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I uppsatsen läggs ett intersektionellt perspektiv på konsthistorien. Det sker genom en belysning av det sydsvenska 
bonadsmåleriets undanskymda plats i allmänhet och de kvinnliga bonadsmålarnas osynliga roll i synnerhet. 
Uppsatsen består av fyra kapitel. I det första studerar jag den svenska konsthistorieskrivningen i tre 
historiografiska undersökningar: först en narrativ, sedan en kvantitativ och sist en komparativ diskussion av några 
historiografiska verk. Min huvudsakliga slutsats är att klassanalys lyser med sin frånvaro, ordet klass och framför 
allt arbetarklass nämns förhållandevis sällan. Genusstrukturer analyseras i varierande grad och på olika sätt medan 
etnicitet mest omnämns som en kanoniserad uteslutning. 
I det andra kapitlet introduceras först den sydsvenska bonadstraditionen. Därpå presenteras Bengta Persdotter i 
Hyhult som ett exempel ur den kvinnliga skaran målare. I samband med det görs en möjlig attribuering av en 
bonad till henne. En historiografisk undersökning av folkkonstbegreppet påvisar hur det skapats av forskare för att 
särskilja folket från den kulturella eliten. Först betecknade folkkonst det förindustriella bondesamhällets 
konstnärliga föremål och den lyftes fram i en strävan att profilera en nationell identitet under senare 1800-tal. 
Under tidigt 1900-tal kom forskarnas attityder att bli nedlåtande. Teorier om ”gesunkenes Kulturgut” och 
stilretardation myntades för att leva kvar mot seklets slut. Ett begrepp som fortfarande används är ”horror vacui” 
vilket jag analyserar kritiskt och ger ersättningsförslaget ytmässig bildförtätning. En annan utveckling av 
begreppet är att det efterhand vidgats till att omfatta konsumtionssamhällets vardagsyttringar i en väldigt bred 
förståelse. Det får till följd att värderingen relativiseras. Undersökningen visar därtill att folkkonsten försummats 
av konstvetenskapen. Exempel på forskningens växlande värdering av sydsvenskt bonadsmåleri redogörs. 
I det tredje kapitlet diskuterar jag först resultatet från första kapitlet i relation till olika texter om konsten i termer 
av hur kultur och institutioner förhåller sig till främst klass men också kön och etnicitet. Några resultat från 
rapporter på fältet belyser situationen och tydliggör behovet av att inkludera de sociala kategorierna klass, kön och 
etnicitet i analyser av ojämlika maktförhållanden i konstvärlden. 
I det fjärde kapitlet jämför jag några bilder på bönder och adelsmän med avsändare från de olika klasserna adel, 
borgarklass och allmoge för att föra en diskussion om betydelsen av avsändarperspektiv och identifikation. 
I min diskussion drar jag några slutsatser om den diskursiva tystnaden kring framförallt klass. I uppsatsen dras 
linjer mellan olika skeenden i historien och våra dagar för att åskådliggöra samband mellan odlade attityder och 
dominerande norm i det fält som utgörs av konsten och konstvetenskapen.
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INLEDNING
Hösten 2008 gavs för första gången kursen ”Kvinnor i konsten” på Växjö universitet. En av kurs-

böckerna var Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige (2004) av Eva-Lena Bengtsson och Barbro 

Werkmäster.1 ”Mer än 1000 svenska kvinnor ägnade sig åt konstnärlig verksamhet under 1800-talet. 

De tecknade, målade i oljefärg och akvarell, skulpterade, xylograferade, litograferade, fotografera-

de, broderade, tecknade mönster, vävde”, står det på bokomslagets baksida. Men inte en rad på bo-

kens närmare 200 sidor om att det fanns kvinnor som målade bonadsmålningar. Allmogekvinnor. 

Varför  omnämns inte  deras  produktion eller  deras  konstnärliga arbetsförhållanden?  Kvinna och 

konstnär i 1800-talets Sverige. Var de kvinnliga bonadsmålarna på 1800-talet inte kvinnor eller var 

de inte konstnärer? 

En annan text på kursen var ”Inledning” av Agneta Göransson till antologin Sekelskiften och kön;  

strukturella  och kulturella övergångar 1800, 1900, 2000  (2000).  ”Vem fick gråta och vem fick 

komponera? Vem fick dansa på scenen och vem fick inte brodera? De senaste sekelskiftena tycks på 

olika sätt ha utgjort brytningstider för vår uppfattning om manligt och kvinnligt” förtäljer bokom-

slagets baksida. För att få veta något om sammanhangen för de kvinnliga bonadsmålarna visade det 

sig  att  förändringarna vid 1800-talets  början som polariserade könen kunde jag bortse  från,  ty: 

”Landsbygdens kvinnor och män fortsatte att arbeta gemensamt för sin försörjning som man alltid 

gjort”.2 Det var allt jag fick veta om förhållandena för de kvinnliga bonadsmålarna. Är det inte int-

ressant, att kvinnor och män fortsatte arbeta gemensamt? Är det en ointressant ”uppfattning om 

manligt och kvinnligt?” 

Svaret på frågan vem som fick gråta vet jag inte. Jag gråter inte utan skriver en uppsats om katego-

rin kvinnliga bonadsmålare själv. Den handlar om osynliggörande och om makt. 

Ämne
Mitt ämne är det historiografiska faktum att sydsvenskt bonadsmåleri haft en närmast osynlig roll 

inom konsthistorien och genomgående kategoriserats nedvärderande som folkkonst.  För att förstå 

detta osynliggörande är också den historiografiska frågan om klass i svensk konsthistorisk forsk-

ning en del av mitt ämne. Objekt i denna studie är de sydsvenska kvinnliga bonadsmålarna under 

1700- och 1800-talen. 

1 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, Lund 2004.
2 Göransson, Anita ”Inledning”, Ida Blom& Anita Göransson (red.), Sekelskiften och kön: strukturella och kulturella  

övergångar år 1800, 1900 och 2000, Stockholm, 2000 s 9.
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Syfte
Mitt syfte är att undersöka varför sydsvenskt bonadsmåleri inte klassats som konst i den svenska 

konsthistorien. Lika så varför det än idag har en svag ställning. Som en följd av detta är mitt syfte  

även att diskutera vad denna medvetna uteslutning av en konstform inneburit. För att besvara mitt 

syfte undersöks frågor om klass och genus i svensk konstvetenskaplig forskning under de senaste 

decennierna.

Forskningsöversikt 

Jag inleder forskningsöversikten med att visa på den forskning som utförts om bonadsmåleriet för 

att genom den närma mig mitt ämnes historiografiska centrum.

Nils Strömboms översikt ”Det sydsvenska folkliga bonadsmåleriet och dess utforskande” i Nordisk  

folkkonst (1972) avspeglar den största insatsen som gjorts i fråga om att fastställa bonadernas upp-

hovsmän. Han tecknar där också områdets forskningshistoria. Startpunkten sätter han till 1874 då 

Nils Gabriel Djurklou gav ut boken Unnarsboarnas seder och lif efter Lasses i Lassaberg anteck-

ningar och läroverksadjunkt Gustaf Norlander införde grundläggande uppgifter rörande Sunnerbo-

skolan.3 Under de följande åren tillkom från olika forskare strödda uppgifter som sammanställdes 

1902 i två uppsatser av museimannen Per Gustaf Wistrand och konsthistorikern Christopher Eich-

horn i Minnen från Nordiska museet. En systematisk registrering av större bredd kom till stånd först 

med Wistrands katalog 1911 över Utställning af svenska allmogemålningar i Nordiska Museets re-

gi, där materialet gavs en gruppering i skolor som i stort blivit bestående. 1925 lade Sigurd Erixon 

fram en konstnärsmonografi över Anders Eriksson i Ås i Rig. En liknande uppsats av Albert Ander-

son (Sandklef) publicerades 1927 i Fataburen om Carl Reinic Rosenberg; exempel Strömbom anför 

på att forskningen i stort var katalogiserande. Efter 1930 riktade Erixon in sig mer på stilanalys,  

konstnärliga paralleller och ursprungsforskning. I ett antal uppsatser lade han fram rön som sam-

mantagna ger en bild av hans forskningsmål. Från 1930-talet till 1960-talet lämnade Strömboms 

egen forksning bidrag till konstnärskatalogen.4 I hans uppsats ”Sunnerboskolan: en introduktion” 

(1967) i den enligt honom ofullständiga listan finner jag 19 kvinnor och 10 män som dokumenterat 

målat bonader i Sunnerbo.5 Han ger i den kortfattade levnadsuppgifter och karakteristika för deras 

personliga stilar i måleriet. När Nordiska museet gav ut Uno Hernroths Sydsvenska bonadsmålare 

1750-1850: Deras miljö och sociala bakgrund  (1979) presenterades för första gången en allmän 
3 Strömbom, Nils, 'Det sydsvenska folkliga bonadsmåleriet och dess utforskande', Nordisk folkkonst/ Sigfrid  

Svensson., S. 206-240, Lund 1972 s 206.
4 Ibid., s 208-211 och 215.
5 Strömbom, Nils, 'Sunnerboskolan: en introduktion', Växjö 1967.
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orientering om de sydsvenska bonadsmålarnas lokala och sociala förhållanden.6 I  Sydsvenska bo-

nadsmålningar (1982) erbjuder professor i etnologi Nils-Arvid Bringéus en översikt med en rikhal-

tig exempelsamling.7 Halland 1990 (1990) utgörs av artiklar med anknytning till bonadssymposiet 

1989.8 Etnologen Elisabeth Berglins doktorsavhandling En bonadsmålare och hans värld: Johannes  

Nilsson i Breared  (2000) ger en förståelse av de äldre bonadernas bildgestaltningskontext.9 I sin 

doktorsavhandling Textila tolkningar: Om hängkläden, drättar, lister och takdukar (2007) berättar 

etnologen Anneli Palmsköld bland annat om bruket att dra stugan med textilier vid högtider, vilket 

även innefattade de målade bonaderna.10 Hon ger en folkligt religiös tolkning av bruket. Konst- och 

musikvetare Ingebjørg Barth Magnus går systematiskt igenom musikbilder i  folkliga målningar, 

däribland sydsvenska bonadsmålningar, i Här är spel och dans: Musikmotiv i svenskt folkligt måleri  

på bonad och vägg (2009).11 Halland 2009 har titeln Inzoomning: bonadsmåleri (2009) och går på 

djupet i detaljer..12 Doktoranden Ingalill Nyström Larsson analyserar bonadernas minsta beståndsde-

lar för en avhandling vid Göteborgs universitet.13 

Folkkonst får i Svensk folkkonst (1983) av etnolog Bengt Jacobsson en översikt, enligt definitionen 

att den utgörs av förindustriellt konsthantverk som skiljer sig från den växlande internationella mo-

de- och stilkonsten genom sin traditionsbundenhet och lokala prägel.14 I sin Svensk folkkonst: Del 2  

(1985) problematiserar han folkkonstbegreppet i  samma definition ur olika aspekter.15 När Ann-

Charlotte Weimarck i sin konstvetenskapliga doktorsavhandling Annamirl och njutningens ugn; As-

pekter på ”folkkonsten” och folkkonstforskningen i Europa (1987) diskuterar folkkonstbegreppets 

historia vänder hon sig emot den vetenskapliga folkkonstforskningens tradition att upprätthålla en 

stark skiljelinje till stilkonsten och menar att den distinktionen inte är essentiell.16 Hon ger ett konk-

ret exempel på hur man genom att anlägga ett hermeneutiskt perspektiv kan tolka folkkonsten på ett 

likvärdigt sätt med stilkonsten. Fyra band i Signums svenska konsthistoria har vardera ett kapitel om 

folkkonsten: Frihetstidens konst (1997), Den gustavianska konsten (1998), Karl Johanstidens konst  

(1999) och  Konsten 1890-1915  (2001).17 I  Frihetstidens konst  redovisas vad författarna fortsätt-
6 Hernroth, Uno, Sydsvenska bonadsmålare 1750-1850, Göteborg 1979.
7 Bringéus, Nils-Arvid, Sydsvenska bonadsmålningar, Lund 1982.
8 Halland: årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, Halmstad 1990.
9 Berglin, Elisabeth, En bonadsmålare och hans värld, Lund 2000.
10 Palmsköld, Anneli, Textila tolkningar: Om hängkläden, drättar, lister och takdukar, Stockholm 2007.
11 Barth Magnus, Ingebjørg, Här är spel och dans: Musikmotiv i svenskt folkligt måleri på bonad och vägg, Möklinta 

2009.
12 HALLAND 2009: Inzoomning: bonadsmåleri, Halmstad 2009.
13 http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//Julbonaden_under_luppen.cid910592 (2010-01-11)
14 Jacobsson, Bengt, Svensk folkkonst: Del 1, Lund, 1983.
15 Jacobsson, Bengt, Svensk folkkonst: Del 2, Lund, 1985.
16 Weimarck, Ann-Charlotte, Annamirl och njutningens ugn; Aspekter på ”folkkonsten” och folkkonstforksningen i  

Europa, Lund 1987 s 21.
17 Alm, Göran (red.), Signums svenska konsthistoria. [Bd 7], Frihetstidens konst, Lund, 1997; Alm, Göran, Signums 
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ningsvis  reserverar  för  ordet  folkkonst:  ”utsmyckningar  av  allmogens  bruksföremål  liksom för 

väggmålningar, möbler, inredningstextilier och annat som prydde bondens hem i det förindustriella 

samhället”.18 Det  finns  tre  doktorsavhandlingar  om svensk allmogekonst  av konstvetare.  Svante 

Svärdström redovisar  i  Dalmålningarna  och  deras  förlagor:  en  studie  i  folklig  bildgestaltning  

1770-1870 (1949) resultat av sin forskning efter förlagor till de figurativa dalmålningarna.19 Maj-

Britt Anderssons Allmogemålaren Anders Ädel  (2000) behandlar inredningsmåleri i Hälsingland.20 

Folkliga möbler: tradition och egenart: en stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den  

svenska folkliga möbelkonsten (2001) är av Johan Knutsson.21 I sin D-uppsats Folkkonst eller aka-

demi - en skråkonst?: en jämförande undersökning (2007) jämför Fabian Arnheim-Olofsson ett an-

tal verk med avsikt att skapa större förståelse för skillnaderna mellan folkkonst och akademi- och 

skråkonst, utifrån motiv och formalt bildspråk.22 I min C-uppsats Folk på tapeten: Om konstruktio-

nen av folkkonstnären i framställningar om Bernhard Jönsson i Färgaryd (2009) behandlar jag kon-

sekvenser av uppdelningen mellan konst/konstvetenskap och folkkonst/etnologi genom att belysa 

ett exempel på en sentida sydsvensk bonadsmålare.23 

Fataburen 2005 fick designåret 2005 titeln Formgivare: folket och innehåller artiklar där begreppen 

folkkonst, formgivning och design är tema.24 I det konstvetenskapliga översiktsverket Konst och vi-

suell kultur i Sverige II (2007) får folkkonsten en introduktion av Lena Johannesson.25 Konstvetare 

Johanna Rosenqvist har i sin doktorsavhandling Könsskillnadens estetik? Om konst och konstska-

pande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen (2007) undersökt avgränsningen mellan begrep-

pen hemslöjd och folkkonst.26 Rondellhundar och schablonspindlar: Folkkonst i tiden (2009) pre-

senterar inlägg från deltagare vid folkkonstsymposiet 2007.27 I  FOLKKONST KULTUREN 2009  

(2009) ägnar en rad författare hela årsboken åt folkkonst ur olika aspekter.28 

svenska konsthistoria. [Bd 8], Den gustavianska konsten, Lund, 1998; Alm, Göran (red.), Signums svenska 
konsthistoria. [Bd 9], Karl Johanstidens konst, Lund, 1999; Ahlstrand, Jan Torsten (red.), Signums svenska 
konsthistoria. [Bd 11], Konsten 1890-1915, Lund, 2001.

18 Knutsson, Johan, 'Folkkonsten: inledning', Signums svenska konsthistoria [9] / Göran Alm...., Lund 1999 s 411.
19 Svärdström, Svante, Dalmålningarna och deras förlagor: en studie i folklig bildgestaltning 1770-1870, Stockholm 

1949.
20 Andersson, Maj-Britt, Allmogemålaren Anders Ädel, Stockholm, 2000.
21 Knutsson, Johan, Folkliga möbler: tradition och egenart : en stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i  

den svenska folkliga möbelkonsten, Stockholm 2001.
22 Arnheim-Olofsson, Fabian, Folkkonst eller akademi - en skråkonst?: en jämförande undersökning, 

Konstvetenskapliga institutionen, Stockholm, 2007.
23 Andersson, Inger, Folk på tapeten: Om konstruktionen av folkkonstnären i framställningar om Bernhard Jönsson i  

Färgaryd, C-uppsats, Konst- och bildvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö 2009. 
24 Westergren, Christina (red.), Formgivare: folket, Stockholm 2005.
25 Johannesson, Lena & Johannesson, Lena, Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000, Stockholm 2007.
26 Rosenqvist, Johanna, Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-

talen, Stockholm 2007.
27 Londos, Eva (red.), Rondellhundar och schablonspindlar: folkkonst i tiden, Stockholm 2009.
28 Kulturen: en årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. 2009, , Folkkonst, Lund, 
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Ett samlat verk i historiografi utgör 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige (2000).29 En av 

medförfattarna är Dan Karlholm som i sin doktorsavhandling  Handböckernas konsthistoria: Om 

skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland under 1800-talet (1996) analyserar de första hand-

böckerna i allmän konsthistoria och etableringen av konsthistoria som akademisk disciplin i Tysk-

land.30 Genom att beskriva dessa handböckers konstbegrepp, historiefilosofi, syn på utvecklingen 

och relationen mellan folkanda och konstproduktion visar han på konsthistoriens konstruktion och 

även på hur denna universalhistorias berättelse autonomiserade konsten när den visualiserades i 

imaginära eller reella museer. Jessica Sjöholm Skrubbes doktorsavhandling Skulptur i folkhemmet;  

Den offentliga skulpturens institutionalisering,  referentialitet  och rumsliga situatiner 1940-1975  

(2007) är delvis en kritisk historiografisk studie avsedd som en feministisk kritik av modernismen 

som institution.31 Linda Fagerholms doktorsavhandling Randi Fisher; svensk modernist (2005) är en 

historiografiskt orienterad studie med inriktning på genus.32 Historiografi inom konstvetenskapen 

har under det senaste decenniet diskuterats och problematiserats både nationellt och internationellt. 

De ovan nämnda får stå som några svenska exempel men jag väljer dock att inte ytterligare redogö-

ra för denna diskussion då det huvudsakligen ligger utanför denna studies fokus.

Teoretiska begrepp och utgångspunkter
Den för mig grundläggande utgångspunkten i denna uppsats och i min förståelse av konst är att 

kommunikation är det som är gemensamt för alla konstyttringar.

Kommunikation

Kommunikation kan, enligt professor i kommunikationsteori  John Fiske, definieras allmänt som 

”social samverkan med hjälp av meddelanden”.33 Han förutsätter att all kommunikation innehåller 

tecken och koder. Tecken är betecknande konstruktioner, det vill säga hänvisningar till något annat 

än sig själva. De system tecknen organiseras i utgör koder. I det dessa koder och tecken görs till-

gängliga eller överförs till andra utövas sociala relationer. Utan kommunikation kan ingen form av 

kultur överleva varför den är av central betydelse för livet i vår kultur. Detta innebär att man för att  

2009.
29 Gillgren, Peter, Johansson, Britt-Inger, Hayden, Hans & Hessman, Eva (red.), 8 kapitel om konsthistoriens historia i  

Sverige, Stockholm 2000.
30 Karlholm, Dan, Handböckernas konsthistoria: om skapandet av "allmän konsthistoria" i Tyskland under 1800-talet, 

Eslöv, 1996.
31 Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och  

rumsliga situationer 1940-1975, Göteborg, 2007.
32 Fagerström, Linda, Randi Fisher - svensk modernist, Lund, 2005.
33 Fiske, John, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Stockholm, 1997 (2001) s 12.
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studera kommunikation även måste studera kulturen i vilken den ingår.34

Semiotikern Roland Barthes var den som först konstruerade en teori om betydelse som en negocie-

ringsprocess mellan författare respektive läsaren och texten/bilden.35 Eftersom inte bara skrift är tec-

ken utan även bilder, lämpar sig semiotiken för att analysera bilder som tecken ägnade åt vad han 

benämner myten.36 I Mythologies (1956) lade Barthes fram sin teori om mytologier som ett kommu-

nikationssystem, och därmed som ett semiotiskt system.37 Mytologin utgörs dels av semiotik som 

formell vetenskap och dels av ideologi som historisk vetenskap. Studiet rör alltså idéer som existe-

rar i en bestämd form. Barthes tar fasta på att det i semiotiken finns tre termer: det betecknade, det 

betecknande och tecknet, som utgör förbindelsen mellan de två förra termerna. Myten byggs upp 

utifrån en befintlig semiotisk kedja där ordningen upprepas en gång till med det i första kedjan bil-

dade tecknet fungerande som det betecknande i den andra kedjan.38 Avläsning och uttydning av my-

ten är beroende av det faktum att dess betecknande alltså både är mening och form. När dessa läses 

som en enhet bildas en tvetydig betydelse: bilden blir varken symbol eller alibi för ett begrepp utan 

en närvaro av begreppet. En rent symbolisk eller en rent bokstavlig läsning avlivar myten men den 

klarar sig genom att införliva sig med språket, naturalisera det. Den förvandlar med Barthes ord hi-

storien till natur. Att myten är möjlig att konsumera beror på att den inte uppfattas som ett semio-

tiskt system utan som ett system baserat på erfarenhet. Myten är ett semiotiskt värdesystem, presen-

terar en likvärdighet, men läsaren, bildbetraktaren, ser ett faktasystem, en orsaksprocess.39

Bildkonstens förhållande till det samhälle den skapats i är tema i konstvetaren Michael Baxandalls 

forskning, där han fokuserar hur vissa formala, estetiska egenskaper tillåts utvecklas genom samhäl-

lets kulturella miljö. Hans tanke är att ett kulturbärande samhällsskikts ”visual skill” tvingar konst-

närerna att acceptera denna för att uppnå framgång. Det skapar en ömsesidig process, där konstnä-

ren bekräftar och ibland utvecklar publikens förmåga, eller ”visual skill”.  I hans Paintings and Ex-

perience in Fifteenth Century Italy (1972) är utgångspunkten att en målning på 1400-talet utgjorde 

en deposition av en social relation mellan å ena sidan konstnären som målade bilden eller hade ett 

övervakande ansvar för genomförandet och å andra sidan beställaren som försåg med medel för det-

ta genomförande, för sina planer att använda målningen på ett eller annat sätt. Båda parter agerade 

inom kommersiella, religiösa, perceptuella och i bred förståelse sociala konventioner och institutio-

34 Fiske, 2001, s 11-12.
35 Ibid., s 117.
36 Barthes, Roland, Mytologier, Staffanstorp, 1970[1969] s 212.
37 Ibid., s 205.
38 Ibid., s 208-209 och 211.
39 Ibid., s 226-227 och 229.
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ner som påverkade resultatets form. En sida av depositionen är den kommersiella relationen och Ba-

xandall konstaterar att ”Money is very important in the history of art.”40 Ett samhälle utvecklar ut-

märkande vanor och färdigheter, vilka har visuella aspekter som blir beståndsdelar i målarens ut-

trycksmedel. En bild är ett dokument av visuell aktivitet som man måste lära sig att läsa, eftersom 

bildmässiga representationer bygger på konventionella aktiviteter. 41 

Ideologi, liberalism och individualism 

Eftersom ämnet för uppsatsen rör sig från 1800-talet till nutiden motsvarar tidsspannet en period då 

det moderna genombrottet ägt rum i vårt samhälle. En ideologi djupt förbunden med det moderna 

samhällets uppkomst är liberalismen, konstaterar litteraturvetaren Nina Björk i sin avhandling Fria 

själar (2008).42 Lena Halldenius, fil. doktor i praktisk filosfi, definierar i Liberalism (2003) begrep-

pet ideologi som 

en uppsättning idéer som gör anspråk på att hänga ihop i ett filosofiskt hållbart värdesystem, 

som är i vid mening politiskt och baserar sig på en föreställning om människan och hennes  

relation  till  samhället.  [...]  En  ideologis  funktion  är  att  legitimera  politisk  handling.  En 

politisk handling – en reglering, ett tvång, en intervention – måste kunna legitimeras även i  

ögonen på dem som missgynnas av den.43

En annan definition levererar kulturteoretikern Stuart Hall i ”The Problem of Ideology” (1983):

the mental frameworks - the languages, the concepts, categories, imagery of thought, and the 

systems of representation - which different classes and social groups deploy in order to make 

sense of, define, figure out and render intelligible the way society works44

och motiverar därmed varför begreppet har relevans i konstvetenskapliga studier.

Ordet liberal användes första gången på en politisk rörelse 1812, av borgerskapets representanter i  

Spanien, men ideologin började utveklas tidigare, ur konflikterna mot maktstrukturer i det feodala 

samhället och det sena 1700-talets franska och amerikanska revolutioner.45 Denna uppsats medger 

40 Baxandall, Michael, Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of pictoral  
style, London, 1974 s 1.

41 Ibid., s 152.
42 Björk, Nina, Fria själar: ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson, Stockholm, 2008 s 19.
43 Halldenius, Lena, Liberalism, Stockholm, 2003 s 12.
44 Hall, Stuart, 'The Problem of Ideology – Marxism without guarantees', Marx: A Hundred Years On / Betty 

Matthews..., S. 57-85, London 1983 s 59.
45 Björk, 2008 s 18-19.
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inte utrymme för att närmare ringa in liberalismen: enligt Halldenius låter det sig heller svårligen 

göras då ”den som ideologi och politisk filosofi lider under sina egna framgångar. Vi är alla goda li-

beraler numera, vad vi än röstar på.”46 Dock är ett kärnbegrepp i denna rörelse individualism.47 Den 

moderna debatten om frihet kan identifieras med förkastandet av idén om en naturlig hierarki mel-

lan människor i kombination med en fokusering på relationen mellan stat och individ. Emellertid in-

kluderades från början inte alla individer i rätten till frihet utan först avsåg den en person som redan 

var etablerad i offentligheten.48 Dit räknades inte kvinnor, arbetare eller traspoletariat utan endast 

egendomsägande män.  Så långt  som in på 1900-talet  kopplades  politiskt inflytande till  ägande. 

Halldenius konstaterar att även om regelverket som kopplade ägande till makt upphört finns kopp-

lingen kvar i praktiken eftersom ägande i realiteten påverkar storleken på det politiska inflytandet. 

