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Inledning  
Jag avser här att undersöka Siri Derkerts expressionistiska verk Sverigeväggen 1967-69. På 

Skissernas Museum i Lund kom jag i kontakt med ett ganska omfattande skissmaterial till 

detta relativt okända verk. Det var dessa skisser som väckte mitt intresse för Derkerts 

Sverigeväggen. Jag fick omedelbart ett intryck av att det finns ett tydligt budskap i verket 

förmedlat genom bland annat text och gestaltning. Det finns även tio namngivna personer, 

vilket sannolikt förmedlar ett samhälleligt och politiskt budskap. Detta är några av de aspekter 

som jag vill undersöka närmare.  

När jag har letat litteratur har jag upptäckt att det inte finns så mycket skrivet om verket, 

vilket gör det hela än mer motiverat och för mig mer intressant.  

 

Syfte/frågeställning 
Jag avser att undersöka Derkerts verk Sverigeväggen genom en bildanalys med hjälp av 

Ragnar Josephsons teorier i Konstverkets födelse från 1940. Josephson menar bland annat att 

genom att studera tillkomsten av ett verk med hjälp av skisser kan vi komma konstnären och 

den kreativa processen närmare. Detta är något som jag menar är intressant. Jag kommer att 

undersöka det spännande skissmaterial som finns till Sverigeväggen för att försöka ringa in 

vad Siri Derkert var ute efter och hur hon som expressionist arbetade. Jag vill bland annat se 

om hon har hållit fast vid sina idéer från början till slut, eller om verket genomgått en tydlig 

förändringsprocess.  

Vidare vill jag undersöka om det finns några överensstämmer mellan Sverigeväggen och 

Siri Derkerts verk Kvinnopelaren 1956-58 och Östermalmstorgs tunnelbanestation 1961-65. I 

just dessa två verk kan man se en tydlig likhet med Sverigeväggen, och det skulle därmed vara 

intressant att undersöka om Derkert har återanvänt skisser. Jag kommer även att studera 

texternas betydelse i verket. För att undersöka budskapet kommer jag att ta reda på vilka 

personerna är som hon har avbildat, och vad de hade för tankar och idéer. 
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Metod/tillvägagångssätt  
Jag har studerat artiklar och litteratur som har skrivits om Siri Derkert för att undersöka 

hennes samhällsengagemang och om det fanns särskilda frågor som hon brann för, vilket är 

relevant med tanke på Sverigeväggens gestaltning och budskap. För att begränsa arbetet 

kommer jag dock bara att gå in på vissa aspekter som jag tycker är relevanta för ämnet, som 

till exempel politiskt budskap och hur detta gestaltas i verket.  

Det skissmaterial som jag bygger hela uppsatsen på har jag studerat i originalskick på plats 

i Lund, på Skissernas Museum.  

Genom bildanalys och med Ragnar Josephsons teorier i Konstverkets födelse som 

utgångspunkt hoppas jag kunna fördjupa mig i verket och på så sätt se om det förekommer 

återanvändningar av skisser från Derkerts andra verk, Kvinnopelaren och Östermalmstorgs 

tunnelbanestation.   

 

Siri Derkert 
Siri Derkert (1888-1973) tillhör en av de fösta svenska modernisterna. Hon blev erkänd som 

konstnär först då hon var i medelåldern. Hela hennes liv var en hård kamp, både på det privata 

och konstnärliga planet. Hon betraktas nu som en nyskapare och till och med som en rebell. 

Som konstnär tyckte hon inte om perfektionism som hon bara såg som tillgjort.1  

Derkert menade att i de människor som vi känner kan vi återspegla oss själva, vår kärlek 

och vårt hat. När hon avbildade dessa personer såg hon deras inre, men det var egentligen 

hennes eget inre som hon såg och gestaltade. Detta var en av orsakerna till att hennes porträtt 

inte blev så vackra, utan snarare skrämmande och samtidigt väldigt uttrycksfulla.  

 Derkert växte upp i ett för tiden typiskt borgerligt hem där hon lärde sig att spela piano 

och gick i dansskola, så som man ansåg att unga flickor skulle uppfostras. 1905 som 

artonåring bestämde sig Derkert för att bli konstnär och började på Althins målarskola och 

1912 fortsatte hon till Konstakademin. Men hon avslutade dock inte dessa studier och reste i 

stället till Paris 1913 för att leva ett bohemliv. Här kom hon i kontakt med kubismen. I denna 

konst fann ”hon ett bildspråk som skulle komma att utgöra fundamentet för hennes verk från 

fyrtiotalet fram till hennes död”.2 Derkert kom att ha kubismen som utgångspunkt under hela 

sitt konstnärskap. Hon gjorde avsteg från kubismen, men återvände senare till den igen. 

                                                
1 Om inget annat nämns är uppgifterna i detta kapitel hämtade ur Gunilla Lindberg, Starka kvinnor som fört 
Sverige framåt, Hudiksvall, 2005, s. 138-153. 
2 Elisabeth Lidén, Sveriges konst 1900-talet, de1 l. 1900-1947, Borås, 1999, s. 25. 
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1914 träffade hon den finske konstnären Valle Rosenberg och blev djupt förälskad. De 

målade och gick på museer tillsammans. Efter en tid blev Derkert gravid och de beslutade sig 

för att resa till Italien, bland annat för att dölja graviditeten. Det ansågs som en skam att få 

barn utan att vara gift. 1915 föddes sonen Carlo och han placerades ganska snart i ett 

fosterhem i Italien. Men det gick inte så bra för Derkert och Rosenberg och Derkert bestämde 

sig därför att resa hem till Sverige, och lämnade Rosenberg och den lille Carlo i Italien. Strax 

efter att Derkert rest hem utbröt första världskriget och ganska snart dog Rosenberg i 

tuberkulos utan att han och Derkert återsett varandra, trots att de via brev planerat att 

återförenas.  

 1917, cirka ett år efter att Derkert kommit hem till Sverige träffar hon en ny man, Bertil 

Lybeck och får med denne man två döttrar. Liv föddes 1918 och Sara 1920. Inte heller dessa 

graviditeter kände hennes föräldrar till och även flickorna placerades i fosterhem, denna gång 

i Danmark där de föddes. Derkert övertalade Lybeck att gifta sig med henne endast för att hon 

skulle kunna kräva underhåll för barnen. Men direkt efter bröllopet gick de skilda vägar då 

Lybeck hade funnit en annan kvinna och de skiljde sig även ganska snart. Derkert förstod vid 

denna tidpunkt att hon var själv tvungen att försörja sig och barnen och hon började teckna 

illustrationer. 1918 började hon arbeta på Birgittaskolan, som var en av de främsta modehusen 

i Sverige vid denna tid, där skapade hon bland annat klänningsmodeller som Birgittaskolan 

lanserade.3  

1930 fick hon en enkel trästuga på Lidingö av sina föräldrar där hon och barnen, som hon 

hade hämtat hem till Sverige några år tidigare flyttade in. I denna stuga bodde och verkade 

Derkert tills sin död 1973. Hon hade ofta ont om pengar och skrev kåserier och artiklar om 

bland annat konst under signaturen Den blonda eller Blonda frun, då hon inte kunde livnära 

sig på sin konst.  

 Derkert tog med dottern Liv till Paris 1936, men Liv blev allt mer sjuk med återkommande 

tuberkulos och dog 1938. Derkert sörjde henne oerhört och blev deprimerad en lång tid 

framöver. Hon signerade sina målningar och verk en tid framöver med ”Siri-Liv”, troligen 

som en slags hyllning till dottern.   

Det spanska inbördeskriget och andra världskriget ledde till ett politiskt engagemang 

bland befolkningen. Man satte bland annat fredsfrågor och kvinnosaken i centrum. Även 

Derkert blev intresserad av politiska frågor på grund av detta och engagerade sig i socialismen 

och freds- och kvinnofrågor. Hon kom i kontakt med Elin Wägners bok Väckarklockan 1941, 

                                                
3 Lindberg, s. 145. 
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och Wägner blev som en slags själsfrände för Derkert. Siri Derkert blev allt mer intresserad 

av kvinnosaken och blev en återkommande deltagare på kurser som hölls i Fogelstad av 

Kvinnliga Medborgarskolan. Där kom hon i personlig kontakt med bland andra Elin Wägner 

och Elisabeth Tamm, som även blev några av hennes favoritmodeller när hon tecknade. 

