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Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess 

storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och 

anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv 

hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. Det tyskinfluerade landskapsmåleriet i Sverige 

vid denna tid brukar i allmänhet förknippas med bland annat Marcus Larsson, Edvard Bergh, 

Gustav Rydberg, Kilian Zoll och Alfred Wahlberg. Det är ytterst ovanligt att kvinnliga 

landskapsmålare nämns i svensk litteratur som behandlar Düsseldorf specifikt. Men kvinnor 

reste till Düsseldorf för att studera, Christine Sundberg, Sofie Ribbing, Jeanette Holmlund, 

Amalia von Schwerin, Josefina Holmlund och Vilhelmina Lagerholm är några exempel. Men 

de ägnade sig nästan uteslutande åt genremåleri. Att så få kvinnor ägnade sig åt 

landskapsmåleri i Düsseldorf berodde alltså inte på att det inte fanns några kvinnliga 

konstnärer där. För att en konstnär skulle kunna försörja sig på sitt yrke krävdes att man blev 

känd, bland annat genom utställningsverksamhet, positiv kritik eller genom meriterande 

uppdrag. Landskapsmålningar målades för en anonym publik och måste ställas ut till skillnad 

från till exempel porträtt som oftast var beställningsuppdrag. Det var därför svårare att 

försörja sig som landskapsmålare, åtminstone för kvinnliga konstnärer. Många av dem höll 

sig och hölls på en amatörmässig nivå. Med tanke på kritiken mot kvinnliga konstnärer är det 

inte heller konstigt att så få ägnade sig åt det och höll sig inom accepterade motivgenrer för 

kvinnor. Kvinnor förväntades gifta sig för att sedan ta hand om hem och barn, därför förblev 

vissa kvinnliga konstnärer ogifta och kunde därmed ägna sig helt åt måleriet. Trots 

düsseldorfskolans tradition att färdigställa verket i ateljén var utomhusstudier viktiga för att 

skapa en trovärdighet i detaljerna men det ansågs inte passande för en kvinna att ensam vistas 

ute i naturen för att teckna. Många kvinnliga konstnärer ägnade sig åt genremotiv, porträtt, 

stilleben, interiör- och blomstermotiv där man jobbade i mindre format än i landskapsmåleriet 

vilket gjorde det mer lätthanterligt om man som många kvinnor inte hade tillgång till ateljé. 

Detta var också motivgenrer som var accepterade som ”kvinnliga” där försjunkenheten i 

detaljer ansågs passa kvinnans natur. Till skillnad från den storslagna, vilda och otämjda 

naturen som landskapsmåleriet skulle skildra. De flesta av de kvinnliga landskapsmålarna 

blev ständigt jämförda med sina lärare och fick inte en chans att verka i egen rätt. Med stöd av 

jämförande bildanalyser mellan de kvinnliga landskapsmålarnas verk och deras manliga 

lärares vill jag hävda att kvinnorna i lika hög grad som männen lyckats förmedla det som 

blivit den gängse uppfattningen om vad som är typiskt för düsseldorfskolans landskapsmåleri. 
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1. Inledning 
Det tyskinfluerade landskapsmåleriet i Sverige under mitten av 1800-talet brukar i allmänhet 

förknippas med Marcus Larsson. I uppslagsverk och konsthistorisk litteratur står det 

spaltmetrar om framförallt Larsson men Kilian Zoll, Gustav Rydberg, Edvard Berg och 

Alfred Wahlberg är andra svenska landskapsmålare som också ofta nämns.  

På utställningen Düsseldorfmålare, Düsseldorf och Norden på Nationalmuseum och 

Göteborgs Konstmuseum 1975-76 fanns inte en enda svensk kvinnlig landskapsmålare 

representerad. Men två kvinnliga konstnärer från Finland fanns med, landskapsmålaren Fanny 

Churberg, och Alexandra Frosterus-Såltin som främst målade barn och gamla. Dessa två var 

de enda kvinnliga konstnärerna på utställningen av sammanlagt 50 konstnärer.1 En senare 

utställning på Nationalmuseum som ägde rum 1982, Svenskt landskapsmåleri under 1800-

talet, visade landskapsmålare från hela 1800-talet. Av totalt 44 konstnärer fanns en kvinnlig 

konstnär med, Julia Beck. Beck var verksam i slutet av 1800-talet och ägnade sig åt det 

franskinspirerade friluftsmåleriet.2  

Med utgångspunkt från dessa utställningar kan man undra om det inte fanns några kvinnliga 

landskapsmålare i Sverige som varit verksamma i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten 

av 1800-talet. 

 

 

Problemformulering och syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka de kvinnliga landskapsmålarna och varför de inte 

har givits plats i historieskrivningen.  
Det jag mer specifikt vill utforska är de svenska kvinnliga landskapsmålarna som var 

verksamma i Düsseldorf vid 1800-talets mitt. Jag ska undersöka vilken roll de hade i sin 

samtid och vilken plats de har i historieskrivningen idag. Vilka begränsningar och möjligheter 

hade de kvinnliga konstnärerna med tanke på utbildning, förväntningar och val av motiv? Kan 

man genom jämförande bildanalyser se några skillnader mellan de manliga konstnärernas 

måleri och de kvinnliga konstnärernas? Och vad hade landskapet som motiv för betydelse för 

kvinnliga konstnärer i jämförelse med genre-, historie- och porträttmotiv? För att 

                                                
1 Askeland, Jan (red.), Düsseldorfmålare, Düsseldorf och norden, Nationalmusei utställningskatalog nr 397, 
Göteborgs konstmuseum 13 december 1975 - 8 februari 1976, Nationalmuseum 20 februari - 11 april 1976  
2 Gunnarsson, Torsten (utställningskommissarie), Svenskt landskapsmåleri under 1800-talet, Nationalmusei 
utställningskatalog nr 453, Nationalmuseum 11.2-25.4 1982 
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kontextualisera kommer jag att referera till och jämföra med kvinnliga landskapsmålare som 

var verksamma före och efter düsseldorfskolans storhetstid.  
 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Kvinnor har genom tiderna systematiskt uteslutits ur historieskrivningen och en kanon av 

manliga konstnärers verk har konstruerats. På senare tid har konsthistoriker dock börjat 

intressera sig för de kvinnliga konstnärerna och det faktum att det faktiskt har existerat 

kvinnor som rönt stor uppskattning under sin livstid. Detta har blivit en viktig del i 

utforskandet av historieskrivningen. Whitney Chadwick är ett exempel. Hon undersöker i 

Women, art and society, 1996, varför konsthistoriker fortsatt att ignorera kvinnliga konstnärer 

genom tiderna. Femininitet har blivit ihopkopplat med ”dekorativt”, ”älskvärt”, ”sentimentalt” 

och ”amatör”, kvaliteter som inte ansetts passa föreställningarna om den ”höga” konsten 

menar Chadwick.  

     Den kanon som representerar düsseldorfskolan och landskapsmålarna är också ett 

medvetet urval av vad som ansågs platsa i historien. Med kanon och historieskrivingen som 

teoretiska utgångspunkter eller problem vill jag undersöka varför vissa verk blev accepterade 

och andra bortvalda. Det faktum att en konstnär var kvinna gjorde att hennes verk inte kunde 

accepteras på samma villkor som männens.  

 

 

Metod, material och begränsningar 
Det har inte varit helt lätt att hitta några svenska kvinnliga landskapsmålare som var 

verksamma vid 1800-talets mitt i Düsseldorf. Men genom att gå igenom Stockholms 

auktionsverk och Bukowskis kataloger från 2005-2008 på webben hittade jag en, Josefina 

Holmlund, samt Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson.3 

Jag har gått igenom uppslagsverk, utställningskataloger och böcker som behandlar 

düsseldorfskolan. Jag har velat titta på hur kvinnorna framställs i litteraturen idag och då. Det 

har dock varit problematiskt att hitta uppslagsverk och böcker från 1800-talet. Georg 

Nordensvans Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet från 1892 är den 

bok som till största del fått representera 1800-talet samt en artikel av Hjalmar Cassel i 

                                                
3 Jag fann också en Charlotta Munck av Fulkia (1819-1892) som var representerad med en landskapsmålning i 
düsseldorfskolans stil, dock har jag utan framgång sökt henne i litteraturen. www.auktionsverket.se; 
www.bukowskis.se  
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veckotidningen Idun från 1897. Jag har gått igenom alla nummer av Idun från 1890-1893 och 

1897 i jakt på artiklar och notiser om kvinnliga landskapsmålare. Resterande material är från 

1920-talet till idag samt Fredrik Boyes bok Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för 

konstidkare och taflesamlare från 1833. Det finns mycket skrivet på tyska och norska om 

düsseldorfskolan men jag har valt att begränsa mig till det som skrivits av svenska författare, 

främst på grund av att jag ville undersöka den svenska synen på de kvinnliga 

landskapsmålarna. Undersökningen görs från ett svenskt perspektiv. Men jag diskuterar också 

vad konstteoretiker som Griselda Pollock och Norman Bryson skrivit om kvinnligt och 

manligt i konsten. 

     Rudolf Arnheims Art and Visual Perception har varit en utgångspunkt vid bildanalyserna. 

I de jämförande bildanalyserna har jag valt att jämföra den kvinnliga konstnärens verk med 

sin manliga lärares verk. Analyserna börjar med ”normen”, det vill säga lärarens, den manliga 

konstnärens verk, för att fortsätta med elevens, den kvinnliga konstnärens som jämförs i 

relation till varandra. Jag vill också påpeka att jag i vissa fall haft tillgång till högupplösta 

bilder vid mina analyser från auktionsfirmornas webbsidor som inte längre finns tillgängliga. 

Bilderna som presenteras i undersökningen är av sämre kvalitet än de jag haft tillgång till och 

är i andra fall inskannade från böcker.  

 
 
2. Föreställningar om nationalitet  
Sverige och Norge var under 1800-talet en union, något som Norge uppskattade mindre än 

Sverige. Efter 1814 växte intresset i Norge för hemlandets natur och historia som till största 

del berodde på att Norge formellt nu var fritt med fullt inre självstyre, trots unionen med 

Sverige som innebar gemensam kung och utrikespolitik. I Sverige utvecklades göticismen när 

man sökte sin egen nationella tillhörighet i och med förlusten av Finland 1809. Det innebar att 

den svenska forntiden och historien med dess materiella och andliga arv väckte ett förnyat 

intresse i konstruerandet av landets egna nationella historia.4 Något som ibland speglades i 

konsten med motiv som vikingar och asagudar. 1811 grundades Götiska förbundet i Sverige. 

De hade till uppgift att bland annat ge riktlinjer till hur den svenska historien skulle 

framställas i konsten och litteratur. Kärnan i nordisk konst borde utgöras av fornnordiskt liv 

och fornnordiska sagor menade man.5 Det svenska landskapet var inte lika intressant. Det 

                                                
4 Boström, Hans-Olof (red.), Nation och Union, Konst och konstnärer i Sverige, Norge och Värmland under 
unionstiden (Arvika: Ideella föreningen Rackstadmuseet, 2005), s 42-43 
5 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet (Stockholm: Albert Bonniers 
förlag AB, 1892), s 81 
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nordiska landskapet ansågs inte vara värt att avbildas enligt Götiska förbundet. Inom 

landskapsmåleriet var det de klassiska miljöerna från Italien med ruiner, palats och antika 

tempel som dominerade. Om man infogade människor i bilden var det framförallt 

mytologiska eller bibliska personer.6 Det var ju också den klassiska konsten eleverna på 

Konstakademien lärde sig först. Att teckna efter antika skulpturer var en del av 

grundutbildningen. Landskapet var endast ett bakgrundsmotiv och inget som skulle 

konkurrera med huvudmotivet.  