Resonemang om individens rättigheter bygger på tanken att de begränsar vad allmänintresset får 

styra. Det innebär att de utgör garantier för minoriteter mot demokratiska majoritetsbeslut. När int-

ressen bedöms ha rättighetsstaus placeras de utanför majoritetsstyrets domän.49 Hur resurser förde-

las förutsätts i liberal teori av att de åsätts ett pris som gör dem mätbara med ett enhetligt mått som 

medger jämförelser. Att möjliggöra jämförelser mellan ojämförbara ting är pengars yttersta funk-

tion, enligt Halldenius.50 Hennes slutsats är att genom hela det liberala projektet lyser insikt om för-

tyckets dynamik med sin frånvaro.51

Kanon

Hur utövas då ideologi i konstvetenskap? Karlholm redovisar i sin doktorsavhandling hur kanon-

konstruktionen är ideologisk52. Konstvetaren Griselda Pollock härleder betydelsen av kanon i Diffe-

rencing the Canon (1999).53 Ordet stammar från grekiska och betyder regel eller standard. Begrep-

pet kan förstås som ett legitimerande i efterhand av en kulturell och politisk identitet och används i 

fråga om litteratur och de fria konsterna. Kanon utmärker vilka verk som är bäst, mest representati-

va och vad varje praktiserande inom ämnet måste studera för att kunna betraktas som utbildad.54 

Kanon visar sig ofta i traditionen och ratificerar som en utvald version av det förgångna en rådande 

ordning. På så vis utgör den sociala och kulturella intressen tillhörande de dominerande samhälls-

grupperna.55 Enligt Karlholm ger handböcker i allmän konsthistoria mer än andra konsthistoriska 

46 Halldenius, 2003 s 11.
47 Björk, 2008 s 19.
48 Halldenius, 2003 s 37.
49 Ibid., s 68 och 70.
50 Ibid,, s 89.
51 Ibid., s 182.
52 Karlholm, 1996 s 9.
53 Pollock, Griselda, Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories, London, 1999
54 Ibid., s 3.
55 Ibid., s 10.
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texter besked om vilka verk som ingår i den konstvetenskapliga kanon. Den första utgavs av Franz 

Kugler 1842 i Tyskland. Det innebar att han bearbetade vad som tidigare förelegat som spridd kuns-

kap och specifika konsthistorier till en syntetisk summa, kvalitativt annorlunda än delarna.56 Ordet 

”allmän” uttrycker en pretention att verket i fråga omfattar det historiskt sett viktigaste eller mest 

elementära av all konst. Denna funktion, att visa vilken konst som räknas bland den grundläggande, 

huvudsakliga och utmärkta, är ideologisk, påpekar Karlholm.57 

Konst och folkkonst 

Konsten existerar inte spontant eller naturligt utan är en konstruktion som svarar mot en tidsepoks 

behov, menar professor i konstteori Lars Vilks i Konstteori: Kameler går på vatten (1995).58 Tanken 

att konsten uppstod under upplysningsskedet är vedertagen. Då skapades en föreställning att konst 

var något filosofiskt och ambitiöst med en centrering kring det konstnärliga geniet. Tidigare betyd-

de konst helt enkelt teknisk kunskap i tekniker på olika områden.59 Som kulturellt fenomen består 

konstvärlden i en mycket bred förståelse av alla som känner till något om det som kallas konst me-

dan den i snäv bemärkelse utgörs av en kärntrupp museichefer, konstkritiker, kuratorer, konsthisto-

riker och konstnärer. Konsten är resultatet av det sammanlagda arbetet att definiera den, att konst-

ruera dess historia och ge den en egen identitet.60 Om det förut fanns en uppfattning om någon slags 

avgörande konstegenskap så försvann den med Duchamps inträde i konstvärlden. Vilks anser att 

den konstteori som erbjuder rimligast chans att kunna överblicka vad som är konst är den institutio-

nella konstteorin.61 Den formulerades först av Danto 1964 i ”The Artworld” där han skrev ”To see 

something as art  requires something the eye cannot decry – an atmosphere of artistic theory,  a  

knowledge of the history of art: an artworld.”62 Han inspirerades till den av Warhols utställda imita-

tioner av Brillokartonger och hans slutsats var att ”What in the end makes the difference between a 

Brillo box and a work of art consisting of a Brillo Box is a certain theory of art. It is the theory that 

takes it up into the world of art, and keeps it from collapsing into the real object which it is”. 63 Med 

Vilks kan man fråga sig hur ordet objekt passar in på idékonst eller hur och varför något utnämns 

till konst eller hur konsten i äldre tider kan bli till utan en konstvärld i vår mening. Teorin säger in-

get om konsten eller dess kvaliteter. Det avgörande värdet i teorin ligger i principen att konst är en 

56 Karlholm, 1996 s 64.
57 Ibid., s 65.
58 Vilks, Lars, Konstteori: Kameler går på vatten, Nora 1995 s 8.
59 Ibid., s 7 och 49.
60 Ibid., s 8-9 och 108.
61 Ibid., s 67 och 79.
62 Danto, Arthur, 'The Artworld', The Journal of Philosophy, 1964 (Nr 19), s, 571-584, 1964 Källa: 

http://www.jstor.org (2007-10-03) s 580.
63 Ibid., s 581.
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sociologisk fråga.64 Vidare är en av Vilks slutsatser att det enda sättet att stänga något ute ur konst-

världen är ignorans och tystnad.65

Ett ännu senare begrepp än konsten är folkkonsten. Det finns belagt inom tyskspråkigt område 1845 

men kom inte till  egentlig  användning förrän konsthistorikern Alois Riegl  publicerade sitt  verk 

Volkskunst, Hausfleiss und Hausindustrie 1894.66 Eftersom jag i Kapitel Två kommer gå närmare in 

på folkkonstbegreppet nöjer jag mig här med att referera Bringéus definition: folkkonst är ett sär-

skiljande begrepp som forskare skapat där prefixet ”folk” markerar att konsten i fråga hör till folket  

och inte den kulturella eliten. Den vetenskapliga forskningen har bedrivits först inom folklivsforsk-

ningen, senare etnologin. Historiskt har folkkonsten placerats på de kulturhistoriska museerna, inte 

konstmuseerna.67 Innebörden av att ett konstverk placeras i ett konstmuseum är enligt Vilks att det 

anses bära på en högre form av kommunikation än om det placeras i ett historiskt eller antropolo-

giskt museum.68 

Diskurs 

Uppdelning av konst i de olika kategorierna konst respektive folkkonst är exempel på diskurspro-

duktion. En diskurs är ett område för utsagor eller grupperingar av utsagor och kan också vara en 

praktik som redogör utsagor, enligt idéhistorikern och filosofen Michel Foucault.69 Utsagor tecknar 

en allmän horisont och upprättar gränser för människornas tänkande.70 Diskurser vilar inte bara på 

det redan-sagda utan även på ett ”aldrig-sagt”: en manifest diskurs är en ”förtryckande närvaro av 

vad den inte säger”.71 Foucault pekar på att de distinktioner som finns mellan olika diskurstyper sär-

skiljer vetenskaper utan att beakta att de står i samband med varandra.72 

Klass och klassamhälle

Då det ovan framgått att folkkonstbegreppet är ett instrument för att skapa åtskillnad mellan olika 

samhällsskikt vill jag för min diskussion i uppsatsen definiera min förståelse av begreppet klass. Al-

la moderna samhällen är stratifierade, det vill säga människor kan delas upp i olika grupper eller  

klasser enligt olika kriterier. Individens tillgång till makt och privilegier beror på vederbörandes 

64 Vilks, 1995 s 25-26.
65 Ibid., s 70.
66 Bringéus, Nils-Arvid, 'Folkkonst och forskning: en tillbakablick', Formgivare : folket., 2005 s 17-18.
67 Ibid., s 17, 19.
68 Vilks, 1995 s 51.
69 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, Lund 2002 s 102.
70 Ibid., s171-172.
71 Ibid., s 40.
72 Ibid., s 36-37.
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grupp- eller klasstillhörighet, enligt professor i sociologi Joachim Israel i  Det nya klassamhället  

(1996).73 En klass är ett socialt skikt med gemensamma förhållanden för sin existens, levnad och 

produktion i materiellt, kulturellt och politiskt avseende. Dessa gemensamma förhållanden formar 

individens handlingsmönster, uppfattningar, värderingar och sociala praktiker. Kapital skapas ge-

nom att vissa resurser tilldelas värden och detta kapital utgör ramar för individernas samhällsposi-

tioner och handlingsmöjligheter.74 

I doktorsavhandlingen  Populärkulturen och klassamhället  (2005) påvisar historikern Ulrika Hol-

gersson att ”allmogen” inbegreps i ”arbetarklassen”.75 Denna historiska sammankoppling av allmo-

gen och arbetarklassen ger mig grund för att fortsättningsvis i uppsatsen kunna relatera de två beg-

reppen till varandra som en historiskt sammanlänkad klass. Holgersson skriver att arbetarklassen 

har konstruerats av medelklassen som en avvikelse från medelklassens ideal, som någonting medel-

klassen distanserade sig ifrån.76 Borgerligheten beskrev arbetarklassen som 

primitivt djurisk, ociviliserad, smutsig och sjukdomsalstrande, nästan som av en annan '”ras” [...]  

som ett led i en process där borgerligheten definierade sin identitet genom att ställa sig i motsats  

till  arbetarklassen  (om  överklasskvinnan  var  skör,  ren  och  moralisk,  var  underklasskvinnan 

istället grov, smutsig och omoralisk).77

Som konstruktion  av borgerliga  könsidentiteter  hade detta  konsekvenser  för  klassförhållandena. 

Samtidigt som medelklassens feminister revolterade mot sin undertryckta roll vidgade de klyftan till 

underklassens kvinnor.78

Till vår förståelse av klassförhållandenas skepnader som varierat över tid pekar sociologen Beverley 

Skeggs i  Att vara respektabel (1997) ut väsentliga drag som är bestående: att arbetarklassen alltid 

framställs massifierad och att den alltid, både i akademiska och folkliga framställningar, är märkt 

som ”de andra”.79 De universialiserande teorier om subjektivitet och identitet som blivit centrala i 

feministisk teori och kulturteori är inte tillämpbara i arbetarklasskvinnors liv, visar hennes studie.80 

Att feminism på detta sätt är anpassad till medelklassen tilldelar återigen arbetarklassen positionen 

73 Israel, Joachim & Hermansson, Hans-Erik, Det nya klassamhället, Stockholm 1996 s 193.
74 Ibid., s 199.
75 Holgerssen, Ulrika, Populärkulturen och klassamhället; Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av  

1900-talet, Stockholm 2005, s 190-191.
76 Ibid., s 37, 43.
77 Ibid., s 37-38.
78 Ibid., s 38.
79 Skeggs, Beverley, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, Göteborg 2000 s 13.
80 Ibid., s 261.
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som avvikande.81 När antropologen Fanny Ambjörnsson i sin avhandling I en klass för sig; Genus,  

klass och sexualitet  bland gymnasietjejer  (2003) behandlar  frågor  om normalitet  och avvikelse, 

uppväxt och sociala villkor, bekräftar hon giltigheten i Skeggs analyser i en tid och plats som när-

mar sig vår egen: Sverige idag.82

Eftersom uppsatsen kommer att röra sig över tid finns det anledning att ibland använda termen me-

delklass, ibland borgarklass, den borgerliga klassen eller bourgeoisen. I inget fall avser då termen 

borgerlig partipolitisk färg. Detta vill jag understryka eftersom termen borgerlig i vanligt språkbruk 

kan användas både som klassbenämning och politisk definition. Då klasstillhörighet inte med lag-

bundenhet avgör människors politiska värderingar och min uppsats handlar om klass och inte om 

politiska partier relaterar ordet borgerlig i uppsatsen alltid till klass, aldrig till politisk färg.

Nationalism och etnicitet

Folkkonst har historiskt behandlats av etnologin och folklivsforskningen, vilka i sin tur ingår i en 

nationell diskurs. I doktorsavhandlingen Ett fattigt men fritt folk (2000) redovisar Jonas Nordin tre 

huvudlinjer i synen på nationalismens kronologi och de nationella identiteternas utveckling.83 En 

enligt Nordin något daterad forskning ser nationalismen som primordialt fenomen, det vill säga med 

rötter till urminnes tider eller ursprung. Den så kallade modernistiska teoribildningen ser nationalis-

men som ett uteslutande modernt fenomen, som produkt av de idéer som beledsagade och i viss 

mån föregick de samhälleliga förändringar som ledde fram till industrialismen. En tredje position 

medlar mellan dessa båda och ser nationen eller den etniska gemenskapen som en bland flera kol-

lektiva identifikationsformer och som möjligen endast existerat inom vissa samhällsklasser. Det na-

tionella medvetetandet har omformats genom historien men som politiskt massfenomen och som en 

grundläggande identitetsform uppstår den i sammanhang med modern tid. Enligt Nordin kan socio-

logen Benedict Anderson med viss reservation räknas som företrädare för denna position.84 I  Den 

föreställda gemenskapen (1991) pekar Anderson på hur kapitalismen och tryckteknologin tack vare 

språkens mångfald gav de läskunniga borgarna i Europa en ny bas för en föreställd gemenskap.85 

Det lade grunden för en folklig språknationalism. När maktgrupper kände sig hotade av marginali-

sering och uteslutning från dessa folkligt föreställda gemenskaper reagerade de från ungefär mitten 

81 Skeggs, 2000 s 241, 249.
82 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm 2004.
83 Nordin, Jonas, Ett fattigt men fritt folk: nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av  

frihetstiden, Eslöv, 2000 s 13.
84 Ibid., s 13-14.
85 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

Göteborg 1996, s 55 och 82.
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av 1800-talet med att utveckla en officiell nationalism. Den formades som en efterbildning av den 

folkliga språknationalismen.86 Anderson benämner det som ”en medveten sammansmältning av na-

tion och dynastiskt imperium”.87 

Utgångspunkt för Andersons undersökning är frågan varför människor kan gå i döden och döda för 

en gemenskap i en abstraktion, vilket nationen utgör. Samma fråga diskuterar Michael Billig vidare 

i  Banal nationalism  (1995), utifrån det allvarliga konstaterandet att det aldrig har förekommit så 

mycket människoslakt som under nationalismens epok.88 Han hävdar att nationalism utgör en ideo-

logi som gör att stater kan existera som nationsstater i en värld av nationsstater och där vi lever som 

medborgare i nationsstater. Han menar således att en nationell identitet inte är ett föremål utan en 

beskrivning för sätt att tala om självet och samhället.89 I frånvaro av uppenbar politisk utmaning kan 

denna ideologi uppträda banalt, rutinmässigt och nästan osynligt.90 Ett språkligt exempel på hur na-

tionalismen döljer sig som ideologi genom att inte uttalas anför Billig i hur de direkta termerna ute-

sluts och ersätts med grammatisk böjning i bestämd form: när vi ser Sveriges karta under rubriken 

”Vädret” i tidningen är det underförstått att vi känner igen att kartan är Sveriges och att ”Vädret” 

alltså är ”Sveriges väder”, och därmed, även underförstått, ”vårt”.91 Ett annat exempel på hur språ-

ket är verksamt anför Billig i exempel på metaforer: politiker, i egenskap av företrädare för nationen 

som institution, kan som deltagare i en debatt sägas gå en rond, en term lånad från boxningsidrotten, 

vilket får det politiska samtalet att framstå som en styrketävling.92

Emellertid likställs ordet nationalism med och reserveras för förehavanden bland högerextremister 

och separatiströrelser både i akademisk och populär skrift.93. Detta förfarande osynliggör den natio-

nalism som den stora massan hela tiden lever mer eller mindre oreflekterat i vardagen.94 För att skil-

ja den nationalism som döljer sig i rutiner och språk från den som uttrycks som extrema rörelser i  

periferin myntar Billig begreppet ”banal nationalism”. Med ordet banal vill han syfta på att den in-

går i det dagliga livet men poängterar att man inte ska tolka det banala som i sig godartat.95 Genom 

att på detta sätt differentiera termen vill han bryta den diskursiva tystnad som råder om det han me-

nar är vår tids starkaste ideologi: nationalismen.

86 Anderson, 1996 s 110.
87 Ibid., s 90.
88 Billig, Michael, Banal Nationalism, London, 1995 (1997) s 1.
89 Ibid., s 8 och 22.
90 Ibid., s 15.
91 Ibid., s 94 och 116-117. Jag har bytt ut det brittiska exemplet till det svenska.
92 Ibid., s 123.
93 Ibid., s 5.
94 Ibid., s 16.
95 Ibid., s 6.
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Konstitutiva element i formerandet av nationer är, förutom reglering av sexualiteten i form av famil-

jens reproduktiva roll, rasism och etnicitet. konstaterar ekonomihistorikern Paulina De los Reyes 

och sociologen och genusvetaren Diana Mulinari i Intersektionalitet; Kritiska reflektioner över (o)-

jämlikhetens landskap (2005).96 Det finns ingen naturlig etnisk bas för en nation utan befolkningar 

etnifieras när samhällsformationerna nationaliseras. Att en befolkning etnifieras innebär att den blir 

framställd som om den har en gemensam identitet utifrån ursprung och kultur och att den har ge-

mensamma intressen på överindividuell nivå.97 I Etnicitet och nationalism (2003) förtydligar social-

antropologen Thomas Hylland Eriksen att etnicitet är en aspekt av en relation och inte en grupp-

egenskap.98 Modern genetik talar ogärna om raser då det inte är ett biologiskt begrepp utan ett so-

ciologiskt.99

Den svenska hegemoniska feminismen

Ett syfte med uppsatsen är att diskutera exkluderingen av de kvinnliga bonadsmålarna ur konstve-

tenskapen. Skeggs konstaterade ovan att de universialiserande teorier om subjektivitet och identitet 

som blivit centrala i feministisk teori och kulturteori inte är tillämpbara i arbetarklasskvinnors liv. 

När De los Reyes och Mulinari analyserar feminismens diskursiva praktik i Sverige vill de benämna 

den svenska hegemoniska feminismen som ideologiskt förankrad hos vit, heterosexuell, välutbildad 

medelklass. Med begreppet hegemoni avser de, enligt filosofen Antonio Gramscis begreppsbruk, en 

dominans grundad på konsensus och socialt sanktionerade överenskommelser.100 Utmärkande för 

den svenska hegemoniska feminismen är bland annat en metodologisk nationalism. Med det avses 

att den nationella arenan är utgångspunkt för förståelsen av genusregimer. Ett annat utmärkande 

drag är att kategorin kön ensam ses som grundläggande och central i sociala relationer.101 I Sverige 

har feminismen institutionaliserats. Jämställdhetspolitik har blivit statlig ideologi och utgör därmed 

”en central komponent i den svenska nationella självbilden”, förutom att den är definierad ”inom ra-

men för svenskheten och utifrån den vita medelklassens privilegierade position”.102 De los Reyes 

och Mulinari finner att det råder en diskursiv tystnad avseende den hegemoniska feminismens bety-

delse för nationsskapandet. Klass-, kön- och rasprivilegier förankras i föreställda nationsgemenska-

per inte minst genom processer som skapar två grupper av kvinnor: dem att vara jämställd med och 

de andra som underordnas för en bred produktion av tjänster. Författarna menar att feminismen läm-

96 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 
Malmö 2007 s 30.

97 Ibid., s 30.
98 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism, Nora 2003 s 22.
99 Ibid., s 13.
100 De los Reyes & Mulinari, 2007 s 79.
101 Ibid., s 87.
102 Ibid., s 83.
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nar ett bidrag till denna rasism genom att reproducera stigmatiserande föreställningar om ”den an-

dra kvinnan”. De fortsätter: ”Detta sker i ett samhälleligt sammanhang där klasskillnader ökar, och 

grupptillhörighet utifrån kategorin ras även förkroppsligar sättet vilket klass erfars och upplevs”.103 

Teoretiska utgångspunkter

Min grundläggande utgångspunkt är att de vetenskapliga disciplinerna fungerar som diskurser och 

att detta ger konsekvenser för bonadsmåleriets historiografiska position. Lika så utgår jag ifrån att 

sociala kategorier såväl som tidrumsliga interagerar med varann och därför måste analyseras inter-

sektionellt.

Metod
Bonadsmåleriets position kommer i uppsatsen att undersökas utifrån de sociala kategorierna klass, 

kön och etnicitet. För att frilägga sambanden och funktionerna för dessa kategorier kommer de att 

förstås i ett tidrumsligt perspektiv. Jag kommer att genomföra en rad historiografiska undersöknin-

gar: jag ska läsa historiografier som behandlar den svenska konsthistorieämnets historia, om folk-

konstbegreppets historia, folkkonstvärderingens historia och värderingen av det sydsvenska bonads-

måleriet. Detta ska jag analysera och diskutera utifrån de nämnda kategorierna. Jag kommer göra en 

kvantitativ undersökning av förekomsten av kategorierna i avhandlingsabstracter och diskutera någ-

ra avhandlingars historiografiska perspektiv med utgångspunkt från kategorierna. Resultatet av mi-

na undersökningar kommer jag att diskutera vidare kring utifrån några texter som på olika sätt be-

handlar förhållandet mellan konst och klass, kön och etnicitet.  Med några bildexempel på olika 

klassrepresentationer från olika klasskategorier avser jag göra en komparativ studie för att kunna 

belysa betydelsen av avsändarperspektivet.

Material och källor 
Den litteratur jag väljer för min undersökning av folkkonstens diskurs är av dignitet i ämnet, såsom 

avhandlingar, konsthandböcker, översiktsverk och forskarartiklar i periodiska publikationer. Avsik-

ten är att urvalet ska spegla diskurs- och kanonproduktionen. För att något konkretisera uppsatsens 

teoretiska diskussioner ser jag det som värdefullt att lyfta fram ett exempel ur skaran av de kvinnli-

ga sydsvenska bonadsmålarna. Valet föll på Bengta Persdotter då jag under uppsatsarbetets gång ha-

de tillfälle att bese en bonadsutställning där hon som enda kvinna var attribuerad två bonader och 

tillfället erbjöd en unik chans för en visuell upplevelse av ett fysiskt material för min uppsats. För 

103 De los Reyes & Mulinari, 2007 s 83-84.
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upplysningar om Bengta Persdotter och hennes konst har jag vänt mig till etnologen Nils Ström-

boms uppsats  Sunnerboskolan; En introduktion i Växjö stifts kalender 1967. Strömbom var verk-

sam inom folkkonstforskningen och förutom att hans licentiatsavhandling ägnades det sydsvenska 

bonadsmåleriet blev han hedersdoktor vid Lunds universitet för sin forskning på området.104 För 

min historiografiska genomgång av konsthistorieämnet har jag vänt mig till texter av forskare. De 

utgörs av ett översiktsverk, två katalogtexter, i övrigt doktorsavhandlingar samt en presentation av 

en icke namngiven författare på Malmö stads hemsida av ett pågående forskningsprojekt, vilken 

dock sannolikt godkänts av berörda forskare. För min kvantitativa och språkliga undersökning an-

vänder jag avhandlingsabstracter utom i fråga om avhandlingar från Lund eftersom Lunds universi-

tets hemsida i stället publicerar sammanfattningar, vilka jag därför använder. En forskare och en ar-

kivarie/bibliotekarie har kontaktats via mejl för att få svar på ett par empiriska frågor. Bilder är 

hämtade från museer eller ovan nämnda källor samt egen avfotografering.

Disposition
Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. Kapitel Ett ägnas konstvetenskapen. I den första kapiteldelen 

refererar jag ämnets historia med hjälp av några historiografiska texter där jag speciellt uppmärk-

sammar kategorierna kön, klass och etnicitet. I den andra kapiteldelen undersöker jag hur samma 

kategorier behandlas av forskare i ämnet genom att först göra en språklig undersökning av 100 av-

handlingsabstracter, där jag söker efter ord som signalerar de sökta kategorierna, därnäst en redovis-

ning fokuserande samma kategorier i sex avhandlingar. Kapitel Två ägnas i första delen en kort int-

roduktion till det sydsvenska bonadsmåleriet följt av en kort presentation av Bengta Persdotter där  

jag även föreslår en attribution. Andra kapiteldelen redovisar folkkonstbegreppets historia, värderin-

gen av folkkonsten genom historien samt värderingen av det sydsvenska bonadsmåleriet. Kapitel 

Tre diskuterar klass. I den första delen diskuterar jag betydelser av klass utifrån resultatet av under-

sökningarna i Kapitel Ett i belysning av några texter. I den andra delen anför jag några resultat av 

forskarrapporter om klass, kön och etnicitet på konstområdet. I Kapitel Fyra diskuterar jag klass uti-

från några olika klassrepresentationer med olika avsändare. Därnäst följer diskussion och samman-

fattning.

104Folklivsarkivets hemsida http://130.235.242.182/sydsvbon/forskning%20d.html (2011-03-11)
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KAPITEL ETT 

Konsthistorieämnet
Då prefixet ”folk” i det av forskare skapade begreppet folkkonst markerar att denna konst hör till  

folket och inte den kulturella eliten har det, som konstaterats i inledningen, lett till att forskningen 

om sydsvenskt bonadsmåleri  bedrivits  inom folklivsforskningen och etnologin.  Den akademiska 

institution som behandlar konst, konsthistorieämnet och konstvetenskapen, har i hög grad uteslutit 

folkkonst. I stället för att som forskarna konstatera att ett objekt inte är konst utan folkkonst för att  

det hör till folket vill jag vända på perspektivet och fråga varför folkkonst inte betraktas som konst. 

Därmed vänds blicken från objektet till betraktarna av det, begreppsbeläggarna, och den institution 

som uteslutit denna konstform som konst. I det följande kommer jag med hjälp av historiografier 

tecknade av en rad konstvetare belysa konsthistorieämnets historia.

1800-talets tyska konsthandböcker: Kanonkonstruktion i praktik

Den akademiska konsthistoriedisciplinen i Sverige utvecklades efter tyska förebilder och metoder. I 

Handböckernas konsthistoria  (1996) påpekar Karlholm att ett ytterligare skäl att ägna 1800-talets 

tyskspråkiga allmänna konsthistorier intresse är det faktum att man fortfarande utgår från deras mo-

dell vid de svenka universiteten.105 Översiktsverk behandlas som ett mönster för den konsthistoriska 

disciplinen och även om de kontinuerligt revideras har den historiska 1800-talskonstruktionen bes-

tått fram till idag, konstaterar han. Medan läsningen på ett ytligt plan handlar om att tillgodogöra sig 

ett omfångsrikt faktastoff rör det sig på ett djupare om diciplinär prägling och initiation. En tyst 

kunskap om vad konsthistoria är eller inte är förmedlas. Det sker via så mycket empirisk fakta att  

den framstår som ett faktum i sig själv och inte för vad den är: värdeladdad och ideologisk.106 

Vid den tiden ingick konsthistorien i kulturhistoria som till skillnad från politisk historia, vilken be-

handlade kungarnas, regenternas och aristokratins historia, var ägnad ”det så kallade folkets eller 

borgerlighetens historia”.107 Handböckerna vände sig till bildningsborgare, liksom även museerna 

senare tänktes som bildningsinstrument för folket, vilket i kontexten betyder den borgerliga offent-

ligheten.108 Karlholms undersökning visar att denna historieskrivning var idealistisk och utgick ifrån 

att händelser styrdes av en idé, ande, kraft eller dylikt. För att skapa mening upprättades ett orsaks-

samband mellan historiens alla delar, vilka befann sig i ett ”inre” sammanhang, i ett organiskt för-

hållande. Enskildheterna skulle av historikern ordnas på ett konstnärligt sätt och för detta krävdes 

105 Karlholm, 1996 s 11.
106 Ibid., s 9.
107 Ibid., s 44-46, citat s 45.
108 Ibid., s 135 och 227.
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filosofiska principer.109 Handboksförfattarna dolde framställningarnas drag av konstruktion och un-

danhöll sina grunder för selektion av material för läsarna. Medan somliga luckor i texterna täpptes 

till efterhand som kunskaper ackumulerades fanns det andra uteslutningar som medvetet ignorera-

des. Dessa är strukturella och enligt Karlholm i huvudsak av tre slag: geografiskt-kulturella, genre-

baserade och könsbaserade. Normen var Västeuropa, de genrer som värderats högt sedan renässan-

sen, med historiemåleriet högst, och manliga konstnärer. De strukturella uteslutningnarna var under 

1800-talet aldrig totala utan strukturen nådde sin kulmen på 1900-talet. Framåt sekelskiftet skrevs 

de få kvinnor som tidigare omnämnts ut ur konsthistorien, vilket sammanföll i tid med etablerandet 

av konstvetenskapens autonomi.110 Karlholm identifierar inte klass som social kategori i normen.

Konsten betraktades av handboksförfattarna som en produkt av folkets kollektiva anda, och inte av 

enskilda individers förmåga, därmed gjordes folk och inte enskilda individer till  konsthistoriens 

subjekt. Detta deterministiska synsätt på förhållandet mellan folk och konst, mellan kulturhistoria 

och konsthistoria, inrymmer en rasistisk potential. Konstbegreppet skapas i texterna mer exakt inte 

av olika folk utan folken skapar sig själva vilket åtföljs av konsten. Konsten kommer till folken när  

förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma. Här talas alltså om konsten som ett självständigt väsen 

som kan ta sig skiftande materiell gestalt. En konsekvens av ett sådant betraktelsesätt är att begrep-

pet (konsten) och realiteten (konstverket) går att skilja åt. Karlholm påpekar att det går endast att 

göra på ett abstrakt analysplan. Texterna försöker ändå göra det konkret då de gör konsten (begrep-

pet) till en autonom agent i konsthistorien (realiteten).111 

I den mån samtidskonsten togs upp var den överrepresenterad av tyska konstnärer. Detta ska inte 

förstås som etnocentricitet eller oförmåga till neutralitet, menar Karlholm. Författarna ansåg att om 

framtiden skulle kunna avnjuta en tysk konst värd namnet måste handböckerna vara ett vapen i en 

kamp på den tyska bildningens område. Den allmäna konsthistorien, med en internationell konsthis-

torieskrivning, som i praktiken var eurocentrisk, skrevs på tyska, av tyskar och för tyskar med av-

sikt att engagera ett intresse för den nationella konsthistoriens fortsatta existens. I detta visar sig en 

värderingsgrund för hela den allmänna konsthistorien: som varande en kuliss till samtidens drama 

på den tyska konstscenen.112 

109 Karlholm, 1996 s 70-71.
110 Ibid., s 77-78.
111 Ibid., s 150-152.
112 Ibid., s 199.
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Konsthistorieämnets historia i Sverige

Forskarna Peter Gillgren, Dan Karlholm, Hans Pettersson, Solfrid Söderlind och Anders Åman ger i 

översikten 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige (2000) en introduktion i konsthistorieäm-

nets historia i Sverige. Vid tiden för den institutionella uppbyggnaden var antalet inblandade i konst-

livet i Sverige ytterst begränsat, vilket även gäller konsthistorieämnets förhistoria, som huvudsakli-

gen ägde rum under 1800-talets första hälft.  De föremål,  monument och fenomen som en liten 

grupp personer då samlade och förmedlade kunskaper om har hädanefter betraktats av konstveten-

skapen som naturliga objekt att forska om. De texter som dessa få samverkande aktörer producerade 

speglade deras personliga intressen och nätverk och gjorde ingen strikt uppdelning mellan akade-

miskt och icke-akademiskt.113

Från 1830-talet och framåt ordnade Konstakademien utställningar med ett par års mellanrum. På 

1830- och 1840-talen grundades konstföreningar som arrangerade utställningar och pressen publice-

rade recensioner.114 Ämnet estetik inrättades som akademisk disciplin 1835 i Uppsala, men först 

med Gustaf Ljunggren i Lund och Carl Rupert Nyblom i Uppsala fick det konsthistoriska studiet 

form och stadga,  starkt präglat  av filosofiska och historiska systembyggen.115 Konstföreningen i 

Stockholm anordnade 1841 den första historiska utställningen över svensk konst med en utställ-

ningskatalog som tänktes ge en konsthistorisk översikt men också en presentation av vad ett framti-

da Nationalmuseum skulle innehålla. Ledstjärnan var att presentera det svenska måleriet representa-

tivt och komplett, vilket enligt Söderlind innebar att sätta fullständighet före kvalitet.116 Här ställs 

fullständighet och kvalitet i motsatsställning som om fullständighet inte är en kvalitet. Denna utpe-

kade ledstjärna visar sig för övrigt heller inte åter i den historia som boken tecknar upp. 