Hennes skisser var dock inte så populära hos de avporträtterade, då de tyckte att hon gick lite 

väl långt i sin tolkning av dem. Carlo Derkert lär har sagt att alla Siri Derkerts porträtt är 

också självporträtt därför att hon bara målade dem hon kände, och i dessa kunde hon se sig 

själv. Därför blev de inte så vackra som så många av dem som blev avporträtterad önskat. Det 

hon målade var ofta ett slags uttryck för vad hon själv kände och därför kunde man se hennes 

verk som ett slags självporträtt, fast det egentligen skulle gestalta en annan person. Man kan 

säga att Derkert var före sin tid då hon bara tecknade det hon såg, inte hur det såg ut i 

verkligheten. Detta var något som i hög grad var typiskt för modernismen.  

Derkert trivdes väldigt bra i Fogelstad och lär själv ha sagt att ”man tänker bra där, börjar 

intressera sig för allt möjligt, ordnar sin dag, skriver upp böcker man vill läsa, tänker lustiga 

saker, nästan en lustig sak varje dag”.4 Derkert gjorde väldigt många skisser av 

Fogelstadskvinnorna som hon sparade och kunde återanvända. Man kan till exempel se några 

av dem på det monumentala verket Kvinnopelaren 1956-58 som finns på T-centralens 

tunnelbanestation i Stockholm och på Östermalmstorgs tunnelbanestation, även kallad 

Ristningar i Betong 1961-65. Kvinnopelaren består av en pelare med fyra sidor. På varje sida 

finns tre betongplattor med motiv av kända svenska personer som Derkert ansåg vara viktiga. 

Hon skildrar här även kvinnans vardag, både hur den såg ut förr och hur den såg ut på 

Derkerts tid. Just detta verk har gjort Derkert välkänd i Sverige, och det blev även hennes 

mest kända verk för kvinnosaken och miljöfrågorna.5 Östermalmstorgs tunnelbanestation 

består av två väggar med sandblästrade ristningar av bland annat okända personer, kända 

politiker och kulturpersonligheter. Namn på de personer som förekommer finns inristade för 

att göra tydliggöra vilka som gestaltas. Båda dessa verk består av betongristningar med motiv 

hämtade från Derkerts tid på kurserna i Fogelstad. 1967, det vill säga två år efter det att 

Östermalmtorgs tunnelbanestation färdigställts blev hon inbjuden till en tävling som Statens 

konstråd anordnade för en utsmyckning på Sverigehusets ena yttervägg. Hon lämnade in två 

förslag och Sverigeväggen blev det verk som hon vann med. Siri Derkert använde här återigen 

skisserna av Fogelstadkvinnorna.  

 

                                                
4 Lindberg, s. 149. 
5 www.siri.derkert.com 
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Skissmaterial 
Vintern 1977 åkte Gunnar Bråhammar, anställd vid Skissernas museum i Lund, och senare 

museichef, ut till Siri Derkerts stuga på Lidingö tillsammans med hennes son Carlo Derkret. 

Syftet var att ta en titt på allt skissmaterial som fortfarande fanns där. Gunnar Bråhammar 

skrev i en utställningskatalog; ”det var en omtumlande upplevelse att se källarmagasinet, där 

skåp efter skåp var fyllt med teckningar och målningar och där materialprov och modeller 

stod lutade mot väggarna i långa rader”.6 Carlo Derkert tyckte att Bråhammar kunde välja ut 

de skisser som han ansåg skulle passa på museet, vilket Bråhammar tyckte var ett väldigt 

generöst erbjudande. Han valde ut cirka fyrahundra skisser till åtta av Siri Derkerts verk, de 

flesta offentliga. En av dessa var Sverigeväggen. 

 

Arbetet med skissmaterialet 
Siri Derkert har gjort flera skisser av samma motiv, till exempel de olika personerna som hon 

gestaltar. Detta gjorde hon för att få fram olika bilder och olika möjligheter. Hon kunde sedan 

välja det som hon tyckte blev bäst. Skisserna är redan från början väldigt abstraherade och det 

kan vara svårt för betraktaren att se vilka de föreställer.  

Derkert har själv sagt att hon kunde hålla på att skissa på ett verk under en lång tid utan att 

komma fram till något som hon var nöjd med. Men så helt plötsligt kunde en idé dyka upp 

som hon redan tidigare hade testat men förkastat. Därför sparade hon alla sina skisser till de 

olika verken så att hon kunde gå tillbaka till dem för att finna former och gestalter som hon 

kunde få inspiration av och eventuellt utveckla till ett annat verk. 

 

 
Bild 1. En skiss med olika porträtt där två är överkryssade troligen  

 för att markera att Siri Derkert inte var nöjd med dessa. 
 

 

                                                
6 Gunnar Bråhammar & Kristina Garmer, Nytt samhälle Ny kultur – En utställning om Siri Derkert, 10.11.1979- 
6.1.1980, Arkiv för dekorativ konst, Lund, u å, s. 1. 
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Det är spännande att se vilka skisser som Derkert inte blev nöjd med. Man kan till 

exempel i bilden här ovan (Bild 1) tydligt se olika ansikten, men två av dem är diskret 

överstrukna då hon inte ville ta bort dem helt för att kanske kunna använda dem i ett annat 

sammanhang. För att hålla reda på vilka skisser hon var inte var nöjd med satte hon helt 

enkelt bara ett kryss eller streck över dem.   

De flesta skisser till Sverigeväggen är ritade på ett smörpappersliknande material med 

blyerts eller tusch, och de har med tiden gulnat och är väldigt ömtåliga. Andra är skissade på 

overhead eller en slags plastfilm med tuschpenna. Det finns till och med vissa skisser som är 

gjorda på tidningspapper. En del har mer färg än andra. Derkert har till exempel lagt till gröna 

färgfält på vissa (Bild 2), men detta kom troligtvis inte med i det färdiga resultatet.7 Att 

Derkert använde plastfilm var troligen ett sätt för henne att se hur olika delar fungerade 

tillsammans i kompositionen. Hon kunde på så vis lägga plastfilmen ovanpå någon annan 

skiss för att enkelt kunna se om de passade ihop.  

 De skisser som hon blev nöjd med och som hon ville sammanfoga med varandra för att se 

hur de fungerar tillsammans ritade hon inte om. Hon klistrade oftast inte ihop dem heller, men 

tog en knappnål och satte ihop dem. Detta har gjort att skisserna blir väldigt ömtåliga och lätt 

faller sönder.  

Skulle inte pappret som Derkert skissade på räcka till, satte hon helt enkelt ett större 

papper under skissen och sen fortsatte hon att skissa ut på det nya pappret, som man kan se i 

skissen nedan (bild 2) som föreställer arkitekten Sven Markelius, som för övrigt ritade 

Sverigehuset 1961-69. I denna skiss har Derkert lagt till gröna färgfält och kraftiga röda 

streck. Detta gör att bilden känns mer fullständig och inte så naken, kall och utelämnande som 

de svartvita skisserna gör.  

 
Bild 2. Arkitekten Sven Markelius. 

                                                
7 Då jag inte har sett Sverigeväggen i original vet jag inte om de färger Derkert har använt sig av i skissmaterialet 
finns med i det färdiga verket.  
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Det är tveksamt om Derkert från början hade bestämt sig för vilka personer hon skulle ha 

med, då man bland skisserna kan se flera personer som inte finns med i det slutliga verket, 

Markelius är en av dessa. Det finns ofta namn eller andra små anteckningar på skisserna som 

Derkert fick under arbetes gång. De fungerar som en slags dagbok då hon skriver ner sina 

tankar och funderingar som hon hade. Hon daterade dem inte så som till exempel Picasso 

gjorde med sina skisser till Guernica 1937. Men man kan ändå relatera dessa till varandra, 

genom Picassos datering och Derkerts ord. Man kan se det som att Picasso visualiserade sina 

funderingar och såg hur de fungerade som bild, medan Derkert formulerade sina funderingar i 

ord. Båda dessa metoder är ett sätt för dem att komma ihåg sina tankar och funderingar kring 

verken.   

