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1 Inledning

Under  den  senare  delen  av  1800-talet  inträffade,  inom  många  områden,  stora 

förändringar i Europa. Redan under mitten av 1700-talet väckte franska filosofer, läkare 

och pedagoger nya idéer om vård och undervisning av barn. Något som vände upp och 

ner  på  vanligt  bruk  och  tidigare  föreställningar.1 Istället  för  underkastelse  under 

auktoritet och kyrka värderades den enskildes frihet och förnuft. Ett nytt familjeideal 

växte fram främst i det franska samhället. Enligt upplysningsfilosoferna var äktenskapet 

en  viktig  social  enhet.  Äktenskapet  skulle  råda  i  största  samförstånd  och  därmed 

resultera i  en lycklig  familj.  Bilden av den lyckliga familjen bestod av fadern,  som 

fortfarande hade den slutliga makten, men också en mer närvarande roll i hemmet än 

tidigare.  Modern  var  älskad,  nöjd  och  lycklig  i  sin  roll  att  hålla  samman familjen. 

Barnen, bejakades av båda föräldrarna. 

En framträdande roll för dessa nya ideal hade filosofen och författaren Jean Jacques 

Rousseau  (1712-1788).  Genom sina  tankar  och  skriften  Emile  eller  om  uppfostran 

(Emile ou de l’éducation) 1762, lade han grunden till  den nya synen på barnet. Han 

menade att människan till födseln varken är ond eller god.2 Han ställde sig på barnet 

sida  och  gjorde  sig  till  barnet  försvarare  på  ett  sätt  som  aldrig  tidigare.  Han 

uppmuntrade barns intelligens, men gjorde ändå en viss åtskillnad mellan pojkar och 

flickors uppfostran. Flickor skulle uppfostras till anpassning och följsamhet först efter 

föräldrarnas-och senare efter hennes blivande makes vilja. Individualismen tycks främst 

ha gällt gossar.3 Under mitten av 1700-talet började även dessa nya moraliserande idéer 

gestaltas av franska konstnärer.  Några av dem av egen personlig övertygelse medan 

andra av ekonomiska skäl.4 

I Sverige hade författaren och pedagogen Ellen Key (1849-1926), som var inspirerad av 

1 Duncan Carol, Lyckliga mödrar; i Lindberg Anna-Lena, Konst, kön och blick, Nordstedts förlag AB, 1995, s. 147.

2 Banér Anne, Bilden av barnet, Berghs förlag AB, 1994, s 128.

3 Kåreland Lena, Varje ny epok skapar sin bild av Rousseau, artikel i SvD Kultur, 2012. 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/varje-ny-epok-skapar-sin-bild-av-rousseau_7306601.svd

4 Duncan Carol, Lyckliga mödrar; i Lindberg Anna-Lena, Konst, kön och blick, Nordstedts förlag AB, 1995s. 148.

1

http://www.svd.se/kultur/understrecket/varje-ny-epok-skapar-sin-bild-av-rousseau_7306601.svd


Rousseaus tankar, ett stort inflytande på familjeidealet. Hon skrev flera böcker i ämnet 

samt  artikelserien  Barnets  Århundrade,  1900.5 Key satte  barnet  i  centrum och lyfte 

frågor om barnuppfostran och utbildning och hade därmed även stor inverkan på det 

svenska skolväsendet. Hon menade, i likhet med Rousseau, att barn behöver frihet och 

stimulans för att utveckla sin personlighet och bli goda medborgare. Key solidariserade 

sig med arbetarklassen och ville oavsett klass ge samtliga barn en trygg barndom. Keys 

idéer om familjen påverkade starkt den tidiga socialdemokratin. Likaså ansåg hon att 

barnlitteraturen skulle föras ut till arbetarbarnen.6 

Barnbokens  syfte  fram  till  1800-talet  hade  varit  sedelärande  och  den  användes  i 

uppfostringssyfte  och  var  inte  tänkt  som  en  källa  till  glädje  och  förströelse.  1906 

avskaffades  gammalsvenskan,  och  en  ny  stavning  mer  likt  talspråket  infördes. 

Författaren Selma Lagerlöf (1858-1940) skrev barnboken Nils Holgerssons underbara 

resa i Sverige, 1906, en bok som var tänkt som läsebok. Den visade på den liberala syn 

som fanns och skulle, istället för att vara enbart fostrande, locka fram de unga läsarnas 

fantasi.  Här  fanns  också  Elsa  Beskow  (1874-1953)  med  sina  moraliska  budskap  i 

sagoform och  John  Bauers  (1882-1918)  illustrationer,  mystiska  och  hemlighetsfulla 

natur  som  bygger  på  det  sena  1800-talets  symbolism  och  naturmystik  i  dekorativ 

jugendstil.7

Rousseaus och andra upplysningsfilosofer ansåg att barnen skulle kläs i rymligare och 

mer lediga kläder något som gav resultat under 1800-talet. Rousseaus idéer om en mer 

ledig klädsel för barn blev möjlig genom den tekniska utvecklingen, spinnmaskinen och 

ett lägre pris på bomull. Tidigare klädmaterial hade varit av hårt, otympligt skinn och 

vadmal.8 Åsikt om tidens klädsel, främst kroppens påverkan av det hårt snörda livet, 

hade även Rousseaus föregångare filosofen John Locke (1632-1704). Han ansåg att det 

hårt  snörda livet bidrog till  […Trångt bröst,  kort och illaluktande andedräkt,  dåliga  

lungor  och  krokig  rygg  äro  de  naturliga  och  nästan  ständigt  återkommande 

verkningarna av hårt snörliv…]9 

5 Key Ellen, Barnets århundrade I och II, Stockholm Albert Bonniers Förlag, tredje upplagan, 1927.

6 Banér Anne, Bilden av barnet, från antiken till 1900, Berghs förlags AB, 1994, a. a., s. 184.

7 Lärkner Bengt, Från sekelskiftet 1900 till Första världskriget; i Johannesson Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 
1810-2000, Signum 2007, s.138.

8 Banér Anne, Bilden av barnet, från antiken till 1900, Berghs förlags AB, 1994s. 166.

9  Ibid., s. 123.
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1.1 Syfte och frågeställning

Efter att  ha konstaterat  i  inledningen att  upplysningsfilosofer  påverkade den franska 

konsten är syftet med denna uppsats att jämföra om dessa ideal påverkade den svenska 

konsten under sekelskiftet 1800-1900. Då Ellen Key bidrog till att lyfta Rousseaus ideal 

i  en svensk  kontext  kommer  uppsatsen  att  fokusera  på denna  tid. Frågor  uppsatsen 

kommer att beröra är därmed:

• Hur  blev  svenska  konstnärer  influerade  av  upplysningstidens  idéströmningar  om 

kärnfamiljen; den närvarande fadern, omhuldande modern och det lyckliga barnet? 

• Kan man se en skillnad, vad, hur och varför, mellan de svenska kvinnliga och manliga 

konstnärerna under sekelskiftet 1800-1900 i detta hänseende?

• Ytterligare en fråga arbetet kommer att diskutera är om en eventuell förändring av 

barnet i konsten främst har en ideologisk förklaring à la Rousseau och upplysningens 

nya  idéer,  eller  främst  socioekonomiska  förklaringar  om förändrade  maktstrukturer. 

Vem hade tillgång till det färdiga verket?

1.2 Metod och avgränsningar

Uppsatsens  disposition  är  uppdelad  i  en  inledande  bakgrundsdel  under  rubriken 

bakgrund,  en  analysdel  av  den  svenska  konsten  under  rubriken  undersökning  och 

analys samt  en  sammanfattande  del  under  rubrikerna  avslutande  diskussion  och 

sammanfattning.  Bakgrundsdelen  innehåller  en  kortfattad  genomgång  av 

upplysningstidens  påverkan  på  samhällslivet,  samhällsnormer,  strukturer  och  ideal. 

Detta är väsentligt för att kunna diskutera en konst i förändring. 

Bakgrundsdelen  inkluderar  även  exempel  på  fransk  konst  influerad  av 

upplysningstidens  idéströmningar.  Metoden  för  uppsatsens  analys  är  nämligen  att 

utifrån två franska konstverk, Hemkomsten (Le retour au logis eller La réconciliation), 

ca 1770 tal (bild 1) av Jean-Honoré Fragonards (1732-1806), och Den älskade modern 

(La mère bien-aimée),  1765 (bild 2) utförd av Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) att 

analysera  och  diskutera  likheter  i  de  valda  svenska  konstnärernas  målningar.  Carol 

Duncan tar  upp ovan nämnda franska konstverken i  Anna Lena  Lindbergs  antologi 

Konst, kön och blick, där Duncan skrev kapitlet Lyckliga mödrar och andra nya idéer i  
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det  franska  1700-talsmåleriet.  Hon  anser  att  de  är  tydliga  exempel  på  tidens  och 

samhällets norm samt förväntningar på modern, fadern och barnets i en lycklig fransk 

kärnfamilj.10 I bakgrundsdelen följer ett kortare avsnitt om porträttkonstens historia för 

en ökad förståelse för uppsatsens analysdel. 

I  undersökningsdelen  finns  en  presentation  med  löpande  analys  under  respektive 

konstnär.  Valet  av  konstnärerna  har  jag  gjort  utifrån  den  litteratur  jag  läst.  De  var 

samtliga erkända för porträtt på barn och familj av sin samtid. Gemensamt för dessa 

konstnärer är också att de har en akademisk konstutbildning, har företagit studieresor 

utanför Sveriges gräns, till bl. a Paris och Düsseldorf. Medveten om de begränsningar i 

tid  och  omfång  som  uppgiften  har,  så  har  jag  valt  att  begränsa  uppsatsen  till 

porträttmåleri. Ytterligare en begränsning är antalet valda konstnärer. Jag har valt att 

diskutera två svenska kvinnliga konstnärers arbeten, nämligen Amalia Lindegren (1814-

1891), och Jenny Nyström (1854-1946) samt de två manliga svenska konstnärerna Carl 

Larsson (1853-1919) och August Malmström (1821-1901). 