Vid tiden debatterade ständerna om ett framtida Nationalmuseum och om konstens roll i samhället. 

Adeln förespråkade nationens ära och bildning genom konsten medan bönderna tyckte bygget var 

för kostsamt och till föga glädje för dem. Beslutet om att bygga Nationalmuseum togs 1845 och när 

museet invigdes 1866 hade samhället förändrats. Den nya borgarklassen blev tillsammans med den 

gamla överklassen museets besökare.117 Vid samma tid fick konstakademiens dåvarande professor i 

konsthistoria, norrmannen Lorentz Dietrichson, uppmärksamhet för sin handbok Det skönas verld  

113 Söderlind, Solfrid, 'Konsthistorieämnets förhistoria', 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige/ Peter Gillgren,  
(redaktör), Britt-Inger Johansson...., S. 9-38, 2000b s 10.

114 Ibid., s 10.
115 Ibid., s 13.
116 Söderlind, Solfrid, 'Konsthistoria på museerna', 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige/ Peter Gillgren,  

(redaktör), Britt-Inger Johansson...., S. 41-60, 2000a s 49.
117 Ibid., s 50-51.
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(1867-70 respektive 1872-1879). Karlholm upplyser om att verket innehåller estetisk-moraliska be-

skrivningar av samhällsklasser och yrken och citerar: ”Bonden är långsam som hans steg efter plo-

gen [...] och han är icke främmande för slugheten. Seg konversation vidlåder derför gerna hans 

framträdande. Herden är stilla, monoton, och får ofta prägeln af de djur, han vaktar.”118

Konsthistorieämnet hade etablerat sig i Nationalmuseum, Konstakademien, Riksantikvarieämbetet, 

konstföreningarna, auktionsväsendet, periodiska tidskrifter och tidningspress vid 1800-talets slut. 

Denna differentiering uteslöt inte att enskilda personer var knutna till flera av dessa olika institutio-

ner samtidigt och eftersom även renodlade konstvetare höll sig med ett stort kontaktnät homogeni-

serades konstlivet.119 

Ända till 1800-talets slut påverkades det akademiska historieämnet av idealismen, baserad på nor-

mativa system som sökte efter stora sammanhang.120 En orientering mot Tyskland bildade tillsam-

mans med den nationella rörelsen en av svensk konstvetenskaps grundvalar under 1900-talets första 

decennier. Framförallt påverkade den nationella rörelsen valet av studieobjekt åren runt sekelskif-

tet.121 I början på 1900-talet påbörjades stora inventeringsprojekt och därmed drogs riktlinjerna för 

kartläggningen av svensk konsthistoria upp i ett samarbete mellan konsthistoriker på Nationalmu-

seum, Riksantikvarieämbetet, universitet och högskolor.122 Även om det ännu fanns en viss vilja att 

bibehålla det kulturhistoriska perspektivet utgjorde nu stilhistoria och stilkritik basen, utifrån de 

tyskspråkiga Heinrich Wölfflins och Alois Riegls teorier.123 I Svensk konsthistoria från 1913, detta 

ämnes första samlade arbete, beskrivs i inledningen den svenska konstvetenskapens centrala uppgift 

bestå i att inventera och bestämma det svenska konsthistoriska materialet med ett slutmål att ”stude-

ra  smaken och skönhetssinnet  hos  vårt  folk  genom tiderna.”124 Den nationalromantiska  prägeln 

framgår ytterligare i inledningen som säger att den svenska konsten ”fått sin saft och hälsa från vårt 

lands natur och ursprungsstarka folklynne”.125 Programförklaringen kan tillskrivas den nationella 

konsthistoriska forskningen i stort. Det rådde en påtaglig samsyn om vetenskapsidealet. Detta var 

präglat av stilhistoria, historicism, intresse för det nationella samt av en teoretisk pragmatism, i 

kontrast till spekulativ estetik och teoretiserande konstvetenskap. Pettersson menar att det oavsett 

118 Karlholm, Dan, 'Handböcker i allmän och svensk konsthistoria', 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige/  
Peter Gillgren, (redaktör), Britt-Inger Johansson...., S. 121-148, 2000a s 128.

119 Söderlind, 2000a s 42.
120 Söderlind, 2000b s 13.
121 Pettersson, Hans, 'Konsthistoria som universitetsdisciplin', 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige/ Peter  

Gillgren, (redaktör), Britt-Inger Johansson...., S. 63-91, 2000a s 83.
122 Söderlind, 2000a s 58-59.
123 Pettersson, 2000a 78-79.
124 Ibid., s 77.
125 Karlholm, 2000a s 135.
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individuella insatser fanns ett gemensamt värdesystem och för att påpeka kunskapens sociala nivå 

benämner han den svenska konsthistoriska vetenskapen som ett tankekollektiv, det vill säga en sär-

skild tankestil definierad av en gruppgemenskaps inbördes tankemässiga växelverkan.126 

1917 delades estetikprofessurerna upp mellan litteratur och konst och därmed skapades den första 

professuren i konsthistoria och konstteori. Den första professorstiteln fick emellertid Victor Rydberg 

1889, utan institutionell hemvist vid universiteten.127 Rydberg, liksom Oscar Levertin, också förelä-

sare vid Stockholms högskola, riktade sig i första hand till den bildande borgerligheten.128 En popu-

lär, och därmed av ämnesföreträdarna inte helt accepterad, föreläsare på Arbetarinstitutet 1900-1920 

var den självlärde Carl G Laurin som vände sig till  kvinnor. Medan konsthistoria på universitet 

främst var ägnad män var det utanför universitetet i hög grad ett ämne för kvinnor.129 En tidsbild av 

studieverksamheten ger  Karlholm i  det  han konstaterar  att  genombrottsgenerationen av svenska 

konsthistoriker vid exkursioner var helt ”velocipedburen”. Johnny Roosval uppskattade, som gam-

mal militär, även ridkunnighet och han ansåg det viktigt att det under hans exkursioner talades gam-

malt munklatin så att de svenska hingstarna inte skulle förstå vad som avhandlades.130

Under mellankrigstiden gjorde kartläggningen av Sveriges konsthistoria stora framsteg. Det fortsat-

te den första efterkrigstiden men med en starkare inriktning på internationella ämnen och ett tydli-

gare teoretiskt intresse. Kontakter togs över ämnesgränserna till idé- och lärdomshistoria respektive 

till sociologi och socialhistoria.131 Katalogen till det slutförda projektet Svenska porträttarkivet pub-

licerades i tre delar 1935-1943 och Gillgren noterar att Sixten Strömbom i inledningen gör uttolk-

ningar i frenologisk anda.132 Dylikt kan jag konstatera att han inte var ensam om. I sin doktorsav-

handling från år 1937 om Pehr Hörberg använder konstvetaren Bengt Cnattingius Hörbergs många 

porträtt för att avsluta avhandlingens biografiska del med en rasbiologisk analys.133 Vad som är an-

slående med dessa noteringar är inte bara att de förekom utan att de måste varit sanktionerade av 

ämnesföreträdarna: i Cnattingius fall fanns det ju inte bara en handledare utan också en examinator 

som haft ansvar för att godkänna hans text.

126 Pettersson, 2000a s 78.
127 Ibid., s 70 och 72.
128 Karlholm, Dan, 'Vetenskapens vardag', 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige/ Peter Gillgren, (redaktör),  

Britt-Inger Johansson...., S. 93-118, 2000b s 104.
129 Ibid., s 103.
130 Ibid., s 105. 
131 Åman, Anders, 'Före och efter 1970 – från konsthistoria till konstvetenskap', 8 kapitel om konsthistoriens historia i  

Sverige/ Peter Gillgren, (redaktör), Britt-Inger Johansson...., S. 203-220, 2000 s 204-205.
132 Gillgren, Peter, 'Metoder i svensk konstvetenskap', 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige/ Peter Gillgren,  

(redaktör), Britt-Inger Johansson...., S. 179-201, 2000 s 187-188.
133 Cnattingius, Bengt, Pehr Hörberg, Stockholm 1937 s 33.
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Gregor Paulsson utarbetade egna perceptionspsykologiska begrepp under 1930-talet och övergick 

på 1940-talet till ett mer sociologiskt förhållningssätt och kom att representera förbindelselänken till 

det politiserade,  informella 1960-talet.134 På 1950-talet  återlivades det kulturhistoriska intresset i 

Sverige men med nya idéer. Med Panofskys ikonografiska metod kunde ämnet på nytt knytas till en 

gemensam humanistisk grund. En breddning av ämnet på 1960-talet föregicks av forskare som ver-

kat i mer etnografisk tradition, som knutit antikvarisk forskning till intresse för hantverk och folklig 

konst, och ofta med regional förankring i en hembygd.135 Samma decennium ökade antalet studenter 

markant och 1969 bytte ämnet namn till konstvetenskap. Ett nytt bildstudie och visuell kommunika-

tion som kunde tillämpas på alla sorters bilder drog till sig stort intresse från 1970-talet.136 Här anas 

igen en möjlig representativitet, när alla sorters bilder kunde komma ifråga för studium, dock finns 

här ett annat perspektiv i det att det är kommunikationen i bilderna som betonas, inte bildernas 

konststatus som under ledstjärnan för den stora exposén 1841. 

På 1970-talet blev det också möjligt att tillämpa ett historiematerialistiskt perspektiv på ämnet. Be-

byggelse  uppmärksammades  utifrån  en  reaktion  mot  60-talsmodernismen.  Samma årtionde  för-

svann kurslitteratur på tyska och franska och det huvudsakliga främmande språket blev engelska. 

Under 1980- och 1990-talet minskade antalet specialkurser som skapats sedan 1969, vilket innebar 

en återgång till förmedlande av kanon och översikt över den västerländska konsthistorien. Efter för-

ändringarna på 1970-talet ökade bredden i valen av avhandlingsämnen medan det på 1990-talet 

märktes ett nyväckt intresse för klassiska konsthistoriska ämnen.137 Från 1970-talet har det mycket 

stora underskottet på kvinnor bland forskare utjämnats, dock inte på professorsnivå år 2000.138

Svenska konsthistoriker har visat en benägenhet att ägna sig åt svensk konst och enligt Gillgren be-

ror det mindre på estetiska preferenser, vetenskapliga eller praktiska överväganden än på det natio-

nella medvetandet. För de allra flesta svenska konsthistoriker har nationalstaten varit varje ämnes 

givna referensram. En insikt om historieskrivningens identitetsdanande verkan har varit styrande.139 

Konsthistoria skrivs inte bara inom universitetet och högskolor utan även inom det konsthistoriska 

fält  av  olika  praktiker  konsthistoriker  kan  utöva:  museiverksamhet,  undervisning,  konsthandel, 

konstkritik etcetera. Gemensam nämnare för detta fält är dock utbildningen i konsthistoria vid uni-

134 Gillgren, 2000 s 191.
135 Ibid., s 196-197.
136 Ibid., s 208-210.
137 Åman, 2000 s 211-218.
138 Pettersson, 2000b s 173.
139 Gillgren, 2000 s 182.
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versitet och högskolor.140 Pettersson lyfter fram Erik Blomberg som ett exempel på en högt utbildad 

vetenskapsman  verksam som konsthistoriker  utanför  universitetet.  Han  var  respekterad  för  sin 

forskning men inte fullt för sina metoder och sitt samhällsengagemang, då han var en pionjär för ett  

både marxistiskt och psykoanalytiskt perspektiv. Han betonade vikten av empirisk dokumentation, 

sökte tolka konsten i relation till samhället och betonade den skapande individen som konstens ur-

sprung. Att det historiematerialistiska perspektivet utvecklades inom konstkritiken långt före det 

blev aktuellt i den akademiska konstvetenskapen är inte någon tillfällighet, enligt Pettersson. Blom-

bergs akademiska utanförskap var självvalt men Pettersson drar slutsatsen att hans ideologiska och 

intellektuella ståndpunkter ansågs alltför diskutabla för att en plats inom den akademiska konstve-

tenskapen skulle bli aktuell.141 

Om feminism i svensk konstvetenskap

I artikeln ”Vem tillhör konsthistorien? Om konstvetenskap och feminism” (2005) tecknar konstveta-

ren Anna Lena Lindberg feminismens utveckling inom konstvetenskapen i Sverige från 1970-talet 

fram till 2005.142 Mansdominansen inom ämnet konstvetenskap, både avseende lärare, litteraturför-

fattare, konstnärer och konstverk, var på 1970-talet total. Att det biologiska könet styrde forsknin-

gen och undervisningen kändes för många odemokratiskt varför ett feministiskt projekt inleddes 

som bottnade i frågan om vem som äger makten över konsthistorien.143 På 1970-talet framställdes 

kanon som objektiv och könsneutral. Att den bara innehöll manliga konstnärer försvarades med ar-

gument om estetisk kvalitet. När Linda Nochlin i artikeln ”Why are there no great women artists?” 

1970 problematiserade relationen kvinnligt-manligt och övergav synen på konstnären som autonom 

inledde hon en diskussion om skilda sociala och kulturella förutsättningar för könen. Hon visade att 

mäns privilegier och kvinnors marginalisering förutbestämdes av utbildning och av formella och in-

formella regler hos konstinstitutionen. Åtskilliga genusforskare har sedan dess satt kanon under de-

batt.  Lindberg lyfter särskilt  fram Nanette Salomons artikel ”The Art Historical Canon: Sins of 

Omission”  från  1998.  Den  belyser  hur  den  konstvetenskapliga  forskningen  och  universitetens 

konsthistorieundervisning fortfarande präglas av Giorgio Vasaris Le vite de´più eccelenti architetti,  

pittori et scultori Italiani från 1500-talets mitt, vilken särbehandlar kvinnor som undantag från re-

geln att konstnären är en man. Salomons slutsats är enligt Lindberg att kön – liksom ras och klass –  

trots ekonomiska och sociala förändringar har fortsatt vara instrument för kulturella maktrelationer 

140 Pettersson, 2000b 152-153.
141 Ibid., s 160-162.
142 Lindberg, Anna Lena, 'Vem tillhör konsthistorien? Om konstvetenskap och feminism', Konstfeminism: strategier  

och effekter i Sverige från 1970-talet till idag, Anna Nyström, (red.)....,, S. 116-127, 2005
143 Ibid., s 117.

23



sedan Vasaris tid.144 

Det som under 1970-talet kallades kvinnoforskning räknades inte som vetenskap och först 1980 

gick det att invitera en internationellt känd konstvetenskaplig genusforskare då Griselda Pollock 

kom till Lund. Det hade då föregåtts av boken Kvinnor som konstnärer 1975, av att gränsen mellan 

konst och konsthantverk ifrågasatts och en rad utställningar på temat kvinnor och konst genomförts. 

Fram till 1980 försökte kvinnoforskningens första våg råda bot på den okunskap som rådde om 

kvinnliga konstnärers delaktighet i konstens historia. Ambitionen med att gräva fram marginalisera-

de konstnärer var att sätta dessa i sitt historiska och sociala sammanhang för att visa att kvinnlighet 

inte var en ”naturlig” egenskap. Lindberg menar att det var nödvändigt att koncentrera på de kvinn-

liga konstnärerna för att kunna se de sammanhang som de ingick i. Ett dilemma som aktualiserades 

när kvinnor framställs som erkända subjekt på samma vis som män tidigare framställts i konsthisto-

rien var svårigheten att inte upprepa den kanoniska traditionen. Dock har det blivit svårare att bortse 

den sociala kontexten från estetiken och i konstvetenskapen kan anspråk på en objektiv forskning 

inte längre ställas. En följd av att kvinnliga konstnärer saknats i konsthistoriska översikter är att de 

då heller inte blivit etablerade i det kulturella medvetandet. Lindberg tycker att det ger skäl att ifrå-

gasätta kvalitetsbegreppet som knyter konstnärligt värde till vissa genrer och tekniker samt till ori-

ginalitet och nyskapande.145

På 1980-talet kom begreppet genus i bruk och innebar att relationen mellan könen kunde problema-

tiseras tydligare. Med begreppet genuskontrakt ifrågasattes att den sociala underordningen av kvin-

nor skulle vara naturgiven eller statisk. Senare breddades könsperspektivet när forskningen även 

kom att omfatta mansforskning och queerteori. För att bryta marginaliseringen har strategin gått från 

att undersöka begränsningarna hos genuskontraktet till istället dess möjligheter. 

Postmodernismen har ökat intresset för populärkultur och höjt intresset för hur kön gestaltas i me-

dievärlden. Att studera betraktarens roll och blickens makt, speciellt manligt betraktande av kvinnor 

som objekt, har enligt Lindberg bidragit till att ställa den konsthistoriska kanon på ända. Maskulini-

tetsforskningen undersöker mansidealens skiftande påverkan på skapandet och belyser den manliga 

normen i konsthistoriens förespeglat könsneutrala anspråk att representera ”mänskligheten”.  Lind-

berg konstaterar avslutningsvis att det så kallade oinformerade ointresse som mötte kvinnoforsknin-

gen på 1970-talet på 2000-talet har förbytts till ett större intresse för genusperspektivet. Det har 

144 Lindberg, 2005 s 121-123.
145 Ibid., s 118-124.

24



dock oklara premisser för överlevnad. Feministiska perspektiv har inte helt integrerats eller vunnit 

acceptans inom konstvetenskapen 2005, menar hon.146

Lindberg har skrivit om feminismens utveckling inom konstvetenskapen utifrån både sin kunskap 

och sin långa erfarenhet av engagemang i frågan. Förutom i en bisats tillskriven Salomon nämns in-

te i texten beydelsen av att analysera de sociala kategorierna klass och etnicitet. 

1900-tal i svensk konsthistorieskrivning

Utifrån en genomgång av en rad svenska konsthistorier som behandlar 1900-talets konst diskuterar 

Jeff Werner i ”Svansviftningens estetik: Modernismen ur provinsens perspektiv” (2000) strukturer i 

berättelserna om den svenska modernismen.147 Titeln syftar på att den svenska konsthistorien berät-

tas efter samma mall som används för den internationella, en företeelse som även gäller äldre konst-

historier konstaterar han. Modernismen tecknas som en utvecklingshistoria där nya trender skrivs in 

i modernismens berättelse genom att sanktioneras av betydelsefulla instanser i konstvärlden. Dessa 

har själva definierat befinna sig i centrum, vilket ska förstås både geografiskt och socialt, då det  

som sker utanför vissa länder, vissa städer, vissa gallerier, vissa umgängeskretsars specifika klass-, 

genus- och etnicitetsstrukturer endast undantagsvis skrivs in i berättelsen, eftersom centrum annars 

skulle förflyttas.148 Werner går igenom svenska konsthistorier som behandlar 1900-talets konst, ink-

lusive senare tids digitala konsthistorier. Han konstaterar att modernismens diskurs är starkt genus-

hierarkisk. Utvecklingen har formulerats gå mot abstraktion, ytmässighet och färgernas frigörelse 

och den moderna konstnären måste inte bara ha en stil som ligger i tiden utan dessutom ”måste det  

vara hans [sic!] egen stil”.149 Modernismens hegemoni är så stark att den blivit synonym med den 

svenska konsthistorien men Werner menar att urvalet konsthistorikern gör måste vara mer represen-

tativt om vi ska vi kunna förstå 1900-talet. ”De modernistiska hierarkierna avseende genre, teknik, 

genus och etnicitet måste brytas upp.”150 Återigen lyser kategorin klass med sin frånvaro.

För att ”kasta helt nytt ljus på hur den svenska konsten ser ut” avslutas 2011 ett forskningsprojektet 

Genus och region,  under Werners ledning.151 Fyra forskare,  Linda Fagerström, Andrea Kollnitz, 

Martin Sundberg och Eva Zetterman, har undersökt betydelsefulla museisamlingar i Malmö, Norr-

146 Lindberg, 2005 s 120-126.
147 Werner, Jeff, 'Svansviftningens estetik: Modernismen ur provinsens perspektiv', Utopi & verklighet, red. Cecilia 

Widenheim..., S. 98-107, 2000
148 Ibid., s 99.
149 Ibid., s 103.
150 Ibid., s 106.
151 http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Konst--design/Malmo-Konstmuseum/Samlingen/Forskning/Genus-

och-region-mer-info.html (2011-05-29)
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köping, Stockholm och Göteborg. De har fokuserat frågan om regionala berättelser påverkat repre-

sentationen av 1900-talets konst. Forskarna har undersökt vad som förvärvats av kvinnliga konstä-

rer, hur de presenterats, samt betydelsen av regional förankring och om val av tekniker och material  

gör skillnad.152 Med risk att bli tjatig: kategorin klass nämns inte.

Internationell utblick

När Charlotte Bydler i sin avhandling The Global Art World, Inc. (2004) ger en kortfattad historio-

grafi över konsthandböcker, från Horst W. Jansons History of Art (1962) till Stories of Art (2002) av 

James Elkins, bekräftar hon handböckerna som centrala i kanonproduktionen.153 Hon konstaterar att 

konsthistoria är en genre med narrativa konventioner, som Elkins med flera kallar för ett väster-

ländskt system.154 Bydler vill dock invända emot att den konstvetenskapliga utbildningen, interna-

tionellt sett, utgörs av en globaliserad västerländsk konsthistoria. Ett motargument är att människor 

koloniserat och immigrerat och därmed spridit och blandat kulturer, samtidigt som utomeuropeer 

studerat i Europa och sedan infört undervisning efter europeisk modell i sina hemländer, t.ex. i Ni-

geria.155 Det andra motargumentet är att det finns konferenser i USA som är öppna för deltagare från 

andra länder.156 Dessa motargument förutsätter enligt min mening att utbytet skett respektive sker på 

ömsesidig och jämlik grund och att alla inblandade varit respektive är jämlika: vilket återstår att be-

visa. Bydler konstaterar vidare att även om de institutionella konstkoncepten har blivit historiserade 

och decentraliserade är institutionen och dess funktionärer orubbade.157 Att det går att finna diskus-

sioner om genus, postkolonialism och historiografi i nya ingångar till textböcker menar hon bara ve-

rifierar att de håller sig i huvudfåran. Den akademiska institutionen som plats för auktoriserad kuns-

kap legitimerar metoder, auktoriteter och diskurser.158 

Utifrån sitt fokus på sentida biennalers globaliseringstendenser framhåller Bydler den akademiska 

disciplinens roll i en internationell arbetsdelning som privilegierar det europeiska historiska subjek-

tet. Hon tolkar den globaliserade samtidskonsten som uttryck för en delad arbetsmarknad i ett kapi-

talistiskt världssystem, utifrån att nationer i det kapitalistiska systemets kärna har privilegiet att in-

ternationellt premiera sin egen konstsyn och egna konstnärer medan nationer utan rätt resurser ham-

nar mer eller mindre i periferin på den globaliserade konstmarknaden. Utöver denna konkurrens på 

152 http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Konst--design/Malmo-Konstmuseum/Samlingen/Forskning/Genus-
och-region-mer-info.html (2011-05-29)

153 Bydler, Charlotte, The global art world inc.: on the globalization of contemporary art, Uppsala, 2004 s 177.
154 Ibid., s 177.
155 Ibid., s 159-163.
156 Ibid., s 166.
157 Ibid., s 179.
158 Ibid., s 168 och 171.

26



nationsnivå anlägger hon dock inget klassperspektiv, då klass konnoterar individer, grupper eller 

kollektiv men inte nationer då det inom nationen existerar klasshierarkier. Dessa behandlas inte i 

texten, trots ett allmänt bekräftande om att det finns olika konstvärldar.

Delsammanfattning

Kapitlets första delundersökning har med hjälp av några historiografiska texter studerat hur konst-

historien konstruerats. Den ger vid handen att den allmänna konsthistorien utformades i Tyskland på 

1800-talet för nationella ändamål och var en angelägenhet för den bildade borgerligheten. Redan 

från början fanns strukturella uteslutningar baserade på kön, etnicitet och genre; klass omnämns inte 

i  sammanhanget.  Konstbegreppet  formulerades  som om konsten vore en agent  i  konsthistorien. 

Denna ideologi influerade när det konstvetenskapliga ämnet etablerade sig i Sverige genom en liten 

grupp människor. Ämnet var starkt präglat av de fåtaliga inblandades kontakter med varann. Som 

sociologisk miljö gjorde den sina avgränsningar vilka har öppnats upp med det ökande antalet stu-

denter under 1900-talets senare decennier. Samtidigt som det nationella ärendet varit framträdande 

framstår influenser från och förhållandet till företeelser i utlandet som normgivande. Medan strävan 

att uppmärksamma på jämställdhet vunnit alltmer gehör om än inte full acceptans nämns inget om 

behov eller ambitioner att uppmärksamma på jämlikhet.

Sociala kategorier på bredden...
Den konstvetenskapliga  ämnesdisciplinens  föremål,  konsthistoria,  är  en skapelse  från det  tidiga 

1800-talet. Karlholm konstaterar att novisen sällan eller aldrig informeras om detta vilket leder till 

att blivande konsthistoriker internaliserar den historiska och filosofiska grunden med dess dolda 

normer och osynliga urvalskriterier tämligen motståndslöst. En vetenskaplig disciplin behöver vis-

serligen en gemensam referensram för verksamhetens ämne men disciplinen måste även reflektera 

över dess status som vetenskap, eftersom denna status annars riskerar att upplösas.159 

I det följande redovisar jag en undersökning av avhandlingsabstracter, eller i Lunds fall samman-

fattningar. Underlaget har jag hittat på respektive institutions hemsida utom i ett fåtal fall då abst-

racter som saknats där hittats i respektive tryckta avhandling. På Lunds hemsida visas sammanfatt-

ningar vilka jag brukat då där inte finns abstracter.160 Urvalet baseras på att jag tagit alla jag fann på 

hemsidorna i Göteborg och Lund efter att jag sorterat bort dem som listats från andra institutioner 
159 Karlholm, 1996 s 10-11.
160 Listan, med sammanfattningar är hämtat på följande adress: http://www.lu.se/o.o.i.s?

id=12588&page=1&sort=publishingYear&sortorder=0&maximum_records=10&mode=advanced&institution=&lan
guage=0&subject=ara&documenttype=dissertation&popularscience=showall (2011-04-23)

27



än Institutionen för kulturvetenskaper respektive Institutionen för konst- och bildvetenskap i Göte-

borg och Avdelningen för konsthistoria och visuella studier i Lund.161 I Umeå fann jag fyra avhand-

lingar då jag sökte på organisationskategorin konstvetenskap i DiVA.162 På Konstvetenskapliga ins-

titutionens hemsida i Stockholm respektive Uppsala finns listor över framlagda avhandlingar och 

abstracterna har jag funnit i DiVA.163 Där har jag gått från 2011 och så långt tillbaka att antalet totalt 

lästa abstracter uppnår siffran 100.164 Den siffran medger också att de summor som kan räknas sam-

man för var kolumn i nedanstående tabeller tillsammans direkt motsvarar talet i procent.

Jag har sökt efter orden historiografi, kön, klass och etnicitet, eller motsvarande. Enligt Nationalen-

cyklopedin används ordet historiografi på två sätt, antingen, särskilt i engelskt språkbruk, med av-

seende på  historieskrivningens  och historieforskningens  alster,  eller,  särskilt  i  modernt  nordiskt 

språkbruk, med avseende på en vetenskaplig analys av historieforskning och historieförmedling.165 I 

min undersökning avser jag med historiografi den vanliga moderna nordiska innebörden som alltså 

inbegriper en vetenskaplig analys. När konstvetaren Hans Hayden tolkar några av modernismens 

troper i Modernismen som institution (2006) definierar han den viktigaste utgångspunkten sålunda:

att analysera den moderna konstens skede utifrån en större kontext än vad en ren konsthisto-

risk undersökning erbjuder, för att på så vis få syn på konturerna och fästpunkterna i en be-

rättelse som annars har legat som ett tolkande raster under den modernistiska historiogra-

fin.166

Den definitionen stödjer mitt sökande av historiografier i form av diskussion om hur konsthistorien 

formulerats och varför. När jag funnit sådana ansatser i texterna har jag valt att betrakta dem som 

historiografier även om det ordet inte uttryckligen nämns. Ord som till exempel ”revidera” kan tyda 

på historiografisk ambition. Dock måste då ambitionen sträcka sig utöver att ändra på en enskildhet, 

det måste framgå att det även förekommer en diskussion av hur konsthistorien har konstruerats för 

161 Avhandlingarna från Göteborg finns listade på följande länk: http://gup.ub.gu.se/gup/search/advanced/index.xsql?
doSearch=true&sort=pubyear&start=20&query=*
%3A*&qe_pubyear_min=1991&qe_pubyear_max=2011&qe_category_path=%22HUMANITIES+and+RELIGION
%7CAesthetic+subjects%7CArt%22&qe_pubtype_dcname=Text.Thesis.Doctoral (2011-04-24). Abstracter kan 
sökas för respektive i GUPEA: http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/index.jsp (2011-04-24)

162 DiVA Umeå: http://umu.diva-portal.org/smash/searchad.jsf (2011-05-31)
163 Stockholm: http://www.arthistory.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7588&a=33433 resp. DiVA: http://su.diva-

portal.org/smash/search.jsf (2011-04-25); Uppsala: http://www.konstvet.uu.se/KV/Forskning/Avhandlingar/ resp. 
DiVA: http://uu.diva-portal.org/smash/searchad.jsf (2011-04-25 resp 05-31) En avhandling från 2011 fann jag i 
DiVA som inte står upptecknad på listan över avhandlingar, den har jag kompletterat till min tabell.