 
Bild 3. Helhetsskiss av Sverigeväggen. Troligen bläck och tusch på papper. Här kan man se 

 anteckningar som Derkert gjorde på sina skisser, för att komma ihåg tankar och funderingar hon hade.    
 

Ovan (bild 3) kan man se sen helhetsskiss till Sverigeväggen, troligen är den skissad med 

bläck och tusch på papper. Man kan anta att Derkert blev nöjd med denna skiss då man i 

bilderna nedan (bild 4-5) kan se två snarlika fotografier av skissen. De består av delar som är 

uppsatta på ett underlag. Derkert har inte varit nöjd med resultatet och har ändrat direkt på 

fotot genom att måla över med vit färg på de delar hon inte tyckte var lyckade och ritade med 

svart färg på de delar hon ville förändra eller infoga. Man kan till exempel i bilden till vänster 

se fredsmärket som satt ”upp och ner” men som Derkert inte tyckte var bra. Då ritade hon helt 

enkelt det åt andra hållet på fotot, men hon lät samtidigt de gamla linjerna vara kvar, då hon 

inte ville målade över dem. Det är i stort sett samma skiss, men man kan se vissa skillnader 

mellan dem. Hon tycks ha testat olika saker för att se hur de fungerade tillsammans. Det är 

intressant att se att texten ”Ingen dager synes än men stjärnorna de blänka” inte sitter där den 

gör på det färdiga verket. På dessa skisser är texten skriven på en liten vit lapp på höger halva 

av verket. Detta syns dock inte så tydligt på fotografierna nedan. Skisserna vittnar på ett 

intressant sätt om hur Derkert arbetade. 
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Bild 4-5. Man kan här se hur Derkert har skissat ovanpå fotot för att bland annat  
            ändra fredsmärkets riktning som hon inte var nöjd med. 

 

Nedan (bild 6) kan man se en helhetsskiss. Det är i hög grad likt det färdiga verket, men 

vissa delar saknas. Annat finns med här men som senare valdes bort. Denna bild återger ett 

svartvitt fotografi. Med tanke på det material som Derkert tänkte använda, det vill säga stål, 

var detta troligtvis en bra metod för att få en uppfattning om hur verket skulle komma att se 

ut. Men det fanns även andra fördelar med detta arbetssätt. Hon har på fotografiet målat över 

delar som hon inte ville ta med.  

 

 
Bild 6. Helhetsskiss av Sverigeväggen. 

 

Att fotografera skisserna och retuschera själva fotot var ett sätt att ändra och se hur det 

skulle bli om vissa delar togs bort eller lades till, samtidigt som hon hade skissen kvar intakt. 

På själva skissen var de olika delarna kanske bara löst pålagda och inte sammanfogade med 

underlaget. Ett foto var då ett sätt för henne att se hur delarna skulle fungera tillsammans.  

Man kan även se några skisser som Derkert gjort i stålplåt, så som de färdiga porträtten kom 

att se ut. I bilden nedan (bild 7) kan man se ett exempel. Det ska troligen föreställa en av 

personerna som hon ville gestalta, genom väldigt långt driven abstraktion. Hon har även skurit 
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ut konturerna, inte som i det färdiga verket där de är gjorda i form av reliefer i glödritad plåt. I 

vissa skisser som är gjorda på papper skar hon ut detaljerna för att se hur det färdiga resultatet 

skulle bli, innan hon gjorde dem i plåt.  

 

 
Bild 7. Porträtt av en okänd person. 

  
 

Gemensamt för alla Siri Derkerts skisser är att hon har abstraherat dem långt, särskilt 

porträtten, och det kan i vissa fall vara svårt att se vilka de föreställer, till exempel i skissen 

ovan (bild 7). På en del skisser har hon skrivit namnet på personen som det ska föreställa. På 

andra har hon inte skrivit något och då är det genast mycket svårare att uppfatta ett 

föreställande motiv överhuvudtaget då abstraktionen är långt driven.  

 När man studerar skisserna kan man se att Derkert lade stor vikt vid porträtten, det finns 

väldigt många skisser till dessa. Hon ville helt enkelt testa olika uttryck, vad som fungerade 

och vad som inte fungerade i hennes komposition. Man kan i skisserna se att hon strävade 

efter att gestalta personerna i en långt driven abstraktion. I en del skisser är motivet relativt 

likt den porträtterade personen, men dessa valde hon att inte ha med, då hon inte strävade 

efter att avbilda dem, utan ville uttryck något helt annat. Kanske deras personlighet. Däremot 

har hon varit relativ säker på texterna, framför allt ”Ingen dager synes än men stjärnorna de 

blänka”. Man kan redan i tidiga skisser se att hon har med denna text, eller delar av den, men 

hon har dock inte varit klar över var den skulle placeras, utan har provat sig fram genom att 

flytta omkring den i skissen. Man kan till exempel se hur hon har placerat den mitt i verket på 

en relativt liten vit pappersbit. Men hon kom snart fram till att den skulle vara större, vilket 

ger det större betydelse och tyngd åt kompositionen.   

 Derkert flyttade om delarna mycket i sina skisser. Man kan tydligt se att hon från början 

inte hade bestämt sig exakt hur det skulle se ut, men hon hade en viss övergripande bild av 

hur det skulle bli, det vill säga ett collage med kända personer, notskrift, texter och symboler. 

Detta bidrar till verkets politiska budskap. Hon testade olika alternativ och till sist kom hon 
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fram till det färdiga verket, och när hon sedan var nöjd med sina skisser utförde hon dem 

bland annat i glödritad plåt.  

 

Bildanalys av Sverigeväggen 
Som nämnts kom Sverigeväggen till genom en tävling som Statens konstråd arrangerade i 

april 1967. Det färdiga verket skulle placeras på Sverigehusets ena yttervägg som vätte mot 

Kungsträdgården i Stockholm. Sverigehuset var ett nytt informationscentrum där bland annat 

olika organisationer för kulturella förbindelser med andra länder fanns.8 Siri Derkert blev 

tillsammans med konstnärerna Lennart Johansson och Fritz Sjöström inbjudna till tävlingen.  

Hon hade redan på ett tidigt stadium tänkt göra ett collage med metallplattor, stålreliefer, 

text, ristningar och notskrift, och hon var relativt snabbt klar över vilket tema verket skulle ha. 

Eftersom det skulle sitta på en betydelsefull byggnad lade Derkert ner mycket energi på det. 

Hon tyckte att de två tävlingsförslagen hon jobbade med var krävande och i brev 17 juli, 1967 

skrev hon till sonen Carlo Derkert att: ”mitt liv är en smula plågsamt för jag har 

Sverigeväggen dag och natt som ett lod om halsen /…/ Har fastnat för Atomprotestmärket å 

folkloresången å de orden som jag tycker speglar världssituationen – INGEN DAGER 

SYNES ÄN men stjärnorna på himmelen de blänka – Hoppet som aldrig dör, symbolen för 

vår ohjälpliga tro och trots”.9 Detta visar på att Derkert jobbade hårt och var mån om att 

gestaltningen skulle bli så bra som möjligt. Derkert lämnade in förslagen i december 1967 och 

Statens konstråd valde ett av hennes förslag. Hon hade nu ett och ett halvt år på sig att 

färdigställa verket.10                      

Sverigeväggen kan till en början tyckas vara relativt oklart och osammanhängande. Men ju 

mer man studerar verket desto tydligare framgår det att så inte är fallet. De olika delarna 

hänger ihop och tycks förstärka varandra, och på så vis blir även budskapet tydligare som 

Derkert förmedlar på ett allvarsamt och samtidigt lekfullt sätt.  

