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Abstract: 
This essay accounts for  the lives of atist  couple Carolina  Benedicks Bruce (1856-1935) and 

William Blair Bruce (1859-1906). The perspective emerges from  both  Griselda Pollock’s 
theories on female artists as from Yvonne Hirdman’s gender contract. The essay  is made 
out in  the form of  a biography, with  focus on  aspects of  gender  roles, class and identity. 

The material  consists of letters  written  by the couple and their families, as well  as Caroli-
na’s diaries.

   Carolina  Benedicks Bruce was born into the wealthy  Benedicks family  from  Stockholm 
and Gysinge. At Grez she met William  Blair Bruce in  1885. William was born  in  Hamilton, 
Ontario, Canada, and was sent to France by  his family  for artistic education in  his twenti-

es. They  built a home together at Gotland; Brucebo. They  conducted themselves liberally 
to the current norms of  gender roles, class and identity  aspects of the time. They created 

their own path, to be able to do what they were passionate about.
 
Keywords: Artist couple, Carolina Benedicks, William  Blair Bruce, gender roles, identity, 

class, self-fulfilment, art, impressionism, the turn of the century, 1800s. 



”Well the fact is  do you see  [...], that he is  a real artist or ”heartist” 

then he puts his heart in to it, that is true.”1 

Carolina Benedicks till sin svärmor 1892. 

1 Benedicks Bruce, Carolina, till Blair Bruce, Janet, 19 september år 1892. Bruce-samlingen. AGH.



Fig. försättsblad: Carolina i ateljén med 
skulpturen L’Obsédé, i Paris år 1899. 
William med målningen Våren, på Gotland 

ca. år 1902. 



Förord

Mitt första  möte med paret  Benedicks Bruce var genom  min  utbildning  på  Före-
målsantikvarieprogrammet vid Uppsala  Universitet  Campus Gotland.  Vid ett fler-
tal tillfällen  fick  vi studenter  möjlighet att  studera  olika  objekt i  parets hem  Bru-
cebo på  Gotland. Ett hem  som  är  återställt  i så  nära  ursprungsskick som  är  möj-
ligt.  Ett  intresse för  paret skapades omgående och genom  min, från  tidigare,  kan-
didatexamen  i konstvetenskap såg  jag  en  möjlighet att  specialisera  mig på  parets 
liv,  konst  och hem. Deras liv  faller  in  under  en  period i  konst- och  kulturhistorien 
som jag hyser stort intresse för. 
 
Art  Gallery  of Hamilton  (AGH), konstmuseet i William  Blair  Bruce’s hemstad 
Hamilton,  Kanada,  grundades på  Williams konst  efter  hans död. År  2014  firade 
de sitt  100-års jubileum  genom  separatutställningen  Into  the  light: The Paintings 
of William  Blair Bruce (1859-1906).  Under hösten  år  2013  fick jag möjlighet  att 
under tre  månader  vara en del  i produktionen  av  utställningen och  tillhörande 
katalog  på  AGH som  Curatorial  Intern.  Min  främsta  uppgift  var att  studera  och 
översätta  Carolina  Benedicks almanackor  och  genom  dem  bidra  med uppgifter 
om  parets gemensamma liv.  Jag  kartlade även parets resor  och  olika  hem  genom 
almanackor  och  brev.  Jag  fungerade som  Tobi  Bruces assistent. Hon  är  intendent 
på AGH och var  ansvarig  för  utställningen  och  katalogen.  Jag bistod även  med 
uppgifter till  Arlene Gehmacher,  vilken  är  en av  kapitelförfattarna  i katalogen,  i 
sakfrågor om  paret.  Dessutom  gjorde jag  viss faktamässig  korrekturläsning  av 
andra kapitelförfattares artiklar.

Arbetet: Heartists  - Om  konstnärsparet  Carolina Benedicks  Bruce  & William 
Blair Bruce,  med inriktning på könsroller, klass  och identitet är  nästa steg i 
forskningen  om  paret.  Det  är  inte bara  min  fördjupning  i parets historia  och  pro-
duktion utan  också ett bidrag  till och  ett perspektiv  på  den befintliga  konsthisto-
rieskrivningen. Speciellt den som rör kvinnliga konstnärer och konstnärspar. 

Tack till
Brucebostiftelsen. I synnerhet Susanna Carlsten.

Art Gallery of Hamilton. I synnerhet Lela Radisevich och Tobi Bruce.  

Författaren, maj 2015. 
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I.  Arbetets ramar

I kapitlet presenteras de utgångspunkter arbetet har genom empiriskt material, 
metod,  teori och frågeställningar. Här redovisas  också den forskning som finns 
på ämnet och angränsande ämnen för att sätta in arbetet i ett sammanhang. 

Syfte och problemformulering
Syftet med undersökningen är inte  bara  att  kasta  ljus på ett åsidosatt  och  för  den 
breda massan bortglömt konstnärspar  och  skriva  deras livshistoria: Carolina  Be-
nedicks Bruce och  William  Blair  Bruce (härefter  Carolina  och William).  Avsikten 
är  likväl att  skapa  perspektiv  på  det som  är  känt  om  konstnärspar  och  dess tillhö-
rande könsroller  från  tiden.  Det  kan  ses som  ett  problem  att mycket  av  den litte-
ratur  som  idag  finns om  konstnärspar  och  kvinnliga  konstnärer  från  samma  tid 
handlar om  en  kamp.  Kampen mellan  att som  kvinna förverkliga  sitt  konstnär-
skap eller  vara  en god hustru  och  mor  är det  som  hela  tiden  beskrivs.  Det  ter  sig 
som  att  kvinnor ofta fick välja mellan  att  lyckas som  konstnär  eller  hustru  och 
framförallt  mor. För  många  var  det  en  kamp om  att vara  kvinna och  konstnär  el-
ler kvinna  eller  konstnär.  Mannen var lika  med både konstnär, man, far,  bohem 
och geni och kunde växla mellan rollerna efter behag.
 Syftet med arbetet  är  inte att jämföra  paret  Benedicks Bruce med andra  konst-
närspar  vid tiden då  det i sig  skulle kräva  ett  eget  arbete av  minst samma  storlek. 
Det anses som ett ämne för fortsatt forskning.
 Det  som  gör paret  Benedicks Bruce unika i relation  till  de flesta andra konst-
närspar  var  att de aldrig fick  några  barn.  De behövde alltså  inte  på  samma sätt 
följa  samhällets normer  om  hur  familjen  skulle skötas.  Carolina  var dessutom 
från  födseln  ekonomiskt  oberoende och en  del av  det  svenska  samhällets högsta 
skikt. Hon var den som enligt klasshierarkin gifte ner sig.
 Här  avses ta  reda på  hur  deras könsroller  tedde sig.  Kunde (valde) de båda  ar-
beta  som  konstnärer i likvärdig  utsträckning  eller  kan  man  se att en  fick mer fri-
het  att utvecklas än  den andre? Hjälpte den  enda  den andre mer  eller  var  stödet 
för varandra jämställt? Vilken identitet intog var och en av dem?
 Vidare är  också  syftet  med arbetet  att  skriva  parets biografi i den  mån  arbetets 
omfång tillåter.  Någon biografi över  paret finns inte sedan  tidigare och  det  är  där-
för av intresse att en sådan görs. 

8



Hypotes
Hypotesen  för  arbetet  är  att  paret Bruce intog  roller  i äktenskapet  vilka skiljer  sig 
från  den  rådande normen.  Mannen som  det konstnärliga  geniet  odlades under 
nationalromantiken  och här  påstås att  Carolina  aktivt  hela  tiden  arbetade för  att 
skapa William  som  den  stora konstnären. För  att  lyfta William  som  konstnär  kan 
hon medvetet ha  satt  sitt  egna  konstnärliga  arbete delvis eller  helt  åt sidan.  Wil-
liam  var  inte den  kända  svenska manliga  konstnär  som  de flesta  andra  kvinnor i 
konstnärspar  i  deras närhet  gifte sig  med. Var  Carolina tvungen  att  som  en social 
strategi arbeta  för Williams erkännande för  att  lyfta  sig själv? Hon  var  den  som 
gifte ner sig enligt klasshierarkin. 

Frågeställningar
De frågeställningar som arbetet främst ämnar besvara är: 
❱ Hur levde de sina liv? 

❱ Hur  ställde de sig  till klass, identitet, könsroller  och  de normer  som  rådde vid 
tiden?

❱ Hade de en relation av  kamratskap och  jämlikhet  eller  var  någon  mer  dominant 
i yrkesliv så som i privatliv? 

❱ Åsidosatte någon av parterna sitt konstnärskap för att lyfta den andres arbete? 
Hur gjordes det i så fall?

❱ Var  Carolina  tvungen  att  som  en  social  strategi arbeta  för  Williams erkännande 
för att lyfta sig själv?

Metod och material

Biografisk metod
Biografin  som  vetenskaplig  metod är omdebatterad. Biografins låga  status i ve-
tenskapliga  sammanhang  grundas i det  på  1950-1970-talens framväxande mer 
strukturaliserade synsätt, där  den övergripande strukturen  var  viktigare än  den 
enskilda  individen. I extrema  fall  ansågs den  enskilda individen  inte ha  någon 
som  helst  betydelse för  den  historiska utvecklingen. Kollektivet  och de ekonomis-
ka  lagarna  var den övergripande strukturen som  ansågs styra  allt,  samhället  in-
klusive den  enskilda  individens agerande.  Författaren Georg Nowack menade att 
”no individual,  however  talented, strong-willed or  strategically  situated can alter 
the main  course of historical development, wich  is shaped by  supra-individual 
circumstances and forces.”  Nowack  menar  alltså  att  förintelsen  skulle  ha ägt rum 
även om  de kända initiativtagarna  inte hade funnits,  att  samhället  skulle skapat 
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andra  i deras ställe.  Med ett  sådant exempel med en  så  stark bakomliggande ideo-
logi  är det  möjligtvis lättare att ta  till  sig  vad Nowack  menar. Hur skulle det istäl-
let vara med exemplet Astrid Lindgren. Om  hon  inte hade funnits, hade samhället 
kunnat  forma en  annan  till att  komma på Pippi Långstrump och  bli  hela  världens 
symbol för barns rättigheter?2 
 Biografin  har  också  blivit kritiserad för  att  ha  varit  för  enkel och  given  i sina  
avgränsningar  samt att  resultaten  inte skulle vara  av  allmänt  intresse. På  senare 
år  har  dock en  vändning skett och  intresset  för  individer  och  personhistoria  har 
ökat. 
     Att säga att samhället  är  den  styrande faktorn  över  individen  som  en  envägs-
kommunikation  framstår  här  som  halva sanningen. Individen  formar  likväl  kol-
lektivet och  strukturen.  Individen  påverkar  strukturen  och  strukturen  påverkar 
individen  i en  oändlig  cirkulation.  Liksom  i  var  vetenskaplig  studie handlar  det 
om  vilka  frågor  som  ställs till  materialet. En  biografi kan mycket  väl vara  likt en 
krönika  eller en  berättelse som  beskriver en människas liv.  Det  kan  dock  också 
med rätt  perspektiv  beskriva  hur  just  en  enskild person  påverkade sin  samtid på 
ett  speciellt  sätt,  något som  kan  ha  lett till en  strukturell  förändring.  Biografin  är 
också  ett  hjälpmedel i att studera  strukturer  och  maktförhållanden  samt normer  i 
historien.  Eftersom  en person  är både en  individ men  också  en del  av  kollektivet 
kan man se  samhället genom  hen.  Med biografin  kan  alltså  både individen  och 
samhället studeras.3 
     Börje Björkman  skriver under rubriken  ”Perspektiv  roller och identiteter.  Om 
den biografiska konstruktionen av  ett liv” vad en biografi bör  innehålla; 1. ”fylli-
gaste möjliga  personbeskrivning”  och 2.  ”en väl  sammankopplad , relevant  tids-
analys.”  helst  också  med en  omfattande analys av  personens inre liv, tankar  och 
känslor. För  att  kunna göra  det  krävs dock ett rikt  källmaterial,  vilket  i  sin  tur 
kräver  att personen  ifråga lämnat ett  stort  eftermäle av  personliga dokument, 
möjligtvis att  någon  i personens närhet  bevarat  dem.  Det  krävs alltså att  personen 
själv  eller  en  i dess närhet  anser  att personen  är  av  sådan betydelse att  dokumen-
ten  ska  sparas till  eftervärlden.  Enligt  Björkman  är  det  mycket tveksamt om  den 
”vanliga människans” biografi någonsin skulle kunna skrivas. 4 
     Det  som  gör den här  biografin  vetenskaplig är dess teoretiska utgångspunkter. 
Den  här  biografin stämmer överens med det Björkman  säger  om  ”den vanliga 
människan”.  I det här  fallet  beskrivs inte två ”vanliga  människor”. Carolina  och 
William  hade möjligheten  att  leva  ett liv  i ekonomisk  frihet.  De fick  ägna  sig  åt  det 
de älskade mest  i livet: konsten. De kunde resa  och  upptäcka  nya  platser.  De kun-
de fortbilda  sig och  delta  i samhällets absolut högsta  samhällsskikt. Inte minst 
Carolina  påverkade samhället genom  kampen  för  kvinnlig  rösträtt,  engagemang  i 
lottakåren och annat ideellt  arbete. Samtidigt levde de i  en  tid fylld av  sociala 
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konventioner.  Samhällets strukturer  påverkade paret  men  paret  kan  också  ha  på-
verkat strukturerna.     
 

Arkivstudier
Det  huvudsakliga  materialet  till  det här  arbetet  utgörs av  brev.  Brev  som  är  av-
sedda  för  avsändare och  mottagare och  alltså  inte är  menade att  läsas av  någon 
annan  och  har ofta  ett  väldigt internt  innehåll. Att  läsa  andra människors konver-
sationer  kan  ge upphov  till misstolkningar. Uttryck,  känslobeskrivningar  och 
återkopplingar  till  tidigare konversationer, skriftliga  som  muntliga,  kan  uttalas på 
ett  sätt  som  gör  det  svårt  att  förstå  vad som  menas nu över hundra  år  senare, och 
av  en  tredje utomstående part. Det är  naturligtvis också helt omöjligt att  genom 
brev få hela bilden av en person. 
 I tidigare publicerat material  om  paret  har  jag  vid ett flertal tillfällen  hittat fel-
aktigheter  som  kommit  ur  feltolkningar  av  breven. Under  det  här  arbetet har 
noggranna  studier  gjorts för  att  minimera  risken  för  liknande misstag.  Breven 
som  används i arbetet  har  lästs ett  flertal gånger  i  detalj.  Korrespondens mellan 
William  och  Carolina  har lästs löpande,  alltså i stort  sett  vartannat brev  från  Ca-
rolina och  vartannat  brev  William  för  att  kunna  följa  den förda konversationen. I 
bland har  också  en  eller  flera andra  parters brev  tagits med i konversationen  för 
att få  en  bredare bild om  någon  händelse.  Ett exempel på  det  är  under  Williams 
sjukdomstid i Kanada år 1886.  
 Anledningen  till  den frekventa  användningen  av  citat  beror  på att det  i  arbetet  
anses viktigt  att  låta brevskrivarna  tala  för  sig  själv.  Citaten  är  också  den  viktigas-
te delen i att stödja arbetets slutsatser. 
 Den  största  delen  av  arbetets material är  hämtat från arkiv.  Det  huvudsakliga  
arkivet  är  Brucebostiftelsens arkiv  på Gotland (vilket  i  noterna markeras med 
”Brucebostiftelsen”).  En stor  del  av  materialet  är  också hämtat från samlingen 
över  William  Blair  Bruce i arkivet  på  Art  Gallery  of Hamilton  i  Ontario, Kanada  (i 
noterna  markeras de med ”Bruce-samlingen  AGH”). Materialet  består  av  korre-
spondens och almanackor. Vad det gäller  korrespondens,  d.v.s brev  och  telegram 
internt  mellan  paret  Benedicks Bruce samt mellan  paret och  deras släkt  och vän-
ner, täcker  de i tid åren  mellan  1881-1935  med den största  koncentrationen  på 
åren 1885-1906  (tiden  för  parets relation).   Korrespondensen  till  Williams 
föräldrar  och släktingar, samt några  vänner  återfinns i Kanada  medan resterande 
återfinns på Brucebo. 
    Under hela sitt liv  gjorde Carolina  anteckningar i  sina  almanackor.  Alma-
nackorna  ger  en  god bild av  det liv  hon  levde från  tretton  års ålder,  med undantag 
för  vissa  år.  Samtidigt  är  de dagliga  korta  anteckningarna bara  nålmarkeringar  i 
hennes liv. De är  detaljer  ur  hennes liv  men  ger  inte hela  bilden. Att lägga  hela 
bilden skulle kräva mycket tid och forskning. 
 De almanackor  som  ingår  i materialet  är  förda av  Carolina  åren  1870-1882  
samt 1886-1935  med undantag för  1890. Almanackorna  återfinns i  Brucebostif-
telsens arkiv. 
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Då det finns ett stort  empiriskt material  i  form  av  korrespondens är  det  viktigt  att 
det  avgränsas,  vilket har gjorts dels genom  att  lägga  störst  fokus på  vissa  år  men 
också  vissa  avsändare. Störst fokus har  legts på  korrespondens paret  emellan. I 
andra  hand korrespondens mellan  paret  och  Williams familj då  de breven  är 
transkriberade och  strukturerade.  Brev  från  paret till  och  från  Carolinas familj 
har  använts i  vissa  unika  fall då information om  en  speciell händelse sökts.  Den 
korrespondensen  utgör  stora  volymer  som  tar  tid att  läsa  då  de inte är  transkribe-
rade. Ett arbete som hade tagit för lång tid i det här fallet. 

  Tyngdpunkt ligger  i arbetet på  det  som  anses relevant  att  med hjälp av  den  

teoretiska  ramen diskutera  och  redovisa. Parets konst  analyseras eller  redogörs 
inte  för  i detalj,  det skulle kräva  en  egen  uppsats.  Det  är  deras liv  som  konstnärs-
par och de roller som därtill kommer som arbetet avser studera.

Forskningssammanhang

Carolina Benedicks och William Blair Bruce
Någon  regelrätt  forskning, dvs.  vetenskapliga  artiklar  samt avhandlingar, finns ej 
publicerad vad det gäller  Carolina  eller  William, varken  var  för  sig  eller  som  par. 
Art  Gallery  of Hamilton (AGH) har  gett  ut  några publikationer  om  William. Wil-
liam  Blair Bruce: Painting for Posterity  av  Arlene Gehmacher,  intendent  på 
Royal  Ontario Museum  i Toronto,  är  en del i en serie böcker  i utbildningssyfte om 
konsten  på  AGH.  Texten  kretsar  kring Williams konstnärliga  produktion, kana-
densiska  omdömen och  bildandet  av  AGH genom  Williams verk. Den  listar  också 
de trettiofem verk som ingick i samlingen på AGH vid publiceringen år 2000. 5 
 År 1982  publicerade Joan Murray,  konsthistoriker  som  arbetat  på  flera  av  Ka-
nadas största  konstinstitutioner  som  Art  Gallery  of Ontario,  Toronto och  The Ro-
bert  McLaughlin  Gallery  i Oshawa, Williams brev  hem  till Kanada under  namnet 
”William Blair Bruce.  Letters home,  1859-1906: The letters  of William  Blair Bru-
ce”. Boken  innehåller  en  transkribering  av  breven  från  William  till  föräldrarna, 
systern  och några  enstaka andra släktingar  och  vänner.  Breven  föregås av  en  in-
troduktion  med en resumé av  Williams liv  och  produktion i korthet  skriven  av 
Murray. 6     
 Det  senaste och mest  genomgående verk  som  berör  William  är  utställningska-
talogen till  utställningen  med samma namn: ”Into  the Light: The paintings  of 
William  Blair Bruce (1859-1906)”. 7 Utställningen visades på Art  Gallery  of Ha-
milton  under år  2014  och  jag bidrog  i genomförandet genom  att  kartlägga  paret 
Benedicks Bruce resor med mera.  
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5 Gemacher, Arlene, William Blair Bruce - Painting for Posterity. Art Gallery of Hamilton. 2000.

6 Murray, Joan, Letters home: 1859-1906, The letters of William Blair Bruce, Prenumbra Press, Moonbeam 
Ontario Canada, 1982.

7 Bruce, Tobi (red.) Into the Light: The paintings of William Blair Bruce (1859-1906), Art Gallery of Hamilton, 
Hamilton 2013.



Katalogen  tar  avstamp i  Williams konstnärliga  produktion  och  redogör därifrån 
för  hans liv.  Att  Carolina  också  är  omskriven  i katalogen är  självklart.  Katalogen 
är  skriven  av  sju  olika  kanadensiska  och amerikanska  konsthistoriker  där  Tobi 
Bruce är  huvudförfattare. Katalogens texter  inleds med en resumé av  Williams liv 
och  är  sedan  indelad i  kapitel  om  Barbizon,  Giverny,  Grez-sur-loing, porträtten av 
Carolina  samt  målningarna  av  indianer  i Kanada.  Katalogen  ställer  inga  fråge-
ställningar  och  problematiserar  inga  teman  men  den  ger  ändå  den  hittills bästa 
bilden  av  Williams liv  och  skapande. Den framställer William  som  en  hårt  arbe-
tande konstnär som  levde helt  och  hållet  för  skapandet  och närheten  till  naturen. 
I kapitlet  ”My  sculpture queen: Caroline Benedicks as Bruce’s subject”  redogör 
Arlene Gehmacher  för  och  tolkar  de portätt  William  gjort av  Carolina. Likt kata-
logen  i  stort  handlar  det mycket om  just  tolkningar  av  verken  utifrån  parets sam-
tid och  liv.  Märkväl att  det är  en  utställningskatalog och  det då är  verken  som  i 
det  fallet är  i  fokus.  Utställningen i sig  var i stort  sett fri  från  text  där  verken  fick 
tala för sig själva. 
 Gehmachers kapitel anses här  som  speciellt  viktigt  för  arbetet eftersom  det  tar  
upp Williams bild av  Carolina. I vilket  fall Gehmachers tolkning  av  den.  Carolina 
porträtteras ofta  av  William  i rollen  som  konstnär, samtidigt som  en  modern 
kvinna. Hon  ses arbetande eller  ofta  läsandes med en  självsäker  kroppshållning.   
 Det  är inte konsten  som   ska  analyseras i mitt arbete, men  Gehmachers tolk-
ning är här  en  viktig  del för  att  förstå  deras partnerskap.  William  verkar enligt 
Gehmacher  ha  hyst  stor uppskattning för  Carolinas identitet  som  professionell 
skulptris.  Han kallade henne för hans egna ”sculpture queen”.  Hans kärlek för 
Carolina  och  respekt  för  henne som  kvinna,  konstnär och  fru,  samt synen  på  dem 
som  ett  jämlikt par  är något Gehmacher  tolkar  ur  porträtten, med hjälp av  brev 
paret emellan. 8 

What is  apparent, though, is that Bruce took pains to invest these 
portraits with  a  modicum  of  his self. He used portraiture not  only  as a 

mode to understand Caroline and articulate her various identities, but 
also as a means to negotiate his own - as artist as well as  confidant and 

husband. Caroline may  have been his queen, but she was also his 

subject.9            

När  William  målade porträtt  var  oftast Carolina  den  som  porträtterades. Carolina 
var ofta fysiskt tillgänglig, men likväl känslomässigt nära. 
 Gunvor  Bonds skrev  år  1977  på  Stockholms Universitet  en  c-uppsats i  konstve-
tenskap vid namn  William Blair Bruce,  Carolina Benedicks  och  Brucebo.  Upp-
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8 Gehmacher, Arlene ”My sculpture queen”: Caroline Benedcicks as Bruce’s subject i: Bruce, Tobi (red.) Into the 
Light: The paintings of William Blair Bruce (1859-1906), Art Gallery of Hamilton, Hamilton 2013. [s.177-185.] 
s.178-185.

9 Gehmacher, 2013.  s.185.



satsen  vilken  främst  bygger  på Carolinas almanackor  ger en  resumé av  parets liv 
men berör sedan mer ingående själva huset och dess olika rum. 10 
 Beträffande Carolina  finns några  populärvetenskapliga  artiklar  samt  en stu-
dentuppsats publicerade: 
 Sandra  Åberg  skrev  år  2009  en  kandidatuppsats i kulturvård på  Högskolan  på  
Gotland vid namn Carolina Benedicks  Bruce  och Burmeisterska huset där  hon 
redogjorde för  Carolinas räddningsauktion  för  att bevara  det  kulturhistoriskt 
värdefulla Burmeisterska huset i Visby på 1900-talets början. 11     
 Hanne Ödin  skrev  år  1990  i Gotlands Fornvänners årsbok ”Gotländskt arkiv” 
artikeln ”Caroline Benedicks  Bruce: skulptris  och akvarellist”.12  Gun  Westholm 
skrev  2009  i  ”Gotländskt arkiv  - Kvinnfolki - en helt annan historia” en  kortare 
text  om  Carolina.13 Även  i Gotländska föregångskvinnor finns artikeln  av  Inge-
borg  Lindegård Carolina Benedicks-Bruce: konstnärinna, rösträttskvinna, 
försvarsvän”.14  De tre artiklarna  ger  en  sammanfattning  av  hennes liv, främst 
med inslag från hennes konstnärsskap och  med inriktning  på hennes Gotlands-
främjande handlingar. Det  finns även  kortare artiklar  eller texter  i andra  got-
ländska  antologier.  Endast  Gunvor  Bonds har skrivit  om  Carolinas liv  innan 
Konstakademien och ingen sätter in henne i en vidare kontext. 

Konstnärspar
Om  konstnärspar  finns en  svensk  avhandling av  Ann-Catrine Eriksson  vid Umeå 
Universitet ”Rummet som  konstverk: om  konstnärsparet Charles Rennie  Mack-
intosh och Margaret Macdonald”. 15 
 Avhandlingen är i  det  här  fallet  intressant då  den fokuserar  mycket på paret  
Machintosh och  Macdonalds roller  ur  ett  genusperspektiv.  Eriksson har  genom 
parets interiörer analyserat hur  parets samarbete tedde sig  med utgångspunkt  i 
feministiska  forskares arbete så  som  Griselda Pollock och  Yvonne Hirdman, vil-
kas teorier  också ligger  till  grund för det  här arbetet. Eriksson  påvisar  hur  Ma-
chintosh  blivit  hyllad som  den  store konstnären och  arkitekten  medan  Macdonald 
fått  stå  i skuggan av  honom. Att hon  inte arbetade med någon annan  än sin  man 
gjorde att  hon  inte kunde skapa  sig ett  erkännande utanför  familjekontexten. Ha-

14

10 Bonds, Gunvor, William Blair Bruce, Carolina Benedicks och Brucebo. Uppsats i Konstvetenskap. Stock-
holms Universitet, Stockholm 1977. 

11 Åberg, Sandra, Carolina Benedicks-Bruce och Burmeisterska huset. Uppsats i Kulturvård. Högskolan på Got-
land. Visby, 2009.  

12 Ödin, Hanne, Bruce, Caroline Benedicks, Caroline Benedicks Bruce: skulptris och akvarellist, Gotlands forn-
sal, Visby, 1990.

13 Westholm, Gun, Carolina Benedicks Bruce 1856-1935 i: Pettersson, Ann-Marie (red.), Kvinnfolki: en helt 
annan historia, Gotlands museum, Visby, 2009.

14 Lingegård, Ingeborg, 'Carolina Benedicks-Bruce: konstnärinna, rösträttskvinna, försvarsvän', Gotländska 
föregångskvinnor : del III., S. 45-50, 1990.

15 Eriksson, Ann-Catrine, Rummet som konstverk: om konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Marga-
ret Macdonald, Institutionen för konstvetenskap, Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 2003,Umeå, 2003.



de hon  arbetat  med någon annan  hade hennes konst kunnat  bli  något annat  än 
hennes mans egendom. Då hade Macdonald enklare fått stå för sig själv. 16  
 På  ämnet  konstnärspar  finns i övrigt  en del biografiska  verk  och  antologier  
som  i sammanhanget  är  intressanta  då  de bidrar  med den  bild som  ges av  konst-
närspar  i  stort. 17 De handlar  om  kvinnliga konstnärers ambivalens i parrelationer 
där  de å ena  sidan  skulle fungera  som  hustru  och  mor  och  andra  sidan  hade viljan 
att fortsätta  vara  konstnär. Vissa  lyckades mer  än  andra  att  kombinera  de båda.   
 Det  som  måste  tas i beaktande är  också  vilken  roll bilden  som  eftervärlden  
skapat  genom  historieskrivningen  har  för  kvinnliga konstnärer i  par.  Kvinnorna 
kan mycket  väl  varit lika  aktiva i  sitt konstnärskap efter  giftermålet, vi  har  bara 
glömt att  berätta  om  det. Om  ingen berättar  om  Karin  Larssons textilkonst  finns 
den  då? Eller  blir  hon  bara en  del  av  sin makes konst? Just det är något som  påvi-
sas i Erikssons avhandling.  Macdonald arbetade tillsammans med sin  make men 
det var främst han som uppmärksammades som den store konstnären. 
 Katalogen  till  utställningen  Konstnärspar kring sekelskiftet 1900 från  Natio-
nalmuseum  år  2006  tar  upp sex  olika  konstnärspar  och  studerar  dem  utifrån  ett 
könsrollsperspektiv. Utställningen och  katalogen  ville medvetandegöra  hur fång-
ade vi är  i  vår  egen  tids könsnormer.   Att  tidens borgerliga  könsroller  var  tydliga 
visar  katalogen  på. Katalogen  uttrycker  dock att  kvinnorna i de sex  paren som 
den  berör,  lyckades trots normer  att kombinera yrkesliv  och  familj. De sex  konst-
närsparen  är  exempel på  hur  viktigt  samarbetet  var  för  parens kreativa  process, 
samt att hela vardagslivet hade inflytande på deras konstnärskap.18  

Kvinnliga konstnärer i Sverige
Svenska  kvinnliga  konstnärers förutsättningar  till utbildning och  arbete under 
1800-talet  är  en  viktig  del  i  det här  arbetet  för  att  förstå  de normer  som  rådde vid 
tiden. Två  titlar  har  spelat  extra  stor  roll för  den förståelsen  i  det  här  arbetet. Dels 
utställningskatalogen  och  antologin De drogo till Paris-Nordiska konstnärinnor 
på 1880-talets slut från  Föreningen  Norden i  samarbete med Liljevalch konsthall. 
Den  är  startskottet  för  litteratur  om  svenska kvinnliga konstnärer  vilka  verkade 
på 1800-talets slut.  Flera  efterkommande verk bygger  på den.  Den redovisar  de 
normer  och  sociala  konventioner  som  låg  bakom  könsrollerna.19 Även  Eva-Lena 
Bengtsson  och  Barbro Werkmästers Kvinna och konstnär i 1800-talets  Sverige 
ger  en  övergripande bild av  1800-talskvinnans förutsättningar  och  liv  som  konst-
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17 Se exempelvis: Beck, Ingamaj & Waldenström, Barbro (red.), Dubbelporträtt: konstnärspar i seklets början, 
Natur och kultur, Stockholm, 1995. Konttinen, Riitta, Konstnärspar, Schildt, Helsingfors, 1991. Fjæstad, Agneta, 
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Norrköping, 1996. Chadwick, Whitney & Courtivron, Isabelle de (red.), Significant others: creativity and inti-
mate partnership, Thames & Hudson, London, 2005 [1996].