 
 

Düsseldorfskolans betydelse för det svenska landskapsmåleriet 
Konstnärer och poeter som uppehöll sig i Tyskland i början av 1800-talet opponerade sig mot 

den då rådande uppfattningen att det var formens skönhet som var det centrala i ett konstverk. 

Det som gav konstverket sitt innehåll skulle istället vara känslan. De rådande 

föreställningarna om det idealt sköna tog nu ett steg mot naturalismen. Naturen kom att 

symbolisera mänskliga själstillstånd och man strävade efter ett samspel mellan människa och 

natur.  

     I mitten av 1800-talet hade Düsseldorf utvecklats till ett konstcentrum dit konstnärer från 

hela Skandinavien sökte sig för att studera landskapsmåleri och folklivsskildring.7 

Konstnärerna var ute efter ett mer naturalistiskt måleri i förhållande till det tidigare mer 

idealiserade. Men kraven på naturalism var inte särskilt stora. Genom studier utomhus av 

klippor, träd, stenar och moln skulle naturalistiskt återgivna detaljer verka för hela bildens 

trovärdighet. Det var äktheten i detaljerna som gjorde bilden övertygande menade man. 

Bilderna skulle framstå som målade direkt inför naturen och konstnären skulle fånga själen i 

den, men i själva verket färdigställdes alltid målningarna i ateljén. 

     Trots utomhusstudierna kännetecknas de düsseldorfska landskapbilderna från den här tiden 

av en genomgående brunaktig ton, avsedd att imitera patinan hos äldre måleri. Denna 

brunaktiga ton tar dock bort friskheten i bilderna och ger dem istället ett ålderdomligt uttryck. 

Landskapsbilderna skulle också ha något att berätta, något som fångade och underhöll 

betraktaren. Därför valde konstnärerna dramatiska och spektakulära motiv som vilda floder, 

vattenfall, stormande hav och klippiga terränger. Dessa bilder gav stadsbon en möjlighet att 

uppleva den vilda och otämjda naturen utan någon som helst ansträngning eller fara.  

                                                
6 Ibid., s 55 
7 Gunnarsson, Torsten (utställningskommissarie), Svenskt landskapsmåleri under 1800-talet, s 2-4 
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     ”Düsseldorfskolan” kom att beteckna en omfattande förnyelse inom genremåleriet och 

signalera en ny tolkning av landskapet i konsten. Man strävade efter att uttrycka det vackra i 

det vardagliga vilket kännetecknar düsseldorfskolan generellt även om resultaten ändå ofta 

framstod som konstruerade och motiven i allra högsta grad arrangerade. Düsseldorfmålaren 

var alltså ute efter att skildra känslor, stämning, lyrik och mystik i vardagen. Man ville 

framkalla en trovärdig känsla av närvaro.8 Konstnärerna var ute efter att skildra naturen så 

naturtroget som möjligt men det är långt ifrån friluftsmåleriet som kom på 1880-talet. Nu 

framstår bilderna dock som väldigt romantiserade och förskönade, men det kan bättre förstås i 

kontrast till tidigare måleri. Naturen och vildmarken hade fått en ny status som motiv, från att 

mest varit ett bakgrundsmotiv till att stå i centrum. För att visa på naturens storhet målades 

ofta så kallade staffage. Det kunde vara en grupp människor eller en ensam fiskare, en liten 

människa i den mäktiga vildmarken. Förutom landskap sökte sig konstnärer till Düsseldorf för 

genremåleri. I början av 1800-talet ägnade sig många konstnärer åt ett romantiskt 

historiemåleri men generationen efter gick över till ett skildrande av den samtida verkligheten. 

Man ville skildra det alldagliga livet, som interiörer från bondelivet.9 Men även detta var ett 

romantiserande, nu av livet på landsbygden, sorglösa och idealiserade målningar av lyckliga 

familjer. Fattigdom och misär är inget som skildras. Georg Nordensvan skriver i Svensk konst 

och svenska konstnärer i nittonde århundradet, 1892, om düsseldorfmålaren: 

”Han har en vaken blick för olika typer. Han känner till punkt och pricka den hederlige 
bondgubben, den myndiga husmodern, de glada och söta flickorna, den sorglöse och 
förälskade sjömanspojken, den förslagne landtadvokaten, den gemytlige schackraren, den 
orädde fiskaren, den ädle lotsen.”10 

 

Detta citat beskriver det düsseldorfska romantiserandet av det enkla livet. ”De glada och 

söta”, ”den sorglöse”, ”orädde” och ”ädle” är ord som används för att beskriva folket på 

landet som slet hårt för sitt levebröd och förmodligen inte alls var så sorglöst. 

   

Intresset för det nordiska landskapet och då särskilt den vilda naturen som motiv växte fram 

efter att den norske konstnären Johan Christian Dahl först introducerade det på den europeiska 

konstscenen på 1820-talet (Bild nr 1.). Han var den konstnär som först introducerade det 

nordiska fjällandskapet. Inom denna nyorientering kom de norska konstnärerna Hans Gude, 

                                                
8 Gunnarsson, Torsten, Nordic Landscape Painting in the Nineteenth Century (New Haven & London: Yale 
University Press, 1998), s 103-104 
9 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, s 399 
10 Ibid., s 340 
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Adolph Tideman och Dahl att representera ett måleri med nordisk substans.11 Men det var 

först efter utställningen Nordisk konst i Stockholm 1850, där Dahl, Tideman och Gude var 

representerade, som nordiska konstnärer började föredra Düsseldorf framför Rom för studier 

(Bild nr 2.). Precis som Gude, Dahl och Tideman började svenska konstnärer här att hitta ett 

sätt att skapa en nationell konstnärlig identitet för sitt land. Det kan möjligen tyckas märkligt 

att man åkte till Tyskland för att lära sig uttrycka sitt eget lands ”själ”. Det vill säga att hitta 

det specifikt svenska, något som kunde betecknas som genuint för Sverige. De nationalistiska 

inslagen var mer en fråga om innehållet, motivet, än ett speciellt uttryckssätt.12 Förutom 

bondelivet så var det vilda och otämjda landskapet det som kom att representera den svenska 

identiteten. Så det var inte det tyska landskapet eller miljön man ville inspireras av utan sättet 

att hantera och värdera motiv, sättet att måla.13 Ett exempel är ljusbehandlingen. Det speciella 

artificiella ljuset som nästan verkar komma från flera olika håll, inifrån och utifrån samt 

naturalismen i detaljerna, utomhusstudierna och den speciella färgtonen som binder ihop 

bilden. Konstnärerna var inte ute efter ett typiskt ”svenskt” sätt att måla utan ville skildra den 

svenska folksjälen och det säregna svenska landskapet och det kunde lika gärna målas utanför 

Sverige menade man. Något typiskt ”svenskt” sätt att måla på fanns knappast. Den 

landskapsmålare som dominerade under första häften av århundradet var Karl Johan 

Fahlcrantz (Bild nr 3.). Fahlcrantz inspirerades av samtidens idealiserande och 

romantiserande av naturen och samtida europeiskt måleri.14 Nordensvan beskriver det svenska 

konstlivet i början av 1800-talet så här: 

”Det är inom konsternas värld mycket tyst och trankilt. När emigranterna komma hem, 
återfinna de samma fattiga konstlif, samma föga odlade smak och konstkänsla, som de en gång 
rest ifrån.”15 

 
Att söka ett eget nationellt sätt att måla verkar inte ha varit aktuellt i Sverige. Om man 

ville ta del av det nya och moderna och vara en del av den internationella konstscenen fick 

man åka utomlands och det var där som man upptäckte möjligheten att konstruera det 

svenska. 

 

Något som också lockade konstnärer till Düsseldorf var mängden landskapsmålare som 

samlades där och möjligheten att få studera med andra landskapsmålare, att inspirera och 

                                                
11 Gunnarsson, Torsten, Nordic Landscape Painting in the Nineteenth Century, s 106 
12 Ibid., s 104, 106 
13 I slutet av 1800-talet sökte sig konstnärer som Carl Larsson hem igen efter Parisvistelsen för att svensk konst 
skulle målas i Sverige. 
14 Nordensvan, Georg Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, s 67 
15 Ibid., s 153 
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inspireras av. Det var i Düsseldorf man skulle vara om man ville ta del av de nya 

strömningarna inom genre- och landskapsmåleriet.  

     Carl d’Uncker var den förste svensken som 1850 studerade i Düsseldorf. Därefter följde 

många andra hans exempel som Bengt Nordenberg, Marcus Larsson, Kilian Zoll, Albert Berg 

och Edvard Bergh. År 1853 var det enligt den finske konstnären Verner Holmberg trettio 

skandinaviska målare i Düsseldorf, dessutom ”havfa vi tvenne svenska och tre norska 

fruntimmer”.16 Det framgår dock inte om dessa var konstnärer. Georg Nordensvan nämner 

några kvinnliga konstnärer som studerade i Düsseldorf efter 1867, Sofie Ribbing, Johanna 

Holmlund, Vilhelmina Lagerholm och Amalia von Schwerin, men ingen av dessa ägnade sig 

åt landskapsmåleri.17  

     Runt 1860 började konstnärerna tröttna på Düsseldorf, de kände sig isolerade från 

händelsernas centrum. Düsseldorf var inte längre så nyskapande som det en gång varit. Det 

nya franskinspirerade måleriet tog över mer och mer. Världsutställningen i Paris 1867 tycks 

ha satt punkt för düsseldorfskolans betydelse.18 Den radikala arkitektoniska omgestaltning 

som Paris precis genomgått lockade människor från hela världen. Konstnärer fortsatte att 

besöka Düsseldorf men den stora invandring som skedde i mitten av århundradet tog slut. 

Paris blev efter kriget mot Tyskland på 1870-talet den ledande konstmetropolen. Konstnärer 

från USA och hela Europa drogs till den moderna staden Paris för att studera. De unga 

konstnärerna gav sig i strid med de föråldrade konstakademierna och sällade sig till den nya 

strömningen inom konsten, naturalismen. Paris var också en tillflyktsort för de kvinnliga 

konstnärerna där de kunde leva ett ”fritt liv” utan familjens förväntningar och ägna sig helt åt 

sin konst.19  

    I den svenska Konstakademiens årsberättelse från 1878 uppges att tio konstnärer uppehöll 

sig i Düsseldorf jämfört med 31 i Paris.20 Nordensvan skriver om düsseldorfskolans förlorade 

ställning så här:  

”En vacker morgon vaknade den düsseldorfske målaren och fann, att tiden gått honom förbi, 
att han ej längre stod i utvecklingens första led”.21 
 

Konstnären Axel Nordgren sa på äldre dagar, förmodligen på 1870- eller 1880-talet, att 

”Düsseldorf är bra för nordiska landskapsmålare och för dem som måla gemytlig bondgenre, 
                                                
16 Ibid., s 345 
17 Ibid., s 529 
18 Ibid., s 386-387 
19 Robbert, Louise och Fogelström, Lollo (katalogredaktion), De drogo till Paris, nordiska konstnärinnor på 
1880-talet (Stockholm: Liljevalchs konsthall, katalog nr 393, 1988), s 11-12, 29 
20 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, s 527 
21 Ibid., s 386 
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men det är också allt.”22 Nordensvans och Nordgrens uttalande visar på Düsseldorfs förlorade 

status som ledande konstskola. Düsseldorf var fortfarande bra för en viss typ av måleri ansåg 

Nordgren, men inte för de konstnärer som ville lära känna den nya konsten och de nya 

strömningarna. Friluftsmåleriet med sin ljusa färgskala och snabba penseldrag skiljde sig från 

düsseldorfskolans ateljémåleri med sin brunaktiga nyans och mer detaljerade måleri.  