Verket är uppbyggt av olika former i plåt som är fastsatta på en 325 x 415 cm stor stålplåt. 

Man kan i översta vänstra hörnan se en röd målad platta. Enligt Olle Granath som tidigare har 

varit chef för både Moderna museet 1980-89 och Nationalmuseum 1989-2001 och även har 

skrivit konstkritik för Dagens Nyheter mellan 1964-79, syftar denna platta på det röda ljuset, 

en symbol för bland annat revolutionen.11  

                                                
8 www.si.se/templates/commonPage____2019.aspx 
9 Rolf Söderberg, Siri Derkert, Sveriges allmänna konstförening, Stockholm, 1974 s. 166. 
10 Söderberg, s. 166.  
11 Gunnar Bråhammar & Kristina Garmer, Vägar till konstverket – skisser ur museets samlingar, Arkiv för 
dekorativ konst, Lund, 1981, s. 55. 
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Bild 8. Sverigeväggen 1967-69 på Sverigehusets yttervägg i Stockholm. 

 

Under denna platta finns olika ristningar i form av huvuden. De är relativt otydliga och det 

är bara konturerna som är inristade. Dessa finns även på fler ställen i verket och de ska 

gestalta ”Folket” och olika grupper av befolkningen. Under dessa risningar finns fyra personer 

avbildade. Tre av dem är Georg Borgström, Elisabeth Tamm och Hans Palmstierna. Den 

fjärde ska troligtvis gestalta Elin Wägner.12 Dessa porträtt sitter inte på samma ställe som de 

tio andra porträtten, vilket kanske var ett sätt för Derkert att visa att dessa var mer eller 

mindre viktiga för henne. Det kanske var fyra personer som hon kände på ett personligt plan, 

vilket är troligt med tanke på att hon kände Elisabeth Tamm och Elin Wägner från tiden på 

Fogelstad. Dock var det kanske helt andra överväganden som gjorde att Derkert valde att 

placera dem intill fredsmärket. De var alla engagerade i miljön och fredsfrågor. Att placera 

dem där bidrar till att de förstärker varandra och budskapet om fred på jorden går tydligare 

fram. Men det kan även vara att Derkert valde att ha dem där då hon kanske ansåg att de gav 

tyngd åt kompositionen.  

Längst ner på Sverigeväggen löper en textrad, ”Ingen dager synes än men stjärnorna de 

blänka”. Detta stycke är hämtat ur den kända julsången Staffan stalledräng. Det finns även 

noter i anslutning till texten, vilket gör kopplingen till visan tydligare. Detta är den enskilt 

största delen i verket och det går inte att missa den. Studerar man notskriften närmare kan den 

tyckas stämma överens med texten. Jämförs denna med de riktiga noterna till sången, ser man 

att noterna inte är helt korrekta. Kanske Derkert inte visste hur noterna för sången såg ut, och 

                                                
12 Enligt anteckning av okänd person, troligen anställd vid Skissernas Museum.  
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testade sig därför bara fram tills hon blev nöjd och det till viss del såg ut att stämma överens 

med sången.13           

Det finns ett stort märke på vänster sidhalva i verket det så kallande fredsmärket. Även 

detta är utskuret i stål, men till skillnad från personerna hon gestaltar är denna symbol skuren 

med skarpa konturer och innebörden går på så vis fram tydligare. Den sitter inte direkt på 

bottenmaterialet utan en liten bit ut, vilket gör att den nästan känns svävande och ger 

dessutom en fin skugga, vilket bidrar till att göra den ännu mer framträdande. Bredvid detta 

märke finns tio personer avporträtterade, de är Thomas Thorild, Elin Wägner, Gustav Jonson, 

Fredrika Bremer, August Strindberg, Östen Undén, Sara Lidman, Carl Jonas Love Almquist, 

Alva Myrdal och Elise Ottosen- Jensen. Under dessa porträtt finns även ett självporträtt av 

Derkert själv. 

 Det finns väldigt många ristningar i verket som liknar fågelspår. Detta kan vara en symbol 

för naturen, men samtidigt kan de referera till fredsmärket då de delvis består av samma form 

om man bortser från ringen som ramar in märket.                                                                                                                                                                                                                                  

Överst i mitten kan man se en stor relief med några gestalter från tidigare, nu döda 

generationer. Dessa ska troligen vara en kontrast till Folkets rop som Derkert vill gestalta 

genom de olika huvudristningarna och texterna som finns i bilden.14 

När jag studerade skisserna till verket på Skissernas museum fann jag en kopia av ett 

fotografi av det färdiga verket. På denna kopia har någon okänd person gjort anteckningar, 

mest trolig en anställd vid Skissernas museum eftersom det inte är Siri Derkerts handstil. Här 

har denna person kommit fram till att det finns tre olika teman i verket; stjärnorna de blänka, 

ungdomen kommer och fred med jorden. Med dessa teman blir verket tydligare och så även 

budskapet. Stjärnorna de blänka kan referera till personerna som är avbildade precis ovanför 

ordet ”stjärnorna” därför att Derkert kanske ansåg att dem var som stjärnor, då de var 

betydelsefulla personer som alla kämpade för olika samhällsfrågor. Kanske menade hon att 

dessa personer är en slags ledstjärnor som har försökt göra samhället bättre eller varit 

betydelsefulla på andra vis. Ungdomen kommer kan referera till strävan efter ett nytt samhälle 

med nya värderingar och tankar. Derkert syftar troligen också på att kvinnorna därmed får det 

bättre och mer att säga till om. Temat kan även kopplas till texterna ”nytt samhälle”, ”kvinnan 

kommer”, ”män börjar tänka” och ”ungdomen kommer”.  Det finns också bland annat en 

relief av en skrivande flicka på höger sida i verket som förtydligar att ungdomen och 

kvinnorna är på frammarsch. Temat fred med jorden kan man vidare se bland annat genom en 

                                                
13  Katarina Gren & Birger Nilsson, Julens sånger till enkelt komp, Mölndal, 1994, s. 15. 
14 Söderberg, s. 166. 
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märklig figur längst ner till höger i verket i form av att porträtt (bild 9). Denna ska föreställa 

en soldat och därmed gestalta kriget. Man ser tydligt att den ska föreställa detta då den bär en 

hjälm och vissa tänder saknas. Detta blir ännu tydligare när man läser texterna som är 

placerade under figuren, ”patriarkatets tid”, ”krig”, ”mekanisering”, ”automatisering”, 

”upplösning” och ”svek mot mänskligheten”. Han ser sargad ut, vilket kanske var en bild som 

Derkert hade av kriget. Kriget förstörde helt enkelt människorna. Ungefär i mitten av verket 

står texten ”Folkets rop”, vilket syftar på att det är Folket, så att säga samhället, som vill nå ut 

med detta budskap som Sverigeväggen förmedlar.  

 

 
Bild 9 . Skiss, troligtvis av en soldat. 

 

Det var meningen att verket skulle invigas på plats den 31 maj 1969. Det skulle samtidigt 

visas en utställning, Sverigebilder inne i Sverigehuset. Det var Svenska Institutet som hade 

beställt utställningen, och Pär Stolpe var arbetsledare för den grupp som hade arbetat med 

verket. Men vid en kontroll av Sverigebilder visade det sig att detta verk innehöll 

samhällskritiska och satiriska inslag, och man beslutade därmed att inte visa det. Derkert 

tyckte inte om denna handling och protesterade mot detta. Under dessa omständigheter ville 

hon inte visa sitt verk. Derkert satte upp ett svart skynke över Sverigeväggen med texten ”min 

vägg visas inte så länge utställningen Sverigebilder inte har öppnats i Sverigehuset. Jag gör 

detta av solidaritetshandling.”15 Svenska Institutet bestämde sig för att visa Sverigebilder trots 

allt, men bara under en dag. Detta ledde till att Siri Derkert tog ner sitt skynke som då hade 

hängt uppe i två veckor och man kunde nu betrakta även hennes verk.  