18 Gynning, Margareta (red.), Konstnärspar: kring sekelskiftet 1900, Nationalmuseum, Stockholm, 2006 s.206.

19 Robbert, Louise & Fogelström, Lollo (red.), De drogo till Paris: nordiska konstnärinnor på 1880-talet : [16 
september-6 november 1988], Liljevalchs konsthall, Stockholm, 1988.



när.  Samhällets kontext, kvinnornas utbildning, resor, motiv,  yrkesområden, 
livsöden  och inte minst  självbild och  sammanhållning  redovisas. Bengtsson  och 
Werkmäster  är  i Sverige pionjärer  på  området och  deras verk har  stor  relevans för 
förståelsen  av  det konstnärliga landskap som  rådde i  Carolina  och  Williams 
samtid.20 
 Gällande avhandlingar  på  ämnet svenska  kvinnliga  konstnärer  finns i  konstve-
tenskapen Margareta  Gynnings Det ambivalenta perspektivet: Eva Bonnier och 
Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv  samt  Ingrid Ingelmans Kvinnliga 
konstnärer i Sverige: Women artists  in Sweden : en undersökning av elever vid 
Konstakademin,  inskrivna 1864-1924, deras  rekrytering,  utbildning och 
verksamhet. 21 I sociologi finns avhandlingen  av  Iréne Winell-Garvén; Vägen till 
Parnassen: en sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 
1864-1939.22 
 I övrigt är  Görel  Cavalli-Björkmans biografi  Eva Bonnier: Ett konstnärsliv av  
relevans för det  här  arbetet  då  den  skildrar  ett  konstnärsliv  i  nära  anslutning till 
Carolinas. Bonnier  kom  från  liknande förhållanden,  hade samma  utbildning  och 
umgicks i  Carolinas närhet  i Paris. Deras förutsättningar  kan  i  flera  avseenden 
jämföras. 23  

Konstnärskolonier
 På  ämnet  konstnärskolonier  finns två  centrala  avhandlingar; Nina  Lübbrens 
Rural artists' colonies  in Europe, 1870-1910 samt Alexandra  Herlitz Grez-sur-
Loing revisited: the international artists' colony  in a different light.24  De har  
bidragit  med förståelse kring,  de i arbetet, berörda  koloniernas uppbyggnad, 
funktion och historia. 
     

Teoretiska utgångspunkter

Kvinnohistoria
Griselda Pollocks forskning har till det här arbetet bidragit med förståelse kring 
mannen  som  norm  inom  konsthistorieskrivningen.  Hon  fokuserar  även  på hur 
konst  bedöms på olika sätt  beroende på  om  det  är  en  man  eller  kvinna som  är 
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konstnär. Kvinnors konst har konsekvent  genom  historien  bedömts som  sämre 
än männens.25 
  Att  kvinnor  har  fått ta  mindre plats i konsthistorien handlar  inte om  att  kvin-
nor,  den  som  ser  sig  som  kvinna  eller  av  samhället  klassas som  kvinna  på grund 
av  sitt  biologiska  kön  och  av  det  ingår  i en vidare social och  kulturell diskurs, på 
något  sätt  skulle vara  sämre konstnär  än en  man.  ”Felet  ligger inte i kvinnornas 
sköten  utan i samhällets institutioner  och  den utbildning de tillhandahåller”. 26   
 Kvinnliga konstnärer har  arbetat  med sämre förutsättningar  än  sina  manliga  
kollegor. De fick  exempelvis inte möjlighet  till samma  utbildning  som  sina  manli-
ga  kollegor.  På  grund av  det  tvingades många  kvinnor att  syssla med genrerna 
stilleben, porträttmåleri samt landskapsmåleri.  Genrer som  var  mindre ansedda 
och  som  inte ansågs kräva  lika  stor  skicklighet och  intellektuell kapacitet. Utöv-
arna  ansågs som  mindre begåvade om  de var  kvinnor.  I de fall där  män ägande 
sig åt samma måleri ifrågasattes inte deras prestationsförmåga.27 
 Normen  inom  konstvetenskapen  som  disciplin exkluderade väldigt  länge 
kvinnliga  konstnärer. Därför  måste vi enligt Pollock  ifrågasätta,  dekonstruera  och 
undergräva  den  vedertagna  historieskrivningen.  Vi kan inte enbart  nöja oss med 
att lyfta  fram  kvinnliga  konstnärskap och  sedan  pressa  in dem  i rådande norm. Vi 
måste vara  kritiskt medvetna  om  hur  konsthistorien  har  konstruerat  bilden  av 
konstnären  som  den borgerliga  mannen. Det  är  först när  vi är  det vi kan  utarbeta 
en annan slags konsthistoria, som inkluderar både kvinnor och män.28  

Genussystem - Genuskontrakt 
Yvonne Hirdmans genussystem  eller  genuskontrakt  är  här  viktiga  för att förstå 
våra  könsroller.  Med genus menar  Hirdman den  kunskap som  vi har  om  ”kvinn-
ligt”  och  ”manligt”,  och  det  som  skapar  de begreppen.  Vi  kan  kalla  det  för  det  som 
skapar kvinnor respektive män bortsett från de biologiska skillnaderna. 
 Genus kan  förstås som  tankefigurer  vilka  är  socialt  eller  kulturellt  konstrue-
rade av  oss människor.  Genussystem  kan ses som  en  dynamisk  struktur,  ett nät-
verk av  processer, förväntningar,  fenomen,  föreställningar  vilka  ger upphov  till 
mönstereffekter och regelbundenheter. 
 Genussystemet  är  en ordningsstruktur av  kön  vilken  är  förutsättningen för  
andra  sociala  ordningar  som  sociala,  politiska  och  ekonomiska. Genussystemet  är 
en del  i samhällets uppbyggnad. Genussystemet i  sig  är  uppbyggt av  två  bärande 
bjälkar, lagar eller logiker: 

1. Dikotomin - manligt och kvinnligt bör hållas isär och inte blandas. 
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2. Hierarkin  - Mannen som  norm.  Männen  utgör  normen  för  det  normala  och  det 
allmängiltiga. 29   
  
Var  tid och  var  samhälle  har  ett  slags genuskontrakt mellan  könen. Det innebär 
dock inte att  det  är  en gemensam  överenskommelse mellan  två gelikar  utan  det  är 
oftast upprättat av den part som definierar den andre.30  

Genuskontrakten  är  således mycket konkreta föreställningar, upp-
spaltade på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara 

mot varandra: i  arbetet - vilka redskap som  hör till  vem, i  kärleken  - 
vem  som ska förföra  vem, i  språket - hur de ska prata, vilka ord de får 

använda, - i  gestalten/ den yttre formen, vilka kläder som  är  de tillåt-
na, hur långt håret ska vara, etc etc, i en otrolig detaljrikedom.31

Kontrakten  och  föreställningarna  om  kön ärvs generation  efter  generation.  Vissa 
ändras om, några försvinner, andra tillkommer. Hierarkin består.
 Hirdman menar  att genom  att tala  i termer  som  genuskontrakt kan vi förstå  
det  osynliga  ack påtagliga  fenomen  som  reglerar förhållandet mellan  könen.  Det 
skapar  också  en  möjlighet att  fördjupa  förståelsen  kring hur  den  manliga nor-
mens dominans har uthärdats genom historien.32 
 Till genuskontraktet  hör  något som  vi här kan kalla  dans eller  koreografi.  Det  
innebär  den dans över  kontraktets gränser  kvinnor  och män  tar. Hur  långt  kan 
kontraktets gränser  sträckas för  sin  egen  förmån? Det är här  konflikter  uppstår. 
Vad är  manligt, vad är  kvinnligt och  hur  långt  kan rollerna  tänjas innan  det  ska-
pas tabu? 
  Hirdman förklarar  en  viktig  utgångspunkt  för  de skillnader i maktstrategier  
som uppkommer i och med kontraktet: frihet och symbios. 
Här  påstås att  alla  människor  längtar  efter  friheten: expansion,  ovisshet,  det 
otrygga  fria, samtidigt som  människor  längtar  efter  symbiosen: anpassningen, 
det  trygga, svarandet. Dock  har  genuslogikerna  gjort  att  friheten  varit  tillägnat 
mannen  och  symbiosen  kvinnan. ”Den manliga  friheten har  ständigt uppmunt-
rats och  expanderat, medan den  kvinnliga  symbiosen bundits av  barnafödande 
och  kontroll,  lagstiftning  och  sociala  ’seder’”.  Dock  finns längtan  efter  de båda hos 
både kvinnor och män:33

Men frihetens väktare har för kvinnor  varit män, medan symbiosens 
mål  för män  varit kvinnor. Med andra ord: könen har  fått helt olika 

ontologisk status för varandra. De har visserligen båda varit  varandras 
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möjligheter och  begränsningar, [...] men de har aldrig handlat om 
samma möjligheter eller  begränsningar. Kvinnan har varit  mannens 

symbiotiska möjlighet, men  samtidigt innebar/bär hans dominans 
över henne hans begränsningar. [...] Hans strategier  har  utvecklat den 
homosociala världen: områden där  denna konflikt inte finns, strategi-

er  för  frihet från  symbios  och  ansvar. Det skulle kunna  beskrivas som 
strategier för  att kunna  ha både friheten  och symbiosen, men  en sym-

bios under kontroll. Mannen har varit kvinnans förkroppsligade fäng-
else men/och oftast enda  frihetsmöjlighet: att via  sin symbiotiska 
maktmöjlighet (dvs via sin  kropp) utöva  sin slavmakts indirekta  stra-

tegier för frihet och  makt via  mannens svaghet, men alltid via 
mannen.34

Genussystemen  påverkas av  samhället,  eller  det  politiska  systemet, men genussy-
stemet  påverkar likväl samhället  tillbaka. Att  då  studera  ”kvinnors historia” 
handlar inte om  att studera kvinnor  som  objekt utan  att  studera  hela  det  mänsk-

liga dramat, hela historien och samtiden sedd ur ett perspektiv utanför normen.35 
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II. Förutsättningar

I avsnittet förutsättningar redogörs för de samhälleliga, ekonomiska, sociala, 
och utbildningsmässiga förutsättningar Carolina Benedicks och William Blair 
Bruce hade. Avsikten är att skapa förståelse om vardera bakgrund och vad som 
skilde dem åt eller enade dem vid tiden för deras förlovning.  

Kvinnoroll och mansroll
 Att kvinnor  och  män  var olika,  inte bara biologiskt utan  också  i egenskaper,  fär-
digheter  och  sinne var den allmänna  uppfattningen  under  1800-talet. Det  ledde 
till uppfattningen att de skulle ha olika uppgifter i samhället. 
 Kvinnorna skulle vara  underställda  männen,  något  som  legitimerades av  bi-
beln. I Sverige hade kvinnor  fram  till  år  1872  inget  berättigande att  själv  bestäm-
ma  om  hon  skulle gifta  sig  eller  vem  hon skulle gifta  sig  med. En ogift  kvinna  blev 
fullt  myndig  vid 25  års ålder  först år 1872,  år  1884  sänktes åldern  till 21  år.  En 
kvinna  blev  emellertid omyndig den  dagen  hon  gifte sig  men  efter  en  lagändring 
år  1874  hade kvinnan rätt att bestämma  över  sin  enskilda  egendom  genom  äkten-
skapsförord. 36 
 Det  ansågs också  att kvinnor  var  av  sämre intelligens, vekare natur  och  sakna-
de genialitet  och  skapareförmåga.  Därför  skulle  kvinnor  ha  förmyndare och  inte 
rösträtt.  Kvinnor  tilldelades dock ett varmare hjärta,  ett  ädlare sinnelag  och  en 
bättre blick för  estetik.  Dessa  kvaliteter  motiverade att  kvinnans plats var innan-
för  hemmets väggar  där hon skulle vårda  och  göra  det  trevligt  för mannen  och 
barnen. 37 
 Eftersom  kvinnorna  stod under  sin  makes,  fader  eller  annan mans förmyndar-
skap under  stora delar  av  1800-talet  var  kvinnorna tvungna  att  ha  en  mycket  god 
relation till sin förmyndare för  att  kunna  ha  möjlighet att få  sin  vilja  igenom. Det 
skulle dröja  fram  till år  1921  innan  gifta  kvinnor  blev  myndiga,  då  även  mäns 
målsmanskap över kvinnor togs bort. Det var också då kvinnor fick rösträtt.
  Rollerna,  tillskrivna de olika  könen, gick inte alltid ihop med hur  verklighe-
ten  såg  ut. Exempelvis ansågs det  fullt  naturligt  för  kvinnor  bland bönder  att 
syssla  med hårt  kroppsarbete både inomhus och  utomhus.  Dessutom  kunde 
kvinnor  oavsett  socialt  skikt arbeta  under  obekväma  tider  under besvärliga om-
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ständigheter  med sådant  som  krävde muskelstyrka  utan  att  någon  ansåg  det 
olämpligt. De,  av  oss,  sociala och  kulturellt  konstruerade innebörder  som  begrep-
pen  kvinna  och  man  innehåller användes ändock som  generella  och  transhisto-
riska.  Kvinnor  skulle helst  inte inkräkta  på  de områden som  starkt tillhörde män-
nen så som politik och vetenskap. 38 
 De kvinnor  som  direkt  drabbades av  normerna  var  de borgerliga  kvinnorna. 
De omgärdades av  föreställningar  om  kvinnans ädelmod, huslighet, behagfullhet 
och  skönhetssinne.  De skulle vara  en  öm  moder,  husets ängel och  goda fe samt en 
trogen maka.39  
 Parallellt  pågick den  kvinnoroll som  uppkommit  under  1700-talet  och som  gav  
den  från hushållsarbetet  befriade kvinnan status. Framförallt gav  det  hennes man 
status eftersom  han  då  hade råd att ha  en  sådan  hustru  och  låta  henne utveckla 
sina konstnärliga talanger,  än så  länge bara på amatörnivå.  Den  kvinnosynen 
gällde från början  adeln  men  den  kom  under  1800-talet  framförallt  att  bli borger-
lig. 
 I flickors uppfostran  låg  en  betoning  på sådana färdigheter  och  egenskaper  
som  kunde vara  en  tillgång på  äktenskapsmarknaden.  Sysselsättningar  som 
konstnärliga arbeten  kunde gå  från  att vara  kvalificerade och  frivilliga  sysselsätt-
ningar för  bildande till att  emellanåt  bli ett  tvång  för  många  flickor att  odla  sina 
talanger med sikte på äktenskapsmarknaden. 40 
 Trots att kvinnor  under  1800-talet  fick  fler  rättigheter  så  levde ändock före-
ställningar  och  normer  kvar  hos människorna.  De kvinnor  som  tydligt bröt  mot 
dem  uppfattades som  anomalier. De kunde anklagas för  att  vara  sexuellt  löss-
läppta,  hysteriska  eller  inte ordentliga. Kvinnor som  ville ägna  sig  åt  publika  eller 
offentliga  yrken som  författare,  skådespelare eller  konstnär  drabbades ofta av  så-
dana anklagelser. Att  uppträda  i  en  privat salongsmiljö hörde till kvinnorollen, 
dock icke att uppträda  på  scen  offentligt.  I det  offentliga  rummet som  artist  var 
kvinnorna  tvungna att utsättas för  publikens blickar  något  som  gränsade till pro-
stitution  för  kvinnan och  de blottade sig genom  sina verk för  offentlig  kritik,  även 
om  de valde att  genom  pseudonym  vara anonyma. Att  vara  intellektuell  som 
kvinna  ansågs inte alltid som  en  smickrande egenskap och  på grund av  det  kunde 
kvinnor  göras till åtlöje, inte  minst  i  form  av  karikatyrer. Artistiska eller  intelli-
genta kvinnor kunde även häcklas för sitt yttre.41 

Carolina Benedicks förutsättningar och uppväxt
Familjen  Benedicks kom  från  Sachen till Sverige genom  Mickael  Benedicks 
(1768-1845),  farfar  till Carolina. Michael Benedicks,  som  var  jude, kom  till Sveri-
ge på  1790-talet  för  att  arbeta  som  guldsmedsgesäll.  Han började arbeta  med 
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hovgravören  Aron Isak  men  kunde snart  handla  med pärlor, guld och  juveler  för 
egen räkning och  blev  hovleverantör.42  Han  och  kompanjonen Isak Michaelson 
utvecklade en bankrörelse, som  vid starten  1806  var Stockholms enda  bankfirma. 
En verksamhet som tog dem in i de förnämsta kretsarna.43 
 År 1820 köpte Michael Benedicks det  då  gamla förfallna  vallonsmidesbruket  
Gysinge bruk av  familjen  Bedoire.  Med sina  internationella kontakter  kunde Be-
nedicks modernisera  och  rusta  upp bruket.44 Han  lät  uppföra  en  slottslik  herr-
gård mellan  åren  1831-1840.  Den  sengustavianska  herrgården  i  sten  med en  sjut-
ton  fönsteraxlar  lång och  tre våningar  hög  huvudfasad ritades av  Carl  Christoffer 
Gjörwell och hade nymodigheter som badrum inomhus. 45 
 Herrgården  var  även påkostad med paradrum  för  fest  och  familjeliv  med utsikt  
över  dalaälven  och  det  lummiga  landskapet  runt  omkring. Salarna i herrgården 
inreddes med dyrbara  gobelänger, kakelugnar, möbler  och  konst. Det  anlades 
parker, bland annat en  engelsk park  på  Granön  och  sedan  1700-talet fanns ett 
orangeri på  området. Gysinge bruk har  beskrivits som  att  under  1800-talet  varit 
som ett eget kungarike.46 
 Ungefär  3000 personer  kan knytas till  bruket på ett  eller  annat sätt vid mitten  
av  1800-talet  och  av  de arbetade cirka  femtio personer  i smedjorna  och  i  hyttan. 
På  bruket fanns till  och  med en  egen  ”armé”  i form  av  de så  kallade 
Gysingedragonerna.47   
 Den  blomstrande verksamhet som  byggdes upp på  bruket av  Michael Bene-
dicks lämnades efter  dennes död sedermera  över  till sonen  Edvard Otto, Caroli-
nas far.48

  Carolinas mor var  född Carolina  Charlotta  Cantzler.  Familjen Cantzler  kom  till 
Sverige från  Tyskland på  1700-talets slut, de bosatte sig  i Stockholm  och bedrev 
handel med bland annat  stångjärn  och  järnmanufaktur  och sedermera  spannmål 
med mera.49 Carolinas morfar  Carl Henrik  Cantzler  (1791-1861)  följde i tidigare 
generationers fotspår  och  var  grosshandlare och  handelsbokhållare som  även 
drev  en  tobaks- och  snusfabrik.  Han  gifte sig  med sin  kusin  Sofia Magdalena 
Cantzler, som var en amatörkonstnär.50 Paret fick, av vad som här är känt, sex 
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42 Boëthius, Bertil, Hildebrand, Bengt & Nilzén, Göran (red.), Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt biografiskt 
lexikon, Stockholm, 1918-. Sökord: Michael Benedicks.
Aron Isak var den första juden med tillstånd att bosätta sig i Sverige utan att konvertera till den kristna tron. 
Han var även grundare av judiska församlingen i Stockholm.

43 Forsberg, Kent & Forsman, Birgitta (red.), Gysinge herrgård: från kulor och granater till PROs vapensmedja 
i kunskap och utveckling, Gysinge : PROs folkhögskola, 2003. s.7.

44 Bedoire, Fredric, Svenska slott och herrgårdar: en historisk reseguide, Bonnier, Stockholm, 2006. s.362.

45 Ibid. s.362f.

46 Andersson, 1994. s.10.

47 Ibid. s.9.

48 Boëthius, Hildebrand & Nilzén. 1918-. Sökord: Michael Benedicks.

49 Boëthius, Hildebrand & Nilzén. 1918-. Sökord: Cantzler, släkt.

50 Boëthius, Hildebrand & Nilzén. 1918-. Sökord: Carl Henrik Cantzler. 



barn.  Flera  av  barnen  målade bland andra  Axel Leopold och  Johan  Oscar som  var 
verksamma konstnärer på flera platser i Europa. 51  
 Maria Sophia Cantzler,  Carolinas moster,  gifte sig  med Fredrik  Tholander.  De 
fick  dottern Sophie  Elisabeth  Tholander  som  sedermera  kom  att  bli en  viktig  per-
son  i Carolinas liv.  De var  inte bara  kusiner  utan  Sophie Elisabeth  blev  efter  Caro-
linas mors död ny  maka till  fadern Edvard Otto.  Hon  kom  sedermera  att  livet ut 
kallas mamma av Carolina. 
 Carolina  föddes den  28 oktober  år  1856  i Stockholm  som  yngsta  barnet  till  Ed-
vard Otto och  Carolina  Charlotta.  Hennes äldre syskon  var  Carl  Otto, som  avled i 
ung  ålder (1846-1853),  Gustaf (1848-1918),  och Sofie ”Atti”  Henriette (1853-
1931).  I faderns andra  äktenskap med Sophie Elisabet  Tholander  (1839-1916) 
föddes också Ottonie Maria (1874-1951) och Carl Axel Fredrik (1875-1958).      
     Hennes far var  brukspatron  på  Gysinge bruk och  familjen pendlade mellan 
herrgården  på  bruket  och  en  våning  på  Ålandsgatan  33,  nuvarande Mästersamu-
elsgatan, mitt i centrala Stockholm. 52  
 Carolina  växte till  största  del upp på  Ålandsgatan,  det  var  hennes fasta  bas. 
Hennes mor  dog år  1869  och  den 3  april år  1870  skrev  den då trettonåriga  Caro-
lina  i sin första  (kända) almanacka: ”Ett  år  sen  min  älskade Moder dog  i  kräftan 
1/2  1  på förmiddagen.”.53 Sophie Tholander fanns kort  därpå  närvarande i famil-
jen, hon och Otto gifte sig den 5 mars år 1873. 
 Otto var  sjuklig  under 1870-talet och  dog år 1877. Möjligtvis på  grund av  fa-
derns sviktande hälsa tog Carolinas bror  Gustaf över  som  brukspatron  på  Gysinge 
redan år 1871. Gustaf och hans tyska fru Anna gjorde Gysinge till sitt hem. 54 
     Carolina  levde allt annat  än  ett  stillasittande liv. I stort sett  var  dag  finns en 
notering  om  familjemiddag, gäster,  supé,  teaterföreställningar  och museibesök. 
Skolgång, resor, utflykter,  fester  och  middagar på  bland annat Hasselbacken,  Ho-
tel Rydberg och  Grand Hotel  och  inte minst baler  på  herrgårdar  eller  slott  är  upp-
skrivet i almanackan.  Ofta  besökte hon  Gysinge, ibland för  längre ledigheter, 
ibland för  en  kväll eller  två, ofta  på  grund av  stora  middagar  eller  sammankoms-
ter.  
   Livet  ter  sig  dock ganska likt under  alla  år.  Familjen  umgicks mycket och kon-
stant  och  det  var  ofta samma  personer som  ingick  i  umgänget  under  åren. Desto 
äldre  hon  blev  desto fler  blev  dock balerna,  likaså  resorna  och  utflykterna. Bak-
ningen som hon kunde ägna sig åt i tonåren försvann mer och mer och djuren och  
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51 Boëthius, Hildebrand & Nilzén. 1918-. Sökord: Carl Fredrik August Cantzler, Henrik Willhelm Cantzler. 

52 Huset, som låg i kvarteret Stormhatten, revs år 1962 i samband med citysaneringarna i Stockholm.  På platsen 
står idag ett parkeringsgarage.

53 Benedicks Bruce, Carolina. Almanacka år 1870: april 3. Box BB19. Brucebostiftelsen. 

54 Folkräkning år 1900, Anna Benedicks. Riksarkivet. 
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Fig. 1. Herrgården och förvaltarbostaden, Gysinge. Vykort. 

Fig. 2. Herrgården, Gysinge, från sjösidan. Vykort. 



blommor  nämndes inte lika  ofta  ju  längre åren gick. De skulle dock återkomma 
senare i  hennes liv. Hon  umgicks mycket  med sina  kusiner i  barndomen. Tre 
kvinnor  som  återkom  i hennes liv  var  Mary,  Tant  Emma  och  Mormor. Tant Em-
ma, Carolinas ingifta  faster  (gift  med Carl Benedicks som  också  var  dennes ku-
sin),  var  en  person  som  Carolina träffade mycket  under  sitt  liv  fram  tills det  att 
Emma  avled år  1895. Hon var  också  en  av  Sveriges rikaste personer; i  Svenska 
miljonärer går att läsa: 

Den 26 augusti 1895 avfled änkefru  Emma Josefina Benedicks, född 

Benedicks, i  en ålder av  69 år. Under sin lifstid utmärkte hon sig  för 
stor välgörenhet och frikostighet mot nödlidande medmänniskor. I sitt 
testamente donerade hon till fromma stiftelser icke mindre än 

650.000 kronor; men så hade hon  också  att taga utaf! Året därefter 
inlämnades bouppteckningen efter henne till Stockholms rådhusrätt, 

upptagande en  förtecknad förmögenhet af 3.254.486 koronor  34 öre. 
Bland tillgångar förekommo juveler till  ett specificerat belopp af 
41.993 kr  50 öre, och  vi kunna tryggt angifva dessas verkliga värde till 

minst 100.000 kronor. Ingen  familj inom vårt land har att uppvisa en 
så dyrbar juvelsamling. 55

Carolina  gick i skolan, exakt vilken  har  inte kunnat  utrönas.  Hon  praktiserade till 
en början  gymnastik  och tog noterbara  lektioner  i tyska, historia,  räkning, spel-
ning och  franska.56 Från  år  1870 finns en  anteckning om  att  hon  tog sin  första 
lektion för fröken Rothleib. 57 Rothleib  ska  åtminstone på  1880-talet  varit  lärare i 
tyska  på  Wallinska skola  i Stockholm. 58 Det är  möjligt att det  var  där Carolina 
gick i skolan. Från år 1874 finns även flera anteckningar om syskola. 59

 När  Carolina var  20 år  blev  hon och  hennes syskon föräldralösa. Brodern  Gus-
taf blev  Carolinas förmyndare och  efter faderns död kallade Carolina  Sophie Tho-
lander  för  mamma. Carolina  var  dock  omgärdad av  vänner,  bekanta  och  familj 
och  kunde finna  flera  kvinnliga förebilder, inte minst i tant  Emma  och  i sin  mor-
mor. I 1880-års folkräkning var  Carolina  skriven  på  Ålandsgatan  33  tillsammans 
med ”mamma”  Sophie och  halvsyskonen  Carl och  Ottonie,  dessutom  tre pigor 
och  en  hushållerska fanns med i hushållet. 60 Carolinas syster  Sophie,  av  Carolina 
kallad Atti  (härefter Atti), gifte  sig  samma år med läkaren och  medicinprofessorn 
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57 Benedicks Bruce, Carolina. Almanacka år 1870: mars 11. Box BB19. Brucebostiftelsen.

58 Sveriges släktforskarförbunds hemsida Geneaologi. Nås på länk: 
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59Benedicks Bruce, Carolina. Almanacka år 1874: bl.a. juni 26, 29. Box BB19. Brucebostiftelsen.

60 Folkräkning år 1880, Benedicks, Carolina. Riksarkivet.
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Per  Wising.61 Atti  och Per  och  deras kommande barn  var några  som  Carolina ock-
så  hade ett nära  umgänge med genom  hela  livet.  De bosatte sig  på  Kappsta  på 
Lidingö.62 
 Familjen  Benedicks var en  familj  som  tagen  ur  den  anda och  utveckling  som  
rådde på 1800-talet. Hennes farfar som  kom  till Sverige för  att  förse kungen  med 
juveler  sadlade om  och  inköpte ett  järnbruk.  Bruket och  ekonomin  blomstrade 
fram  till sekelskiftet 1900.63 Familjen  faller  också  tydligt  in i  den  schablon  som 
fanns om  hur  högborgerliga familjer  skulle te sig med utbildning,  umgänge och 
sysselsättning.  Familjen gjorde under  Carolinas uppväxt många resor,  inrikes (i 
juli  år  1882  besteg Carolina exempelvis Åreskutans topp) och  utrikes.  Dessvärre 
skrev  hon under  sin  uppväxt  aldrig  i almanackorna  om  var  de åkte när  de lämna-
de Sverige utan  lämnade raderna  för  resan  tomma. Ett  oskrivet  vykort  från  Lu-
zern  och  anteckningar  liknande den  från  den  20 september  år  1876: ”Kommo 
hem  kl  10 e.m. från  utlandet”  efter  att  det  varit  tomt  på  anteckningar  sedan juni 
samma  år,  vittnar  om  resor  med familjen  utanför Sverige.64  Hon  bör  ha  varit  väl  
förberedd på alla de kommande resor hon gjorde senare i sitt liv. 

William Blair Bruces förutsättningar och uppväxt 
Dessvärre har  en  långt  ifrån lika  bra  bild av  Williams uppväxt  och förutsättningar 
för  konstnärskap (innan  han  reste till Europa) kunnat  skapas jämfört  med den  av 
Carolina. Han  föds den  den  8  oktober  år  1859  i  Hamilton,  en  industristad vid La-
ke Ontarios västra kust, Kanada. 
 Hamilton var en  blomstrande hårt  arbetande stad med en  stor  järnindustri 
som  fick  epitetet  ”the Ambitious City”- den  ambitiösa  staden.  Än  idag  syns spåren 
efter de stora industrierna.
 Fadern William  Bruce (1833-1927) kom  som  fyraåring  med sin  familj till Ha-
milton  från  Skottland och  han arbetade som  ung  i  industrin. Williams mor var 
Janet  Blair  Bruce (1833-1904). Hon  var  hemmafru. William  hade två syskon: den 
fyra år  äldre Magnus (1855-1878) och  nio år  yngre systern  Bell  (1868-1958), vil-
ken  även kallades Bella  eller  Buster.  Brodern  Magnus som  var  apotekare dog  re-
dan  1878,  endast  22  år  gammal i tuberkulos. I hemmet  fram  till år  1887  bodde 
även mormodern. 65  
 Familjens första  hem  var  beläget  i ”Downtown  Hamilton”  alltså  stadens cent-
rum.  Stadens centrum  är  beläget vid Lake Ontarios kust  nedanför den  höjd som  i 
folkmun  kallas ”The mountain”. År  1869  köpte familjen en  bit  land uppe på  höj-
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65 Bruce, 2013. s.28.



den. Höjden  var  då  en avlägsen del av  staden, rent  av  landsbygd.  Trappor och 
snirkliga  branta  vägar  utgjorde den  två  kilometer  långa  vägen  upp, en daglig  resa 
för  familjen. Fadern  hade sitt  kontor nere i centrum  och  William  gick  i  skolan  där 
lika så. 66 

På  sin  bit  mark  byggde familjen  hemmet  Elmwood,  en  trävilla, namngiven  efter 
de almar  som  stod på  tomten. En  plats som  William  alltid höll i sitt  hjärta  trots 
att han inte bodde där  mer  än  dryga  tio år.67 Elmwoods trädgård verkar  ha  varit 
frodig  med växtlighet  och  fruktträd.  Familjen  hade djur,  bland andra hästen  Bob, 
en ko,  en  kalv  och  ankor.  Senare även  hunden  Fly  och  en  svart  katt, familjemed-
lemmar som frekvent förekommer i familjens korrespondens. 68  
William  ska  redan  som  ung  ha  älskat  naturen.  Tobi Bruce,  intendent  på  Art  Galle-
ry of Hamilton, menar att han genom höjdens panoramavy av staden, 
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Fig.3. Familjen Blair Bruce år 1876. William sitter mellan sin 
far och sin bror.



vilken  innehöll  land,  vatten, sol, himmel samt horisont  inspirerade honom  och 
skapade hans sinne för  perspektiv  och  skala  i  måleriet.69 Han  ska  ha  varit, som 
hans mor  uttryckte det, ”a  student of nature”. 70 Hans syster  skrev  om  honom  att 
han  redan  som  sexåring  begav  sig  upp på  ”the mountain”  för att  måla 
solnedgången.71

  Trots det  stora  intresset för  konsten  testade William  olika  yrkesbanor innan  
han  på  riktigt  dedikerade sig  åt måleriet.  Han  tog  lektioner  i  juridik  på  Hamilton 
Collegiate Institute och  han  arbetade för  sin far  och  gjorde mekaniska  ritningar. 72  
Fadern verkar  varit  både kreativ  och  arbetsam.  Han  var  skribent  på  Hamilton 
Writing Academy likväl som uppfinnare, amatörastronom och patentadvokat. 