1.3 Tidigare forskning

Med tanke på den mångfald som finns av barn inom konsten vågar jag påstå att barnet i 

stor utsträckning inte har uppmärksammats av konstvetare. I den litteratur jag studerat 

och haft användning utav i arbetet för att diskutera barnet i konsten är det främst Anne 

Banér som i en studie specifikt lägger fokus på just barn i sin bok Bilden av barnet –  

från antiken till  1900 som hon skrev 1994.11 Utöver detta har jag funnit böcker och 

antologier  som  visserligen  nämner  konsthistoriens  gestaltning  av  barn,  men  inte  i 

samma omfattning som Anne Banér. Solfrid Söderlinds doktorsavhandling Porträttbruk 

i Sverige från 1993 tar i viss utsträckning upp gestaltning av barn.12 Så även Shearer 

West i sin bok Portraiture från 2004.13 Ytterligare en konstvetare är Thomas Björk som 

i  Lena  Johannessons  antologi  Konst  och  visuell  kultur i  Sverige  1810-2000 skrev 

10 Duncan Carol, Lyckliga mödrar och andra nya idéer i det franska 1700-talsmåleriet; i Lindberg Anna Lena, Konst,  
kön och blick, feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Nordstedts Förlag AB, 1995, s. 137 och 149.

11 Banér Anne, Bilden av barnet – Från antiken till 1900, Berghs förlag AB, 1994.

12 Söderlind Solfrid, Porträttbruk i Sverige, Carlsson bokförlag, 1993.

13 West Shearer, Portraiture, Oxford History of Art, Oxford University Press, 2004.
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avsnittet om 1800-talet.14 Tomas Björk har även skrivit en bok om konstnären  August  

Malmström där han ger barnet i konsten utrymme.15

Detta  är  de  konstvetare  jag  utgått  ifrån  som  analyserat  barnet  i  själva 

konstgestaltningen.  Generellt  har  det  varit  en  svårighet  i  att  finna  konstvetare  som 

diskuterar just barnet i bilden då fokus främst ligger på vuxna. Barnets roll i samhället, 

både i nutid och i dåtid, är ett omdiskuterat ämne inom skilda samhällsvetenskapliga 

ämnen. Så utöver de nämnda konstvetarna kan man indirekt hävda att forskare som har 

studerat  barnets  roll  i  samhället,  utan  att  för  den delen  diskuterat  ämnet  konst,  kan 

räknas som tidigare forskning då konstgestaltningen i sig är en spegelbild av samhället i 

stort. Hur som helst väljer jag att nämna detta material under den kommande rubriken 

Material.

1.4 Material 

Ovan nämnda konstvetare under rubriken Tidigare forskning är källor och material jag 

använt i mitt arbete. Upprinnelsen till arbetet är en artikel av Lena Kåreland, ”Varje ny 

epok skapar sin bild av Rousseau”, som ursprungligen publicerades i SvD den 28 juni 

2012.16 Det finns en röd tråd, en Rousseautråd, i de flesta böcker jag läst. En av dessa är 

Sven  G.  Hartmans  bok  Lärares  kunskap,  Traditioner  och  idéer  i  svensk 

undervisningshistoria,  1995. Han citerar,  diskuterar och analyserar Rousseaus tankar 

och ideal, och var därför användbar för mitt arbete.17 

En annan användbar författare fann jag i Lena Johannessons antologi Konst och visuell  

kultur i Sverige 1810-2000, där Bengt Lärkner skrev kapitlet Från sekelskriftet 1900 till  

första världskriget och som berör ämnet om barnboken roll i Sverige under sekelskiftet. 
18 En historisk essä ”Delat arbete, delad makt; om kvinnors underordning i och genom 

14 Björk Tomas, 1800 talet i; Johannesson Lena, Konst och visuell kultur i Sverige, Bokförlaget Signum, 2007.

15 Björk Tomas, August Malmström, Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Nordiska museets Handlingar 
124, 1997.

16 Kåreland Lena, Varje ny epok skapar sin bild av Rousseau, artikel i SvD Kultur, 2012. 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/varje-ny-epok-skapar-sin-bild-av-rousseau_7306601.svd

17 Hartman Sven G., Lärares kunskap, Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Linköpings universitet, 
Skapande Vetande, 1995.

18 Lärkner Bengt, Från sekelskiftet 1900 till första världskriget; i Johannesson Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 
1810-2000, Bokförlaget Signum, 2007.
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arbetet, en historisk essä” skriven av Ulla Wikander 1998 hade jag även nytta utav.19

För att få fram relevant fakta om de konstnärer vars bilder jag sedan diskuterat har jag 

haft god användning av tre biografier varav en av dem är en antologi. Gunnel Forsberg 

Warringer  skrev 1992 boken  Jenny Nyström i  samarbete  med Kalmar läns  museum. 

Tomas Björk skrev 1997 boken August Malmström, där jag främst har använt kapitlet 

barnmotiv. Tomas Björk nämner kort även konstnären Amalia Lindegren och hennes 

produktion. Jag sökte sedan efter en bok om henne utan framgång, varpå jag valde att 

använda mig  av riksarkivets  sökmotor  för  att  finna  ytterligare  information.  Där  har 

nämligen Boo von Malmborg skrivit ett avsnitt om Amalia Lindegren. Slutligen, har jag 

använt mig av Görel Cavalli-Björkmans antologi Carl Larsson från 1992 som utförligt 

beskriver Carl Larssons liv och produktion.20

19 Wikander Ulla, Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet, en historisk essä, Uppsala 
universitet, 1998; i uppdrag av Maktutredingen och ingår i boken Kontrakt i kris. Från ojämlik till ojämnställd, Yvonne 
Hirdman & Gertrud Åström (red) Stockholm, Carlssons förlag, 1992.

20 Cavalli-Björkman Görel, Porträttmålaren; i Carl Larsson, första upplagan, 4:e tryckningen, Förlags AB Wiken, 
1992.
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2 Teori och metod

Genusvetenskap  diskuterar  könsroller,  människans  roller  i  gemenskaper  där  normer, 

ideal och antagelser om kvinnan kontra mannen diskuteras flitigt. Ordet genus ger en 

implikation om att det är studiet av kön, och i sin tur dess konsekvens på samhällslivet. 

Feministiska  konststudier  innebär  fokus  på  kvinnor  som konstnärer,  mecenater  och 

kunder.  Det  blir  först  en  feministisk  studie  då  man  inkluderar  hur  den  kvinnliga 

identiteten, karriären, och sättet hon gestaltar kvinnor på är påverkat av hennes kön i 

fråga eller i förhållande till ideologier om jämställdhet.21

Detta arbete kommer främst att fokusera på och t diskutera barnets roll i konsten, vilket 

är en spegelbild om hur normer för barn såg ut i  samhället, men även moderns roll, 

faderns roll, och familjestrukturer. Detta innebär att arbetet inkluderar studiet om kön, 

och har en genusvetenskaplig prägel, då jag dessutom medvetet valt att diskutera utifrån 

två manliga och två kvinnliga konstnärer för att se om det finns skillnader mellan dem. 

Utöver  det  berör  arbetet  frågor,  för  att  problematisera  och diskutera  bakomliggande 

orsaker för konsten, som har en marxistisk metodistisk prägel, d.v.s. ställer frågor om 

vem kunden är, om artistens sociala status, och vem som hade tillgång till de färdiga 

verken.22 

För att konkretisera vilka teorier och teoretiker som diskuterar utifrån ett genus- och 

marxistiskt perspektiv, och som i förlängning har präglad mitt arbete, så läste jag främst 

Anne  D’Allevas  bok  Methods  and  Theories  of  Art  History från  2005  för  att  finna 

uppslag  och få  en bredare inblick.23 I  mitt  arbete  har  också Lars  Olof  Larsson bok 

Metoder i konstvetenskap, 2010 varit till god användning. Författaren beskriver allmänt 

hur  konstvetenskapen  sedan 1970-talet  genomgått  en  omprövning och  nyorientering 

beträffande teori och metod.24

Konstvetenskapen genomgick under den senare delen av 1900-talet en stor förändring 

21 D’Alleva Anne, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2005, s. 61.

22 Ibid, s. 56.

23 D’Alleva Anne, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2005.

24 Larsson Lars Olof, Metoder I konstvetenskap, Nordstedts, fjärde upplagan, 2010.
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där allt skulle diskuteras utifrån vetenskapliga teorier och metoder såsom t.ex. genus-, 

marxistiskt  och  psykoanalytiskt  perspektiv.  Initialt  var  det  många  kvinnliga 

konsthistoriker och konstnärer som i början av 1970-talet  ifrågasatte den vedertagna 

synen på  konsthistorien  som en  enkönad värld.25 Lars  Olof  Larsson skriver  att  den 

traditionella  konstvetenskapens  frågeställningar,  värderingar  och metoder  ifrågasattes 

från olika ideologiska och vetenskapsteoretiska utgångpunkter.26 Under inflytande av 

närliggande  discipliner  prövades  nya  frågeställningar  och  nya  forskningsmål 

formulerades. I våra dagar, inom den humanistiska forskningen, har forskning rörande 

genusvetenskap  en  självklar  roll.  Man  kan  säga  att  den  har  sitt  ursprung  i  den 

feministiska forskningen.27 

Angående marxistisk teori ansåg Karl Marx (1818-1883) och Friedrich Engels (1820-

1895) att konst inte görs av stora genier utan att konst är en ekonomisk produkt,  The 

German Ideology, 1845-1846. De trodde också att varje människa har en inneboende 

artistisk  ådra.  Det  här  var  revolutionerande  då  samtidens  konstfilosofer  gjorde  stor 

åtskillnad mellan konst och hantverk. Georg Lukács (1885-1971) utvecklade dessa idéer 

i History and Class Consciousness, 1923 och hävdade att föremål/företeelser endast kan 

förstås i ett kapitalistiskt samhälle utifrån dess värde i pengar, prestige och symboliskt 

värde.28 Ur ett sådant perspektiv borde konsten vara såsom vilket föremål som helst, och 

om det är dess värde i pengar, prestige och symbolik som avgör borde det inte vara 

konstnären eller  samhället  i  stort som väljer  motivet utan kapital och maktstrukturer 

som avgör. Lars Olof Larsson skriver att den tidiga grundsynen på marxistisk teori fäste 

uppmärksamheten  på  konstproduktionens  materiella,  sociala  och  politiska 

förutsättningar. Genom förnyelse utvidgades ämnet mot trivialkultur och vardagskonst.29 