 
                                                
15 Söderberg, s. 167. 



 16 

 
Bild 10. Det andra förslaget till Sverigeväggen. 

 

Det andra förslaget Derkert gjorde för denna utsmyckning är olikt Sverigeväggens 

slutgiltiga form och gestaltning. Om de var relativt lika när Derkert lämnade in de båda 

förslagen till Statens konstråd kan jag tyvärr inte uttala mig om, då det inte framgår av 

materialet på Skissernas Museum. Även detta förslag är ett collage men här har hon använt 

sig av cement, lera och metallpapper (bild 10). Det finns vissa likheter, till exempel att ordet 

”Ingen dager men stjärnorna på himmelen de blänka” finns med, vilket i stort sätt är det 

samma som finns med på Sverigeväggen, dock är orden ”synes än” borttaget här. Det finns 

även notskrift, dock inte under textraden som på det färdiga verket, utan här sitter det nästan 

överst i verket. På detta förslag finns en stor röd plåt på mitten av verket. Denna kanske ska 

motsvara den röda plåt som finns på Sverigeväggen som syftar på det röda ljuset. Även 

fredsmärket finns med här, dock ett litet sådant och den är dessutom skissad. Olika former av 

utklippt plåt och bandjärn finns med. Det finns dock stora skillnader mellan dem, den största 

är att delarna här tycks hänga ihop mer, och det finns inte några porträtt i den bemärkelse som 

det finns på Sverigeväggen. Det finns dock två stycken troligen i metallband, men dessa 

framgår inte så tydligt då de kan tyckas smälta in i bakgrunden. 

 

Återanvändning av skisser 
När en konstnär skissar till ett verk kanske denna kommer in på andra spår än vad som var 

tänkt från början. Intressanta och betydelsefulla idéer kan ta form, men de passar kanske inte 

in. Konstnären kan då spara skissen för ett senare tillfälle. Ett delmotiv har härigenom brutits 

ut för att bli huvudgestaltningen i ett annat verk.16 När till exempel Picasso gjorde sin 

berömda målning Guernica 1937 kom han in på en bana med skisser som han inte kunde 

använda sig av i det verk han skissade till. Men han sparade dessa skisser för att de kunde 
                                                
16 Ragnar Josephson, Konstverkets födelse, Lund, 1940, s. 74. 
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komma till användning vid ett senare tillfälle och till ett annat verk. Då han senare tog fram 

dessa skisser jobbade han vidare med dem och bearbetade dem så de skulle passa in i det nya 

verket.  

Siri Derkert gjorde på ett liknande sätt som Picasso. Hon målade kvinnorna på kursen i 

Fogelstad och dessa skisser sparade hon för att kunna ta fram senare. Hon återkom ofta till 

dessa skisser när hon skulle göra ett nytt verk, vilket framgår av att man kan se vissa likheter 

mellan olika verk med till exempel liknande figurer och gestalter. 

 När man studerar Derkerts verk på Östermalmstorgs tunnelbanestation kan man se vissa 

likheter med Sverigeväggen. De porträtt som förekommer har samma karikatyrliknande 

utseende med relativt kantiga linjer, och i stort sätt bara de absolut nödvändigaste linjerna för 

att vi ska uppfatta att det rör sig om ett ansikte. Det finns även notskrift i denna, men dock 

ingen ackompanjerande text som och man vet därmed inte vilken sång Derkert syftar på, om 

man inte kan läsa noter. Men det kan dock vara relativt svårt då det finns små notskrifter på 

många olika ställen i verket. Man hade då fått pussla ihop dem för att se om de passar ihop 

och om de hör till samma sång, vilket inte framgår av själva bilden. I Sverigeväggen finns det 

däremot text och man får därmed ett intryck av att Derkert vill att betraktaren ska se verket 

som en sång, eller att det kommer musik ur bilden på ett visuellt sätt. Eftersom det finns noter 

under texten verkar det naturligt att det skulle vara rätt melodi till sången, men som jag 

nämnde stämmer inte dem överens med de riktiga noterna. Även kvinnorna från Fogelstad 

finns avbildade, med bland andra Elin Wägner. Till och med hennes bok Väckarklockan är 

inristat i verket, vilket tydligt visar på att Derkert var inspirerad av denna och ville visa det. 

Dessa kvinnor kan man återfinna i Sverigeväggen. De visar också på att Derkerts tid i 

Fogelstad satt djupa avtryck i hennes konst. De texter som finns inristade i Östermalmtorgs 

tunnelbanestation relaterar också till Sverigeväggen, dels genom tekniken och dels genom 

budskapen, som i stort sett är det samma. Det finns självklart även skillnader mellan dessa två 

verk, som kan vara värda att nämna här. Den största skillnaden är tekniken de är utförda i, 

Sverigeväggen är som bekant ett slags collage med stålreliefer medan Östermalmtorgs 

tunnelbanestation är i sandblästrad betong, och det finns även här andra figurer än bara de 

porträtt som jag har nämnt. Det finns bland annat djurliknande gestalter och även två 

människogestalter som verkar slåss. 
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Textens betydelse  
Som jag har nämnt tidigare finns det olika textrader inristade eller infogade i Sverigeväggen. 

Till en början kan de tyckas oklara och man förstår inte innebörden i dem. Men ju mer man 

studerar verket desto tydligare ser man att texterna och figurerna hänger samman, och att 

texterna förstärker Derkerts budskap.  

 Något av det första man ser är den stora textrad som är hämtad ur en känd julvisa, Staffan 

stalledräng. Den lyder: ”Ingen dager synes än men stjärnorna de blänka.” Denna tillsammans 

med noterna som finns under gör att man som betraktare kan börja nynna på melodin, vilket 

kanske var meningen. Syftet med denna rad är att även om det såg mörkt ut i samhället och i 

världen så fanns det stjärnor som lyste upp och gav hopp om rättvisa och fred. Derkert tyckte 

att dessa ord spelglade världssituationen under denna tid. Den sista satsen i versen står för 

”hoppet som aldrig dör, symbolen för vår ohjälpliga tro och trots”. 17 

Några andra texter som förekommer på Sverigeväggen är: ”folkens rop”, ”ungdomen 

kommer”, ”fred med jorden”, ”kvinnorna kommer”, ”män börjar tänka”, ”nytt samhälle – ny 

kultur”, ”rent vatten - ren luft”. När man ser dessa textrader tillsammans med bland annat 

fredsmärket ser man tydligt att texterna förstärker och tydliggör verkets budskap och uttryck. 

Texternas innebörd är viktiga delar av verket.  

 

       
Bild 11-12. Siri Derkert har skrivit ner de texter hon ville skulle finnas med på Sverigeväggen. 

 Här kan man se hur hon testade sig fram med olika ord. 
 
Man kan naturligtvis även se orden som formelement i kompositionen. De horisontella 

band som bildar formen på orden skapar balans, harmoni och lugn åt en annars relativt 

dramatisk komposition.  Det är även intressant att se att ordet ”ren luft – rent vatten” 

förekommer inte bara i Sverigeväggen. Man kan i många av Derkerts verk se återkommande 

ord, men just detta ord valde hon att använda till ett annat verk. Det fick ge namn åt verket 

Ren luft – Rent vatten 1968-72.  

 

 

                                                
17 Bråhammar & Garmer, 1981, s. 55. 
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De avbildade personerna  

Vilka var de och vad har gjort dem kända? 
Personerna som nämns nedan finns alla med på Sverigeväggen och uppgifterna som följer har 

jag hämtat ur Nationalencyklopedin, 1989-2000 och Bra böckers lexikon, 1991-96. 

Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) var författare. Han skrev bland annat Det går an 

1839 där han tog upp samhällsproblem, kvinnors rättigheter till arbete samt de viktigaste 

betydelserna inom äktenskapet.18  

Georg Borgström (f. 1912) föddes i Sverige, men var uppvuxen i England. Han återvände 

till Sverige som student då han studerade vid Lunds universitet 1938. Han grundade bland 

annat Institutet för växtforskning och Svenska institutet för konservering. 1953 utnämndes han 

till professor i växtforskning och geografi. 