164 I tabellerna listas alla funna titlar under tidsspannet, det vill säga även de vilkas abstracter jag ej funnit.
165 NE http://www.ne (2010-04-24)
166 Hayden, Hans, Modernismen som institution: om etableringen av ett estetiskt och historiografiskt paradigm, Eslöv, 

2006 s 15.
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att betraktas som en historiografi i föreliggande undersökning. Termer motsvarande kön kan i min 

undersökning vara t.ex. ”kvinna” eller ”flicka” men då endast i de fall det framstår av presentatio-

nen i övrigt som att de används i en genusanalys. För klass har jag sökt termer som till exempel adel 

och borglighet men även klassrelaterade titlar, som till  exempel officer,  dock med undantag för 

konstutövare i de fall deras klassbakgrund eller klasstillhörighet inte uttalas explicit. Endast begrepp 

av typen ”social kontext” eller Bourdieus term ”habitus” har jag i sammanhanget ansett för opreci-

sa. Det är rimligt att anta att de kan avse klassförhållanden men det finns inga garantier att så är fal-

let. Eftersom bedömningen inte kan bygga på att jag gissar har jag avstått från det och utgått från 

om klass explicit nämns eller inte. Ett undantag från denna regel har jag dock gjort: när orden ”kul-

turella, sociala och ekonomiska kapital” på detta sätt ställts samman ringar de in vad som ingår i  

klassbegreppet varför jag har satt ett kryss i tabellen. Om inte mina sökta begrepp finns uttalade i en 

tydlig terminologi har jag följaktligen valt att bortse från möjligheten att avhandlingarna trots det 

kan behandla just de begrepp jag eftersökt, oberoende av om ämnet i sig kan hålla det för möjligt. 

Detta betyder två saker som jag vill framhålla. För det första: det är alltså inte avhandlingarnas 

egentliga innehåll jag undersökt utan abstracternas texter, vilket betyder att det kan finnas en disk-

repans mellan undersökningens resultat och avhandlingarnas innehåll. För det andra: undersöknin-

gen är att betrakta som en språklig undersökning, jag har letat efter ord med konkreta betydelser i 

texterna, inte gissat vilket innehåll de eventuellt kan syfta på. Omfånget av denna uppsats medger 

inte en genomgång av motsvarande avhandlingar men oavsett den möjliga diskrepansen mellan des-

sas innehåll och respektive abstract är givetvis abstracterna värda uppmärksamhet i sig. Då dessa är 

författade med avsikt att lyfta fram avhandlingens viktigaste aspekter och slutsatser är det intressant 

att se vilka termer som väljs ut för att företräda innehållet. 

Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet Historiografi Kön Klass Etnicitet

Kjellmer, Viveka Doft i bild 2009 O O O O
Arvidsson, Kristoffer Den romantiska postmodernismen 2008 O O O O
Gunneriusson Wistman, Christina Manifestation och avancemang 2008 X O X O
Si, Han A Chinese word on image 2008 O O O O
Häikiö, Tarja Barns estetiska läroprocesser 2007 O O O O
Werner, Helena Kvinnliga arkitekter 2006 O X X O
Nodin, Anders "Fosterländska bilder" 2006 O O O O
Vipsjö, Lars Den digitala konstens aktörer 2005 O O O O
Karlson, Bo E. Stadens förnyelse och kontinuitet 2004 O O O O
Sumner, Anne Borgerliga ambitioner och adliga ideal 2004 O X X O
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Wallin Wictorin, Margareta Föreningen Original-Träsnitt 2004 O X O O
Stahre, Ulrika Beundrad barbar 2004 O X O O
Wagner, Karin Fotografi som digital bild 2003 O X O O
Kristoffersson, Sara Memphis och den italienska antidesignrörelsen 2003 O O O O
Zetterman, Eva Frida Kahlos bildspråk 2003 X X O X
Mankell, Bia Självporträtt 2003 O X O O
Dahlström, Per Särlingskap och konstnärsmyt 2002 X O O O
Fredin, Ingrid "I skuggan av Halmstadgruppen" 2001 O O O O
Ekberg, Micael Torben Grut 2000 O O O O
Wängdahl, Lars "En natur för män att grubbla i" 2000 O O O O

3 7 3 1
Källa: http://gup.ub.gu.se/gup/search/advanced/index.xsql?doSearch=true&sort=pubyear&start=20&query=*
%3A*&qe_pubyear_min=1991&qe_pubyear_max=2011&qe_category_path=%22HUMANITIES+and+RELIGION%7CAesthetic+subjects%7CArt
%22&qe_pubtype_dcname=Text.Thesis.Doctoral (2011-04-24). Abstracter kan sökas för respektive i GUPEA: 
http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/index.jsp (2011-04-24) samt tryckta abstacter i Micael Ekbergs och Lennart Pettersons avhandlingar.
Ingen av de sökta kategorierna: 11/20
1 av 4 5/20
2 av 4 3/20
3 av 4 1/20
4 av 4 0/20

Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet Historiografi Kön Klass Etnicitet

Flagge, Sara 6 x Saudek 2009 O X O O
Scherman, Susanna Marieberg och 1700-talets kakelugnar 2007 O O O O
Andersson, Fred Elis Eriksson: Ting och tecken 2007 O O X O
Rosenqvist, Johanna Könsskillnadens estetik? 2007 O X O O
Jönsson, Jan Läsmaskinen 2008 X O O O
Wadstein MacLeod, Katarina Lena Cronqvist 2006 O X O O
Sjölin. Cecilia Bilden, texten och kyrkorummet 2006 O O O O
Fuchs, Helen Glasmåleri, modernitet och modernism 2005 X O O O
Bjurklint Rosenblad, Kajsa Scenografi för ett ståndsmässigt liv 2005 O X X X
Linda Fagerström Randi Fisher – svensk modernist 2005 X X X O
Sundberg, Martin Tillvaratagna effekter 2005 O O O O
Sampaio Amaro, Fernando Mexican Mural Movement 2004 X O O X
Sternudd, Hans Excess och aktionskonst 2004 O O O O
Adelsten, Nils Interikonicitet 2003 O O O O
Ranby, Henrik Harald Boklund 2002 X O X O
Rampell, Linda En kritisk undersökning av det modernistiska projektet  
för design i Sverige 2002

O O O X

Liljefors, Max Bilder av Förintelsen 2002 X O O X
Färnström, Maud Himlens fröjd eller helvetets fasa 2001 O O O O

30



Rydén, Thomas Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet 2001 O O O O
Olin, Martin Det karolinska porträttet 2000 X X X X
Jacobson, Staffan Den spraymålade bilden 1996 O O O O
Sjölin Jan-Gunnar Den surrealistiska erfarenheten 1981 O O O O

7 6 5 5
Källa: http://www.lu.se/o.o.i.s?
id=12588&page=1&sort=publishingYear&sortorder=0&maximum_records=10&mode=advanced&institution=&language=0&subject=ara&document
type=dissertation&popularscience=showall (2011-04-23)
Ingen av de sökta kategorierna:9/22
1 av 4 7/22
2 av 4 3/22
3 av 4 2/22
4 av 4 1/22

Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Historiografi Kön Klass Etnicitet

Elmqvist Söderlund, Inga Taking possession of astronomy 2010 O O O O
Hagelqvist, Stina Arkitekttävlingen som föreställning 2010 O O O O
Åkestam, Mia Bebådelsebilder 2010 O O O O
Kollnitz, Andrea Konstens nationella identitet 2008 X O O X
Lejdegård, Thomas På många stolar 2008 O O X O
Mellander, Cathrine Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap 
2008

O O O O

Melin, Pia Fåfängans förgänglighet 2007 O X X O
Wahlberg Liljeström, Karin Att följa decorum 2007 O X X O
Banér, Anne Uppkäftiga ungar och oförargliga barn 2006 O O O O
Steorn, Patrik Nakna män 2006 O X X X
Weibull, Nina Spegling och skapande 2006 O X O O
Ahlberg, Nils Stadsgrundningar och planförändringar (Disputation vid 
SLU)

O O O O

Dahlgren, Anna Fotografiska drömmar och digitala illusioner 2005 O O O O
Hedström, Per Skönhet och skötsamhet 2004 O X O X
Holdar, Magdalena Scenography in action 2005 O O O O
Karahan, Anne Byzantine holy images and the issue of transcendence and  
immancence 2005

O O X O

Vikstrand, Anna Micro Strävan efter ett ordnat samhälle 2005 O O O O
Ljungström, Lars Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn 2004 O O X O
von Lampe, Thérèse Det skapande rummet 2004 O O X X
Holmblad, Inger-Britt Hören Herrens Röst 2003 O O O O
Rörby, Martin David Helldén: modernistisk visionär på traditionens  
grund 2003

O O O O

Tillberg, Margareta Coloured Universe and the Russian Avant-Garde 
2003

O O X O
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Öjmyr, Hans Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet 2002 - - - -
Eriksson, Johan Kondottiärfurstarnas visuella retorik 2002 - - - -
Iliescu, Mircea Exonarthex - form och funktion i ortodox  
kyrkobyggnadskonst 2001

- - - -

Knutsson, Johan Folkliga möbler - Tradition och egenart 2001 - - - -
Markus, Kersti Från Gotland till Estland 1999 X O X O
Ranta, Michael Mimesis as the Representation of Types 2000 O O O O
Nilsson, Håkan Clement Greenberg och hans kritiker 2000 - - - -
Eriksson, Eva Mellan tradition och modernitet 2000 - - - -
Edling, Marta Om måleriet i den klassicistiska konstteorin 1999 - - - -
Görts, Maria Det sköna i verklighetens värld 1999 X O O O
von Corswant-Naumburg, Inga Huvudbaner och anvapen under  
stormaktstiden 1999

- - - -

Lidén, Anne Olav den helige i medeltida bildkonst 1999 - - - -
Söderqvist, Lisbeth Rekordår och miljonprogram 1999 - - - -
Nolin, Catharina Till stadsbornas nytta och förlustande 1999 X O X O

4 5 10 4
Källa: Stockholm: http://www.arthistory.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7588&a=33433 resp. DiVA: http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf (2011-
04-25) samt tryckta abstracter i Inger-Britt Holmblads och Maria Görts avhandlingar.
Ingen av de sökta kategorierna:12/26
1 av 4 6 /26
2 av 4 7/26
3 av 4 1/26
4 av 4 0/20

Konstvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Historiografi Kön Klass Etnicitet

Eriksson Hultén, Karin Resande i arkitektur: John Åkerlunds liv och verk  
2005

O O O O

Åkerlind, Hans 1900-talets fartygsarkitektur i Sverige 2004 O O O O
Mo, Ulla I helig skrud 2003 O O O O
Pettersson, Lennart Konstnärsgillet 2000 X O X O

1 0 1 0
Källa: http://umu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=2 (2011-05-01)
Ingen av de sökta kategorierna: 3/4
1 av 4 0/4
2 av 4 1/4
3 av 4 0/4
4 av 4 0/20

Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Historiografi Kön Klass Etnicitet

Ahlund, Mikael Landskapets röster 2011 O O X O

Qvarnström, Ludwig Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga  
1900-talets monumentalmåleri 2010 

X O O O

Robach, Cilla Formens frigörelse 2010 X O O O
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Öhrner, Annika Barbro Östlihn och New York 2010 O X O O
Lindblad, Jakob 470 nya kyrkor 2009 O O O O
Schönbäck, Hedvig De Svenska städernas begravningsplatser 1770-1830 
2008

O O X O

Widmark, Henrik Föreställningar om den urbana världen 2007 O O O O
Sjöholm Skrubbe, Jessica Skulptur i folkhemmet 2007 X X X O
Strömberg, Per Upplevelseindustrins turistmiljöer 2007 O O O O
Strandroth, Cecilia In Search of the Pure Photograph 2007 X O X O
Nisser Dalman, Margareta Antiken som ideal 2006 X O X O
Karlsmo, Emelie Rum för avsked 2005 O O O O
Bydler, Charlotte The global art world inc. 2004 X O O X
Zetterlund, Christina Design i informationsåldern 2003 O O O O
Fallenius, Peder Storbiografens miljöer 2003 O O O O
Norlander Eliasson, Sabrina Claming Rome 2003 O O X O
Hedin Hayden, Malin Out of minimalism 2003 O O O O
Lindqvist Sandgren, Eva The Book of Hours of Johannete Ravenelle and  
the Parisian Book Illumination Around 1400 2002

O O O O

Andersson, Maj-Britt Allmogemålare Anders Ädel 2000 O O X O
Bengtsson, Eva-Lena M Verklighetens poesi 2000 X X X O
Gynning, Eva Margareta Det ambivalenta perspektivet 1999 X X X O
Lundström, Bo Magnus Officeren som arkitekt och konstnär i det  
svenska 1800-talet 1999

O O X O

Snickare, Mårten Enväldets riter 1999 O O X O
Bengtsson, Herman Den höviska kulturen i Norden 1999 O O X O
Laine, Merit En Minerva för vår Nord 1998 O O X O
Mezei, Kristina Arvet efter surrealismen 1998 O O O O
Johansson, Britt-Inger I tidens stil 1997 O O O O
Pettersson, Hans Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens  
problem 1997

O O O O

8 4 13 1
Källa: http://www.konstvet.uu.se/KV/Forskning/Avhandlingar/ resp. DiVA: http://uu.diva-portal.org/smash/searchad.jsf (2011-04-25 resp 05-31)
Ingen av de sökta kategorierna:11/28
1 av 4 11/28
2 av 4 3/28
3 av 4 3/28
4 av 4 0/20

Av tabellerna framgår att 23 % har valt ett historiografiskt perspektiv, 22 % behandlar kön, 32 % 

omnämner klass och 11 % etnicitet. Som jag angivit i mina kriterier förutsätter ett kryss i kolumnen 

för kön att abstracten antyder en genusanalys. När etnicitet omnämns kan man i princip förutsätta 

det beror på ett analytiskt sammanhang. Kryssen i klasskolumnen avslöjar däremot inte i vilket hän-
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seende klass har omnämnts varför jag gjort en separat undersökning av det. Resultatet av den visar 

att även om enskilda saker i termer av ideologi eller beteenden som i ett större sammanhang kan in-

gå i en klassanalys omnämns uttalar endast tre att en sådan är av vikt för förståelsen av avhandlin-

gens ämne. 31 nämner termer av klasstillhörighet. Hovet behandlas i sju abstracter, i sex nämns re-

lation till andra klasser; adeln studeras i åtta avhandlingar varav fyra gånger ensamt; överklass be-

handlas tre gånger, varav en gång ensamt, präster tre gånger varav två gånger ensamt. Kategorier 

som kan syfta på antingen över- eller medelklass behandlas fyra gånger ensamt. Borgar- eller me-

delklass behandlas nio gånger, varav fem gånger ensamt. Bönder, arbetar- och underklass nämns 

sex gånger. De tre gånger de nämns ensamt utgörs av ett fall då de är ett bildmotiv som inte i sig 

behandlas, i ett fall som ett undantag utan att normen nämns, vilken är underförstådd, och i ett fall 

som diversifierad befolkning av både landlösa och dominerande landsortsklass. Två gånger nämns 

ett opreciserat klasspektrum, i sammanhang med annan enskild klass. Överklassen behandlas alltså i 

totalt 21 abstracter av dessa 32, varav åtta gånger ensamt, medelklassen nio gånger varav fem gån-

ger ensamt. Därtill finns de fyra abstracter som rör antingen över- eller medelklassen. Bönder, arbe-

tar- och underklass behandlas sex gånger men endast en gång ensamt, möjligen. 

Som jag betonat ovan är undersökningen en språklig undersökning som sällan kan bekräfta huruvi-

da analyser görs. Resultatet visar framförallt om termer för klass används i abstracterna och i vilken 

bemärkelse. Eftersom vi, som Israel konstaterat, lever i ett klassamhället och våra kulturella koder, 

enligt Fiske, är beroende av samhället vi lever i så är det en rimlig tanke att klass skulle kunna om-

nämnas i 100 % av fallen. Jag vill också uppmärksamma på det faktum att siffrorna ovan över för-

delningen av intresse för de olika klasserna inte motsvarar proportionerna på dessa grupper i sam-

hället. Undersökningen visar om orden används och det kan avspegla om det anses viktigt att de an-

vänds. Av resultatet att döma framstår det inte som om det anses viktigt. Blott var tredje nämner 

klasskategorier och allra minst viktigt framstår det att nämna arbetarklass. Endast en på 33 nämner 

något om ideologier som knyter till klassanalys.167 

... och djupet
Genomgången av abstracterna ger vid handen att knappt var fjärde anger ett historiografiskt pers-

pektiv. Då texterna är för korta för att ge en klar bild av hur analyser i avhandlingarna görs har jag 

för att se lite närmare på hur kategorierna jag valt behandlas läst några av dem, då som sagt en ut-

tömmande genomgång av alla överskrider omfattningen av denna uppsats. Utifrån uppsatsens ämne 

167 Detta är ett fält väl värt att utveckla men denna uppsats är inte är platsen och har heller inte utrymme för det. 
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har jag fördjupat mig i Tomas Björks avhandling vars abstract inte kunnat granskas ovan men som 

behandlar konsthistorieskrivningen varför jag låter den ingå i den följande genomgången. De av-

handlingar jag refererar i andra sammanhang i uppsatsen avstår jag att upprepa här och då utgör ma-

terialet för min stickprovsundersökning följande i kronologisk ordning: 1997 Tomas Björks August  

Malmström: Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld; 1999 Maria Görts Det sköna i verk-

lighetens värld: Akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 1800-talet; 2000 Eva-Lena 

Bengtssons Verklighetens poesi: Svenska genrebilder 1825-1880; från 2005, Helen Fuchs Glasmå-

leri, modernitet och modernism: Studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955 samt Linda Fa-

gerströms  Randi Fisher – svensk modernist; och från 2010 Ludwig Qvarnströms  Vigselrummet i  

Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: historia, reception, historiogra-

fi.168

Björk vill med sin avhandling visa att den gamla föreställningen om de ”höga” motivens företräde 

på 1800-talet har levt kvar till våra dagar men att den var felaktig.169 Han vill också bryta mot tradi-

tionen att studera originalbilder och reproduktioner separat då han menar att direkta jämförelser 

mellan dessa visar på skillnader som kunde varseblivas av publiken.170 Motiv vandrade mellan olika 

genrekategorier på oväntade sätt, visar hans studie.171 Görts pekar i sin avhandling på hur bilden av 

de akademiska institutionerna på 1800-talet är överförenklad i konsthistorielitteraturen och ifråga-

sätter den generaliserande uppfattningen om den tidens dominerande konservativa ”akademism”. 

Bengtsson vill utmana konsthistorieskrivningen som nedvärderat 1800-talets genremåleri som idea-

lism och halvhjärtad realism när det istället enligt henne var en strävan att göra en syntes av realism 

och idealism eller moralism. Hon menar att genremåleriet spelade en viktig roll i samtidens nya si-

tuation när konst inte längre bara förmedlades från akademier utan också via massmedia.  Qvarn-

ström redovisar  hur det verk som konsthistorien i efterhand utnämnt till  modernismens genom-

brottsverk,  Triangel av Isaac Grünevald, egentligen var en refuserad tävlingskiss till ett utsmyck-

ningsuppdrag för Stockholms rådhus som till slut utfördes av två anställda på en dekorationsmål-

ningsfirma efter  arkitekten Carl  Westmans eget  förslag.172 Genom att  granska händelseförloppet 

kring tävlingen och senare historieskrivningen kan Qvarnström konstatera att det som var ett neder-

168 Björk, Tomas & Malmström, August, August Malmström: grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, 
Stockholm, 1997; Görts, Maria, Det sköna i verklighetens värld: akademisk konstsyn i Sverige under senare delen  
av 1800-talet, Bjärnum, 1999; Bengtsson, Eva-Lena, Verklighetens poesi: svenska genrebilder 1825-1880, Uppsala, 
2000; Fuchs, Helen, Glasmåleri, modernitet och modernism: studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955, 
Lund, 2005; samt Qvarnström, Ludwig, Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets  
monumentalmåleri: historia, reception, historiografi, Uppsala, 2010. 

169 Björk, 1997 s 16.
170 Ibid., s 13.
171 Ibid., s 322.
172 Qvarnström, 2010 s 405.
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lag beskrivs som en triumf och att det finns många olika parallella historier som skulle kunna skri-

vas. Dessa fyra exempel visar alla på hur konsthistorieskrivningen inte stämmer med historiska fak-

ta utan utgör en berättelse som är tillrättalagd i efterhand för att passa modernismens företrädare. 

Utifrån sin kartläggning av ett under 1900-talet ur konsthistorien uteslutet konstnärskap ifrågasätter 

Fagerström konsthistoriens gällande normer, metoder och värderingsgrunder. Tillsammans med de 

andra diskuterar hon därmed explicit hur konsthistorien konstruerats. Fuchs vill skriva in en konst-

form som inte behandlas i den kanoniserade konsthistorien trots att den är utförd av kanoniserade 

konstnärer: glasmåleri av Matisse, Roualt och Legér. Det lämnar ett bidrag för att ändra innehållet i  

historieskrivningen men det motsvarar i det inte min definition på historiografi ovan. Det går dock 

här att konstatera att samtliga angriper just modernismens normerande av konsthistorieskrivningen. 

Som Karlholm konstaterat är kanonkonstruktionen ideologisk varför ett angrepp på modernismens 

kanonkonstruktion är en attack mot dess ideologi.

Hur behandlas genus? Görts konstaterar till exempel att när det inte förelåg skillnader mellan manli-

ga och kvinnliga konstnärers meriter var det trots det mindre sannolikt att statens inköpsnämnd köp-

te in verk av kvinnor. ”De kunde ifrågasättas som konstnärer, i egenskap att vara kvinnor, därför att 

konstnären per definition var man.”173 Det bekräftar Bengtssons valda exempel Amalia Lindegren 

då hon som framstående målare sades utgöra ett exceptionellt undantag för sin könskategori, samti-

digt som hon å andra sidan som kvinna ansågs särskilt ägnad att behandla genremåleriets motiv-

krets.174 Trots att nästan alla aktörer på den tiden var män uppger Björk ingen avsikt att behandla 

kön men lyfter vid några tillfällen fram signaler i Malmströms bildmotiv och agerande som tyder på 

att han hade en i sammanhanget progressiv kvinnosyn.175 Qvarnström behandlar kön som motivste-

reotyper i konsten.176 Fagerström visar hur Fisher i konstkritik och på fotografier framställs som 

mindre seriös i sitt konstnärskap än sina manliga kollegor. Hennes konst bedöms till exempel som 

lekfull, hon kategoriseras som fru och i bild porträtteras hon som en mamma och med blygt nedsla-

gen blick.177 Detta har enligt Fagerström lett till att hon uteslutits ur konsthistorieskrivningen trots 

att hon meriterat sig på konstfältet i samma utsträckning som sina manliga kollegor. Fagerström be-

173 Görts, 1999 s 107.
174 Bengtsson, 2000 s 307.
175 T.ex. ”skildrade han gärna heroiska kvinnodåd”, Björk, 1997 s 40, se gärna Björks bildtolkning av Malmströms 

Blenda-motiv s 97-98 och mottagandet s 99.  Ett annat exempel där Björk tolkar in ett ställningstagande för kvinnor 
är i Malmströms illustration till en text av Zacharias Topelius; se s 250. Malmström bedrev parallellt med sin 
lärartjänst vid akademien en privat målarskola där han särskilt tog sig an kvinnliga elever. Eleven Anna Cramér 
förmedlar bilden av en god pedagog och Margareta Gynning framhåller att hans undervisning gav en god grund för 
fortsatta studier i Paris; se s 57-58. Denna bild vittnar om en seriös syn på kvinnor som konstnärer.

176 Qvarnström, 2010 s 200-201.
177 Om kategorisering som fru, se t ex Fagerström, 2005 s 113; för fotografiexempel se t.ex s 114-116; om lekfullhet se 

till exempel s 89-95.
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handlar också den ambivalens kvinnliga konstnärer ställs inför när de målar självporträtt då detta 

aktualiserar kvinnan som ikon i konsthistoriens kvinnoskildringar samt noterar cross-dressing som 

metod att gestalta en kulturell problematik.178 Det biografiska materialet omvittnar även att Fisher 

för sitt utseendes skull ofta påminnts av omgivningen om att hon blivit sedd som kön.179 Dessa 

texter visar på olika sätt att analysera genusstrukturer.

Hur behandlas klass? Björk uppger ingen avsikt att behandla klass trots att Malmström gjorde en 

imponerande klassresa, däremot ger han vid några tillfällen Malmströms motivbehandling en tolk-

ning utifrån hans arbetarklassbakgrund och antyder även erfarenheten av att göra en klassresa.180 

Bengtsson undersöker klassursprungets betydelse för värderingen av några konstnärers verk och 

konstaterar att konstkritiker och skönlitterära författare gjorde härstamning ur bondeklassen till en 

tillgång för genremålare som valde motiv ur bondemiljö. Det hon berör är alltså deras härstamning 

som en kategori utan att diskussion förs kring klassresans betydelse. Fagerström omnämner att Fis-

hers härkomst från den borgerliga klassen innebar att hon kunde satsa på en karriär trots sitt kön.181 

Den innebar också att hon hade ett kontaktnät som var till gagn i hennes karriär och att hon behärs-

kade de rådande sociala koderna i konstvärlden. Mycket mer än så får vi inte veta om hur klass på-

verkade. Fagerström avslutar med att berätta att Fisher levde ett resande liv på äldre dagar men ock-

så att hon försörjde sig på jobb i matkantin och som städare, att hon saknade egen bostad och att allt 

hon ägde till slut rymdes i en ryggsäck, utöver konstverk familjen ägde samt skisser och annat ma-

terial som blivit kvar i en glasverkstad. Om det konstaterar Fagerström kort och gott att det till sy-

nes sorgliga slutet motsvarade Fishers ideal.182 Såvida konstverken inte var värda ansenliga summor 

kan man betrakta dessa uppgifter som att Fisher gjort vad som kallas en omvänd klassresa: att hon 

förflyttat sig från en privilegierad klassposition till en mindre privilegierad eller oprivilegierad. Det 

hade varit intressant att få frågan om Fishers klassposition belyst i detta läge: kan en person med så 

mycket socialt och kulturellt kapital som Fisher ägde göra en omvänd klassresa? Det är en fråga 

som erbjuder en problematisering av klassbegreppet. När Görts sätter konsthistorien i historisk kon-

text relaterar hon till det dåtida samhällets klasstruktur, till exempel referar hon olika ståndpunkter i 

riksdagsdebatten om Nationalmuseum och nämner konstakademiens penningunderstöd till ekono-

miskt sämre ställda elever.183 Qvarnström behandlar i överensstämmelse med abstracten inte klass. 

När han till exempel drar den för avhandlingen viktiga slutsatsen att den modernistiska konsthisto-

178 Fagerström, 2005 s 61 och 67.
179 Ibid., s 49.
180 Läs t.ex. om målningen Herrns och fruns marknadsresa, Björk, 1997 s 211-212.
181 Fagerström, 2005 s 59.
182 Ibid., s 205-206.
183 Görts, 1999 s 77-78 och 140-141.
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rieskrivningen för sin narration lyfte fram just introduktionen av och kontakt med det franska avant-

gardet vore det dock intressant att begrunda detta ur ett klassperspektiv. Enligt Qvarnström fanns 

det inte några formationer av mot varandra kämpande traditionalister och förnyare och hans analys 

av Grünevalds förslag visar att det framstod varken radikalt eller problematiskt i sin samtid. Då ter 

sig kontakten med det parisiska avantgardet oviktigt trots att historieskrivningen ser den som cen-

tral.184 Att odla en kontakt med det franska avantgardet förutsätter vissa kapital, inte minst språkliga 

och ekonomiska, som under svenska förhållanden på 1910-talet, då tävlingarna ägde rum, och 1900-

talets mitt, när narrationen institutionaliserades, får betraktas som starkt klassrelaterade. I konstruk-

tionen av denna konsthistorieskrivningens narration förutsätts alltså dessa kapital. Och underförstås, 

i det att de inte uttalas explicit. När vi ovan konstaterat att historiografiernas ifrågasättande av mo-

dernismens kanonproduktion i grunden är ett angrepp mot dess ideologi visar denna besiktning av 

klassperspektivet att det inte är fråga om att ifrågasätta den ideologi som uttrycker sig som klasseg-

regation.

Hur behandlas etnicitet? En huvudroll i Qvarnströms avhandling intar Isaac Grünevald och avhand-

lingen behandlar hur konstkritik använde sig av hans judiska identitet både i karikatyrer och i om-

dömen och eventuellt i värderingen av hans verk och även hur Grünevald möjligen avsiktligt utma-

nade fördomar. Qvarnström berör liksom Görts, Bengtsson och Björk tidens nationalistiska idékli-

mat. 

Sammanfattning 

Som konstaterades i delsammanfattningen ovan har konsthistorieämnet utformats som ett projekt 

för den bildade borgerligheten. Strukturella uteslutningar har uppmärksammats främst i kategorier-

na kön, etnicitet och genre medan klass kontinuerligt osynliggörs som strukturell uteslutning. Den 

andra delundersökningen bestod av en genomgång av 100 abstracter från dags datum och 10 år ba-

kåt i grova drag och den tredje delundersökningen redovisade läsningen av sex avhandlingar. Me-

dan klass omnämns oftare än kön i abstracterna visar avhandlingsläsningen ett större intresse för ka-

tegorin kön: det analyseras och undersöks ur olika aspekter medan klass i stort sett på sin höjd om-

nämns. Det är endast Björks avhandling som utgör ett undantag i det att reella erfarenheter av klass 

och klassresa något problematiseras, dock utan att det lyfts fram som ämne. Etnicitet berörs mycket 

sparsamt i båda undersökningarna. Ett sätt att utmana kanon är att utmana genrehierarkin och Fuchs 

avhandling inriktar sig enbart på denna kategori, genren, och lämnar både kön, klass och etnicitet 

utanför diskussionen. 