Teorierna är av intresse, enligt mig, då 1800-talet bjuder på en omfördelning av makten, 

nya motiv där den växande borgarklassen stod för många av inköpen. Antonio Gramsci 

räknas som den främste marxistiske teoretikern efter Marx. Han förde diskussioner om 

hegemonin.  Kulturell  hegemoni  innebär  att  härskande  klasserna  presenterar  genom 

kulturell praxis, snarare än tvång och lagar, sin definition på världens verklighet på ett 

25 Lindberg  Anna Lena, Inledning; i Konst, kön och blick, Nordstedts Förlag AB, 1995, s. 10.

26 Larsson Lars Olof, Metoder i konstvetenskap, Nordstedts, fjärde upplagan, 2010, s. 95.

27 Ibid, s. 101.

28 D’Alleva Anne, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2005, s. 51-52.

29 Larsson Lars Olof, Metoder I konstvetenskap, Nordstedts, fjärde upplagan, 2010, s. 98.
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sådant sätt att det accepteras av andra klasser som ”sunt förnuft” och blir normen för att 

se på omvärlden. Andra grupper som har en annan syn marginaliseras. Anne D’Alleva 

menar att det är Gramscis förklaring på hur borgarklassen kom att fortsatta att dominera 

samhället.  Genom sin  konst,  sunt  förnuft,  kultur  och  seder  behåller  den  dominanta 

klassen sin makt och övertalar underordnade klasser att acceptera rådande moral, politik 

och kulturella värden. 30

Om jag finner en förändring i konsten, beror förändringen på en maktförskjutning av 

kapital och köpkraft eller en ideologisk förändrad syn på barnet och roller inom familjen 

à  la  Rousseau  som  började  vinna  kraft  hos  ett  bredare  samhällslager?  Står  dessa 

förklaringsmodeller i konflikt med varandra? 

Min  grundposition  är  att  den  ena  förklaringsmodellen  inte  utesluter  den  andra.  Jag 

finner Antonio Gramscis och Georg Lukács marxistiska teori om konst trovärdig, men 

inte allomfattande. Jag anser att ett marxistiskt synsätt, om maktförskjutning av kapital 

och köpkraft  som skapar förändringar i  samhället,  tillsammans med nya ideologiska 

tankar om könsroller à la upplysningstiden bland de människor som stod för den nya 

köpkraften, bör vara en mer omfattande förklaring till  att konsten förändrades under 

1800-1900-talet. Detta är den grundsyn jag har haft i åtanke under arbetets gång, d.v.s. 

tanken om konst som en ekonomisk produkt, konstnärers sociala status och kön, samt 

könsroller inom familjen.

30 D’Alleva Anne, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2005, s. 61
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3 Bakgrund

3.1 Jean Jacques Rousseau

Lena Kåreland skriver i en artikel i SvD, Kultur att ”Varje ny epok skapar sin bild av  

Rousseau”, 2014. Rousseau på sin tid väckte starka känslor såsom beundran, men också 

avsky.  Franska  revolutionen  såg  honom  som  en  hjälte  genom  skriften  ”Om 

samhällsfördraget, (Contrat social) 1762. Där förkunnar Rousseau sin tilltro till naturen 

där  människan som är  fri  från födseln och genom ett  tankar som  mitt  och ditt i  ett 

utvecklat borgligt samhälle hamnat i bojor. Andra såg honom och de tankar han spred 

som samhällsomstörtande, en fara för ordning och ett hot för nationens grundläggande 

värderingar.  Rousseaus  idéer  utmanade  det  samhälle  han  levde  och  verkade  i.31 

Rousseau kombinerar samhällssyn och bildning där bildningsidén inte är ett uttryck för 

elitistism  utan  snarare  en  medborgarbildning  där  syftet  var  att  få  fram  klartänkta 

personer  som  kunde  stå  för  samhällets  ledning  när  makten  från  bördsaristokratin 

övergått till en större grupp.32

Genom sin skrift  ”Emile eller om uppfostran” (Emile ou de l’éducation), 1762, lade 

Rousseau grunden till den moderna uppfattningen om barnet. Barnets individualitet stod 

i centrum och barndomen var ett likt ett oskyldigt naturtillstånd där barnet borde lära av 

naturen, göra sina egna erfarenheter och inte styras av auktoriteter. I femte boken av 

Emile behandlar  Rousseau  flickors  fostran.  Han  betonade  kvinnans  känslomässiga 

begåvning kontra mannens intellektuella kapacitet. Kvinnan och hustrun skulle verka i 

hemmet där hennes från naturen känslobetonade karaktär kom barnen och mannen till 

gagn. Rousseau tyckte att flickor som pojkar måste beredas möjlighet till lek, samtidigt 

som Rousseau  hade  en  mycket  traditionell  syn  på  kvinnan.  Anne Banér  skriver  att 

Rousseaus tankar beträffande kvinnans roll i familjen överensstämde med den debatt 

31 Kåreland Lena, Varje ny epok skapar sin bild av Rousseau, artikel i SvD Kultur, 2012. 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/varje-ny-epok-skapar-sin-bild-av-rousseau_7306601.svd

32 Hartman Sven G., Lärares kunskap, Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Linköpings universitet, 
Skapande Vetande, 1995s. 177.
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som fördes i samhället under samma tid. Samhällets välfärd byggde på familjen. Den 

tanken  hade  funnits  tidigare,  men  det  nya  var  att  familjen  inte  byggde  på 

arbetsfördelning och samägande utan på hemmet där modern var i centrum och fick en 

ny betydelse. En stark kritik växte mot den patriarkaliska familjen. Det blev ett nytt sätt 

att leva, ett fenomen som utvecklades under 1800-talet.33

Lena  Kåreland  skriver  i  sin  artikel  att  flera  personer  hämtat  inspiration  från  de 

uppfostringsideal som Rousseau stod för och att hans inflytande sträcker sig långt in på 

1900-talet. Hon nämner Ellen Key och hennes bok  ”Barnets århundrade”, 1900 och 

Maria Montessoris (1870-1952) idéer om barns självverksamhet.34

3.2 Porträttkonstens historia

Barnet  har  i  alla  tidsepoker  och  kulturer  värderats  och  behandlats  olika.  Men  det 

gemensamma för de flesta porträtt är begränsat till avbildningar av barn som tillhörde 

det  högre  ståndet.  Genom barnet  kunde  man  stärka  och  föra  familjebanden  vidare. 

Porträttet var ofta ett nödvändigt socialt-, politiskt-, ekonomiskt och känslomässigt band 

mellan parter.  Oavsett  synen på barnet  så har  det varit  föremål för porträttering där 

föräldrars och förmyndarens syfte bestämt på vilket sätt barnet skulle gestaltats.  

Shearer West, menar att porträttets funktion var och är av olika karaktär och förklarar 

systematiskt syftet med olika typer av porträtt.  Jag valde att ta med delar av hennes 

berättelse om porträttets historia i mitt arbete då det ger läsaren en allmän förståelse för 

porträttets roll och syfte genom tiden.

Ett porträtt kan bestå av en person i en bild, eller en grupp, den kan visa på storhet och 

makt, eller gestalta livets olika stadier, och ett porträtt kan vara ett självporträtt.35 Ett 

porträtt kan te sig i flera olika former; som en maktsymbol, ett minne och i propaganda 

syfte. Här kan finnas ett estetiskt värde, eller vara ett substitut för den som gestaltats, 

visa på makt, skönhet, ungdom, ålderdom eller andra abstrakta kvalitéer.36 Oftast är ett 

porträtt tänkt för ett bredare publik som biografi, dokument (då ofta innehållande ord), 

33 Banér Anne, Bilden av barnet – Från antiken till 1900, Berghs förlag AB, 1994, s. 131-132.

34 Kåreland Lena, Varje ny epok skapar sin bild av Rousseau, artikel i SvD Kultur, 2012. 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/varje-ny-epok-skapar-sin-bild-av-rousseau_7306601.svd

35 West Shearer, Portraiture, Oxford History of Art, Oxford University Press, 2004, s. 19.

36 Ibid, s. 143.
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som ersättare eller gåva, åminnelse och minnesmärke. West skriver att oavsett funktion 

har  porträttören  försökt  medla  och  vävt  samman  identitet  och  ändamål  allt  utifrån 

gängse normer beroende på plats och tid. Porträtt av personer ur högre ståndsmiljö har 

funnits i tidigare kulturer, då ofta i form av mosaikarbeten, byster, offentliga skulpturer 

och  gravurnor.  Det  kan  man  läsa  i  skrifter  av  tidigare  filosofer  och  författare.  Av 

förklarliga skäl finns inte många porträtt bevarade från medeltiden. Här spelar beställare 

en roll, under medeltiden ofta kyrkan tillika materialets hållbarhet.

