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Uppsatsen är en undersökning av den svenska konstnären Carl Larssons 

väggmålningar på läroverken i Sverige under 1890-1903. Undersökningens material 

består av Carl Larssons tre väggmålningar Svenska kvinnan genom seklen på Nya 

elementarläroverket för flickor i Göteborg, Skolungdomens korum på Norra 

latinläroverket för gossar i Stockholm och Ute blåser sommarvind på Göteborgs 

latinläroverk för pojkar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konstnären 

gestaltar kvinnor, flickor och pojkar och uttrycker sitt barnperspektiv med anknytning 

till genus- och identitetsperspektiv, där en viktig punkt är att undersöka konstnärens 

förändring av sitt barnperspektiv genom tiden. Barnperspektiv, genus, identitet och 

semiotik är mina teorier och metoder.  

 

Sökord: Carl Larsson, väggmålning, Svenska kvinnan genom seklen, Skolungdomens 

korum, Ute blåser sommarvind, barnperspektiv, genus, identitet, semiotik.  
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INLEDNING 

 

Det var en solig förmiddag i början av juni på Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg 

år 1892. De unga och livliga flickorna hade haft rast mellan lektionerna, och nu skulle de gå 

in i det tre våningar höga trapphuset. De välklädda flickorna pratade och skrattade medan de 

gick i trapphuset i mindre grupper, och när de gick i entréhallen var de tysta. Följandes 

flickornas fotspår genom entréhallen, möter man två väggmålningar i entréhallen, där man till 

vänster finner en väggmålning med två kvinnor som bär vita slöjor och vit mantel. På den 

högra väggen finns en målning med en kvinna sittandes i ett rum framför ett bord med papper, 

och med gåspennan i sin högra hand, hon ler mjukt och lugnt mot betraktaren. I 

trappuppgången till andra och tredje våningen möter man ännu flera väggmålningar som har 

kvinnor som huvudkaraktärer. Varje skoldag började med att möta kvinnorna på 

väggmålningarna, och kanske hade de kvinnliga karaktärerna redan djupt inverkat på 

flickornas tankar och liv. Vilka är de kvinnorna och vem har målat dem? Varför utsmyckas en 

flickskola med dessa målningar?1 

Flickan med långt blont hår och svart klänning såg ut att vara sju eller åtta år. Hon stod i 

entréhallen och tittade på väggmålningarna med ett lugnt och lite allvarligt uttryck i ansiktet. 

Då hördes rösten från en fröken på den förberedande avdelning: ”Kom Suzanne, vi ska börja 

nu!” 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenske konstnären Carl Larsson 

betraktade barnen, och vad hans barnperspektiv var under åren 1890–1903, detta syfte ska 

diskuteras genom att undersöka konstnärens väggmålningar Svenska kvinnan genom seklen, 

Skolungdomens korum och Ute blåser sommarvind på tre läroverk.2 Svenska kvinnan genom 

seklen på Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg (nuvarande Victoriaskolan) målades 

mellan 1890- 1891. Skolungdomens korum på Norra latinläroverket för gossar i Stockholm 

(nuvarande Stockholm City Conference Centre) målades 1901, och Ute blåser sommarvind på 

Göteborgs latinläroverk för pojkar (lokalerna används sedan september 2006 av Göteborgs 

universitet) målades 1903.3 De två altnativa väggmålningarna undersöks för att få ett 

kontinuerligt sammanhängande perspektiv om vad konstnärens barnperspektiv var eller 

förändrades till. 

Som historiska och visuella artefakter kan målningar berätta mycket vad personerna och 

motiven är med skapandet av konstverket, och hur människor betraktades i samhället på den 

specifika platsen vid den specifika tiden. Att undersöka hur Larsson - genom att skildra 

svenska kvinnor, pojkar och flickor - i sina väggmålningar förmedlade sitt budskap, i deras 

tid, ur ett genus- och identitetsperspektiv är mitt mest intressanta ämne, och framförallt med 

anknytning till barnperspektiv. Själva väggmålningarna Svenska kvinnan genom seklen 

                                                 
1 Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg är nuvarande Victoriaskolan och har stängt entréhallen och 

huvudtrappuppgången för att skydda väggmålningarna. Lärare, personal och elever får gå till kontor eller 

lärosalar genom en annan mindre ingång på västra fasaden av trapphuset. 
2 Ute blåser sommarvind är olja på duk, men denna målning har gjorts som väggmålning i Göteborg högre 

latinläroverket, i min uppsats ska jag använda ”väggmålning” för alla dessa tre nämnda målningarna. 
3 Stockholm City Conference Centre drivs idag kommersiellt, men allmänheten kan besöka platsen och betrakta 

konstverken inne i byggnaden efter anmälan.  
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skildrar inte barnbilder vid de olika seklen förutom på den sista väggmålningen flickor i Vår 

tid, men som konstverk skapade av vuxna för barn och som förebilder för de unga flickorna - 

går det inte utan ett genus- och barnperspektiv. Däremot gestaltas pojk- och flickkaraktärer i 

Skolungdomens korum och Ute blåser sommarvind, och som konstrast kan undersökningar av 

de två väggmålningarna för läroverkspojkarna ge vidare och djupare inblick av konstnärens 

förändring eller utveckling av sitt barnperspektiv under 1890-1903.  

Min frågeställning är: 

• Hur såg utbildningshistorien ut vid Larssons arbete med väggmålningarna? Här ska jag 

begränsa mig till det ekonomiska och kulturella genom utbildningssystemet under 1860-1915 

som ledde till den blomstrande utvecklingen av skönhet i svenska skolor och läroverk.  

• Hur skildrade Larsson kvinnorna i Svenska kvinnan genom seklen? Vad hade konstnären och 

samhället för förväntningar på flickorna ur ett genus- och identitetsperspektiv? Vilket 

barnperspektiv har uttryckts? 

• Vilket barnperspektiv har konstnären uttryckt i sina andra väggmålningar Skolungdomens 

korum och Ute blåser sommarvind? Finns det någon förändring av Larssons barnperspektiv 

under tiden 1890-1903- och i så fall - vilka är dessa förändringar?  

Teori och metod 

 

Min främsta teori är barnperspektiv med anknytning till identitet- och genusperspektiv, 

samtidigt är semiotik min metod för att analysera och tolka målningarna. I min uppsats är 

semiotik ett hjälpmedel till andra teorier för att uppnå en djupare och mångsidigare analys om 

vad väggmålningarnas budskap är, samt konstnärens perspektiv på barnen. 