184 Qvarnström, 2010 s 401, 405-406, 410.
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Att kön lyfts fram till diskussion beror på feminismens rörelser. Enligt Lindberg kom den första fe-

ministiska vågen som en effekt av ett medvetet arbete i konstvetenskapen på 1970-talet. Det ström-

made in många fler kvinnor på universiteten från och med 1960-talet och de senaste decennierna 

har visat en pågående utveckling av feministiska begrepp och teorier. Samtidigt har postmodernis-

men efterhand etablerat sig som en riktning inom modern idédebatt. Den förutsätter att det bara 

finns  partiella,  subjektiva  och individuella  sanningar  och  misstror  ideologier.  En  förklaring  till 

frånvaron av klassanalys kan ligga i det faktum att klassidentiteten inte är en individuell identitet 

utan en kollektiv, och därmed oförenlig med tidens idéströmningar. När ideologier inte vinner tilltro 

omöjliggörs diskussioner om de ideologier som upprätthåller klassystemet. Som vi kommer se blir 

dessa resultat extra intressanta och förklarande i förhållandet till behandlingen av bonadsmåleriet.
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KAPITEL TVÅ 

Sydsvenskt bonadsmåleri
Det sydsvenska bonadsmåleriet har rönt intresse från vetenskapshåll sedan  antikvitetsintendenten 

Gabriel Djurklou vid sin resa i Finnveden 1869 såg bonader i stugorna.185 Bonaderna kom snabbt att 

bli föremål för samlande, utställande, kategoriserande och forskande.  Artur Hazelius, grundare av 

Nordiska museet, exponerade bonadsmålningar på ”Skandinavisk-etnografiska samlingen” i Stock-

holm 1873. 1878 visades de på världsutställningen i Paris.186 

Det brukar anges att det sydsvenska bonadsmåleriet hade en blomstringsperiod 1750-1850 och där-

till att dess utbredningsområde sammanföll med det sydgötiska husets. Sett så är det en provinsiell  
185 Bringéus, Nils-Arvid, 'Värderingen av det sydsvenska bonadsmåleriet', Halland., 1990 s 44.
186 Ibid., s 46 och 48.
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Bild 1. Karta över Sydsverige. Punkterna markerar de sydsvenska bonadsmålarnas 
verksamhetsorter och i några fall (de tre till höger i översta raden) lokalisering av 
bonadsmålningar från 1700-talets förra hälft. Ur Bringéus, Nils-Arvid Sydsvenska 
bonadsmålningar 1982 s 51.



konstart som förekom hos allmogen och därför har kommit att betecknas som en unik folkkonst. 

Benämningen ”sydsvensk bonadsmålning” är en sentida konstruktion för att särskilja de målade bo-

naderna från bonader som inte är målade, samt att särskilja dessa målade bonader från liknande må-

leri från andra provinser. För uppsatsens diskussion av begreppet folkkonst är det intressant att upp-

märksamma att bonader längre tillbaka förekom i hela Norden och i alla sociala samhällsgrupper: 

hos kungar, adel, i kyrkor och kloster, hos präster och prelater, hos borgare, handelsmän och hant-

verkare likaväl som hos bönder och småfolk. Det är inte klarlagt hur eller var bruket uppstått utan 

vad som går att belägga är dess avklingande, att medan Erik XIV valde bort figurmålade bonader i 

de förnäma rummen redan 1561 nybeställde präster bonader in på 1600-talet.187 Vad som är unikt 

med det sydsvenska bonadsmåleriet är alltså inte att traditionen har funnits utan att den levde vidare 

i ett sammanhängande geografiskt område när bruket försvann på de flesta andra håll.

Det bevarade beståndet av bonader visar en klar övervikt på bibliska motiv och bland dessa är en 

handfull särskilt frekventa. De tidigare bonadsmålningarna är utförda på textil botten och de fästes 

upp i rummen vid fester, företrädesvis julen. De beställdes av köparen och färdigställdes av bonads-

målaren för sin speciella placering i köparens hus. När pappersbruk etablerades började även papper 

användas som underlag. Förutom att formaten standardiserades efter pappersformaten var hanterin-

gen med papper mindre tidskrävande än beredning av textilier och det innebar att alstren fick ett 

lägre pris. De kunde då förekomma i fler stugor än hos de förmögna. I Sunnerbo ledde tillgången på 

papper till en produktion för anonym avsalu. 

Utan kunskaper om bonadernas brukskontext går man miste om intressanta ingångar till detta måle-

ri. Det blir man särskilt varse om av Berglins avhandling En bonadsmålare och hans värld (2000). 

Hon beskriver hur bruket att klä in stugan i denna dekorativa färgvärld till jul kan uppfattas som en 

ritual med rötter i folklig religiositet. Genom att återanvända samma motiv som förfäderna haft ska-

pades en gemenskap med föregående generationer och genom att samma motiv var placerade på 

samma sätt runt om i stugorna skapades en gemenskap med grannarna i det lokala samhället. Dagen 

då bonaderna plockades ned kallades ”farängladagen”, vilket syftade på att de döda som varit gäster 

under julen då for. Att plocka ned bonaderna var en ritual för omstart på det nya året.188 Berglin skri-

ver också att tvärt emot vad man kan tro av de bibliska motiven kan de tolkas som protester mot 

kyrkans översitteri då hon hävdar att motiven i själva verket medvetet avvek från den reformatoris-

ka förkunnelsen.189 När motiv upprepades skapades nya betydelser  och hon menar  att  motivens 
187 Nodermann, Maj, Bonadsmåleri i Norden från medeltid och Vasatid, Stockholm 1997 s 13-14 och 17.
188 Berglin, 2000 s 145-147.
189 Ibid., s 133.
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kända figurer utgjorde tecken i ett eget bildspråk skapat av och för målarna och brukarna.190 Vilken 

betydelse rummet har är föremål i Anneli Palmskölds avhandling Textila tolkningar (2007). De väv-

da alstren hennes avhandling handlar om samsades i stugan med bonadsmålningarna och Palmsköld 

ger en tolkning hur de kan ses som funktionella i en folklig religiositet och uppmärksammar då 

bland annat motivens blickar. Att Jesusbarnets blick möter betraktaren tolkar hon som en kontakt 

mellan det gudomliga och det mänskliga.191

Med dessa exempel från Berglin och Palmsköld av tolkningar på funktioner hos bonaderna både av-

seende deras motiv och sättet att skapa ett rum i rummet vill jag förmedla att när vi ser en bonad 

idag är det mycket vi inte kan se på grund av att de flyttats ur sin kontext och all kunskap om deras  

sammanhang som gått förlorad.

Bengta Persdotter i Hyhult
Det förekom flera kvinnliga utövare inom det sydsvenska bonadsmåleriet.  Då jag vintern 2009-

2010 hade tillfälle att besöka en bonadsutställning på länsmuseet i Halmstad väljer jag att här i upp-

satsen exemplifiera skaran av kvinnliga målare med Bengta Persdotter, vars bonader jag kunde stu-

dera på utställningen. 

Bengta Persdotter föddes 11 december 1792 i Hyhult och levde där till hon flyttade med föräldrarna 

till Mosslunda 1809; båda orterna i Vrå socken. Hennes far, Per Nilsson (1741-1820), ”Per i Luss-

190 Berglin, 2000 s 156.
191 Palmsköld, Anneli, 2007 s 144.
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Bild 2. Bengta Persdotter Jesu födelse (Luk 2), bonadsmålning på papper, 50 x 122,5 cm, Halmstad 
Konstmuseum. HM 25 135. Foto: Jan Svensson



hult”, var en mycket verksam bonadsmålare. Med hustrun Kerstin fick han sju barn som alla blev 

bonadsmålare och därtill barnbarn och barnbarnsbarn som utövade konsten. Bengta gifte sig 1814 

med Johannes Larsson, sockenskräddare från Torpa socken. Från det var hon bosatt i Skärseryd Sö-

dergård i Torpa.192 Hon fick tre döttrar som alla lärde sig bonadsmåleriet av sin mor. De hette Johan-

na  Johannesdotter  (1818-1874),  Pernilla  Johannesdotter  (1821-1890)  och  Stina  Johannesdotter 

(1827-1908).193

Ljungby Museum har en permanent bonadsutställning och efter mitt ingående studium av Bengta 

Persdotters bonader i Halmstad vill jag föreslå möjligheten att en av bonaderna i Ljungby Museum 

är av samma hand. I ”Bonadsmålningar i museets samlingar” i  Inzoomning: bonadsmåleri  (2009) 

skriver antikvarie Anna Holmström att Bengta Perdotters måleri ”känns igen på den streckade bak-

grunden, likt spöregn”.194 Strömbom, som konstaterar att ett stort antal målningar kunnat härröras 

till  Bengta Persdotter för deras speciella drag som kännetecknar arbeten av henne,  lyfter därtill 

fram: ”de grovt tecknade ansiktsprofilerna, de ytfyllande blommorna mellan figurerna, de originellt 

stiliserade träden samt den säregna yttre bården”.195 För att ge exempel på likheten visar jag nedan 

två utsnitt från vardera bonaderna, bilderna 3-6.

192 Strömbom, 1967 s 87-88, 103.
193 Ibid., s 107.
194 Holmström, Anna, 'Bonadsmålningar i museets samlingar'. Inzoomning – bonadsmåleri, red. Anneli Palmsköld, 

2009 s 118.
195 Strömbom, 1967 s 87-88.
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Bild  3.  Anonym  målare,  Brölloppet  i  
Cana  i  Gallileen  (Joh  2),  detalj, 
bonadsmålning  på  papper,  Ljungby 
museum,  LM  4007.  Foto:  Inger 
Andersson

Bild 4.  Bengta Persdotter  Jesu födelse  (Luk 2), 
detalj, bonadsmålning på papper, 50 x 122,5 cm, 
Halmstad Konstmuseum. HM 25 135. Foto: Jan 
Svensson



Bilderna skiljer sig från varann tekniskt både avseende bonadernas befintliga skick och avfotografe-

ringen. De till vänster är från bonaden i Ljungby och de till höger från bonaden ovan i Halmstad. 

Detaljerna visar att i båda bonaderna har männen två olika frisyrer och sätten ansiktena är målade 

på är väldigt lika. Exemplen på likheter hos bonaderna kunde göras fler.

Vad som först ledde mina tankar till Bengta Persdotters bonader i Halmstad när jag såg den i Ljung-

by var den täta närvaro vid ytan båda målningarna har. Den har åstadkommits inte bara genom att 

nästan hela ytan är fylld med bildelement utan även genom graden av transparens i färghanteringen. 

Eftersom jag själv i mitt måleri de senaste åren har fokuserat på hur jag ska få färgen att insistera på 

sin egen optiska närvaro vid ytan samtidigt som ögat ser en bild fångar Persdotters bonader mitt  

intresse på ett alldeles speciellt sätt.
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Bild  5.  Anonym  målare,  Brölloppet  i  Cana  i  
Gallileen  (Joh 2),  detalj  bonadsmålning på papper, 
Ljungby museum, LM 4007, Foto: Inger Andersson

Bild 6. Bengta Persdotter Jesu födelse (Luk 2), detalj, 
bonadsmålning på papper, 50 x 122,5 cm, Halmstad 
Konstmuseum, HM 25 135. Foto: Jan Svensson

Bild 7. Bengta Persdotter, Om Christi upståndelse, Limfärg och tempera på lumppapper, 52 x 174 cm, 
Halmstad Konstmuseum. HM8396. Foto: Jan Svensson



Ovan syns den andra bonaden från utställningen och nedan den bonad Länsmuseet i Varberg äger 

som är tillskriven Bengta Persdotter.

En sökning på Nordiska museets digitala museum på sökkategorin ”Heminredning : Väggprydnader 

: Målade bonader” (Nm-klass 1015) ger 1254 träffar medan en sökning på Bengta Persdotter ger 

noll träffar.196 På Folklivsarkivet i Lunds hemsida finns Bengta Persdotter omnämnd men det går 

inte att söka något på hennes namn.197 

Folkkonstsbegreppets historia
Jag har i det föregående presenterat det sydsvenska bonadsmåleriet och satt speciellt fokus på Beng-

ta Persdotters verk. Dess plats i den svenska konsthistorien kan synas självklar, men som redan för-

klarats har fallet inte varit så. För att komma åt denna uteslutning så behöver även folkkonstbegrep-

pets historia klargöras. Under det sena 1700-talet hade den tyske filosofen Johann Gottfreid Herder 

formulerat en teori om den folkliga kulturens betydelse för den nationella identiteten. På 1770-talet 

utgav han en antologi med äldre diktning från skilda folk, Volkslieder. Med det exemplet kunde ett 

politiskt engagemang för en framväxande hållning i kulturpolitiken kompletteras med ett estetiskt 

och antropologiskt intresse och satsningar på museer och nationalinventeringar.198 Medan romanti-

ken fann en förebild och konstnärlig källa till förnyelse i folkets andliga kultur, med vilken avses 

sånger, sägner, dans och musik, lät intresset för folkkulturens materiella föremål vänta på sig ytterli-

gare ett sekel. 1867 ställdes folkkonst ut för första gången.199 

196 Nordiska museet: http://www.digitaltmuseum.se/search?
classifications[%221015%22]=1&classification_system=Nm-klass&also_without_pictures=1 (2011-05-29)

197 Folklivsarkivet: http://130.235.242.182/sydsvbon/lista%20malare.html (2011-05-29)
198 Johannesson, Lena, 'Om folkkonst, massbildsproduktion och andra visuella moderniteter', Konst och visuell kultur i  

Sverige. 1810.2000, red. Lena Johannesson, Stockholm 2007c s13-14.
199 Weimarck, 1987 s 29.
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Bild 8. Bengta Persdotter, Om Christi inridande i Jerusalem; Om lifsens krona; Jesus beder i Örtagården;  
Hagar; Om Jonas Profeten, på papper, 76 x 239 cm, Varbergs Museum. VM 39.580 



Professor i Konstvetenskap Lena Johannesson menar i ”Om ”folkkonst” och andra moderniteter” 

(1992) att folkkonsten är en produkt av 1900-talet och moderniteten.200 Förutom att industridesign 

slog ut den äldre föremålskulturen sökte sig  modernister till folkkonsten för att uttrycka civilisa-

tionskritik. Dessutom gav 8-timmars arbetsdag arbetare och hantverkare frihet och fritid att skapa 

något utöver det nödvändiga.  En ny folklig konstkultur bildades: fritidsmålarens. Amatörmålaren 

var inte längre en mamsell eller en pensionerad officer, som Johannesson uttrycker det. När arbeta-

ren gick ut med stafflilådan på söndagen blev det naiva måleriet en urban ism och därmed var folk-

konsten försvunnen. Nordisk familjebok 1907 tog inte upp ämnet folkkonst. Det berodde inte främst 

på den oklara revirfördelningen mellan konsthistoria och etnologi utan på att moderniteten inte ho-

tade traditionerna än. Den estetik som präglat det sena 1800-talet såg i ett radikalt senromantiskt 

perspektiv samtliga kulturella uttryck som bärare av folkets eller nationens kultur. Ingen uppdelning 

mellan finkonst och allmogekonst behövdes. Denna avspändhet gick senare förlorad. Johannesson 

betonar att folkkonstnärerna var professionella och förvärvade renommé som konstnärer och mästa-

re. Detta leder till att Johannesson vill klargöra en skillnad mot vad som kan kallas folklig konst.  

Folklig konst kan höra hemma inom den nationella allmogekulturen men också inom inhemsk och 

internationell populärkultur, industriell föremålskultur och traditionellt eller oppositionellt kultur-

arv. Den folkliga konsten tillämpas, anammas och uppskattas inom skilda samhälleliga kretsar.201 I 

Konst och visuell kultur (2007) konstaterar dock Johannesson att folkkonststudiets fixering vid all-

mogens mest utsökta föremål kommit att kompletteras med ett bredare studium av konsumtions-

samhällets vardagsyttringar.202

Folklig konst, eller populär, är just vad etnologen Eva Londos föredrar att kalla den folkkonst som 

produceras i vårt postindustriella industrisamhälle.203 Hon menar att dagens folkkonst är ett kombi-

nerande och manipulerande med produkter som är industriella, egentillverkade eller funna i naturen. 

Detta försiggår både i privata och offentliga miljöer och skaparkraften är större än någonsin, både 

kvantitativt och tekniskt. Att det skiljer sig så mycket från den gamla allmogekonsten kan göra det 

svårt att uppfatta detta som folkkonst menar Londos och konstaterar att många också förnekar att  

det alls finns en folkkonst idag. Genom att välja termerna folklig eller populär för denna konst und-

viks associationer till hemslöjd, naivkonst och amatörkonst. Hon konstaterar att ordet folklig lätt 

används nedsättande och att ordet populär betyder omtyckt, allmänt gångbar och ofta massproduce-

rad. Motsatsen, det icke-populära, benämns ofta finkost eller elitkultur men kan mer neutralt ges en 
200 Johannesson, Lena, 'Om ”folkkonst” och andra moderniteter', Folkkonsten – All tradition är förändring, red. Beate 

Sydhoff och Sissi Nilsson, Stockholm 1992 s 31.
201 Ibid., s 31-33.
202 Johannesson, 2007c s 18.
203 Londos, Eva, 'Folkkonst och populärkonst: en samtidsblick', Formgivare : folket., 2005 s 30-31. 
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fakultativ definition: den konst som kulturrådet ger bidrag till.204

Att blanda hobbyprodukter från vår tid med högtstående provinskonst från bondesamhället är att 

frånta svensk folkkonst dess egenvärde, protesterar konstvetare Maj-Britt Andersson i artikeln ”Att 

forska om provinskonst – ett utanförskap” (1994), under sitt då pågående avhandlingsarbete om 

handmålade interiörer i Hälsingland. Eftersom ordet folkkonst i modernt språkbruk förlorat sin ur-

sprungliga betydelse föreslår hon att man i stället använder ordet provinskonst eller allmogekonst.205

Sammanfattningsvis kan vi här konstatera att begreppet folkkultur lanserades som element i na-

tionsbyggande och att begreppet folkkonst kom i bruk med moderniteten. Den betecknade en konst-

närlig produktion som då redan upphört, hemmahörande på landsbygden. Det var alltså en term all-

mogen inte kände om sin egen konst. Begreppet är som Bringéus pekat på heller inte skapat av all-

mogen utan av representanter för samhällets övre skikt. Vi kan också konstatera att betydelsen av 

termen folkkonst efterhand vidgats till att kunna omfatta alla visuella uttryck som är populära. Upp-

fattad så är den inte längre knuten till allmogen utan kan tillhöra skilda samhällskretsar men står 

dock fortfarande i motsats till vad som ofta kallas finkonst. Förskjutningen av ordets betydelse har 

relativiserat begreppets innehåll på två sätt: å ena sidan degraderas det konstnärliga värdet i gammal 

provins och allmogekonst när den jämställs med ett sentida industrisamhälles hobbyprodukter, som 

Andersson hävdar. Å andra sidan blir begreppet så uttänjt att det framstår för mig som att allt män-

niskor gör som får visuella uttryck, tatueringar, tårtdekorationer, trädgårdsdtomtar, kan kallas folk-

konst. Då återstår, som jag uppfattar det, endast ett kriterium på vad som är folkkonst, nämligen att 

det inte är finkonst.

Hur folkkonsten värderats
I Svensk folkkonst: Del 2 (1985) skriver etnologen Bengt Jacobsson en översiktlig historik för beg-

reppet. För ovan nämnda Riegl var folkkonsten en mytisk och uråldrig allemanskonst. 1906 skrev 

den tyske forskaren Robert Forrer att folkkonsten är en förvildning av stadskonsten och bottnar i en 

oförmåga att både konstnärligt och tekniskt fullgott återge det sedda. På 1920-talet lanserade tysken 

Hans Naumann idén om ”gesunkenes Kulturgut”: att kulturgods sjönk från ett högre till ett lägre 

kulturskikt. Denna föreställning innebar att folkkonsten endast var ett osjälvständigt och opersonligt 

kopierande, att folkkonsten ansågs mindre värdefull och äkta.  Den danske konsthistorikern Vagn 

Poulsen hävdade så sent som 1964 att folkkonst var en snedvridning av goda förebilder, en degene-

204 Londos, 2005 s 30-37.
205 Andersson, Maj-Britt, 'Att forska om provinskonst – ett utanförskap' i Konstvetenskaplig bulletin, 1993/94, s 20-23.
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ration. Även om Jacobsson menar att sådana värdeomdömen blivit omoderna ser han att tesen om 

”sjunket kulturgods” dröjt sig kvar med envishet inom forskningen, inte minst den konsthistoris-

ka.206

Ytterligare röster och nyanser som speglar attityderna och traditionerna inom den estetiska forsknin-

gen om folkkonst redovisar konstvetaren Ann-Charlotte Weimarck i sin doktorsavhandling  Anna-

mirl och njutningens ugn (1987). Hon konstaterar att folkkonsten i egenskap av konst behandlats 

styvmoderligt. Åtskilliga etnologer har inte velat se den behandlad som estetiska objekt samtidigt 

som den inte angått konsthistorikernas intresse.207 De attityder och traditioner hon funnit i forskar-

nas förhållningssätt till stilkonsten respektive folkkonsten anser hon förlegade och irrelevanta för 

det fortsatta utforskandet av folkkonsten.208 Hon har funnit en rad ansatser att uppmärksamma ob-

jekten inom folkkonstforskningen även ur ett  konstperspektiv men har inte kunnat se att  någon 

forskare dragit de fulla konsekvenserna av det.209 Genom att själv anlägga ett hermeneutiskt pers-

pektiv i en studie av en österrikisk keramikugn benämnd Annamirl ger hon ett konkret exempel i sin 

avhandling på hur hon menar att folkkonsten kan tolkas på ett likvärdigt sätt med stilkonsten. 

Weimarcks exempel lyfts fram som ett lysande undantag bland få av konstvetaren Maj-Britt An-

dersson då hon i sin doktorsavhandling om Allmogemålaren Anders Ädel (2000) konstaterar att inte 

mycket hänt i attityderna till folkkonst.210 Hennes forskningsöversikt behandlar två ämnen: hälsin-

gegårdarna som bebyggelse respektive deras inredningsmåleri. Efter att hon beskrivit hur etnologen 

Sigurd Erixon 1923 lade ett evolutionistiskt perspektiv på hälsingegårdarna och såg en herrgårds-

prägel med stilretardation konstaterar hon att forskningen om bebyggelsen är präglad av Erixon 

samt att konsthistoriker odlar teorierna om ”gesunkenes Kulturgut” och stilretardation. Angående 

hälsingegårdarnas inredningsmåleri grundar sig all litteratur på Erixons forskning. I övrigt påpekar 

hon att Signums svenska konsthistoria inte presenterar något nytt i avsnitten om folkkonsten, vilka 

också, enligt hennes mening, visar på många luckor i forskningen.211 

När konstvetaren Johan Knutsson i sin doktorsavhandling  Folkliga möbler; tradition och egenart  

(2001) behandlar begrepp hävdar han att termen stilretardering är olämpligt i skildringar av folk-

206 Jacobsson, 1985 s 9.
207 Weimarck, 1987 s 53.
208 Ibid., s 56.
209 Ibid., s 59.
210 Andersson, 2000 s 20.
211 Ibid., s 11-16.
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konsten.212 Begreppet leder missvisande associationerna till stillastående och stagnering. För att leda 

bort antydan på denna sorts passivitet föreslår han att begreppet ersätts med ordet stilanakronism. 

Även om inte heller det uttrycket är fritt från värderingar, då en anakronism är ett brott mot tidsfölj-

den eller något otidsenligt, menar han att det kan ses som ett intentionellt stildrag som inte ligger i 

fas med tidens ledande stilutveckling.213 Begreppet sjunket kulturgods förmedlar en nedvärderande 

syn om den avser att folkkonsten står för ett osjälvständigt kopierande, hävdar han. Avser det där-

emot att företeelser förts över från ett högre samhällsskikt till ett lägre menar han att begreppet har  

viss relevans om man accepterar metaforen att ståndssamhällets skiktning var vertikal. Begreppets 

inneboende värdering är dock alltför belastande och Knutsson hänvisar det därmed till idéhistorien, 

det kan undvaras utan ersättning.214 

Att ordet folkkonst inte togs med i Nordisk Familjebok 1908 förklarar Knutsson med att många var 

tveksamma att tillerkänna konstnärliga kvaliteter till det som skapats av och för bönder, och ger där-

med en annan förklaring än Johannessons ovan. På frågan om man idag bör se folkkonsten som ett 

avslutat  kapitel  i  historien eller  som en pågående folklig  bildkreativitet  utanför konstvärlden är 

Knutssons svar att ordet bör reserveras för den utsmyckning som prydde bondens hem i förindust-

riell tid. Ordet folk betyder inte längre bönder utan i dagligt språkbruk och i politisk retorik syftas 

på människor i stort. Knutsson pekar på att denna förskjutning har betydelse och åskådliggör prob-

lematiken genom att säga att det blir poänglöst att tala om till exempel människokonst.215 

När det gäller folkkonsten menar Berglin i sin doktorsavhandling från år 2000 att det inte längre är 

föremålet eller utövaren som drar till sig forskarens intresse utan den sociala situation där folkkons-

ten skapas, jämte frågor om kreativitet, estetik och tradition. Att rikta ansträngningar på att avgränsa 

folkkonst från akademisk konst, konsthantverk, hantverk eller slöjd hade betydelse förr men är inte 

längre aktuellt, enligt Berglin.216 Avgränsningarna mellan konst, hemslöjd och folkkonst fokuserar 

emellertid några år senare konstvetaren Johanna Rosenqvist i sin doktorsavhandling  Könsskillna-

dens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen (2007). Den 

undersökning  av  gränsdragningsproduktionen  mellan  folkkonstnärsrollen  och  hemslöjden  under 

1990-talet hon där gör diskuterar hon vidare i ”Folkkonstskonstnärer versus hemslöjdskonstnärer” i 

Rondellhundar och schablonspindlar  (2009). Där sammanfattar hon att idéerna till folkkonstverk 

framställs som naturliga eller i något fall närmast övernaturliga, till skillnad från akademikonstnä-
212 Knutsson, 2001 s 37.
213 Ibid., s 37-38.
214 Ibid., s 42-43.
215 Ibid., s 38-39.
216 Berglin, 2000 s 33.
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rernas verk som inriktas mot idékonstruktion. Folkkonstnären är outbildad och oprofessionell och 

utnämns i vad hon benämner en spontanistisk naivistisk formel.217 Detta tror hon är orsaken till att 

kvinnor i stället kategoriseras som hemslöjdskonstnärer, då de ofta har utbildning, är professionella 

och jobbar i textila traditioner som bygger på mönster och perfektionism.218 Hon konstaterar att i ut-

ställningskatalogen Folkkonsten – all tradition är förändring (1992) beskrivs de medverkande folk-

konstnärerna som ”vanligt folk” och i två tredjedelar av katalogens presentationer nämns hemmet 

som viktigt.219 Hon sammanfattar att folkkonstnärerna framställs som ”höggradigt originella indivi-

der”.220 

Folkkonsten i konsthandbokslitteraturen

I andra upplagan av  Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet  (1925)  skriver 

konstkritikern  Georg Nordensvan under  kapitelrubriken ”Bondemålning”  att  ”Bondekonsten  har 

hittills ej blivit upptagen i vår konsts historia, där dess plats dock borde vara självskriven.”221 I ka-

pitlet nämner han om olika traditioner i olika regioner, ger exempel på motiv och kommenterar ut-

förandet. Det sydsvenska bonadsmåleriet har en ytkomposition där ”figurerna uppradas bredvid va-

randra, så som barnet anordnar en komposition” men råkar inte så illa ut som dalmåleriet vars stil 

ibland är ”konsekvent klumpig”.222 Sista ordet låter han dock gå till Carl Larsson som tyckte ”det 

vore rätta början” att upplåta den finaste salen i Nationalmuseets svenska avdelning åt bondemål-

ningar.223

Folkkonst införlivades i Andreas Lindbloms trebandsverk Sveriges konsthistoria från forntid till nu-

tid (1944-1946).224 Det var också det verket som gav sydsvenskt bonadsmåleri dess första inplace-

ring i svensk konsthistoria.225 Nedslag i den konstvetenskapliga litteraturen visar att Gunnar Berefelt 

i Svensk konsthistoria: En kort översikt (1977) sätter in det i konsthistorisk kontext på detta ovanli-

ga vis: ”1800-talets första årtionden betecknar en konstnärlig nedgångsperiod, med undantag dock 

för det provinsiella dekorationsmåleriet, den s.k. allmogekonsten (104), som fått sitt förnämsta ut-

217 Denna beskrivning har stora likheter med det resultat min fallstudie gav i min C-uppsats Folk på tapeten, 2009.
218 Rosenqvist, Johanna, 'Folkkonstskonstnärer versus hemslöjdskonstnärer', Rondellhundar och schablonspindlar:  

Folkkonst i tiden, 2009 s 146-148.
219 Ibid., s 148.
220 Ibid., s 150.
221 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet. 1, Från Gustav III till Karl XV, 

Stockholm, 1925 s 160.
222 Ibid., s 162 och 172.
223 Nordensvan, 1925 s 175.
224 Karlholm, Dan, 'Handböcker i allmän och svensk konsthistoria', 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige, 2000 

s 139-140.
225 Johannesson, 2007 s 9.
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tryck dels i Dalarna med Leksand och Rättvik som centra, dels i Sydsverige.”226 Bilden med num-

mer 104 visar en dalmålning. Det är ett mycket kort omnämnande men bokens översikt är också 

mycket kortfattad. Svensk konsthistoria (1986) ägnar allmogen och bonadsmåleri två meningar i 

Birgitta Sandströms kapitel om barocken som sammanfattar att det dekorativa bonadsmåleriet först 

under 1700-talet blev av betydelse.227 När sedan den perioden behandlas av nästa författare i boken 

så omnämns det inte alls. Den rikt illustrerade boken innehåller ingen reproduktion av något syd-

svenskt bonadsmåleri. I Konsten i Sverige I i 1988 års upplaga ägnas det sydsvenska bonadsmåleriet 

ett kort stycke under rubriken ”Bonadsmåleri i Småland” av Sten Åke Nilsson. Det åtföljs av en 

bild, svartvit likt samtliga i boken. De enda konstnärer som nämns vid namn är Clemet Håkansson, 

Abraham Clemetsson och Pehr Hörberg, vilken anslöt sig till de tidigare nämndas skola.  Detta är 

samme Pehr Hörberg som utbildade sig vid Konstakademien, utförde ett stort antal altartavlor och 

uppskattades av den romantiska generationen av konstnärer och författare. Nilssons lokaliseringen 

sker endast till trakten kring Urshult i södra Småland och inte alls i tid. Som vi sett på kartan ovan 

utgör Urshult endast en mindre del av traditionens utbredningsområde och som framgick av texten i  

anslutning har bonadsmåleriet sträckt sig över flera århundraden. Författaren ägnar en stor del av 

den mycket korta texten till att beskriva bonadernas motiv och utseende och hänfaller flera gånger 

till formuleringar som antyder nedlåtande omdömen.228 

Både Bringéus och Johannesson ser införandet av det sydsvenska bonadsmåleriet respektive folk-

konsten i Signums svenska konsthistoria i slutet på 1990-talet som tecken på förändring.229 I band 8 

om Den gustavianska konsten (1998) ger Bringéus en introduktion till det sydsvenska bonadsmåle-

riet.230 I en mening omnämner han där att det fanns kvinnliga utövare av konsten. Det är i samman-

hang med de yngre Sunnerbomålningar som är svåra att attribuera och därför tilldelats gruppbeteck-

ningen ”Sunnerbomålningar”.231 Detta måleriet blev utdömt för hundra år sedan då det var så stilise-

rat och ofta hade glödande färger men Bringéus vittnar om att attityden svängt: ”De en gång så 

missaktade ”Hyalta gastar” räknas i våra dagar till de främsta inom det sydsvenska bonadsmåle-

riet”.232 Det Bringéus här vittnar om är att  just  den gren av det sydsvenska bonadsmåleriet  där 

kvinnliga utövare på grund av sitt numerär renderar ett omnämnande också råkar beteckna det må-

leri som blev så utdömt att det betecknades med glåpord. 