Fredrika Bremer (1801-65) var en författare och skrev bland annat om flickans kamp för 

större frihet i hemmen. Hon reste mycket, bland annat till Amerika, Grekland, Italien och 

Palestina. Dessa upplevelser skrev hon sedan om i sina böcker Hemmen i den nya verlden 

1853-54 och Lifvet i gamla verlden 1860-62. 

Gustav Jonsson (1907-94), även kallad Skå-Gustav, var en svensk barnpsykiatriker. Han 

grundade barnbyn Skå 1947 där han var verksam till 70-talets mitt. Han har haft ett stort 

inflytande för utformningen av barnavården och blev utnämnd till professor 1983. I Skå 

utvecklade han vårdfrågor som till en början kritiserades hårt, men som senare kom att 

påverka den allmänna inställningen till uppfostran och vård.  

Sara Lidman (1923-2004), var även hon en författare och hon skrev på 50-talet böckerna 

Tjärdalen och Hjortronlandet. I dessa tog hon upp moraliska problem där hon bland annat 

satte svaga och oälskade personer i centrum. Hon blev senaremera politisk vänster i sina 

böcker. 

Alva Myrdal (1902-86) var politiker och hade många uppdrag inom det social- och 

skolpolitiska området. Hon blev under 60-talet mera känd för sina insatser för fredsfrågan och 

var även 1949-60 chef för sociala frågor inom FN. Hon blev tilldelad Nobels fredspris 1982. 

Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) var en sexualpedagog från Norge som från 1919 var 
verksam i Sverige. Hon var ordförande för Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), som 
hon även var grundare till.  

Hans Palmstierna (1926-75) var en miljövårdsskribent och författade böcker inom detta 

ämne. Från 1957 var han även docent i kemi vid Karolinska institutet.  

                                                
18 www.upplandsvasby.se/toppmeny/turist/kuriosa/carljonaslovealmqvist 
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August Strindberg (1849-1912) försörjde sig från början som en journalist, men efter att 

han fått anställning vid Kungliga biblioteket 1874 började han verka som författare och blev 

som bekant en stor sådan och har skrivit många berömda verk. Han blandade i verken stora, 

små, tragiska och komiska händelser, precis så som livet såg ut. Som författare var han en av 

Sveriges mest kritiserade personer och han ansågs även vara en opålitlig samhällskritiker, 

men en god sådan. 

Elisabeth Tamm (1880-1958) föddes i Fogelstad där hon fick undervisning i hemmet av en 

guvernant. Hon studerade senare vid Uppsala universitet och hade många politiska uppdrag.19 

Hon var bland annat den första svenska kvinnliga kommunalnämndsordföranden, en av de 

första kvinnliga ledamöterna i riksstan och satt i andra kammaren 1921-23. Tamm tog initiativ 

till Kvinnliga Medborgarskolan och utan hennes viljestyrka och ekonomiska stöd hade inte 

denna idé kunnat förverkligas. Hon var här aktiv mellan 1925-54. Hon engagerade sig även 

för freden, jorden, kvinnofrågor och var en ledande person inom kvinnorörelsen under nästan 

40 år.20 1940 gav hon tillsammans med Elin Wägner ut boken Fred med jorden. Tamm är 

även känd för veckotidningen Tidevarvet som utkom 1923-36. Hon ses som en av sin tids 

mest betydelsefulla kvinnor.  

Thomas Thorild (1759-1808) var författare, revoltör och radikal upplysningsman. Han 

behandlade filosofiska problem under större delen av sitt författarskap och han betraktade sig 

även som en estetisk och politisk filosof.  

Östen Undén (1886-1974) var socialdemokrat och inom detta parti har han bland annat 

varit justitieminister 1920 och utrikesminister 1924-26. Han hade studerat vid Lunds 

universitet och 1917 utnämndes han till professor genom sin avhandling om arbetsrätten. Han 

inriktade sig främst på den internationella politiken, där ”han koncentrerade sig på folkrätt 

och internationella relationer.”21 Han ville minska stormakternas inflytande i Sverige och var 

även mot planerna på att införa atomvapen i Sverige, vilket var en stor fråga under 50-talet. 

Elin Wägner (1882-1949) var författare och journalist. I hennes två första romaner som 

utkom 1908 och 1910 diskuterade hon det kvinnliga livet på kontoret och rösträttsfrågan. Hon 

engagerade sig som internationell hjälparbetare under 20-talet och deltog i bildandet av Rädda 

Barnen och gjorde flera resor i Europa, som vid denna tid var krigshärjat. Hon blev även 

medarbetare i Fogelstads radikala tidskrift Tidevarvet, och 1941 utkom hennes bok 

                                                
19 Det framgår inte för vilket parti hon gjorde dessa uppdrag.  
20 www.fogelstad.nu  
21 Nationalencyklopedin, Höganäs, 1989-2000, band 19. 



 21 

Väckarklockan som handlade om bland annat den begynnande miljöförstöringen och 

begreppen kvinna och fred. 

 

Vad ville Derkert visa med dessa  

Gemensamt för alla dessa personer är att de på ett eller annat sätt var politiskt och 

samhälleligt engagerade, bland annat med fredsfrågor och jämställdhet. Med tanke på texterna 

som förekommer på Sverigeväggen förefaller det sig även naturligt att dessa personer finns 

med. De kämpade för saker som Derkert ansåg viktiga, nämligen samhällsfrågor och en bättre 

värld. Dessa var även kända vilket ger ett starkare intryck av verket. På Sverigeväggen har 

Derkert aktualiserat dessa välkända svenskar som har kämpat för en bättre värld. De bildar en 

slags kontrast till det anonyma folkets rop.   

Vissa av personerna var samtida med Derkert. Man kan då fundera över om hon hade 

någon slags personlig relation till dessa. Vi vet att hon kände Elisabeth Tamm och Elin 

Wägner från tiden i Fogelstad. Kanske kände hon även några av de övriga. Andra personer 

levde före hennes tid, men viktigare än personlig vänskap var troligen att hon ansåg dem vara 

viktiga och betydelsefulla för samhället.  

Jag har tagit med vissa upplysningar som kanske inte var relevanta för Derkert då dessa 

under hennes tid ännu inte hade ägt rum, som till exempel att Gustav Jonsson blev utnämnd 

till professor 1983. Jag har valt att ta med det därför att det visar på hur betydelsefull denna 

person var på sin tid, vilket vi idag kanske inte är medvetna om.  

 

Budskap som Derkert ville förmedla  
I de offentliga verk av Siri Derkert som jag behandlat, kan man se framställningar av 

kvinnosak, fredsfrågan och miljökamp. I sina målningar och teckningar hade hon sedan länge 

skildrat kvinnor som bland annat jobbade inom industrin. De visar på ”ojämnlikheten, det 

dåliga självförtroendet i offentliga sammanhang, svårigheterna att verkligen säga ifrån och stå 

för vad man känner.”22 Detta var något som Derkert hade upplevt under hela sitt liv. Men 

detta återger hon inte i sina offentliga bilder, utan man kan endast se det i hennes skisser till 

de olika verken.   

Som jag nämnt var Derkert engagerad i kvinnosaken och dess frågor, och hon visar 

därmed ofta arbetarkvinnor i sina verk som ett uttryck för detta. Motiven kan uppfattas som 

pedagogiska. Hon ville helt enkelt visa hur det var att som kvinna leva i ett patriarkaliskt 
                                                
22 Bråhammar & Garmer, u å, s. 18. 
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samhälle. På kurserna i Fogelstad som Kvinnliga Medborgarskolan anordnade och dit Derkert 

återvände flera gånger diskuterade hon med sina vänner just detta och även livets alla 

mysterier utifrån en kvinnlig synvinkel. Detta fick hon kanske inspiration av för en lång tid 

framöver och det märks framförallt i de senare monumentala verken, som Sverigeväggen, 

Kvinnopelaren och Östermalmstorgs tunnelbanestation.  