 

 

Landskapsmåleriets status 
Landskapsmåleriet har traditionellt räknats till de lägst värderade genrerna tillsammans med 

bland annat stilleben och djurmotiv, högst har historiemåleriet värderats. Men under 1700- 

och 1800-talet kom den vilda naturen in som ett nytt motivområde inom konsten. Den 

negativa inställningen till vildmarken som dominerat tidigare började mjukas upp och en 

naturromantisk hyllning av den vilda och orörda naturen blev successivt starkare på 1800-

talet. Tidigare hade den vilda naturen upplevts som skrämmande, oordnad och ful. 

Vildmarken stod för det okontrollerbara med hotfulla krafter och magiska väsen.23 Denna 

omvärdering avspeglade en större och djupare förändring som omfattade hela synen på 

förhållandet mellan människan och naturen. I och med de nya vetenskapliga rön som kom 

med Upplysningen på 1700-talet och genom bland annat Jean-Jacques Rousseaus positiva 

föreställningar om natur och naturlighet fick naturen en helt ny innebörd. Rousseaus skrifter 

hade stor spridning ända fram till år 1800 och han skrev ofta om naturens påverkan på 

människan och sinnet.24 Under Romantiken fick denna nya natursyn ett inslag av vördnad. 

Naturen betraktades som en spegling av det gudomliga och att alla är en del av den. Den tyske 

landskapsmålaren och professorn Carl Gustav Carus (1789-1869) menade att även den 

enklaste del i naturen var ett värdigt motiv om dess gudomliga kärna uppfattades och återgavs 

på rätt sätt.25 Konstnärens uppgift var alltså att tolka och återge en bakomliggande högre 

sanning.  

 

Det fanns inte många professionella landskapmålare under första hälften av 1800-talet men 

landskapet var efter porträtt det populäraste motivet bland amatörer. Dessa amatörverk 

                                                
22 Ibid., s 529 
23 Furborg, Lars (red.), Konstnärer ser på Sverige, landskapsmåleri under tre sekler (Vingåker: Säfstaholms 
slott, utställningskatalog, 1996), s 16 
24 Gunnarsson, Torsten, Friluftsmåleri före friluftsmåleriet, oljestudien i nordiskt landskapsmåleri 1800-1850 
(diss) (Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1989), s 42 
25 Ibid., s 43 
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accepterades på Konstakademiens utställningar, oftast med namn men ibland under signaturen 

Konstälskare/Konstälskarinna.26 Bland de utställande kvinnorna under denna period 

dominerar landskapsmotivet där olja, tusch och broderi i silke var de vanligaste materialen. 

Att kunna brodera, teckna och måla var något som borgerliga kvinnor fick lära sig redan i 

femårsåldern. Undervisning fick de i form av privatlektioner av konstnärer eller vid privata 

tecknings- och målarskolor. Avsikten var dock inte att de skulle bli konstnärer och verken 

stannade oftast på det egna hemmets väggar. 

 

Friedrich von Schelling och Wilhelm Heinrich Wackenroder, två tyska teoretiker verksamma 

i början av 1800-talet, hävdade att det är i naturen som vi kan förstå Gud.27 Detta hävdande 

stod i kontrast mot den akademiska uppfattningen att historiemåleriet var det som bäst 

uttryckte människans djupaste ideal.28 Men även om landskapsmåleriet fortfarande stod 

relativt lågt i kurs hos Konstakademien under första hälften av 1800-talet så älskade samtiden 

det. Det var landskapsbilder som hängde i borgerskapets och adelns salonger infattade i tunga 

guldramar. I Konstakademiens samlingar från 1700-talet finns flera ”sydda tavlor” av kvinnor 

i form av broderade landskap som ställdes ut offentligt på Konstakademiens utställningar.29 

Trots Konstakademiens negativa inställning till landskapsbilder ställde amatörer ut sina verk 

där fram till mitten av 1800-talet. Kanske just på grund av att de var gjorda av amatörer och 

inte representerade de elever som gick på Konstakademien. 

     De professionella landskapsmålarna ville ta sig upp i den akademiska hierarkin och 

konkurrera med historiemåleriet. Man ville skildra olika vädertyper och geografisk särart och 

kartlägga den egna nationens natur. Få konstnärer arbetade fram till 1870/80-talet enbart 

utomhus utan man gjorde skisser och studier utomhus men det var i ateljén verket 

fullbordades.30 Konstnären skulle inte slaviskt måla av naturen, det skulle vara detsamma som 

att avsäga sig den så högt värderade konstnärliga friheten.31 Konstnärerna utforskade och 

                                                
26 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro (katalogredaktion), Från Amalia Lindegren till Julia Beck, 
kvinnliga konstnärer på Konstakademien 1847-1872 (Stockholm: Kungliga Akademien för de fria konsterna & 
författarna, 1997), s 12 
27 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige (Lund: Signum, 
2004), s 98 
28 Se vidare: Görts, Maria, Det sköna i verklighetens värld, akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 
1800-talet (diss) (Bjärnum: Typsnittsarna Prepress AB, 1999), s 98 
29 Anna Lena Lindberg, ”Den broderande konstnären, Om genre, konstnärskap och kön” i Göransson, Anita 
(red.), Sekelskiften och kön, Strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900, 2000 (Stockholm: 
Bokförlaget Prisma, 2000), s 157, 162 
30 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 98, 101 
31 Gunnarsson, Torsten, Friluftsmåleri före friluftsmåleriet, s 43 
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skildrade naturens stämningar som paralleller till människans inre. Idéer som stämde överens 

med romantikens ideal, där människa och andliga krafter kunde mötas.32 

     Efter utställningen Nordisk konst i Stockholm 1850 kom dessa ideal att slå igenom. 

Utställningen inspirerade de yngre konstnärerna som, menar fil. Dr Ad. Anderberg i Svenska 

folket genom tiderna vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder (1939), hade tröttnat på 

klassicistiska figurkompositioner och stilla landskap.33 

 

Landskapet som motiv hade tidigare inte givits något större utrymme i undervisningen på 

Konstakademien men 1857 inrättade Edvard Bergh en landskapsskola där det ingick att 

teckna efter naturen. Man gjorde exkursioner till Gripsholmstrakten och enligt bevarade 

skissböcker var det ensamma trädet ett populärt motiv.34 Motiven kunde också utgöras av 

mariner, stadsvyer, arkitektur och natur i form av forsar, sjöar, skogspartier och dalgångar.  

 

 

3. De kvinnliga konstnärernas roll i samtiden 
Under 1800-talet stod en kvinna under sin fars och sedan under sin mans förmyndarskap. 

1858 blev en ogift kvinna myndig vid tjugofem års ålder om hon ansökte om detta i domstol. 

Hon hade ingen laglig rätt att själv besluta om hon ville gifta sig eller med vem och det var 

först 1872 som denna lag togs bort. Men en myndig kvinna blev åter omyndig när hon gifte 

sig. Det var inte förrän 1921 som en gift kvinna förblev myndig och mannens målsmanskap 

över hustrun togs bort. För att en kvinna under 1800-talet skulle ha en möjlighet att få sin vilja 

igenom var hon alltså beroende av en god relation till sin förmyndare.35 
     Problemet för de flesta kvinnliga konstnärerna var att kombinera konstnärskapet och 

familjelivet. Man och barn krävde uppoffringar och engagemang och de sociala krav som 

ställdes på hustrun ledde oftast till att konstnärskapet fick prioriteras bort. Eva-Lena 

Bengtsson och Barbro Werkmäster har i sin bok Från Amalia Lindegren till Julia Beck, 

kvinnliga konstnärer på Konstakademien 1847-1872 (1997) undersökt kvinnliga konstnärers 

möjligheter och begränsningar under 1800-talet. Enligt deras undersökning var endast tre 

kvinnliga konstnärer, Jeanette Holmlund, Lea Lundgren och Adelaide Valerius, verksamma i 
                                                
32 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 104 
33 Anderberg, fil. dr Ad., ”Düsseldorfskolan och Karl XV:s konstnärskrets” i Wrangel, Ewert (red.), Svenska 
folket genom tiderna, vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder, Nionde bandet, Vid 1800-talets mitt 
(Malmö: Tidskriftsförlaget Allhem A.-B., 1939), s 326 
34 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Från Amalia Lindegren till Julia Beck, kvinnliga konstnärer 
på Konstakademien 1847-1872, s 82 
35 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 15-18  
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Sverige vid mitten av århundradet gifta.36 Av de kvinnliga konstnärer som var inskrivna på 

Konstakademien mellan 1864-1974 var 16 gifta av 48 totalt. Allstå var mer än hälften ogifta. 

Den huvudsakliga sysselsättningen för nästan hälften av de ogifta kvinnorna var fri 

konstnärlig verksamhet, 14 av totalt 32. Av de gifta var det endast en som hade fri konstnärlig 

verksamhet som huvudsyssla under samma period.37 Nio av de gifta kvinnorna hade fri 

konstnärlig verksamhet med stöd av annan verksamhet medan sex av de gifta kvinnornas 

huvudsakliga verksamhet var av helt annan art, resten finns det inget dokumenterat för. Fyra 

av de gifta kvinnorna var gifta med en konstnär.38 Många av de kvinnliga eleverna verkade 

inte vara inställda på att göra en karriär i yrket i samma grad som männen. I allmänhet tycks 

de ha nöjt sig med att sälja för sitt levebröd eller som gift utöva sin konst på fritiden. De gifta 

konstnärerna var inte tvungna att arbeta för sin försörjning i samma grad som en ogift. 

Utanför det konstnärliga området var den dominerande verksamheten hushållsarbete.39  

     Dessa siffror kan tolkas på olika sätt men det ligger nära till hands att fundera över de 

kvinnliga konstnärernas ambitioner och vad de var villiga att och kunde offra för sin karriär, 

med tanke på hur viktigt äktenskapet och förväntningarna på en kvinna var vid denna tid. De 

flesta av de kvinnliga eleverna gifte sig inte, de ville helt enkelt inte riskera sitt konstnärskap.  