Barnperspektiv 

Studier och forskning har utvecklat begreppet barnperspektiv enormt kraftigt de senaste två 

decennierna, men begreppet har inte fått en väl förenad och erkänd definition utan har använts 

och applicerats i ett brett, fritt och mångfalt sätt. Gunilla Halldén har diskuterat 

barnperspektiv, där hon ur ett sociologiskt perspektiv hävdat att ett barnperspektiv kan 

anknytas med begreppen klass, struktur, diskurs, etc.4 Samtidigt definierar Dion Sommer och 

Ingrid Pramling Samuelsson medvetet barnperspektiv på ett snävare sätt, nämligen att: 

• Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattning, 

erfarenheter och handlingar i världen. Barnperspektiv skapas således av vuxna som 

eftersträvar att, medvetet och så realistiskt som möjligt […] Men trots att barnperspektivet 

försöker komma så nära barnets erfarenhetsvärld som möjligt kommer det alltid att 

representera vuxnas objektifiering av barn.5 

Ur dessa två aspekter om begreppet barnperspektiv ska jag använda begreppet med 

anknytning till perspektiven genus och identitet, för att diskutera hur konstnären betraktade 

                                                 
4 Gunilla Halldén, Barnperspektiv: Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verk, LOCUS, AV 

Centrum för barn- och ungdomsvetenskap, nr 3-4, Stockholm 2009. 
5 Dion Sommer och Ingrid Pramling Samuelsson, Introduktion: Barnperspektiv och barns perspektiv – den 

skandinaviska kontexten, i Barnperspektiv och barnens perspektiv, Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer, 

Karsten Hundeide (red.), Liber AB, Stockholm 2013, s 42.  
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barnen och vad han ville förmedla till barnen genom att måla dessa väggmålningar för flickor 

och pojkar på läroverken, som begränsning av min diskussion på ett mer preciserat sätt.  

Genus  

Don Kulick i sin artikel Hur man blir en riktig kvinna eller man hävdar att det inte finns 

någon naturlig syn i samhället på kvinnligt/manligt, utan att det är samhällets och kulturens 

påverkan som utgör grunden för den ”naturliga” uppfattningen och uttrycksformen för 

sexualitet och genus.6 Han skriver: 

• Genus, däremot, betecknar ett betydelsesystem som består av två varandra motsatta och 

uteslutande kategorier vari alla människor placeras. Genus baseras på en kulturell tolkning av 

de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor.7 

Detta perspektiv ska jag applicera i denna uppsats för att diskutera hur Larsson formar 

karaktären som man eller kvinna genom att måla de denoterade tecknen för en konnoterad 

mening, och hur hans förståelse och tolkning av vad som kan definieras som man eller 

kvinna, pojke eller flicka, kommer fram i hans målningar.  

Identitet  

Nils Hammarén och Thomas Johansson har diskuterat begreppet identitet. Identitet är inget 

som människor har med sig från födseln, utan är något som människor gör och skapar i 

interaktion med olika aspekter i omvärlden; det är det samlade resultatet av alla pågående 

interaktionshändelser mellan människor, även mellan människor och tinget, och det talar inte 

bara om vem/vad/hur en människa är, utan också vem/vad/hur den inte är.8 Enligt denna 

utgångspunkt är identitet också kontextuellt, när människor identifieras hänger det alltid ihop 

med en specifik kontext, dvs i en viss kontext är identitet skapade, utvecklade eller tyckande, 

människor kan vara bärare och skapare av många olika identiteter samtidigt och vilken 

identitet som aktualiseras beror på vilken kontext denna individ eller grupp befinner sig i.9 

Detta perspektiv kan appliceras i min uppsats för att diskutera hur konstnären Larsson skapar 

identiteter för karaktärerna i målningarna vid olika kontexter, hur detta identitetsskapande 

reflekterar hans syn på kvinnor och barn under hans tid.  

Semiotik 

Semiotik riktar sig mer till hur meningen är möjlig, ett semiotiskt perspektiv fokuserar mindre 

på individuellt uttryck eller tolkning, och mer på större kontext som kan göra skillnad och bli 

möjlig, och denna kontext är ett system som består av tecken där ett tecken är någonting som 

representerar någonting annat. Här använder jag semiotik som ett verktyg för att ta reda på 

vad målningarna innehåller och hur meningsskapande blir möjligt genom skildringar. Genom 

denna metod ska jag använda två begrepp; denotation och konnotation för att analysera 

väggmålningarna. En kort sammanfattning av begreppen ur Barthes teori kan vara att 

denotation syftar på en relativt ren form av referens och betecknar direkt, medan konnotation 

snarare syftar på bibetydelse och associationer - vilket betecknar icke-direkt.10 Mellan 

                                                 
6 Don Kulick, Hur man blir en riktig kvinna eller man, i Från kön till genus; kvinnligt och manligt i ett kulturellt 

perspektiv, Don Kulick (red.), Författaren och Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1987. 
7 Don Kulick, 1987, s 11. 
8 Nils Hammarén & Thomas Johansson, Identitet, Liber AB, Malmö 2013. 
9 Nils Hammarén & Thomas Johansson, 2013. 
10 Roland Barthes, Bildens retorik, med kommentar av Hans Hayden, Bokförlaget Faethon, Stockholm, 2016. 
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denotation och konnotation finns det ingen tydlig gräns. Enligt denna metod ska varje 

målning i Svenska kvinnan genom seklen undersökas med tre aspekter, vilka är kläderna och 

accessoaren som personerna bär på sig, objekt som finns i målningarna som relaterar till 

personernas identitet respektive omgivningen som plats för familj- och socialidentitet, med 

inriktning på barnperspektiv anknutet till identitet- och genusperspektiv.  

 

Källmaterial 
 

Huvudmaterial är Carl Larssons väggmålningar Svenska kvinnan genom seklen på Nya 

elementarläroverket för flickor 1891. Carl Larssons gav 1907 ut boken Svenska kvinnan 

genom seklen. Denna reproduktion är ett julnummer av veckotidningen Idun som berättar en 

del av historien om skapandet av Svenska kvinnan genom seklen, vilken också ska vara en del 

av mitt huvudmaterial.11 Tanken med att välja boken Svenska kvinnan genom seklen som en 

del av materialet är att som primärkälla kan boken med konstnärens egen berättelse direkt ge 

tillgängligt och pålitligt material om den historiska kontexten. På detta sätt blir 

undersökningen av Larssons barnperspektiv mindre påverkad av andra forskares 

beskrivningar och tolkningar.  

I jämförelse och som kontrast ska Carl Larssons två senare väggmålningar Skolungdomens 

korum på Norra latinläroverket 1901 och Ute blåser sommarvind på Göteborgs latinläroverk 

1903 inkluderas och undersökas som huvudmaterial. Utgångspunkten för att välja de två 

målningarna har mest med motiven att göra - dvs att dessa två senare väggmålningar är gjorda 

i läroverk för pojkar av Larsson i nära tid och han gestaltar barnfigurer i målningarna, de kan 

ge en klar kontrast och perspektiv mellan flickor och pojkar för att tydligt redogöra hur 

Larssons konstnärskap gick till.  

Ellen Keys bok Barnets århundrade ska inkluderas och undersökas som historisk kontext 

material, då hon var en av denna tids mest kända författare och pedagog, som bröt mot 

många, vid sekelskiftet av samhället outtalade konventioner, trots hennes borgerliga bakgrund 

och barnfostransideal har hon formulerat barnens värde och beskrivit deras behov.12 Detta 

källmaterial ska analyseras i en relevant kontrast för att dra en mångsidig slutsats om vad Carl 

Larssons barnperspektiv var, men störst fokus och tonvikt i undersökningen ska ligga på 

väggmålningarna Svenska kvinnan genom seklen, samt Skolungdomens korum och Ute blåser 

sommarvind. 