De skisser och bilder som Derkert gjorde av kvinnorna i Fogelstad ses som en ”hyllning 

till en epok i den svenska kvinnorörelsens historia.”23 Derkerts sa i en intervju 1965 att ”hela 

historien sådan vi känner den är historien om män för män. Det är bland annat därför – för den 

okända kvinnohistoriens skull – som jag kom att utforma innehållet i mina betongplattor i 

Tunnelbanan i Stockholm som jag gjorde. Kvinnosaken är det viktigaste.”24 Hon menar helt 

enkelt att när man ser tillbaka på historien, till exempel konsthistorien så förekommer det i 

stort sett bara manliga konstnärer, kvinnorna har inte fått vara med och forma historien, trots 

att det alltid har funnits kvinnliga konstnärer. Derkert tyckte inte om detta och har i sina 

offentliga verk lyft fram starka kvinnor som har kämpat för sin rätt i samhället. Men samtidigt 

har hon i Sverigeväggen porträtterat olika män som hon sett som betydelsefulla då de på ett 

eller annat vis velat förbättra samhället och även till viss del kvinnans situation. Ordet ”män 

börjar tänka” som finns med på verket var troligen ett budskap till männen från Derkert att de 

skulle börja intressera sig för kvinnornas situation i samhället och jobba för jämställdhet.  

Det var många som inte tyckte om det politiska budskap Derkert ville förmedla, inte minst 

ledningen för Sverigehuset. Som tidigare nämndes finns det på Sverigeväggen en relativt stor 

röd plåtform utan några figurer eller gestalter på. Enligt Olle Granat är detta en symbol för 

revolutionen och den uppgående solen. Han menar att Derkert ville hylla alla dem som har 

”vänt sina anleten och tankar mot det röda ljuset”.25 Även fredsmärket och de avbildade 

personerna som finns med på Sverigeväggen förmedlar ett politiskt innehåll, då dessa 

personer kämpade för politiska frågor på ett eller annat sätt.  

Men detta politiska budskap som Derkert ville förmedla var dock inte något som de 

styrande i Sverigehuset hade tänkt sig och det retade många. Men det är intressant att fundera 

över att Statens konstråd med största sannolikhet kände till detta, eftersom det var de som 

hade beslutat att ge uppdraget till Siri Derkert, grundat på en skiss som troligen var snarlik det 

slutgiltiga verket.   

 

                                                
23 Bråhammar & Garmer, u å, s. 19. 
24 Bråhammar & Garmer, u å, s. 19. 
25 Bråhammar & Garmer, 1981, s. 55. 
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Andra konstnärer som verkade i samma anda som Siri Derkert  
1910 bildades Föreningen Svenska Konstnärinnor bland annat som ett svar på De Ungas 

utställning. De kvinnliga konstnärerna hade upptäckt att de var tvungna att gå ut i en 

kulturkamp där det gällde att försvara sitt kön, för konsten var precis som allt annat i 

samhället, mansdominerat. Det hade relativt länge varit accepterat för en kvinna att försörja 

sig som konstnär och de hade tillgång till akademikerna och andra konstskolor, men kvinnor 

och män var fortfarande separerade från varandra.  

De kvinnor som var delaktiga i det modernistiska avantgardet ägnade sig ofta åt flera olika 

konstarter. De kunde formge tyger, kläder och bruksföremål. En del gjorde scenografi. Siri 

Derkert var en av dessa och hon satte upp en dansföreställning tillsammans med några 

konstnärliga väninnor på Konserthuset 1917. Denna blev dock inte så populär, men om man 

tittar på de recensioner, fotografier och programblad som förekom kring detta arrangemang 

kan man se att de gjorde detta samtida med många manliga konstnärer i Paris, de ägnade sig 

åt samma sak, vilket uppmärksammades av kritiker och recensenter.26  

De kvinnliga konstnärerna under Derkerts verksamma tid drogs till varandra bland annat 

genom att de lärde känna varandra på olika kurser och de förblev ofta vänner. Siri Derkert var 

till exempel vän med Vera Nilsson, Ninnan Santesson, Maj Bring, Mollie Faustman, Maja 

Braathen och Anna Casparsson. Dessa höll ihop framförallt i svåra tider som under andra 

världskriget, och vid mer personliga problem. Maj Bring fick till exempel dålig syn och kunde 

inte längre fortsätta att måla, men blev i stället modell åt de andra 

Vera Nilsson (1988-1979) var precis som Siri Derkert emot krig och under en utställning 

på Liljevalchs 1918 ställde Nilsson ut verk där motiven var starkt präglade av första 

världskrigets fasor. Alla som kände henne visste att hon var mycket upprörd över kriget, och 

hennes bilder väckte starka känslor. Hon arbetade för fred även på äldre dagar och gjorde 

bland annat en affisch, FN-paraplyet under Kongokrisen 1960 och kämpade även mot en 

svensk atombomb, vidare för att få in flera kvinnor i konstakademierna och för att skapa fler 

konstnärsateljéer. 1954 valdes hon in som den första kvinnan i den Svenska konstakademin. 

Vidare var hon mot hur bilarna förstörde Stockholm. Hon utförde i slutet av 60-talet ett 

dussintal verk med motiv som anknöt till miljöförstöringen och kärnvapenhot med 

samlingstiteln I förvillelsens tid. Här kunde man på olika sätt se hur jorden hade förstörts, till 

exempel sönderbombad. Verket fungerade som ett varningsrop på vad som kunde hända om 

                                                
26 De berömda och glömda, Kvinnliga modernister 1900-1930, Halmstad, 2006 s. 47.  
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inget gjordes. Nilsson tog sin konst på djupt allvar och hade ofta ett politiskt budskap, precis 

som Siri Derkert.27  

Derkert träffade Tora Vega Holmström (1980-1967) första gången på utställningen 

Skåningarnas vernissage 1933 och hon tyckte att Holmström var en strålande person och en 

människa som kämpade och som även hade vunnit något. 1914 sågs Tora Vega Holmström 

som en av de skånska pionjärerna inom modernismen då hon började måla djärva koloristiska 

bilder, och hon hade en dragningskraft mot det exotiska samtidigt som hon uttryckte sig i 

allmängiltiga symboler. Hon kämpade för att kvinnliga konstnärer skulle få samma möjlighet 

som männen och att även de skulle kunna bli erkända konstnärer.28 

Ninnan Santesson (1891-1969) var en av vår tids viktigaste skulptörer, men hon var dock 

inte så känd. ”Hennes starka människointresse och radikalism kan ses som ett ledmotiv i 

hennes liv och hennes konst, som utvecklades från de första monumentala skulpturerna fram 

till hennes senare intima, expressiva porträtt.”29 Santesson var radikal i sitt konstnärskap och 

deltog i möten för frihet och fred. Hon var medlem i Svenska kvinnors frihetsförbund och var 

engagerad i kampen för mänskliga rättigheter och mot atomvapen. Santesson har sagt att ”hon 

ville fånga människornas egenskaper, deras intellekt i skulpturens bundna form, rörelsen i 

deras ansikten, tanken och ljuset.”30 Santesson lärde hon känna Siri Derkert vid en resa till 

Paris 1913 och de utvecklade en vänskap som varade livet ut. Santesson var mycket 

självständig och hon chockerade sin familj och vänner vid ett flertal tillfällen, bland annat när 

hon slog en man tillbaka som hade slagit henne. Hon var vidare den första som tog långa 

kvällspromenader i Paris. Hon var aktiv som konstnär ända in i slutet då hon dog mitt i 

förberedelserna till en utställning.31 

Precis som Siri Derkert var dessa konstnärer starka kvinnor som försökte förbättra 

samhället och kvinnans situation. De var samhällsengagerade i sin konst och många av dem 

arbetade för fred och bättre miljö, vilket de ofta tog upp i sina verk. Siri Derkert, Vera Nilsson 

samt Sigrid Hjertén ses numera som svenska kvinnliga modernistiska ikoner.32  

 

 

 

                                                
27 Robert, s. 177-186. 
28 Robert, s. 47-48. 
29 Robert, s. 187. 
30 Robert, s. 196. 
31 Robert, s. 187. 
32 De berömda och glömda, s. 7.  
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Sammanfattande analys av Sverigeväggens gestaltning med utgångspunkt 

från skissmaterialet.   
Siri Derkert tyckte om att prova nya okonventionella material som järn, rostfri plåt, 

aluminium och kopparplåt. Hon experimenterade gärna med deras konstnärliga möjligheter. 