Shearer West menar att  det  var i  och med renässansen som porträttmåleriet,  som vi 

tänker,  skapades  och  fick en betydande roll  i  västerländsk kultur.  1400-talet  blir  en 

vändpunkt  för porträttets  historia där  man kan se en tydlig  professionalisering inom 

porträttmåleriet.  Detta  gav  sig  i  uttryck  i  donationer  av  religiösa  motiv,  men  också 

fristående porträtt. Under 1500-talet kunde ett porträtt ha ett estetiskt värde, en genre att 

samla  på  för  att  pryda  en  vägg  likt  en  tapet.  Ofta  var  dessa  bilder  kopior  där 

originaliteten och konstnären spelade mindre roll. Dessa porträtt visade ofta historiska 

personer och vackra kvinnor.37 

I sitt kapitel Livets skeden (The Stages of Life) skriver West att under vissa perioder såg 

man på barnet som en vuxen i miniatyr och det presenterades i vuxna poser, iklädda 

vuxenkläder  vanligtvis  för  att  visa  barnets  status  och  officiella  roll.  I  andra  tider 

gestaltades barn oskuldsfulla i  lek och där konstnären fångar barnets uttryck. Likaså 

hittar man gestaltningar där barnet är ett mellanting mellan det oskyldiga barnet och den 

vuxna roll som barnet snart ska träda in i. Gärna hade barnet, som en liten vuxen, en 

symbol  för  kommande roll  i  vuxenlivet,  exempelvis  kunde en flicka ha  en sax och 

nåldyna  som  visade  på  kommande  huslighet.  Döden  var  närvarande  och  alla  barn 

överlevde inte till vuxen ålder. Även barn som inte längre fanns kvar i familjen var de 

inkluderade, glada och friska, med inslag av symboliska föremål och attribut som visade 

att barnet dött.38 

Från 1700-talet var det vanligt att bevara barns egenart från de vuxna. Det var, enligt 

West,  ett  resultat  av  en  större  uppmärksamhet  kring  barndomens  sociala  och 

psykologisk  karaktär.  Hon  fortsätter  att  under  första  delen  av  1800-talet  blev  det 

oskyldiga barnet ett vanligt tema inom romantiken med barnets opåverkade oskuld som 

skulle gå förlorad i  det  kommande vuxna livet.  Den då symbolistiska strömningen i 

37 West Shearer, Portraiture, Oxford History of Art, Oxford University Press, 2004, s. 44-47.

38 Ibid, s. 131-133.
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Europa fascinerades av de nostalgiska egenskaper barndomen innehar.39 Anne Banér 

skriver att bland barnbilder från 1700-talet hittar man fler ”vanliga” barn. Barnbilden 

förändras mot en större naturlighet och mjukhet. Konstnärerna gestaltade det barnsliga 

hos  barnet  något  som också  blir  tydligt  i  tidens  pedagogiska  debatt.  1700-talet  har 

kallats ”reformpedagogernas gyllene århundrade” ett århundrade som inleds med John 

Locke (1632-1704) och efterföljs bl. a av Rousseau.40

Enligt Tomas Björk så har framställningen av barn en lång historia inom europeiskt 

måleri.  Under 1800-talet fanns ett mycket stort antal barnskildringar i det europeiska 

genremåleriet. Det är få konstnärer som aldrig skildrat barn och på 1800-talet målade 

flera  genremålare  barnmotiv.  Några  blev  specialister  medan  andra  målade  motivet 

sporadiskt. Björk skriver att man kan följa två huvudtyper av barnskildringar där de 

flesta anknöt till porträttmåleriet. Barnen skildrades frontalt, i en enklare syssla såsom 

läsandes, stickandes eller skalandes en frukt. Mindre vanligt var bildtypen med barnet 

längre in i bildrummet. Det är först på 1860-talet som barn, lekandes utan vuxna blir 

riktigt vanliga. Viktig att känna till i samanhanget är den massproduktion som fanns 

under  1800-talet  där  gestaltningar  på  barn  var  populära.  Originaliteten  var  inte  lika 

viktig som tidigare utan målningarna mångfaldigades och spreds till en ny köpkraftig 

publik.41 

39 Ibid, s. 134-135.

40 Banér Anne, Bilden av barnet – Från antiken till 1900, Berghs förlag AB, 1994 s. 124-125.

41 Björk Tomas i; August Malmström, Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Nordiska museets Handlingar 
124, 1997, s. 190.
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3.3 Samhället, konsten och konstnären på 1700-talet fram 
till 1900-talet

I sin inledning skriver Lena Johannesson att då det franska folket stod upp mot maktens 

privilegierade och den franska revolutionen bröt ut 1789 kunde ingen längre betrakta 

folket  med  nedlåtenhet  något  som  blev  märkbart  i  hela  Europa  och  alla  dess 

furstedömen.  Hon  fortsätter  att  det  visserligen  var  det  övre  skiktet  av  den  tidigare 

förbisedda befolkningsgruppen som gjorde sig märkbar. Även om det var borglighetens 

revolution så förändrandes den tidigare synen på människan. Johannesson skriver att det 

var upplysningsfilosoferna som Rousseau och Voltaire som genom sina värderingar och 

ideologier bidrog till de revolutionära strömningarna under det sena 1700-talet.42

Ann Banér menar att under 1700-talet ses barn allt oftare avbildade i lek. Man började 

få förståelse för lekens betydelse i barnens liv.43 Banér fortsätter att man kan ana en 

strävan hos konstnärerna att fånga det barnsliga i barnet som om barndomen började få 

ett visst värde i sig.44 Kring 1800-talets mitt ökade också kravet på realism i konsten. 

Skildringar av barnens liv  blev ett  populärt  motiv och det är  också nu som barnets 

villkor förändras i Sverige. Borgarbarnen på 1800-talet blev de första barnen i historien 

som fick uppleva en barndom. I  den nya borgarklassen var fadern ensam försörjare 

medan  modern  och  barnen  stannade  hemma.  Familjen  övergick  från  att  vara  en 

producerande  till  en  konsumerande  enhet.45 Samtidigt  industrialismen  hade 

arbetarbarnen en annan verklighet. Då deras föräldrar kom att arbeta längre bort från 

hemmet blev de ensamma hemma.46  

Svenskt måleri från 1880-talet hade stark anknytning till Frankrike och Paris, en stad 

som genom stora förändringar i stadsbilden utvecklades till en av Europas metropol. I 

Paris skapades breda boulevarder där den moderna människan gå på upptäcksfärd på sin 

fritid, främst priviligierat mannen. Den s.k. ”flanören” hade fri tillgång till staden något 

som kvinnor och därmed kvinnliga konstnärer inte hade tillgång till. Denna begränsade 

42 Johannesson Lena, Inledning; i Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Signum, 2007, s. 13.

43 Banér Anne, Bilden av barnet – Från antiken till 1900, Berghs förlag AB, 1994, s.120.

44 Ibid, s. 125.

45 Ibid, s. 151.

46 Björk Tomas, 1800-talet; i Johannesson Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Signum 2007, s. 63.
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rörelsefrihet hänvisade de kvinnliga konstnärerna att hämta motiv från hemmets sfär. 

Det här påverkade naturligtvis även de svenska konstnärerna som vistades i Paris. Björk 

skriver  i  sitt  kapitel  1800-talet,  Konstnären  och  konstlivet,  att  svenska  kvinnliga 

konstnärer,  från  den  högborgerliga  miljön,  kände  en  större  rörelsefrihet  i  Paris  än 

hemma i en småstad som Stockholm.47 

Solfrid Söderlind tar upp den motiviska värdehierarkin, konstnärernas arbetsvillkor och 

ekonomin, ett sammanhängande förhållande mellan beställare och köpare. Hon menar 

att detta förhållande har sina rötter i början eller mitten av 1700-talet, men även var 

aktuella i början och mitten av 1800-talet. Utvecklingen av offentligt konstliv kom att 

bidra  till  ett  större  konstbetraktande,  vilket  i  sin  tur  gav  möjlighet  till  konstköp.48 

Söderlind  fortsätter  att  den  motiviska  hierarkin,  genresystemet  var  internationellt 

etablerat  sedan  1700-talet  något  som  också  berörde  Sverige.  Genresystemets 

värdehierarki  var  den  estetiska  normen  som konstnärerna  levde  och  verkade  i.  Det 

bestod av fyra huvudkategorier i prioriterad ordning; historie-, genre- landskaps- och 

porträttmåleriet. De flesta manliga konstnärer vara historiemålare, men av ekonomiska 

skäl kunde de bortse från det faktum då de den större delen av sin tid målade porträtt.49

Kvinnliga  konstnärer  gavs  inte  tillgång  till  anatomiundervisning  och  studier  efter 

nakenmodell, något som sedan renässansen var en central beståndsdel i akademiernas 

undervisning. I kapitlet  Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer? 

skriver Linda Nochlin att nakenstudier var väsentliga för unga konstnärers utbildning 

för skapandet av den för tiden högst stående kategorin av konst, historiemåleriet. Hon 

fortsätter att de som under 1800-talet försvarade det traditionella måleriet ansåg att stort 

måleri  inte  kunde  existera  med  påklädda  gestalter.  Man  menade  att  kläder  ödelade 

tidlösheten  och  den  klassiska  idealiseringen  om  den  stora  konsten  eftersträvande. 

Nochlin fortsätter att  genom att utesluta kvinnor berövades de möjligheten att  skapa 

stora verk och de kvinnor som önskade bli konstnärer begränsades till områden såsom 

porträtt, genremåleri, landskap eller stilleben.50

Solfrid  Söderlind  berättar  att  porträttmåleriet  låg  nära  till  hands  om  konstnären 

47 Ibid, s. 73.

48 Söderlind Solfrid, Porträttbruk i Sverige, Carlsson bokförlag, 1993, s. 51.

49 Ibid, s. 52.

50 Nochlin Linda, Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer? i; Lindberg Anna Lena, Konst, kön och 
blick, Nordstedts förlag AB, 1995, s. 37.

15



begränsande  sig  till  bröstbilder.  Hon  fortsätter  att  ett  stort  antal  kvinnor  ur  den 

högrestånden miljön i Sverige ägnade sig åt porträttmåleri på sin fritid. Under 1830- och 

1840 talet etablerade sig emellertid en handfull svenska kvinnor som porträttörer på en 

yrkesmässig basis.51 Enligt Tomas Björk så ansågs kvinnliga konstnärer av sin samtid 

särskilt lämpliga att måla barnmotiv.52

I  och  med  att  det  nya  samhället  som  formades  raserades  de  gamla  handel-  och 

skråreglerna som hade utestängt kvinnor på hantverksarbeten och fri företagsamhet. I 

Sverige infördes näringsfriheten genom lagliga reformer 1846 och 1864. Ulla Wikander 

skriver i  sin text”Delat arbete,  delad makt:  om kvinnors underordning i  och genom 

arbetet, en historisk essä” att denna frihet på sikt inte gynnade kvinnors företagsamhet, 

men  skriver  samtidigt  att  det  till  en  början  skedde  en  expansion  av  just  kvinnors 

handelsverksamhet. Hon fortsätter att kvinnors affärstalanger blev hämmade och tilläts 

endast agera på den lägsta nivån, t.ex. innehavare av sybehörsaffärer, mjölkaffärer och 

fotoateljéer.53 

Ett  framträdande  drag  i  det  europeiska  måleriet  kring  1860-talet  är  historiemåleriet 

tillbakagång till förmån för genremotivet. Akademien var kritisk till genremåleriet, men 

kunde  föredra  den  typen  av  motiv  om de  var  komponerade  enligt  historiemåleriets 

norm.  Från  att  gå från knappast  fullvärdigt  måleri  blev barnmotivet  tjugo år  senare 

populärt  och  det  reproducerades  bilder  i  stora  mängder.  Motivets  status  växte  och 

många konstnärer kom att betraktas som specialister och ledande inom stilen.54

På 1870-talet började man i Sverige efterfråga svenska barnböcker där både text, men 

också  bild  var  inhemsk.  De  flesta  barnböcker  illustrerades  av  kvinnor,  vanligtvis 

utbildade vid Konstakademin,  men nybörjare som konstnärer.  Att  vara illustratör för 

barn  stod lägst  i  rang,  att  dessutom vara  kvinnlig  illustratör  ännu lägre.  Genom att 

klättra sig upp i hierarkin kunde man med tur och skicklighet, från illustrationer, till 

akvareller, över pasteller till oljemåleriet bli en erkänd konstnär. Som exempel nämner 

Gunnel Forsberg Warringer konstnären Carl Larsson.55

51 Söderlind Solfrid, Porträttbruk i Sverige, Carlsson bokförlag, 1993, s. 54.

52 Björk Tomas, 1800-talet; i Johannesson Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Signum 2007, s. 63

53 Wikander Ulla, Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet, en historisk essä, Uppsala 
universitet, 1998, s. 13.