 

 

Utbildning och resor 
1864 öppnade Konstakademien en målar- och bildhuggarskola för kvinnor. Men redan 1824 

hade två systrar i Stockholm vid namn Wåhlin skickat en skrivelse till Konstakademien 

angående undervisning för kvinnor. Då hade deras begäran avslagits med förklaringen 

”bristande resurser”. En kvinnlig avdelning måste hållas avskild från den manliga och 

medförde därför extra kostnader för utbyggnad och fler lärare. Att kvinnor och män inte fick 

studera tillsammans var något som styrelsen var helt enig om och inget fick tas från det som 

redan fanns, det vill säga de befintliga lokalerna fick inte röras, alltså skulle en utbyggnad 

vara nödvändig. 1847 gjorde dock Konstakademien ett undantag, tre kvinnor tilläts att delta i 

vissa delar av undervisningen som extraelever, Amalia Lindegren, Lea Lundgren och Jeanette 

Holmlund. Men det är oklart hur många extraelever Konstakademien tog in och vilka de var 

                                                
36 Av hur många totalt framgår inte. Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Från Amalia Lindegren till 
Julia Beck, kvinnliga konstnärer på Konstakademien 1847-1872, s 87 
37 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet (diss) (Uppsala: Institutionen för konstvetenskap vid 
Uppsala universitet, 1982), s 131, 133 
38 Ibid., s 131-132 
39 Ibid., s 73, 101 



 15 

eftersom få skrevs in i protokollen.40 Anledningen till utformandet av Konstakademiens 

avdelning för kvinnor berodde på uppmärksammandet av framgångsrika kvinnliga konstnärer 

utomlands. Men även den svenska konstnären Amalia Lindegren väckte stor uppmärksamhet 

och staten köpte målningen Söndagsafton i en dalstuga (Bild nr 4.) av henne 1860. Att 

kvinnor också kunde ha en stor konstnärlig talang och uppskattas för sitt måleri gick inte 

längre att ignorera.41 

     ”Fruntimmers-Afdelningen”, som avdelningen för kvinnor på Konstakademien kom att 

kallas, gav äntligen kvinnor en möjlighet till en kostnadsfri högre utbildning. Detta innebar 

också att de kvinnliga konstnärerna förflyttades från den privata till den offentliga sfären. 

Från att ha fått privat undervisning i hemmet eller i en konstnärs ateljé till att få ta del av den 

statliga eftertraktade skolningen. Undervisningen av kvinnor skulle dock ske i särskilda 

lokaler och vara helt skild från den övriga undervisningsverksamheten.42     

     Utställningsmöjligheterna under 1800-talet var begränsade, en av orsakerna var bristen på 

bra utställningslokaler. I Stockholm var det främst Konstakademien som anordnade 

jurybedömda utställningar och där kunde även kvinnliga konstnärer delta. Men de kvinnliga 

konstnärerna hade svårare att nå ut till en publik. De möttes ofta av nedlåtande kritik och fick 

de sämsta placeringarna på utställningar.43 Därför var konstföreningarna ett viktigt forum för 

kvinnliga konstnärer, här var de med från början och fick möjlighet att visa upp sin konst.44 

Den första konstföreningen i Sverige var Stockholms konstförening som grundades 1832. 

 

Fram till 1864 var konstnärsyrket förbjudet, med några få undantag, för kvinnor i Sverige.45 

Kvinnor höll sig och hölls på en amatörmässig nivå och hade oftast konsten som en 

fritidssysselsättning. De kriterier som krävdes för att kallas professionell konstnär var att man 

valde den offentliga scenen, det vill säga deltog i utställningsverksamheten, sökte eventuella 

stipendier, fortbildade sig och uppfattade sig själv som konstnär. Dessa kriterier var inte lätta 

att uppfylla som kvinna när man inte hade tillgång till den statliga utbildningen och samma 

möjligheter som männen. För att bli en mer etablerad konstnär skulle man delta i mer 

                                                
40 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Från Amalia Lindegren till Julia Beck, kvinnliga konstnärer 
på Konstakademien 1847-1872, s 51, 55 
41 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, En undersökning av elever vid konstakademien, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 29-31 
42 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Från Amalia Lindegren till Julia Beck, kvinnliga konstnärer 
på Konstakademien 1847-1872, s 51-52 
43 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 74, 99-100 
44 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Från Amalia Lindegren till Julia Beck, kvinnliga konstnärer 
på Konstakademien 1847-1872, s 12 
45 Anna-Lena Lindberg, ”Den broderande konstnären, Om genre, konstnärskap och kön”, s 157 
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prestigefyllda utställningar, visas utomlands, bli porträtterad i tidskrifter och tidningar samt 

bli omskriven i samtida historiska översikter.46 Så oavsett konstnärlig förmåga och skicklighet 

hade en kvinna mindre chans att lyckas som professionell konstnär på grund av de saker hon 

förvägrades. Eftersom kvinnliga konstnärer systematiskt blivit bortskrivna ur historien kan 

ingen av dem räknats som professionella enligt de kriterier som gällde.  

     Många konstnärer sökte sig utomlands för vidare studier, något som även kvinnliga 

konstnärer började göra. De flesta av de kvinnliga eleverna på Konstakademien reste efter 

utbildningen utomlands för vidare studier.47 De kvinnor som sökte sig utomlands var de som 

strävade efter att helt ägna sig åt måleriet och sitt konstnärskap.48 Men om de gifte sig blev 

det i praktiken oftast ändå inte så.  

 

 

Historieskrivningen 
Düsseldorfmåleriet innefattade både genre- och landskapsmåleri så att en konstnär som var i 

Düsseldorf var nödvändigtvis inte landskapsmålare. I Svenska folket genom tiderna, vårt 

lands kulturhistoria i skildringar och bilder finns ett kapitel som behandlar just 

düsseldorfskolan. Fil. Dr Ad. Anderberg skriver: ”Amalia Lindegren är ett av de få 

kvinnonamn av betydelse, vi påträffa inom denna konstnärskrets”.49 Bland landskapsmålarna 

finns inte en enda kvinna representerad. Orsaken, menar Anderberg, är att konstnärskapet inte 

ansågs vara något för kvinnor och bristen på utbildningsmöjligheter. Men det är ordvalet ”av 

betydelse” som gör det möjligt att fundera kring vilka dessa andra kvinnor var, som inte var 

av betydelse, som han lämnat ute. Kontrasten mellan hur kvinnor och män beskrevs 

synliggörs när Nordensvan beskriver Marcus Larsson som ”det otyglade geniet”.50 Att 

Larssons konst ”uppbars af en storartad virtuositet och af den djärfvaste fantasi” och han ”tar 

ytterst lätt intryck”.51 Nordensvan är inte blygsam i sin beskrivning av Larssons konst och 

Larsson själv beskrivs som ett geni. Detta kan sättas i kontrast till vad Hjalmar Cassel skriver 

om landskapsmålaren Josefina Holmlund i veckotidningen Idun 1897: 

”Särdeles noggrann i teckningen och känslig för perspektivets riktighet / … /Josefina 
Holmlunds konstnärslynne är besläktat med turistens. Hon har samma friska och hurtiga syn 

                                                
46 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Från Amalia Lindegren till Julia Beck, kvinnliga konstnärer 
på Konstakademien 1847-1872, s 76 
47 Ibid., s 62 
48 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 49-50 
49 Anderberg, fil. dr Ad. ”Düsseldorfskolan och Karl XV:s konstnärskrets”, s 338 
50 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, s 466 
51 Ibid., s 474 
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på lifvet. Hon uppsöker liksom han det slags natur, som är mest ägnad att imponera eller att 
upplifva. Hon saknar emellertid ingalunda sinne för det som man skulle kunna kalla naturens 
finesser.”52 

 

Det Cassel skriver om Holmlund är absolut inte negativt eller nedlåtande, tvärtom. Han verkar 

uppriktigt imponerad av Holmlunds konst. Men sätter man detta i kontrast till vad 

Nordensvan skrev om Larsson blir det väldigt tamt. Holmlunds måleri beskrivs som 

”noggrant” och ”känsligt” och att hon har en ”frisk” och ”hurtig” syn på livet. Att Holmlund 

jämförs med turisten snarare än som geni som i Larssons fall är också belysande. Holmlund 

var ju inte lika känd som Larsson som var en av de mest uppskattade landskapsmålarna i sin 

tid. Givetvis finns det gott om mindre kända manliga konstnärer som inte beskrivs med 

samma entusiasm. En del beskrivs även i väldigt nedlåtande termer, Nordensvan tar upp 

många.53 Däremot tar han inte med mindre kända kvinnliga konstnärer över huvud taget. Men 

vad skriver han om andra kvinnor som var erkända och stora konstnärer i Sverige vid denna 

tid? Genremålaren Amalia Lindegren är oftast den enda kvinnliga konstnär som nämns i 

samband med düsseldorfskolan. Nordensvan skriver om Lindegren att hon målade ”med godt 

hjärta, med mildt älskvärd sympati och gladt lynne”. 54 Lindegren målade mest motiv från 

hemmet, barn och gamla. Kanske det inte var passande med ord som ”storartad” att beskriva 

den här typen av bilder som det var med landskapsbilder. Nordensvan skriver vidare om 

Lindegren: 

”Amalia Lindegrens konst var just af det slag, som gör en konstnär populär. Det fordras ingen 
konstnärlig uppfostran för att glädjas åt en målning, som visar fram ett skälmskt barnansikte, 
eller för att uppfatta ett osökt, åskådligt uttryck för en oreflekterad känsla. / … / I förmågan att 
på ett osökt sätt gestalta den hvardagliga verkligheten poetisk, att få fram det vinnande, det 
vackra i hvardagsmänniskors känslovärld stod hon öfver flertalet af sina samtida landsmän.”55 

 

Nordensvan menade alltså att det inte behövdes någon större kunskap om konst för att man 

skulle kunna uppskatta Lindegrens konst. Det kan tolkas negativt eller som att han tycker att 

hennes konst är banal. Däremot menar Nordensvan att Lindegren gjorde det bättre än många 

av sina manliga kolleger inom samma motivgenre. För att uppskatta genremåleriet krävdes 

alltså inte så stor kunskap av betraktaren. Om landskapsmåleriet skriver Nordensvan: 

                                                
52 Cassel, Hjalmar, ”Josefina Holmlund” artikel i Idun, Praktisk veckotidning för kvinnan och hemmet, 
(Stockholm: 26 februari 1897, nr 8), s 1-2 
53 Konstnären Carlo Plagemanns konst beskrivs av Nordensvan som ”kallt och glatt, där fattas naiv känsla och 
där fattas kropp” (s 451), Även Karl XV beskriver Nordensvan som en konstnär som aldrig nådde över 
amatörens nivå, men det berodde inte på bristande talang, menade Nordensvan, utan på grund av tidsbrist (s 
407). 
54 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, s 463 
55 Ibid., s 464-465 
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”Det söta och det mjäkiga i många düsseldorfska familjetaflor och idealtyper får sin motvikt i 
den satiriska genrebilden / … / och ännu mera i den lefnadsduktiga landskapskonst, som söker 
sina motiv vid kusten, vid hafvet”56 

 
Nordensvan verkar uppskatta landskapsmåleriet mer än genremåleriet om man ska tolka orden 

”söta” och ”mjäkiga” som nedvärderande. Mjäkig är ju synonymt med mesig eller pjoskig 

enligt Svenska Akademiens ordlista (2006). Nordensvan skrev detta 1892, tjugo år efter att 

düsseldorfskolan var som störst, så vad man ansåg om genremåleriet jämfört med landskaps- 

måleriet under den tiden kan skilja sig från Nordensvans uppfattning. Kanske kan man också 

tolka det som att Nordensvans negativa uppfattning var i takt med tiden. 