Hon ansåg att man härigenom kunde upptäcka nya och överraskande uttrycksmöjligheter.33 

Materialvalet för Sverigeväggen kan ses som en fortsättning på detta.  

När man studerar skisser till ett visst verk kommer man konstnären närmare på ett sätt 

man kanske annars inte gör, till exempel om man endast utför en bildanalys av det färdiga 

verket. Man ser hur konstnären har arbetat och så småningom kommit fram till den slutgiltiga 

gestaltningen. 

Redan under arbetet med tävlingsförlaget till Sverigeväggen var Siri Derkert klar över vad 

hon skulle gestalta och vilket budskap hon ville förmedla, vilket man kan se genom alla de 

skisser hon gjorde. De många porträttskisserna vittnar om att hon var mån om att porträtten 

skulle bli bra. Med tanke på sättet att gestalta kan Siri Derkerts bilder tyckas barnsliga och 

oskuldsfulla, men samtidigt suveräna. ”Precis som ett barn kan hon förefalla göra sina bilder 

främst för att förklara den verklighet hon ser inför sig själv, för att själv förstå snarare än för 

att göra sig förstådd av andra.”34 Detta gör att hennes bilder och verk blir väldigt uttrycksfulla 

och man kan tyckas se hennes inre, men det kan samtidigt vara en begränsning för henne då 

de kan vara svårt för henne att göra sig förstådd. Men trots detta är budskapet i Sverigeväggen 

mycket tydligt.  

Det är intressant att fundera över den notskrift som förekommer i verket. Till en början ser 

det ut till att vara de rätta noterna till sången. Men studerar man de riktiga noterna ser man att 

de inte överensstämmer med dem som förekommer på Sverigeväggen. Man får då ett intryck 

av att Derkert har gissat sig fram till hur hon trodde noterna såg ut, då hon kanske inte hade 

tillgång till de riktiga.  

Ledningen för Sverigehuset blev på grund av det tydliga budskapet väldigt besvikna på 

Sverigeväggen, och den uppfattades inte som så lyckad då verket kunde associeras till 

kulturradikalism, socialism, miljödebatt och ungdomsrevolt. De hade hoppats på ett verk som 

återspelade deras verksamhet i Sverigehuset, men i stället fick de detta politiska verk. 

Däremot uppskattades verket i vänsterradikala kretsar. Statens konstråd har säkerligen varit 

medvetna om detta budskap som Derkert ville förmedla. Men det är inte säkert att verket var 

så pass politiskt från början, utan det kanske var något som förstärktes under arbetets gång. 
                                                
33 Bråhammar & Garmer, u å, s. 3. 
34 Nylén Leif, ”Siri Derkerts seende”, Dagen Nyheter 23/3 1976. 
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Det andra förslaget var inte lika tydligt politiskt, men om det hade vunnit istället för 

Sverigeväggen hade Derkert sannolikt bearbetat även det så att det fått ett mer politiskt 

budskap.  

Det kan här vara på sin plats att åter nämna att när jag har analyserat Sverigeväggen i dess 

slutgiltiga form och material, har jag inte utgått från originalet, utan från en svart-vit kopia av 

ett fotografi som i sin tur är tagit av originalet. Därmed kan det vara svårt att göra en exakt 

analys då vissa detaljer inte syns så bra. Skisserna har jag sett i originalskick på Skisserna 

Museum i Lund, och av dessa framgår det att på vissa skisser har Derkert infogat färg, som till 

exempel porträttet av Sven Markelius. Kanske detta porträtt var en slags hyllning till honom 

då det var han som ritade Sverigehuset 1961-69. Men han finns dock inte finns med i det 

slutgiltiga verket. Det gör troligtvis inte heller de färger som förekommer på skisserna. 

Eftersom Sverigeväggen består av stål och plåt har jag fått ett intryck av att den till största 

delen är grå. Det framgår heller inte på den bild jag har utgått ifrån om det förekommer någon 

mer färg än den röda formen som jag nämnde tidigare. På så vis blir den röda form som finns 

på verkets övre vänstra hörn mer framträdande, något som är intressant med tanke på det 

politiska budskapet. Enligt Olle Granath är detta ett budskap för revolution och den 

uppgående solen. Om det finns fler färger i verket skulle kanske detta inte bli lika 

framträdande.  

 

Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka Siri Derkerts Sverigeväggen 1967-69, främst 

genom att studera skisserna till verket. Derkert gjorde väldigt många skisser på 

familjemedlemmar, vänner och andra närstående och detta blev en kraftkälla som användes 

mot en pressande omvärld. Alla de skisser hon gjorde och sparade kunde hon senare plocka 

fram för att använda till olika verk och sammanhang. Till Sverigeväggen finns ett mycket 

omfattade skissmaterial som i viss mån bygger på återanvända skisser, bland annat på 

kursdeltagare från Fogelstad, där även Derkert var deltagare vid ett flertal tillfällen.   

Derkerts porträttskisser är väldigt abstraherade och det kan vara svårt att se vilka de 

föreställer. De numera väldigt ömtåliga skisser är gjorda på papper, plastfilm, tidningspapper 

och smörpapper. Men hjälp av en nål är vissa av skisserna på plastfilm hopsatta med andra 

skisser på papper, vilket var ett sätt för Derkert att testa hur de skulle fungera tillsammans 

utan att behöva rita om dem. Om pappret hon skissade på inte skulle räcka till, satte hon helt 

enkelt ett större papper under och fortsatte att skissa ut på det nya pappret. Derkert 
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fotograferade vissa helhetsskisser av Sverigeväggen. På fotografiet kunde hon sedan 

retuschera de delar hon inte var nöjd med och eventuellt lägga till nya delar, samtidigt som 

hon hade kvar skissen intakt.  

När man studerar skisserna får man på ett tidigt stadium intryck av att Derkert varit 

relativt klar över hur hon ville verket skulle se ut, och vilket budskap hon ville förmedla 

genom det. Verket har inte genomgått någon omfattande förändringsprocess, utan man kan se 

stora likheter med de tidiga skisserna. Man kan se en återanvändning av motiv i verket, då 

man bland annat i hennes verk Östermalmtorgs tunnelbanestation 1961-65 kan se former, 

figurer, ord och notskrifter som återfinns i Sverigeväggen, vilket kan tyda på återanvändning 

av skisser. 

När man studerar verket upptäcker man ganska snart att det rör sig om ett politiskt 

budskap, vilket hon får fram genom bland annat de kända personer hon gestaltar, texterna och 

det tydliga fredsmärket. Texterna har en stor betydelse för Sverigeväggen då de förstärker och 

tydliggör verkets budskap och uttryck. Derkert var intresserad av att gestalta verkligheten 

omkring sig, till exempel vänner, familj och naturen. Men hon brann även för stora 

samhällsfrågor, som kvinnosaken, freden och miljöfrågor. Dessa frågor återspeglas på ett 

livfullt sätt i hennes konst. Derkert sökte inte avbilda det vackra. Det sägs till och med att hon 

var rädd för det vackra och hade mycket bestämda åsikter om hur hon ville skildra personer, 

vilket framgår av skisser till porträtten som förekommer i Sverigeväggen. Hon har inte försökt 

att göra dem vackra, utan så som hon såg deras personlighet. Detta tycks samtidigt ha varit en 

spegling av hennes eget inre. 
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