Carl Larsson har skrivit en självbiografi JAG som första gången gavs ut 1930 efter hans död, 

och i denna bok nämns hans arbeten under åren 1891-1905 och hans studier i olika länder.13 

Detta material ska undersökas som kompletteringskällor för att få en överblick av Larssons 

konstnärskap och en del historisk kontext i min uppsats.   

 

                                                 
11 Carl Larsson, Svenska kvinnan genom seklen, 10 bilder med text och teckningar, Iduns Förlag, Stockholm, 

1907. 
12 Ellen Key, Barnets århundrande II, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1900. 
13 Carl Larsson, JAG, René Coeckeberghs Bokförlag, Stockholm 1987. 
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Tidigare forskning 
 

Om Carl Larssons konstverk och konstnärskap finns det otaliga studier och forskning ur olika 

teoretiska perspektiv under hundra år, så väl ur ett genusperspektiv som feministiskt. 

Konstnärens barnskildring är också ett stort forskningsämne.  

Signums svenska konsthistoria har gett ut boken Konsten 1890-1915, och i denna bok har 

flera konsthistoriker diskuterat svensk konsthistoria under perioden 1890-1915 - kallad 

”Sveriges kulturella storhetsperiod”.14 I denna bok har arkitektur, skulptur, 

monumentalmåleriet, textil- och möbelkonst etc. diskuterats i en modern historisk kontext, där 

Carl Larsson som en av de viktigaste konstnärerna vars freskomåleri diskuterats som 

monumentalmåleriet.  

Ann-Catrine Eriksson skrev en artikel 2013 ur ett genusperspektiv med intresse på Larssons 

målningar av julfirande vid sekelskiftet 1900, särskilt om gestaltningen av kön genom att 

fokusera på vad män och kvinnor tilläts göra i målningarna i ett specifikt sammanhang.15 

Trots att denna artikel diskuterar genusperspektiv i ett svenskt julfirande som sammanhang är 

ämnet och metoden inspirerande för min egen undersökning.  

Torsten Gunnarsson har gett ut en bok Carl Larsson som undersökt Larssons konstnärskap i 

ett flersidigt och kontinuerligt perspektiv av Larssons hela konstnärsliv, där en stor del av 

boken har diskuterat Larssons skapande både i stil och ämne, genom konst i Sveriges 

konsthistoria, samt hur hans konstnärskaps förändringar har varit.16 I denna bok har Larssons 

monumentalkonst diskuterats i ett enskilt kapitel, och väggmålningarna Svenska kvinnan 

genom seklen, Skolungdomens korum samt Ute blåser sommarvind, även barnporträtt är i 

fokus. 

Konsthistorikern Görel Cavalli-Björkman har skrivit en bok som diskuterar Carl Larssons 

porträttmålningar Carl Larsson: porträttmålaren, där hon har diskuterat kvinnoporträtt ur ett 

feminist- och genusperspektiv med rika bildmaterial, men också diskuterat barns gestaltning i 

barnporträtt ur ett genusperspektiv.17  

Ulwa Neergaard har skrivit en biografi om Carl Larssons liv och konstnärskap Carl Larsson: 

signerat med pensel och penna. Denna bok består till största del av målningar och brev 

(många av de breven har publicerats för första gången i denna biografi) av konstnären, och är 

en beskrivning i kronologisk ordning.18 I denna bok har Svenska kvinnan genom seklen, 

Skolungdomens korum och Ute blåser sommarvind presenterats med fokus på arbetets 

förberedelser och process som en del av Larssons konstnärsliv. Biografin skrivs utan stort 

kritiskt perspektiv då Ulwa Neergaard är Carl Larssons barnbarn. 

Edit Hedins gav ut en bok Göteborgs flickskolor. En historisk återblick, boken ger en 

historisk återblick om flickskolsutbildning i Göteborg under tiden. Hedins bok ska undersökas 

                                                 
14 Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl. Konsten 1890-1915, Författarna och 

Bokförlaget Signum i Lund AB, Lund, 2001. 
15 Ann-Catrine Eriksson, Julfirandets ideologi och genus i svensk bildkonst från sekelskiftet 1900: Elsa Beskow, 

Carl Larsson och Jenny Nyström, RIG – kulturhistorisk tidskrift, Vol 96, Nr 4 (2013). 
16 Torsten Gunnarsson, Carl Larsson, Natur & Kultur och Nationalmuseum, Stockholm, 2007.  
17 Görel Cavalli-Björkman, Carl Larsson: porträttmålaren, Författarförlaget, Stockholm, 1987. 
18 Ulwa Neergaard, Carl Larsson: signerat med pensel och penna, Norstedts förlag, Stockholm, 1999. 
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till en kulturell och ekonomisk historisk kontext för att få en helhet av samhällets bild av barn 

och ungas uppfostran och utbildning under tiden då Nya elementarläroverket för flickor i 

Göteborg skapades och verksamheten fortsatte.19.  

Per Hedström har skrivit en doktorsavhandling Skönhet och skötsamhet, konstnärliga 

utsmyckningar i svenska skolor 1870–1940.20 I denna avhandling har han diskuterat Svenska 

kvinnan genom seklen, Skolungdomens korum och Ute blåser sommarvind på tre läroverk i 

var sitt kapitel under åren 1891-1903 som en del av en forskning som riktar in sig på 

konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940, där han fokuserar mer på 

väggmålningarnas historiska kontext och tolkningar av Carl Larssons gestaltning av 

kvinnorollen, och tonvikten ligger mer eller mindre på en estetisk aspekt i forskningsämnet. 

Hedströms bok är även rik på historiska fakta med ett kritiskt perspektiv på utbildning och 

skönhetens utveckling under tiden då Larssons väggmålningar gjordes. Hedströms 

forskningar har inspirerat mig mycket i mitt eget uppsatsämne, dessa forskningar kommer att 

vara viktigt material och ska undersökas med hänvisning till historiska fakta och kontext i min 

uppsats.  