54 Björk, August Malmström, Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Nordiska museets Handlingar 124, 1997, 
s 198-199.

55 Forsberg Warringer Gunnel, Jenny Nyström – Konstnärinna, AB C O Ekblad & Co, 1992, s. 51.
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3.4 Mannen respektive kvinnans roll i förändring

Wikander anser att 1789 års revolution i Frankrike bidrog till att samhället i större grad 

än tidigare ställde kvinnligt mot manligt. De båda könen sågs som motpoler. Tidigare 

uppfattning byggde på att  vi föds in i  olika samhällspositioner.  Wikander skriver att 

genom  revolutionen  upplöstes  det  feodala  samhället  där  man  föddes  in  i  en  viss 

klasstillhörighet. Under 1700-talet utvecklades idén att att individen föds med lika och 

naturliga rättigheter något som genom revolutionen för första gången får ett realpolitiskt 

genomslag. Fler accepterade ett nytt demokratiskt och folkrättsligt tänkande. Detta blev 

till  grund  för  den  nya  inflytelserika  och  välbeställda  borgarklassen  som  började 

ifrågasätta det feodala samhället. Det var möjligt att bygga upp en förmögenhet genom 

handel och spekulation. Tidigare hade välstånd och ekonomi kopplats till något fixerat 

och materiellt, titel, gård och pengar. Wikander påpekar i sin uppsats att i det borgliga 

samhälle som växte fram kring handel och industri  blev skillnaden mellan män och 

kvinnor viktigare. I det gamla bondesamhället, hade det varit möjligt för kvinnor att 

inneha en viss makt och inflytande.  56 I den nya tolkningen av man och kvinna som 

uppstod  talade  man  om den privata  sfären  där  kvinnan  skulle  befinna  sig  och  den 

publika sfären dit endast mannen hade tillträde. Wikander skriver att nyare forskning 

visar på att dessa sfärer var integrerade i varandra, men det var samhällets syn på hur 

åtskillnaden borde vara.57

Wikander  anser  att  den  nya  uppfattningen  om  kvinnan  som  det  annorlunda  könet 

formades  av  den  tidigare  upplysningen  och  den  framträdande  romantiken.  Kvinnan 

varken  kunde  eller  borde  sträva  efter  samma  roll  i  samhället  som mannen  genom 

födseln  erhållit.  Att  upplysningstidens  rationella  människosyn  inte  bröt  ut  tidigare 

berodde, enligt Wikander, på religionens starka grepp av betraktelsesättet. Enligt kyrkan 

fanns det en skillnad mellan de båda könen på jorden och inför lagen. Det var först 

genom döden som själarna blev nakna och könslösa. Under 1800-talet börjar man tolkar 

mänskliga beteenden och relationer genom biologin och naturen 58

En person som talade varmt för att kvinnor skulle slå vakt om sin egendomlighet välja 
56 Wikander Ulla, Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet, en historisk essä, Uppsala 
universitet, 1998, s. 9.

57 Wikander Ulla, Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet, en historisk essä, Uppsala 
universitet, 1998, s. 12.

58 Ibid, s. 11-12.
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vissa yrken och avstå från andra till förmån för män var Ellen Key.  Wikander fortsätter 

att Key använde en av män utvecklad ideologi om skillnaden mellan kvinnor och män 

och förde budskapet vidare från kvinna till kvinna.59 En norm i det samhället som de 

kvinnliga, men också manliga porträttörerna verkade och levde i.

3.5 Modern, fadern och det älskade barnet i fransk konst

Carol Duncan ger i boken Konst, kön och blick, 1995, exempel på den lyckliga och goda 

modern och den tillgivna fadern i fransk konst under slutet av 1700-talet. Hon menar att 

dessa gestalter framträder till  fullo i Jean-Baptiste Greuzes  Den älskade modern (La 

mère beien-aimée), 1765 (bild 2).60 Denna bild blev enligt Duncan en stor attraktion på 

Salongen 1765, en ny typ av gestaltning för den franska samtida betraktaren då den var 

behaglig att se på, men också moralisk. Hon fortsätter att motiv såsom mödrar, fäder 

och  deras  barn  inte  var  något  nytt  den  profana  konsten,  men  Greuzes  återger  den 

mänskliga  naturen  och  det  mänskliga  beteendet  som aldrig  tidigare.  I  bilden  är  det 

mycket tydligt hur Greuze uppfattar och återger kvinnans glädje att vara mor och högt 

älskad av sin man och sina sex barn. Det nya är en mor och en far som är lyckliga över 

att enbart vara mor, far, man och hustru utan att vara föräldrar till gudar, helgon eller 

kungar.61 Duncan hävdar att den här typen av gestaltningar inte speglade 1700-talets 

sociala verklighet och att det inte var allmänt accepterade ideal utan gav uttryck för ett 

nytt familjebegrepp där tidigare attityder och seder ifrågasattes. 62

59 Ibid, s. 31.

60 Duncan Carol, Lyckliga mödrar och andra nya idéer i det franska 1700-talsmåleriet; i Lindberg Anna Lena, Konst,  
kön och blick, feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Nordstedts Förlag AB, 1995, s. 137.

61 Ibid, s. 139.

62 Ibid, s. 141.
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4 Undersökning och Analys

4.1 Amalia Lindegren

En konstnär som hade framgångar inom genren porträttmåleriet var Amalia Lindegren 

en av de främsta i Sverige. Lindegren var akademiskt skolad konstnär som reste till 

Paris, Rom, München och Düsseldorf för att studera konst. 1856 blev hon ledamot i 

Konstakademin.63 I sina motiv, främst vardagsmotiv, speglade hon en social verklighet 

som den samtida betraktaren kunde identifiera sig med. Kvinnliga konstnärer ansågs vid 

den här tiden särskilt lämpade för att måla barnmotiv.64 En anledning till detta är förstås 

den arena kvinnor hade tillgång till.  Amalia Lindegren blev mycket uppskattade och 

nådde erkännande under sin egen tid. Hon deltog i utställningar i och utanför Europa.

I målningen  Mors lilla hjälpreda, år okänt (bild 8), visar Lindegren just på detta där 

storasyster  hjälper  sin  bror  att  snyta  sig.65 Målningen är  ett  tydligt  exempel  på hur 

barnen fick ta mer ansvar i familjen, men också flickor och pojkar ärver könsroller likt 

en kedja som blir svår att bryta. Här passar ett citat av författaren och filosofen Simone 

de Beauvoir (1908-1986) ”Vi föds inte till kvinnor, vi blir det.” 66 Och det bör väl gälla 

även  pojkar  som  inte  föds  till  män  utan  de  blir  det,  min  kommentar.  Lindegrens 

målningar anknyter, enligt Björk, till den äldre typen av barnmotiv, frontalt placerade, 

nära bildytan och ofta i halvfigur mot en enfärgad och neutral yta. Hennes målningar är 

dova, men här finns ofta en stark accentfärg. I ”Flicka med apelsin”, 1855 (bild 6), tittar 

flickan, som tar upp stor del av bildytan, storögd på mig och barnets blick möter min. 

Det finns en nyfikenhet och humor i Lindegrens bilder. Sättet att gestalta barn skiljer 

Lindegren från konstnärerna Malmström och Carl  Larsson som ofta gestaltar  barnen 

63 von Malmborg Boo, Amalia Lindegren, urn:sbl:10503, Svenskt biografiskt lexikon, 2014-05-02

64 Björk Tomas, 1800-talet, Konstnären och konstlivet; i Johannesson Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-
2000, Signum 2007, s. 63

65 Ibid, s. 62-63.

66 Lindberg  Anna Lena, Inledning; i Konst, kön och blick, Nordstedts Förlag AB, 1995, s. 14.
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sceniskt  där  jag  som  betraktare  kommer  nära  och  får  uppleva  en  händelse,  ett 

ögonblick.67 

Lindegren gestaltar främst barn från allmogen. Men i hennes produktion finns också 

familjeskildringar där vi som betraktare får ta del av en hels familjs glädje och sorg. 

Söndagsafton i en dalstuga, 1860 (bild 9), visar en familj där modern sitter med det 

minsta barnet i knät och fadern spelar fiol. De större barnen dansar glatt till faderns spel. 

Hennes mest kända målning Lillans sista bädd, 1858 (bild 7), har ett berättade innehåll 

och är en interiör från en bondestuga där en familj iklädda rättviksdräkter sörjer sitt barn 

som ligger begravningsklädd i en vagga. Med hög barnadödlighet som fanns vid den 

tiden visar målningen på den sociala realitet som fanns. Tomas Björk skriver att målning 

reproducerades åtskilliga gånger och lär ha varit en av de mest kända målningarna i 

Sverige  under  1800-talet.68 Genom  allmogen  och  allmogens  barn  agerar  Lindegren 

samhällsdebattör då hon återger det samhället hon lever och verkar i. Barnen tar ofta del 

av  de  vuxnas  vardagssysslor.  Som  porträttör  var  hon  högt  aktad  och  nådde  vida 

erkännande Lindegren umgicks med kulturpersonligheter, men levde ett tillbakadraget 

liv. Hon lär inte ha varit nöjd med sina arbeten. Hon gestaltade familjelivets lycka och 

sorg och hennes konst var mycket  uppskattad.  Hennes målningar  ansågs ligga rätt  i 

tiden.69

4.2 Carl Larsson

Carl Larsson, en folkkär konstnär, fick sin utbildning vid Konstnärsakademin. Han reste 

till Paris, bodde och verkade med andra svenska konstnärer i konstnärskolonin i Grez. 