Han  målade,  ofta  akvarell, och  fotograferade på  sin fritid.  På somrarna  bodde fa-
dern  i ett tält  på  en  strand nära  staden  varifrån  han målade båtarna  på  sjön. 73 
Rykten  fanns om  att familjen  skulle varit släkt med den  kända  flamländska ba-
rockkonstnären  Anthonis van  Dyck,  något  Carolina  intresserade sig  för  redan ti-
digt i äktenskapet med William.74 
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Familjen  stöttade William  i valet av  konsten  som  yrkesbana.  Han  tog  några  lek-
tioner  på  Hamilton  Art  School  men lärde sig  också  av  sin far  och  av,  en  av  flera 
lärare,  Henry  Martin. Hans mor, mormor  och  och  far  fungerade som  mecenater 
eller guvernörer. 75 Stöd utgjorde även Miss Mortlock, även kallad Aunt. 
 Familjens stöd och  generositet  skulle  enligt deras plan ge återbäring  i framti-
den.  William  skulle som  erkänd konstnär  inte bara  stödja föräldrarna  utan  också 
hjälpa  systern  Bell att  få  en  bra utbildning.76  Bell uppfostrades i att spela  musik 
och  sjunga. Typiskt  kvinnliga  sysselsättningar. Hon behövde aldrig  arbeta, men 
tog  hand om  föräldrarna efter  att  William  gett  sig  av. Hon  kom  att  få  ett  gott liv 
genom William och Carolina. 
 År 1881  deltog William  för  första  gången  i  utställningar  utanför Hamilton.  I 
Toronto deltog  han  med ett  verk på  Toronto Industrial Exhibition och  med tre 
verk  på Ontario Society of Artists.77  Utbildning i Europa blev nästa steg. 

Konstnärlig utbildning

Carolinas konstnärsutbildning i Sverige 
År 1864  öppnades Konstakademien,  på  Fredsgatan  12  i Stockholm,  för  ordinarie 
kvinnliga  elever.  Sedan  år  1847  hade de tagit  emot kvinnliga  extraelever.   År  1880 
skrevs den  hundrade kvinnliga  eleven  sedan  starten  in  på  Konstakademien. Det 
fanns då så  många  yrkesutövande kvinnliga  konstnärer  att yrket  kunde klassas 
som  ett område även för  kvinnor. Den  gemenskap av  kvinnor  som  kämpade för 
samma  sak bör  ha  varit  en  stark grund för  gruppkänsla  och  yrkesidentitet. Till-
skillnad från  de flesta  andra  unga  borgerliga  kvinnor vid tiden fick kvinnorna  på 
akademien chansen att uppfatta sig själv som en medlem i ett intressekollektiv.
  Kvinnor  och män  var  separerade på  Konstakademien  genom  skilda  klasser  och  
lokaler. Kvinnorna  tog på 1880-talet  del av  utbildningen  på  Qvinnliga  Afdelning-
en eller  den  så  kallade Fruntimmersafdelningen  vilken  huserade i  två  ateljéer 
längst upp i Atelierbolagets hus på Västra trädgårdsgatan vid Kungsträdgården.78  
 Kvinnorna på  akademien i  Stockholm  var  dock privilegierade i jämförelse med 
de i Paris.  För  de första  var kvinnor  tillåtna  på  akademien  vilket de inte var  i Paris 
där  de fick studera  på  privata  akademier.  I Sverige ingick  även  i  undervisning  att 
måla nakenmodell av  båda könen.79 De kvinnliga  modellerna  poserade tidigt  helt 
nakna medan de manliga bar små byxor eller ett skynke om höfterna.80 
 Utbildningen  på  Konstakademien bidrog  till att  riva  upp fler  av  de samhälleli-
ga  normer  och  sociala  konventioner  som  här  tidigare nämnts. Vid tiden var  det 
helt  opassande att  som  ung borgerlig  ogift  kvinna  umgås ensam  med män  eller  gå 
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ensam  på  gatan. Eleverna  på  akademien  började på  1870-talets mitt  att  tröttna på 
uppdelningen  mellan män  och  kvinnor  och  på  initiativ  av  bland andra Julia  Beck 
och  Julia  Strömberg  startades AK: Konstakademiens kamratförening Akade-
miklubben. Klubben  träffades i en  ateljé för  en  glad tillvaro med dans,  sång  och 
diskussion  kvinnor  och  män emellan. Under somrarna  bildade klubbens med-
lemmar målarkolonier  utomhus på  olika platser  i Sverige. Det  otvungna, lediga 
umgänge mellan  könen var  något  helt  nytt  och  radikalt  och  det var  inte alla  som 
kunde delta. 
 Eleven Ottilia  Adelborg  var  en  av  de flickor som  på  grund av  sin  klass inte 
kunde delta. Hon  var  tvungen  att  gå  direkt hem  när  undervisningen var  slut  för 
dagen. Hon  var  adelsflicka och  det hade den  avgörande betydelsen.  De flesta  av 
de kvinnliga  målare som  deltog i  klubbens målarkoloni sommaren  år  1880  kom 
istället  från småborgerliga  familjer  som  inte behövde leva  upp till  en  lika  hög, om 
än  hög, social  nivå.  Det  är  viktigt  att i ett  sådant  här  sammanhang förstå  att  bor-
garklassen  inte är  ett entydigt  begrepp. De småborgerliga  flickorna  lärde sig  att 
aldrig  vara sysslolösa,  att de skulle angripa  nya  uppgifter  var  efter  de dök  upp.  I 
de högborgerliga  familjernas tjänarrika  hem  var  den  sociala  kontrollen hårdare.81 
De borgerliga  flickorna pendlade alltså mellan  att  vara  frigjorda  och bundna.  I AK 
hade dock gruppens män ansvar för gruppens kvinnor.
 AK kan  ses som  ett förstadie till  det  liv  som  kvinnliga  och  manliga konstnärer  
med ett  kamratligt  umgänge sedan  framförallt  under  1880-talet hade i Paris och 
konstnärskolonier runt om i Europa.82    
 Den  konstnärliga  ådran  verkar ha funnits i  Carolina  från tidig ålder.  Som  tret-
tonåring  besökte hon  konstföreningen och  under  åren  finns flera  anteckningar 
om  att  hon ritade,  gärna  utomhus.  I almanackan  från  år  1873  ligger  på  uppslaget 
för  mars månad ett  litet  pappersark med en  kalkyl över  kostnader  för  utbildning. 
Där  framgår en  kostnad på  ”75”  för  ”Ritning” till   Malmström. Det rör  sig alltså 
om  August  Malmström, konstnär  och  professor  vid Konstakademien.  Följande år 
gjordes flera besök på  Konstföreningen, hon  ritade och  gick på  Hildebrants före-
läsning  om  ornamentiken  vid akademien  den  28  oktober  år  1876. Den  28  maj år 
1878  åkte hon,  Malmström  och  kamraterna  ut för  att  måla.  I November år  1880 
markerade hon  med ett  ”R”  i sin  almanacka,  möjligtvis för  de dagarna hon 
ritade. 83  Carolina  var  dock ännu  inte inskriven på  Konstakademien men verkar 
ha gått  på Tekniska skolan,  nuvarande Konstfack.   I ett nummer  av  IDUN-Illust-
rerad tidning för kvinnan och hemmet från  1910 finns ett  reportage om  Carolina 
i vilket går att läsa:
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Caroline Benedicks började sin  sedan  så kosmopolitiska  konstnärsba-

na under ledning af professor Malmström. Efter studier vid 
Tekn.skolan vann hon som skulptör inträde vid Akademien.84

Den  22  augusti år  1881  står  i almanackan  skrivet: ”Fick brev  från  Kulan om  mitt 
antagande i  Akademien”. Kulan  var  August  Malmströms smeknamn.85 Den  första 
september  samma år  står det: ”Började Akademien  (i målarskolans lokaler)”  och 
den 17 december samma år: ”Var på AK (Phoenix)”.86 
 På  akademien skrevs hon in i bildhuggarklassen  där  hon  var ensam  kvinna. 
Hon  föregicks av  endast två  kvinnor: Ida  Ericson och Karin  Arosenius.87 På den 
så  kallade målarskolan, den  del  av  akademien  där  målerieleverna gick, fanns des-
to fler kvinnliga  elever. Samma år  som  Carolina  skrevs in  började där  bland andra 
Hanna  Hirsch (Pauli),  Hildur  Meijer,  Hanna Rönnberg,  Nanna  Solman  (Benedix-
on) och  Ida  Örvall.  Under  Carolinas studietid gick även  Ida  Gisiko (Spärck),  Hil-
ma  af Klint, Ingeborg Holck,  Tekla  Lindeström  (Nordström),  Gerda  Roosval 
(Kallstenius) på målarskolan.  Bland männen  fanns Carl Trädgårdh, Bruno Lilje-
fors, Alf Wallander, Wilhelm Behm och Justis Lundegård med flera. 88 
 Almanackan över  kommande år, år  1882, har ett  flertal  anteckningar  som  rör  
utbildningen  på  Konstakademien.  Hon  fann en ny  vän  i den  finska  konstnären 
Hanna  Rönnberg.  Carolina deltog  i flera  kaffekalas på  akademien  och  på  målar-
skolan.  Det  var  fest på  Hasselbacken  och  hon  gick  på AK’s maskerad på Phoenix.  
 Den  18  september  år  1882  började hon återigen på  Konstakademien  efter  
sommarens uppehåll.  Fler  anteckningar  än  så om  tiden  på  Konstakademien  blev 
det  inte då  det inte finns,  i vart  fall vad som  är känt,  några  almanackor  från  åren 
1883, 1884 och 1885. 89

  År  1885  deltog Carolina  som  andra  kvinna någonsin  i  akademiens tävlings-
ämne i  skulptur  med skulpturen  ”Kain  flyende efter  Abels mord”.  Hon erövrade 
ingen  medalj,  dock 150 kronor.  Medverkan  var  emellertid statushöjande och  gav 
elever  rätten  att  söka resebidrag  för  fortsatta  studier  utomlands.90  Ekonomisk 
bidrag  var  dock något Carolina  knappats behövde söka.  Att  förvärva  egna  pengar 
måste dock varit en  viktigt del  för  känslan att  klara sig  själv  och  att  som  kvinna 
kunna stå på egna ben. Det måste varit så även för Carolina.   
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Williams konstnärliga utbildning i Frankrike
William  skickades i slutet  av  maj år  1881, då  21  år  gammal, tillsammans med sin 
lärare Henry  Martin på  en  studieresa  till Europa  och  konstens centrum  vid tiden: 
Paris. 
 De anlände först till  England och  Liverpool och begav  sig  därifrån till Buxton  
för  ett par dagars studier.  ”This is the place of wonderful cures,  from  the springs 
wich  abound in  the vicinity  - it  is a  most beautiful  country” 91 skrev  William  hem. 
På  grund av  dåligt  väder,  vilket inte var  lämpligt  för  friluftsmåleri begav  de sig  till 
London: ”the first  real impression I received of the grandeur  of English  Archi-
tecture was the sight  from  London Bridge with  the moon  rising  behind the Hou-
ses of Parliament. It was really sublime and shall never be forgotten by me.” 92 
 De besökte Dóre Gallery, National Gallery  och  Royal Academy.  William  gick   
hårt på  med kritiken mot William  Turners målningar på  National  Gallery.  93 Han 
beskrev  vissa  av  målningarna  som  vrak medan  andra  var  utsökta. Även  på  Royal 
Academy  blev  han  besviken då  han  ansåg att de överarbetade detaljerna i  måleri-
et. Här kom  William  till självinsikt: ”after  going the rounds of the Royal Academy 
I felt  that I was a  painter, not of things but the feeling  of things,  the spiritual more 
than the earthly, poetry rather than prose.” 94  Han var en konstnär av känsla. 
 Resan fortsatte för  William  och  Henry  Martin  till  Paris. De tog  in  på Hotel de 
Seize på  16  Rue de Seize  och första  dagen  ägnades åt  att  skissa  ett  par  timmar  i 
Bois de Boulogne för att sedan besöka Louvren. 
 I Paris började Williams självförtroende att  växa. Han  visade hängivenhet åt  
sitt arbete och skapade snabbt ett löfte till sig själv: 

This conclusion  have I arrived at, (please don’t laugh  for I mean  it) 

that in  one year  from  the date of this letter  I will  (God permitting  the 
health  and money) paint pictures that will  have more poetic feeling in 

a square inch  than the other painters have in  a  square yard (I should 
say square foot when  I speak of Turner, Troyon, Rousseau, Corot, Di-
az, Constable and Cox  ) but really at the end of that year I will  throw 

down  the gauntlet to every landscape painter who inhabits this pre-
cious globe, even now, I begin  to feel  my wings and coming to Paris 

and London, two of the greatest Art  centres in  the world. Expecting to 
be cast down by  the exhibition  of the wonderful  Landscape paintings 
of which I had read, I find that the greatest Painters were grasping for 

the very  thing which  I feel that I have an  innate knowledge, viz. The 
greatest Sentiment with no more  detail than is  needful to express  it 

not the want of detail  from want of knowledge, far  from it, but a detail 
indicated not enough to surfeit the eye but enough  to cause the eye to 
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seek  for more, to do this you must thoroughly  know what you paint 
and above all things love the sentiment it express.95  

Någon  tvekan om  att William  var  hängiven  konsten  finns inte. För  honom  hand-
lade konst om  mer än materiella ting och  detaljer, det  var  känslorna som  tog  över 
i hans fall.   Något  som  helt och hållet  stämde överens med de konstnärliga  ideal 
som  rådde under  nationalromantiken om  konstnären  som  individ med en  stor 
beundran  för  naturen  och  det  naturliga. Att  vara  spirituell och subjektiv  och  för-
medla känslor genom konsten stod i centrum snarare än förnuft och kunskap.     
 Trots hängivenhet  och  vilja  var  det  dock inte  givet att  till  fullo ha möjlighet att   
ge sig  an  kreativiteten, av  materiella  skäl.  Redan i första  brevet  hem  deklarerade 
William  att Paris var  en  dyr  stad där  det  är  svårt att  tjäna  pengar  men enkelt att 
göra  sig  av  med dem.96 Henry  Martin  verkade dessutom  efter  drygt  en vecka  en-
dast  vara  en börda för  William  som  följde honom  hack  i häl vart  han  än  begav  sig. 
De begränsade språkkunskaperna var ett hinder. 97 
 Efter  några  dagar  i Paris flyttade William  på  grund av  ekonomiska  själ  in  hos 
Mademoiselle  Bocquets.  Henry  Martin  blev  dock  kvar  på  hotellet.  Det  var  fortfa-
rande inte billigt  men William  blev  rådd att  stanna  där  tills han  behärskade 
franskan och  fann  förtrogna  som  kunde hjälpa honom  att  leva  billigare. Han 
skickade räkningen  för  en månads husrum  hem  till sin  mor  och  han bad henne 
samtidigt  att sälja  en av  hans målningar  med indianmotiv  vilken  han  trodde kun-
de inbringa 50  dollar.  Efter  elva  dagar  i Paris var  han: ”Pretty  near  broke but  still 
happy”. 98 Målsättningen  var  att inom  ett  år  vara  självförsörjande.  Något William 
sedermera aldrig behövde bli. 99

 I Paris tog William  lektioner på  Académie Julian. Han  undervisades av  Tony  
Robert-Fleur. Han  drev  på William  och  hjälpte honom  att utvecklas och förklara-
de att hårt arbete var det enda som lönade sig. 100 
 Undervisningen  på  Académie Julian  var hård och strikt och passade inte  Wil-
liam.  Han uppskattade att skissa  i naturen  framför arbete i ateljén. På  Akademin 
krävdes en  lång  och  mödosam  övning  innan studenterna fick testa  att  måla  med 
olja.  Oljan  kom  som  en  belöning först  när  studenten  ansågs bemästra de mänsk-
liga  formerna.  De tränades i  att  rita  av  klassiska  statyer  och  gravyrer  innan de fick 
tillgång till en levande model.101 
 Det  framgår  tydligt  av  breven  att  William  under perioden  var  i  ständig  brist  på  
pengar.  Han  sände med jämna mellanrum  hem  akvareller  och  oljemålningar  som 
han  bad föräldrarna  sälja.  Han  var  dessutom  beroende av  föräldrarna  konstanta 

33

95 Blair Bruce, William till Blair Bruce, Janet och mormor,  10 juli år 1881 i: Murray, 1982. s.37.

96 Blair Bruce, William till Blair Bruce, Janet och mormor, 10 juli år 1881 i: Murray, 1982. s.36.

97 Blair Bruce, William till Blair Bruce, Janet och ”stepmother”, 21 juli år 1881 i: Murray,1982. s.37f.

98 Ibid.

99 Ibid.

100 Blair Bruce, William till Bruce, William, 30 oktober år 1881 i: Murray, 1982. s.40.

101 Bruce, 2013. s.32.



ekonomiska  bidrag  för  att kunna  äta, klä  sig  och arbeta  var dag.  Han levde inte i 
överflöd.102  
 Breven  till föräldrarna berör  arbete och  ekonomi. Han  är i  sina brev  till föräld-
rarna  och mormodern  mycket tydlig  med hur  han  vill ha  det  vad det gäller  tavlor, 
utställningar  och  prissättning  och  ger  raka direktiv  om  vad han  vill att de ska  göra 
för honom. De mer fria vardagsskildringarna fick istället systern Bell. 103

 Att lyckas som  konstnär  var  Williams stora  vilja  och  i den  mån det gick  utnytt-
jade han  därför  sina föräldrars och  mormors tjänster. Han  var  tacksam  för  deras 
stöd:

 
Just to think if it were not for  your  two knowing heads [Mor och mor-

mor] I have been  plodding  away  in the wrong track, whereas now I 
have the chance of associating with strong men and the ambition  to be 

one myself.[...] Oh, ye gods, Mother and Grandmother mine - I can 
never  never thank you sufficiently  for having  been  the cause of  all the-
se changes; this little voyage under your  care and patronage has 

opened to me a world of beauty  wich  I before had only the slighest 
idea of.104

William  hade uttryckt  sin  kärlek till naturen  och  det är  därför  föga  förvånande att 
i januari  år  1882  lämnade Paris för  konstnärskolonin  Barbizon. 105 Det  var  dess-
utom  en  billigare plats att  leva  på. William  skrev: ”I fear  I will never  be able to 
live in a city again”.106

Barbizon platsen för utveckling
I Barbizon  började Williams måleri i hög  grad att utvecklas. Det  ter sig  som  att 
Barbizon blev  hans skola istället  för  Académie Julian. På  Akademin stannade ofta 
eleverna i flera år medan William bara stannade en termin.107 
 I byn,  där  han  bodde på  hotellet  ägt  av  Madame Siron, träffade han  en grupp 
konstnärer  och  framför alla  hade den  engelske konstnären  Louis Weldon 
Hawkins en  betydande inverkan  på hans måleri.108 Målet  för  William  var  att  få 
ställa ut på Salongen  i  Paris och  han  fick råd av  Hawkins som  då redan  var  en 
medaljerad utställare där. 109 Det var  Hawkins som  gav  William  rådet  att  börja 
måla i större format,  något som  han  fortsatte med under  hela  sin  karriär. Han 
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valde nu  också  att  ta  bort  svart färg  från  sin palett.110 Det var  en självsäker  herre 
som  här  lyssnade på,  och  såg  upp till, de personer  som  gav  honom  råd.  Han  ville 
visa Européerna  att Kanada  minsann  också  kunde skapa  konstnärstalanger. Lika 
mycket som  han  ville göra succé på  hemmaplan.  Han  var driven  då  målet  var  att 
bli känd och prisad inom ett par år. Första målet var som sagt Salongen. 111

 William  fick  direkt  belöning för träget  arbete och  blev  år  1882  vid sin  första  
ansökan  antagen  till  Salongen med verket  La lisiére de la forêt; matin (The edge 
of the forest morning) vilket fick  en  placering  William  var  mycket  nöjd med.  Han 
var  som  han beskrev  det vild av  glädje då  han  i stort  sett hade gett  upp hoppet om 
att bli antagen. 112

     Hemma i Hamilton skrevs i dagstidningen:

A Hamilton Artist

The ice-bound Peruvian113 contained the good news from Paris that a 
picture painted by W. Blair  Bruce, son of Mr W. Bruce of this city, has 

been admitted into the Paris Salon, or French Royal  Academy of Arts. 
The English  Art Magazine, speaking of the exhibition, calls  it ’the grea-
test art exhibition in  the world’. The standard of excellence required is 

so high that thousands of  pictures are rejected yearly, and Mr. Bruce is 
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to be congratulated upon his success, but still  more for  the gift  of  ge-
nius  which  has enabled him to attain  such  high  honour upon so brief 

study, as his sojourn in Europe is counted by months.114  

Trots glädjen  över antagningen  på  salongen  blickade William  direkt  framåt. En-
ligt  honom  själv  hade han  sedan  han  målade La lisiére de la forêt; matin utveck-
lats så mycket  i sin stil att  han  redan  vid tiden  för  antagningen  skämdes för  ver-
ket,  ett  verk som  tillkom  innan  Hawkins råd.  Han  satsade nu  på  en  stor  succé till 
följande års salong  med ett  verk  i  hans nya  stil  i  större format: ”I have been 
strongly  adviced to stick  to it  for a  whole year  and expose it  at the  next Salon. 
Hawkins says it  will  be sure to excite much attention, and then in  the next year 
after  I send in  my  ‘chef-d‘ oeuvre‘ it  is very  likely  that  I will be medalled - hurrah, 
how’s that  for  high eh?” 115 Det ter  sig som  att Hawkins fungerade som  både Wil-
liams vän,  lärare och agent.  Han gav  råd inte bara  om  måleriteknik utan  också 
om  hur  han  skulle lägga upp sitt  arbete (något  som  kan  ses i citatet  nedan) och  till 
vilka  gallerier  han  skulle skicka  sina  verk. Hawkins fick också konsthandlare att 
komma och  se Williams verk.  William  skulle  bli känd inom  två år, det sa 
Hawkins. 116 
 Trots att de, enligt Williams utsago, kom  i konflikt  med varandra  flera gånger  
per  dag,  verkar  Hawkins ha  haft  stort  intresse och  hyst  stor  respekt  för  Williams 
”orginallitet”.  William  verkar  ha  följt de råd han  fick, trots att  han  inte alltid helt 
höll med: 117  

Do you  know that I have been advised by  Hawkins, Calvert, Irving and 
several  other artist to postpone my  home visit if possible until  another 
season, and not break my picture in  two. But I have so set my mind on 

seeing you  in the summer, that it would be very  hard for me to give up 
the idea...118  

Den  till  en början  stora entusiasmen  för  sitt  arbetet övergick  med tiden  till en 
minst lika stor  börda. William  vacklade mellan  hopp och förtvivlan, inte över  sin 
egen prestation  utan  på  grund av  en stor  arbetsbörda och  inte minst  en  konstant 
brist  på pengar. Han  var  en  flitig arbetare, ibland arbetade han  dock så mycket  att 
han  mådde dåligt.  Han  arbetade med verk  till  Salongen, till utställningar  i Eng-
land, Skottland och Kanada och på Akademin i London samt till försäljning. 

Today is the Fête Nationale of  France and everyone has holiday  except 
myself  and some of  the boys. I work every day  sunday included as I 
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have no time to lose, it is really  too bad, I have not written to father  for 
four or five months.119

Med en  månljusbild blev  William  nekad att ställa ut  på  Salongen  år  1883.  Wil-
liam  älskade månljuset. 120  Till följande års salong  valde han  istället  ett motiv 
med människor  och  natur,  ännu  ett råd han  fick från  lärare och vänner. 121  Resul-
tatet blir  Temps Passe ett  verk som  William  trodde skulle bli vändpunkten  i hans 
karriär  och en  stor  succé. 122 Den  blev  antagen på  salongen  och  fick en  mycket  bra 
placering. William fick återigen lovord från Kanadensiskt håll: 123

W. Blair Bruce - Wonderful Success of a Hamilton Artist in France. 
The many friends of  W. Blair Bruce, the young  Hamilton artist, son of 

Mr W.Bruce, of  this city, will  be glad to learn  of  his progress  in France, 
where he has been studying  art  most successfully. He nor only  had the 

good fortune to have had a  picure Temps Passe (Passing Thought) 
admitted at the Paris Salon  of 1884 and most favourably  criticised by 
the Paris and London  Art Magazines, but word has just been received 

that his painting has been  purchased for $800 for  a  new art gallery 
about to be founded in the Province of New Brunswick.124

Återvända utan återvändo 

...I feel  that now is time for my  return  to America. Having learnt ever-

ything that  they teach in  France, we will  put it in  practice in good old 
honest America. I am  sick of Europe, sick of  France, still  liking Eng-
land, but longing to see home again.125 

I mitten  av  år  1884  började korrespondensen  till föräldrarna  bli väldigt mörk, 
William  var  ”sick  of Europe,  sick of France”. 126  Det är  tydligt  att  det  var  bristen 
på pengar  som  var  den  största  bördan,  ett  ständigt  närvarande problem.  William 
började bli desperat.  Han  hade inte fått  den  berömmelse han hade planerat  och 
ansåg sig  värd,  trots acceptens på  salongen. Han  hade dessutom  svårt  att sälja 
verk och  menade att  konsthandlarna hellre köpte av  någon  som  de ansåg hade 
det sämre ställt, någon som inte hade fått ställa ut på salongen.127 
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I slutet  av  året  sa  han sig  vara  paralyserad, han  trodde att  den  enda  lösningen   på 
hans problem  var  att  bli en  så  kallad ”highway-man”  på  nattetid och  måla  ”pot 
boiling  things”på  dagarna. Han bestämde sig  för  att  åka  hem  och  lämnade Euro-
pa den 22 oktober år 1885, efter tre och ett halvt år.128

 William  ingavs av  hopp vid tanken  på att  fortsätta  sin  karriär på  andra  sidan  
atlanten. Enligt  vännerna  var  marknaden  definitivt  bättre i New  York än i  Europa 
vid tiden  och  han hade flera vänner  där  som  kunde hjälpa  honom  att  ställa  ut.129 
Elmwood var  tänkt  som  hans bas.  Amerika  och  England skulle  vara  hans 
utställningsplatser.130 Porträtt och indianmotiv var det han satte sin tro till. 131 
     

Svenska kvinnors konstnärliga utbildning i Frankrike
Utbildning i Paris var  nästa  steg  för de svenska  konstnärerna  efter  utbildningen  
på Konstakademien  eller  motsvarigheter  i andra  länder och  som  i Carolinas fall 
en eller  ett  par  resor  till  konstnärskolonier.  Carolina  började studera  i  Paris efter 
studierna  på  Konstakademien  och  bodde där  på  permanent basis från senast ja-
nuari år 1885.132 Hon var då 26 år.  
 Carolina  hade besökt Frankrike med vänner  från  Akademien  redan under  
sommaren år  1883  då  hon vistades i konstnärskolonin Grez-sur-Loing. Hon bod-
de då  på Hôtel  Chevillon  tillsammans med konstnärskollegorna Richard Berg, 
Nils Kreuger  och  Gerda Rydberg. 133 Samtidigt var  bland andra,  Tekla  Lindeström, 
Julia Beck,  Ville Vallgren, Carl Larsson samt August Strindberg där.134