 

 

4. Kvinnliga landskapsmålare 
De vanligaste motiven för kvinnliga konstnärer inskrivna på Konstakademien 1864-1874 var 

porträtt, tätt följt av genre, stilleben, interiör, djur, blommor och sagomotiv. Mer än hälften 

ägnade sig åt något av dessa motiv. Landskap var inte lika vanligt. Av totalt 44 kvinnliga 

konstnärer ägnade sig fem åt landskap, mariner, stadsvyer eller arkitektur. Medan landskap 

tillsammans med mariner, stadsvyer och arkitektur dominerade hos de manliga konstnärerna 

under samma period. 40 % av männen ägnade sig åt landskapsmåleri.57 

     En svensk kvinnlig konstnär som under början av 1800-talet målade landskap var Jeanette 

Åkerman (1798-1859). Åkerman var privatelev hos landskapsmålaren Fredric Werner och 

åtminstone ett av hennes verk finns idag på Nationalmuseum, Landskap från Rosendal (Bild 

nr 5.) från 1819, totalt känner man till ett halvdussin verk av henne. Fem av hennes målningar 

finns idag på Rosendals slott men endast en är signerad och daterad.58  

 

Carl Johan Fahlcrantz som i början av århundradet fram till slutet av 1840-talet var den störste 

svenske landskapsmålaren inspirerade många konstnärer. Två av Fahlcrantz elever var 

kvinnor, Anna Maria Limnell och Eveline Stading (Bild nr 6.). Både Åkerman och Stading 

lämnade Sverige och flyttade till Dresden, förmodligen någon gång på 1820-talet, där den 

norske landskapsmålaren Dahl var verksam. Dahl som ju var en av konstnärerna på 

                                                
56 Ibid., s 341 
57 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 64, 130 
58 Olsson, Bror, ”Åkerman, Jeanna (Jeanette) Elisabeth” i Svenskt konstnärslexikon, femte bandet (Malmö: 
Allhems förlag, 1967), s 776-777 
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utställningen Nordisk konst, ägnade sig åt studier i naturen i mycket högre grad än 

Fahlcrantz.59 Stading ställde ut två av sina målningar på Konstakademien 1813.  

 

 

Josefina Holmlund 1827-1905  
Josefina Holmlunds mor, Johanna Torsslow, kom från en artistfamilj och hennes far, Nils 

Holmlund, var en hårt arbetande kryddhandlare som från nästan ingenting byggt upp en 

förmögenhet. Att Josefina Holmlund blev konstnär var inget som familjen ansåg märkligt. 

Även hennes syster Jeanette var konstnär.60 Jeanette var med Amalia Lindegren och Lea 

Lundgren de första kvinnliga extraelever som tilläts följa undervisningen i Antikskolan på 

Konstakademien läsåret 1847/48. Hon ägnade sig mest åt människor i sin konst medan 

Josefina till största delen målade nordiska landskap. Holmlund var konsekvent i sina 

motivval, det är landskapsmotiven som dominerar, men hon provade gärna olika 

uttryckssätt. Hon kunde måla idylliska vyer, dramatiska vildmarkslandskap, kontrastrika 

skogsscener och även interiörer.61 Under 1850-talet utbildade Holmlund sig till 

”målarinna” i Stockholm där hon tog lektioner hos landskapsmålaren Theodor Billing och 

på Konstakademien, där hon troligen var extraelev, för Edvard Bergh. Hon ställde även 

under denna tid ut flera av sina målningar på Konstakademiens utställningar. På 1860-talet 

var Holmlund elev på Slöjdskolan.62 Att kvinnliga konstnärer studerade både på 

Konstakademien och Slöjdskolan var vanligt. Tydligen gick många även parallellt på de 

två skolorna. Till Slöjdskolan sökte man terminsvis, kurserna var korta och det fanns 

också söndags- och kvällsundervisning, därför var det möjligt att läsa på de två skolorna 

samtidigt. Varför så många akademielever tog lektioner på Slöjdskolan finns det inga 

säkra uppgifter om. Men där kunde man gå kurser i trä- och metallgravyr vilket direkt 

ledde till arbete som gravör eller xylograf. Även redan etablerade konstnärer som Elise 

Brandt och Bertha Valerius gick på Slöjdskolan, de skrev då in sig som artister.63 

Slöjdskolan fungerade förmodligen som ett komplement för många elever på 

Konstakademien. Där fick man kontakt med andra kvinnliga konstnärer och kunde läsa 

                                                
59 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 98-100 
60 Systern Jeanette nämns ibland som Johanna i böcker och artiklar. Jag har utgått ifrån att det är en och samma 
person eftersom hon alltid nämns tillsammans med maken Nils Björnsson Möller. Jag har dock valt att kalla 
henne Jeanette på grund av att mamman hette Johanna och jag inte vill att de ska blandas ihop.  
61 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 139-143 
62 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Från Amalia Lindegren till Julia Beck, kvinnliga konstnärer 
på Konstakademien 1847-1872, s 96 
63 Ibid., s 58-60 



 20 

kurser i språk som kunde vara en fördjupning för att bli lärare. Det kan även ha varit så att 

kvinnorna ville gardera och fördjupa sig så mycket som möjligt för att ha en chans i 

yrkeslivet och kunna konkurrera med männen.  

 

1863 åkte Holmlund till Düsseldorf där hon bodde hos sin syster Jeanette och dennes man 

landskapsmålaren Nils Björnsson Möller. Tydligen påverkades Holmlund starkt av sin 

svågers måleri som i sin tur inspirerades av Hans Gude. 1870 och 1877 reste hon till Norge 

där hon målade många bilder med norska landskapsmotiv.64 Men det var inte bara svenska 

och norska motiv som Holmlund målade utan även finska och holländska. Holmlund gjorde 

många studieresor, framförallt i Skandinavien, som tydligen var viktiga för henne. Den 

direkta kontakten med naturen spelade stor roll. Hur mycket hon färdigställde utomhus eller i 

ateljén framgår inte. Men düsseldorfskolans tradition att färdigställa verket i ateljén ersattes 

av det franskinspirerade friluftsmåleriet på 1870-talet. Även Holmlund påverkades av de nya 

strömningarna under slutet av 1800-talet och düsseldorfskolans typiska stil mattades av mer 

och mer i hennes måleri, men kom aldrig att försvinna helt.65  

 

Hjalmar Cassel skrev en artikel om Holmlund i veckotidningen Idun 1897 och där kan man 

läsa om hur uppskattad hon var i sin samtid. Han skriver om Holmlund som ”en af vårt lands 

främsta konstnärinnor”.66 Holmlund uppskattades också av publiken och sålde bra, hon 

lämnade en stor produktion efter sig, ändå förekommer hon sällan i historieskrivingen.67 

Enligt Cassel gav hon tydligen bort en hel del av sin konst, som i samma artikel skriver:  

”Frikostig och vänsäll, har konstnärinnan alltid funnit stort nöje i att bortskänka målningar, 
ofta af betydligt värde, och tack vare sin flit är hon, oaktadt de talrika beställningarna, ofta i 
tillfälle att utöfva denna vackra art af frikostighet.”68 

Att Cassel skriver ”ofta av betydligt värde” visar också på att hon var uppskattad och 

kunde ta bra betalt för sina verk. Med tanke på faderns förmögenhet kanske hon inte heller 

behövde sälja för sitt uppehälle och fortsatte att måla under hela sitt liv. Cassel skriver 

vidare att hon målar ”synnerligen raskt och är, tack vare en högt uppdrifven teknik, i stånd 

att ävfen nu på sin ålderdom utföra ett mycket aktningsvärt årligt arbete”.69 Holmlund 

                                                
64 Rönnow, Sixten, ”Holmlund, Josephina” i Svenskt konstnärslexikon, tredje bandet (Malmö: Allhems förlag, 
1957), s 179-180 
65 Cassel, Hjalmar, ”Josefina Holmlund”, Idun, 1897, nr 8, s 1-2 
66 Ibid., s 1 
67 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 139-143 
68 Cassel, Hjalmar, ”Josefina Holmlund”, Idun, 1897 nr 8, s 2 
69 Ibid., s 1 
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gifte sig aldrig, om det var ett medvetet val eller inte har jag inte lyckats ta reda på men 

utan en familj att ta hand om var det lättare för en kvinna att kunna ägna sig helt och fullt 

åt sitt konstnärskap vilket Holmlund tycks ha gjort. Men även hennes gifta syster Jeanette 

verkar ha varit en erkänd och aktiv konstnär och hennes make tycks också ha accepterat 

sin hustrus val av yrkesutövning.70 Cassel skriver i samma artikel om systern: ”den på sin 

tid kända och högt värderade genre-målarinnan”.71 Däremot nämns hon aldrig, varken då 

eller nu, i litteraturen på egen hand utan sin mans namn. Men Jeanettes liv som mor hade 

konsekvenser, hon dog vid 47 års ålder som en följd av slitsamt barnafödande.72  

Holmlund är den enda kvinnliga konstnär som representerar det düsseldorfska landskaps- 

måleriet vid mitten av 1800-talet i den nyare litteraturen. Och det är först i litteratur från 

2000-talet som hon omnämns. 
  
 
 
Pamela Noréus 1817-1892 
Pamela Clementine Noréus far, Olof Noréus, var läkare och professor och hennes mor, Maria 

Wilhelmina Krafft, var miniatyrmålare.73 Modern var dotter till hovmålaren Per Krafft d.ä. 

som var verksam under 1700-talet och även hennes bror Per Krafft d.y. var konstnär.74 Det 

faktum att hennes mor ägnade sig åt konst kan ha haft betydelse för Noréus yrkesval. Det var i 

alla fall inget främmande för familjen att en kvinna kunde ägna sig åt konst. Jag har inte hittat 

något belägg för att Noréus skulle ha studerat på Konstakademien, hon kan ha varit en av de 

extraeleverna som aldrig skrevs in i något protokoll. Enligt Svenskt konstnärslexikon (1961) 

var Noréus målarinna, tecknare och lärarinna. Det faktum att hon var lärarinna tyder på att 

hon haft någon form av utbildning. Det framgår dock inte om hon var teckningslärarinna. 

Som teckningslärarinna hade de flesta studerat på Konstakademien eller Slöjdskolan. Jag har 

heller inte hittat några belägg för att Noréus skulle ha studerat i Düsseldorf men hon 

anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet och därför har jag valt att ta med henne. 

Noréus var elev till landskapsmålaren Theodor Billing, precis som Holmlund, och hörde 

senare till Marcus Larsson elever på målarskolan i Flenshult. Larsson startade sin målarskola i 

                                                
70 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 142 
71 Cassel, Hjalmar, ”Josefina Holmlund”, Idun, 1897, nr 8, s 1 
72 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 142 
73 Liljegren, Eva, ”Noréus, Pamela Clementine”, Svenskt konstnärslexikon, fjärde bandet (Malmö: Allhems 
förlag, 1961), s 261 
74 Nisser, Wilhelm, ”Krafft, Per d.ä.”, Svenskt konstnärslexikon, tredje bandet, s 398, 400 



 22 

Småland 1857 och hans avsikt var att inrätta en nordisk skola för landskapsmålare.75 Det var 

dock inte många som sökte sig till skolan. Axel Gauffin skriver i Marcus Larson, ett svenskt 

geni, 1943, om Larssons målarskola:  

”Några elever infunno sig visserligen / … / en fröken Pamela Noraeus som av Gustaf Enell 
beskrives som fylld av hänförelse för sin lärare. Hon var en medelålders dam med kortklippt, 
burrigt artisthår som på sitt eget sätt demonstrerade konstnärens överlägsenhet gent emot andra 
varelser.”76 

Med hennes överlägsenhet syftar Gauffin på när Noréus oinbjuden gick in i böndernas 

stugor när de var ute på åkern och möblerade om för att sedan teckna av. Gauffin skriver 

att ”ingen av eleverna torde hava varit någon större begåvning och undervisningen bedrevs 

ej heller på bästa sätt”.77 Att en konstnär kunde uppföra sig på ett överlägset sätt var inget 

ovanligt. Larsson beskrivs ofta som ”det otyglade geniet” och var enligt Nordensvan 

framfusig, skrytsam, storordig och ”hvad han med all säkerhet var, det var ett stort 

original”.78 Larssons beteende ursäktades på grund av hans genialitet. Gauffin menade att 

Larsson ”skröt ju med snillets rätt”.79 Noréus uppträdande ursäktas inte med det målande 

geniets rättigheter utan att hon på ”eget sätt” demonstrerade konstnärens överlägsenhet. 