226 Berefelt, Gunnar, Svensk konsthistoria: en kort översikt, 2., omarb. uppl., AWE/Geber, Stockholm, 1977 s 79.
227 Lindgren, Mereth, et al: Svensk konsthistoria, Stockholm 1986, s 253.
228 Nilsson, Sten-Åke, '1700-talet efter den karolinska tiden', Konsten i Sverige. D. 1, Stockholm, 1988 s 524-525.
229 Bringéus, 2005 s 19, Johannesson 2007c, s 19.
230 Bringéus, Nils-Arvid, 'Folkkonsten: målade bonader i sydsvenska bondstugor', Signums svenska konsthistoria [8] /  

Göran Alm...., S. 453-469, 493, 1998
231 Ibid., s 460.
232 Ibid., s 469.
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Som jag konstaterade i uppsatsens inledning omnämns inte de kvinnliga bonadsmålarna i Bengts-

sons och Werkmästers bok Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige (2004). Att de inte gör det ska 

ses mot bakgrund att författarna har vinnlagt sig om att i några rader även omfatta att allmogens 

kvinnor utförde konstnärliga alster, nämligen broderier och vävnader. Det är alltså inte allmogen 

som är utesluten ur deras historieskrivning utan just de bonadsmålande allmogekvinnorna. ”Fortfa-

rande pryds väggarna vid festliga tillfällen med bonader även om det inte längre är för att dölja sot 

och smuts” skriver de i den mycket kortfattade presentationen av allmogens konst och trots att bo-

ken i övrigt inte behandlar hygieniska förhållanden.233 Nedan under rubriken Exkursion vederlägger 

jag påståendet att bonadernas funktion var att dölja smuts. I förordet till Konst och visuell kultur i  

Sverige II (2007) konstaterar Lena Johannesson att den konstvetenskapliga disciplinen haft svårt att 

ge folkkonstens roll i vår bildkultur en rättvisande beskrivning..234 I samma band ger Johannesson i 

”Om folkkonst, massbildsproduktion och andra visuella moderniteter” under den talande rubriken 

”Upptäckten av folket och folkets konst” en historieskrivning om folkkonsten. Den fokuserar mest 

på forskarna och begreppsbildningen och desto mindre på konsten som sådan.235 

Exkursion

Medan Bringéus och Johannesson lyfter fram Signums svenska konsthistoria för att de infört kapitel 

om folkkonsten menar Andersson att de kapitlen inte presenterar något nytt, vilket jag i samman-

hanget tolkar som avseende attityden, och dessutom visar på många luckor i forskningen.  En, låt oss 

kalla den kunskapslucka, hon kan syfta på är möjligen följande citat som jag finner är av intresse för 

denna uppsats. Ingrid Frankow skriver

I  södra Sverige bevarades länge ett  ålderdomligt  bostadsskick med ett  enda stort  bostadsrum 

öppet upp till takåsen och med öppen eldstad. Här prydde man gärna väggarna och takfallen med 

långsmala hängkläden vid högtidliga tillfällen. Textilierna dolde smuts och sot under festen men 

plockades sedan ned för att i sin tur skyddas för nedsmutsning.236

Berglin citerar en uppteckning från 1941 ur Sigurd Erixons arkiv om hur väggar och tak skurades 

med viska och sand före  uppsättningen av bonader,  drätter  och hängkläden inför  julens  fest.237 

Palmsköld utvecklar något mer hur rengöringen av rummet gick till.238 När forskning redan 1941 be-

lagt att bonaderna dekorerade väggarna först när stugan var grundligt rengjord måste man fråga sig 
233 Bengtsson & Werkmäster, 2004 s 83.
234 Johannesson, Lena, 'Förord', Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000, 2007a s 9.
235 Johannesson, 2007c s 13.
236 Frankow, Ingrid, 'Folkkonsten: allmogens textilier', Signums svenska konsthistoria. [Bd 9], 1999 s 415.
237 Berglin, 2000 s 34.
238 Palmsköld, Anneli, 2007 s 137. 
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varför det bland författare på senare tid är frekvent att anse det viktigt att knyta smuts till allmogens 

bonader, eftersom det är uppenbart felaktigt. I sammanhanget ska man komma ihåg att det i konst-

litteratur i övrigt inte är brukligt att betrakta målningar som praktiska lösningar på sanitära förhål-

landen.

Smuts existerar endast i betraktarens ögon eftersom det inte finns någon absolut smuts, konstaterar 

Marie Branner i Smuts: om vårt förhållande till snusk, lort och renligthet (1999).239 Att hålla sin om-

givning ren är en ideologi för uppdelning: det måste finnas regler för vad som anses normalt för att 

någon ska kunna uppfattas som avvikande.240 Bondstugor före den moderna tiden städades sällan ef-

tersom smutsen var en naturlig del av livet. Städning var ett tungt arbete och gjordes främst för att 

markera helger och högtider. Stugan fejades inför söndagen som en rituell handling, inte för hygie-

nens skull.241 Bondhustrun saknade helt enkelt motiv att hålla rent eftersom smutsen fanns överallt 

och inte var något hot i sig.242 Då framstår det även poänglöst att försöka dölja den. 

I ståndssamhället var människor delade i ett system som angav tydliga funktioner. Under 1800-talet 

började en ny klass synas, städernas arbetare, samtidigt som borgarklassen växte sig allt starkare. 

Orenhet fungerade då som ett verktyg för social kontroll som gjorde det självklart för den växande 

borgerligheten att äcklas inför människors smuts. Från mitten av 1800-talet blev allmogens orenlig-

het ett moraliskt problem för borgar- och överklassen. Bönder och arbetare måste fostras att förstå 

att de levde i en förkastligt smutsig värld och att renlighet befriade från fattigdomens stank. Mot 

slutet av 1800-talet blev renlighet politik och nya föreställningar om hygien fick arbetarna att bättre 

anamma de borgerliga värderingarna. Samtidigt som de därmed lärde sig att kontrollera sina krop-

par och beteenden lärdes de att de inte räckte till.243 När en hel och ren människa betraktas som en 

god samhällsmedlem och en smutsig person defineras som okontrollerad innebar renlighetsregeln 

att den växande industrin fick ”bättre” arbetare.244 Renligheten var ett sätt att få kontroll över egna 

och andras beteenden och det gjorde det lättare att upprätthålla befintliga maktstrukturer och att 

konservera klass och könsskillnader.245 Att människor som inte ”är som vi” beskrivs som lortiga gäl-

ler historiskt inte bara klass och kön utan även etnicitet. Att européerna betraktade urbefolkningar 

som smutsiga djur underlättade kolonisation och slavhandel. I krig kan fiendesidan utmålas som o-

239 Branner, Marie, Smuts: om vårt förhållande till snusk, lort och renlighet, Göteborg, 1999 s 24.
240 Ibid., s 25.
241 Ibid., s 13-14.
242 Ibid., s 25.
243 Ibid., s 25.
244 Ibid., s 25-26.
245 Ibid., s 24.
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hyra. Zigenare och tattare hör till dem som beskrivits som lortiga och på senare tid har vandrings-

sägner om invandrare som odlar potatis i parketten florerat. Att dehumanisera människor genom att 

utmåla dem som avvikande underlättar att behandla dem på sätt som inte vore acceptabelt mot nå-

gon av ”oss”.246 Den uppgift om att bonaders funktion var att dölja smuts som lämnas i Bengtssons 

och Werkmästers bok ovan saknar referens varför det är sannolikt att uppgiften är reproducerad. 

Varifrån Frankow fått uppgiften framgår heller inte.

En vad jag vill kalla fallucka finner jag i följande citat av Johan Knutsson när han i det första av 

bandens folkkonstkapitel presenterar folkkonsten som konstart, även det av intresse för denna upp-

sats:

Det finns vissa särdrag som särskilt kännetecknar folkkonsten. Bundenheten vid traditionella for-

mer och mönster och den starka och tydliga lokalprägeln är två kriterier som i forskning och litte-

ratur sen 1930-talet har framhållits som karakteriserande. Tendensen att efterlikna den s.k. stil-

konsten, d.v.s. det som fanns i adelns palats och borgerskapets hem, för det mesta med avsevärd 

fördröjning, s.k. stilretardering, är ett annat. Därutöver har man framhållit några allmänna stil-

drag: favoriseringen av en ornamental dekor istället för en figural; fruktan för tomrummet, ”hor-

ror vacui”; fixeringen vid ytan istället för en strävan till djup. Så utmärker sig t.ex. måleriet van-

ligen för  frånvaron av illusoriska perspektiv och volymframställningar med hjälp av ljus och 

skugga.247

Nodermann har visat belägg för att bönder haft målade bonader som alla andra samhällsgrupper och 

det framgår inte att det skulle bero på efterhärmning.248 Berglin visar hur bonadsmålaren Johannes 

Nilsson förvandlade Bibelns budskap till bilder som angick hans eget liv och miljön han levde i.  

Hon menar att bonaderna i en folklig tolkning var meddelanden till den direkta omgivningen. Till 

exempel ser hon deras tilltalande skepnader och överflödande färger som tecken för lycka, glädje 

och välmåga, vilket kunde användas av ägaren för att presentera en önskebild av sig själv. Av dräk-

ter och festrekvisita sluter hon sig också till  att  bonaderna var status- och identifikationsobjekt. 

Genom att studera hur Josef under 1700-talet, från att ha varit frånvarande i tillbjedansscenen i den 

heliga familjen, eller där framställts iförd, som hon benämner det, löjeväckande toppluva, efterhand 

fick en värdigt barhuvad gestalt samtidigt med att husbonderollen betonades alltmer, visar Berglin 

246 Branner, 1999 s 25.
247 Knutsson, 1997 s 412. Jag vill påminna läsaren om att Knutsson i sin avhandling tre år senare har reviderat sin 

uppfattning om begreppet stilretardering, vilket jag redovisat då jag nämner hans avhandling i genomgången av hur 
folkkonsten värderats ovan.

248 Nodermann, 1997 s 73-77.
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hur bonaderna även var bilder av en samhällsstruktur i förvandling.249 Dessa exempel, som kunde 

göras fler, från Berglin menar jag motsäger att de sydsvenska bonaderna försökte efterlikna stil-

konsten  i  adelns  palats  eller  borgerskapets  hem.  Angående stildragen pekar  konstvetaren  Hugo 

Palmsköld, i sin artikel med den talande rubriken ”Effektivt bildskapande i sydsvenska bonadsmål-

ningar” i Inzoomning: bonadsmåleri (2009), på att det är en vanföreställning att folkkonsten hyste 

en fruktan för tomrummet, ”horror vacui”. Att bildytor som inte fylldes med detaljer av bibliskt in-

nehåll blev fyllda med detaljer av icke-bibliskt innehåll berodde på att bildens samtliga partier av-

sågs ha en dekorativ verkan. Eftersom graden av dekorativ verkan var viktig kunde det inte bli frå-

gan om att lämna partier omålade.250 Strömbom påpekar redan 1972 att begreppet kritiklöst över-

fördes till konstforskningen trots att det ströks som fysikaliskt begrepp på 1600-talet.251 Han menar 

att det förtätade figurinnehållet inte främst har en ornamental avsikt utan är resultat av konstnärens 

ambition att inom en begränsad ram återspegla ett förtätat parallellt litterärt stoff, vilket krävde att 

bildytan utnyttjades väl.252 Konstvetaren Pia Melin menar i sin doktorsavhandling  Fåfängans för-

gänglighet: allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor (2007) att de dekorativa ytmönst-

ren, i form av schabloner eller växtornamentik, som fyller ytorna mellan figurerna, är avsedda att 

skapa ett tvådimensionellt bildrum för att göra bilden konkret och lätt att avläsa, vilket var av vikt 

då det gällde att förmedla ett budskap.253 Med den iakttagelsen visar Melin att det finns en mycket 

medveten strategi i vad som ser ut att vara blott dekorativ utfyllnad. 

Till denna diskussion vill jag tillägga att språkligt betecknar begreppet ”rädsla för tomrum” männis-

kor och inte ting, eftersom rädsla är en känslomässig reaktion som människor äger förmåga till, inte 

ting. Till saken hör också att en omålad bildyta är inget att vara rädd för. När begreppet ”horror va-

cui” vanemässigt tillskrivs folkkonst som ett allmänt stildrag innebär det rent språkligt att hävda att 

en sådan irrationell rädsla är symptomatisk för ett helt befolkningsskikt eftersom folkkonst repre-

senterar inte bara en ofta anonym och okvantifierbar grupp utövare utan också hela  gruppen bruka-

re av konsten, i Knutsson terminologi allmogeklassen. Att begreppet dessutom har getts ett latinskt 

namn antyder att detta drag skulle vara vetenskapligt belagt. Jag föreslår att begreppet ”horror va-

cui” förpassas till idéhistorien. Ersättningsord för det stildrag som avses som jag stött på hos andra 

249 Berglin, 2000 s 150-151.
250 Palmsköld, Hugo, 'Effektivt bildskapande i sydsvenska bonadsmålningar', HALLAND 2009: Inzoomning:  

bonadsmåleri, 2009 s 52.
251 I antiken användes begreppet av de peripatetiska fysikerna för det empiriskt iakttagbara fenomen att naturen strävar 

efter att utfylla tomrum. Det användes i argumentation mot atomläran som utgår från att atomer rör sig i ett tomrum. 
I konstvetenskapen används termen för att beteckna en konstnärlig strävan att fylla alla ytor med ornament eller 
figurer. Typiska exempel är grekiskt geometriskt vasmåleri, islamisk konst och jugendstilen. Källa: horror vacui. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/horror-vacui, Nationalencyklopedin (2011-05-22)

252 Strömbom,1972 s 239.
253 Melin, Pia, Fåfängans förgänglighet: allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor, Stockholm, 2006 s 67.
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som vill vända sig emot det nedlåtande uttrycket ”horror vacui” är uttryck av typen ”dekorations-

glädje”.254 Då också det uttrycker ett känslotillstånd och därmed konnoterar människor och inte ting 

framstår det som högst olämpligt. Att ersätta ordet rädsla med ord som glädje eller lust framstår sär-

skilt tveksamt mot bakgrund av Rosenqvists undersökning refererad ovan som visar att folkkonstnä-

ren utnämns i vad hon benämner en spontanistisk naivistisk formel för att åtskiljas från idékonstruk-

tion som utmärker akademikonstnärernas verk. För det första måste man fråga sig om det är rele-

vant att tolka färgprakt eller ytdekoration som uttryck för lust och glädje när även allmogen levde i 

en kultur där status och hierarkier signalerades med koder. Pigment kostade pengar och ju mer pig-

ment som användes desto större rikedom vittnade det om hos beställaren. Även om bonadsmålarna 

kan ha upplevt målandet som lustfyllt var deras produktion i de flesta fall betingad av försörjnings-

skäl. För det andra om man härleder det sydsvenska bonadsmåleriets rötter och kontext blir det svårt 

att påstå att det inte också har inslag av idékonstruktion om än inte identisk med den samtida akade-

mikonstens. Det är tydligt att begreppet leder fel med generaliseringar av det slaget och därför skul-

le en helt neutral term som till exempel ytmässig bildförtätning avsevärt bättre beskriva stildraget.255

Jag finner här också anledning att kommentera anmärkningen om frånvaro av ljus och skugga. De 

sydsvenska bonadsmålningarna målades för att hänga framme årets två mörkaste veckor i stugor 

med begränsat ljusinsläpp och inget elektriskt ljus. En bonadsmålare som Per Svensson i Duvhult 

hade mer beställningar än han hann med men målade trots det bara på vinterhalvåret på grund av 

gårdsarbetet under sommarhalvåret.256 Bland det första en målare får lära sig, eller tvingas inse, är 

att ju mer man blandar olika pigment desto mindre briljanta blir de, det vill säga för varje gång två 

färger bryts mot varandra minskar deras ljusåterkastningsförmåga. Detta är en sannolik förklaring 

till varför bonader inte innehåller skuggor, eftersom det gör bilden svårare att uppfatta i ett rum med 

begränsat ljus. Detta kan också vara förklaringen till valet av oblandade färger, som kan uppfattas 

som starka, överhuvudtaget i bonadsmåleriet. En annan förklaring är att pigment ofta var dyra och 

fick köpas inne i handelsstäderna varför man säkert också var mån om att visa deras kulörthet.257

Med dessa synpunkter på folkkonstkapitlen i Signums svenska konsthistoria har jag samtidigt i nå-

gon mån kommenterat folkkonstkapitlet i Konst och visuell kultur i Sverige II.258

254 Se t.ex. Knutsson, 2001 s 151.
255 Begreppet är mitt eget och är formulerat efter stildragets faktiska form och funktion där värderande förstärkningar 

utelämnats för att tydliggöra dess deskriptiva funktion. 
256 Bringéus, 1982 s 29.
257 Nyström- Larsson, Ingalill, mejl till förf. (2010-08-19).
258 För beskrivningen av folkkonsten formala kriterier där se sidan 18.
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Sammanfattning

Från att först ha uppmärksammats med intresse för sitt folkliga utförande blev folkkonsten snart 

nedvärderad av vetenskapen som estetiskt undermålig. Nedvärderande attityder mot folkkonsten i 

forskarsamhället uteslöt länge ett fördomsfritt studium av den. På senare tid har fokus i forskningen 

om folkkonst flyttats från föremålen och konstnärerna till folkkonstens sociala situation och frågor 

om estetik, tradition och kreativitet. Forskning avseende folkkonst i modern tid, som lämnat defini-

tionen allmogekonst bakom sig, visar att folkkonstnären karakteriseras som outbildad, spontan, naiv 

och originell och därtill oftast är en man. Vi har också sett att folkkonsten inte fått en rättvisande be-

skrivning i det konstvetenskapliga fältet. Det visar sig dels i den undanskymda plats den fått och i 

framställningarna av folkkonsten som representerande de andra. 

Hur sydsvenskt bonadsmåleri värderats: några nedslag
1989 hölls det första bonadssymposiet på länsmuséet i Halmstad. I Bringéus artikel ”Värderingen 

av det sydsvenska bonadsmåleriet” (1990) kan man ta del av Bringéus anförande vid symposiet. 

Han berättar att Djurklou, som 1870 förevisades bonadsmålningar i Västbo härad, uttryckte höga 

tankar om detta måleri genom att kalla målarna för mästare och konstnärer. Hans upplysningar om 

måleriet tyckte konsthistorikern Christoffer Eichhorn (1837-89) gav ett rikt uppslag till den inhems-

ka konstens framtida inriktning. E.L.Bosaeus som utgav Tafvel galleri från stugor i Dalom (1870-

72) ansåg att i  jämförelse med de sydsvenska bonadsmålningarna vann de senare fördel.259 Carl 

Larsson pekar i Ett hem (1899) ut det sydsvenska bonadsmåleriet som sin förebild, Erik Axel Karl-

feldt hade två sydsvenska bonadsmålningar i sitt arbetsrum och Verner von Heidenstam hade syd-

svenska bonadsmålningar på Övralid. Larsson och Karlfeldt bidrog till att sydsvenska bonadsmål-

ningar kommit att uppfattas som dalmålningar, trots olikheter. De senares kurbitsar har utvecklats 

till en Sverigesymbol.260 Denna redogörelse illustrerar Johannessons beskrivning ovan, att i det sena 

1800-talets perspektiv var samtliga kulturella uttryck bärare av folkets eller nationens kultur. Att 

denna avspändhet som hon nämnde också senare gick förlorad speglas i den tydliga nedvärdering av 

bonadsmåleriets estetiska uttryck som Bringéus också har funnit. Ett ombud åt Hazelius berättar 

från ett besök i Blekinge 1885 att hon för Hazelius räkning köpt in 

två på groft papper målade gardiner, som hängde framför takhyllan. Målningen föreställde på 

den ena Josefs bröder i Egypten, tio missfoster i kjortlar och bakbyggnader, hvilka lifligt på-

minte om nutidens 'turnyrer'. Målningen på den andra gardinen framställde brödernas hästar,  

259 Bringéus, 1990 s 44-46.
260 Ibid., s 51-53.
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stubbsvansade och prålande i röda och blå färger. Konstvärket finnes nu bland Nordiska mu-

seets samlingar.261

När Nordiska museet 1911 visade en specialutställning med allmogemålningar förmedlade musei-

mannen Per Gustaf Wistrand sina synpunkter i katalogen. Han satte de äldre bonaderna främst, för 

att färgerna var ”valda med säker, sällan svikande instinkt för harmonisk verkan”, medan han fann 

en ”dekadensperiod” efter 1820; vidare skrev han att Sunnerbomålningarna, ”hyalta gastar” som de 

kallades,  ”genom sin dåliga teckning och sina skrikande färgsammanställningar kunna betraktas 

som bonadsmålningarnas förlorade söner”.262 Dessa omdömen låter nedvärderande än idag men de 

får en djupare innebörd om de ställs i relation till de värderingar som präglade konstsynen i de för 

ämnet så grundläggande tyska handböckerna i allmän konsthistoria från 1800-talet.263 Värdeord som 

används för att beskriva konsten, vilka i sin tur pekar ut kvalitetskriterier på densamma, summerar 

Karlholm på enklast möjliga sätt i de fyra orden fri, egen, ny och levande.264 Han pekar ut att inver-

terade varianter av den klassiska konstens kännetecken finns i ord som naturvidrig, ful, skrikande 

färgsammanställningar och förvirrad. Det är ord som är liktydiga med citerade ord ovan. På det 

estetiska planet betecknades barnslighet i konsthandböckerna som en förkärlek för brokighet med 

mera och det stod inte bara i motsättning till det grekiska utan även överhuvudtaget till det kultive-

rade. Bringéus menar liknelsen vid gastar var skämtsamt menad dock är det intressant att ord i 

former av död, som t.ex. spöklika, i konstböckerna används nedvärderande om konst som lider brist 

på ”liv” och refererar, som alltid i handböckerna, inte bara till konsten utan även till konstandan.265 

På Nordiska museet fortlevde den värderande inställningen. 1934 kallade Sigurd Erixon en uppsats 

för ”Arv, nybildning och degeneration i svenskt bonadsmåleri”. I följande mening i ”Våra konstnär-

liga landskapskaraktärer” ansluter han sig till Wistrands synpunkter: 

En fullständig degeneration blir till sist märkbar och tager sig också utryck [sic!] däri, att vä-

ven utbytes mot papper, att färgerna förråas, medan teckningen slappnar och massproduktio-

nen tar överhand.266

261 Bringéus, 1990 s 54.
262 Ibid., s 54.
263 Som exempel på de tyska handböckernas inflytande, förutom vad som omnämndes ovan i Kapitel Ett, kan nämnas 

att Gustaf Upmarks d.ä:s översättning av Wilhelm Lübkes Grundriss der Kunstgeschichte (1860) med titeln De 
bildade konsternas historia (1872) av Karlholm benämns som en ”milstolpe i de svenska handböckernas historia”; 
han påpekar att den utgjorde förebild och användes som kurslitteratur i svensk konstvetenskap ”en bra bit in på 
1900-talet. Karlholm, 2000 s 127.

264 Karlholm, 1996 s 176. 
265 Ibid., s 170-173.
266 Bringéus, 1990 s 54.
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I handböckerna användes adjektivet rå som symptom relaterat till döden. Syftar ordet på folket eller 

folkandan förstås det som obildad, outvecklad eller ociviliserad. Syftar det på konstens uttryck kan 

det betyda grov, primitiv eller icke förfinad. Detta i sin tur leder enligt Karlholm till ytterligare en  

ordgrupp: schematisk, mekanisk, formalistisk och ”typisk”. En konstnär som kopierar annan konst 

anses berövad frihet, såväl teknisk som andlig, och sålunda kopplas frihet till individuellt konstnär-

ligt nyskapande i Anton Springers  Handbuch der Kunstgesischte  (1855). I metaforisk bemärkelse 

dör något friskt och plastiskt om det reduceras till ett platt ornament, enligt Wilhelm Lübkes hand-

bok. Efterbildning och kopiering står inte bara lågt i kurs, det ställs också i konflikt mot vad som 

med tiden framställdes som ett allt viktigare kriterium i handböckerna: originalitet.267 Dessa ord ska 

förstås i sin tids idéklimat varför jag vill ställa det i relation till en av liberalismens viktigaste tän-

kare, John Stuart Mill (1806-1873). För honom stod vikten av individuellt oberoende och av indivi-

duell prestation i fokus och enligt honom var det legitima politiska subjektet den oberoende och su-

veräna individen. Dennes främsta kännetecken är att hon skapat sig själv och Mills betoning på in-

dividen som en prestation vill Björk se i ljuset av den snabbt växande arbetarklassen, vars krav på 

politiska rättigheter ingav allt fler borgare fruktan. För att motverka ett helt jämlikt samhälle for-

mulerade Mill ett nytt kriterium för urval och särskiljning: kvalité. Det skulle förbindas med indivi-

dens förmåga att prestera sig själv som suverän vilket skulle förhindra att all individualitet drunk-

nade i massans herravälde eller att, i takt med att det kapitalistiska produktionssättet exploderade 

under 1800-talet, pengar nivellerade värde till ett rent kvantitativt begrepp. Begreppet kvalité möj-

liggjorde en ny slags aristokrati: den bildade och oberoende individens. I detta finns också en upp-

fattning om att det finns en gräns mellan individ och samhälle.268 Ett tema i Mills  Om friheten 

(1859) är att den suveräna människans frihet att skapa sig själv hotas av kollektiv och relationer till 

människor i plural. Ett annat tema är att tilltron till människor i kollektiv är låg medan den männis-

ka som inte lever och tänker som majoriteten utan är unik och originell är ”jordens salt”.269 Med an-

dra ord ser vi här att bonadsmålningarna definieras i termer som är motsatsord till liberalismens 

ideal: frihet, individualitet, originalitet och bildning.270

Först 1967 sker, enligt Bringéus, en omvärdering av Sunnerbomåleriet då Strömbom i sin uppsats 

om  Sunnerboskolan  kallar  ”Målare-Gumme”  för  ”det  folkliga  bonadsmåleriets  främste  färg-

konstnär med en sprakande ständigt förnyad, koloristisk effekt, men också med utomordentlig orna-

mental säkerhet”.271

267 Karlholm, 1996 s 174-175
268 Björk, 2008 s 83-87.
269 Ibid., s 102-103.
270 Springer som jag hänvisade till ovan var för övrigt politiskt verksam som liberal, se Karlholm 1996 s 99.
271 Bringéus, 1990 s 55.
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Medan bonadsmålningarna tidigare endast exponerats i kulturhistoriska museer anordnade Riksför-

bundet för bildande konst 1965 en vandringsutställning med titeln ”Sydsvenskt bonadsmåleri ur 

Anette och Zea Anderséns samlingar”. 1976 visades utställningen ”Allmogemåleri från Sunnerbo” 

på Prins Eugens Waldemarsudde, på konsthögskolans dåvarande direktör Sven Ljungbergs initia-

tiv.272 Utställningskatalogen Allmogemåleri från Sunnerbo är författad av Svärdström men innehål-

ler inga uppgifter om att det fanns kvinnliga utövare av konsten.273 Julen 1978-79 visades syd-

svenskt bonadsmåleri på Konsthallen i Lund. Utställningskommissarie var konsthistorikern Cecilia 

Nelson men förutsättningen för utställningen var en bonadsinventering som Folklivsarkivet utfört. 