 Minst  femtio,  vad man  vet,  kvinnliga  svenska  konstnärer  studerade på 1880-
talet  i  Paris.135 De konstnärer  som  kom  till Paris på  1880-talet  direkt  från  AK’s 
kamratskap och  ”konstnärsliv”  var  betydligt  mer  förberedda än  deras 
föregångare. 136 
 I Paris ändrades livet  för  de borgerliga  kvinnliga  konstnärerna  då  de kunde ta  
än  fler  steg  närmare frigörelsen. Många av  de porträtt  som  kvinnorna  skapade 
under den  tiden  vittnar  om  en  ny  självbild och  självsäkerhet.  Som  kvinna  kunde 
man nu  få  mer  utrymme till att  leva  ett  eget  liv  utan  en  förmyndares direkta  kon-
toroll. Däremot fanns alltid samhället  och  medmänniskornas blickar  ständigt 
övervakande. 
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I stället  för  att  bo på pension bodde kvinnorna  ofta  med en  eller  flera  väninnor. 
De kunde också  umgås med män  på  restauranger  eller  äta  lunch  på  ett kafé något 
som  inte var  tänkbart  hemma i  Sverige.  De nordiska  flickorna  rörde sig  emellertid 
ganska fritt  till  vardags om  man  jämför med de franska eftersom  de var  i  en 
främmande stad och  därav  kunde slippa den sociala  kontrollen.  Vissa  adliga  eller 
högborgerliga  kvinnor  kunde inte röra  sig  fritt  på gatorna. För dem  blev  ateljén 
en fristad för att skapa sin egna identitet. 137 
 Den  stora  samlingsplatsen  för  svenskarna  i Paris var  restaurangen  Maison  
Moll, i  folkmun  kallad ”Molle”.  Restaurangen var belägen på  Boulevard Mont-
parnasse och  var  högkvarteret  för  Opponenternas möten,  vilka hade ett  eget  rum 
innerst i restaurangen.138 
 Den  nya  friheten  och  ansvaret  för  sig  själv  kunde dock innebära  vissa  svårighe-
ter.  Vardagslivets alla  bestyr  innebar  för  flera  borgerliga  flickor  helt  nya  sysslor. 
För  borgarflickor som  var  vana  vid tjänstefolkets uppassning  var  det en  kontrast 
att nu  leva i  den spartanska  miljö som  de gjorde i Paris. Nu  fick de själva  se till  att 
hålla  sitt  hem  varmt,  tvätta,  städa  och  hålla  ohyra  borta.  Att  laga  mat  var en  kun-
skap de ofta  inte hade, därför  blev  kaféer  och  restauranger vanliga  besöksmål  el-
ler så  köpte  de hem  kall mat. Kvinnorna  klädde sig  ofta  enkelt  när  de fick under-
visning, till middagen  på restaurang  klädde de om  och  i  det offentliga  livet  var de 
eleganta  efter  tidens mode. Dock  klagade både familjerna  Bonnier  och  Hirsch  på 
att deras döttrar enligt deras åsikt försummade sin klädsel i Paris. 139 
  Även  den då  nya bilden  av  kvinnan  tillhörde dock mannen.  Kvinnornas socia-
la  situation  skilde sig  tydlig  från männens.  Kvinnorna hade inga representanter  i 
museistyrelser,  inköpsnämnder  eller  utställningsjurys. Inte heller  hade de konst-
kritiker, konsthandlare eller  konsthistoriker som  köpte och  lanserade deras verk. 
Kvinnorna fick  ofta  skapa  sina  egna  utställningar  för  att  komma  in  på markna-
den. På  salongen  i Paris förekom  att  kvinnorna  fick hedersomnämnanden men 
ingen  fick medalj.  De flesta  kvinnorna  försörjde sig  som  porträttmålare då  land-
skapsmåleriet  på ett helt annat  sätt  krävde utställningar och  att konsthandlare 
skulle köpa verken. 140  
 Det  konstnärliga  geniet var  mannen.  En  man  kunde vara både den  geniale ny-
skaparen  och  medlemmen  av  den  borgerliga  familjen.  Det var  konstnärens genia-
litet som  transformerades till konstverket. Konstnären  som  person  kunde då  i 
lugn  och  ro idka  familjeliv  när han ville samt  leva  bohemliv  när  det  passade. För 
kvinnorna  var det  kvinnligheten och  inte genialiteten  som  överfördes till  deras 
verk.141

 Den  stora  statliga  konstakademin  i Paris; École-des-Beaux-Arts var  fram  till år  
1896  bara  tillåten  för  män. Trots det  gjorde många  av  de manliga  konstnärerna 
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som  de kvinnliga  och  studerade i privata  ateljéer  som  Academie Julian  och  Aca-
demie Colarossi. För  skulptriserna  kunde skolningen ske hos bland andra  skulp-
tören  Falguiére. Undervisningen  i ateljéerna  var  uppdelad i  förmiddagspass och 
eftermiddagspass och  i  huvudsak  tecknades eller  målades efter  modell, här  även 
nakenmodell. Lärarna gav  sitt omdöme minst en gång i veckan. De kvinnliga 
konstnärerna  var  flitiga  och  ägnade morgon  till sena  kvällen  i  ateljéerna. På  hel-
gerna besökte de Louvren eller andra utställningar.142 
  De manliga  konstnärer  som  kom  till  Paris i början  av  1880-talet  beskrevs av  
Georg  Pauli som  familjegossar.  De hade regelbundet  ekonomiskt  stöd från  sina 
föräldrar  och  de flesta  av  familjerna  var  relativt  välbärgade. Många  bosatte sig  i 
kvarteren i  Montparnasse och  några  hade ofta  besök  av  föräldrarna.  Richard Berg 
ska  första tiden  i Paris bott  på  pension  med sin  mamma. Dock  verkar  många av 
föräldrarna  varit förtvivlade över  pojkarnas enkla  situation; ”Mamma satte sig  på 
en stol och  grät  över eländet och  pappa  tyckte att jag  var  en  förfallen  individ!”.143 
Förutsättningarna för  de svenska  manliga konstnärerna  verkar ha  varit  likställda 
med Williams.
 Trots att  de bröt  mot de starka  borgerliga  sociala  konventionerna  levde de 
svenska  kvinnliga  konstnärerna  i Paris jämfört med i dag  i en  mycket  begränsad 
sfär.144  Kvinnor  och  män umgicks oftast  var för  sig  och  bara någon  enstaka  var 
trolovade vid ankomsten  på början  av  1880-talet. Georg  Pauli beskriver  den man-
liga  kamratskapen  i  Paris och  samkvämet  med kvinnor.  Det  verkar  som  att  de 
mot  de svenska kvinnorna  var artiga och  ordentliga  medan de med en  fransk 
kvinna  som  satt  modell  kunde ha  ett  mer intimt  och  tillfälligt  förhållande i  atel-
jéns dolda  vrå: ”Kamrat  och  älskarinna,  hjälpsam  och  uppfinningsrik i bekym-
mersamma stunder,  delande ljuvt  och  lett  med det  lätta  humör,  som  en  givmild 
natur  begåvat  henne i ersättning för  mera  bländande framtidsutsikter.  Oftast 
gentemot älskaren, alltid mot  kotteriet,  trogen  och  lojal har  hon  ett gott och  med-
lidsamt hjärta” skriver Pauli om de franska modellerna.145 
 Konflikter  uppstod bland konstnärerna i  Paris precis som  i  alla  konstellationer  
av  människor.  Att  kvinnorna nu  kunde ta  plats i den  sociala  kretsen  gav  upphov 
till motstånd både från män  och  kvinnor.   Eva  Bonnier gick till hårda  angrepp i 
sina brev  mot  Carolina.  Carolina  samt  Siri von  Essen  som  gifte sig  med,  den av 
flera  av  konstnärerna beundrade, August Strindberg fick  utstå  samma  sorts kri-
tik.  Det  grundade sig  i  att  de av  andra  ansågs för  emanciperade i sina  åsikter  i 
kvinnofrågor. På  grund av  det var  de inte,  om  man  ser till  Eva  Bonniers brev, om-
tyckta i kamratkretsen.146 
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Carolinas konstnärliga utbildning i Frankrike
År 1885  avslutade Carolina  studierna  på  Konstakademien  i  Stockholm  och  bosat-
te sig  i  Paris på  mer  permanent  basis. Från  Akademien var  hon  försedd med re-
kommendationer  till  Paul Dubois, direktör  på  den  ansedda  skolan  École des 
Beaux Arts.  Även  om  kvinnor  inte var  tillåtna  på  skolan så var  hans visitkort en 
stor hjälp för att bli elev hos skulptören Alexandre Falguiére.147 
 Carolina  hade sin  ateljé på  117  Rue Notre- Dame des Champs i studio nr  8. 148 
Gatan, belägen i det  6:e stadsdelen, eller  arrondissementet,  nära  den Luxem-
burgska trädgården  var,  och är  fortfarande i viss mån,   en  gata  fylld  av  konstnärer 
och  andra  kulturpersonligheter. Gatan  gränsar  till  området  Montparnasse som  är 
känt  för  sin konstnärliga  aktivitet.   I samma hus och  på samma gata  hade flera 
konstnärer och författare bostad eller ateljé. 
 Sin bostad,  vilken var  skild från  ateljén  i Carolinas fall,  hade hon  i  september  
år  1885  på  13  Avenue de l'Observatoire,  en  ståndsmässigt  byggnad med utsikt 
över  Luxemburgska trädgården. Där  bodde hon  hos familjen  Schroeder. Mer  om 
det  har här  inte kunnat  utrönas.149 Den 2  november år  1885  flyttar  hon  dock  från 
Avenue de l'Observatoire till en  pension på  77  Rue Notre Dame des Champs, på 
samma  gata  som  ateljén  är  belägen  och  precis i  närheten  av  Académie Colarossi 
på  Rue de la  Grande Chaumiére. 150  På  samma pension  bodde vid samma  tid 
Hanna  Hirsch. De båda  hade studerat på  Konstakademien samtidigt och  de um-
gicks i Paris.  Hanna  umgicks också flitigt  med Eva  Bonnier  vilket  gjorde att  Eva 
och Carolina ofta stötte på varandra.151 
 I Paris befann sig  samtidigt  flera  av  de svenska  konstnärer som  blivit  kända  
från  tiden. De bodde i många  fall nära  varandra  och  umgicks mycket  i stora grup-
per, trots att  flera  av  dem  var långt  i från  bästa vänner.  Eva  Bonniers brev  från 
Paris åren  1883-1889  ger  en  bra  bild av  både arbete,  fritid och  umgänge i de kret-
sar  som  Carolina  rörde sig  i.  De vittnar  också  om  den  ambivalens i  könsroller  och 
identitet som  rådde vid tiden  på  platsen.  I Eva Bonniers brev  går  Carolina  till en 
början,  egentligen  fram  tills det att  hon  återvänder  till  Paris år  1889  efter  att ha 
gift sig  med William, under  smeknamnet Tvasan. Ordet betyder  enligt  konsthi-
storikern  Margareta Gynning  Trasan  men  på  grund av  att  Carolina, enligt  Gyn-
ning, läspade blev smeknamnet Tvasan.152 Bonnier skrev:

[...]på en lördagsfest hos Tvasan. Hon har nämligen ställt  till en slags 
junta som  råkas i  hennes atelier  hvar  annan lördag; jag  hade hoppats 
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undgå faran, men i  onsdags kommo hon och Hanna till  Molle153  och 
åto; Caroline för  1sta  gången. Hon har  visst gerna velat hela  hösten, 

men  har sagt åt Hanna  att hon ville bli ombedd först. Då hon  fick vän-
ta förgäfves på en dyl. anmodan, kom  hon  till  slut  af sig  sjelf. Passade 
då  på  att be mig och  Dick med fru komma på lördagen. Dick  lofvade, 

jag gjorde litet undanflykter. På  lördagen gick jag innan  middagen upp 
till  H. [Hanna] för att  lemna igen en bok, och  kom inte ihog någon 

fest. H. var  ej hemma utan  jag gick in till  C. [Carolina] för att  be henne 
ta’ boken. Då hon  får  se mig  antog hon  visst att jag kom för att följa 
med till  ateliern genast, jag blef  flat som  en pannkaka  då jag fick klart 

för  mig att jag sprungit i  ”Ulfvens gap”. ”Nej nu  ska  jag först gå och 
äta, men sedan  skulle det nog vara roligt att komma  etc...”  Så gaf hon 

mig  i  uppdrag  att invitera  de öfriga  mollarna  från henne i  fall  de hade 
lust, hon hade ej sjelf föreslagit det på onsdagen, eftersom hon  var der 
1sta gången. Det gjorde jag mycket riktigt och  Pauli  hade nog lust, men 

ville inte då han  fick höra  att der skulle vara en  del  finskor, 
Colarossiflickor.154 

Carolina  startade alltså  den 6  februari år  1886  med traditionen  att  bjuda  in  folk 
till sin ateljé för  festligheter  varannan  lördag.  Vilka  som  kom  står  antecknat  i  Ca-
rolinas almanackor  och det  kommenterades i emellanåt  i  Eva  Bonniers brev, 
bland andra; Georg  Pauli,  Per Hasselberg,  Hanna Hirsch,  Venny  Soldan, Alf Wal-
lander  (även  kallad Alfven),  Karl  Aspelin,  Hedda  Key  (Ellen  Key’s syster), Elin 
Alfhild Nordlund, Helena  Bergh, Elisabeth  Keyser, Lewenhaupt (troligtvis Char-
lotte), Ingeborg  Westfelt-Eggertz och  en  Cederblad.155 I Carolinas umgänge finns 
också vid tiden bland andra Ottilia Adelborg och den schweiziska konstnärinnan 
Ottilie Roederstein.156  
 Att  män och  kvinnor  nu  kunde umgås fritt i någons ateljé var nytt.  Det skapa-
de,  eller  blottade,  olika  åsikter  om  könsrollerna. Carolinas frigjordhet,  åsikter  och 
klädsel verkar ha stött både män och kvinnor, exempelvis  Eva Bonnier: 

Jag var  egentligen  så rädd att gå  dit ifall  hon  nu  pretenderar  att man 
skall  komma hvar gång, och det gör jag  då inte. Kanske vill  hon ha nå-

gon artighet tillbaka, och  det blir heller  ingenting af. Hon  gjorde just 
ingen  vidare lycka  på Molle, Pauli  var alldeles förtvifvlad att råka  sitta 
midt emot henne; han tyckte hon såg  så  obehaglig  ut. H-g  [Per Has-

selberg] fann henne karlaktig, i synnerhet i klädseln.157 
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Några veckor senare:

Samma kväll var igen sammankomst hos Tvasan, och  som oppon. 
[Opponenterna] gingo så tidigt  ifrån Molle, så slank jag  in  till  Tvasan, 

som  dagen  innan hade påmint mig. Det var en  hel  del  kvintimmer  den 
kvällen, blott Alfven  [Alf  Wallander] och  Aspelin  gingo omkring och 

sågo hängsjuka  ut. De togo dock mycket snart sitt  parti  och  schappade 
då  de kände sig så ”enkla” bland kvinkönet. Bland andra  var Hedda 
Key, Ellens  syster, en  högst obehaglig  uppenbarelse, emancipierad i 

fasoner  och  tal  och skrytsam och  vigtig  övfer sin lärdom. Hon  gestiku-
lerade som  en boxare och  gallskrek, och var rysligt affekterad. ”Je suis 

un  homme, mois [sic] et  pas un  femme!”  [”Jag  är en  människa (alter-
nativt man) och inte en  kvinna”] skrek hon. ”Det ser  inte ut  så” sa  jag 
och  tittade på henne. då blef hon  förargad. [...] Hedda K läste upp 

‘Mère Sauvage’ af Maupassant, charmant bra, så  att man  kunde svära 
på  att det var franska. Talade flytande, men  ej så bra  hvad accenten 

angår. Gick och  korrigerade alla mensker, som  sa’ ett galigt genus, el-
ler  annat fel. [...] Caroline är mycket stillsam  och  hygglig vid dessa 
tillfällen.158 

Sista  gången  både män  och  kvinnor  umgicks på  tillställningen  i Carolinas ateljé 
var  den 23  mars år  1886.  Traditionen fortsatte hela  april  ut men då bara  med de 
kvinnliga  vännerna; Venny  Soldan,  Hanna  Hirsch,  Lewenhaupt, Elin  Alfhild 
Nordlund, Ingeborg  Westfelt  Eggertz och  ännu  en person  som  inte gått  att 
identifiera. 159  Eva Bonnier skrev: 

I lördags kväll  var  det ”hvarannan lördag” igen, hos Tvasan. Jag hade 
helst inte velat gå men Richard Hall  hade bedt mig för  all  del  komma, 

ty han skulle äfven  dit. Så  kom Pauli  och sade att han hade lust att gå, 
och  då vi gingo dit efter  maten  slank också (och  under!) Hasselberg 
med. Der  blef  stor uppståndelse öfver så  rara besök och  både Tvasan 

och  Hanna blefvo som yra i  mössan. ”T”  [Carolina] lade alldeles beslag 
på  H-g [Hasselberg], och  dräglet stod om  mungiporna  på henne. Ri-

chard Hall fanns ej: det är sista gången jag gör en uppoffring.160

När  Carolina kom  till  Paris år  1885  studerade hon  under  hösten  på  Académi 
Falguiére. 161 Skulptören  Alexandre Falguiére besökte henne även några gånger 
under våren  år  1886,  det  var så hans undervisning gick till. Eleverna mötte sin  
lärare i sin egen eller  i hans ateljé.162 Carolina  klagade dock över att  han  besökte 
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henne så sällan, och  hade svårt  att  komma framåt i  arbetet med sin skulptur. 
Även  Eva  Bonnier  vittnade långt  senare om  en svåråtkomlig  lärare; ”Falguiére var 
ytterst vänlig, som han alltid lär vara, och lofvade förstås att komma, men gör han  

det? [...] Men jag minns hur svårt Caroline hade att få honom att komma.” 163

 Falguiére förblev  dock en  vän  till  Carolina och sedermera  till paret  Benedicks 
Bruce fram till sin död. De sågs ett flertal gånger under åren och hon målade i 
hans ateljé i ett par månader år 1896. 164 
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Fig. 6. Carolina Benedicks i Fontainebleau-skogen ca. år 1885. 



Carolina  tog  under senhösten  år  1885  lektioner  på  Académie Colarossi,  grundad 
av  skulptören  Filippo Colarossi.  Där  fortsatte hon  i  januari år  1886.  165 Dock slu-
tade hon  på Académie Colarossi redan  den tredje februari  samma  år.166  Från  ja-
nuari till  maj år 1886  var  hon  istället  en  flitig  elev  i etsning  hos Gaston 
Rodriguez. 167 Hon  hade redan  på  hösten  år 1885  börjat ta  lektioner  i etsning av 
andra  konstnärer. 168 Dock  var  hon till  en början  främst  självlärd, hon experimen-
terar på egenhand i sin ateljé.169   
  Tillsammans med vännerna Hanna  Hirsch,  Ingeborg  Westfelt-Eggertz, Ottilie 
Roederstein,  Karl Aspelin  (att  han var  med kan bero på  hans beundran  för  Hanna 
Hirsch) samt ”Charlotte”  (kan  vara Lewenhaupt),  tog  Carolina  del av  det  Paris 
hade att  erbjuda  i form  av  teater, middagar, umgänge,  besök  i  parker,  på  museer, 
utställningar  och  inte minst  Salongen. De både roade sig  och  arbetade tillsam-
mans.
 I juli  år  1886  lämnade Carolina  Paris. 170 Innan  avresan  från  Frankrike firade 
hon midsommar  med några  vänner  och  målarkollegor  i  Barbizon. 171 Händelsen 
finns beskriven  av  både Georg Pauli och Eva Bonnier.  Sällskapet  bestämde sig  för 
att sova i en grotta efter dagens festligheter. Eva Bonnier skrev:
  

Flickorna Winkrans i  fantasikostymer, Caroline, jag  och  fru  Geelmuy-

den  (en ung norsk målares tyska fru) sågo ut som hyggligt folk. Her-
rarna voro Tode, Stenwall, de 2 Pauli-arne, Ola Geelmuyden  och  en 
irländare, som Caroline alltid lär draga  med sig  för  att ha någon som 

är artig mot henne och för att få skrika  på engelska, hvilket hon  gör 
ganska  skralt, åtminstone jemfördt med flickan  Winkrans, som  talar 

med fullkomlig engelsk accent.172    

Georg  Pauli berättade om  att Carolina när  alla  andra lagt sig ner  för  att sova  i 
grottan  satt  som  den äldsta och  förståndigaste i gruppen  och  vakade över  de and-
ra. När  Carolina trots de andras rop om  att  lägga  sig  ner  vägrat  göra så  hotade 
hon med att  gå sin  väg  om  de sa  åt henne att  ligga ner  en  gång  till. Det  gjorde de 
naturligtvis och Carolina reste sig upp för att gå. Pauli skrev: 

De manliga ungdomarnas  erbjudande att  konvojera genom  mörka 
skogen avböjdes kategoriskt - men när  mr Crickford, som ju ej förstått 
de ord som  växlats, reste sig  efter en stund driven  av  chevalereska in-

stinkter. Han  skyndade ifatt nattvandrerskan men kom snart tillbaka 
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berättande, att den manhaftiga damen förklarat: -’I go on, when you 
go back!’ och  då återstod ju  intet annat för mr C. än  att helt beskedligt 

backa åter till grottan.173

 
I augusti  år  1886  avslutade Carolina  sin  studietid i Frankrike och  reste hem  till 
Sverige. 174 
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III. Ett konstnärspar blir till 

I kapitlet redogörs för hur Carolina och William träffades, om de hade haft för-
hållanden innan, äktenskapsförhandlingar och de första ambivalenta åren till-
sammans. 

Kärlek och strategi
De sista  månaderna  innan  avresan till Kanada  år  1885  ägnade William  i konst-
närskolonin  Grez-sur-loing (härefter  Grez). 175 Det  var  platsen  för  Carolina  och 
Williams första  möte i  juni år  1885. William  friade den  10 oktober  samma år  i 
Paris. 176 
 William  verkar dock redan  året dess för  innan  ha  varit  nära  ett  giftermål.  Joan  
Murray  skrev  i  inledningen till  boken  Letters home: 1859-1906, The letters  of 
William  Blair Bruce att William  i desperation  över sin ekonomiska  situation i 
Barbizon ska  ha  skrivit hem  till  sin  mor  och  hotat  gifta  sig  med en  arvtagerska 
även om  hon  var  katolik.  Brevet  ska  enligt  Murray  gjort  mamman så  arg  att  hon 
slängt  det.177  Huruvida  det ligger någon  sanning  i det  påståendet har  här  inte 
kunnat  utrönas.  Däremot skrev  William  vid ett  flertal gånger  under  den  senare 
hälften  av  år 1884  om  en Barnoness d’Auray 178 där  hon först  nämns i samband 
med att han sade sig  komma behöva  få  leva  på  henne om  han inte höjer  sina 
inkomster. 179  Vidare skrev  han  om  äktenskapsaffärer  och  i oktober  samma år 
skrev  han  till sin  far  att  han  inte var  gift  trots att  det  var  nära  att  det  hände. 180  
Två månader senare, i december år 1884, skrev han till sin mor:   

What I told you  about the Baroness was perfectly  true, only  not with 

regards to any such sudden  slipping into the Benedictine State, that’s 
one good quality  which I have if not the only  one - not to be too rashly 
overcome with the marrying fever. It’s so bad for a young man  even 

though  the lady  be rich  as  Croesus. I can’t  help feeling a great sense of 
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liberty  so necessary  to my Art, but the moment that I see the right 
woman  [en del saknas] I will  tie the knot and furnish  her with  best 

Mother-in-law and Sister-in-law she could find in this precious 
globe.181

Den  30 maj år  1885, knappt  två månader  innan  han träffade Carolina  refererade 
han  återigen  till baronessan.  Han  skrev  vid tillfället  om  den  ekonomiskt dåliga  
situation  han  befann  sig  i och  hur  det  kunde gå  utför  för  många  konstnärer  i 
samma  situation: ”Some in  asylums,  some dead,  som  marrying  heiresses - I am 
glad I did not.” 182 Han var glad att han inte gifte sig med en baronessa. 
     Carolina å  sin  tur  hade varit föremål  för  giftastankar även  innan William. Hon 
mottog  den  1  maj år  1879  ett frieri.  Mannen  i  fråga var  fler  år  äldre än  den  då  22 
-åriga  Carolina,  enligt  henne var  han  omkring  38 år vid tiden för  frieriet. Hon  av-
böjde. Ett beslut hon fann mycket svårt, men hon var tvungen att följa sitt hjärta: 

we had many  sympatetic things  to speak about, therefore it was very 

hard to me, I dared scarcely  to look at him  and I remember  that I held 
my  hands most of the time before my  eyes; but love and sympathy  that 
is not the same!183

Tre år  senare försökte samme man  igen. Carolina  sa  åter  nej.  Carolina  sökte kär-

leken; ”love and sympathy that is not the same!” 184 

Den första tiden tillsammans
Ett  av  William  och Carolinas första  möten, om  inte det första, var  under  en  guds-
tjänst  i kyrkan  i Grez där de båda deltog.  En  amerikansk man  som  satt  bredvid 
William  ska ha  sagt: ”Look! Miss Benedicks has gone to sleep!”.  William  kunde 
därefter  inte slita  blicken  ifrån  den  blundande Carolina. Han ska  genast  ha  känt 
starkt för  henne: ”I  knew  that  you  did not  sleep. I could feel  angel wings flutte-
ring about  you”  skrev  William  till Carolina. 185  I ett  senare brev  till Carolina  skrev 
han  att hans vänner måste varit  blinda  om  de inte varit  övertygade om  Williams 
hängivenhet för henne.186  
Kommande dagar  åkte de båt  på kanalen i månljuset  och  William  fick  i uppdrag 
att måla  Carolinas porträtt. Porträttet  målades vid kanalkanten; ”there you  kept 
me prisoner” skrev Carolina till William senare om platsen.187
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Porträttet  William  målade av  Carolina  vid kanalen  i  Grez är  signerat: ”To Caroli-
na Benedicks, Blair  Bruce, Grez June 30 1885”.  Det  var  en  produkt av  att  Carolina 
anklagade William för att vara lat. I ett brev till sin svärmor skrev Carolina:

I remember in Grèz I was scolding him  for being lazy and so one mor-
ning  he said to me ”Well  today I am going  to work. I will  do your  face”, 

and I was so taken by surprise, that I quite forgot to say  ”Please, ask 
me first” and said only ”so!”.188  

William  var  dock i ett  dåligt  hälsomässigt tillstånd i Grez.  Det var  precis måna-
derna  innan  hemresan  till Kanada  och  hans känslor  för  Carolina  verkar  ha gjort 
honom än mer fragil: 

Do you remeber the last day  when  I was working on  your portrait [?] 
at Grez. Why did you  keep up such a  cheerful  chatter, absolutely bubb-
ling  over  with good spirit and the more depressed I became the happi-

er  you seems to become. You  must have known how misserable I was. 
I know that you  felt it - and it seemes cruel  to me [...] Did you  imagine 

that you made me feel that you loved me?189

Carolina svarade: 

I dont know how, but I felt well, and I felt also that you  were ”depres-
sed” - so herefore should I not be happy for that? - perhaps it  was a 

presentiment of my power to lay a southing  hand on your sick  heart! I 
was not cruel  at all, how should I have cured you  if you  have not been 

sick? [...] And I felt also well when I had to come near you 190

Tycke uppstod mellan  paret  och  William  verkar  enligt ett brev  från  Carolinas 
styvmor,  vilket  Carolina  citerade för  William,  ha friat  redan  då  och  där  i Grez: 
”Wherefore have you  not  written  to us as soon  as he proposed i  Gréz?”.  Carolina 
kommenterade frågan: ”should I not  know  my  own  feelings before my  [sic] telling 
them!” 191  Kanske betyder  det  att  Carolina  inte gav  ett  svar  till  William  då. Säkert 
är i vilket fall att det inte förlovade sig då, det dröjde ytterligare några månader.
 I början av  september  år  1885  var  William  kvar  i Grez.  Carolina var  i mitten  av  
samma  månad tillbaka  i hemmet  i Paris efter  en  resa  som  avslutades i Holland 
och  Belgien.192.  De tog upp kontakten  och  träffades i  Paris fredagen  den  9  okto-
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ber.  193 Dagen därpå  förlovade de sig. 194 Före Williams avresa  sågs de kontinuer-
ligt.  William  avsåg stanna  i Kanada  i nio till 10  månader.  Enligt  honom  var  an-
ledningen  till resan  att  fadern  önskade att sonen skulle komma  hem  och  besöka 
familjen. Han själv  ville hellre stanna  i Paris.  En  vilja  som  verkar  uppstått efter 
mötet med Carolina. 195 
 Vid avfärd från  Liverpool skrev  William  till Carolina att  han  älskade henne. 
Från  båten fick  hon meddelandet  ”still  remains the thought that  each  moment 
puts a  greater  distance between  us but I will not  be weak fot  it  is also bringing  us 
closer  together  for  our  eternity.  I say  eternity  for  which  I hope and will learn  to 
pray.” 196 
    William  och  Carolina skrev  ofta till varandra  från det  att  William  hade lämnat 
Europa.  De redogjorde var  och  en  för  sitt liv, familjen,  måleriet  och vardagliga 
ting  men också  kärleken  till  varandra som  emellanåt  drabbade dem  extra  hårt. 
William  drömde om  Carolina och han grät av  hjärtats smärta. Var  tårarna ett 
tecken på svaghet? Carolina  svarade: ”oh no dear  friend,  now  you  may  astonish  - 
it  is strength; when  the tears comes to a  mans eyes he is strong,  he has strong 
feelings.”197

    William  avslutade ofta  sina  brev  med att  bifoga  ritade rutor  eller  vikta  små 
papperspaket  på  vilka det  står  ”Kiss for  Carrie”.  Han bad henne fånga dem  innan 
de smet sin  väg. Han  hade fångat  de hon  skickade.198  Även blommor,  blad och 
växter  var  vanligt  förekommande i breven. 199 Carolina  skickade etsningar, Wil-
liam  skisser  och någon  gång skickades en present  som  exempelvis ett par  målar-
handskar  med Williams initialer  inbroderade som  Carolina  låtit  göra  till 
honom.200   
     Carolina  hade enligt  sig  själv  svårt  att  uttrycka  sig  på  engelska men  sa  sig  tala 
från  sitt  hjärta: ”-and yet  how  badly  I express myself I think you  understand me, 
then  words from  a  heart  to a  heart  need not  to be understood,  they  are feelt”201 
Frustrationen över längtan fanns även från hennes sida: 

I am very  impatient when  I long  for  you, it  is  as I should push  my head 
against a wall, but the wall  dont move, and I feel  only the pain, as after 
a stroke. do you  know what I do then, - I shut my eyes or are gaging 
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with  wide opened ones, without to see anything - and try to feel, when 
you - when you kissed me and kept me in your arms202

Hon  ramade in  ett fotografi  av  honom  som  hängde vid skrivbordet  i  ateljén: ”I 
like my  William  very  much”. 203 Breven är framförallt  djupa, de innehåller  mycket 
känslor, ödmjukhet  och  respekt  inför  varandra, de gav  varandra  råd i  arbete  och 
vardag och paret  försökte hela  tiden hjälpa  varandra att  tackla  saknaden.204 Det 
är  brev  fyllda  av  längtan  och  saknad men  ändå  glädje och  hopp. Hopp om  framti-
den tillsammans. De började sakta men säkert lära känna varandra 205 

Vem är du? Vem är jag? - Williams psykiska kollaps
Den  3  februari  år  1886  skrev  William  från  Hamilton  till Carolina  i Paris: ”My  dar-
ling  Caroline. I’m  born  to be unfortunate!”  Anledningen  till hans uttalande var  att 
han  precis hade fått  reda  på  att  ångbåten  S/S City  of Brooklyn en  tid dessförinnan 
förlist  vid Island of Anticosti  på  väg till  Québec, Kanada.  Ombord fanns en stor 
del av Williams produktion:206   