 

Disposition 

 

Min uppsats bygger på tre huvuddelar. Den första delen är inledningen med syfte, 

frågeställning, teori och metod, respektive material och tidigare forskning. Därefter följer den 

andra delen som är uppsatsens huvuddel, där jag presenterar mina undersökningar av Carl 

Larssons väggmålningar Svenska kvinnan genom seklen, Skolungdomens korum och Ute 

blåser sommarvind med fokus och tonvikt på hur Larsson skildrar svenska kvinnor och 

gestaltar barn för att analysera vad Larsson ville förmedla till barnen och vad hans 

barnperspektiv var. Historien om utbildning och skönhet i läroverken kring väggmålningarnas 

skapande ska också presenteras i denna del. Slutligen kommer jag att presentera ett 

undersökningsresultat om vilka barnperspektiv Carl Larsson hade inom sitt konstnärskap 

under 1890-1903, och en jämförelse ur barnperspektiv ska göras av väggmålningarna för att 

se skillnader och förändringar av barnperspektivet i hans konstnärskap. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Edit Hedin, Göteborgs flickskolor. En historisk återblick, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 

Stockholm, 1967. 
20 Per Hedström, Skönhet och skötsamhet, konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870–1940, diss., EIDOS 

nr 13, Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Stockholm, 2004. 
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UNDERSÖKNING AV CARL LARSSONS VÄGGMÅLNINGAR PÅ TRE LÄROVERK  

 

Utbildning för flickor och pojkar under 1860-1915 

 

I denna del av uppsatsen ska jag undersöka den historiska kontexten om i skolorna och 

läroverken bakom Carl Larssons väggmålningar på Nya elementarläroverket för flickor. 

Denna historia i en bred och stor omfattning gäller även de andra samtida skolornas historiska 

bakgrund, exempelvis Norra latinläroverket i Stockholm och Göteborgs latinläroverk, men 

fokus ligger på utbildningsförutsättningar för flickorna. 

Under 1800-talet var diskussionen om flickor skulle få samma förutsättningar och rättigheter 

som pojkar gällande utbildning redan stor; de allmänna läroverken var fram till 1927 års 

läroverksreform stängda för flickor.21 Vid mitten av 1800-talet inrättades ett antal flickskolor 

på privat initiativ i landets större städer på grund av bristen på mer avancerad undervisning 

för flickor, då folkskolornas karaktär ansågs som fattigskola och förhållandena ofta var dåliga 

samt de ekonomiska förutsättningarna svåra, och de bemedlade klassernas flickor behövde en 

passade skolundervisning som kunde uppfylla deras krav.22 Göteborgs Nya 

elementarläroverket för flickor startade sin verksamhet 15 januari 1867 med 52 elever, 

lokalen var ordnad på Köpmansgatan 24, och vid höstterminen samma år var antalet elever 84 

st., vid slutet av 1870-talet var antal elever omkring 170-180 och år 1874 flyttade läroverket 

till en egen lokal.23 År 1882 beslutade styrelsen för Nya elementarläroverket att ansöka om en 

ny tomt hos staden eftersom skolans byggnader skulle återgå till staden 1888. Av staden fick 

de, kostnadsfritt, tomten på Viktoriagatan 28-30 så länge den användes som skola, och ett nytt 

skolhus ritades av arkitekten Adrian Petersson vilket stod klart år 1890. Kostnaden för det 

röda tegelhuset i nyrenässansstil var 108,000 kronor, beräknad för 250 elever (vid denna tid 

hade skolan omkring 130 elever) med kök, gymnastiksal, flera klassrum och även en lekplats, 

ordnades av styrelsen genom lån.24  

Flickskolornas verksamheter i landet under 1800-talet finansierades främst med elevavgifter 

som var relativt höga, medan de flesta läroverken för pojkar finansierades av staten, men 

under 1870-talet började staten bidra ekonomisk till drift av flickskolorna.25 Att Nya 

elementarläroverket för flickor i Göteborg fick en tomt gratis (med bestämt krav att användas 

som skola) var en del av denna tendens. 1892 fick läroverket sitt första statliga bidrag som 

maximerades till 3.000 kronor i enlighet med 1876 riksdags beslut.26 Nya elementarläroverket 

finansierades delvis av engagerade personer genom tecknandet av en garantifond, samt med 

höga elevavgifter, och tiden innan skolan kommunaliserades vid mitten av 1940-talet var 

terminsavgiften lägst 110 kronor och högst 150 kronor, plus 10 kronor i bränsleavgift.27 

Avgiften för eleverna var hög i jämförelse med hela skolbyggnadens kostnad eller storleken 

på statsbidraget som läroverket fick, och flickor med tillgång till sådana skolor var antingen 

                                                 
21 Per Hedström, EIDOS, nr. 13 
22 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
23 Edit Hedin, 1967. 
24 Edit Hedin, 1967. 
25 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
26 Edit Hedin, 1967. 
27 Edit Hedin, 1967. 
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från överklass eller medelklass med god ekonomisk status.28 1892, ett år efter det att Larssons 

uppdrag stod klart på Nya elementarläroverket, var Larssons äldsta dotter Suzanne inskriven 

på skolans förberedande avdelning, och styrelsen beslöt att ge en friplats åt henne.29 Suzanne 

var den flickan som nämndes i inledningen av min uppsats, och troligen var det Carl Larssons 

väggmålningar som bidrog till detta beslut. 

Undervisningen vid flickskolorna under första hälften av 1800-talet var ofta inriktad på att 

förbereda flickorna för deras kommande uppgifter i hemmet, medan läroverk för gossar mest 

fokuserat på traditionell prästutbildning och latinstudier under flera sekler.30 Trenden genom 

seklen var att de reala ämnena vann mark på de klassiska ämnenas bekostnad på läroverken 

för gossar, beroende på den borgliga medelklassens starka utveckling - speciellt efter andra 

hälften av 1800-talet - och behovet av modern utbildning anpassat till det moderna samhället 

var stort.31 Detta gynnade även läroverk för flickor. Vid sin första femårsberättelse (1867–

1872) ansåg redan Nya elementarläroverket ”att målet för flickor lik väl som för gossens 

undervisning bör sättas uti en allsidig och harmonisk utveckling av själens samtliga 

förmögenheter, under ett behörigt aktgifvande på samt tillgodoseende af vilkoren för den 

kroppsliga organismens normala utbildning. […] ”, och i läroverkets ämnen ingick såväl 

naturvetenskaperna, geometri, kännedom av fäderneslandets litteratur och gymnastik. 32  

Under perioden 1850-1914 var Sveriges ekonomiska tillväxttakt bland de högsta i hela 

Europa, och landet förvandlades till industrisamhälle, det moderna genombrottet i Sveriges 

kulturhistoria närmade sig till den moderna utvecklingen.33 Senare under perioden 1890-1915 

- kallad ”Sveriges kulturella storhetstid” fortsatte framgången inte bara på ekonomiska 

områden som exempelvis industri, aktiehandel och export, utan också inom kulturens alla 

områden exempelvis litteratur, musik, konst, måleri och skulptur etc.34 Ekonomiutvecklingen 

och kulturframgången samspelade och kulturen gynnades av den ekonomiska utvecklingen 

och en mängd nya institutionsbyggnader stod klara. Att dekorera eller utsmycka blev ett stort 

behov och intresse för den nya borgarklassen vilket gjorde att konst med religiöst ämne 

gradvis minskade och de sekulariserade ämnen ökade inom konsten i skolor i slutet av 1800-

talet. Monumentalmåleriet var en av de målerigenre som ingick i detta område, tillsamman 

med läroämnesförändringar i skolorna gjordes det möjligt för konstnärer att skapa en mängd 

monumentalmåleri i skolbyggnader under denna tid. 