Att Gauffin nämner Noréus kortklippta burriga hår är intressant. Hade han nämnt håret om 

det varit långt?  

 

Noréus deltog i en del samlingsutställningar, anordnade av bland annat Konstnärsgillet i 

Stockholm 1851, Konstföreningen i Östergötland 1861 samt Dalarnas och Norrlands 

konstföreningar i Gävle 1864.80 Konstföreningarna verkar ha varit en möjlighet för Noréus att 

ställa ut sin konst. Hon är även representerad på Nationalmuseum med en teckning, Interiör 

av en ruin, årtal okänt. 

 

 

5. Landskapsmåleriets betydelse för kvinnliga konstnärer 
En del motiv, som stilleben och porträtt, har traditionellt varit populära hos kvinnliga 

konstnärer, medan männen lagt beslag på högre värderade motivkategorier som till exempel 

                                                
75 Jungstedt, Sigurd, Marcus Larsson, minnesruna och katalog med anledning av 100-årsdagen (Östgöta 
Konstförenings årsbok 1925, Linköping: 1925), s 33 
76 Gauffin, Axel, Marcus Larsson, ett svenskt geni (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1943), s 152 
77 Ibid., s 152 
78 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i det nittonde århundradet, s 466-467 
79 Gauffin, Axel, Marcus Larson, ett svenskt geni, s 98 
80 Liljegren, Eva, ”Noréus, Pamela Clementine”, Svenskt konstnärslexikon, fjärde bandet, s 261 
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historiemåleriet. Enligt Ingrid Ingelmans undersökning var landskapsmotivet inte 

dominerande bland kvinnliga elever inskrivna på Konstakademien mellan 1864-1874. Men 

åren 1875-1924 blir landskapet som motiv allt vanligare bland de kvinnliga eleverna, även om 

det inte kan jämföras med porträttmåleriets popularitet.81 Vilket förmodligen berodde på 

kvinnornas ökade frihet och möjligheter att resa. Däremot innebar inte landskapsmåleriet att 

konstnären behövde se och återge ett faktiskt landskap men utomhusstudier var ändå en viktig 

del i landskapsmåleriet.  

     Att porträtt, interiör, blommor och djur var vanliga motiv bland kvinnliga konstnärer kan 

också höra samman med kvinnans roll i hemmet. Griselda Pollock diskuterar i sin text ”Det 

moderna och kvinnlighetens rum” (1988) hur kvinnliga impressionistiska konstnärers verk 

skiljde sig från de manliga konstnärernas. Hon tar upp rummen som skildras i målningarna 

som ett exempel, där kvinnorna oftast skildrade hemmiljöer och privata trädgårdar medan 

männen skildrade det offentliga som barer, stadsmiljö och teater. Pollock skriver: 

”För kvinnliga konstnärer var en rad platser och ämnen stängda, medan de var öppna för 
manliga kolleger som kunde röra sig fritt bland män och kvinnor i gatornas socialt flytande 
offentliga värld”82 
 

Som ansvarig för barn och hem var kvinnorna ofta bundna till hemmet och därför låg det 

förmodligen nära till hands att också skildra det. Majoriteten av de kvinnliga konstnärerna 

som studerade i Düsseldorf ägnade sig åt genremåleri, som skildringar av familjelivet, vilket 

också tycks ha varit mer accepterat än landskapsmåleri. Även om måleriet vid mitten av 1800-

talet till största del utfördes i ateljén oavsett om det rörde sig om skildringar av familjelivet 

eller landskapsmåleri så var studier utomhus vanliga. Josefina Holmlund gjorde många resor, 

bland annat till Norge, för att måla. Cassel skriver om Holmlund:  

”Tack vare ett hurtigt, ungdomligt lynne och en för hennes ålder ganska ovanlig vigör, har hon 
alltjämt kunnat fortsätta de kära studieresorna, hvilka för den sanne landskapsmålaren utgöra 
själfva umgänget med naturen, ur hvilken konstnärsingifvelsen söker sin näring.”83 

 

Detta skrevs när friluftsmåleriet slagit igenom och att Cassel vid denna tid skriver om hur 

viktiga utomhusstudier var för landskapsmålare är självklart. Men tydligen hade studier 

utomhus alltid varit viktiga för Holmlund som började sin konstnärsbana på 1850-talet.  

                                                
81 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever inskrivna vid Konstakademin, 
inskrivna 1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 130 
82 Pollock, Griselda, ”Det moderna och kvinnlighetens rum” (1988) i Lindberg, Anna Lena (red), Konst, kön och 
blick, feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism (Stockholm: Norstedts Förlag AB, 1995), s 
173 
83 Cassel, Hjalmar, ”Josefina Holmlund”, Idun, 1897, nr 8, s 1 
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I och med det nya intresse för naturen som kom på 1700- och 1800-talet kom också högre 

krav på en mer naturalistisk återgivning. Oljestudier utomhus skulle fånga landskapets 

helhetston och framförallt himlens betydelse för helheten. Man gjorde ofta flera studier av 

samma motiv vid olika tidpunkter på dagen. I ateljén var studien sedan det främsta medlet för 

att garantera bildens sanningsenlighet när konstnären inte längre hade tillgång till motivet.84 

Att studier utomhus, utanför hemmet, var viktiga för landskapsmotiv kan alltså ha varit en 

orsak till att så få kvinnor ägnade sig åt detta. Eftersom kvinnor inte hade samma möjligheter 

som männen att röra sig fritt i den offentliga världen. Ingelman menar i sin undersökning att 

det faktum att det inte ansågs passande för en kvinna att sitta ute i naturen och måla, 

framförallt inte ensam, kan ha varit en bidragande orsak till att så få kvinnliga konstnärer 

ägnade sig åt landskapsmåleri. Under studietiden arbetade eleverna i grupp utomhus men efter 

avslutade studier var man hänvisad till att arbeta ensam.85 Något som i praktiken inte var 

möjligt för kvinnorna.  

 

Landskapet som motiv var inte som historiemåleriet utpräglat manligt. Landskapsmåleriet var 

ju väldigt populärt bland kvinnliga amatörkonstnärer i början av århundradet. Så det handlade 

inte om att man uppfattade själva landskapet som en manlig domän. Den här typen av 

landskapsmåleri, där naturen var huvudmotiv, var ju relativt nytt och det kunde vara en chans 

för kvinnor att få ta del av det utan att göra anspråk på männens motivområde. I 

landskapsmåleriet förväntades det inte heller förekomma några nakna människor vilket 

innebar att kvinnorna inte behövde få lida för det som utbildningssystemet förvägrade dem, 

det vill säga anatomistudier. Ändå, eller just på grund av detta, tycks det vara påfallande få 

kvinnliga konstnärer som ägnade sig åt landskapsmåleri vid mitten av 1800-talet.  

     Ett exempel på en kvinnlig landskapsmålare, som var verksam i början av 1800-talet, är 

Eveline Stading. Hon ägnade sig till en början åt att kopiera äldre verk av bland annat 

Salvator Rosa, Domenico Zampieri, Nicolaes Berchem, Carl Peter Hillerström och Carl Johan 

Fahlcrantz. Egna landskapstolkningar började hon tydligen inte med förrän 1820, vid 33 års 

ålder, då hon ställde ut Landskap, första försöket efter naturen. Hennes målningar fick 

berömmande kritik och prins Oskar köpte två målningar 1824.86 Stading uppskattades för sitt 

mod att som kvinna studera utomlands och ta konsten på fullt allvar och deltog i många 

                                                
84 Gunnarsson, Torsten, Friluftsmåleri före friluftsmåleriet, s 52 
85 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 65 
86 Olvång, Bengt, ”Stading, Eveline”, Svenskt konstnärslexikon, femte bandet, s 236 
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utställningar.87 Stading förblev ogift. På 1700-talet var kopiering av andra konstnärers verk 

accepterat men med romantiken kom högre krav på konstnärens originalitet. Konstnären 

Verner Holmberg skrev 1853 att naturen ”bör vara läromästarinnan, man bör icke kopiera 

taflor”.88 Kopiering ansågs som en passiv handlig och osjälvständig imitation, det användes 

endast som pedagogisk metod på Konstakademien.89 För Stading fanns ingen möjlighet att 

utbilda sig där. För henne kan kopierandet varit ett sätt att lära genom andra konstnärers verk. 

Det hon blev uppskattad för senare var ju sina egna tolkningar av naturen.  

     De kvinnliga landskapsmålarna jag stöter på nämns nästan alltid med sina lärare. Det är 

kanske inte så märkligt med tanke på att den enda undervisningen de flesta kvinnorna kunde 

få var privat. I de flesta fall jämförs de också med sina lärare, som alltid var män. Josefina 

Holmlund var elev till Theodor Billing, Edvard Berg och senare Nils Björnsson Möller som 

hon skulle ha tagit mycket intryck av och ”rönte påverkan av hans landskapsstil”.90 Pamela 

Noréus var också elev till Billing och senare Marcus Larsson som hon tydligen inspirerades 

mycket av och ”kopierade efter honom”.91 Eveline Stading var elev till Fahlcrantz ”utan att 

dock bli alltför beroende av dennes stil”.92 Jeanette Åkerman, som precis som Stading var 

verksam innan düsseldorfskolans storhetstid, studerade för Fredric Werner och målade 

”landskap i sin läromästares stil”.93 Kan det faktum att de alltid kopplas ihop med sin lärare ha 

bidragit till att de inte fick chans att uppskattas i egen rätt. Istället fick de verka i sin lärares 

skugga. De manliga konstnärerna som utbildade sig på Konstakademien hade tillgång till flera 

lärare, fick möjlighet att prova olika uttrycksätt och hade därmed större möjligheter att 

utvecklas.  

 

 

Ett ”manligt” måleri? 
Kvinnor har traditionellt räknats till den privata sfären i hemmet medan männen tillhört den 

offentliga. Det svenska landskapsmåleriet under mitten av 1800-talet skulle skildra den 

otämjda naturen. Det ”storslagna” och det ”vilda” kanske var lättare att associera till männen. 

Traditionellt har vissa typer av motiv ansetts lämliga för kvinnor, till exempel blomstermåleri. 