Han  arbetade  som porträtt-,  monumentmålare,  grafiker,  tecknare  och  illustratör.  En 

mycket populär sida av Carl Larssons konstnärskap blev just porträttmåleriet något som 

han framförallt sysselsatte sig med under slutet av sitt liv.70 

67 Björk Tomas, August Malmström, Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Nordiska museets Handlingar 
124, 1997, s. 196.

68 Björk Tomas, 1800-talet; i Johannesson Lena, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Bokförlaget Signum, 
1997, s. 62.

69 von Malmborg Boo, Amalia E Lindegren, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10503, Svenskt biografiskt lexikon, 
hämtad 2014-05-06. 

70 Cavalli-Björkman Görel, Porträttmålaren; i Carl Larsson, första upplagan, 4:e tryckningen, Förlags AB Wiken, 
1992
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Barnporträtten  intar  en  särställning  i  Larssons  konst.  Enligt  konsthistoriker  Cavalli-

Björkman var det en genre som låg precis rätt i tiden. Cavalli-Björkman nämner Ellen 

Key och boken Barnets århundrade och att hennes idéer om den lyckliga familjen fick 

en  motsvarighet  i  Carl  Larssons  bildvärld.71 Larsson  var  verksam  illustratör  och 

tecknade många barnmotiv för  Svenska Familj-Journalen i början av 1880-talet. Han 

utnyttjade  barnmotivens  popularitet.  Hans  bilder  präglas  av  idyll  och  sorglöshet. 

Utmärkande för konstnärens barnporträtt är just att barnen befinner sig i sin egen miljö, 

sysselsatta med lättare vardagsgöromål såsom lekar och läxläsning. 

Hustrun  Karin  Bergöö  (1859-1928),  som  betytt  mycket  för  svensk  design  och 

heminredning, fanns i hemmets vrå. Hon var själv utbildad konstnär, men intog rollen 

som mor och maka i  den lyckliga familjen som Larsson gestaltade i  sina verk.  Det 

förefaller tämligen likt en spegelbild av den familjelycka som Rousseau förespråkade. 

Torsten Gunnarsson skriver att konstnären i sina hemskildringar försökte gestalta ett 

konst- och livsideal något som skulle kompensera konstnärens egna svåra uppväxt.72 

I akvarellerna Brita och jag, 1895 (bild 3) där fadern, Carl Larsson själv, stolt lyfter upp 

sitt barn i luften medan modern Karin Bergöö i  Karin och Kersti, 1898 (bild 4), böjer 

sig ned mot sin flicka likt en skyddande madonna. Dessa akvareller tycker jag pekar på 

ett gemensamt ansvar från de båda föräldrarna. Ett delat ansvar som Rousseau menade 

att föräldrarna bör ha. Samtidigt visar det på föräldrarnas olika roller, fadern har flickan 

på axlarna i aktiv lek medan modern intar en mer vårdande roll i målningen Karin och 

Kersti.

Ett hem, anpassat för barnen? Carl  Larssons och Karin Bergöös hem var för sin tid 

mycket modernt. Det var ett hem, ombyggt och tillbyggt allteftersom familjen växte. 

Eva  Eriksson  skriver  att  konstnärsparets  hem  var  traditionellt,  men  samtidigt 

okonventionellt.  Rummen var ljusa med flerfärgade detaljer.  Äldre möbler,  blandade 

med  egenhändigt  designade,  i  olika  stilar,  lekfullt  och  djärvt  målade,  placerade 

tillsammans i nya sammanhang. Eriksson skriver att Ellen Key ansåg att ett vackert hem 

hade förädlande verkan och att människan blev lycklig i en harmonisk miljö.73 Utifrån 

71 Cavalli-Björkman Görel, Porträttmålaren; i Carl Larsson, första upplagan, 4:e tryckningen, Förlags AB Wiken, 
1992, s. 161.

72 Gunnarsson Torsten, Carl Larssons liv och verk, en översikt; i Carl Larsson, första upplagan, 4:e tryckningen, 
Förlags AB Wiken, 1992, s. 60.

73 Eriksson Eva, Hemmet i Sundborn som svenskt heminredningsideal i; Carl Larsson, första upplagan, 4.e 
tryckningen, förlags AB Wiken, 1992, s. 149.
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Carl Larssons bilder från hemmet i Sundborn, upplever jag att här fanns utrymme för 

lek, men också plats för vila och läsning. Det är ett levande hem där barnen verkar ha 

stor rörelsefrihet.

I akvarellen På juldagsmorgonen, 1894 (bild 5), har konstnären fångat sina fem barn i 

lek och rörelse. Alla är upptagna med egna sysslor, målar, leker med en docka, läser, tar 

på sig sina skridskor och står i sängen utklädd till soldat. Motivet känns inte arrangerat 

utan barnen är fångade i lekens ögonblick. När jag ser vilken syssla barnen är upptagna 

i så kan jag se på bilden ur ett genusperspektiv. En av sönerna är placerad centralt i 

bilden.  Stående i  sängen agerar  han  fältherre  iklädd en soldathjälm med ett  svärd i 

handen. Den andre sonen tar på sig skridskor, framför honom finns en båt placerad. 

Pojkarnas roller visar på dominans, aktivitet och stark självkänsla. Fickorna däremot 

leker mer stillsamma lekar utan att ta alltför stor plats i bilden. De läser, målar, och leker 

med en docka. Parets barn är klädda i lediga oömma kläder som gör det möjligt att leka 

och röra sig i. En av sönerna har fortfarande nattsärken på. I flera av Larssons målningar 

bär parets flickor kortare kjolar. F kjolar lickornas är kortare än de kjolar mamma Karin 

Bergöö  bär.  Parets  pojkar  bär  bomullsskjortor,  knästrumpor  och  knäbyxor.  En  ny 

ledigare klädsel som urskiljer barn från vuxna och inte behandlar dem eller ser dem som 

små vuxna som man finner i tidigare porträtteringar.

När  jag  ser  på  Carl  Larssons  bilder  slås  jag av  den  ögonkontakt  som finns  mellan 

betraktaren och personerna som betraktades, avporträtterades. Det får mig att tolka in en 

ömsesidig värme och tillit mellan konstnären själv och hans familj. Familjen bjuder in 

betraktaren i hemmets sfär något som jag tror starkt bidragit till Larssons popularitet. 

Att  Larssons  bilder  reproducerats  och  spridits  har  ytterligare  ökat  hans  popularitet. 

Larsson var väl medveten om vad den massproducerade bilden kunde göra för att sprida 

hans konst och det var genom sina bilder från hemmet som han ville bli ”älskad”. 

Huruvida  det  alltid  var  lyckligt  i  familjen  Larsson-Bergöö  diskuterar  Olle  Granath, 

överintendent på Nationalmuseet i Stockholm, i sina förord i boken Carl Larsson. Han 

menar att Larsson förmodligen varit en bortglömd konstnär idag om hans idyll  varit 

utan sprickor då det fanns konflikter med omvärlden, både inom och utom familjen. 

Konflikterna  beskriver  Larsson  i  sin  självbiografi,  Jag,  1931.74 August  Strindberg 

(1849-1912) vän till konstnären sedan ungdomsåren, menar att Larsson hycklade och 

allt kring Larssons personlighet var påhittad av konstnären själv, vilket står att läsa i 

74 Granath Olle, Förord; i Carl Larsson, första upplagan, 4:e tryckningen, Förlags AB Wiken, 1992, s. 7.

22



författaren En ny blå bok, 1908, ett utlämnande som naturligtvis gjorde Larsson mycket 

besviken.75 

Gunnarsson skriver att Carl Larssons personlighet på senare tid varit utsatt för kritisk 

granskning och där man konstaterat att han med åren blev mer politiskt konservativ i sin 

inställning  till  kvinnliga  konstnärer  i  allmänhet  och  i  synnerlighet  hustrun  Karins 

konstnärskap.76 Det  får  mig  att  tänka  på  Rousseaus,  men  också  Keys  syn  på 

modersrollen, att främst finnas till för familjen.

Genom sina resor till Frankrike, främst Grez blev Carl Larsson inspirerad av rokokon. 

Han hade en förkärlek det linjära i rokokon, men också japanismen. Likaså beundrade 

han dalmåleriets och det sydsvenska folkliga måleriets  klara linjer  och rena färger.77 

Stilar som återkommer i hans verk och senare kom att förenas i jugend-linjerna. Larsson 

använder ljusa färger likt färgerna i det franska friluftsmåleriet, men han omvandlar de 

franska intrycken till något svenskt eller vad som senare kommit att stå för något typiskt 

svenskt. 

4.3 Jenny Nyström

Nyström  var  konstnär  och  illustratör.  Hon  var  elev  vid  konstakademin,  erhöll 

stipendium  för  att  resa  till  Paris  för  att  vidareutbilda  sig.  Nyström  hade  under 

studietiden  mecenater  som  stöttade  henne  ekonomiskt.  Samtidigt  försörjde  hon  sig 

genom att teckna, illustrera i tidningar, böcker samt gjorde vykort.78 Hon kom senare att 

få ta stort ansvar för försörjningen i familjen Nyström Stoopendaal då maken på grund 

av långvarig sjukdom inte förvärvsarbetade. 