 

 

                                                 
28 Enligt Edit Hedins bok Göteborgs flickskolor. En historisk återblick skulle högst 10 fickor få kostnadsfri plats 

i skolan efter år 1872, och före skolans kommunalisering på 1940-talet fanns 59 flickor som betalade hälften av 

avgiften, 33 betalade 35 kronor och 18 betalade bara bränsleavgiften, per termin vid denna tidpunkt. Denna 

uppgift är enligt Edit Hedins bok Göteborgs flickskolor. En historisk återblick, 1967. 
29 Edit Hedin, 1967. 
30 Edit Hedin, 1967, se även Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
31 Per Hedström, EIDOS, nr. 13, se även Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, 2001. s. 

11-14. 
32 Edit Hedin, 1967, s 189. 
33 Svante Nordin, Sveriges stillsamma revolution, i Konsten 1845-1890, Eva-Lena Bengtsson, Tomas Björk, 

Micael Ernstell, m.fl. Författarna och Bokförlaget Signum i Lund AB, Lund, 2000. 
34 Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl. Konsten 1890-1915, Lund, 2001. 
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Skönhet i skol- och läroverksbyggnaderna vid sekelskiftet 

 

Kring sekelskiftet 1900 hade samhället ett stort intresse för konst- och socialestetiskafrågor 

inom skolorna. Pedagogen och författaren Ellen Key respektive konsthistorikern och 

pedagogen Carl Gustaf Laurin hävdade båda att alla skulle få möjlighet att leva i en 

omgivning där konsten och konstnärlig formgivning tog plats.35 Kring 1880- och 1890-talen 

hade Key ett antal uppsatser och essäer i uppfostrande och pedagogiska ämnen, och i sin bok 

Barnets århundrade hävdade hon att konsten i både yttre och inre mening kan skapa en 

vacker värld för barnet att växa i.36 Carl Gustaf Laurin stiftade 1897 ”Föreningen för skolors 

prydande med konstverk” och fokuserade på konstpedagogiska frågor för att sprida konsten 

och konstintresset i samhället delvis genom sin skrift Konsten i skolan och konsten i hemmet 

1899; Laurin blev en centralgestalt inom svenskt konstliv och för konst i vardagen.37 Tidiga 

förgrundsfigurer i det svenska skolväsendet som Per Adam Siljeström, var en av de som 

inledde diskussionen om skolornas fysiska estetiska aspekter, och Sven Adolf Hedlund ansåg 

att skönhetssinnet skulle vara en del av uppfostran och undervisningen, pedagogen Karl 

Edvard Palmgren tyckte att skolmiljöns estetiska utformning var betydelsefull för skolbarnens 

utveckling.38 Att utsmycka skolorna eller läroverken var ett effektivt sätt att utföra denna 

aspekt, det var inte bara för att skolbarnen skulle få de konstpedagogiska förutsättningarna, 

utan också att den unga generationen skulle få uppleva estetisk miljö med god konst. Dessa 

förutsättningar gjorde att konsten kom till skolorna och flera konstnärer fick chansen att måla 

eller skulptera för dem.  

År 1887 stod Göteborgs realläroverk för pojkars nya byggnad i renässansstil (nuvarande 

Schillerska gymnasiet) klart, och redan under sitt arbete tog arkitekten Hans Hedlund ett 

förslag att byggnaden skulle få en rikare dekorativ utstyrsel för ungdomar för att 

skönhetssinnet kunde väcka en stort moraliskt inflytande.39 Byggnadskommittén hade 

ekonomiska svårigheter men fick en glad överraskning av konstälskaren, konstsamlaren och 

mecenaten Pontus Fürstenberg i ett erbjudande om 15.000 kronor till bildprogrammet, och då 

antog kommittén helt Hedlunds förslag att utföra porträttbyster av Carl August Söderman och 

väggmålningar av Rienhold Callmander med temat ”märklige svenska män” innehållandes 

exempelvis kungar eller adelsmän i olika epoker i Sveriges historia.40 De stora, kända, 

välrespekterade männen som förebilder för pojkarna på Göteborgs realläroverk med estetiskt, 

moraliskt och pedagogiskt motiv hade en framträdande position i byggnaden och drog till sig 

stor uppmärksamhet när de var klara 1888, och ”Utsmyckningen i Göteborg realläroverk blev 

den första riktigt omfattande och genomarbetade i en svensk skolbyggnad.”41  

År 1890 tog en lärare i ämnet franska på Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg 

initiativet till utsmyckningarna, det var Hedda Key-Rasmussen - syster till Ellen Key. Det är 

svårt att bedöma att hur mycket hon hade blivit influerad av sin syster Ellen Keys åsikter om 

                                                 
35 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
36 Ellen Key, Barnets århundrande II, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1900. 
37 Per Hedström, Konsten i skolorna kring förra sekelskiftet, Lärarnas historia, 

http://www.lararnashistoria.se/article/konsten_i_skolorna (2017-11-15) Om Carl Gustaf Laurins förening och 

Konsthistoria ser även Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl. 2001, s. 15 och s. 

352. 
38 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
39 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
40 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
41 Per Hedström, EIDOS, nr. 13, s 159. 
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barns uppfostran och konstpedagogik i barnens omgivning i slutet av 1880-talet och under 

hela 1890-talet då hon jobbade på läroverket - men tendensen att smycka skolor och läroverk 

med väggmålningar i denna tid påverkad henne troligen starkt. Hon vände sig till Pontus 

Fürstenberg genom sin privatelev som var hans brorsdotter för att övertyga honom att skolan 

borde dekoreras.42 I Carl Larssons självbiografi JAG berättar han att det var Fürstenberg själv 

som skrev till honom och bad honom göra ”färgsmockan”.43 Senare under våren 1890 kom 

Carl Larsson till Göteborg, i stort behov att utföra ett uppdrag för att visa sin förmåga för att 

vinna den kommande tävlingen om dekorationen i Nationalmuseet. Kort efter hans ankomst 

till Göteborg var Larsson och Fürstenberg överens om att läroverket skulle få en utsmyckning 

som enligt Fürstenbergs vilja skulle bli en mindre uppgift, men Larsson ansåg att trapphuset 

skulle bli mycket finare om man utsmyckade hela trappuppgången.44 Larsson gjorde skisser 

för hela uppgången i trapphuset, och Fürstenberg gick med förslaget.45 Väggmålningarna 

bekostades helt av Fürstenberg, och när målningarna var färdiga 28 januari 1891 fick de så 

stor uppmärksamhet och uppskattning från allmänheten att styrelsen bestämde att skollokalen 

skulle hållas öppen för besökare under två månader.46 Konsthistorikern Georg Nordensvan 

kommenterade väggmålningarna ”så mycket mera känsla för karakteren i de olika bilderna 

hvar för sig.”47  

Ur Carl Larssons egen berättelse i boken Svenska kvinnan genom seklen kan ett intryck 

sammanfattas, att Larsson fått mycket frihet att själv bestämma varje målnings konkreta tema 

och utforma målningarnas konkreta figurer med sina egna händer och tankar.48 Arbetet pågick 

mellan 1890 och 1891 och totalt målade Larsson tio väggmålningar med svenska kvinnor i 

olika epoker som tema i entréhallen och trappuppgången på Nya elementarläroverket för 

flickor i Göteborg.  