                                                
87 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, s 99  
88 Ibid., s 386 
89 Lindberg, Anna Lena, ”Den broderande konstnären, om genre, konstnärskap och kön”, s 159-160 
90 Rönnow, Sixten, ”Holmlund, Josephina”, Svenskt konstnärslexikon, tredje bandet, s 179-180 
91 Liljegren, Eva, ”Noréus, Pamela Clementine”, Svenskt konstnärslexikon, fjärde bandet, s 261 
92 Olsson, Bror, ”Åkerman, Jeanna (Jeanette) Elisabeth”, Svenskt konstnärslexikon, femte bandet, s 236 
93 Boye, Fredrik, Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för konstidkare och taflesamlare (Stockholm: 
Carl Deleen, 1833), s 392 
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Norman Bryson diskuterar i sin text ”Stillebenmåleri och det ’kvinnliga’ rummet”, 1990, 

stillebenmåleriets låga status genom tiderna trots att det alltid fascinerat konstnärer. Bryson 

tar upp konstnären Joshua Reynolds (1723-1792) som jämförde stilleben med hantverk på 

grund av den fokus och minutiösa återgivning det krävde. Detaljer var viktigt och nödvändigt 

för stillebenmåleri men även det som hindrade det från att nå storhet enligt Reynolds. 

Reynolds menade att förmågan att arbeta i stor stil var given enbart åt män medan 

blomstermåleri passade för kvinnor eftersom försjunkandet i detaljer passade deras natur. 

Bryson citerar den franska filosofen Paul Valéry (1871-1945) som sa att ”ju abstraktare en 

konst blir, desto färre kvinnor finns det som skapat sig ett namn inom denna”.94 Kvinnor har 

inte ansetts lämpliga att utveckla ett eget uttryckssätt utan har ansetts mer lämpade för ett 

direkt avbildande. En verklig konstnär skulle hitta sitt eget uttryckssätt och den konstnärliga 

friheten, det vill säga att kunna ta bort, lägga till och ge sin egen tolkning av ett motiv, var 

viktig. Ett direkt avbildande som till exempel i stillebenmåleriet, var alltså inte 

eftersträvansvärt för en riktig konstnär. Landskapsmåleriet kom med romantiken att få en 

högre status eftersom det handlade om att fånga något bakomliggande, naturens själ, och att 

tolka naturen. Detta förknippades med stor konst och kan ha varit en orsak till att så få 

kvinnor vågade sig på det eller blev erkända som landskapsmålare.  

     Porträtt var mellan 1864-1874 det mest populära motivet för kvinnliga konstnärer 

inskrivna på Konstakademien, men även för amatörer.95 Vad skiljde då porträttmåleriet från 

landskapsmåleriet? Varför verkar kvinnorna ha föredragit porträtt framför landskap? 

Porträttmåleriet förväntades uppvisa högre grad av likhet mellan motivet och målningen. 

Likheten gällde både det yttre och det inre och innefattade i vissa fall även ett förskönande. 

Konstnären hade friheter att tolka de inre egenskaperna liksom de yttre, men ju bättre 

konstnären lyckades med likheten desto högre pris kunde tas ut. Det kan ha varit så att de 

högre kraven på exakt återgivning i porträttmåleriet lockade kvinnor som ansågs ha en 

”naturlig” fallenhet för det. Och varför inte välja en motivgenre där man hade en god chans att 

lyckas och bli accepterad? En duktig yrkesporträttör tjänade ganska bra vilket också kan ha 

varit en av anledningarna.96 Som porträttmålare var man inte heller lika beroende av 

                                                
94 Bryson, Norman, ”Stillebenmåleri och det ”kvinnliga” rummet”, 1990 i Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, 
kön och blick, feministiska bildanalyser från renässans till postmodernisms (Stockholm: Norstedts Förlag AB, 
1995), s 126, 133 
95 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 130 
96 Söderlind, Solfrid, Porträttbruk i Sverige, 1840-1865, en funktions- och interaktionsguide (diss) (Stockholm: 
Carlsson Bokförlag, 1993), s 110, 322 
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utställningar, eftersom det handlade om beställningsmåleri, som en landskapsmålare där man 

målade för en anonym publik och måste ställa ut.97 

     Solfrid Söderlind diskuterar i sin avhandling Porträttbruk i Sverige, 1840-1865 (1993) 

bland annat huruvida blomstermåleriet och porträttmåleriet var besläktade med varandra. 

Blomstermåleri liksom porträttmåleri krävde noggrann iakttagelseförmåga men inga 

anatomiska kunskaper. Så länge kvinnorna höll sig till ansikten behövde de inte det 

anatomiska kunnandet.98 Kan det faktum att porträttmåleriet krävde en mer exakt återgivning 

än landskapsmåleriet vara en av orsakerna till att så många kvinnor föredrog det? 

Trots strävandena efter naturalism i detaljerna i landskapsbilderna var det helheten och 

komponerandet som skulle verka för att övertyga betraktaren. Att slaviskt följa naturen ansågs 

inte vara liktydigt med konstnärlig frihet. Traditionella föreställningar om konstnären som 

skapande geni stämde inte överrens med den passiva handling som exakt avbildning innebar.  

 

 

Jämförande bildanalyser 
Kan man med hjälp av bildanalys se några skillnader mellan de kvinnliga och de manliga 

landskapsmålarnas bilder? Det vill säga peka på utmärkande drag som skulle kunna vara 

typiskt ”manliga” eller ”kvinnliga”? Skulle det då kanske kunna vara en av anledningarna till 

att de kvinnliga konstnärerna inte uppmärksammats i lika hög grad som de manliga?  

Jag har här gjort tre jämförande analyser. Pamela Noréus jämförs med Marcus Larson på vars 

landskapsskola hon var elev, Josefina Holmlund jämförs med sin lärare Edvard Bergh och sin 

svåger Nils Björnsson Möller som hon ska ha inspirerats mycket av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 65 
98 Söderlind, Solfrid, Porträttbruk i Sverige, 1840-1865, en funktions- och interaktionsguide, s 54 
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                       Marcus Larsson, Vattenfall i Småland, 1856, olja på duk, 190 x 233 cm 

 

Marcus Larsson, Vattenfall i Småland  
Marcus Larssons bild ger ett starkt intryck av rörelse, träden i bilden som alla lutar och vattnet 

som sicksackande forsar fram mellan klipporna är centrala för att uppnå detta. Vattnets 

bågformade linje upprepas i vägen till vänster vilket ger rytm i bilden. Enligt Arnheim 

uppfattar vi räta vinklar som vilande och sneda som rörelse. I Vattenfall i Småland är det inte 

bara träden som består av lutande vinklar utan även klipporna och stenarna lutar. Det finns 

heller ingen rak horisontlinje. Ögat leds runt i bilden på jakt efter en fast punkt att vila i. Det 

ensamma trädet, som ju var ett populärt motiv bland landskapsmålarna, står däremot på en 

ganska horisontal klippa och ger på så sätt ett visst intryck av stabilitet i bilden. 

Varma färger har en tendens att uppfattas som expanderande, som att de drar sig mot 

betraktaren. Vattenfall i Småland har den brunaktiga tonen som kännetecknade många 

düsseldorfska landskapsbilder. Den bruna tonen är varm och bilden ger ett intryck av att 

expandera och motivet att nästan fortsätta ut ur bilden. Det och det stora formatet (190 x 233 

cm) bidrar till att ge ett starkt intryck av att man som betraktare själv befinner sig i naturen, 

något som var önskvärt av publiken. Den varma tonen balanseras upp av den kalla blå himlen 

som skymtar bakom molnen och blir en motvikt till allt det varma. Ljuskällan kommer från 
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vänster med tanke på skuggorna på trädstammarna men samtidigt verkar vattnet ge ifrån sig 

ett ljus som gör att undersidan på klippblocket som sticker ut över vattnet blir upplyst. Eller så 

beror det på att solen står lågt på himlen. Detta ger samtidigt ett intryck av artificiellt ljus 

vilket var ganska vanligt i det düsseldorfska landskapsmåleriet och berodde bland annat på att 

verken färdigställdes i ateljén och inte utomhus. Ett stort svart moln tornar i mitten av himlen 

men himlen är klarare vid horisonten. Bergen, träden och ljusen längst bort i bilden syns 

tydligt med skarpa konturer och detaljer. Larsson har inte använt sig av staffage, vilket annars 

är vanligt i hans bilder. Däremot ger vägen och husen ett intryck av naturens storlek i 

förhållande till människor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                           Pamela Noréus, Dramatiskt forslandskap, årtal okänt, 43,5 x 55 cm 

                             

Pamela Noréus, Dramatiskt forslandskap 
Precis som i Larssons bild är det ensamma trädet i fokus med vattnet forsande nedanför. 

Däremot är det inte lika mycket dramatik och rörelse i Noréus bild som i Larssons. Träden i 

förgrunden lutar åt olika håll och kullarnas diagonala linjer skapar rörelse men träden på 

kullarna står raka vilket ger ett intryck av lugn och stabilitet. Största delen av himlen är ljus 

men till höger tronar ett svart moln. Noréus har använt sig av mer klara färger, som det gröna 

gräset, än Larsson där den bruna tonen dominerar. Även om Noréus bild också har en brun 

ton så dominerar den inte lika mycket. Intrycket av ett artificiellt ljus är inte lika starkt i 

Dramatiskt forslandskap som i Vattenfall i Småland även om vattnet ger ett intryck av att vara 
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belyst inifrån. En annan detalj som skiljer sig i bilderna är horisonten. I Larssons bild syns 

detaljerna och konturerna tydligt medan Noréus har gjort sina suddiga som i dimma.  

Det är svårare att få ett grepp om tingens storlek i förhållande till varandra i Noréus bild 

eftersom hon inte använt sig av några kompositionsmässiga grepp med människor, hus eller 

vägar. Vilket inte heller var nödvändigt men förekom ofta för att ge ett magnifikt och 

storslaget uttryck. En annan stor skillnad är formatet på de båda målningarna. I jämförelse 

med Larssons flera meter breda målning ter sig Noréus väldigt liten med sina 43,5 gånger 55 

centimeter.  

 

 

                 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Edvard Bergh, Vy genom Ulriksdal från sydöst, 1862, 87 x 136 cm  

 

Edvard Bergh, Vy genom Ulriksdal från sydöst 
Vy genom Ulriksdal från sydöst ger ett intryck av lugn. Vattnet är stilla och spegelblankt. 

Trädstammarna är lodräta, vilket förstärker intrycket av något i vila. Träden i förgrunden står 

stadigt på den steniga marken som bildar formen av en vilande triangel vilket skapar en tyngd 

till höger i bilden. Detta balanseras upp av den utskjutande bukten på vänster sida. Ögat leds 

från träden i förgrunden till den utskjutande bukten vidare till horisontlinjen som är rak och 

förstärker intrycket av stabilitet i bilden. Ett stort vitt hus tornar till vänster längst bort, både 

huset och träden har skarpa konturer och linjer. Mitt på vattnet ganska långt in i bilden syns 

en liten båt, troligen en eka eller liknande utan segel. Den lilla båten förstärker intrycket av 

naturens storhet. Trots att det inte är stormande vindar eller piskande vatten ger bilden ändå 

ett intryck av den lilla människan i den mäktiga naturen.  
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Även denna bild har en övergripande brun ton vilket gör att bilden tycks expandera mot 

betraktaren och utstråla värme.99 

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Josefina Holmlund, Utsikt från Lidingö, 1861, 39,5 x 56,5 cm 
 
Josefina Holmlund, Utsikt från Lidingö 
Även Holmlunds bild ger ett intryck av vila. De raka trädstammarna och den vågräta 

horisonten förstärker det intrycket. Trots intrycket av lugn skapas ändå en dramatik med hjälp 

av de diagonala klipporna och ett staffage bestående av en man och en kvinna vallandes sina 

får till höger i bilden förstärker intrycket av den lilla människan i den mäktiga naturen.  

