A windy day)
Pastell Skyar (Clouds)
Pastell Landskap

1912
Svenska Konstnärernas förenings 
årsutställning, Stockholm 1912 Olja På morgonpromenad
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11.6 Bilaga: Medlemsförteckningen i 91 Art Club 

Medlemsförteckningen i 91 Art Club för år 1896 hämtat från en utställningskatalog från 
Cliffords Gallery 6-8 juni 1896.  
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11.7 Bilaga:  Recensioner och kritik i engelsk press

Recensioner och kritik från engelsk press.

I privat ägo finns en klippbok med över tvåhundra urklipp från engelska tidskrifter från 
perioden 1889 – 1900 som visar på Anna Nordgrens utställningsaktiviteter. Detta är några 
exempel.

• Anna Nordgren ställer ut ett verk Spring Time (bild …) på Grosvenor Gallery 1890
Ur The World 14 maj 1890

• Nordgren ställer oljan Baby (bild ..) på Society of British Artists 1892
Ur The Queen 30 april 1892
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• 91 ArtClub genomför medlemsutställningen At Home på Bolton Studios 1892
Ur The Daily Chronicle 21 juni 1892

• Separatutställningen, Country and Cottage Life, på Cliffords Gallery mars 1987:
                  Ur The Morning Post 7 mars 1897   Ur The Academy 20 mars 1897
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• Anna Nordgren presenteras i The Bazaar april 1897
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11.8 Bilaga: I bouppteckningen upptagna verk

Verk som upptagits i bouppteckning efter Anna Nordgren med värdering i kronor
Verk Värdering Verk Värdering

1 Amerikabrevet Olja 100 40 Självporträtt Olja 50
2 Johanna i Ugglum Olja 100 41 Skomakarpojke, ej färdig Olja 50
3 Sovande flicka Olja 100 42 Flicka Olja 25
4 Gumma i mössa Olja 100 43 Flicka, studie Olja 25
5 Gumma vid spisen Olja 100 44 Gumma vid spisen, interiör Olja 25
6 Dalkulla med get Olja 100 45 Landskap Olja 25
7 Fäbodvall Olja 100 46 Strandparti Olja 25

8

Vinterlandskap från 
Dalarna Olja 100 47 Arbete i trädgården Olja 25

9 Björkar i Storm Olja 100 48 Blombukett Olja 25
10 Moder med barn Olja 100 49 Dagligstuga, interiör Olja 25
11 Stuga från Ugglum Olja 100 50 Höststämning Olja 25
12 Flicka Olja 100 51 En moder med barn Olja 25
13 Flicka i storm Olja 150 52 Flicka med sömnad Olja 25

14

Flicka på väg till 
skolan Olja 200 53 Flicka matande höns Olja 25

15 Gubbe vid brasan Olja 50 54 Pojke vid kvällsvarden Olja 25

16

Porträtt av en 
engelska Olja 100 55 Landskap vid å Olja 25

17

Porträtt av v Otter m 
dotter Olja 100 56 Holländsk bondgumma Olja 25

18

Snölandskap, 
Drottningholm Olja 50 57 Rågskörd Olja 25

19 En gammal stuga Olja 50 58 Från Dalarna, interiör Olja 25
20 Läsande dam Olja 75 59 Rumsinteriör med gubbe Olja 25
21 Mac Key, porträtt Olja 50 60 Pilar vid bäcken Olja 10
22 Flicka med höns Olja 50 61 Flicka med rävsa Olja 20
23 Strandparti Olja 50 62 Landskap Olja 10
24 Det första brevet Olja 50 63 Höstlandskap, skiss Olja 10
25 Flicka i skogen Olja 50 64 En flicka Olja 5
26 Landskap Olja 50 65 Landskap, skiss Olja 5
27 Lantgård, utan ram Olja 50 66 Moder med baby Olja 5
28 3 st landskap i en ram Olja 50 67 Landskapsminiatyr, på trä Olja 5
29 Flicka vid sjukbädden Olja 50 68 Porträtt av mrs Ears pastell 100
30 Flicka vid vaggan Olja 50 69 Kök pastell 50

31

Gumma vid fönstret, 
interiör Olja 50 70 Porträtt av fröken Geijerstam akvarell 50

32 En sjuk Olja 50 71 Landskap akvarell 25
33 Landskap, utan ram Olja 50 72 Landskap akvarell 25
34 Dalkulla, interiör Olja 50 73 Diverse tavlor utan ram 50
35 En läsande flicka Olja 50 3695
36 Landskap Olja 50 Verk av andra konstnärer
37 Gåsflickan Olja 50 Från Venedig, V v Gegerfelt Olja 100
38 Soluppgång Olja 50 Landskap, Per Ekström Olja 50

39 Landskap i storm Olja 50
Landskap, skogsinteriör, 
Ekström Olja 25

40

Gumma vid spisen, 
interiör Olja 50 Landskap, björkar, Ekström Olja 25
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