Enligt Ulwa Neergaards berättelser i Carl Larssons biografi gjorde han flera besök i Paris och 

Italien under 1880-talet, där hans mål inte bara var att arbeta och måla utan också att besöka 

och studera renässansens fresker, rokoko och samtida målerier - en period då han visade stort 

intresse för monumentalmålningar.49 År 1882 i Grez, den skandinaviska konstnärskolonin i 

Grez-sur-Loing, Frankrike, träffade han Karin Bergöö som gått fyra år på Konstakademin i 

Stockholm och de blev förälskade i varandra. Hon blev hans stora lycka i livet, ”Det var hon 

som skapade textilierna för det gemensamma hemmet och hon sydde barnens pittoreska 

kläder som inspirerade Carl Larsson till tavlor med barnen och hemmet som motiv.”50 Mellan 

1882- 1885, i Grez och Paris, blev Larsson mycket påverkad av den idylliska och friska 

franska stilen, och han målade en mängd akvareller i naturmiljö med ljusa och rika färger.51 

På våren 1890 studerade Larsson i Stockholms bibliotek och museer för att få idéer om 

målningarna till uppdraget för Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg, och besökte 

även Konstnärsförbundets utställning.52 

                                                 
42 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
43 Carl Larsson, 1987, s 179. 
44 Ulwa Neergaard, Sundborn 1889-1890, 1999, se även Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
45 Carl Larsson, JAG, 1987, s 179, se även Ulwa Neergaard, Sundborn 1889-1890, 1999. 
46 Edit Hedin, 1967. 
47 Ulwa Neergaard, 1999, s 134. 
48 Carl Larsson, 1907. 
49 Ulwa Neergaard, Grez-Paris-Grez 1882-1885, och Paris 1888-1889, 1999. 
50 Ulwa Neergaard, 1999, s. 118. 
51 Ulwa Neergaard, Grez-Paris-Grez 1882-1885, och Paris 1888-1889, 1999. 
52 Per Hedström, EIDOS, nr. 13, se även Ulwa Neergaard, ”Sundborn 1889-1890”, 1999. 
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Från början tog Carl Larsson Kvinnan genom tiderna som tema, men sedan insåg han att 

projektet måste bantas ner till att behandla endast svenska kvinnor, ”Det hela blir den svenska 

qvinnan under olika tidsperioder.”53 Det valda temat för flickorna påminner mycket om de 

utsmyckningar av Carl August Söderman och Rienhold Callmander på Göteborgs realläroverk 

som blev färdiga 1888, och det är svårt att säga om Larsson blivit inspirerad av 

utsmyckningarnas tema ”de märklige svenska män”, men de visar samma tråd och trend om 

vad och hur konstnärerna och samhället vid denna tid förväntades skapa konst för 

skolungdomar, och vilken syn de hade på skolbarnen.  

 

Svenska kvinnan genom seklen på Nya elementarläroverket för flickor 

 

Placeringen av Svenska kvinnan genom seklen 

 

Väggmålningarna med temat den svenska kvinnan från stenåldern till 1800-talet, gjordes 

delvis med al secco teknik och kemiska mineralfärger, och delvis med oljefärg i det 

trevåningar höga trapphuset. Den trånga och mörka entréhallen till trapphuset i Nya 

elementarläroverket har tre väggmålningar av Carl Larsson: mittemot ingången finns Idun 

(Bild 1), den eviga ungdomens gudinna, till vänster finns Sankta Birgitta tillsammans med 

dottern Katarina (Birgitta 1303-1073, Bild 5), och till höger finns Fredrika Bremer (1801–

1865, Bild 9). Samtidigt finns det sammanlagt sex ytor med guldfärg som bakgrund på 

väggarna med orden: UPPMÄRKSAMHET, FLIT och LYDNAN, MOD, GODHET, 

SANNING, FROMHET. 

 

Bild 1. Carl Larsson, Idun (mitten av bilden), 1890–1891 

                                                 
53 Ulwa Neergaard, s. 128, 1999. 



12 

 

                

Till vänster: Bild 5, Carl Larsson, Sankta Birgitta, 1890–1891 

Till höger: Bild 9, Carl Larsson, Fredrika Bremer, 1890–1891 

 

Efter entréhallen - om man går högre upp i trappuppgången - ser man de andra sju 

målningarna enligt kronologisk ordning. På första våningen till vänster finns Kvinnan i 

stenåldern, med en kvinna som sitter på marken i skogen (Bild 2). En halv våning högre upp 

till höger finns Kvinnan i vikingatiden, en kvinna och hennes dotter och son står och tittar på 

en runsten på deras gård (Bild 3).  
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Till vänster: Bild 2, Carl Larsson, Kvinnan i stenåldern, 1890–1891 

Till höger: Bild 3, Carl Larsson, Kvinnan i vikingatiden, 1890–1891 

 

                  

Till vänster: Bild 4, Carl Larsson, Kvinnan i första kristna tiden, 1890–1891 

Till höger: Bild 6, Carl Larsson, Adelskvinnan i Renässansen, 1890–1891 

 

Ytterligare några trappsteg upp finns Kvinnan i första kristna tiden, med en ung kvinna som 

fokuserar på sitt handarbete (medeltiden, Bild 4). Efter det följer Adelskvinnan i Renässansen, 

en kvinna som står vid porten (1500-talet, Bild 6).  

På översta våningen finns motiven om 16-, 1700-talet och samtiden. Vänster vägg har 

Kvinnan i Gustavo Adolphos tid (1600-talet, Bild 7), där en ugn kvinna i röd dräkt sitter i ett 

rum. På höger vägg, mittemot Kvinna på 1600-talet, är kvinna i Gustav IIIs tid (1700-talet, 

Bild 8), där tre unga kvinnor spelar musik vid fönstret i ett ljust rum. Mellan de två 

väggmålningarna finns Vår tid, med en grupp av flickor på utflykt, målningen delas till två 

delar av fönstret i mitten, och nedanför fönstret är ett fält målat med tekniska uppfinningar 

typiska för 1800-talet (Bild 10).54 

                                                 
54 Alla namn och informationer om tider på väggmålningarna Svenska kvinnan genom seklen inkluderat 

omslagsbilden och Bild 1- Bild 9 har hämtats från Carl Larsson bok Svenska kvinnan genom seklen, 1907. 
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Till vänster: Bild 7, Carl Larsson, kvinnan i Gustavo Adolphos tid (1600-talet), 1890–1891 

Till höger: Bild 8, Carl Larsson, kvinnan i början av Gustaf III:s tid (1700-talet), 1890–1891 

 

 

Bild 10. Carl Larsson, flickor i Vår tid (1800-talet), 1890–1891 

Attributen och omgivning i Svenska kvinnan genom seklen  

 

Kläder och utsmyckningar samt objekt som anknyter till personen är ofta direkta visuella 

element som kan förmedla de synliga eller dolda budskapen av bäraren själv eller skaparen, 

till exempel klasstillhörighet, ekonomisk status, kulturell tillhörighet, genusidentifiering, 

social position, familjeroll, etc. Det handlar inte bara om det ekonomiska kapitalet, utan också 
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det kulturella kapitalet.55 Genom att tolka de denoterade tecknen kan konnoterade meddelande 

framträda i en specifik historisk kontext, för att: ”Människors vardagsliv är aldrig helt 

oskyldigt, utan det finns alltid en mer eller mindre medveten tanke med hur en människa i dag 

väljer att framträda sig själv.”56  

Carl Larsson har skapat främst två typer av omgivning för kvinnorna i väggmålningarna 

Svenska kvinnan genom seklen att befinna sig i, den ena är miljön i hemmet, och den andra är 

i naturen.  