En följd av denna utställning blev boken Sydsvenska bonadsmålningar (Bringéus 1982), den första 

i Bokförlagets Signum i Lunds serie ”Böcker om konst”.274

Vi kan konstatera att Bringéus genomgång av värderingen av det sydsvenska bonadsmåleriet över-

ensstämmer med Jacobssons och Weimarcks historik över begreppet folkkonst ovan. Bonadsmåle-

riet har behäftats med ett förringande av den konstnärliga kompetensen från vetenskapsmännen än-

da in på 1960-talet. Tidigare kunde vi se att folkkonsten skapades som begrepp för att forskare, som 

själva tillhörde ett övre samhällsskikt, ville markera en skillnad mellan konst som tillhör eliten och 

den som tillhör folket. Nu har vi också kunnat se hur denna skillnad vidmakthållits: genom nedvär-

derande omdömen om de estetiska kvaliteterna. Att bonadskonst visats på konstscenen har förblivit 

enstaka händelser som inte lett till något uppföljande intresse från konstvetenskapen.

2009 var det åter dags för länsmuséet i Halmstad att stå värd för bonadssymposiet. I Hugo Palm-

skölds ovan nämnda artikel kan vi ta del av hans anförande vid symposiet. Med en pedagogisk ge-

nomgång av traditionellt vedertagna gestaltningsprinciper och fakta om tillverkningskontexten slår 

han effektivt hål på myter om att bonadsmåleriet är naivt eller okunnigt. I bokens förord av museets 

chef Sven Lundström läggs tankar fram på att omdana museet till ett konstmuseum som inte bara 

ska omfatta konst av klassiskt bildade konstnärer utan även innefatta folklig tradition, vilket han ser 

som ett bredare uppdrag för ett nytt konstmuseum.275

272 Bringéus  anför  att  han  i  utställningskatalogen  skrev  att  Sunnerbomålningarna  var  ”roligare  i  varje  fall  friare,  
spontanare i penselföringen” som förklaring till varför han hellre ställde ut dem än de mer kända dalmålningarna 
och hälsingemålningarna. Till saken kan ju höra att Ljungberg med sin härstamning från Sunnerbo kan ha haft god  
kännedom om dessa målningar. 

273 Uppgift lämnad av Anna Meister, arkivarie/bibliotekarie på Prins Eugens Waldemarsudde till förf. per mejl (2010-
05-21)

274 Bringéus 1990 s 56.
275 Lundström, Sven, 'Förord', HALLAND 2009: Inzoomning: bonadsmåleri, 2009 s 6-7.
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KAPITEL TRE

Perspektiv på klass
I Kapitel Ett konstaterades det att klasskategorier inte intresserar historiograferna i konstvetenska-

pen nämnvärt. När vi begrundar genomgången av de 100 abstracterna som sträcker sig mellan nio 

och 13 år tillbaka är det också värt att beakta att varje avhandling tagit ett antal år att skriva, och fö-

rutsätter några års grundläggande och forskarförberedande studier, vilket indikerar att de i själva 

verket speglar idéklimatet i ämnet ytterligare något bakåt i tiden. Genomgången visade ett frånva-

rande intresse för klassanalys och att arbetarklass nästan är helt osynliggjord. Som jag konstaterade 

i sammanhanget vore det tänkbart att alla behandlade klass eftersom de objekt och fenomen som 

undersöks kommunicerar budskap i en kultur som existerar i ett klassamhälle. I det följande kom-

mer jag behandla detta osynliggörande och återvänder först till Barthes. Han för ett resonemang re-

dan 1956 om bourgeoisien som ”den socialklass som inte vill heta något”.276 Som ekonomisk före-

teelse låter den sig lätt talas om men som ideologisk företeelse är bourgoisien helt försvunnen. I de 

borgerliga samhällsrepresentationernas språk är kapitalism inte tabu som ekonomisk term men an-

vänds inte som ideologisk term. Ordet proletariat tas inte på allvar av bourgoisen utan betraktas som 

en vänstermyt. Barthes konstaterar att begreppen borgerlig, småborgerlig, kapitalism och proletariat 

ständigt utsätts för sådan åderlåtning att deras mening försvinner tills namnen blir onödiga. Bour-

goisen har utplånat sitt namn genom att övergå från verklighet till symbol, från ekonomisk till and-

lig människa. Fenomenet att bli av med namnet är viktigt, påpekar Barthes.277 I det borgerliga sam-

hället  finns varken borgerlig eller proletär kultur, eller proletär konst,  eftersom ”ideologiskt sett 

tvingas allt som inte är borgerligt att låna av bourgeoisien”.278 Den borgerliga ideologin kan omfatta 

teatern, konsten och den borgerliga människan med dess likformigheter utan att möta motstånd och 

därmed också befria sig från sitt namn: när det bara finns en sorts människa, den borgerliga, behövs 

inte namnet längre. Revolter mot den borgerliga ideologin kallas i allmänhet för avant-garde. Dessa 

är dock möjliga att besegra: de är socialt begränsade till en liten del av borgarklassen som saknar 

publik utöver den klass den vill förneka och som den samtidigt är ekonomiskt beroende av för sitt  

värv.279 

Barthes reflektioner är från mitten av 1950-talet och för att stämma av deras relevans i konstlivet 

femtio år senare vänder jag mig nu till Varför blir det så snettt II?; En rapport om konst och makt  

år 2004 (2004), där projektledaren Anna Furumark låter ledande personer inom konstvärlden svara 

276 Barthes, 1970[1969] s 236.
277 Ibid., s 236.
278 Ibid., s 237.
279 Ibid., s 237.
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på frågor om vad som ger makt och status och hur det relaterar till kön, klass och etnicitet. 280 När 

Solfrid Söderlind i egenskap av överintendent på Nationalmuseum får frågan ”-Kan du beskriva ge-

mensamma drag hos dem som arbetar inom konstinstiutioner? Upplever du att personalen tillhör  

en likartad eller olikartad grupp?” svarar hon att konstlivet i alla i-länder ”består av en medelklass 

som betalas av en överklass”.281 På frågan ”-Hur upplever du att inneslutning och uteslutning ska-

pas inom konstområdet? Hur får man passa in? Vilka egenskaper premieras, vilka typer? Vad eller  

vilka passar inte in?” lyder svaret:

 

-Man får lära sig vad som gäller. Det är samma sorts regler som gäller på skolgården – var  

och en får anpassa sig. Att inte anpassa sig är alldeles för besvärligt. För några år sedan var  

man tvungen att klä sig i svart för att någon skulle lyssna på en. Så är det inte längre men nu 

gäller andra liknande regler. 

Vad gäller yttre egenskaper: jag tror att det fortfarande är bra att vara man och att vara rätt  

klädd. Sättet att tala är också viktigt. Det här faller inom ramen för sociolingvisternas och 

kultursociologernas kunskapsområde, det finns mycket att hämta hos dem.282

Lars Nittve uppger som överintendent på Moderna museet en annan syn på representationen av kön 

på sin institution. Diskussioner har där förts om att införa positiv särbehandlig för att ta in fler män i 

personalen eftersom ”Allt tyder på att det om 10 år kommer det [sic!] bara att finnas kvinnor inom 

konstområdet som är meriterade för chefsjobb. Männen inom konsten är alla i min generation och 

efter oss finns väldigt få män kvar.”283

En annan som får frågan, kompletterad med ”Hänger innehåll och representation ihop tycker du?  

Organisation och produktion? Hur då isåfall?”  är Ann Follin,  generaldirektör på riksutställnin-

gar.284 Hon svarar bland annat: 

I vår mångfaldsplan har vi formulerat idéer för att motverka detta med att personalen består 

av medelklass, vita, personer i samma ålder. [...] Vi funderar även över hur vi ska få fler  

praktikanter och inte bara vita medelklasstjejer från Stockholms innerstad.285

En av Furumarks intervjufrågor är ”-Vem har makten över vad som visas på din institution, vem har  

280 Furumark, Anna, Varför blir det så snett II?: en rapport om konst och makt år 2004, [Tumba], 2004
281 Ibid., s 43.
282 Ibid., s 44.
283 Ibid., s 67.
284 Ibid., s 93-94.
285 Ibid., s 94.
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makten över vilken publik som kommer? Hur förändras maktförhållanden inom konstscenen?”.286 

På den svarar Nittve bland annat följande: 

Vi har idag en kärnpublik som består av de välutbildade. Om man som publik vill komma  

handlar om möjlighet till identifiering. [...] Om publiken känner att de finns någon som delar 

deras erfarenheter blir det angeläget för dem. Det här är ju relativt enkelt och fullkomligt 

självklart egentligen.287

På samma fråga svarar Göran Christenson, museichef Malmö Konstmuseum bland annat att ”Vad 

man vet är att av tradition har vi en medelklasspublik”.288

Furumark drar ur intervjumaterialet slutsatsen att intervjupersonerna, det vill säga åtta ledande per-

soner inom konstvärlden, klassmässigt är mellan- eller övre medelklass men att ”Få vill se sig själva 

som tillhörande en struktur och man betonar istället det individuella perspektivet.”289

Jennifer Doyle, lärare i amerikansk litteratur, gender studies och visual studies vid Universiy of Ca-

lifornia, har i ”Queer Wallpaper” (2006) konstaterat vad konsekvensen av detta blir: att de stora 

konstinstitutionerna skapar ett utanförskap för många.290 När den dominanta kulturen förenar både 

religion, stat, kapital,  huslighet, ideologi, makt och legitimitetsdiskurser i ord som ”familj” eller 

”nation” finns det många som erfar sig som avvikande. Närmare bestämt lever troligen de flesta på 

tvärs mot dessa monolitiska strukturer och bland exemplen Doyle nämner finns inte bara homose-

xuella, svarta och immigranter utan också arbetarklass. Hon menar att för människor som i någon 

bemärkelse lever ett liv som inte passar in i den dominanta kulturen är konst inte en lyx utan en  

nödvändighet. Möjligheten att göra en queer läsning av konst kan fungera som en karta för att finna 

njutning i en värld som annars oftast är organiserad för att förinta den njutningen.291 Det kan tyckas 

något märkligt att arbetarklass ska jämställas med homosexuella, eftersom det är två helt olika kate-

gorier och de definierar helt olika proportioner i befolkningsstrukturen men mot bakgrund av kanon 

som har en norm som är vit, heterosexuell medelklass så blir det resultatet. Det är inte bara ord i en  

ramsa.
286 Furumark, 2004, s 61.
287 Ibid., s 62.
288 Ibid., s 83.
289 Ibid., s 117.
290 Doyle, Jennifer, 'Queer wallpaper', The art of art history: a critical anthology, red. Donald Preziosi..., S. 391-401, 

2009 s 392.
291 Ibid., s 395. Förhållandena i USA och Sverige är inte i allt exakt desamma varför en direkt applicering av hennes 

utsaga på situationen i Sverige kan bli något skev men då de stora dragen ändå är såpass gemensamma är hennes 
poäng relevant även här.
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Innebörden av bourgeoisisens anonymitet tycker Barthes blir än tydligare om blicken flyttas från 

den borgerliga kulturen i egentlig bemärkelse till de oskrivna lagarna för det borgerliga samhällets 

sällskapsliv. Den dominerande kulturen består inte endast av en uppfinningsrik kärna utan också i 

den anomyna ideologi som uttrycks genom ren konsumtion: press, film teater, litteratur, ceremonier, 

rättsväsende, diplomati, samtal, äktenskap, kök, kläder etc. Allt i det dagliga livet är underkastat den 

föreställning vi gör oss om relationen mellan människan och världen och enligt Barthes är denna fö-

reställning styrd av bourgeoisien.292 Ovan såg vi en företrädare för konstvetenskapen på en av lan-

dets prestigefullaste maktpositioner säga att för några år sedan måste man vara svartklädd för bli  

lyssnad på. Även om klädkoden sedan dess ändrats så känner sig inte alla bekväma i svarta kläder 

eller i vilken klädkod det nu kan vara som dikterats av en klass eller norm man inte identifierar sig 

med. När de borgerliga normerna tillämpas i nationell skala upplevs de som en naturlig ordning och 

”ju mer borgarklassen utbreder sina symboler, ju mer införlivas de med språket”, fortsätter Bart-

hes.293 Att beteckningen borgerlig faller bort är inget tillfälligt eller obetydligt fenomen utan är den 

egentliga borgerliga ideologin som bourgeoisien använder för att göra historien till natur.294 Denna 

utsaga från Barthes tycker jag är värd att begrunda i relation till vad jag kunnat konstatera under 

min läsning av historiografier och abstracter där utlämnandet av beteckningen borgerlig och klass 

överhuvudtaget är en regel med få undantag.

Här vill jag återknyta till Billigs resonemang i inledningen om banal nationalism, som ett begrepp 

för den nationalism som ständigt ingår i det dagliga livet utan att vi tänker på det som nationalism 

för den uttrycker sig i det banala. Liksom ordet nationalism har reserverats för extremister och sepa-

ratister har kapitalism reserverats för ekonomi, som om det bara är storkapitalister som lever i ett 

kapitalistiskt samhälle och inte alla vanliga människor som lever en tillvaro som hela tiden alltmer 

definieras i termer av marknad, varor och tjänster. Jag vill föreslå begreppet banal kapitalism i ana-

logi med Billigs resonemang, som en term för den ideologi vi ständigt lever i vårt samhälle. Med 

Billig menar jag att det banala inte ska tolkas som i sig godartat och att differentieringen av termen 

kapitalism kan bidra till att bryta den diskursiva tystnad som råder om den ideologi som upprätthål-

ler vårt klassystem.

I inledningen konstaterade Baxandall att pengar spelar en stor roll i konstens historia.  Att pengar 

övar inflytande på värderingen av konst framgår  även  i filosofen Thomas Anderbergs  Den stora 

292 Barthes, 1970[1969] s 238.
293 Ibid., s 239.
294 Ibid., s 240.
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konstsvindeln (2010).295 Han konstaterar att konstsamlande affärsmän genom att höja auktionsvärde-

na påverkar den estetiska värderingen. I synnerhet gäller det modern konst som ännu inte blivit ka-

noniserad. Kritikkänsliga gallerister och kuratorer har små möjligheter att verka utan pengar från 

mecenater och samlare.296 I avsaknad av fasta värdemätare blir konstkritikerns uppgift att ge en 

skriftlig motivering till den värdenivå som marknaden redan har satt. Anderberg skriver att ”kvali-

tetsbegreppet nedmonterats för att det – tyvärr inte alltid med orätt – uppfattats som ett instrument 

som tjänat klass-, kultur- och genushierarkier” samt citerar konsthistorikern Tom McDonough att 

”En gång var människor övertygade om att kritikens roll var att främja kulturen ... [nu] handlar den 

i stället om att finna en grupp av människor som kan främjas.”297 Givetvis var den kultur som kriti-

kerna en gång så övertygande främjade även ett främjande av en grupp människor och, om än An-

derberg beklagar det, en analys av klass-, kultur och genushierarkier kan synliggöra detta främjande 

av en grupp, vilket jag i denna uppsats hoppas belysa. 

Konstvärlden är med Anderbergs ord ett protektorat som sin ringa befolkning till trots – i internatio-

nell skala några enstaka tusen personer - med tiden inte bara tillskansat sig allt större självständighet 

utan också utvecklat egna lagar. Medan denna Konstvärldens tilltagande autonomi har välkomnats 

av många har strävan att göra konsten till en moralisk frizon väckt oro. Emellertid har samhällets 

möjlighet till inflytande, i form av stipendier och akademier med mera, minskat när penningflödet 

blivit så stort att Konstvärlden blivit alltmer självreglerande. Detta skapar moralkonflikter mellan 

Konstvärlden och världen utanför den vilka enligt Anderberg ”kan jämföras med dem som rått mel-

lan kolonialmakter och deras lydriken.”298 Vad Anderberg här beskriver är en konstvärld som ut-

tryck för överklass: om det på individnivå går att diskutera om de professionella utövarna ingår i 

vad som kan kallas en överklass på ett ekonomiskt plan, det vill säga sett till arbetsförhållanden, in-

satser och inkomster, så går det med Anderbergs analys inte att förneka att denna värld är ett verk-

tyg för den ekonomiska överklassen att manifestera sin ideologi. Söderlind menade också ovan att 

medelklassen arbetar med den konst överklassen betalar. När överklassens pengar inte bara avgör 

det estetiska värdet utan också frikopplar konstverkens innehåll och budskap från den moral som 

bär upp och bärs upp av det övriga samhället innebär det att denna konst är en bricka i det spel med  

vilket överklassen befäster sin position. Den befäster en ideologi: att det går att köpa sig moralisk 

ansvarsfrihet för pengar. Pengars funktion är, som Halldenius konstaterade i inledningen, att möjlig-

göra jämförelser mellan ojämförbara ting. Moral i sig går alltid att diskutera och är en alltför stor 

295 Anderberg, Thomas, Den stora konstsvindeln, Stockholm, 2010
296 Ibid., s 30-31.
297 Ibid., s 36.
298 Ibid., s 101-102.

65



diskussion för att rymmas i denna uppsats varför jag lämnar det utanför här men i den mån konst-

världen är ett verktyg för överklassens ideologiproduktion så menar jag att det förpliktigar konstve-

tenskapen att begrunda sin funktion i det sammanhanget. Som framgick i Kapitel Ett menar Bydler 

att den akademiska institutionen som plats för auktoriserad kunskap, metoder, auktoriteter och dis-

kurser legitimerar denna Konstvärld.

Rapporter om kön och klass
Att  konstvetenskapen har en legitimerande funktion framgick i  Kapitel  Ett  även av Petterssons 

konstaterande att hela det konsthistoriska fältet av olika praktiker en konsthistoriker kan utöva som 

bidrar till att konsthistoria skrivs även utanför universitet och högskolor ändå har utbildningen i 

konsthistoria vid universitet  och högskolor som gemensam nämnare.  Hur konstvetenskapen och 

konstvärlden är som två kommunicerande kärl framgår av dåvarande direktör vid IASPIS Sara Arr-

henius som i Furumarks rapport säger:

-Gemensamt för det konstliv som vi diskuterar nu dvs. det som syns i tidningar, på stora ins-

titutioner och som deltar på internationella biennaler, är att man delar en kunskap om den 

västerländska konsttraditionen. Man kan bryta mot den, kommentera den, ta avstånd från den 

men man är likafullt medveten om den och förhåller sig till den.299

Projektet Konsten att lyckas som konstnär belyser genom en sociologisk studie bland annat socialt 

urpsrung och kön som kategorier i hur konstfältet är strukturerat och i rekryteringen till den högre 

utbildningen i fri konst över tid.300 Författarna konstaterar att konstnärernas framgång ute i konstfäl-

tet avgörs av fältet, vilket utgörs av gallerier, museer, stipendienämnder, kritiker med mera. Det fak-

tum att det erkännande som krävs av detta fält för att en konstnär ska kunna meritera sig till profes-

sorsstolen på en konsthögskola visar att en kultursociologisk analys av fältets agenter är nödvändig 

för att förstå vem som får makt att forma kommande konstnärsgenerationer. Undersökningsresultat 

visar att de politiska försöken att bredda den sociala rekryteringen inte fått någon verkan på antag-

ningen till Konsthögskolan i Stockholm, landets mest ansedda utbildning i fri konst, utan den har 

snarare blivit snävare. Produktionen av kulturproducenter har med författarnas ord feminiserats i 

kombination med en ökad social segregering: kvinnor från högre klass och medelklass blir fler me-

dan män från arbetarklassen blir färre på landets mest ansedda konsthögskola. Intervjuer med ele-

verna visar på fördelarna med ”rätt” socialt ursprung och på konflikten mellan en fortsatt manligt 

299 Furumark, 2004 s 103.
300 Gustavsson, Martin, 'Konsten att lyckas som konstnär: Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär, 1938-2008', 

Resultatdialog 2010: [aktuell forskning om utbildning och lärande], ..., S. 74-79, 2010 s 75.
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dominerad lärarkår och kvinnliga elever som blir allt fler. Undersökningen av social bakgrund och 

kön bland de ledande konstnärerna visar stora likheter. Elever och konstnärer med bakgrund i arbe-

tarklassen blir allt mer sällsynta medan andelen elever och konstnärer från medelklassen och högre 

klass ökar. Dessa andelar ökar mest från de kulturella fraktionerna (kulturproducenter, akademiker 

med flera) medan de ekonomiska fraktionerna (köpmän, företagsledare, etcetera) minskar sin redan 

mindre andel. För att lyckas inom en alltmer språkligt orienterad konstvärld har kulturella, utbild-

ningsmässiga och språkliga tillgångar betydelse. Andelen kvinnliga konstnärer har ökat men utgör 

fortfarande bara drygt 40 procent.301 

Sommaren 2009 publicerade KRO/KIF genusvetaren Vanja Hermeles granskning av jämställdheten 

inom konsten. Boken fick den tvetydiga titeln KONSTEN – SÅ FUNKAR DET (INTE).302 Den visar 

att konstvärlden är könsdiskriminerande, politiska jämställdhetsmål till trots. Det går inte ens att en-

tydigt visa att jämställdheten har blivit bättre. Kvinnliga konstnärers chanser att visa upp och leva 

på sin konst är sämre än manliga konstnärers. Att konstnärlig kvalitet går före jämställdhet är ett av 

argumenten Hermele mött och vill ifrågasätta. Hon hänvisar då dels till att den nya kulturutrednin-

gen vill stryka kvalitet ur de kulturpolitiska målen med motiveringen att innebörden av kvalitet inte 

gått att precisera och att konstnärlig utveckling regelmässigt bryter mot etablerade kvalitetsnormer. 

Dels hänvisar hon till vetenskapsfilosofen Elizabeth Kammarck Minnich som menar att oprecisa be-

grepp är mystifierade. De har osagda innebörder och förmedlar outtalade normer, bestämda av ett 

dominerande fåtal och detta fåtal som dominerar och utgör norm är vita, heterosexuella medelklass-

män. Konstnärliga högskolor är sämst av alla högskolor på att rekrytera studenter med arbetarbak-

grund och studenter med utländsk bakgrund.303 Hermele pekar på att just Högskolan för Fotografi 

dessutom snedrekryterar kön, då siffrorna visar att de 53 respektive 51 procent kvinnor som antogs 

till fotografiprogrammet respektive masterprogrammet de senaste tre åren inte motsvarade ansök-

ningssiffrorna på 65 respektive 57 procent. De siffror hon lutar sig mot angående snedrekryteringen 

av studenter med arbetarbakgrund och utländsk bakgrund är undanstoppade i en not: de visar ett 

snitt på 12-13 procent för båda grupperna.304 Hermele visar att mönstren sitter i: konst av kvinnor, 

arbetare och invandrare anses sämre på att motsvara kvalitet än den av vita män ur medelklassen; 

det vill säga samma argument används idag som Lindberg beskrev från 1970-talet när frågan ställ-

des varför det finns så få kvinnor i konsthistorien. Siffrorna, vilket bokens valda fokus styrker, visar 

att de sociala kategorierna klass och etnicitet har en betydligt större exkluderande effekt än kön.

301 Gustavsson, 2010 s 75-78
302 Hermele, Vanja, Konsten - så funkar det (inte), Stockholm, 2009.
303 Ibid., s 13-15.
304 Ibid., s 36.
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Furumark utgår i sin ovan nämnda rapport från statistik som säger att studenterna som söker sig till 

de konstnärliga högskoleutbildningarna främst kommer från akademikerhem; de har tillsammans 

med läkar-, arkitekt- och apotekarstudenter de mest välutbildade föräldrarna. Studenter som har fö-

räldrar ur arbetarklass med enbart grundskolestudier utgör endast cirka 8 procent.305 Den sociala 

snedrekryteringen inom konstens värld begränsar sig emellertid inte till landets konstnärliga hög-

skolor avseende studenter och personal utan gäller som framgått ovan även publik och personal på 

institutioner. Detta minskar konstvärldens samhällsrepresentativitet och stämmer inte överens med 

den uppgift konsten har att beröra och utmana samtiden. Förutom exkludering skapar social sned-

rekrytering likriktning; dessa processer är samtidiga och samverkande.306 Inom konstscenen beror 

den inte enbart på strukturer i det omgivande samhället utan också på interna värdeskalor för konst-

närlig kvalitet och specifika sociala spelregler de som är inkluderade i konstvärlden sätter upp.307 

Hon citerar Hans Hedberg, dekanus på Konstnärliga fakulteten Göteborgs Universitet:

Idéerna kring god smak och uppförandekoder kan delvis synas ha vällovliga syften, en med-

vetenhet om hållbarhet, utseende och betydelse/estetik samt en vilja att vara hänsynsfull och  

tillmötesgående mot den Andre. Men dessa systems främsta funktion har blivit att skilja män-

niskor åt i sociala sammanhang, att kunna bedöma graden på deras initiering. Vad som skall  

betraktas som kvalité, god smak är i stort en konstruktion. De som känner sig obekväma sak-

nar ofta referenser till denna konstruktion eller har andra, för den dominerande svenska kul-

turen, obegripliga referenser. Genom detta sätts grundläggande demokratiska rättigheter ur  

spel; din historia har för oss ingen mening, därför får Du inte berätta den.

De verk, vars upphovsman/kvinna varken förstått överenskommelserna och eller förhåller  

sig till dem stämplas; ”dålig kvalité”.308

Furumark som funnit att klassproblematiken är känd bland de konstvärldens chefer som äger makt 

att förändra detta, konstaterar att samtalen om klass är svårare att få igång med dem än samtal om 

etnicitet. ”Att diskutera klass innebär att diskutera sig själv. Det framstår som svårt.”309 Hon förkla-

rar vidare att klassbegreppet har en viktig funktion i att genomlysa föreställningen om att det exis-

terar, eller existerat, en homogen svensk kultur. Medan den så kallade ”invandraren” ingår i konst-

världens berättelser om ”den andre” gör sällan klassresenären det.310

305 Furumark, 2004, s 12. Där står vidare att 35 procent skulle komma från arbetarhem och knappt 20 procent från 
högre tjänstemannahem om rekryteringen skulle motsvara fördelningen i befolkningen 18 till 34 år. Statistiken gäller 
för Stockholm, enligt uppgift s 13.

306 Ibid., s 8-9.
307 Ibid., s 145.
308 Ibid., 2004 s 147-148.
309 Ibid., s 146.
310 Ibid., s 146.
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KAPITEL FYRA

Klassrepresentationer från olika avsändare
I  Varbergs Museums Årsbok 1993: Bondeliv: Lantbruket i Halland 1750-1990 (1993)  visar Pablo 

Wiking-Faria på sidan 18 tre bilder som alla framställer klass, varför jag här vill ägna dem lite mer 

uppmärksamhet.311 Bringéus undersöker i ”Folkliga bildframställningar av de olika samhällsstån-

den” (1978) bilder av yrken, vilka han också med en äldre term benämner stånd.312 Han konstaterar 

att de, liksom de andra sociala variablerna som mest tilldelar människan skiftande status, ålder och 

kön, sedan långt tillbaka har framställts på en gång både schematiskt och talande.313 

Johannes Jönssons (1797-1853) bild från 1822 av bonden (Bild 9), som med spade och årder i hän-

derna säger ”Jag kläd och föder eder alla” är ett utsnitt ur en bonad som visar en ståndsparad inne-

hållande från vänster konungen, prästen, adelsmannen, krigsmannen, bonden, jungfrun och slutligen 

liemannen gestaltad som ett skelett.314 Anders Bengtssons (1723-1781) bild från omkring 1770-1775 

av adelsmannen (Bild 10) är ett utsnitt ur en bonadsmålning med samma motiv, en ståndsparad, om 

än i omvänd ordning med döden längst till vänster. Adelsmannen säger här ”jag hafwer Guld och 

311 Wiking-Faria, Pablo, Bondeliv: lantbruket i Halland 1750-1990, Varberg, 1993 s 18.
312 Bringéus, Nils-Arvid, 'Folkliga bildframställningar av de olika samhällsstånden', Årsbok, Stiftelsen Hallands 

länsmuseer...., S. 5-56 1978 s 6.
313 Ibid., s 5.
314 Bringéus, 1978 s 14-15.
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Bild 9. Bonadsmålning attribuerad till Johannes 
Jönsson i Gisslabo från 1822, utförd på papper som i 
bevarat skick mäter 32x215 cm. Ur Wiking-Faria, 
Pablo, Bondeliv: lantbruket i Halland 1750-1990, 
Varberg, 1993 s 18.