Gunnel Forsberg Warringer skriver att  Jenny Nyström, genom sitt  konstnärskap gav, 

även personer som inte besökte museum och konstinrättningar insyn i den akademiska 

konsten. Genom sina många illustrationer i tidningar fick barn tillträde till sagor, lekar 

och mystik. Ungdomarna fick sitt lystmäte av romantik, tekniska nymodigheter, mode 

och vardag (bild 15). De vuxna fick ta del av hennes av religiösa motiv, vardagsnära 

75 Gunnarsson Torsten, Carl Larsson, Nationalmuseum, Bokförlaget Natur och Kultur, 2007, s. 56.

76 Ibid, s. 12.

77 Ibid, s. 51.

78 Forsberg Warringer Gunnel, Jenny Nyström – Konstnärinna, AB C O Ekblad & Co, 1992, s. 40.
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händelser och tankeväckande skildringar. Nyström satte också stor prägel på de svenska 

helgerna jul, påsk och midsommar genom sina många bonader, dukar och vykort.79 

Varför  blev  en  konstnär  som  Jenny  Nyström,  som  var  akademiskt  skolad,  vunnit 

erkännande och priser kvar i illustrationsbranschen? En genre som stod lägst i status. 

Det beror säkerligen på ett gediget intresse att gestalta barnet. Ett vanligt motiv i hennes 

arbeten och ett motiv som ligger rätt i tiden med den synen på barnet à la Rousseau. 

Hennes illustrationer är också en nödvändig inkomstkälla då hon var ensam försörjare 

för familjen.  Hon lär  ha beskrivit sin längtan att  teckna för barn samtidigt som hon 

berättat att hon gärna åtar sig beställningar och uppdrag inom genren barnillustrationer 

då det var ett motiv som hon behärskade och hade nått erkännande i. Det ena behöver 

inte  utesluta  det  andra,  egen  kommentar.  Barnboken  har  en  framträdande  roll  i 

Nyströms produktion. Hon hinner illustrera ca 340 böcker för barn. Utöver dessa finns 

illustrationer till omslag, läse- och skolböcker i hennes produktion. 

Nyström skildrar barn från alla sociala skikt. Hon kunde som i teckningen De Fattiga 

och de rika barnen med tillhörande text ”De rika barnen går i dans och överflöd, Men  

många små det fins som längta efter bröd”, år okänt (bild 14) visa på den orättvisa som 

fanns mellan de olika klasserna i samhället.80 Barnen som har det bättre ställt dansar 

livligt  kring en gran.  De är samtliga från det högre borgerskapet,  uppklädda medan 

statarbarnen står ute i kylan endast iklädda trasor. Det är en ny social verklighet som 

Nyström visar på. Som betraktare ler man till illustrationer som visar lyckliga och glada 

barn, samtidigt som man känner för dem som inte har det lika välbeställt. 

Oljemålningen  Vi två,  1895, är  ett  självporträtt  med sonen Curt  (bild 13). Figurerna 

upptar stora delar av bildytan. Nyström är iklädd en blå klänning, hon sitter ned och 

pojken  lutar  sig  mot  henne.  Pojken  är  klädd  i  krämfärgad  kolt  och  brett  bälte. 

Bakgrunden utgörs av ett vallmofält i gröna nyanser och röda blommor. En ljus och 

dekorativ målning i jugendstil som idealiserar moderns roll. På senare delen av 1800-

talet använde många konstnärer fotografiet som stöd för minnet, att rita av eller kopiera. 

Jenny  Nyström  tar  ofta  kameran  till  hjälp  och  låter  foton  bilda  grunden  i  hennes 

kommande arbeten.81 

Den enade familjen är svår att finna i Nyströms konst/illustrationer då hon främst målar 

79 Ibid, s. 100.

80 Ibid, s. 55.

81 Ibid, s. 87.
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barn och skildrar en sagovärld med tomtar, troll, prinsar och prinsessor. Det gör att jag 

undrar  över  konstnärens egen roll  som maka och mor samt maken Daniel  Nyström 

Stoopenddals roll i familjen. Forsberg Warringer skriver att även om Jenny Nyström var 

familjeförsörjare så var maken den som bestämde. I den brevväxling som finns så går 

att  utläsa  att  Jenny  Nyström  litade  på  sin  man  och  eftersom  han  var  konstnärligt 

intresserad och kunnig så litade hon på hans åsikter, - ett äktenskap i samförstånd à la 

Rousseau?  För  Jenny Nyström var  det  viktigt  att  tituleras  doktorinnan Stoopendaal, 

vilket kan ses som mannen som makthavare i den enade familjen, men det kan också 

tyda på en viktig markering av Nyströms egen klasstillhörighet hon erhållit genom sin 

man.82 Kommentaren om klass och status är min egen. 

Jenny Nyström hade  kommit  i  kontakt  med vykort  under  sin  tid  i  Paris.  Premiär  i 

Sverige  för  vykort  är  1891.  Nyström får  en  särställning  när  det  gäller  att  rita  och 

producera  vykort.  En  särställning  får  också  hennes  Morsdagskort  med  verser  som 

”Ingen finns i världen vida, som mitt hjärta närmre står.” eller ”Lilla mor med ögon 

blida, Lilla mor med snövitt hår, Ingen finns i världen vida, som mitt hjärta närmre  

står!”. 83Här ser jag kopplingen till moderns roll à la Rousseau, hur viktig moderns roll 

var för den enade familjen.84

4.4 August Malmström

I Malmströms produktion intar barnmotiven en central plats. De finns representerade i 

hans genremåleri, bokillustrationer och som bimotiv till historiemålningar. Björk skriver 

att Malmström tidigt skildrade barn och tror att konstnären därmed anpassade sig till 

marknadens krav.  Han fortsätter  att  Malmström ganska tidigt  i  sitt  yrkesliv lämnade 

gestaltningar  från  den  fornnordiska  tiden  till  förmån  för  motiv  med  fokus  på 

barndomen.85 Bo  Lindwall  skriver  att  de  ”muskulösa  götiska  motiven” inte  riktigt 

passade Malmström ”blida personlighet” utan att  konstnären kom mer till  sin  rätt  i 

82 Ibid, s. 94.

83 Ibid, s. 73.

84 Forsberg Warringer Gunnel, Jenny Nyström – Konstnärinna, AB C O Ekblad & Co, 1992, s. 75.

85 Björk Tomas, August Malmström, Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Nordiska museets Handlingar 
124, 1997, s. 190.
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naturlyriska kompositioner, barnbilder och landskapsakvareller.86

Kännetecknande för konstnären är att han som genremålare nästan uteslutande målade 

motiv med barn. Björk skriver att Malmström kände till det historiska perspektivet av 

barn i konsten, men det påverkade honom inte speciellt. Genom sin vistelse i Düsseldorf 

kom konstnären i  kontakt  med samtida tyska målare.  Flera  av  dessa konstnärer  var 

omtyckta  och  genom sina  reproduktioner  välkända  i  Sverige.  Tomas  Björk  kan  se 

likheter med främst i de tyska konstnärernas arbeten, främst Johann Georg Meyer von 

Bremen (1813-1886) och senare Ludwig Knaus (1839-1910).87 Malmströms barnmotiv 

från 1860- och 70-talet kännetecknas av den agrara miljön. Här finns också positiv och 

humoriska tendenser. Många gånger är barnet placerade i grupper I de senare barnmotiv, 

från  1880 han en händelse,  ett  ögonblick  och han placerar  barnen när  bildytan och 

återger deras ansiktuttryck och klädesplagg. Björk menar att  Malmström i de senare 

motiven frångår de idylliska motiven och ger en mer nyanserad bild av barndomen.88

Barnmodellerna Malmström använder är uteslutande från en välmående allmoge, pojkar 

och flickor, aldrig sysselsatta i arbete eller med skolarbete utan på sin fritid. Malmström 

var stadsbo, men skildrar aldrig barn i stadsmiljö utan barnen befinner sig alltid i en 

lantlig  miljö.  De  flesta  av  barnmålningarna  gjorde  Malmström  under  1860-talet  i 

Rotebro. I några målningar gestaltar han barn som agerar vuxna. Målningen Herrns och 

fruns marknadsresa, 1870 (bild 11), visar en interiör där barn leker handelsbod.  Två 

barn utklädda till en herre och en dam ur den högre borgarklassen som står inför en 

sittande flicka i enklare kläder som säljer frukt. Målningen roar eftersom det är barn 

som agerar vuxna, men genom målningen tar konstnären ett ansvar som visar på den 

verklighet, den klasskillnad som fanns i samhället. Tomas Björk skriver att Malmström 

kom  från  enkla  förhållanden  och  försörjde  sig  genom  att  sälja  sina  målningar  till 

människor ur en högre samhällsklass. Björk tror sig kunna se Malmströms sympati för 

den lilla allmogeflicka som säljer frukt till barnen utklädda till vuxna och från det högre 

ståndet och undrar om det är Malmströms egna erfarenheter gestaltade i målningen.89 

Scenen  i  Herrns  och  fruns  marknadsresa  visar  på  flera  motsättningar,  barnens 

86 Lindwall Bo, August Malmström, urn:sbl:8994, Svenskt biografiskt lexikon, 2014-05-01

87 Björk Tomas, August Malmström, Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Nordiska museets Handlingar 
124, 1997, s. 191-93.

88 Ibid, s. 193-194.

89 Ibid, s. 212.
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förbindelse till vuxenvärlden, förhållandet mellan stad och land och relationen mellan 

olika samhällsklasser.90 

I  sina målningar bjuder konstnären in betraktaren till  en händelse dit vuxna inte har 

tillträde, en händelse på barnens villkor.91 Att Malmström skildrar främst barn med en 

frånvaro av vuxna gör det svårt för mig att se faderns och moderns roll, d. v. s. familjen 

som enhet.  De händelser  som han sceniskt  komponerar  hade  kanske  inte  hänt  i  en 

vuxens närvaro. Jag tänker på hans målning Grindslanten, 1885 (bild 10) där barnen är i 

fullt  slagsmål  om  en  grindslant.  Visserligen  finns  en  vuxen  gestalt,  men  på  ett 

tillräckligt lång avstånd för att kunna ingripa. Hans senare målningar visar ofta på barn i 

konfliktsituation.92

Barnen  i  hans  bilder  är  klädda  i  enklare  kläder  eftersom  de  kommer  ifrån  enkla 

förhållanden.  I  de bilder  där Malmström visar på klasstillhörighet,  är  arbetarbarnens 

klädsel enkel medan de mer välsituerade barnen bär fina, ljusare klädsel. Både pojkar 

och flickor finns med i hans målningar i vilka han diskuterar relationen mellan könen.93 

I målningen Hopp Grålle, år okänt (bild 12) sitter en pojke och en flicka på en trähäst. 