My precious case of pictures and studies, sketch books  and many  little 

odds and ends which I had gathered together - two two meter pictures 
”Sentice du  Village” and ”Printemps”. Two of one metre by  one metre 
eighty, the ”annunciation” and ”youthful  sunshine to aged hearts”, a 

large landscape of  one metre eighty  - ”The summer’s  breezes”. Eighty 
smaller  oil  paintings of various subject, including many studies inva-

luable. Some fifty or sixty studies in Pastel.207

De var  inte de stora  målningarna William  sörjde.  Han menade att  det enda deras 
försvinnande hade orsakat  honom  var  avgiften  för  frakten. Det  han sörjde var  det 
av  mindre storlek  och  han omnämnde dem  som  hans ”little children”.  Det  hand-
lade om  hans skisser, studier som  även  fungerade som  memoranda: ”My  manu-
script,  as it  were, the register  of my  thoughts.  My  feelings,  how  can  I ever  replace 
them”. 208 
 En  kanadensisk tidningsnotis med rubriken  ”Valuable paintings lost”  vittnar  
om  händelsen. Totalt  försvann  ungefär  140 stycken  av  Williams verk ner  på  ha-
vets botten. Det  påverkade Williams sinnesstämning  till  det  sämre och  i  septem-
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ber år  1886 var han  märkbart  djupt  deprimerad. Från  den  ena  dagen  till den  and-
ra  gick hans tillvaro från  himmel till  helvete.209 Williams sinnesstämning  gjorde 
Carolina  väldigt orolig  och  hon  gjorde allt  för  att  trösta  genom  brev: ”I see and 
feel that  you  suffer  and I do the same; the same fibre that  vibrates in your  heart 
with pain, does it in mine.” 210   
     Den  13  oktober  år  1886, bara dagar  efter  att Carolina  mottagit ett av  Williams 
mörka  brev,  nås Carolina av  ett  telegram  från  Janet  Blair  Bruce, Williams mor. 
Det  är  kort  och  koncist: ”Willie ill  wants you  come quick answer”: William  är 
sjuk, vill  att  du  kommer, svara  snabbt.211 Carolina  handlade snabbt  och  hon  och 
brodern  Gustaf var  enligt  tidtabellen  framme i Québec, Kanada den 30  oktober, 
17 dagar senare.212     
     I ett  par  veckor  stannade Carolina  och  Gustaf på  Elmwood.  William  var  i 
mycket dåligt  psykiskt  tillstånd och  vistelsen  verkar  ha  varit  turbulent; vid ett  till-
fälle gav William Carolina en örfil något han sedan djupt ångrade:

It gives me sure very peculiar impressions  of what a  fool a man  can 
make of himself when  he is thoroughly  in  love with a  woman, one 

thing seems  to me too peculiar, the fact of my  striking you on both 
cheeks slapping it  might be called, but you  did tantalize me to an 
enormous degree when I [?] for  your promise ”body  and soul”  and you 

turned about in the hallway and [?] said ”I have given no answer.” 213

Carolina förlät honom. 214

 När  Carolina  och Gustaf lämnade Kanada  för  Boston, Philadelphia  och  New  
York blev  tillståndet än  mer försämrat för  William. Han  klarade inte av  att  än  en 
gång  skiljas från  Carolina och  ville inget  annat än att  bege sig  efter  henne.  Han 
var  desperat.  Både familjen  och  Carolina  försökte stoppa honom. Carolina  skrev 
från The Continetal Hotel i Philadelphia: 

My own darling boy!
Surely my Willie I will  write to you  and help you  in  your  ”struggles”  - 
and therefore I will  tell you that I really  think it is the best that  we now 

are to be separated. [...] It would not be good for you  to follow us 
now.215
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Carolina  bad William  att ta  till sig  de råd som  hans läkare gett honom  och hon 
ansåg att  han  borde åka med ”aunt”  Kitty  till  Florida för  rekreation, så  som  det 
var  sagt.216 Men William  ville  till Carolina.  Han  bad henne om  ett lån  på  tvåtusen 
dollar  för  att  kunna  ta  sig  dit hon var. Hans far  vägrade ge honom  pengar  och  nå-
got förtroende för läkaren hade inte William: 217 

I feel  more faith  in  God and his  power  than in  physicans who do not 
understand true love and pain  and how a  sensitive heart can  suffer, 
apart from the ordinary  routine of medical  practise. [...] Here am I in 

Hamilton  Canada, left here deserted by  you  of the advice of the doctor 
who does not understand the case suficiently.218

William  reste efter  några  dagar  söderut med ”aunt  Kitty”  och  ”uncle Robert”.  De 
var  på  väg till  Florida  men ägnade på  vägen  några  dagar  i  New  York där  Williams 
hoppades att  få  träffa  Carolina. 219 När  de nådde New  York  hade Carolina  och  Gus-
taf redan  lämnat landet. William  sökte efter  dem  på ett par  hotel men  fann dem 
till sin  förtvivlan  inte. 220 För  Robert och  Kitty  blev  William  en  stor  börda under 
vistelsen.221 Robert skrev till Carolina:

In  the first place after the ticket were purchased for Florida, Willie 
absolutely refused to go, and when he discovered that you  and your 

brother had been in newyork, and had sailed without seeing  him to say 
good-bye, he was again completely  upset - In  this emergency, we asked 

the advice of Dr Gunn, who is  a  very  high authority  in such  cases, and 
is a specialist in nervous diseases.222

Dr.  Gunn  gav  rådet  att William  inte skulle åka  till  Florida  utan skulle istället  vis-
tas på  en  plats där  han  kände sig  hemma  och bland vänner.  Efter  att Robert  gett 
sig  av  till Florida blev  Kitty  ensam  med William  i  New  York något som  tärde på 
henne. Dr.  Gunn  tog  i  tu  med Williams hälsa  och  Kitty  och  Robert betalade av 
hans skulder.  Värdet  av  pengar  förstod han  inte sa de.  William  lovade dock att 
återbetala dem med hans konst.223 
     William  verkar trots sin  svaga  tillit  för  läkare ha  trivts med Dr. Gunn,  en  unik 
person  som  enligt William  ska  ha  varit  den bästa  specialisten  i New  York på  ”ner-
vösa  sjukdomar”. Dr.  Gunn  förbjöd William  att  röka men  ordinerade en  måttlig 
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stimulans från  exempelvis öl. 224  Han verkade anamma  ordinationen  och  hälsan 
blev bättre men humlet i ölen hade en förmåga att göra honom trött.225 
     Efter ett  par  veckor  lämnade William  Amerika  för  att  resa tillbaka  till  Europa. 
Han  nådde Barbizon med sin  vän Theodore Robinson den  6  januari år 1887.226 
Endast en gång till i sitt liv skulle han komma att återvända till Kanada. 

Äktenskapsförhandlingar
När  William  och  Carolina förlovade sig  i oktober år  1885  skulle Carolina  precis 
fylla  29  år.  Året dessförinnan  hade myndighetsåldern  bestämts till  lika  för  kvin-
nor och  män  vilket  innebar  att  en  ogift  kvinna  blev  myndig  vid 21  års ålder. 227 
Trots det  var  det  tradition  att  familjen  godkände äktenskapet.  I William  och  Ca-
rolinas fall  startade det  en brevkorrespondens med flera  inblandade vilken  pågick 
i flera år. 
 William  var  inte bara  tvungen  att  berätta  för  sina  föräldrar  om  frieriet  utan  
också  deklarera  för  Gustaf Benedicks om  händelsen. Gustaf var  familjen Bene-
dicks överhuvud efter föräldrarnas bortgång. 
     Carolina  var  mycket  orolig  för vad Williams föräldrar  skulle tycka  men från 
moderns sida  visades bara  ren  glädje, hon  grät  till  och med.  Att  Carolina  var  äldre 
än  William  hade för  modern ingen betydelse då samma  gällde även  för  henne och 
Williams far.  228  I sista  hand berättade William  för  sin far,  det  verkade vid tiden 
finnas en viss distans de två  emellan: ”you  have a  [?]  friend in  my  mother,  that  is 
certain,  she is so good, so honest, so true,  I do not like so well my  father  as I 
thought to have done”skrev William till Carolina. 229  
     William  Bruce blev  förargad när  det kom  till hans kännedom  att  William  inte 
hade några  kunskaper  om  Carolinas familj.  Carolinas räddning  verkar  ha  varit  att 
hon var  konstnär: ”had you  not  been  an  artist you  would have not had on  half the 
chance with him” skrev William till Carolina om faderns beslutsfattande.230   
     Carolina  skrev  även  hon till sin  bror  Gustaf för  att förmedla  nyheten.231 Gustaf 
i sin  tur  skrev  förutom  till  William  även  till  Williams far  och  önskade alla  detaljer 
om familjen samt sjukdomshistoria innan han godkände förlovningen:232 
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Before agreeing  for  my  part, as  my  sister  Caroline is of age 29 1/2 ye-
ars [?] she decide quite legally  for herself - I wish to know all  matters 

respecting  [?]. Above all  I should like to ge notice about your sons life 
character, education,  prospects and position. I hope that you will 
kindly  express your  own opinion, as  by no means I should like my  sis-

ter to marry without the concent  of her father  in  law.  [...] this matter 
can be arranged to the satisfactory all parties concerned.233

Gustaf menade visserligen  att  Carolina  var  av  en ålder  där  hon  hade laglig  rärr  att 
själv  bestämma  sin  make men han  var  i breven  mycket tydlig  med vad han vill 
veta  för  att från  sin  sida  godkänna förlovningen. Likväl  angelägen  om  att  svärfa-
dern  å  sin  tur  skulle godkänna. Från  Gustaf och  svägerskan  Anna mottog  Caroli-
na vad hon  sade var  ett mycket fint brev.  Anna  önskade dem  alla  lycka  och  kärlek 
genom livet. 234  
     Carolinas styvmor  och  syster  var  däremot  mer  skeptiska,  Carolina skrev  till 
William efter att hon mottagit ett brev ifrån dem:

”Oh  dear  me! It is  as  I once said to you, I will  always be to them a  little 
nothing understanding  girl, even if I should be grandmother I think! 
They  asked me to come home to christmas ”under  this circumstanses” 

- it is very  friendly of  them, but I will  not, they should worry me with 
millions of  questions and fears [...] shall  I not dare to love without to 

ask people about it! [...] I have been forsed to give them  all  sorts  of 
informations, and I have gladly  and without fears to prove them  that I 
trust and that I love you!235

På  sommaren  år  1887  befann sig  William  i Giverny,  Carolina  var  samtidigt i 
Stockholm. Varför  det förlovade paret  inte var  på  samma  plats efter  att  ha  varit 
separerade så länge är oklart. I ett brev från William till Gustaf kan svaret finnas: 

I must admit that I can see nothing inconvenient in  the action, should 
Caroline [?] desire to come to France - at times [?] - circumstances 

alter cases [...] it appears to me that I could find no fault with  my own 
sister  in  a parallel  case, in fact I would probably  recommend it, and 
the day will  come when you  also will not be displeased with the idea 

but regard it as the best thing which  could happen under the 
circumstances. I know that you can  put every  confidence in  me now - 

and that helps me greatly. It  is  only  natural  that you  should be uneasy 
in  trusting  Caroline near to one whose actings some months ago were 
so [?]. 236
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Att William  försökte övertyga  Gustaf om  att  Carolina  var  trygg  med honom  kan 
tyda  på  att Gustaf hade sina  tvivel. I följande citat anklagade William  Gustaf för 
att försena  bröllopet.  William  var  tydlig med att giftermålet  skulle  ske så  snart 
som möjligt och menade att till och med Dr. Gunn hävdade det: 

As it has been strongly  adviced by one of the most prominent physi-
cans of New York - that a marriage not too long  delayed is the surest 

method of producing  highiest of beneficial  results both  to your sister 
and myself, it appears unreasonable that you should agree to conti-
nued delays, which  are more likley to be productive of harm  than  of 

good.237 

Trots att  det här  finns tecken  som  kan  tyda på att  Gustaf försenade bröllopet  ta-
lade William  gott  om  Gustaf sedan  deras första  korrespondens. Trots den turbu-
lenta  tiden  vid mötet i Kanada  och  Williams sjukdomstillstånd, desperation  och 
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behandling  av  Carolina ska  Gustaf enligt  William  varit  broderligt  vänlig  och  om-
tänksam mot honom då och i efterföljande brev och möten. 238

     Till slut,  den  6  november år  1887  återförenades Carolina  och  William  i Stock-
holm. Nästan  två  år  hade gått  sedan  förlovningen  och nästan ett år  sedan  de såg 
varandra senast. William  blev  inbjuden  till familjemiddag  där bland andra  Gustaf 
deltog  samt  Carolinas styvmor  Sophie. William  fann  alla  väldigt  trevliga. Vistel-
sen  i  Sverige varade för  Williams del i två  månader  och  tid tillbringades på  famil-
jegodset Gysinge, en  plats William  blev  mäkta  imponerad av.  William  firade även 
jul  tillsammans med familjen  innan han  i början av  januari år  1888  lämnade 
Sverige. 239 
 Han  reste till  Frankrike för  att  färdigställa  sin målning ”The Phantom  of the 
snow” inför  salongen  i  Paris.  När  arbetet  var  slutfört  återvände han  i maj till Ca-
rolina i Stockholm. Från den dagen delade de livet med varandra på heltid. 
    De gifte sig  först  borgerligt den  4  december  år  1888 på Engelska  konsulatet  i 
Stockholm  följt  av  ett  kyrkligt  bröllop dagen  därpå. 240 Gästade gjorde bland and-
ra  August  Malmström,  Överste Gadd, Kungens adjutant vid tiden,  Professor  Bör-
jesson, Greve Lewenhaupt, Baron Palmstjerna med flera. 241 Samma  kväll gav  de 
sig iväg på sin första resa som man och hustru. 242 
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IV. Livets resa

I kapitlet redovisas parets resor och bostäder runt om i Europa. 

Hela paret Bruce gemensamma liv  ägnade de åt  att  resa. Längre och  kortare resor 
med längre och  kortare mellanrum. En del platser  blev  endast  besöksmål, en  del 
blev  platser  att  bo på en  tid och  vissa  återkom  de till  flera gånger.  De hade många 
platser  de kunde kalla  hem  och  på  något  sätt  kompletterade de alla  varandra  efter 
parets många  intresseområden  och  stora kontaktnät. Den  längsta  tid de tillbring-
ade i ett och samma land utan avbrott var två år.
 Alla  vistelser,  platser  och  parets liv  på dessa  har  i  stor  utsträckning  utretts av  
författaren  till  det här  arbetet.  Att  redovisa  allt  det  materialet  här anses dock 
överflödigt  och  utanför  arbetets syfte. Materialet  är  dessutom  så  stort  och  resorna 
så många att de i sig skulle kunna utgöra ett eget arbete. 
 Livet  för  paret tedde sig  relativ  likt  oavsett vilken plats de bodde eller  vistades 
på.  De arbetade, umgicks med de vänner  som  befann  sig  på  samma  plats (ett fåtal 
gånger  var de ensamma) och  de ägnade sig åt  sina  intressen: Carolina  med träd-
gården och  djuren vilka  var  många  och  transporterades Europa  runt, William 
med sport  och  historia.  Familjemedlemmar  besökte dem  med jämna  mellanrum. 
Williams syster  Bell levde som  ogift  i långa  perioder  med paret  på olika  platser i 
Europa.  
 Deras resor  skulle kunna  delas upp i  fyra  komponenter: Storstad,  hav,  kultur  
och  natur.  De sökte sällan vinterns mörker  och  kyla  utan  höll sig  på  platser  där 
solen  skiner  och  där  bladen  är  gröna,  väldigt gärna  nära  havet. Länderna  som  de 
främst besökte var Italien, Frankrike och Sverige. 
 De hyrde sina bostäder  runt om  i Europa.  Vissa adresser  återkom  de till me-
dan  andra  var  av  mer  tillfällig  karaktär,  som  hotellrum  för  några dygns uppehälle. 
I Paris blev  Hotel de la  Haute-Loire på  203  Boulevard Raspail ”our  usual  hotel” 
enligt Carolina. 243 De bodde där ett flertal gånger mellan åren 1888 och 1894. 244 
 Våningen  på  Ålandsgatan  i Stockholm, där  Carolina var  född, stod alltid till 
deras förfogande. De hade lägenheter  med tillhörande ateljéer  under  flera  år  i Pa-

58

243 Benedicks Bruce, Carolina till Bruce, William,  22 mars år 1893. Bruce-samlingen. AGH.

244 Benedicks Bruce, Carolina. Almanacka år 1888: december 11. Box BB19. Brucebostiftelsen.
Blair Bruce, William till Blair Bruce, Janet, 8 juni år 1891. i: Murray, 1982. s.177.
Blair Bruce, William till Bruce, William, 23 juni år 1894. i: Murray, 1982. s.191.



ris, Rom  och  Grez. 245 Det som  dock blev  deras smultronställe och  hjärtebarn var 
deras gemensamt skapade hem  på  själsö, Gotland,  det  som  de valde att  kalla  för 
Brucebo.246 Tjänstefolk hade de i alla bostäder. 247

 Trots resor  till och  i Frankrike, Italien,  Kanada  och  Sverige  var  Paris alltid 
platsen  de mellanlandade på, ibland för en  natt eller  en  vecka. I bland i  ett  par  år.   
Staden  fungerade som  deras enda  egentliga fasta punkt  fram  tills 1900-talets bör-
jan  då  Brucebo allt mer  tog över. De rörde sig  mycket  i trakten kring Paris, Fon-
tainebleau  och  Grez.  Många  besök  gjordes också till  staden  Saint-Cloud, en  för-
stad till Paris, då det var  där vännerna  Édouard och Elise Dantan  bodde. Efter  att 
de tragiskt  dog i en  olycka  i juli år  1897  fortsatte  Carolina  och William  att  besöka 
parets barn. 248   
 Paret  besökte under  åren  1888-1894  Paris många  gånger trots att  de då  inte  på  
heltid bodde i  staden,  de köpte sin  lägenhet  där  år  1894.  Under  deras tid i Grez 
pendlade de gång på gång  till  Paris för  olika  ärenden.  Ärendena  kunde vara  både 
av  social eller  praktisk art.  Exempelvis gjordes bankärenden  i Paris. 249 Carolina 
tryckte sina etsningar  där, de skickade verk  till  Salongen,  eller  besökte olika  atel-
jéer  som  exempelvis Falguiéres. 250 En ofta  återkommande anledning till besöken 
i Paris var  de många utställningarna som  fanns där.  Förutom  Salongen  besöktes 
även många  andra  utställningar och museer  frekvent av  paret.  I Carolinas alma-
nackor  mellan  åren  1886  till  1900 antecknades över  100  besök på  olika 
utställningar.251

 Även  om  stora  delar av  parets liv  ägnades i storstäder,  speciellt  Paris,  om-
nämns de aldrig  som  platser paret älskade.  Platser  paret  uttryckligen  trivdes på 
var  nära naturen,  på landsbygden.  William  hade tidigt uttryckt sin  kärlek  till  na-
turen  och  redan  på  parets första resa  tillsammans, bröllopsresan till Saint  Nazai-
re,  på franska  rivieran i december  år  1888, uttryckte paret hur  de uppskattade 
landsbygden. 252 Trots flera besök  i städer  och  byar utmed den franska och itali-
enska kusten  fungerade Saint  Nazaire under resan  som  deras bas.  Det  var också 
den  plats de tyckte om  mest  bland städerna  på  rivieran, de uppskattade det  små-
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skaliga  och det  omoderna. 253  De andra städerna hade för  stor  civilisation: ”we 
intend soon  to turn  our  backs to all the elegance and live in  our  dear  little St. 
Nazaire for the rest of the winter” skrev Carolina från Menton. 254  
 Viljan att  dra sig  undan  till mindre platser var  ett  medvetet val som  kommen-
terades av  paret vid ett flertal  tillfällen.  William  drogs till landsbygden: ”the city  
is exceedingly  nice, but  the country  is always better”  skrev  han till sin  far  från 
Gotland.255 Carolina  skrev  att de saknade ”the country  air  and the country  itself” 
och  att  livet  var  så mycket  hälsosammare på  landsbygden.256 De trivdes också 
bättre i Grez än i Paris.257 De trivdes framförallt  med varandra. Från  Capri skrev 
Carolina  att  hon  och  William  helst höll  sig  för  sig  själva. 258 De tyckte om  att  ägna 
mycket tid ensamma  med varandra.  Att de verkar värderat  ensamheten  och lug-
net  högst är  intressant  då  det  lätt kan tyckas som  att  paret oftast  var  omgärdat  av 
många vänner  och  ofta  var  på  resande fot.  En  svensk  dagstidning från slutet  av 
1890  skrev  om  att  Carolina  för  tiden  bodde i Rom  och  att  en  stor  gästfrihet  rådde 
i hemmet för vänner. 259

 Natur- och  kulturupplevelser  lockade konstant paret.  Att  upptäcka låg  i  tiden, 
likväl faiblessen  för  det exotiska  och  inhemska.  Carolina  och  William  åkte till Ka-
nada,  inte  bara  för att hälsa  på  Williams familj  utan  också  för  att  ta  del av  ur-
sprungsbefolkningens kultur.  De reste bland annat  till reservatet  Six  Nations.  Av-
sikten  med besöket  var  att  avbilda  indianer. Williams porträtt  av  Chief Red Cloud 
k a n  s e s s o m  n a t i o n a l r o m a n t i k .  E n r o m a n t i s k m y t b i l d  a v  e n 
ursprungsbefolkning.260

 Det  exotiska  med ursprungsbefolkningar  förde även  paret till  Sveriges norra  
delar.  De sökte sig  till  samerna  vid ett  par  tillfällen.  261  Under  en  resa till  Lapp-
land anordnad av  Svenska  Turistföreningen var  Carolina ensam  kvinna bland 
tretton män. Hon lät sig dock inte se sig som mindre än männen: 262 
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I was the only lady  - and walked amongst the foremost ones - so I was 
not a drag at least on  my male comrades - of  not the opposite - I think 

some were a little jealous even that they did not walk as quick.263   

Carolina  och  William  uppskattade resan i  Lappland, speciellt det  enkla och  okon-
ventionella  med den  skrev  Carolina  till  Bell. 264  De vandrade totalt cirka  15  mil 
något  de båda  verkar  tyckt  om  även om  det emellanåt  var  en  lerig och  ojämn  väg, 
om  någon  väg  alls.265 De träffade samer  och de fick  med sig  en  del  etnografiska 
föremål  hem. Carolina  beskrev  det  som  att  de jagade efter  dessa föremål likt de 
jagat  efter  de indianska  i Kanada.266  Maten  de åt  på  resan  var  med undantag  för 
några  få  färska  fiskar och  färsk  mjölk konserver  vilka  bars av  några män  under 
hela  resan. Maten  bestod av  konserverat  kött, grönsaker, soppa. De hade även 
ananas och persikor med mera. 

We lived like princes, the table was nearly to fine, condense milk was 
splendid as cream  in tea or  coffe we had big thick loaves of  bread that 

kept very swell and also that kind of hard bread like cakes that is spe-
cial for scandinavia.267

Betydelsen av enkelhet är uppenbarligen relativ. 
 I Grez levde paret  i mångt och  mycket  det  stillsamma  liv  de eftersökte.  När Ca-
rolina och  William  återvände till  Grez i  maj år  1889  bör  platsen  varit lugnare,  
tystare och  mindre i rampljuset  än  när  de träffades där  år  1885.  Något nedanstå-
ende citat vittnar om: 

We live a quiet life here so I can’t tell you much novelity but the more 
about solid home life and comfort , and that is the very best I dare 

say!268

Grez hade efter  år  1885  börjat  krympa  i och  med att flera  av  de stora  namnen 
lämnat platsen,  så  som  Nordström, Kreuger, Strindberg  och  Larsson. Larsson 
kom  tillbaka  ett  par  år  senare i sällskap med Bruno Liljefors men  stannade bara 
en kortare tid. 269  Grez storhetstid var  förbi.  Festerna  och  maskeraderna  färre, 
likväl som konstnärerna. 
Carolina  och  William  flyttade in  i  en  egen  lägenhet  på Hôtel  Chevillon.  En  egen 
rosa  flygel med egen ingång, matsal och  ateljé skild från  de andra  lägenheterna, 
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placerad ut mot trädgården  och  floden. De fick dock  hjälp med en  rad husliga 
sysslor. Lägenheten  var  byggd för  Chevalier  Palazzi,  en tidig  konstnär  i Grez, och 
som sedan övertogs av Karin Bergöö och Carin Larsson som nygifta.270 
 William  och Carolina trivdes i  Grez. Det  blev  en  plats Carolina  omnämnde som  
hem i sina almanackor, en benämning som annars inte var vanlig förekommen. 271 
 De hade sitt  hem  i Grez i drygt  fem  år, fram  till  slutet av  år  1894.  Under  de 
åren vistades de även  långa perioder på  andra  platser, ibland år. De pendlade 
dock med jämna mellanrum till Paris. Ibland över dagen, ibland för en vecka.272 
  Under år  1893  blev  Château  de Ulay  i Grez ett  vardagligt inslag  i  parets liv. 273 
Slottet  ägdes av  Marquis de Cazeaux  och  hans fru  Charlotte Cardon  de Montigny 
med döttrar.  På  slottet  intogs en  eller  ett  par  gånger  i veckan  frukost, lunch eller 
middag.  De spelade ofta  tennis där  och  Carolina  arbetade i slottsträdgården. De 
besökte även  slottet i  Fontainebleau  där  den  franske arkitekten och  vännen  Georg 
Chedanne bodde vid tiden. 274 
 Även  om  William  och Carolina  ofta  eftersträvade det  goda enkla livet  var  deras 
version  av  det  enkla livet ett luxuöst liv  om  man jämför  med de bönder  och  lägre 
samhällsklasser som  var  tvungna  att  leva  det  på  riktigt  enkla  livet.   Bohemen var 
tidens konstnärsideal och  som  rik hade man  råd att  leva  upp till  bilden av  en fri 
själ  där  arbete och  fritid  gick  hand i hand.  På  flera sätt  kan man  jämföra  det med 
2010-talets hipsterkultur.  Paret  levde ett  kontrastrikt liv  där  storstäder  och  socie-
tetstillställningar  blandades med landsbygd och strävan efter  ensamhet.  Även  om 
inte  alla  konstnärer  vid tiden ingick  i  samma  höga  samhällsskikt som  Carolina 
gjorde många en  liknande resa  mellan storstad och  landsbygd, om  än  inte i  så 
stor och tidsmässigt lång utsträckning. 
 Det  hävdas här  att  Sverige gav  paret  en  annan  eller  en  extra  identitet.  Runt om  
i Europa  kunde William  och  Carolina vara  anonyma  på  ett  helt  annat  sätt  än  i 
Sverige.  I Sverige tillkom  andra identiteter  på paret  än  enbart  den  som  konstnär-
spar.  I Sverige pendlade paret  mellan  familjens Herrgård i Gysinge där brodern 
Gustaf och  hans fru  Anna  med familj  bodde,  våningen i  centrala  Stockholm  och 
systern  Attis hus Kappsta  på Lidingö, vilket  då  var  landsbygd,  om  än  nära  till sta-
den. De bodde även allt  som  oftast  på  Grand Hotel.  På Gotland fann paret ett  vat-
tenhål, sitt goda enkla liv. 
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William  kände sig hemma i  Sverige och  han  började redan innan  bröllopet  att  lä-
ra  sig  svenska. Även om  det tog  tid så  ska  han  ha  övat  dagligen under  vistelserna  i 
Sverige. 275   
 I Stockholm  var  Carolinas familj och  släkt  ständigt  närvarande och  de utgjorde 

även den  största umgängeskretsen.  I stort  sett  dagligen  åt  de något  mål mat  till-
sammans i något  av  deras hem, gjorde utflykter  eller  deltog i  sociala och  kulturel-
la  sammanhang. De vistades längre eller  kortare perioder  på  något av  familjens 
eller  vänskapskretsens gods och  villor: Gysinge, Alnäs, Aspenäs,  Mörtvik, 
Kappsta, speciellt under sommaren. 276

 När  Gustaf och  Anna  Benedicks firade silverbröllop hölls en  fest  på  Gysinge för  
800 personer.  William  blev  väldigt  imponerad av  Gysinge Bruk  och  herrgården, 
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Fig. 8. Carolina och William med en karta. 



inte  alls förvånande då  få i Sverige vid tiden  (likt  idag) hade möjligheten  att  leva 
under sådana förhållanden. 277

  Att  Gysinge var  en  samlingsplats för familjen  är  tydligt,  det var deras föräld-
rahem  och  ofta sågs familjen  där  under  sammankomster.  Däremot  verkar  av  al-
manackorna  att döma många fler  besök ha  gjorts på  sommarnöjet  Kappsta, Attis 
och  Pers nationalromantiska  trävilla  på  Lidingö.  Carolina  och William  umgicks så 
mycket de kunde med Atti  och  Per. Av  materialet  att  döma umgicks de mer  sällan 
med Gustaf och Anna.
Kappsta till sin  natur  var  likt den  plats Carolina och  William  själva  valde att  leva 
på i och med Brucebo. 
  Stockholm  fungerade under  tiden  som  William  och  Carolina bodde på Bru-
cebo på  samma  sätt  som  Paris gjorde när  de bodde i  Grez.  Det  var  staden  dit  de 
åkte för  att  göra stora ärenden, uppfylla  förpliktelser,  ordna med utställningar 
och  annat  arbete. Det  var  där  de handlade,  träffade vänner,  familj och  bekanta 
och deltog i andra sociala eller arbetsrelaterade sammanhang. 
 I Sverige var  paret genom  Carolina  och  hennes familj och  umgänge en  del i det  
absolut  högsta  samhällsskicket. De kunde i  Stockholm  och på  Gysinge inte vara 
anonyma  som  på andra  platser  och  de fick  genom  Carolinas familj  tillgång  till fle-
ra  boende,  allt  från  herrgård till  villa. De var  också  mer  tvungna  att  delta  i sociala 
sammanhang.  Det var  sällan en  plats bortom  sociala  konventioner. Det  goda enk-
la livet fanns inte där.  
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V. Utan ett du, inget jag

I kapitlet redogörs för och diskuteras de tecken som i materialet har funnits på 
hur någon av parterna medvetet eller omedvetet arbetade för att lyfta den and-
ra i yrkeslivet så som i privatlivet. Handlingarna kontexters med  hjälp av litte-
ratur och tidigare forskning. 