Färgen är klarare i Holmlunds bild än vad den är i Berghs. Även om Holmlund också använt 

sig av den typiskt för düsseldorfskolan brunaktiga helhetstonen så finns det en friskhet i 

bilden. De klara färgerna skapar ett inryck av liv men gör också bilden kallare. Ljuset som 

tycks komma från höger med tanke på skuggorna på trädstammarna ger ett intryck av att vara 

mitt på dagen. Det finns inga skarpa skuggor men istället har Holmlund med hjälp av ljusa 

och mörka färger skapat ett intryck av dramatik. Vissa gräspartier är intensivt gröna och en 

del är ljusare. Vid horisonten suddas detaljerna ut mer och en dimma breder ut sig.  

Holmlunds bild är mycket mindre i formatet än Berghs som sträcker sig över en meter.  

 
 
 

                                                
99 Jag har inte hittat någon svensk översättning på titeln View towards Ulriksdal from the south east, den svenska 
översättningen på titeln är min egen.  



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
                       Nils Björnsson Möller, Punta på en alpsjö, 1873, 73,7 x 101,6 cm 
 
 
Nils Björnsson Möller, Punta på en alpsjö 
Horisontlinjen i bilden är ganska låg vilket ger ett intryck av mycket rymd och det ger ett 

dramatiskt intryck med de höga bergen. Klippan som huset vilar på till höger utgörs av en 

triangel vilket skapar tyngd. Detta balanseras upp av berget längre in i bilden till vänster. 

Vattnet är stilla och bildens klara färger ger ett intryck av att det är mitt på dagen eller tidig 

morgon. Men bergens diagonala linjer skapar ändå en viss dramatik i bilden och de tornar upp 

sig långt över människorna och husen. Huset ligger inbäddat i grönska och den lilla båten som 

är ganska utsatt på det stora vattnet gör att naturen blir dominerande i bilden. Återigen får 

man ett intryck av den mäktiga naturen.  

Blicken leds runt i bilden från förgrunden med båten och människorna, husen och bryggan till 

bergen vid horisonten där de försvinner i dimman och konturerna blir alltmer suddiga.  

Färgskalan i bilden är ganska dämpad förutom i förgrunden där den gröna växtligheten, det 

röda huset och vattnet som är klarare blått dominerar.100 

 
 
 
 
 
                                                
100 Jag har inte hittat någon svensk eller norsk översättning på titeln Punting on an alpine lake, den svenska 
översättningen på titeln är min egen.  
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             Josefina Holmlund, Fjordlandskap med båtar och människor, årtal okänt, 73 x 112 cm 
 

Josefina Holmlund, Fjordlandskap med båtar och människor 
Himlen som består av större kontraster än i Björnsson Möllers bild skapar ett intryck av 

dramatik. Bergen har fått mer utrymme i Holmlunds bild och topparna täcks delvis av moln 

vilket gör det svårt att greppa hur höga de egentligen är.   

Precis som i Björnsson Möllers bild är färgskalan ganska återhållsam och nedtonad men i 

Holmlunds bild finns mer skiftningar i bergen. Bergen till vänster är högre och bredare än de 

till höger och balanseras upp av den utskjutande bukten till höger med huset och båtarna.  

Båda bilderna ger ett intryck av friskhet tack vare den ljusa och kalla färgskalan och bergen 

känns kalla och hårda. Holmlund har också använt sig av staffage i form av en liten eka med 

människor i förgrunden. Men hon har också längre in i bilden vid bergets fot infogat en större 

båt som förstärker intrycket av de höga bergen. Blicken leds in i bilden från människorna i 

ekan till huset och vidare mot passagen mellan bergen. Ingen av bilderna ger något stort 

intryck av rörelse men däremot dramatik med tanke på bergens diagonala linjer, den låga 

horisonten och dimman som suddar ut konturerna längst in i bilden vid det okända.  

 

Sammanfattande diskussion 
Bildmaterialet är statistiskt sett högst begränsat men går det kanske ändå att tala om några 

likheter eller skillnader mellan kvinnornas verk i förhållande till männens i de verk jag tagit 

upp?  
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Den gängse uppfattningen om vad som är typiskt för düsseldorfskolans landskapsmåleri är det 

storslagna, den otämjda naturen och det vilda. Konstnären skulle skapa en verklig känsla av 

att stå mitt i naturen. Med stöd av bildanalyserna vill jag hävda att kvinnorna i lika hög grad 

som männen lyckats med detta. En starkare färgskala dominerar i kvinnornas verk men även 

Björnsson Möllers bild har det. De manliga konstnärernas bilder i mina analyser är större till 

formatet, alla sträcker sig över en meter, medan kvinnornas är i mer blygsamma format 

förutom Holmlunds Fjordlandskap med båtar och människor som även den är över en meter. 

Holmlund har gjort fler bilder i större format, bland annat Rjukan, Norge från 1897 som är 

135,5 x 101 centimeter (Bild nr 7.). Ingrid Ingelman menar att det förväntade formatet kan ha 

varit en orsak till att så få kvinnor valde landskapsmåleriet. Porträtt, genre, interiörer, stilleben 

och blomstermotiv, som var populära bland de kvinnliga konstnärerna, utfördes ofta i mindre 

format och var lättare att arbeta med om man som många kvinnor inte hade tillgång till 

ateljé.101 Att även kvinnor som målade landskap höll sig till mindre format kan bero på 

traditionen att kvinnor inte skulle synas för mycket eller ta plats. Både Noréus och Holmlund 

hade ju tillgång till ateljé. Holmlund gjorde en del målningar i större format men de flesta jag 

stött på är mindre.  

     Det är inte relevant att tala om påfallande skillnader mellan de manliga och de kvinnliga 

landskapsmålarnas bilder i dessa analyser. Såvitt jag kan se finns det inga utmärkande drag 

som skulle vara betydelsefulla. Det faktum att en konstnär var kvinna var det som gjorde att 

de inte kunde konkurrera på samma villkor, med samma konst, som männen.  

 

 

6. Slutdiskussion 
När jag började fundera kring svenska kvinnliga konstnärer i Düsseldorf trodde jag att de 

fanns och bara behövde grävas fram. Det var svårare än jag trodde. Av all litteratur jag läst 

specifikt om Düsseldorf och landskapsmåleriet nämns det inga överhuvudtaget. Bengtsson 

och Werkmäster som har gjort många undersökningar kring kvinnliga konstnärer i 1800-talets 

Sverige tar upp Holmlund som enda exempel på landskapsmålare vid 1800-talets mitt som 

studerade i Düsseldorf. Utbildningsmöjligheterna i Sverige för kvinnor fram till 1864 var 

väldigt begränsade. Men det hindrade inte alla, privat undervisning och studier utomlands var 

ett alternativ. Att så få kvinnor ägnade sig åt landskapsmåleri i Düsseldorf berodde inte på att 

det inte fanns några kvinnliga konstnärer där. Christine Sundberg, Sofie Ribbing, Jeanette 
                                                
101 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid konstakademin, inskrivna 
1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, s 65 
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Holmlund, Amalia von Schwerin, Josefina Holmlund och Vilhelmina Lagerholm är några 

exempel.102  Men de ägnade sig nästan uteslutande åt genremåleri. För att en konstnär skulle 

kunna försörja sig på sitt yrke krävdes att man blev känd, bland annat genom 

utställningsverksamhet, positiv kritik eller genom meriterande uppdrag. Som kvinnlig 

konstnär var det inte lätt. För att få möjlighet ens till en konstnärlig utbildning krävdes pengar, 

som privatelev till en konstnär eller till studier utomlands. Därför kunde endast kvinnor från 

välbärgade familjer skaffa sig en konstnärlig utbildning. Holmlund hade möjlighet till detta. 

Hennes äldre syster Jeanette gjorde resor till Paris och London för studier som bekostades 

med hjälp av arvet från hennes far. Familjen hade det bra ställt ekonomiskt och Holmlund 

kunde resa och utveckla sitt måleri som andra kvinnliga konstnärer inte hade ekonomisk 

möjlighet till. Hade man inte en familj som kunde betala var man istället beroende av 

resestipendier som Konstakademien utfärdade.103 Men resestipendierna delades enbart ut till 

vad Konstakademien ansåg vara begåvade konstnärer och kvinnorna var starkt 

underrepresenterade i förhållande till männen.104 Det var till Düsseldorf konstnärer sökte sig 

för bland annat landskapsstudier, något som var ekonomiskt möjligt för Holmlund. Trots 

düsseldorfskolans tradition att färdigställa verket i ateljén var utomhusstudier viktiga för att 

skapa en trovärdighet i detaljerna och övertyga betraktaren. Som kvinna under 1800-talet 

förväntades man axla rollen som mor och hustru, hemmet var den kvinnliga sfären, det ansågs 

inte lämpligt för en kvinna att sitta ensam ute i naturen för att måla. Både Holmlund och 

Noréus förblev, såvitt jag förstått, ogifta. Det faktum att en kvinnlig konstnär inte hade en 

familj att ta hand om var i många fall avgörande för ifall man kunde fortsätta med sin konst 

eller inte. 

     Att så få kvinnor ägnade sig åt landskapsmåleri berodde även på att det var svårt att 

försörja sig på. Som landskapsmålare var man tvungen att ställa ut för att synas, vilket inte var 

lika lätt för kvinnor. Det var lättare att försörja sig som porträttmålare där man målade på 

uppdrag. Holmlund behövde inte sälja och kunde skänka bort mycket av sina verk. Hon var 

inte beroende av utställningar och köpare. Noréus kom från en välkänd konstnärsfamilj vilket 

förmodligen underlättade hennes val av yrke. Med tanke på de kontakter som andra 

konstutövande familjemedlemmar förmodligen hade var det säkert lättare att få möjligheten 

att gå som elev till en konstnär och komma i kontakt med konstsamlare.  

                                                
102 Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, s 529 
103 Bengtsson, Eva-Lena och Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, s 140 
104 Ingelman, Ingrid, Kvinnliga konstnärer i Sverige, en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 
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     Många kvinnliga landskapsmålare höll sig på en amatörmässig nivå. Med tanke på den 

kritik mot kvinnliga konstnärer är det inte konstigt att så få ägnade sig åt det eller höll sig 

inom accepterade motivgenrer för kvinnor som porträtt, stilleben, genre, interiör och 

blomstermotiv. Att några kvinnliga konstnärer ändå valde landskapet som motiv är snarare ett 

undantag. Som kvinnlig landskapsmålare var det svårare att försörja sig, få tillgång till motiv, 

ställa ut och bli accepterad än det var för tillexempel genre- och porträttmålaren och man blev 

dessutom ständigt jämförd med sin lärare.  

     Det var först generationen efter som reste till Paris och anammade plen air måleriet som 

det började bli mer accepterat och vanligt för kvinnor att måla landskap. Den storslagna och 

vilda naturen som förknippades med Düsseldorf och manligt måleri fick ge vika för det mer 

luftiga och ljusare friluftsmåleriet, termer som kanske lättare kunde associeras med kvinnor? 
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