I entréhallen till vänster är Sankta Birgitta (Bild 5), med sin dotter Katarina. Birgitta är profet, 

politiker och den första svenska som helgonförklarats av påven. Hon levde 1303-1073, och i 

Vadstena klosterkyrka bevaras än idag Birgittas skulptur som troligen skapades i slutet av 

1300-talet efter hennes död.57 I Larssons målning är Birgitta avbildad som pilgrim med 

typiska attribut som grå dräkt, guldgloria, vit slöja och en bok i händerna - som självklart är 

bibeln i detta sammanhang. Birgitta står rakt med blicken fokuserad långt bort, och verkar 

tänka på någonting. I Sankta Birgitta är det viktiga objektet bibeln i Birgittas hand - en 

symbol för kristendomen i medeltidens Sverige, och även i dagens värld - vilken betonar 

Birgittas religiösa identitet. Denna avbildning har flera likheter med Birgittaskulpturen i 

Vadstena klosterkyrka, med glorian, slöjan, dräkten och bibeln.58 Konstnären har genom de 

symboliska kläderna och objektet skapat en karaktär med starkt religiöst motiv och det stora 

svenska kvinnliga helgonet Birgitta visar på kvinnors lika viktiga identitet som mäns både i 

det förflutna och samtida. Birgitta placeras i naturmiljön utan något konkret och betydelsefullt 

tillbehör, kanske ville Larsson skildra att hon är på väg till predikan eller bön i enlighet med 

hennes offentliga uppdrag. Under sitt liv reste Birgitta till flera länder för att söka stöd för att 

bygga kloster och sprida kristendomen.59 Därför kan det anses att naturmiljön i målningen 

Sankta Birgitta är en social plats för Birgitta där hon kan röra sig fritt. 

Fredrika Bremer (1801–1865, Bild 9) iklädd lång, mörk silkesklänning och vit huvudbonad, 

sitter i sitt rum vid ett skrivbord och tittar mot betraktaren. Hennes ena hand ligger på bordet, 

och den andra ligger på stolens ryggstöd, och hon ser avslappnad ut. I sin artikel Resenären 

Fredrika Bremer beskriver Knut Ahnlund Bremer fotografier tagna på 1860-talet med: ”Vi 

ser henne iklädd den tidens fina kvinnodräkt, mörkt silke med påsärmar och rysch - och på 

alla bilderna den vita huvudbonaden, en spetsmössa som hon varierade, ibland var den prydd 

med stora tygrosor, ibland var den stramare och enklare, vi möter henne aldrig barhuvad. Hon 

ser så rofylld ut, ibland i en stor länstol, stillasittande, uppstagad mot mjuka kuddar, som 

denna position var hennes evinnerliga.”60 Larssons avbildning av Fredrika Bremer har tydlig 

likhet med detta foto av henne. Gåspennan, papperen på skrivbordet och böckerna i bokhyllan 

är de viktigaste objekten som symboler för Fredrikas förmåga att läsa och skriva, och utan 

                                                 
55 Nils Hammarén & Thomas Johansson, 2009, s.32-37. 
56 Nils Hammarén & Thomas Johansson, 2009, s.35. 
57 Birgittas biografi och hennes politiska liv se Birgit Klockars, Birgittas svenska värld, Natur och kultur, 

Stockholm, 1976. Bild på skulpturen på Birgitta se Svenska kyrkan- Vadstena klosterkyrka, Heliga Birgitta, 

https://www.svenskakyrkan.se/vadstena/heliga-birgitta (2017-11-22) 
58 Se även Birgittas avbildning från Västerås domkyrka på Historiska museet, fast i denna avbildning har hon 

mörka slöja och dräkt: http://historiska.se/upptack-historien/artikel/birgittas-religiosa-liv/ (2017-11-22) 
59 Birgit, Klockars,1976. 
60 Knut Ahnlund, Resenären Fredrika Bremer, i Fredrika Bremer: Livet i gamla världen. Palestina, introduktion 

av Knut Ahnlund, kommentarer och ordförklaringar av Carina Burman och Lars Burman, Bokförlaget Atlantis 

AB, Stockholm, 1995, http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/publikationer/svenska-

klassiker/fredrika-bremer-livet-i-gamla-varlden-palestina (2017-11-23) 
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dessa kan det vara svårt att identifiera denna välklädda kvinna som författaren Fredrika 

Bremer. Enligt Anna Bohlins sammanfattning var Fredrika Bremer "en av Sveriges mest 

framgångsrika författare i en tid när kvinnor överhuvudtaget inte förväntades delta i 

offentligheten, och hennes emancipationsroman Hertha (1856) bidrog till den lagändring som 

gav ogifta kvinnor rätt till myndighet.”61 Identiteten som Fredrika Bremer skapade åt sig som 

en kvinnlig författare med sina publikationer om kampen för kvinnors rättigheter i samhället; 

hennes politiska och sociala identitet belyses med dessa objekt. Larsson har inte skapat något 

föremål eller omgivning för att belysa Fredrikas resenärsidentitet i kombination med hennes 

författarskap och hon placerades i hemmiljö, trots att Fredrika på den tiden var känd i hela 

Europa och hade rest till flera länder i olika delar av världen, och Livet i gamla världen 

(1860–62) var ett resultat av dessa resor.62 Att skildra författaren Bremer som en positiv 

förebild för flickorna och visa att de kan ta stor plats och ha stort inflytande i samhället är en 

signal från konstnären och samhället om deras förväntningar på barnen i framtiden, och detta 

motiv dominerar budskapet i den målningen. 

Sankta Birgitta och Fredrika Bremer är två svenska historiska personer som funnits i 

verkligheten och påverkat Sveriges samhälle stort och positiv med var sina bidrag, detta är 

den största skillnaden mot de andra figurerna i Svenska Kvinnan genom seklen, och att avbilda 

dessa två viktiga kvinnliga personer och placeras dem i entréhallen visar att konstnären anser 

att kvinnor kan skapa andra karaktärer än hemmafru. Just dessa två kvinnor som finns i 

verkligheten som förebilder för flickorna kan innebära att konstnären vill förmedla att de 

flickorna som blivande vuxenkvinnor kan ta lika stor och viktig plats som män i historien. 