Någon  undersökning  av  parets konstnärliga  produktion  har  till  det  här arbetet  
inte  gjorts.  Därmed finns här  inga  kvantitativa  svar på  hur  mycket  var  och  en  av 
dem  arbetade. Därför  kan  vi här  inte mäta om  någon  på  det sättet  skulle satt  sin 
produktion  åt  sidan  för den andre.  Även  om  kreativitet  inte kan  mätas i produkti-
vitet  skulle en  sådan  undersökning ändock kunna  visa  på  vem  som  tilläts ägna 
mest  tid åt konsten.  Det  som  i  det  här  arbetet istället undersöks är  hur  paret pra-
tar  om  arbete och  fritid och hur  deras handlingar,  de som  finns nedskrivna, på-
verkade deras respektive karriär.  Går  det  att  se tydliga  tecken på  att  någons karri-
är  stod framför  den  andres eller  att  någons karriär  låg  mer  i  fokus och därför  an-
sågs viktigare? 
 Riane Eisler, forskare på  sociala  strukturer  och  maktsystem, har utvecklat den  
så  kallade partnerskap- eller  härskarmodellen.  En  idé som  hela vårt samhälle 
bygger  på. Det  handlar  dels om  historieskrivningen  som  enligt Eisler  bygger  på 
en myt.  Eisler menar  att  krig och  könskrig/roller  varken är  gudomligt  eller  biolo-
giskt förutbestämda,  därav  inte heller  patriarkatet. Enligt  Eisler har  det  funnits 
kulturer  och det kan  finnas en  framtid där  kvinnor  och  män kan  leva  i en  partner-
skapsmodell,  med jämlika villkor  och  inte i en härskarmodell där  ena parten  är 
överlägsen  den  andra.  De här  modellerna applicerar  Eisler  på  både vår  historia 
som  på  världens uppbyggnad av  politiska-, sociala- och  ekonomiska  system  likväl 
på familjerelationer. Överlägsenhet kontra  underlägsenhet  går alltså  att  applicera 
på alla relationer. 278 
 Vi lever  idag  och  gjorde för  hundra  och  tvåhundra  år  sedan i en härskarmodell 
där  männen står  över  kvinnorna, men  också  män  över  män. Eisler  menar  att  det 
är  med våld den strukturen  har  kunnat  bibehållas.  Män  mot  kvinnor,  män  mot 
män och  nation  mot nation.279   Överlag  har  alltså mannen stått  över  kvinnan  i 
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partnerskap under  den tidsperiod som  det  här  arbetet  redogör  för, därmed inte 
sagt att det alltid har varit så. 
 I inledningen  till antologin  Significant others- Creativity and Intimate Part-
nership menas att  i stort sett  alla  de kreativa  par  som  där tas upp som  exempel 
inte  har  lyckats slå  sig  fria  från de sociala  stereotyper som  ligger  till grund för  vad 
kvinnligt  och  manligt  innebär  och  de roller  som  det för  med sig  i en  relation. 
Dock ska  flera  av  paren  ha  lyckats skapa  nya sorts relationer  i förhållande till  ste-
reotyperna. Frågan  som  redaktörerna  inledningsvis ställde var: ”Om  den  veder-
tagna åsikten  om  konst  och  litteratur  är  att  de utförs av  enskilda  individer  samti-
digt  som  de dominerande sociala  strukturerna  i samhället  utgår  från familj, äk-
tenskap och  tvåsamhet, hur förhåller  sig  då  två kreativa människor  till  de be-
gränsningar  som  strukturerna  och normerna  utgör  och  skapar en  alternativ  väg?” 
Redaktörerna väntade sig  svaret: ett manligt konstnärligt  geni och  en  kvinnlig 
frånvaro.  Svaret blev  snarare att  partnerskap är  komplexa. 280  Ett konstnärspar 
bör  i  en  utopi vara både en  relation utifrån  en  partnerskapsmodell men samtidigt 
också  vara två  säregna  individuella  konstnärskap. Jämsides, jämlika  men olika? 
Går det?
 En  utopi är  dock kanske snarare att  båda  parter  är  nöjda  med sin  roll  i  relatio-
nen.
 Flera  gånger  i det  här  arbetet  har  det  påpekats att  historieskrivningen  i sig  kan  
ställa till  med stora  problem.  Eftersom  det  är  genom  den  vi  ser  vår  historia  skapar 
den  föreställningar om  vad som  är sant  och  normalt.  Ofta  har  dessa  upprepats 
utan  att  kritiseras. Ett tydligt  exempel är  just  kvinnliga  konstnärer.  Även  om  för-
utsättningar för kvinnor  och  kvinnliga  konstnärer varit  mycket  sämre än  för  män 
så  fanns det  många kvinnliga  konstnärer  på  1800-talets slut och  1900-talest  bör-
jan. Det största  problemet är  att de sedan ”glömdes bort”  eller  aktivt  valdes bort 
när  konsthistorien  skrevs under  1900-talet.  Eftersom  de inte uppmärksammades 
försvann de ur  historien  av  den  enkla  anledning att  det  som  inte syns,  finns 
inte. 281 När  kvinnorna sedan uppmärksammades blev  det tydligt ur  ett  offerper-
spektiv. 
 Wera  Grahn,  docent  vid Tema  Genus,   har i  sin  avhandling  kommit fram  till 
att kvinnor  har  och fortfarande framställs som  offer  och som  bihang  till  männens 
liv  och historia,  ofta  i rollen  som  syndabok. Kvinnor  beskrivs och  avbildas ofta  i 
passiva  situationer  som  svaga,  utsatta,  ohandlingskraftiga  personer  som  helt  och 
hållet är offer för männens handlingar. 282 
 Den  manliga normen  är  fortfarande och  var  rådande under  den  tidsperiod som  
det  här  arbetet berör. Normen  är  en  samhällsstruktur som  styr  våra  handlingar 
och  tankemönster. Normen  fortlever  inte enbart  på  grund av  männen  utan efter-
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som  hela  samhället  färgas av  normen är  kvinnor  också  en bidragande faktor  till 
att normen kan bestå.283 
 Vissa  kämpade dock redan  på  1800-talet, likt  många idag,  för  att  kunna  bryta  
normen. Några  av  dem  var  Carolina  Benedicks och  Hedda Key.  Det har  i  arbetet 
påvisats hur  de blev  bemötta  med motstånd och  nedlåtande ord och  meningar  av 
inte  bara  manliga  utan  även  kvinnliga  kollegor  och  vänner,  som  exempelvis Eva 
Bonnier, när de som kvinnor ville få rättigheter lika männens. 
  Även  Ellen Key  som  var  en  kvinnorättskämpe motarbetade till viss del kvin-
nors rätt i  skriften  Missbrukad kvinnokraft från  år  1896.  I den  spär  hon på  bilden 
av  att  konsten  var  något som  var  ägnat mannen. Key  uttryckte att  kvinnor  borde 
ägna  sig åt  konsthantverk och  filantropi då  det var  mycket få  kvinnor  som  var 
framstående konstnärer. 284  För  kvinnor  skulle konsten  vara  en  hobby, för  män 
ett  högre yrke, en  begåvning, en  genialitet.  Det  hänger  ihop med djupt rotade fö-
reställningar  om  hur  produktivitet är  kopplat  till kön.  Till  kvinnor  har  produktivi-
tet  kopplats till barnafödande och  därmed kroppen  medan  det  hos mannen  kopp-
las till intelligens och kunnande och därmed hjärnan.285 
 Den  manliga  normen  och hur  män  och  kvinnor  såg  på  kvinnliga konstnärer  
färgade naturligtvis hur kvinnor  själva såg  på  sitt  konstnärskap.  Normerna, tan-
kemönstren  och  samhällsstrukturerna  har  även  påverkat  konsthistorieskrivning-
en.   I konstnärspar  har ofta kvinnan  glömts bort. Det  sägs ofta  att  kvinnorna fick 
sluta  med sin  konstnärliga produktion för  att  istället  ta hand om  hem  och  familj. 
Det  mest kända  exemplet  måste nog  sägas vara  Carl och  Karin Larsson,  även  om 
Karin  på  senare år  fått  uppmärksamhet  för  sin  textilkonst.  I stället  för  att  upp-
märksamma vad kvinnorna  gjorde efter  giftermålet har  de istället  fått  ta  en  offer-
roll.  De flesta kvinnliga konstnärerna slutade inte alls med sitt  yrke efter  gifter-
målet. Många bytte dock  genrer  till  något som  ansågs mer kvinnligt, så  som  il-
lustratör  eller  konsthantverk. Det  i  sin  tur  har  haft  låg  status i konsthierarkin  vil-
ket har  lett  till att  arbetet  inte  uppmärksammats och  kvinnornas konstnärliga  in-
sats förblev länge, och är än i dag i många fall, anonym. 
  På  senare år  har  dock de kvinnliga  konstnärskapen börjat  uppmärksammas 
och  i utställningen  Konstnärspar kring sekelskiftet 1900 som  visades på Natio-
nalmuseum år  2006  drogs samma  slutsats som  redaktörerna  i antologin  Signifi-
cant others- Creativity and Intimate Partnership hade  gjort året  innan: Relatio-
ner  är  komplexa. Trots dåtidens könsroller,  stereotyper  och  normer lyckades de 
konstnärspar  som  granskats i vardera fallen att  finna sin  egna  väg. Visserligen  var 
de borgerliga  könsrollerna  starka vid tiden och  många av  kvinnorna  fick  ta  hand 
om  hem  och  familj.  Dock visar  bägge fallen  på att kvinnorna  kunde kombinera 
det  med arbete. Utställningskatalogen  till  ovan  nämnda  utställning  avslutas med: 
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”De sex  konstnärsparen  visar  hur viktigt  samarbetet  var för deras kreativa  pro-
cess och vilket inflytande hela vardagslivet hade på deras konstnärskap.” 286

 Maktstrukturer  i  relationer  kan  bero på  olika  faktorer  som  ekonomi, kön  och  
känslor.  Den  person  med störst  ekonomisk  frihet  kan  ha störst  makt i en  relation 
då den  andra  parten  kan  hamna i  en  beroendesituation. Likväl  kan  den  som  vill 
minst,  alltså  vad det  gäller  att  delta  i  sociala  sammanhang  och  aktiviteter  vara 
den  som  har  mest  makt  i  relationen. Den  kan  då  göra  så  att  den  även  andra par-
ten blir mindre aktiv.
 Att William  ställer  ut betydligt  fler  gånger än  Carolina  både på  Salongen  men  
också  i andra  sammanhang  kan  ses som  ett  tecken  på  att  han var  en  mer uppskat-
tat konstnär  eller  en  mer  aktiv  konstnär. Det behöver  dock inte tyda  på  det.  Det 
som  i det  här  arbetet  är  relevant  att  granska är  hur den ena  parten i  relationen 
hjälpte den  andra  för  att  lyckas som  konstnär.287  Det  är  alltså  tecken  på  det  som  i 
materialet har sökts. 
 William  är  den  som  helt klart mest talade om  konst i det undersökta  materia-
let. Hans mor  och  far  fungerade som  mecenater  för  sonen och  därav  handlade 
breven  mellan  dem  och  William  mycket om  Williams konstnärliga  produktion. 
Innan  giftermålet  med Carolina var  det  i stort  sett endast konst  det talades om. 
Det  är tydligt  att  William  under  tiden i  Barbizon  och  Giverny  kände stor  presta-
tionsångest  och  han  verkar  ha arbetat frenetiskt för  att  lyckas som  konstnär  och 
för  att kunna tjäna  sitt levebröd. Pengar  kontra  konstnärlig  frihet verkar  alltid ha 
varit ett bekymmer fyllt av ångest.288 
 Vid Carolina  och  Williams absolut  första  tid tillsammans anklagade Carolina  
William  för  att  vara lat  varpå  han  erbjöd sig  att  måla  hennes porträtt för  att  bevi-
sa  motsatsen. 289 William  var  vid tiden  deprimerad och  han  anklagade senare Ca-
rolina för  att  ha  gjort narr  av  det.290 Hon  i sin tur  påstod att det  var  på  grund av 
hans sorgsna  hjärta  hon hade möjlighet  att  trösta  honom: ”perhaps it was a pre-
sentiment of my  power  to lay  a southing  hand on  your  sick  heart! I was not cruel 
at  all, how  should I have cured you if you  have not  been  sick?” 291  svarade Caroli-
na på påståendet. 
  William  var  otroligt  skör  de första  två  åren  av  parets relation  och  det  har  tidi-
gare i  arbetet redogjorts för  Williams humörsvängningar  och  pendlingar  mellan 
hopp och  förtvivlan,  i  sin yrkesroll men  också  i sin  relation. Paret  stöttade dock 
varandra från  allra  första  början  efter  förlovningen  år  1885. Både i arbete men 
också  känslomässigt.  Vad det gäller  konsten  gav  de också  varandra råd och  disku-
terade varandras verk. I november år  1885  berättade Carolina  för  William  att  hon 
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på en  tillställning  hos Schroeders träffat några  som  hade med sig  katalogen från 
Salongen år 1884. Carolina  hade stolt visat upp Williams namn  och berättade att 
de hade tyckt om  målningen och  lagt  märke till  den redan  tidigare.  I samma  brev 
gav  hon honom  också  kritik på  hur  målningen  i fråga, Temps  passé, var  kompo-
nerad. 292 
  William  i  sin  tur  berättade om  hur  stolt  han  skulle  vara över  Carolina  i  framti-
den: ”then  your  great statue will be so successfull and I will feel  so proud - that  is 
my wife, who creates those things - my wife the Caroline of Sweden.” 293

 Under Williams sjukdomstid i Kanada har  det  redan påvisats att  hans känslo-
tillstånd var  ostadigt.  Han  uttryckte dock ofta  sina  känslor  för  Carolina.  Där  Caro-
lina  var  mer rationell  och berättade om  sin  saknad efter  William  skrev  han  mer 
dramatiskt: ”do I love you  too much  or  not  yet  enough?”  och  ”I feel that you  can 
stand between  me and the cruelties of life and lead me to see the beauties of 
heaven”.294 William  skrev  också: ”I must  get back  to you  or  there is no life for  me” 
samt ”with all  the love of my  poor  weak  heart I am  your  own  helpless but  not ho-
peless boy.” 295

 Att båda  var  konstnärer  verkar  ha spelat  stor roll för  dem. William  berättade 
för  Carolina  att hans far  inte hade godkänt henne som  fru  till  William  om  det inte 
vore för att  hon  var  konstnär.  Carolina i  sin  tur  skrev  till  William  och  berättade 
om  hur  en  kvinna på  besök i hennes ateljé sagt när  hon sett Carolinas konst  att 
Carolina  inte kunde gifta  sig  med något annat  än  en  konstnär  (antagligen  för att 
enbart  en konstnär  skulle kunna  förstå hennes val i  livet). Ett uttalande Carolina 
stolt berättade för William. 296 
 Uttalanden om  tidens normer  har hittats i materialet: ”I was extremely  inte-
rested in  your  sisters ideas of a  wife duties to her husband”  skrev  William  till  Ca-
rolina år  1886.  Attis idéer om  vad en  kvinna  skulle göra för  sin  man  måste kom-
mit  till  William  i och  med äktenskapsförhandlingarna. Atti skulle bli  en  exempla-
risk fru  för  en  krävande make menade William. För  William  kändes inte idéerna 
helt  korrekta: ”I don’t know  much  about  Sweedish  [sic] customs but  in  America  a 
woman finds time to follow  many  avocations and raises a  family,  perhaps in  the 
meantime. And a  man, whose wife considered herself devoted to the nursery  for 
the best part of her life, would be liable to force her to take a little recreation.” 297

 William  föreslog  att paret  inte skulle följa normen: ”how  would it  do for you  
and I to take ”turn  about?”. En  ”turn  about”  betyder  att  vända  om  och  åka  åt ett 
annat  håll,  eller  snarare i det  här  fallet,  att  ta  en  annan  väg en  den  givna.  William 
fortsatte med att föreslå  att  de kunde ta  en  dag  var  i barnkammaren  i  framtiden, 
han  fortsatte: ”you  will  find even the time you  do have to spend with  your child-
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ren, will  not  be lost to your  art.”  Hushållet  skulle enligt  William, om  både hjälptes 
åt, fungera  lika  bra  som  ett  urverk.  Båda  skulle på  så  sätt  också  ha  tid med sin 
konst. 298

 Carolina  som  vid tiden  för Williams normbrytande idéer  var  kvar i  Paris, tog  
lektioner  av  Colarossi men  uttryckte en  önskan  om  att  hon  och  William  hade 
kunnat arbeta tillsammans. 299

 Carolinas kamp för  kvinnliga  rättigheter  och medvetenhet om  olikheterna vad 
det  gällde kvinnor  och mäns rättigheter  visar  sig  långt  innan hon börjar  engagera 
sig  för  kvinnlig  rösträtt på  Gotland. Hon skrev  till William: ”William, have you 
ever  thought  of wherefore it is so great difference between  the education  of man 
and woman? The want of experience may  be as great  by  both.” 300 För  Carolina  var 
det självklart att kvinnor och män hade samma vilja att lära och uppleva.
  Hon  verkar  hela  sitt  vuxna  liv  ha varit  målmedveten  och  haft en  stark  vilja  nå-
got  som  också  William  påpekade tidigt i deras relation: ”you  have a very  powerful 
will”.301 Carolina  hade inte bara en  stark vilja  utan  var  också  tydlig med vad som  i 
en relation  krävs för  att  hjälpa varandra. I ett brev  till William  är  det  tydligt  att 
hon förespråkade en  jämlik  fördelning  av  även det  känslomässiga arbetet  och  att 
en relation måsta  arbetas med. Det känsloliv  Strindberg förespråkade var  inget 
hon tyckte om. Hon skrev till William under hans sjukdomstid i Kanada: 

Pray to God, and the power that you, after  your fights will  get over 
yourself , will  not seem so cold and hard and will  not walks [sic] upon 

all  human passions  - feelings, I would say - and it will  be transformed 
into patience and hope! oh  if  you  know how well  I understand you 
William - yes you  know it; but you have always to fight; even when you 

are married you  cant do all  you wish; you  are a little to much  ”Strind-
berg”, he is preaching  no ties, no bonds on  the flesh, I remember that I 

was vexed when  I read his books, then both  man and woman have to 
fight, and belive me, I also, William, and therefore perhaps that I can 
help you, then I understand your feeling and am  the nearest  one to 

help you!302

Citatet  ovan  är  ett exempel på där  Carolina hade rodret i relationen. När  paret 
träffades var  William  vilsen  och  utfattig och  Carolinas ekonomiska  resurser  kun-
de enkelt  göra William  till  en mindre vilsen  person  då  han  utan oro för sitt  leve-
bröd kunde ägna  sig  helt  åt konsten.  Med sin  mer ordnade sinnesstämning  för-
sökte hon  också  skapa  ordning  bland känslorna  i relationen.  William  talade ofta 
om  pengar innan han träffade Carolina.  Vilket  kan  anses naturligt  om  han alltid 
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hade brist  på  dem. Enligt  Carolina  verkar  dock  William  haft  ett  för stort intresse 
för  pengar  och  hon  påpekade det för  honom  redan  efter  bara dryga  månaden  som 
förlovade.  Hon kallade pengar  för  hans ”bête noir”, hans förbannelse: ”William, 

shall  I say  you  wherefore you  are so tired of hearing  of people speaking  about 
money? It  is therefore that  you,  yourself Blair  William  Bruce are to - fond of 
them!.” 303 
 Med sina två  händer  skulle William  enligt  Carolina klara  sig, så  länge han  må-
lade. För  att  få  ner  kostnader  och  leva billigare än  i  Paris föreslog  hon  att de kun-
de bo på  landsbygden  eller  i  Rom. 304 Det är  oklart  huruvida  William  vid tiden för 
de uttalandena visste att Carolina var ekonomiskt oberoende.  
 Oavsett  var  de var arbetade de konstant. Tydligast  är  på platser  som  Saint  
Nazaire där  paret helt  kunde ägna  sig  åt  konsten  utan  att  behöva  tänka  på  sociala 
förpliktelser. I stort sett  dagligen finns en anteckning  om  arbete i Carolinas alma-
nacka  från  den  perioden.  På  Capri verkar  det  av  breven  att döma  ha  gått  till  på 
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liknande sätt. 305 I Grez besökte konstnärer  Williams ateljé  för  att  få  tips och råd 
och  för  att  betrakta hans stora  målningar.  ”Well the fact  is do you  see Mus [Caro-
linas benämning  på  Janet  Blair],  that he is a  real  artist  or  ”heartist” then  he puts 
his heart  in  to it,  that  is true” skrev  Carolina till  sin  svärmor.306 Hon  kallade ho-
nom  för  Heartist. William  kallade Carolina  för  ”My  sculpture queen”.307  Porträt-
tet  av  Carolina  som  William  utförde under  tiden  i Rom  kan  ses som  ett  svar på 
det. Han har  avbildat  Carolina  under arbete vid kavaletten  (se fig.8). Att  hon var 
konstnär  vill här  sägas ha haft mycket stor  betydelse för  honom. Likväl att han 
var  konstnär  hade stor  betydelse för  henne.  Det  är  tydligt  att  William  beundrade 
Carolina, både som  konstnär  och som  människa, intelligent och  kreativ.  Uttalan-
den  som  att  hon  kunde modellera  en  klump lera så  som  hennes ”clever  fingers 
and head would have it”  och  att  hon  är  ”such  a remarkable specimen  of her  sex” 
tyder på det. 308

     Carolina  var  skulptris både genom  utbildning och  folks allmänna  uppfattning. 
Hon  omtalades som  en  av  fem  svenska  skulptörer  boendes i Rom  av  en svensk 
dagstidning  runt årsskiftet  1890-1891.  Hon  beskrevs i  den  som  vid tiden  lika ar-
betsam  och  företagsam  som  hon tidigare hade varit  i Paris och  Stockholm. Arbet-
sam  och  företagsam  var  alltså  allmänt uppfattade egenskaper  hos Carolina. 309  
Hon  ställde ut  med skulpturer  på  Salongen i Paris vid sju  tillfällen  mellan åren 
1890-1901  (år  1893  och  1894  deltog  hon med två  skulpturer).  310  Hon fick en 
Mention  Honorable år  1893.  Till en  början kunde hon inte uppskatta  utmärkel-
sen: ”I was so mad that  Billy´s name was not above mine,  at least  amongst the 
3rd ones,  if not 2nd! because he really  deserves it.”  Citatet  som  är  hämtat  ur  ett 
brev  från  Carolina  till  Williams mor  följs av  att  Carolina citerade den positiva kri-
tik målningen  William  ställde upp med på  Salongen  samma år  fick. William  blev 
av  kritikern  kallad ”the most powerful realist of this year”.  Carolina  nedvärderade 
sedan  sin  egen  prestation  och  framgång genom  att  säga: ”mentions and medals 
are only good lucks”. 311

Williams framgång verkar här varit viktigare än hennes egen. 
 William  ställde ut  på Salongen i Paris fjorton  gånger  mellan år  1881  och  år  
1906.312 
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Trots det ovan  nämnda om  Carolina som  skulptris gick  hon  mer  och  mer över  till 
att arbeta i akvarell  och  etsning.  Hon  var  en  mycket  god akvarellist  och  realist. 
William  hade i Grez avbildat  Carolina  i  parets lägenhet arbetandes under  en 
ljusskärm,  vilket  visar  på  hennes arbete med etsning. Bilden är  dock inte på  något 
sätt  i  samma stil  som  porträttet från Rom. Hon  framställs knappats som  en etsar-
drottning.
  Carolina  verkar  aldrig ha  avbildat  William  under  arbete.  Det  är  dock möjligt  
att det  går  att  finna något litet i hennes skissböcker  och stora  mängder  akvareller. 
Det är i vilket fall inget motiv som visades upp på utställningar eller i hemmet.
 Få  konstnärer  uppskattar  nog  att tävla  i  konst.  Dock strävar de flesta  efter  den  
uppmärksamhet som  kommer  ur  det. Carolina  uttryckte redan  år  1889  en  ambi-
valens inför  att  visa konst  offentligt: ”I came nearly  to a  conclusion and that con-
cerned just  the art.  It is not  a  proper  thing  that  thoughts that ought  to be nearly 
your  most intimate ones and your  dearest,  should to such  an  extent  be dragged in 
to the general run  of concours and -envy.”313 Hon  tyckte inte om  hur  verken  utan 
hennes egen  vilja  blev  ämnen  för  konkurrens på  Salongen. Inte heller  att  Salong-
en inte enbart  var  en  plats för  att  på ett  ödmjukt sätt  visa  det bästa  som  kunnat 
skapas av  konstnärerna.  Vilket  hon ansåg  att  det  skulle vara.  Hon  skrev: ”It is 
now  a  day  rather  a  want  to make a  striking  picture,  whatever subject it  may  be, 
than  the want  to paint something  that  realy  [sic] has amused yourself and spoken 
to your  feelings,  and through  that  having  reason  to be painted and shown  to other 
people”. 314 För  Carolina  var alltså  en  riktigt  konstnär  en  ”heartist”. Något  som 
kan anses vara  lättare att  vara om  en konstnär  inte behöver  tänka  på  att  tjäna 
pengar.   Carolina  behövde inte alltid producera  som  konstnär. Trots att hon  kon-
stant  ville.  Hon  kunde när  det  behövdes och  när  hon  hade lust  för  det ägna  sig  åt 
trädgårdsarbete och  inte minst alla  sin  husdjur. Intressen  som  tog  mycket  av  Ca-
rolinas tid.  Emellanåt  även andra  sysslor,  som  när de var  nyinflyttade i lägenhe-
ten  på  Boulevard Arago nummer  65  i  Paris. Där  hade hon så mycket  att  göra  med 
att komma  i ordning i hemmet, att  hon  inte hade någon tid för  konst  mer  än att 
studera  sina  ”framtida  modeller”: djuren.  315 Carolina  hade enligt  henne själv  säl-
lan  tid för  konsten. Hon  hade så  mycket annat att göra.   Joan  Murray  citerar  i  in-
ledningen  till Letters  home: 1859-1906,  The letters of William  Blair Bruce  ett 
brev  från  William  till  sina  föräldrar  som  dessvärre  inte återfunnits till det  här  ar-
betet. Där  i skrev  William  att  Carolina år  1898  ska  ha  kollapsat av  utmattning  och 
att ”she is always so energetic  and finds it  difficult  to sit still for  a  moment”.316 
Mellan åren  1897  och  1901  ställde Carolina ut på  Salongen  alla  åren  utom  år 
1900. År 1899 deltog hon med hennes största verk någonsin L´ Obsédé. 317
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De stunder  då  William  inte målade,  vilka  verkar  varit  betydligt färre än  för  Caro-
lina  ägnade han  sig  åt  sport: golf och  tennis,  musik,  eller  andra fritidsintressen. 
Arkeologi  och  geologi  blev  intressen  på Gotland och  det  var  främst  där  han  gav 
sig  ut  på  längre strapatser  med andra  avsikter  än  att måla. Det  var  också  där  han 
begav  sig till närliggande grottor  om  nätterna för  att  ”tala”  med vikingar.  Det  fö-
rekommer dock få  kommentarer om  Williams inproduktivitet.  Den nämndes inte 
av  honom  eller  Carolina på  samma frekventa  sätt  som  Carolina talade om  hur  lite 
tid hon hade för  konsten.  Om  även  William  gjorde husliga  sysslor  framgår inte. 
Carolina  klagade inte heller  på att  han  inte skulle gjort det.  Det  är  endast  vid ett 
par  tillfällen  en  viss bitterhet visade sig  från  Carolinas sida i det  undersökta  mate-
rialet.  En  gång  i  ett brev  till Bell  och  hennes make John. Hon  skrev  om  William, 
som vid tidpunkten inte befann sig i Visby med Carolina: 

The other  day I got  news from Billy, he said he would write to you, was 

not that marvelous? but if and when he does it?!! - He says he will 
soon be home again. I have awfully  much to do, sometimes  I don’t 
know on wich  foot to stand and then I have to lay down to think it 

out!318 

En  annan gång  skrev  Carolina  till sin  svärmor: ”but  I have so much  to write and 
to do [...] Billy has so little!319

 Ett  tydligt  tecken  på  att  William  fullt  ut  kunde vara  en  ”heartist”  är  något  han  
skrev  i  ett  brev  till sin  far  år  1895: ”By  the way,  speaking  of exhibition  I have given 
up painting Salon pictures and am  going  in for  accumulating big  canvasses for  my 
own  amusement”.  Han  menade dock att det inte hindrade honom  från  att ställa 
ut, om  det så  var  på Salongen, Royal Academy  eller  någon  annanstans,  men han 
tänkte  inte längre måla  med syftet  att  ställa  ut.  Han skulle måla  för sin  egna gläd-
jes skull.320 Enligt  vad Tobi Bruce skriver  i  katalogen  Into  the  Light: The pain-
tings  of William Blair Bruce (1859-1906)  ska  det  ha nått  sitt  klimax  på 
Brucebo.321 Hon  menar  att  där  kunde William  helt  och  hållet  måla  utan förvänt-
ningar och  kritik.  Det  var  då  han hade lyckats ta  sig  dit  han  uttryckligen  önskade 
sig vara inom ett år redan år 1881: 

This conclusion  have I arrived at, (please don’t laugh  for I mean  it) 

that in  one year  from  the date of this letter  I will  (God permitting  the 
health  and money) paint pictures that will  have more poetic feeling in 
a square inch than the other painters have in a square yard.322
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Carolina  arbetade vid ett  flertal  gånger  aktivt  för  att William  skulle få  ställa  ut. 
Tecken på  det  går  att finna  flera  gånger  efter  det  att  William  sagt  att  han  vill  måla 
för  sin  egen  skull  och inte för  att  ställa  ut  år  1895.  Om  det egentligen  har någon 
betydelse i frågan är  oklart  men  det  är i vilket  fall  ett intressant sammanträffan-
de.  I Göteborg år  1896  träffade Carolina  Prins Eugen  och  frågade honom  om  Wil-
liam  skulle kunna få  delta  i Stockholmsutställning året  därpå. Prinsen lovade att 
undersöka  saken.  323  William  fick dessvärre inte ställa  ut på den  stora Stock-
holmsutställningen. Carolina  blev  mycket  arg men  ordnade dock snabbt  en  annan 
lösning.  I stället vände hon  sig  till  Svenska  konstnärers förening  och  ordföranden 
Georg  von Rosen.  Där  mottogs Williams verk  med öppna armar  och  det  blev  en 
separat  Bruce-utställning  med över  130  verk. Den  öppnade för  allmänheten  den  8 
maj år  1897  i Stockholm, bara  en  vecka  innan  den  stora Stockholmsutställningen. 
Carolina  var  den  som  skötte allt  praktiskt  inför  utställningen.324 Samtidigt  visa-
des också  35  av  Williams skisser  på  en  utställning  av  Turistföreningen.  Skisserna 
var  gjorda  under  deras resa med föreningen  till Lappland då  de bevittnade sol-
förmörkelsen året  dessförinnan.  Carolina var  väldigt  nöjd över  Williams 
exponering. 325 
 År 1903  ställde William  ut på  Arts réuins i Paris. Även den gången föregicks 
det  av  ett  arbete utfört av  Carolina.  I ett  brev  skrivet  av  Carolinas svåger  Per 
Wising till William  Bruce Sr.  år  1902  går  att  läsa: ”Carolina  Bruce is in  Paris. I 
think she is well.  I heard even that  in  an  exhibition  of the ‘art réuins’ William  has 
a  place for  some of his paintings,  a  place certainly  arranged by  her”.326 Ordet  cer-
tainly  - säkerligen  tyder  på  att  även  personer  i  William  och  Carolinas närhet såg 
hur  Carolina  aktivt  arbetade för  William.  Inte en  enda gång  har  under  det här  ar-
betet  i  det  undersökta  materialet  hittats något  som  tyder  på  att  William  gjorde 
detsamma  för  Carolina.  Han  uppmärksammade och  lyfte enbart Carolina  som 
konstnär  genom  att avbilda  henne som  en  vid ett flertal  tillfällen, samt  att  tala  om 
henne som en. 
  Att  närmare studera  Williams utställningshistorik är  intressant.  Från  det  att  
han  gifter  sig  med Carolina  är  det  tydligt att  han  har  två  personer  som  aktivt ar-
betade för  att  få  hans verk  utställda  förutom  han själv: hans far  och  Carolina.  Ef-
ter  år  1888  visades Williams verk i  Kanada  sju  gånger. Hans far  var  hans agent på 
den  sidan  atlanten.  Han  ställde ut  fyra gånger i Sverige där  Carolina,  om  inte alla 
gånger  helt,  till  viss del fungerade som  hans agent. Hon var  också  hans agent  i 
Paris. 327 Viktigt att  påpeka  är  även  Carolinas arbete för  att  upprätthålla Williams 
minne efter hans död.
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 William  själv  verkar  ha  haft  en  förkärlek till den  Engelska  konstmarknaden.  Han 
kände många  engelska  konstnärer  och  flera  av  dem  hade betydelse för  hans ut-
bildning.  Han  ställde ut i London och  Liverpool år  1883,  1884  och  1885. Efter  gif-

termålet ställde han  ut  en  gång på Royal  academy,  ett  verk  år  1898. Det  fanns 
planer  på  en  utställning  i  London senare.  Carolina  skrev  om  ”our  London  exhibi-
tion” vilken  William  åkte  till Paris för att arrangera  år  1905: ”But  I don’t  think he 
will get  to that town  [London],  he has to hurry  back [till  Gotland] and paint  win-
ter  motives”  skrev  Carolina. Det  verkar  inte blivit  någon  London  utställning.328 
Paret  besökte heller  aldrig  England tillsammans för att  semestra  eller  arbeta  utan 
passerade bara  på  väg  till andra  platser. De hade dock  semestrat  i landet på  var 
sitt  håll. William  när  han  första gången  anlände till Europa.  Carolina  besökte med 
säkerhet Brighton någon gång under år 1885. 329 
När  paret  flyttade till Gotland ändrade sig  deras liv.  De fick plötsligt  ett  gemen-
samt hem  på  ett  helt annat  sätt  än  tidigare.  William  lade ner  stor  möda på  att  rita 
det  nya  huset,  han hade ju  en  arkitektutbildning från tiden  i Hamilton.  Han  var 
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också  den  som  gjorde inköp av  virke i  Stockholm.  Här  fick William  alltså ett  stort 
uppdrag och  en  ny  roll  som  fick  skötas vid sidan om  rollen som  konstnär.  Tidiga-
re  hade han  bara  byggt  ett hönshus åt  Carolinas höns. 330 Carolina intog  till  en  än-
nu högre grad en ny  roll på  Gotland. Hon  var  inte längre bara  konstnär utan även 
en entrepenör, välgörare,  mecenat, kvinnorättskämpe med mera  som  verkade på 
alla sätt hon kunde livet ut. 
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VI. Entreprenör och heartist

I kapitlet redogörs för den förändring som sker med konstnärsparet i fråga i 
och med att de skapade sitt gemensamma hem på Gotland.