Bild 10. Detalj av bonadsmålning attribuerad till 
Anders Bengtsson i S. Fagerhult från omkring 
1770-75. Bonadsmålning på väv, 41x294 cm, 
Varbergs museum, inv.nr 30.168. Ur Wiking-Faria, 
Pablo, Bondeliv: lantbruket i Halland 1750-1990, 
Varberg, 1993 s 18.



gröna skogar. Jag plågar Eder ala [sic!]”.315 På Kulturen i Lund finns en bonad av Bengtsson med 

samma motiv men spegelvänd, eller med Bringéus ord i ”rätt” följd, där dock adelsmannen saknar 

orden om att han plågar alla.316 När Bringéus spekulerar i varför Bengtsson målat ut dessa ord i den 

här avbildade adelsmansbilden föreslår han att det kan vara ett utlopp för samhällskritik eller en am-

bition att göra bildfältens texter likformiga: att när adeln som ende inte har något yrke tilldelas han 

ändå med dessa ironiska ord en syssla. Jämförelser med mellansvenska målningar, som enligt Brin-

géus har prägel av folklivsskildring, visar att i de sydsvenska bonaderna finns en tydligare ideolo-

gisk undermening.317

Bringéus visar att framställningarna av de olika stånden är en mycket omfattande kontinental genre 

men ju längre fram i tiden vi kommer avlägsnar den sig alltmer från den svenska traditionen.318 Jag 

vill i sammanhanget passa på att uppmärksamma vanan Bringéus har att använda termen förlaga.319 

Melin vill uppmana till försiktighet med termen. Att använda en förlaga är att kopiera, förklarar 

hon. Därför finner hon det lämpligare att tala om inspiration istället när bilderna endast har likheter 

men inte är kopierade.320 När de av henne studerade enskilda motiven har inbördes variationer visar 

de både på en självständighet gentemot förlagor och på en medvetenhet i förmågan att anpassa mo-

tiven efter olika förutsättningar.321 Hennes iakttagelser tydliggör att konstnären använt sin kreativa 

förmåga i utnyttjandet av andra bilder. När Johannesson i Konst och visuell kultur i Sverige.. 1810-

2000 (2007) visar bildexempel på att en bonad är inspirerad av ett kistebrev traderar hon vanan att 

nyttja termen förlaga.322 Denna anmärkning vill jag också ska ses i ljuset av Kapitel Två där det 

framgick att begrepp som används om folkkonst visat prov på inneboende nedvärderingar.

I sydsvenska bonadsmålningar och dalmålningar har ståndssviten anpassats efter rådande samhälls-

förhållanden. Att inte påven utan kungen är placerad främst är ett tecken på det. Anders Bengtssons 

bonader torde varit förebild för Johannes Jönsson men att det skulle finnas ett inbördes beroende 

mellan dalmålningar och de sydsvenska bonadsmålningarna är enligt Bringéus uteslutet.323 Genom 

att  avlägsna döden från ståndsframställningen i  mellansvenska målningar  får de en karaktär  av 

315 Bringéus 1978 s 15-16.
316 Ibid., s 18-19.
317 Ibid., s 21-22. Mellansvenska målningar syftar i artikeln på dalmålningar och dekorationsmåleri i Dalarna samt till 

Dalarna angränsande landskap, från Gästrikland och Uppland.
318 Ibid., s 41-42.
319 Ordvalet förekommer t.ex. på s 28, 42, 44 i den här referade texten.
320 Melin, 2006 s 34-35.
321 Ibid., s 75.
322 Johannesson, 2007c s. 20, i bildtexten till bild 6 och 7. Exemplet återfinns i Sydsvenska bonadsmålningar (Bringéus 

1982) s 175.
323 Bringéus 1978 s 42-44.
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”Bürgerliches Wandbild”, med Bringéus ord.324 Med liemannen som symbol för döden utgör de syd-

svenska bonadsmålningarna den sista utlöparen av en bildtradition med rötter i medeltiden. Bilderna 

speglar alltså inte bara sin tid utan de har också framfört budskap. Att döden utplånar skillnaden 

mellan hög och låg, rik och fattig, skulle ursprungligen vara en varning till dem som hade världslig 

status och en tröst för dem utan men när döden lämnar bildmotivet får ståndstrappan ett mer jordiskt 

budskap som visar avstånden mellan de olika samhällsgrupperna.325 Bringéus ger ett exempel på en 

sydsvensk bonad, ur Allbo-Kinnevaldskolan, med motiv som ansluter sig till de ovan nämnda men 

som begränsat sviten till fyra motiv: bonden, kungen, prästen och ett gästabud. I gästabudsscenen 

säger huvudpersonen, en kvinna som håller en flaska, ”Jag bedrager eder alla med mina goda viner 

och...”, de sista orden är borta.326 När kvinnan på de tryckta förebilder Bringéus uppger istället säger 

”Ich erfreu Euch alle” respektive ”Ich verführe Euch alle” menar han att den moraliska anstryknin-

gen i Allbo-Kinnevaldbonaden visar ett tidigt exempel på nykterhetspropaganda i Sverige.327 Möj-

ligheten att adelsmannens ord ”Jag plågar eder alla” i Anders Bengtssons bild tillkommit för sym-

metrins skull utesluter inte att de också kan bära på en ”socialpolitisk udd”, enligt Bringéus.328 Han 

citerar den norske historikern Halvdan Koth som när bonden säger ”Eg opholde Dokke allesam-

men” på norska ståndsframställningar menar att formuleringen röjer att ”Her har byrg sjølvkensle 

med ein gong kome i staden for underklassetanken. Her har bonden åndelig frigjort seg ifrå herre-

velde, og har fått vyrdnad for seg sjølv.”329 Bringéus sammanfattar att ståndsframställningarna har 

kunnat användas för att befästa den rådande samhällsstrukturen men också för att kritisera den.330

Vad jag därtill finner intressant men som Bringéus förbigår utan analys är den formulering konun-

gen fått i bonaden från Allbo-Kinnevald: ”Jag såsom conoug regerar öfwer eder alla om I mig ly-

der”.331 Det är en formulering som inte bara beskriver ett maktförhållande utan också ger detta för-

hållande en maktanalys: makten är villkorad då den förutsätter lydnad. Om konungen inte blir åt-

lydd så regerar han inte över alla. Det är en utsaga som medger menigheten agens.

När Wiking-Faria sammanställer de båda bonadsbilderna med C A Ehrensvärds bild på hur en adels-

man inkasserar arrende från en frälsebonde erbjuds vi en möjlighet att inte bara uppmärksamma 

skillnader i hur stånden gestaltas utan också att begrunda avsändarperspektivet. 

324 Bringéus. 1978 s 53.
325 Ibid., s 53.
326 Ibid., s 19.
327 Bringéus, 1978 s 53.
328 Ibid., s 54.
329 Ibid., s 54.
330 Ibid., s 54.
331 Ibid., s 19.
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Carl August Ehrensvärd (1745-1800) var greve, sjömilitär, konstteoretiker, konstnär och arkitekt. 

Han utvecklade en drastsik, personlig stil som tecknare särskilt under1790-talet, då han bodde på 

Tosterup i Skåne och Dömestorp i Halland.332 Denna stil som här ter sig karikatyristisk, och därmed 

desto mer talande, har ett uttrycksfullt kroppsspråk. Adelsmannen ser löjeväckande förfinad ut och 

rynkar smått på näsan medan bonden nära nog snubblar på sina egna klumpiga tofflor. Han kan 

knappt böja sig mer i det han skamset hukande skyndar förbi men ändå måste lyfta blicken något 

för att, med mössan i hand, kunna stoppa myntet i adelsmannens penningpung. 

I de båda bonadsbilderna är människornas kroppsspråk jämlikt. De står båda rakryggade och fron-

talt vända mot betraktaren. Adelsmannen har händerna i sidorna vilket i jämförelse med bonden 

som håller i redskap kan signalera overksamhet, eftersom man inget kan göra om man håller hän-

derna i sidorna, i överensstämmelse med att adeln inte hade ett yrke som de övriga stånden. Det kan 

också som kroppspråk signalera dominans.

Jag vill göra ytterligare en jämförelse genom att exemplifiera hur det akademiska måleriet gestalta-

de bonden. En uppburen genremålare var Amalia Lindegren (1814-1891). Som utomäktenskaplig 

dotter till bergsrådet Benjamin Sandels anser Bengtsson henne som kommen mer ur medelklass än 

aristokratisk miljö.333 Hennes  Söndagsafton i en dalstuga,  köptes av Kongl. Museum 1860, date-

ringsåret, och övertogs av Nationalmuseum 1866, museets invigningsår.334 Motivet flerfaldigades 

332 Nilsson, Sten Åke, 'Carl August Ehrensvärd', NE: http://www.ne.se (2011-05-18)
333 Bengtsson, 2000 s 105.
334 Nationamuseum: http://webart.nationalmuseum.se/work/work.aspx?id=17998 (2011-05-23)
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som färglitografi (oljetryck) i ett utförande för Svenska Familj-Journalen 1875; en tidskrift som vid 

tiden betonade konstens fosterländska aspekt och programmatiskt predikade svenskhet.335

Under genremåleriets epok fanns det inget givet svar på frågan hur de lägre samhällsklasserna skul-

le  framställas  i  bild.  Konstnärens  uppfattning eller  den konstnärliga konventionen behövde inte 

överensstämma med de avbildades egen uppfattning.336 Miljön i Lindegrens bilder måste ha varit 

främmande för de flesta samtida betraktare,  som till  stor del kom ur städernas borgerliga skikt, 

konstaterar Bengtsson. Hon menar att den dock inte uppfattades som obekant då reliktområdenas 

bondedräkter sågs som nationellt förstärkande vilket gjorde det möjligt för publiken att ”betrakta ett 

realistiskt och svårt ämne utan att stötas bort”.337 Innehållet förädlades och upphöjdes av att bönder-

nas liv uppfattades som närmare de ursprungliga känslorna och krafterna. Då bondfolket dessutom 

framstår som städat och prydligt lever de upp till borgerliga ideal.338 I Lindegrens folklivsscener 

möts två aspekter på samtidskonsten: att vara allmänmänsklig och att bekräfta en formulering av 

den nationella  och regionala identiteten.339 Folklivsmåleri  var  uppskattat  av såväl  publiken som 

konstetablissemanget. Det var romantiskt tillbakablickande samtidigt som det knöt an till  liberal 

framstegstro. I någon mån ersatte tanken på nationell enhet den traditionella klassindelningen och 

motsvarade i det den liberala och individuellt inriktade borgerlighetens ideal.340

335 Bengtsson, s 114-115 och 184.
336 Ibid., s 53.
337 Ibid., s 115.
338 Ibid., s 115.
339 Ibid., s 204.
340 Ibid., s 245-246.
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Genom att anföra dessa exempel vill jag tydliggöra betydelsen av att beakta avsändarens perspektiv. 

I Ehrensvärds bild, gjord av adel på sent 1700-tal, är bilden av bonden helt ovärdig. Om än också 

adelsmannen framställs som en karikatyr framstår han dock bara löjeväckande, inte som bonden to-

talt förnedrad. I bonadsbilderna skildras människornas gestalter som jämbördiga, ståndsskillnaderna 

uttrycks i tilldelningen av olika kläder och texter; texter som bonadsmålarna dessutom förhandlar 

med. Bonadsbildernas motiv och texter kan härledas till tryckta förebilder producerade av en medel-

klass men exemplen visar hur bonadsmålarna lyckas transformera dessa till budskap som har en be-

friande potential i det de för sin allmogepublik bekräftar egen agens hos allmogen. I Lindegrens bild 

från 1860 gestaltas bonden som en fader i en borgerlig kärnfamilj. Bilden är idealiserande för att 

passa den liberala borgerlighetens ideal och som Bengtsson konstaterat behöver de avbildades upp-

fattning inte sammanfalla med gestaltningen. En person ur allmogen kunde kanske inte identifiera 

sig i Lindegrens bilder av bönder och det är föga troligt att någon skulle vilja identifiera sig med 

bonden i Ehrensvärds bild. Bonadsmålningarnas brist på realism erbjuder inte samma möjlighet att 

identifiera sig utseendemässigt utan i dem är det stiliserade attribut som erbjuder identifikationsmöj-

ligheten och i dessa exempel ugör bonden ett subjekt som vet sitt värde. Jag vill med denna jämfö-

relse trycka på att klassperspektiv har betydelse och att det därmed är orimligt att medelklassens el-

ler överklassens konstuppfattning betraktas som allmänmänsklig, vilket knyter an till min diskus-

sion i Kapitel Tre. Att inte beakta arbetarklassens konst är att frånta arbetarklassen identifikations-

möjligheter, det är att hänvisa den till att endast kunna desidentifiera sig.

I sammanhanget vill jag också med Wiking-Farias exempel uppmärksamma att han inte hade kun-

nat illustrera sin text om adelsjord eller bondejord på 1700-talet med gestaltningar från allmogen 

om dessa bilder inte funnits. Det låter som ett självklart påstående men poängen är att det hade varit 

möjligt att inga sådana bilder hade funnits: att vi kan betrakta dem beror på att de bevarats för att de 

värderats som intressanta. Ska vi hitta gestaltningar från arbetarklass som för sin egen talan är det  

en lärdom att dra: att vi måste förstå att konst från arbetarklass inte är icke-konst bara för att den 

inte motsvarar borgerliga ideal. Om vi med Fiske betraktar konst som kommunikation är det viktigt 

att låta alla ha en röst. Att se dessa exempel på vilken ideologisk kraft det kan finnas i allmogens 

bilder väcker dessutom frågan om det förakt som vi tidigare i Kapitel Två sett mötte bonadsmåleriet 

möjligen inte var endast estetiskt grundat, även om det är estetiska omdömen som används för att 

nedvärdera den, utan även politiskt: en arbetarklass som har en förmåga att formulera sig politiskt 

utifrån sin klass är givetvis mycket svårare att underordna. Att håna med föraktfulla uttalanden om 

klumpighet, barnslighet och degeneration är ett effektivt medel för att tysta röster. När denna vär-

dering av bonaderna kom till stånd var de långt flesta utövarna inte längre i livet varför den inte 
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kunde påverka dem personligen men den drabbade fortfarande klassen. Den sa de hade något att 

skämmas för, något att ta avstånd ifrån: ett förment arv av klumpighet, naivitet och ytlighet. Sådana 

omdömen brukas inte vanligen om seriösa politiska subjekt.
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DISKUSSION
Varför är det intressant att belysa att det finns konst från 1700- och 1800-talen som undanhålls 

konstnärlig status genom att kallas folkkonst? Eller att lyfta fram att kvinnliga målare ur allmoge-

klassen inte skrivits in i konsthistorien ens av sentida genusmedvetna forskare? Jag menar att vår 

historia, eller vår historieskrivning om man så vill, har konsekvenser för hur vi uppfattar saker och 

agerar i vår samtid.

Holgersson konstaterar att ”det på senare år har uppfattats som passé att tala om klass”.341 Detta gäl-

ler i den allmänna samhällsdebatten såväl som på den akademiska arenan.342 Min undersökning styr-

ker att det gäller också i konstvetenskapen. Då Israel och Hermansson menar att klassbegreppet är 

ett fruktbart verktyg för att beskriva samhällets uppdelning i skikt och vad det åstadkommer så har 

de en förklaring till varför klass försvunnit från dagordningen: förnekandet av klassbegreppets vär-

de för att analysera motsättningar i ett klassdelat samhälle är ett uttryck för reproduktion av klas-

samhället. Man kan inte förändra något man inte vill tala om.343 Klass har försvunnit som teoretiskt 

verktyg inte bara från det offentliga samtalet utan även från feminismen, hävdar Skeggs.344 Hon pe-

kar på att kvinnor ur arbetarklassen, i alla etniska grupper, känner en samhörighet med män i sin 

egen samhällsklass. Detta innebär att de delar ett motstånd mot en feminism som framställer ett allt-

igenom förtryckande patriarkat där alla män är mäktiga. Det motsvarar inte deras erfarenhet.345 Här 

blir svaret på frågan jag ställde i inledningen om det är ointressant att kvinnor och män på landsbyg-

den fortsatte att arbeta gemensamt, uppenbart. Idag kan Ambjörnsson konstatera, när hon jämför 

gymnasietjejer (Ambjörnsson väljer termen tjej av det skäl att det är den term dessa unga människor 

brukar om sig själva) ur respektive medelklass och arbetarklass, att medelklasstjejerna befinner sig 

närmare föreställningen om det normala varför deras likriktning inbördes inte uppfattas som insk-

ränkning av den egna friheten utan som tecken på autenticitet och självständighet, på att de är fria 

individer.346 För arbetarklasstjejerna var det svårare att uppfattas som en normal tjej.347 Normalitet 

uttrycks av båda grupperna i termer av att vara en fri och självständig individ; en föreställning som 

ingår i det övergripande paradigm om individens oberoende som är en central del av både moderni-

teten, det kapitalistiska konsumtionssamhället och den samtida välfärdsstaten. Ambjörnsson noterar 

att medan en medelklasstjej, trots en ung kvinnas låga status politiskt och ekonomiskt, har förmåga 

341 Holgersson, 2005 s 21.
342 Ibid., 21-22.
343 Israel & Hermansson, 1996 s 190.
344 Skeggs, 1997 s 17.
345 Ibid., s 242-243.
346 Ambjörnsson, 2003 s 290-291.
347 Ibid., s 298.
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att ta sig plats och ton ur en feministisk utgångspunkt som är gångbar i ett längre perspektiv så sak-

nar arbetarklasstjejerna, på grund just av sin klassmässiga bakgrund, samma tillgång till det offent-

liga ordet. Att de uttrycker sig på ett annat sätt får dem att lättare framstå som offer och stereoty-

per.348 

Mitt resonemang har flyttat sig över tiden och från allmoge till samtidens arbetarklass men det för-

nekar inte problematiken: det får konsekvenser att inte beakta hur de sociala kategorierna interage-

rar. Ett konkret exempel på konsekvensen att avstå klassanalys har synts i uppsatsens historiogra-

fiska undersökning: Rosenqvist menar att kvinnliga producenter i hemslöjden diskrimineras då de 

inte som männen kallas folkkonstkonstnärer utan hemslöjdskonstnärer och att detta beror på att de 

är välutbildade och professionella medan folkkonstnären beskrivs som outbildad, spontan, naiv och 

originell, det vill säga som den andre.349 En slutsats som enligt min uppfattning vore rimligare är att 

inte vilja bli kallad folkkonstnär under de premisserna. I sammanhanget är det värt att begrunda vil-

ka det är som har tolkningsföreträdet: skribenter i hemslöjdens organ Hemslöjden och i en utställ-

ningskatalog i  Kulturhusets  regi  bör sannolikt  kunna betraktas som tillhörande medelklass.  Om 

folkkonst per definition inte bara produceras av folket utan också hör till folket så vore det motive-

rat att det var detta folkets omdömen som gavs tolkningsföreträde. Begreppet framstår överhuvudta-

get tveksamt.

Det har passerat 140 år sedan det sydsvenska bonadsmåleriet uppmärksammades av etablisseman-

get. Strömboms presentation av Sunnerbomåleriet med en rad personuppgifter om kvinnliga bo-

nadsmålare publicerades 1967. När Lindberg och hennes feministiska kollegor grävde fram margi-

naliserade konstnärer hade de inte ens behövt söka efter kvinnliga bonadsmålare, de hade bara be-

hövt intressera sig för folkkonsten: i folklivsforskningen fanns de redan framgrävda. Då Lindberg 

har redogjort vikten av att ifrågasätta kanon och som vi sett funnit skäl att ifrågasätta att kvalitetsbe-

greppet knyter konstnärligt värde till vissa genrer och tekniker samt till originalitet och nyskapande 

så borde det inte vara något hinder att bonadsmåleriet är en genre utanför kanon eller att det kvar-

blivna beståndet av bonader uppvisar likheter mellan anonyma verk av ett stort antal målare. Jag 

kan därför inte se någon annan förklaring till varför de kvinnliga bonadsmålarna efter alla dessa år 

fortfarande i stort saknar omnämnande i konstvetenskapen än en obenägenhet att införliva klassana-

lys. Som jag visade har bonadsmåleriet värderats i negativa ordalag som relaterar till inverterade li-

berala honnörsord: det har ansetts lida brist på frihet, originalitet och individualism.

348 Ambjörnsson, 2003 s 300 och 302-304.
349 Rosenqvist, 2007 s 57.
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Skeggs formulering att klasstillhörigheten ”kanske inte uppfattas som något problem av dem som 

har privilegiet att kunna strunta i den” föranleder att i denna uppsats vända blicken till konstveten-

skapens företrädare.350 I Kapitel Tre redovisade jag uppgifter rörande klass i konstlivet, både bland 

utövare och inom institutioner. Dessa uppgifter utesluter inte studenter från arbetarklassen att söka 

sig in på konstfältet men man måste fråga sig vilken verklighet de möter. Om det historiskt sett varit 

ett medelklassprojekt att definiera arbetarklassen som avvikande så blir det verklighet i den diskur-

sen. Vilka reella möjligheter finns det för vederbörande, i förhållande till sin fåtalighet i diskursen 

avvikande, att motställa sig hegemonin?

Förklaringen till oviljan att göra klassanalyser i konstvetenskapen finner jag i Holgerssons, Skeggs 

samt de los Reyes och Mulinaris resonemang i min inledning. Samtliga visar från olika horisonter 

en entydig bild: att arbetarklasskvinnor tilldelas positioner som avvikande för medelklassen att ta 

avstånd ifrån, som vore de bildlikt, om inte också bokstavligt, av en annan ras. Avsikten med det är 

given: att befästa en egen privilegierad position på bekostnad av andras underordning. Det är svårt  

att underordna en person man identifierar sig med. Bilden av den andre som avvikande och under-

lägsen underlättar operationen. En allmogekvinna som målar hotar den svenska hegemoniska femi-

nismen, vill jag påstå. För det första är en allmogekvinna som målar ett subjekt som utmanar medel-

klassens tillskansade privilegium att utöva konst. För det andra ifrågasätter föreställningen om ett 

antal yrkesutövande konstnärinnor i  allmogen den teoretiska determinism som ser kön som den 

mest centrala sociala relationen och den analytiska reduktionism som ser kvinnor och män som bi-

nära oppositioner där kategorin kvinnor alltid är underordnad män som kategori. Hur många kvinn-

liga målare i medelklassen kunde, likt bonadsmålaren Chatarina Johannesdotter, på 1800-talet ägna 

sig åt sitt måleri medan maken reste runt och sålde deras alster?351 

Lindberg skrev att marginalisering leder till frånvaro i det kulturella medvetandet. Detta gäller inte 

bara för kategorin kön. Det hon berättar om, att uteslutning känns odemokratiskt, att en förändring 

kräver koncentration på att se de marginaliserades sammanhang samt ifrågasättanden av kvalitets-

begrepp och dominans, gäller även klass och etnicitet. 

350 Skeggs, 1997 s 17.
351 Bonadsmålaren Chatarina Johannesdotter försörjde både man och åtta barn genom sitt bonadsmåleri. Barnen 

samlade växter i naturen till färgmaterial och maken körde omkring i södra Småland och Halland för att sälja 
bonaderna. Kringvandrande kvinnor som åtog sig budskickning kan ha svarat för distribution av Nils Perssons 
bonader som fann köpare så långt borta som i Förlanda sn i norra Halland. Strömbom, 1967 s 102 och 78-79.
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SAMMANFATTNING
I Kapitel Ett undersökte jag konstvetenskapen historiografiskt med speciellt intresse på kön, klass 

och etnicitet. Efter att ha tecknat en översikt med utgångspunkt från några historiografiska texter le-

tade jag explicit efter de sökta kategorierna i 100 avhandlingsabstracter och diskuterade deras be-

handling i sex avhandlingar. Det mest påfallande resultatet var att klass knappast behandlas och i 

stor utsträckning inte ens nämns. Texterna visade däremot ett flertal sätt att analysera genusstruk-

turer medan etnicitet regelmässigt nämns när kanon kommer på tal men i övrigt mycket sällan blir  

föremål för behandling. 

I Kapitel Två gav jag först en kortfattad introduktion till det sydsvenska bonadsmåleriet. Medan tra-

ditionen med målade bonader försvann på de flesta platser levde den kvar i ett avgränsat område i  

sydsverige till 1800-talets senare hälft. För förståelsen av bonadernas motiv och utförande är det av 

vikt att veta något om brukarkontexten. De beställdes direkt av målaren som utförde dem till en 

bestämd plats i rummet och några motiv var återkommande och hade samma placering från stuga 

till stuga. I huvudsak hängde de endast framme över julen och då var hela stugan klädd med bona-

der och vävda textilier. I Sunnerbo övergick målarna till att använda papper som underlag när pap-

persbruk erbjöd den möjligheten. Det innebar att de kunde sänka priset och då började en produk-

tion för anonym handel med kringvandrande försäljare. Som ett exempel ur den kvinnliga skaran 

bonadsmålare gav jag Bengta Persdotter en kort presentation, vilken även innehöll en möjlig attri-

buering av en bonad till hennes hand. Genom att lyfta fram en namngiven målare motverkar jag tra-

ditionen att massifiera och anonymisera arbetarklassen. Då jag inte heller vill individualisera henne 

utan bevara den kollektiva kontexten omnämner jag även hennes målande familj.  I det följande 

gjorde jag en genomgång av folkkonstbegreppets historia. Det lanserades som ett led i att skapa en 

nationell identitet. Det har skapats av representanter för samhällets övre skikt som ett instrument för 

att särskilja eliten från folket. Det kom i bruk med moderniteten och betecknade förindustriella före-

mål från allmogeklassen. Med tiden har begreppet utvidgats till att omfatta visuell kultur produce-

rad utan anspråk att uppfattas som finkonst eller som konst utförd av oskolade konstnärer. Efter 

denna genomgång av begreppet visade jag hur värderingen av folkkonst ändrats över tid. Från att 

först ha ansetts vara en sorts allemanskonst blev den snart nedvärderad i jämförelse med stilkonsten. 

Den ansågs degenererad och teorier om ”gesunkenes Kulturgut” och stilretardation levde trots några 

försök att uppvärdera folkkonsten kvar till 1900-talets slut. Jag pekade på några exempel ur den se-

naste litteraturen hur folkkonsten framställs som något avvikande, det vill säga hur den framställer 

arbetarklassen som de andra för medelklassen att distansera sig ifrån. Bland annat analyserade jag 

begreppet ”horror vacui” och föreslog att det ersätts med ytmässig bildförtätning. Därpå visade jag 
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exempel på att det sydsvenska bonadsmåleriet behandlats på liknande sätt: att från att ha lyfts fram 

av till  exempel Artur Hazelius och Carl Larsson som goda representationer för svensk nationell 

identitet, om än med provinsiella förtecken, till att hånas som klumpig, oestetisk och massproduce-

rad och först på 1960-talet omprövas mer fördomsfritt. 

Utifrån resultaten av undersökningarna i Kapitel Ett förde jag i Kapitel Tre ett resonemang, i huvud-

sak utifrån en text av Barthes, om hur den borgerliga klassen genom att eliminera sitt namn gör sin 

historia till natur, allas natur. Resonemang fördes också utifrån texter och rapporter om de olika 

klassernas positioner i konstvärlden, där arbetarklass helt kan sakna identifikationsmöjligheter me-

dan överklassen kan sätta upp egna spelregler och skapa en moralisk frizon. 

I Kapitel Fyra åskådliggjorde jag genom en komparativ bildstudie betydelsen av att inte arbetarklas-

sen nekas möjligheten att själv få göra sina representationer, och därmed att avsändarpositionen 

spelar roll. Genom uppsatsen har jag återkommande knutit undersökningsresultaten och diskussio-

nen till hur ideologiproduktion går att skönjas, som ett främjande av värderingar knutna till libera-

lismen och som ett skapande och återskapande av klasshierarkier.

En av mina utgångspunkter i uppsatsen är att de vetenskapliga disciplinerna fungerar som diskurser 

och att detta ger konsekvenser för bonadsmåleriets historiografiska position. Min undersökning vi-

sar att kategoriseringen av bonadsmåleriet till folkkonsten haft flera historiografiska konsekvenser. 

Att den inledningsvis skrevs in i ett nationellt projekt ledde till att för ändamålet önskvärda föres-

tällningar projicerades. Jag menar att utforskandet av konstarten hade kunnat bedrivas mer förutsätt-

ningslöst. Kategoriserad som folkkonst har bonadsmåleriet som konst betraktad länge blivit nedvär-

derad genom fördomsfulla attityder förankrade i den akademiska traditionen. Detta menar jag har 

hämmat uppskattningen och begränsat intresset och därmed bidragit till ett osynliggörande av måle-

riet som konst och av utövarna som konstnärer. Mot bakgrund av att många bonader ur Sunnerbo-

skolan, som ofta är anonyma, knutits till Bengta Persdotter finner jag det uppseendeväckande att in-

te en enda av hennes hand går att finna bland 1254 målade bonader i Nordiska museets Digitala mu-

seum. Dock är det inte förvånande: osynliggörande kan inte föda annat än ointresse. Av min studie 

framgår också att inplaceringen av det sydsvenska bonadsmåleriet i konsthistorien har skett mycket 

sent och på ojämlik bas med annan konst. Att den ständigt presenteras som folkkonst positionerar 

den som något annat i förhållande till konsten i övrigt, vilket också leder till att folkkonstens utöva-

re och användare definieras som de andra. Att folkkonstbegreppet därtill tänjts ut till att omfatta allt 

som inte är finkonst har ytterligare en stark tendens att relativisera den konstnärliga kvaliteten. 
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