Precis  som i  många  andra  målningar  visar  Malmström på  barn  i  som tränas  inför 

vuxenlivet, men också pojkar och flickors olika roller. Pojken sitter främst med säker 

min på hästryggen och viftandes med hästpiskan. Bakom honom, i skym undan tittar en 

flicka ängsligt fram. Genom barnens klädedräkter visar Malmström på barnens status. 

Flickan är lätt klädd i en kortare klänning och barfota, vilket visar på hennes sårbarhet. 

Pojken  däremot  bär  mössa,  kängor  och  långbyxor  med  hängslen  vilket  gör  att  jag 

uppfattar honom som om han äger situationen. På det här sättet kom Malmström även 

senare att diskutera barnens könsroller.94

90 Ibid, s. 211.

91 Ibid, s. 212.

92 Ibid, s. 233.

93 Ibid, s. 202.

94 Ibid, s. 210.
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5 Avslutande diskussion

I min diskussion har jag haft Kårelands påstående i åtanke, ”Varje epok skapar sin bild 

av Rousseau”. Min frågeställning var huruvida jag fann tydliga tecken på barnet och 

den enade familjen à la Rousseau i svensk konst från seklet 1800-1900. Ett initialt val 

blev  att  diskutera  utifrån  ett  genusperspektiv  då  jag  sökte  könsrollerna  i  konsten. 

Intressant var också de kvinnliga respektive manliga konstnärernas förutsättningar. 

Det  blev  mycket  tydligt  att  konstnärerna  Carl  Larsson,  Jenny  Nyström,  Amalia 

Lindegren  och  August  Malmströms  vurmade  för  barnen.  Konstnärerna  Larsson, 

Nyström och Malmström illustrerade också för barn till böcker, skrifter och tidningar. 

Nyström lämnar den konstnärliga banan, för sina uppdrag som illustratör.  Hennes syn 

på barnet, men framförallt hennes arbete och engagemang för barnen är epokgörande – 

en syn på barnet à la Rousseau.

Under arbetets gång blev det ändå viktigt att även se på konsten utifrån ett marxistiskt 

perspektiv då konstnärernas gestaltning ofta visade på klasstillhörighet. Porträttbruket i 

Sverige fram till 1850-talet hade främst hörde hemma i samhällets övre skikt, hos adeln, 

högre borgerskapet och prästerskapet. På 1800-talet fanns i hela Europa en önskan att 

värna  om det  egna  landets  egenskaper  och  traditioner  -  nationalromantiken.  Många 

motiv hämtades från de lägre ståndens vardag – allmogen. Det är också nu som de lägre 

ståndens gestaltas.  I  Sveriges hämtades fler  av motiven från området kring Dalarna. 

Konstnärerna fann sina motiv i det typiskt svenska och det folkloristiska med personer i 

landskapsdräkter. Malmström och Lindegren hämtar nästan uteslutande motiv med barn 

från allmogen. 

Larsson visar sitt hem och sin familj i sin konst. Här finns fadern och moderns finns 

med, likaså det lekande barnet. Det lär vara så att Larsson ville göra upp med sin egen 

barndom som var  fattig.  Genom sin konst  visade han hur viktig  en enad familj  för 

honom. I  hemmet fanns utrymme för barnens fritid och närhet till  båda föräldrarna. 

Larsson hade sin ateljé i hemmet och var på det viset nära i sin roll som far, men också 

som konstnär där motiven, främst hans barn. 

En ny penningstark klass träder in på scenen i samhället,  borgligheten. Deras inträde i 

samhället visade på att de ekonomiska förutsättningarna hade förändrats.  Det här får 
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mig att  fundera på Carl  Larssons konst  utifrån Antonio Gramscis  formulering kring 

marxistiskt teori. Gramsci menar att en ideologi är en del av hela samhällsstrukturen. Ur 

ett  marxistiskt  perspektiv  är  konst  en  slags  ideologisk  form,  ett  verktyg,  som kan 

användas  av  en  dominant  grupp för  att  exempelvis  vidmakthålla  den egna  klassens 

fördel.  Larsson kom att  vara en del av det nya,  vilket  får  mig att  fundera över  om 

Larsson genom sin konst, utöver familjelyckan, ville visa på den nya status han erhållit. 

Likaså kan en ”revolutionär” grupp använda konsten för att underminera en dominant 

grupp.95 Är  det  vad  jag  kan  se  i  Malmströms  bilder,  i  hans  gestaltningar  av  barn? 

Malmström agerar samhällskritiker i Herrns och fruns marknadsresa. Målningen visar 

på orättvisorna, skillnaderna som finns mellan de olika klasserna.

95 9

 D’Alleva Anne, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2005, s. 50-52.
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6 Sammanfattning

Huruvida Rousseau idéer när den enade familjen,  faderns,  moderns och barnets  roll 

påverkat konsten är svårt att säga. Upplysningsfilosofernas skrifter var på franska, det 

tar naturligtvis tid att översätta, sprida och implementera idéer i ett annat samhälle. Inte 

ens  i  Frankrike  då  Rousseau  presenterade  de  nya  idéerna  blev  de  inte  en  social 

verklighet eftersom de inte blev allmänt accepterade. Det vore fel av mig att hävda att 

upplysningsfilosoferna  inte  påverkat  konstnärerna  och  barnet  i  konsten  under 

sekelskriftet i Sverige då konsten visar tydligt på en annan syn på barnet än tidigare. 

I Sverige fick Rousseaus idéer stor draghjälp av Ellen Key som i mångt och mycket 

delade  hans  teorier.  I  boken  Barnets  Århundrade,  i  kapitlet  Barn-  och  moderskydd, 

skriver hon om de olyckor som kan drabba barnet om modern brister i sitt moderskap, 

både innan, men också när barnet är fött.  Key diskuterar moderns och faderns roll i 

familjen. Om barn lämnas ensamma hemma när modern tvingas ut i förvärvsarbetet kan 

barn  skada  sig  eller  råka  illa  ut.  Hon  fortsätter  att  kvinnans  utearbete  medför  att 

vanvårdat hem. Moderns vanvård av hemmet kunde medföra till att mannen sökte sig 

bort från hemmet och hamnar i osedlighet och dryckenskap vilket kunde resultera i att 

barnet  växte  upp  i  onda  föredömen.  Key  målar  i  kapitlet  Uppfostran  i Barnets  

århundrade II,  1927 upp de bästa förutsättningarna för att barnet ska kunna utveckla 

godhet,  arbetslust  och  enkelhet.  Att  få  ta  del  av  hemmets  vardag  och  fest  likaså 

hemmets sysslor och nöjen. En plats där fadern, modern och barnet tilldelas frihet och 

förtrolighet,  men gärna hjälper varandra när det  behövs.  Där får  individualiteten sin 

rätta frihet.

Konsten  bör  ses  som  en  spegelbild  av  sin  tid  och  naturligtvis  påverkas  den  av 

företeelser i samhället. Det fanns ett gediget intresse för svensk tradition hos samtliga 

konstnärer, att gestalta det unika som fanns i landet, vilket egentligen var ett europeiskt 

fenomen.  Intresset  för  det  fornnordiska  och  allmogen  med  sina  traditioner  och 

folkdräkter var ett populärt motiv. Ett samhälle i förändring med en större acceptans för 

genrekonsten  och ett  akademimåleri  på  tillbakagång både  beträffande  motivval  som 

storlek. Det uppstod en ny köpstark grupp i samhället,  borgligheten, som genom sin 

köpkraft  styrde motivvalet där allmogen och barnet som motiv var mycket populärt. 
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Dessa  bilder  kunde,  genom  den  nya  tekniken,  mångfaldigas  som  enskilda  bilder, 

illustrationer  i  böcker  och  tidningar  samt  spridas  genom  vykort  till  den  stora 

allmänheten för en ringa kostnad. De konstnärer jag valt att diskutera hade ett intresse 

för barnetmotivet och familjen som enhet à la Rousseau samtidigt som de genom sin 

konst diskuterade skillnader som finns mellan stad och land, de olika samhällsklasserna 

och  könen  samt  modernitetens  framfart.  Konstnärerna  är  en  del  av  ett  samhälle  i 

förändring och genom sin konst debatterar de och tar ställning för och emot det nya. 

Mycket kortfattat, men jag tycker mig kunna se att konstnären Jenny Nyström genom 

sina illustrationer många gånger blickar framåt där barnen får stå för framtidstro. Hon 

visar  intresse  för  moderniteten  och  den  nya  tekniken  som hon flitigt  gestaltar,  men 

också själv använder. Amalia Lindegren och August Malmström målar främst allmogen 

vardag,  barn  i  agrara  motiv  och gestaltade  vad de  ansåg  var  det  genuina  i  Sverige 

samtidigt  som  de  diskuterade  klasstillhörighet,  men  också  genus.  Konstnären  Carl 

Larsson är mån om att visa upp sitt hem och sin familjelycka samt bekräfta sin egen 

nyvunna klasstillhörighet, borgligheten. 

Ovan nämnda konstnärers konst mångfaldigades, spreds och blev mer lättillgänglig för 

nya grupper av köpare. Man kan betrakta konsten såsom Lukács definierar den, som en 

ekonomisk  produkt  där  det  är  kapitalet  som  väljer  motivet  inte  konstnären  eller 

samhället. I ett kapitalistiskt samhälle kan ett föremål, i det här fallet konsten, endast 

förstås  utifrån  dess  värde  i  pengar,  prestige  och  symboliskt  värde.  Vad  som skulle 

gestaltas bestämdes av den nya köpstarka klassen, borgarklassen som genom kulturell 

praxis stärkte sin dominanta roll och satte normer för hur man skulle se på omvärlden. 

Detta  i  enlighet  med  Gramscis  förklaring  på  hegemomi,  vilket  betyder  att  genom 

kulturell praxis förstärkte borgarklassen sin dominanta roll och övertalade andra klasser 

att  acceptera  rådande  moral,  politik  och  kulturella  värden.  Förutom den  förändrade 

maktstrukturen i  svensk konst  under sekelskiftet  1800-1900 kan också se  tecken på 

Rousseaus syn på barnet och den enade familjen i konsten, de nya ideologiska tankarna 

kring könsroller varför jag hävdar att teoriernas infallsvinklar kompletterar varandra.
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