”Flyttade ut  till  Brucebo”  står  det  antecknat  i Carolinas almanacka  den 23  juni år 
1900.331 Då  hade Gotland varit  ett  kärt  ställe  för  paret i många  år.  Carolina  hade 
besökt Gotland innan hon och William kom dit tillsammans. Hur tidigt hon och 
hennes familj  besökte ön  har  inte kunnat  utredas.  Gunvor Bonds skriver  i sin 
studentuppsats om  Brucebo att  Carolina  tillsammans med sin  styvmor  och  sys-
kon  besökt  Gotland flera somrar  och  att  Carolina skulle ha  ägnat en  del av  varje 
sverigebesök under  hennes tid i  Frankrike på  Gotland. 332  Dessvärre har  inte 
Bonds lämnat  någon  källa  till uppgifterna  och  de har  därför  inte kunnat  bekräf-
tas. 
 I Carolinas almanackor  mellan  åren  1870-1882  har  inte hittats några  uppgifter  
om  resor  till  Gotland. Visserligen  lämnades ofta sommarmånaderna tomma från 
anteckningar och  det  kan  därför  inte uteslutas att hon  besökte  Gotland. Alma-
nackorna  från  åren  1883-1885, om  det  finns några,  har inte hittats. År  1883  var 
Carolina  i Grez men hur länge har  inte kunnat  utredas.333 Sommaren  år  1884  har 
till arbetet  inte hittats några  uppgifter  om  men  sommaren  år  1885  var  Carolina 
åter  i Grez och träffade då  William.334 Sommaren  år  1886  var  hon  inte i Visby. 335  
På  grund av  materialets avgränsning  kan  det  dock inte uteslutas att  hon  var  på 
Gotland under 1870-talet samt  1880-talets första  hälft.  Det kan  inte heller uteslu-
tas att  hon  var  där  med sin  biologiska  mor  Carolina  och  far  Otto innan  deras 
bortgång.  Carolina, Sophie och  barnen ägnade dock med säkerhet  sommaren år  
1887  på  Gotland tillsammans. 336 Sommaren  därpå  var  William  med.  År  1889  be-
nämnde halvbrodern  Carl Visby  på  följande sätt: ”I sommar  skola  vi troligtvis 
först  resa  till  Gysinge,  Avesta  och  Långshyttan, men  sedan  till vårt  Wisby”. 337 Be-
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nämningen  ”vårt”  tyder  på att  de i  vilket  fall år  1889  hade någon form  av  fast rela-
tion till ön. 
 Sommaren  år 1887  när Carolina var på  Gotland med familjen  besökte de 
många platser runt om på ön, inklusive Själsö.338 
 Sommaren  år 1888 blev  Williams första möte med Gotland och  han  blev  om-
gående tagen av ön. I ett brev till sin mor skrev han: ”I do not think I have written  
to you  from  this charming part  of Sweden; it is quite a  wonderful island upon 
which  we are living”.  339  Han  uppskattade de historiska lämningarna  i form  av 
byggnader,  ruiner och ringmuren.  Atmosfären  var  enligt  honom  förtjusande och 
ljuset  varade längre  än någon annanstans.  Det var  dessutom  varmare. Omstän-
digheterna var lysande för måleri.340

Every few days we take carriage excursions to different parts  of the 

island and the scenery is really very beautiful, resembling  Canadian 
scenery in some respects, for which I like it all the more.341 

Ön  påminde honom  om  Kanada, vilket  gjorde att han  tyckte om  den än mer. När-
heten  till havet,  fiskarmännen och  de fint byggda  båtarna var  något  han  berättade 
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om  för  sin  mor.  342 Han  beskrev  Gotland som  ”one of the most  marvellous places 
I have ever visited”.343

 Planen var enligt  William  att  paret skulle återkomma till  Visby  inom  ett  par  år. 
Planen blev  dock  inte verklighet.  En kort  visit på  Gotland gjordes i september  år 
1891  men  det verkar  då som  att det  bara  var  Carolina  som  reste dit, under  fem 
dagar med sin brorson. 344 
 Gotland växte sig  större som  turistort  från  1860-talet. Prinsessan Eugenie, 
dotter  till Oscar  II kom  till Gotland år  1860  på  grund av  sviktande hälsa. Hon lät 
bygga  sitt  Villa  Fridhem  vid Högklint söder  om  Visby  och  ägnade mycket tid på 
Gotland. Att en  kunglighet vistades på  en  plats var  naturligtvis en  dragningskraft 
för  fler besökare.  En ökande ångbåtstrafik  till och  från fastlandet  och  byggnatio-
nen  av  järnväg  på ön  gjorde att  Gotland blev  ett mer  lättillgängligt turistmål.  Säll-
skapet  De badande vännerna  (DBW) byggde sin  societetspaviljong på  mitten  av 
1870-talet, på nuvarande Paviljongsplan vid Botaniska trädgården.  Den  kom  att 
bli ett  vanligt  besöksmål för  den  gästande societeten  på  ön för  middagar, lunch 
och festligheter. 345 Flera hotell fanns att tillgå i Visby för besökande. 
 Till Visby  kom  på  1890-talet  flera  konstnärer för  att måla. Landsbygden, kyr-
korna, den  medeltida  staden,  havet, väderkvarnarna  och  ruinerna  passade in  i 
tidens ideal och  förekom  som  motiv  för  friluftsmålarna.  Många  realistiska och  
pitoreska  motiv  av  kyrkor, ruiner  och  gatorna  i  Visby  skapades från  1860- och 
1870-talet, konstnärerna  på 1890-talet  sökte något annat.  De ville snarare avbilda 
en stämning,  känslor  och  drömmar. Symbolismen  låg  i  tiden  och  det  speglades i 
verken. Exempel på  det  är  exempelvis Richard Bergs Vision.  Scen från Visby, 
Hanna Hirsch Paulis Prinsessan vid muren eller William Blair Bruce’s Våren. 346

 Många  av  de konstnärer  som  kom  till  Visby  på  1890-talet  var  de som  tidigare 
gått  på  Konstakademien  i  Stockholm  och  sedan vistats i Frankrike vid samma  tid 
som  Carolina  och  som  i slutet  på  1880-talet  bildade Konstnärsförbundet.  I det  
ingick  bland andra  Eva  Bonnier, Hanna  Hirsch  Pauli,  Georg Pauli,  Ernst Joseph-
son,  Carl  Larsson, Richard Bergh  och  Nils Kreuger med flera. I Gotlands Alle-
handa  den 7 juli år 1894 gick att läsa: 

Konstnärskolonien i  Visby  ökas nästan dagligen till  antalet och  är  i  år 
betydligt talrikare än förra året. Utom  prof. Salomon och Georg Pauli 
med fru  har ett dussin  konstnärsungdomar af  bägge könen  och  ur  de 

olika  lägren - elever från  Konstakademien och  från  den fria målarsko-
lan  vid Mästersamuelsgatan (Konstnärsförbundet egen konstskola) - 
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slagit sig ned i  den gamla staden öfver  sommaren. Der  ha de olika 
riktningarnas representanter  äfven  i  lokalt hänseende kommit att se-

parera, i det ”akademikerna” slagit sig  ned ute vid Snäckgärdet och  de 
”fira [sic] målarna” i sjelfva staden...347 

 
Gotland som  plats för konstnärer  på 1800-talets slut är  än  idag  till  större del out-
forskad.  Desto mer  är  känt om  de konstnärer  som  kom  till  Gotland. Att  kalla  Got-
land eller Visby  för en konstnärskoloni går  i dagsläget  inte att  göra. Det  på  grund 
av  att de konstnärer  som  kom  till ön  inte stannade eller  återvände som  grupp vid 
ett  flertal tillfällen. Av  vad som  är  känt  idag  fanns heller  ingen som  arbetade ak-
tivt för  att  få  konstnärer  att  komma eller  stanna på  ön  som  exempelvis Madame 
Chevillon  eller  Madame Laurent gjorde i  Grez.348 Den uppgiften  kan  dock komma 
att ändras genom ytterligare forskning.  
 Ett  indicium  som  talar  för  Gotland som  konstnärskoloni är  Arthur  Sjögrens 
skämtteckning  Artisterna i Visby publicerad i skämttidningen  Söndagsnisse år 
1894.  Den visar  mängder  av  konstnärer  på  plats i Nordegravar  i ett  sceneri häm-
tat från  Richard Berghs Vision.  På  plakat finns anvisningar  för  landskapsmålare, 
arkitekturmålare samt visionärer  och  konstnärerna  var  fria att  själva  insortera  sig 
i den  kategori de tillhörde.  Teckningen  kan  antyda  att  Gotland var  en  konst-
närskoloni  men  kan  också  vara en  kommentar på  att vyn  över  ringmuren  och 
Nordegravar ”målades sönder” av flertalet konstnärer vid olika tillfällen. 
 Det  verkar  som  att  det dröjde ända  till  år  1896  och år  1899  innan Carolina  och  
William  återvände till  Visby. De verkar  alltså  inte ha  lockats av  att  andra konstnä-
rer  vistades på  platsen under  90-talets första  hälft.  De hade varit  fullt  upptagna 
av andra resmål. 349 
 När  de återvände år  1900 flyttade de in i den  nyinköpta lilla  stugan på  Själsö 
som kom att bli deras Brucebo: 

At last we find ourselves more or less settled in  our  summer home he-
re in Gotland, and I can assure you  it  is very charming. It  is just like 
Elmwood  with  the exception  that we have the open  sea at the bottom 

of the garden.350 

skrev  William  till sin  mor  och  far  från  Själsö. Gotland och  speciellt Östersjön  på-
minde honom om Kanada: 

but this Baltic business is like holding the mirror up to Canada. Now, 

as to the woods, the very trees  and wild flowers seem  to be absolutely 
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of the same family  as ours, so that with the exeption of the language 
one might as well be in Canada itself.351 

Både Carolina  och William  var  förälskade i ön. I tidningen  IDUN från  år  1906  be-
rättas om ett möte mellan arikelförfattaren och paret sju år tidigare: 

Innan  vi  den gången  skiljdes, förklarade han [William] dock på sin då 
mycket brutna  svenska  - han  var  ej svensk till  börden - ”Gotland 

mycke vacker, jag känner  mig  varit gotländsk förr, komma blifva got-
ländsk for ever”.352 

”Komma blifva gotländsk for ever” kan nog sägas hände. 
 Från  och  med år  1900 förankrade paret  sin plats på  ön mer  och  mer.  De plane-
rade för  den  nya  byggnaden,  en  stor utbyggnad av  den lilla  befintliga  stugan  som 
de då  bodde i.  William  gjorde ritningarna. 353  Arbetet med den  nya  tillbyggnaden 
av  huset  gick  dock  långsamt  under  sommaren.  Det tog  tid och  Carolina  var  frust-
rerad över  utebliven  arbetskraft. Under  årens lopp anställdes flera  personer, 
kvinnor  och män för  att utföra  olika  tjänster. Det behövdes inte bara  arbetskraft 
till byggnationen utan  även  kokerska,  hushållerska någon  som  tog hand om  dju-
ren  osv.  En  utebliven  häst  försenade arbetet.  Dessutom  dröjde det  tills de fick 
lantmätaren till platsen. I mitten  på  september  började arbetet  med att  gräva  för 
den  nya  grunden.354  Arbetet blev  dock  även vidare en  utdragen process.  Rit-
ningarna till  ladugården påbörjades år  1904  och  då var  ännu  inte tillbyggnaden 
av huset klart. William skrev till sin syster: 

We will soon have plenty  of room  when  the new ranch is ready, but 

things go slowly  here in  Gotland as you  may have remarked, at all 
events we hope to have the roof on  this autumn, but I fear  not, as tim-

ber is very  difficult to obtain on the island - that is long timber - plenty 
of short stuff.355 

Många  inköp gjordes i  Stockholm  vilket  kan  förklara en  del av  Williams många 
resor  dit. År  1905  var  han  exempelvis i Stockholm  för att  köpa  sten  till den  nya 
byggnaden.356 
Efter  något  år  på Gotland börjar  paret  verkligen sätta  sitt avtryck på ön. Inte nog 
med att  huset, ateljéer  och  trädgården  på  Brucebo tog  form,  så  lockade de till  sig 
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människor  och  de rörde sig  runt om  på ön.  Till  Brucebo kom  många  på  besök från 
första början. Dels släkt och vänner från fastlandet men också bofasta på ön. 
Bygget måste  engagerat  många; bönder, arbetare,  lantmätare,  trädgårdsmästare 
med flera  kom  för  att bistå  med arbetskraft.  Ett  citat  av  Carolina  vittnar  om  att 
byggnationen  av  huset  och  inflyttningen  av  ett  konstnärspar  måste varit  något  av 
en händelse på  ön: ”Many  military  ‘gents’ have been here also. I think  that they 
want to see how the place looks like, and how we are.” 357

 

Parets intressen fick stor plats på  Brucebo.  Williams intresse för  geologi  och  ar-
keologi växte.  De vikingatida  lämningarna  fortsatte att intressera  William  genom 
livet.  Enligt Carolina  hade han  för avsikt  att  inkludera vikingatida  lämningar  i sitt 
måleri. På kvällarna  begav  han  sig  ut  med endast lykta och  terriern  som  sällskap 
till grottor  och  klipphällar.  Där  ”träffade” han  vikingar och  sedan  även  grottfolk 
som  han ”intervjuade”: ”and they  have so many  stories to tell him  and are som 
funny  people - they  are gamblers too! so much  for your imagination!”  skrev  Caro-
lina till sin svärmor om vad William berättat om sina nyfunna ”vänner”. 358  
 Carolina  engagerade sig  inte lika  mycket  i vikingar  som  i djuren, trädgården  
och  det  sociala  livet  på  ön. Djurlivet på  Brucebo växte snabbt.  Höns, getter, hästar 
- både för  arbete och  för  ridning, en kalv,  bin, ankor, påfåglar, får,  en  papegoja, 
hundar  och  apan  var  en  del av  de djur som  fanns på  Brucebo.359 Hon hade biku-

Fig. 12. Brucebo, från sydväst med det det stora ateljéfönstret. 
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por  och  även en  hönsgård som  upptog  en  yta av  hundra  kvadratmeter. I hönsgår-
den  fanns rinnande vatten  och  två  dammar.360 I trädgården planterades allt från 
blommor  och  andra  dekorationsväxter  till valnötsträd, fruktträd, grönsaker  och 
bär. Många  besök  gjordes även  till Botaniska Trädgården i Visby.  361 De roade sig 
till fullo; De badade, spelade tennis,  cyklade långa  och  korta  sträckor,  åkte till 
Gotska Sandön, gick  på  auktion, besökte Visby  och  William  slog ett  och  annat 
slag med golfklubborna. De umgicks. De arbetade också emellanåt.362

 År 1903  startade Carolina  ett  hönssällskap på  ön.363 Sällskapet  utvecklades och  
i juli år  1905  hölls föreningens möte på Brucebo. Carolina höll ett  föredrag om 
uppfödning  av  en ovanlig hönsras.364  Det var  också  år  1903  som  Carolina började 
intressera sig för det hotade 1600-talshuset Burmeisterska huset i Visby.365

Mellan åren  1900  och  1906  utvecklades Brucebo mer  och  mer  till  parets fasta 
punkt,  för  varje år  valde de att  stanna  längre på ön  och  från  juni år  1904  bodde de 
permanent  på  Brucebo. Deras första  vinter  på  Gotland var  vintern  år  1902-1903. 
Carolina skrev: 

we had yesterday  the most  lovely  skating you ever can  imagine on a 
pond in the moonlight. Billy was also marvellously  enough of the party 
- the ocean  as background and firtrees in the most fantastic forms 

bordering  our  little rink - even skated under  branches that were drop-
ping  down  and frozen solid in  the ice, one could think onself in 

fairyland.366

Det  stora  arbetet  med huvudbyggnaden  Brucebo pågick ända in  i år  1909. Vissa 
arbeten  i och omkring  huset pågick  i  flera  år  efter  det.367 Små  detaljer  i  den stora 
ateljén blev  aldrig  färdigställda efter  Williams död. Carolina  valde antagligen att 
låta arbetet  vara  ofullbordat,  precis som  Williams liv. En stor  del av  själen i  huset 
var borta.
 Även  om  Carolina  och  William  hade varsin  ateljé  redan  innan  huset  stod klart  
(Williams strandateljé och  Carolinas ateljé på  klintkanten, 15  minuters promenad 
från  Brucebo) tyckts annat  än  konsten  tagit  upp mycket av  deras tid.368 Gotland 
hade väckt  något annat i dem. En låga  som  ivrigt brann  inom  de båda,  i  Carolina 
till år  1935  men för  William  bara  till  år  1906. Han  dog  hastigt  i en  hjärtattack, 
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under en  middag  i Stockholm  den  17  november,  47  år  gammal.  Deras gemen-
samma  saga Brucebo hade inte ens börjat. Deras gemensamma  ”fairyland”  för-
blev ofullbordat. 
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VII. Livet efter döden

Kapitlet visar på hur Carolina efter Williams död frekvent arbetade för att upp-
rätthålla hans minne som konstnär. Det beskriver också hur Carolina mer och 
mer övergick från att vara konstnär till att vara en entreprenör och välgörare. 

Begravningen  hölls i  Östermalmskyrka  den 23  november  år  1906. Carolina fick 
dagen  efter  sällskap tillbaka  till ön  av  halvbrodern Carl.  Den  15  december  hölls 
gravsättningen  på  Väskinde kyrkogård på Gotland,  strax  öster  om  Själsö.  Den 
första  december  träffade hon en  sömmerska.  Möjligt  är  att hon  då  beställde fler 
sorgekläder. Hon kom att bära svart väldigt länge.369 
 Carolina  formgav  utsmyckningarna  till Williams grav  på  Väskinde kyrkogård. 
Graven  omgärdas av  ett staket  i smide vilket Carolina  ritade. Den  gotländska ar-
betstakten var  dock återigen  ett  problem  för  Carolina. År  1912  beklagade hon  sig 
för  Bell om  hur  långsamt smeden  arbetade.  Trots att hon  var medveten  om  att  det 
krävdes en  hel  del arbete med det: ”I’ve done the design  in  order  to have it  artistic 
and beautiful” skrev Carolina. 370 Staketet var först på plats året därpå. 371  
 Det  är  dekorerat med hjärtan,  lönnblad,  tistlar  och  treklöver. Lönnblad för  
Kanada. Tisteln  för  Williams ursprung  i Skottland och  treklövern  för  treenighe-
ten.  I ett brev  från  William  till Carolina  den  15  oktober år  1886  fanns även  ett 
treklöver bifogat.  372Den absolut  mest använda  symbolen  på  staketet  är  hjärtat. 
Symboliken för det känns här självklar.
 I mitten  av  januari år  1907  lämnade Carolina  tillsammans med vännen  Mary  
Björlin  Gotland för  Paris.  Kanske blev  sorgen  för stor  i  deras gemensamma Bru-
cebo, kanske hade hon  planerat  att  åka. Hon  höll sig  sysselsatt  i Paris.  Dagligen 
gjordes en  anmärkning  i  almanackan.  Nästan  var  dag ägnade hon  i Williams atel-
jé vid Luxemburgska  trädgården. Hon  besökte många  platser,  hon  socialiserade 
mindre.  Hennes sorg  är  i  efterhand gripande.  Hon  beskrev  för  sin  svärfar  i april 
år  1907  hur hon  såg  William  framför  sig,  hur han  pratade med henne och  hur  hon 
svarade. Hon grät och var trött. Hon kände sig som en sömngångare:
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I do all right enough  what I have to do - the other  night I was  however 
very  tired and let Mary go alone to the restaurant, sat  at a little table 

eating my porridge. I think it was, and felt lonely of course.373  

Vad som skulle bli av framtiden visste hon inte: 

I don’t know yet what to think and now my  future work has to be sett-

led, as I suppose one has to settle for work if one has to live.374 

I Carolina  växte dock  en  entreprenör.  Arbetet med en  minnesutställning  över 
William  var  i  full gång. Verk  av  William  visades i  februari år  1907  på  Galeries 
Georges  Petit på  8 Rue de Sieze i  samlingsutställningen  Art Réunis.  William  hade 
enligt  Carolina  en  hedersplats i utställningen  och  ska  ha  blivit  mycket beundrad. 
Hon  träffade ”the Minister  of Fine Arts”  och  han  hade bedyrat sin  beundran för 
Williams verk.375 

Billy said so often  and showed the thought in  his  life so much, ”I am 
painting for  posterity”, so I feel  as  called to, or spiritually  forced to 
work for the realization of  his thought. I will  at least bring his  things 

before the eyes of the public.376 

Ovanstående citat  visar  hur  viktigt  det  var  för  Carolina  att  hedra  sin  makes min-
ne.  En  del  i  det blev  minnesutställningen  som  öppnade den  11  maj  år  1907  på  Ga-
leries  Georges  Petit.  Den  varade i  två  veckor  och  visade 122  stycken  av  Williams 
verk. 
      I juni packade Carolina ihop Williams ateljé och lämnade Paris.377 

how it will  feel for me to come home to my empty Brucebo you can 
easily  imagine! but happily  I have art and books and some friends in 

Visby, and I am able to work.378

Arbetet med att  föreviga  Williams minne fortsatte väl hemma i  Sverige. Samma 
år  i  oktober  till  november  hölls även  en  minnesutställning  på  Konstakademien  i 
Stockholm  där  den  stora  summan av  228  verk visades. Verk av  William  visades 
under året  också  på Society of Marine Painters i Paris samt  på  Canadian Natio-
nal Exhibition i Toronto där  han representerades av  två  marina verk.379  Under 
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sommaren år  1908  hölls en  utställning  med Williams verk i Visby. 380 År  1908, 
1910 samt 1911 visades även verk av William i Toronto.381

     Notiser  om  William  och hans konst  publicerades i flera  tidningar. Carolina 
skrev  själv  och  försökte få  andra  till att  recensera  utställningarna. Redan i de-
cember år  1906  publicerade tidningen  IDUN en minnestext  om  William.382 Den 
21  november  samma år  gick  rubriken att  läsa  i  Evening Times: ”Blair  Bruce’s De-
ath  - The World Loses One of Its Greatest  Marine Artists”. 383 ”Am  all time thin-
king  and writing about newspaper  articles or exhibitions of dear Billy’s things” 
skrev Carolina till svägerskan Bell.384  
     Bara  några  månader  efter  Williams död påbörjade Carolina  också ett  arbete 
tillsammans med Williams far  och  syster  om  att  skänka  en  del av  Williams mål-
ningar till hemstaden  i Kanada för  att  där  visas för  allmänheten. Redan i april år 
1907  hade familjen  Bruce gjort  staden  uppmärksam  i frågan  men  det  dröjde ända 
till år  1914  innan  en officiell  överenskommelse undertecknades.  Att  det  tog  så 
lång tid berodde på Hamiltons avsaknad av  utställningslokaler.  För  Carolina och 
familjen  Bruce var  donationen  beroende av  att  Hamilton  kunde visa  verken  i en 
passande lokal vilket  de inte hade förrän  år 1914.  Den  1  juni öppnades portarna 
till Art  Gallery  of Hamilton på  andra  våningen i stadens bibliotek.  På  öppnings-
dagen  fick de tvåhundra  gästerna beskåda  den  till  staden  donerade Bruce-sam-
lingen  i  dess egna  utställningsrum. Samlingen  bestod av  29  verk. Ytterligare fyra 
verk visades.385  
 Carolina  var  dock inte nöjd med alla  omständigheter  kring  invigningen. Hon  
hade önskat ett  större erkännande av  henne själv.  När  hon  mottog  sitt  inbjud-
ningskort  till  invigningen  innehöll det  bara den praktiska informationen som  gick 
ut till alla deltagare. Mr. McCulloughs visitkort  var  bifogat varpå  han  skrivit: 
”With  the compliments and best wishes of [...]  Chairman, Art  Committee Art Gal-
lery  of Hamilton”.  Carolina  var  inte nöjd med den  korta  hälsningen: ”and that 
was all;-- he must  think it  a  pleasure for  me to have got  ”rid”  of so many  pictures 
of Billy  there is and I want the acknowledgement  of that, as well  as their  names, 
he can  let  a  clerk write it  and only  sign  it, if it  hurts his hand perhaps” skrev  Caro-
lina till Bell. 386   
     Det finns otroligt  mycket  att berätta  om  Carolinas liv  efter  Williams död. Hon 
överlevde honom  med 29  år,  en  tidsperiod fyra  år  längre än Carolina  och  Wil-
liams gemensamma liv. Att  redogöra  för  den perioden skulle i sig  kräva  ett  eget 
arbete,  något  som  i och  för  sig  borde göras då  det innehöll  så  mycket. Hur  stor 
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Carolinas konstnärliga  produktion  var  efter  Williams död jämfört  med innan har 
till det  här  arbetet  inte utretts.  Det  som  dock  kan sägas är  att Carolinas engage-
mang  i  sociala  frågor  och  sammanhang  efter  Williams död blev  större än  någon-
sin. Som  tidigare nämnts föddes redan  när paret flyttade till Brucebo en  flamma  i 
Carolina  som  med åren  bara  växte sig  större,  en  flamma  för  engagemang; ”I am  at 
the head of a  couple of big  things here on  our  Island”  skrev  Carolina till sin  svär-
mor  år  1903. 387  Redan  då hade hon startat sitt hönssällskap som  verkar  ha haft 
fortsatt verksamhet i flera år.
 I oktober år  1911  hade hon  kommit  på  idéen  om  en  skördemarknad i Visby. 
Hon  hade skrivit  en  lång  artikel i tidningen där  hon uppmanat folk  att skänka 
grönsaker  eller  frukt.  Pengarna som  samlades in  skulle användas till att  öppna en 
butik  i Stockholm  som  skulle  sälja  gotländska  råvaror  på  kommission för de Got-
ländska  bönderna. Det skulle fungera  bra menade Carolina: ”one don’t have 
much  fruit  growing  in towns”.  Det  skulle gynna hela  Gotland om  hon lyckades: 
”May  I succeed!”. 388 I december  år  1912  besökte hon  för  första gången  Gotlands-
boden i Stockholm. 389  
     År 1903 startade Carolinas engagemang för det Burmeisterska huset i Visby. 
Burmeisterska huset  byggdes på  1640-talet  som  handelshus åt  Hans Burmeister, 
en handelsman från  Lübeck. Huset  var  i familjens ägo fram  till  1800-talets mitt. 
Fram  till år  1895  då Carolinas vänner Gustaf och  Mary  Björlin  köpte huset  hade 
det  bytt ägare ett  flertal gånger. De sålde i  sin tur  huset  till hovjuveleraren Jean 
Jahnsson. Carolina  började år  1903  intressera sig för  huset då  Jahnsson  enligt 
Carolina  hade för  avsikt  att  sälja  husets värdefulla  tak- och  väggmålningar  från 
1600-talet.  Carolina  skapade ett  upprop för  att samla  in  en summa  pengar  som 
kunde köpa  loss huset  och  ge staden  Visby  äganderätten.  390  Carolina  lyckades 
samla  in  7000 kronor,  staden  gick  in  med de resterande 28000 som  krävdes för 
att uppnå  köpesumman  av  35000  kronor. 391 Huset  såldes till  staden  den  8 no-
vember  år 1904. Staden  var  väldigt  tacksam  för  Carolinas insats och  hon  mottog 
en skriven tacksägelse från Visby Stadsfullmäktige.392

     Arbetet  med att fortsätta  vårda Burmeisterska  husets kulturhistoriska värde 
tog  flera  vägar.  Staden restaurerade huset, Carolina visade gärna upp det för  be-
sökare.  Den  6  augusti år  1908 hade hon  en  guidad visning  av  huset  för  den  tyska 
kejsaren Vilhelm II och hans fru kejsarinnan Auguste Viktoria.393 
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Carolina  hade fortfarande mycket arbete med Brucebo vilket  fortfarande inte var 
färdigt  år  1908  och  i ett  brev  till  Bell  skrev  hon  att  hon  hade mycket  att göra och 
dessutom  var  tvungen  att  ”think at  the building and the house too”. 394 I slutet  av 
1907  var  ”murarna ute för  köket”.395 Under  år  1908 slutade Nicklasson  med plåt-
slageriet, mellan  den 14  februari och  25  juni  gjordes ”arbetet  i nya  salen  med 
”trapporna””  och  kakelugnsmakare Fredriksson  var  där  den 16  september. 396 I 
april  år  1909  finns anteckningen  ”målarne begynte”. 397 Ett  flertal  arbeten gjordes 
med husets interiör  och  ladan  de kommande åren  och  den  15  februari år  1911  på-
börjades även  arbetet med korsvirkeshuset som  utgjorde en  statarbostad på 
Brucebo.398 Området  kring  Brucebo fick år 1912  ett  staket. 399 Arbetet med att  dri-
va byggnationen framåt tog mycket av Carolinas tid.
 Carolina  klagade konstant på långsamt arbetande män  och år  1917  bestämde 
hon sig för  att till  nästkommande år  anställa  en  kvinnlig  trädgårdsmästare.  Hon 
sa  sig  då ha  haft  mycket problem  med män, hon kunde aldrig  lita på  dem.400 
Trots det  verkade situationen  inte ha  varit  bättre tio år  senare.  Carolina  sa  sig  då 
vara  trött på att ingen  hjälpte henne att  tänka  och att hon  var  tvungen  att  uppre-
pa saker  hundra  gånger  innan något  blev  gjort  i hemmet, om  något  blev  gjort 
alls. 401 År  1930 hade hon  en  manlig  trädgårdsmästare som  hon  visserligen  ansåg 
vara  bättre än de tidigare men  Carolina ville ändå  ha det  bättre ordnat  i trädgår-
den: ”When ever is one satisfied?!” frågade hon sig.402 
    Något  som  också  tog  mycket  tid av  Carolina  var  alla hennes styrelseuppdrag. 
Hon  deltog  i styrelsemöten med Stadsfullmäktige, Hushållningssällskapet,  Kyr-
korådet  och  Föreningen  för  Get- och  Kaninavel.  Hon var på  möte med bibelsäll-
skapet  och  trädgårdsodlare  samt på  hundsammanträde. Hon  blev  i oktober år 
1913  vald på kommunalstämman som  medlem  i Pensionsnämnden och  i decem-
ber år  1912  bildade hon Väskindes FKPR - Föreningen  för  kvinnans politiska 
rösträtt. 403

     Hon  höll föredrag  i  olika  sammanhang,  i  FKPR om  en  resa  hon  gjort  till  Ung-
ern  och  år  1914  pratade hon om  Försvaret  och  Nationalkänsla  i flera  Gotländska 
socknar. Hon  var  också  med och  sponsrade verksamheten på  Tingstäde fästning 
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genom  skjutvapen  och hon var  medlem  i  Lottakåren. Hon var  viceordförande för 
Lottakåren på Gotland år 1930.404          
     Hon  hade den  Baltiska  kongressen  på  lunch  på  Brucebo år 1912  och hon  an-
ordnade även en  geologikongress  på  ön: ”I will  have to help with  three sets of dif-

ferent people coming  from  Stockholm  as I speak  several  languages”  skrev  Caroli-
na. Hon  talade flera  språk och  ville  hela  tiden  lära  sig nya. Hon började exempel-
vis ta lektioner i ryska år 1914. 405  
     Tillsammans med Bell sålde Carolina en del av  Williams målningar. Pengarna 
det  inbringade hade Carolina  som  avsikt att  spara i en  fond. Det  skulle resultera  i 
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stipendiet  W.Blair  Bruce’s European  prize som  skulle delas ut  till  en  ung kana-
densisk  konstnär.  Hon  ville ge priset  till någon  som  varit  i samma  situation som 
William  när  han  kom  till  Europa. 406 Än  i  dag  är  Brucebostiftelsens primära  upp-
gift att varje år dela ut stipendier till unga konstnärer, svenska som kanadensiska.
     Besök hörde till  vanligheterna på Brucebo. Huset  stod öppet för  alla  som  ville 
komma och  flera vänner  eller  familjemedlemmar var  ofta  på besök samtidigt.  För 
en dag  eller  för  en  längre tid.  I juli år  1910 var  en grupp kvinnliga  konstnärer  på 
Brucebo. ”I teach  them  and show  them  how  to paint and study  showing them 
Billy’s things”  skrev  hon till Bell.407 En  av  de unga  konstnärinnorna var  Siri Der-
kert.  Derkert  hade vid ett  flertal  gånger  misslyckats med att  bli  antagen  på Konst-
akademien. Året  därpå blev  hon  dock  antagen med hjälp av  Carolinas påtryck-
ningar på direktör Lundberg. 408  
     Hon  fick inte bara  besök på Brucebo utan  anordnade också  så  att  folk kom  dit. 
Hon  lät  kongresser  ta  plats på  Brucebo,  lät barn  komma  dit  på  sommaren  eller 
bjöd exempelvis in  till musikkonsert.  Den tyska  pianisten,  organisten  och  tonsät-
taren Wilhelm Kempff spelade på Brucebo år 1923.409  
     Ovanligt  celebert besök  blev  det  dock på Brucebo i  maj år  1927  då  Carolina 
mottog  kungafamiljen på Brucebo. Dåvarande kronprins Gustav  VI Adolf till-
sammans med sin fru  kronprinsessan Louise,  hennes mor  samt Prinsessan  Ingrid 
besökte den  26  maj Brucebo under  ett  besök  på Gotland.  Carolina  tyckte de var 
mycket trevliga  människor som  var  lätta  att  prata  och  skratta  med.  När  Carolina 
ville visa  kronprinsen  en grekisk vas som  stod placerad högt  upp i hemmet  fråga-
de hon  om  någon  av  gentlemännen  kunde lyfta  ner  vasen  åt henne, hon  blev 
mycket förvånad när  kronprinsen  själv  på  eget  initiativ  lyfte  ner vasen  åt 
henne.410  Carolina fick  även möjlighet att  presentera lottakåren  för 
kronprinsen. 411 
     Carolina var  inte bara  generös vad det gällde husrum  och  vänskap utan  också 
pengar.  Genom  hela  livet  skickade hon  och  William  kontinuerliga  bidrag  till 
bland annat Williams mor, far och syster. 
Efter  Williams död reste Carolina  betydligt  mer  sällan än  tidigare.  Hon  påpekade 
själv  år  1911  i  ett  brev  till  svärfadern  att  hon  var stationär på  Brucebo och i stort 
sett  bara  reste till Stockholm, vilket  hon  gjorde med jämna mellanrum. Faktiskt 
mer  ofta  efter Williams död än  innan.412 Hon hade ibland ärenden  på  andra  plat-
ser  i Sverige, hon besökte exempelvis Jönköping, Lund och  Växjö. 413 Hon  besökte 
den  Baltiska utställningen i  Malmö år  1914  och  passade samtidigt  på att  åka  till 

92

406 Benedicks Bruce, Carolina till Walkden, Bell, 18 juli år 1910. Bruce-samlingen. AGH.

407 Ibid.

408 Söderberg, Rolf, Siri Derkert, Stockholm, 1974 s.21.

409 Benedicks Bruce, Carolina till Walkden, Bell, 9 augusti år 1923. Bruce-samlingen. AGH.

410 Benedicks Bruce, Carolina till Walkden, Bell, 29 maj år 1927. Bruce-samlingen. AGH.

411 Benedicks Bruce, Carolina till Walkden, Bell, 26 juni år 1930. Bruce-samlingen. AGH.

412 Benedicks Bruce, Carolina till Bruce, William, 19 oktober år 1911. AGH.

413 Benedicks Bruce, Carolina Almanacka år 1912: juni. Box BB19. Brucebostiftelsen.



Köpenhamn,  Helsingör, Ystad och  Karlshamn  under  samma resa. 414 Hon  åkte 
under åren på resor i Europa bland annat till Tyskland, Österrike och Ungern.415

 Genomgående i alla  brev  efter  Williams död är att  Carolina  hade fullt  upp. Nå-
gon  egen  konstnärlig produktion  diskuterades inte mer  än  att  hon  klagade över 
att det inte fanns tid till  den. Skulpturisen Carolina  syntes det  inte mycket av. 
Dock framgår  emellanåt av  almanackorna  att  hon  målade och  viljan  om  att  göra 
det  verkar  ha funnits hela  livet. Tempot  och  sitt  engagemang drog  hon  aldrig ner 
på.  År 1933, 77  år  gammal skrev  hon  till  Bell: ”I’ve have very  much  to do and am 
in rather good conditions, longing for time to do my artistic work”.416

 Carolina  dog den  16  februari år 1935  på  Brucebo. Hon  ligger  begravd tillsam-
mans med William  på  Väskinde Kyrkogård inte långt från  deras gemensamma 
hem. På  gravstenen  går att  läsa: ”Här  vilar  konstnärsparet  makarna  William  Blair 
Bruce Född i  Canada  1859  Död i  Stockholm  1906  och  Carolina Benedicks-Bruce 
Född i Stockholm 1856 Död å Brucebo 1935”.
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VIII. Avslutande diskussion

Könsroller och konstnärspar

Kärlek som strategi
En fråga  som  ofta  uppkommer  när det  talas om  par  som  William  och Carolina  är 
om  de gifte sig  av  kärlek eller  som  ett  strategiskt  val. Här  vill  sägas att  Carolina 
och  William  gifte sig av  kärlek men  att  det resulterade i  något som  måste ses som 
ett  strategiskt bra  val.  Även  om  det i arbetet har  redovisats tecken  på  att  William 
innan  han  träffade Carolina  helt  och  hållet hade siktet inställt  på  att enbart  gifta 
sig  för ekonomisk  frihet  var  han  i  efterhand glad att han inte gjorde det. Det  har 
dessutom  inte kunnat  utredas huruvida  William  visste att Carolina  var  ekono-
miskt oberoende då deras kärlek började spira.417 
 Carolina  uttryckte väldig  tydligt  i materialet  att  hon  enbart  kunde gifta  sig  av  
kärlek. Hon  hade på  grund av  den anledningen  tackat  nej till  ett  (för  den  sociala 
konventionens skull bättre) frieri två gånger. 418  
 Det  som  verkar ha  haft stor  betydelse för  både Carolina  och  William  och  som  
tidigare har  diskuterats i kapitlet  Utan ett du,  inget jag är  att  de båda  var  konst-
närer. De är tydligt  att  det  var  av  avgörande vikt att  de  kunde dela  konsten  med 
varandra.  Det  märks inte minst  på citat  som  det  William  skrev  till Carolina  i in-
ledningen  av  deras relation: ”may  darling sister  in  art and love in  life.”419 - min 
älsklings syster  i konsten  och kärlek i livet.  William  påstod att  det  även hade stor 
inverkan på hans far  vad det gällde att  godkänna  förlovningen.  Hur Carolinas fa-
milj ställde sig  till förlovningen  har  bara delvis kunnat utrönas till det här  arbetet. 
Gustaf Benedicks skrev  att  Carolina  vid en  ålder  av  29  år  hade rätt  att  besluta  av 
egen vilja  vem  hon skulle gifta  sig med.420 Samtidigt kritiserade William  Gustaf 
nästan  två  år  efter  förlovningen  för  att  dra  ut  på  bröllopet och  inte låta  honom 
träffa  Carolina. Något  vi med säkerhet  vet är  att  familjen  blev  vänner  till  William 
och  några tydliga  familjegräl verkar  inte ha  uppstått i och  med Carolinas val  av 
make, även om det dröjde tills bröllopet blev av. 
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Frihet och symbios
En viktig  maktstruktur  som  Hirdman  förklarar  är  de skillnader  i maktstrategier 
som  uppkommer  i  och  med kontraktet: frihet och  symbios.  I avsnittet  Teoretiska 
utgångspunkter har  redogjorts för  begreppen.  Friheten  har  enligt  normen  varit 
(och  är  i viss mån fortfarande) tillägnad mannen. Den  manliga  friheten har  fått 
utrymme att  expandera  genom  uppmuntran,  i  konstnärens fall  som  det konstnär-
liga  geniet  som  kunnat  vara  både familjefar,  bohem, konstnär,  man  etc.  på sam-
ma  gång, eller  välja  när  han  skulle byta  roll. Den  kvinnliga symbiosen  har  bundits 
genom  normer, sociala seder,  barnafödande, kontroll  och  lagstiftning. 421 Kontrak-
tet  tillåter  inte att  rollerna byts om. En  längtan efter  både symbios och  frihet 
finns dock hos både män och kvinnor. 
 En  viss krackelering  i  strukturen finns dock i fallet  med Carolina  och  William. 
En  slutsats som  det här arbetet  når  är  att  både Carolina  och  William  genom  var-
andra  kunde leva  i frihet även  om  symbiosen  till  viss del var närvarande.  Genom 
giftermålet  med Carolina  fick William  ett  liv  där  han  helt  och  hållet  kunde ägna 
sig  åt konsten,  för sin  egna  glädjes (och  eftervärldens)  skull.  Hans emellanåt nai-
va handlingar,  brist  på  ansvarstagande och  vacklande psykiska hälsa stabilisera-
des säkerligen  med hjälp av  Carolinas mer  skärpta tillstånd (även  om  det  ingick i 
schablonen  av  en  manlig  konstnär). Carolina  vann  dock genom  giftermålet  med 
William  sin  frihet.  Han  lät  henne till  fullo göra  det  hon  ville.  Han  verkar  aldrig  ha 
haft  några  invändningar  utan påpekade istället  att hon  oftast fick sin  starka  vilja 
igenom.422 Han avbildade henne dessutom  gärna  som  den  arbetande konstnär 
hon var, ocensurerat (se. ex. fig.9).  
 Det  finns dock  en  viktigt aspekt  som  måste uppmärksammas.  Paret fick  inga  
barn.  Varför kan ingen svara  på, det  enda  vi  vet  är  att  de aldrig  fick  några. Det 
kan tänkas att Carolina  om  fallet  var  att de skulle fått barn hade varit  tvungen  att 
mer  falla  in  i  den  rådande normen och  att  en  del av  hennes frihet  på  så  sätt  hade 
gått  förlorad. Vi vet  dock att  William  redan tidigt  i deras relation  uttryckte för  ti-
den  väldigt  liberala  åsikter  om  barnuppfostran och  om  hur de båda  skulle ha  de-
lat  på  ansvaret.423 William  eftersökte en jämställd relation  där  båda  kunde få  ar-
beta lika mycket.  

Genuskontraktet
Carolina  höll  sig  inte inom  ramen  för  vad en  borgarflicka  skulle. Hon  var  också 
under hela livet  tydlig  med att hon  som  kvinna  och  alla  andra  kvinnor skulle ha 
samma  rättigheter  som  män. Hon  vågade tidigt  stå  upp för  sin  egen  vilja  och  åsik-
ter.
 Tre händelser  under Carolinas liv  handlar  alla  om  att  ”gå iväg” eller  snarare att  
gå  sin  egna väg  på  ett  sätt  som  inte passade inom  ramen för  en  borgarkvinnas sätt 
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att vara. Det första  exemplet  är  i arbetet beskrivet  i kapitlet  om  Carolinas tid i 
Frankrike.  Hon firade midsommar  år  1886  i Barbizon tillsammans med bland 
andra  Eva  Bonnier  och  Georg  Pauli.  Carolina  hade på egen  hand gett  sig  av  från 
grottan  som  gruppen  ämnade övernatta  i. Carolina  hade vägrat  att  låta  någon  av 
männen  konvojera  henne tillbaka  till  byn: ”Han  skyndade ifatt nattvandrerskan 
men  kom  snart  tillbaka  berättande, att den manhaftiga damen  förklarat: -’I go on, 
when  you  go back!’ och  då  återstod ju  intet  annat  för  mr  C. än  att  helt  beskedligt 
backa  åter  till grottan”  skrev  Pauli.424 När  Carolina  och  William  år  1896  besökte 
Lappland och  Stora  sjöfallet skrev  Carolina: ”I was the only  lady  - and walked 
amongst  the foremost ones - so I was not  a  drag  at  least  on  my  male comrades - of 
not the opposite - I think some were a  little jealous even  that they  did not  walk as 
quick.” 425  Hon  som  kvinna  var alltså  här ingen belastning  för männen,  något hon 
ville påvisa  för sin  svärmor.  Att de här två  händelserna  har  betydelse för  att visa 
på Carolinas förhållning  till en rådande norm, eller  upptäcktssökande lynne anses 
här  bekräftas genom  följande exempel,  ett  brev  till  Carolina  från hennes styvmor 
Sophie år  1904  vilket  inleds med ”Älskade Carry”.  Hon hade precis, per  post, 
mottagit  en  Gotländsk  dagstidning  som  beskrev  Carolina  och Williams resa till 
Korsika: ”Kära min  Carry,  Du  som  dock  är  till åren  kommen, hur kan  Du vara  så 
oförståndig  att skilja Dig  från  Ditt  sällskap och  ensam  gå på upptäcktsresor!?  Du 
gjorde så och  en  gång  vid Stora Sjöfallet  och  jag  har hört  Lilly  R tala om  hur  ängs-
liga  de medresande voro,  gör  aldrig  så  ånyo.” 426 Carolina  var  vid  tiden  48  år  och 
blev  på det  här  sättet  tillrättavisad av  sin  mor  om  att  aldrig  gå  iväg  på  egen hand. 
Det  speglar  Carolinas uttalande redan  år  1885  om  att  även om  hon en dag  skulle 
bli mormor, skulle hon  för  familjen  alltid vara  ”a little nothing  understanding 
girl.”427

 Carolina  bröt genuskontraktet.  Likväl William. I Carolinas fall  uppstod kon-
flikter  när  hon  som  Hirdman  beskriver  det passerade kontraktets gränser  för 
långt. 428 Carolina  fick  motstå kritik av  inte bara  av  Bonnier  och  Pauli,  som  kallade 
henne manhaftig, utan  även  sin  mor  som  krävde att  hon slutade gå  iväg  på  pro-
menader  på  egen  hand. Även vid 48-års ålder.  Trots att  det  inte till det här  arbe-
tet  hittats kritik  mot Carolinas andra  arbeten och  handlingar  så  låg de i många 
avseenden  utanför  ramen  för  vad som  klassades som  kvinnligt. För  det  första  val-
de hon  yrket  skulptris. Till det  kom  att  hon  som  kvinna  försörjde sin  man  och  i 
många avseenden  verkar  ha  varit  den  styrande handen i relationen.  Det kan 
mycket väl  ses som  steg  över  normens gränser.  William  passerade gränsen genom 
sina liberala  åsikter  om  barnuppfostran  och  också  genom  att  låta  sin  fru  vara  den 
hon ville vara  och, av  materialet  att  döma, ofta rodret  i  relationen. Tillsammans 
bröt de normen genom att inte skaffa (om det ens var möjligt) familj. 
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Identitet och självförverkligande 
Carolina  var  från  födseln en  kvinna avsedd för  hem  och  familj i Sveriges högre 
samhällsskikt.  Att  hon  inte förlikade sig  med den identiteten  vill här  sägas visade 
sig  tidigt. Hon  valde en bana  som  skulptör  och  ett  friare liv  på  kontinenten (vilket 
till viss del  ingick i borgarflickors nya  frigjorda identitet).  Hon  efterfrågade inte 
baler,  bjudningar  och  dyra  kläder  utan uttryckte sin  kärlek till  enkelhet  och en-
samhet  så  länge hon  var  sysselsatt.  Att  sitta  still var  uppenbarligen  det  värsta hon 
visste. Samtidigt  blomstrade bohemmyten,  det  låg  i  tiden  att  fly  ut  på  landet,  klä 
sig  i  stukad klädsel och stråhatt  och  leva  för  dagen.  Att  eftersträva det  stillsamma 
livet  på  landet var Carolina  och  William  lågt  ifrån  ensamma med.  Ellen  Key,  Ka-
rin  Bergöö och Carl  Larsson, Karl Nordström  och  Tekla  Lindeström  med flera, 
alla byggde de sig ett hus på landet. 
 William  levde helt  och  hållet  upp till  schablonen av  den manliga  konstnären  
när  han kom  till Europa.  Utfattig, osäker  med ett  ack så  stort  självförtroende 
pendlade han  mellan  hopp och förtvivlan  likt  i  ett drama. Det  kan sägas om  Wil-
liam  så  som  Richard Bergh  sa  om  Karl Nordström  att  han i  Frankrike hade lärt 
sig  den  konstnärliga  tekniken  ”medan den  konstnärliga  mognaden  återstod att 
finna”. 429 
 När  Carolina och  William  träffades blev  de inte bara  ett  par, de fick  också  var-
dera  en ny  identitet som  en  del i ett  konstnärspar.  I det här  fallet verkar tillåtel-
sen  att  producera ha  varit  jämlik.  Ingen av  dem  hade enligt vad som  framkommit 
här  genom  en  större karriär  ett  konstnärligt övertag.  Ingen  av  dem  hamnade i 
skuggan  likt  fallet med paret Charles Rennie Mackintosh och  Margaret  Macdo-
nald.  I det fallet  blev  Machintosh  hyllad som  den  store konstnären  och arkitekten 
medan  Macdonald fick stå  i skuggan  av  honom. Hade hon arbetat med någon  an-
nan  hade hennes konst  kunnat  bli  något  annat än hennes mans egendom  och 
enklare kunnat  stå  för  sig  själv.430 Carolina  och  William  arbetad dock inte ihop på 
det  sättet. William  var  heller  inte en  så  stor  konstnär  som  exempelvis Mackintosh 
eller  Carl Larsson.  Det  fanns helt  enkelt  inte tillräckligt  med ljus på  William  för 
att skugga Carolina.  
 Williams strävan  verkar  inte heller efter  att  han träffade Carolina ha  varit  att  
bli den  kända konstnären och  år  1895  uttryckte han  att  han  ville måla  för sin  egen 
skull.431 Han ska också enligt  Carolina  flera  gånger  ha  uttryckt: ”I am  painting  for 
posterity”  - Jag  målar  för  eftervärlden. Något  som  hon  också  ansåg spegla  hans 
sätt att se på sitt liv. 432 Han målade alltså inte för samtidens blickar och kritik. 
 Det  har i tidigare kapitel konstaterats att  Carolina  ofta  arbetade för  att  lyfta  
William  som  konstnär  och  för att  synliggöra hans konst  för  allmänheten.  Både 
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innan  men framförallt efter  hans död och  arbetets hypotes har  därmed bekräf-
tats. 433 En följdfråga blir: varför det? 
 Det  har  visserligen  också i arbetet  påvisats att Carolina  i  allra  högsta grad mer  
och  mer för  varje år  fungerade mer  som  en entreprenör  än  enbart  konstnär. Hon 
var dessutom Williams största beundrare.  Likväl som William var hennes.
 William  såg  sig  själv  som  konstnär.  Carolina  såg  William  som  konstnär. Wil-
liam  såg  Carolina  som  konstnär  men  såg Carolina  sig  själv  som  konstnär? Ingen-
stans har  i materialet  hittats av  Carolina  ett lika  starkt  sätt  att  tala  om  sin  egen 
konstnärliga verksamhet  som  William  gjorde om  sin.  Personer är  visserligen  olika 
men  Carolina talade aldrig  om  sin egen  konst  eller  konstnärliga  arbete med entu-
siasm. Hon nämnde ofta att  hon  inte hade tid för  den  eller  om  hon hade skapat 
något  men hon  talade aldrig  om  den  som  ett  kall,  snarare som  ett  arbete. Det  kan 
vara  av  betydelse vad det gäller  könsliga  skillnader  konstnärer  i mellan.  Att  Caro-
lina  kunde ha  konsten  som  yrke var  i  sig  banbrytande medan det för  det  konst-
närliga  geniet mannen skulle  vara  ett  kall.  Att  arbeta  var  det  principiella  för den 
kvinnliga  konstnären,  att  gå in  i  bohemrollen  var  den manliga  konstnärens upp-
gift. De två  olika  sätt  att  axla  konstnärsrollen  beroende på könstillhörighet  kan 
här ha gett sitt uttryck. 
 För  båda var  dock konsten  ett  uttryckssätt för  deras innersta  känslor  och  tan-
kar.  De var  ”heartists”.  Tankar  och  känslor  var  just det  som  enligt  William  gick 
förlorat när  båten  med hans verk på  väg till Kanada gick till botten  år  1885: ”My 
manuscript,  as it  were, the register  of my  thoughts.  My  feelings, how  can  I ever 
replace them”.434 Han  talade då  om  sina  skisser  som  ”manuscript”, som  register 
över hans tankar och känslor. 
 Carolina  uttryckte år 1889  en  ambivalens inför  att ställa  ut: ”I came nearly  to a  
conclusion  and that  concerned just the art. It  is not  a  proper  thing  that thoughts 
that  ought  to be nearly  your most intimate ones and your  dearest, should to such 
an  extent  be dragged in  to the general  run  of concours and -envy.”435  Hon  ansåg 
det  inte rätt  att  låta  sina  innersta  tankar  genom  konsten vara föremål för  konkur-
rens och avundsjuka. 
 Om  konsten inte är  till för  en  allmänhet blir  den  ett självändamål. Något  som  
här  vill sägas hände i både Carolina  och Williams fall. Dock kunde de låta  det  ske. 
Hade de behövt tjäna  pengar  på konsten  hade förutsättningarna varit  annorlun-
da, även om Carolina i teorin kunde ha varit av samma åsikt. 
 Att  Carolina  kom  in  på  bildhuggarskolan  och  hade yrket  skulptris var  i sig  ban- 
och  normbrytande. Dock  efter  många  år i  det  goda enkla livet  runt om  i Europa 
kan också  den  mognad Richard Berg  talade om  ha  träffat  henne. Hon kunde ut-
nyttja  det  faktum  att hon  redan  var en  erkänd arbetande kvinna  till att påverka 
samhället  på det sätt  hon  ville och  att  engagera  sig  i  andra saker  hon  uppskattade. 
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Det  är  påtagligt  att hon  inte enbart  brann  för  konsten  utan hade andra  intressen 
som då kunde tillgodoses. 
 Att  Carolina konstant såg  William  som  en  bättre konstnär  än  sig  själv  är  tyd-
ligt.  Det  kan ha  grundat  sig  i att  normen  såg ut  så. Hon  blev  arg  när  hon  fick en 
Mention  Honorable på  Salongen  och  inte han  och hon  använde efter  Williams 
död hans konst  i undervisningssyfte: ”I teach them  and show  them  how  to paint 
and study  showing  them  Billy’s things.”  436  I det  här  fallet  var  ”them”  unga  svens-
ka  kvinnliga  konstnärer. Det  kan  tyckas att  en  stor inspirationskälla  för  dem  hade 
varit  om  Carolina  själv  visade upp sin  egen  konst.  Möjligt är  att  det vid den  tiden 
som  ung  kvinna  var minst  lika  inspirerande att möta entreprenören  Carolina  som 
vid samma tid blev omnämnd som ”Brucebos härskarinna” i tidningen IDUN.437

 Carolinas hårda arbete för  att  lyfta  William  behöver  inte bara  ha berott  på att  
hon tyckte att  han  förtjänade uppmärksamheten. Hon kunde också  höja sin  egna 
status i  konstnärliga  kretsar  om  William  uppmärksammades som  en  stor konst-
när. 
 En  från  Carolinas sida  önskan  om  att  William  skulle uppmärksammas i de fina  
salonger  hon  själv  härstammade ifrån  ter  sig  rimligt  då  det  skulle legitimera  både 
hennes yrkesval och hennes val av make samt lyfta dem som konstnärspar. 
 Även  om  Carolina  ofta åsidosatte sitt konstnärskap för  att  lyfta Williams och  
tillgodose andra intressen vill här  påstås att hon  var  den  dominanta i relationen. 
Trots att  William  enligt  normen  var  ämnad till att  vara  den  dominanta. Genom 
sin  klass och ekonomiska  resurser  kunde Carolina  styra  relationen  på ett  annat 
sätt  än  William. Han  var  beroende av  henne.  Carolina  var  dock  beroende av  Wil-
liam  för  att få  den  frihet hon  ville ha.  På det sättet  kan  ändå  relationen  ses som 
jämlik och ur en partnerskapsmodell.  
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IX. Sammanfattning
Det  här  arbetet  redogör  med avstamp i Griselda Pollocks teorier  om  hur  kvinnliga 
konstnärer  exkluderats ur  historien och Yvonne Hirdmans genuskontrakt för 
konstnärsparet  Carolina  Benedicks Bruce (1856-1935)  och  William  Blair  Bruces 
(1859-1906) liv  .  Arbetet är  en  biografi med inriktning på könsroller,  klass och 
identitet. Materialet utgörs parets och  deras familjers brev  samt  Carolinas alma-
nackor. 
 Carolina  Benedicks Bruce föddes in  i den  förmögna familjen Benedicks. Hon  
fick  en  högborgerlig  uppväxt  i och omkring Stockholm. Sin  konstnärliga  utbild-
ning fick  hon på  bildhuggarskolan  på  Konstakademien i Stockholm  samt hos 
bland andra  skulptören  Falguiére i Paris.  Hon  vistades under  1880-talet  i  Paris 
och  konstnärskolonier som  Grez-sur-loing. I Grez träffade hon  år  1885  William 
Blair  Bruce (1859-1906). William  föddes i  Hamilton, Ontario, Kanada  och  skick-
ades i 20-års åldern, efter  bland annat  en arkitektutbildning,  av  familjen till 
Frankrike för  konstnärlig  utbildning. Han ägnade flera  år  i  Barbizon  där  han ut-
vecklade sitt  impressionistiska  måleri. När  han träffade Carolina var  han  utfattig 
och  tyngd av  att  karriären  inte gick framåt så som  han  hade önskat. Efter  några 
stormiga  inledande år  gifte de sig  i  Stockholm  år  1888. De ägnade sitt  gemen-
samma  liv  fram  till  1900-talets början på  resande fot  runt  om  i Europa  och  Ame-
rika. De hade lägenheter  i  Grez,  Paris och  Rom  och  bodde långa  och  korta perio-
der på andra platser. De byggde sitt gemensamma hem Brucebo på Gotland.
 Hypotesen  om  att  Carolina arbetade för  att lyfta  William  som  konstnär  bekräf-
tas i arbetet. William  uttryckte på  1890-talets mitt  att  han ville måla  för sin  egen 
och  för  eftervärldens skull. Han  avsåg  alltså  inte måla för  samtidens kritik och 
blickar. Carolina, vilken  efter  att  paret slog  sig  ner  på  Brucebo mer  och  mer  bör-
jade fungera  som  en  entreprenör  och  välgörare fungerade i mångt och  mycket 
som en mecenat för William. Inte minst efter hans bortgång. 
 Paret  fick aldrig  några  barn, något som  gjorde att  de inte behövde binda  sig  vid 
familjeliv  så  som  andra par.  Både Carolina  och William  fick genom  varandra  fri-
het  att  engagera  sig  i det  dem  ville.  William  fick genom  Carolina ekonomisk frihet 
att enbart  ägna  sig åt konsten  utan  att  tänka  på  ekonomisk vinning och  beröm-
melse. Carolina  fick genom  Williams liberala  syn på  äktenskap och  könsroller 
möjlighet  att  ägna  sig åt andra  intressen  än enbart  åt  konsten.  Hon kunde använ-
da sin  stora  drivkraft  i mängder  av  sociala och  politiska  sammanhang.  Samtidigt 
som hon ofta var den styrande handen i relationen. 
 William  intog  den rådande bohemrollen.  På det  sättet höll  han  sig  till  normen. 
Likväl  att han av  Carolina ansågs som  den stora  konstnären  av  de båda stämmer 
med normen  vid tiden.  Det  är  dock  tydligt att  det  för  William  var  av  stor  vikt att 
Carolina  var  skulptris. Han  avbildade henne som  en ett  flertal gånger. De var  var-
andras idoler.  De förhöll sig  liberalt till tidens rådande norm  om  könsroller,  klass 
och identitet. De skapade sig en egen väg för att kunna göra det dem brann för. 
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