I Idun (Bild 1) har Larsson målat gudinnan Idun främst med guldfärg, hennes långa släta hår, 

krona, halsband, ringar och armband, och även skildrat ljuset bakom henne i guldfärg, 

tillsammans med de gröna växterna och röda sjalen för att belysa en kvinnlig guds egendomar 

som kan tillbedjas för evigt liv och som förvaltare av den eviga ungdomens äpplen i den 

nordiska mytologin.63 I Idun är det viktigaste objektet det gyllene äpplet som kan skänka 

gudarna evig ungdom, vilket är ett kännetecken och en symbol för att identifiera Iduns 

egenskaper som gudinna i den nordiska mytologin. 64 Larsson placerade äpplena i Iduns 

händer och dessa placerades centralt i målningen med en rituallikande ställning. Hennes 

rituella posering, mystiskt leende ansikte tillsammans med guldfärgen skapar hennes identitet 

som nordisk religiös gudinna för evigheten. Larsson har inte skapat en konkret miljö för 

henne, och anledningen till det kan vara att målningen av Idun anses mer som dekoration. 

Kvinnan i stenåldern (Bild 2) har långt, mörkt och rufsigt hår, och hon ligger på knä på 

marken med bara fötter. Hennes vilda sida - som alla människor på den ociviliserade tiden - är 

det viktigaste elementet i målningen, men ändå har Larsson målat en klänning av djurhud, 

lång och grå med röd kant åt henne, för att med denoterade tecken relatera till kvinnlighet. 

Larsson har skapat flera objekt som delats in i två grupper med tydlig gräns. Närmare 

                                                 
61 Anna Bohlin, I författarens fotspår: Litteraturvetenskaplig metod på fältet, i Humanister i fält: Metoder och 

möjligheter, Åsa Arping, Christer Ekholm, Katarina (red), Göteborg: LIR.skrifter, 2016. s. 23-38. http://su.diva-

portal.org/smash/record.jsf?dswid=-

3362&pid=diva2%3A1059236&c=3&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Fredrika+Bremer&af=%5B

%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_

sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=true&sf=all (2017-11-23) 
62 Knut Ahnlund, Resenären Fredrika Bremer, 1995. 
63 Anders, Bæksted, Nordiska gudar och hjältar, Politikens Förlag 1965, Stockholm, 1985, s, 185-214. 
64 Anders Bæksted, 1985. Iduns avbild se även på Historiska museets hemsida, Iduns äpplen höll gudarna unga, 

http://historiska.se/nordisk-mytologi/idun/ (2017-11-26) 



17 

 

betraktat finns fem objekt i större storlek, en stor fisk vars mage finns utrensad på marken, en 

liten flintakniv i kvinnans högra hand, två lerkärl nära fisken, en stor stenyxa på marken under 

kvinnans fötter, och elden i hennes närhet. Objekten omkring kvinnan tillhör henne, hon ska 

rensa fisken med den lilla kniven, dela fisken med stenyxan, och koka fisken i lerkärlen. På 

avstånd bakom kvinnan finns fyra objekt som målades i mindre storlek, ett spjut och en pil 

lutade mot ett träd, en fiskekrok samt ett kastvapen hängande på grenen, men objekten i denna 

grupp tillhör inte henne. Spjutet, pilen, kroken och kastvapnet är verktyg för att jaga djur i 

skogen eller kriga mot andra människor vilket är mannens roll i detta sammang. Kvinnan i 

stenåldern definierades av konstnären som tillhörande hemmet även om hon placerats i 

naturmiljön, då alla människor på stenåldern levde i den miljön, och där hennes roll är att ta 

hand om maten, vilket skapar hennes identitet som hemmakvinnan som hålls på avstånd från 

jakt och krig - trots att historiskfakta berättar något annan. På Naturhistoriska riksmuseet finns 

en utställning Den mänskliga resan, där de tre vaxdockorna, neanderthalarna i stenåldern, 

rekonstruerade av Elisabeth Daynés finns med.65 Där har den kvinnliga och den manliga 

neanderthalaren samma arbetsuppgifter; båda bär varsitt villebråd på axeln på väg hem, och i 

deras roller finns ingen skillnad. Att jaga var inte endast mannens uppgift - männen och 

kvinnorna hade samma roller och definierades inte som två olika grupper i den hårda naturen 

och dess förutsättningar för människorna att leva under stenåldern. Men Larsson betonar ändå 

hennes kvinnligheter och tillhörande hemmet. 

Ur samma tid som Birgitta har en annan kvinna skildrats, Kvinnan i första kristna tiden (Bild 

4), hennes långa ljusbruna släta hår har gjorts till flera flätor och band som ett pärlliknande 

hårband, hon klär sig i en ljusblå klädnad - troligen en klänning med noggrant utförande och 

broderat mönster, med kort ärm. Hon sitter i sitt rum med sin spånad och väver en bild av ett 

helgon, ett religiöst objekt som visar hennes tro på kristendomen och förstärker kvinnans 

religiösa identitet. Hennes frisyr, klädesmaterial och stol med rikt dekorerade drakslingor 

visar att hon har en rik familj bakom sig. Här har en ung och ogift hemmakvinna som sysslar 

med hemarbete från medelklass, kanske till och med överklass, med Gudstro skildrats.66  

I Kvinnan i vikingatiden (Bild 3) har Larsson skildrat en kvinna i medelåldern med två barn. 

Hon har en lång grå klänning på sig och hennes bruna hår är knutet i huvudbonaden. På den 

vänstra överarmen har hon ett guldarmband som liknar en orm, på underarmen ett 

guldarmband, på fingret en guldring, och runt hennes midja ett läderband; detta var tidens 

smycken för kvinnor och visar hennes höga ekonomiska status.67 Hon står vid en sjö framför 

en runsten och tittar på den, och ser allvarligt men modig ut. På runstenens vänstra sida och 

framsida har ristats en bild av en man iklädd hjälm och rustning som rider en häst med sitt 

vapen, ett tecken som tydligt visar att männens roll under vikingatiden var att kriga. Eftersom 

                                                 
65 Naturhistoriska riksmuseet, utställningen Den mänskliga resan, 

http://www.nrm.se/besokmuseet/utstallningar/denmanskligaresan.5713.html (2017-11-19) 
66 Eva I. Andersson har hänvisat till en annan forskares forskning, som visar att skillnaden mellan de kläder som 

tillhör olika samhällsgrupper exempelvis drottningen och en advokats fru på 1300-talet var inte större än man 

kunde tro, men det fanns betydliga skillnader mellan underklassen och överklassen/medelklassen. Eva I. 

Andersson,  Vad kostade kläderna? Manliga tjänares dräkt under första hälften av 1300-talet, Historisk Tidskrift. 

2004(2):187-202, https://gup.ub.gu.se/publication/99256 2004(2):187-202. (2011-11-23) Carl Larsson berättade 

att Kvinnan i första kristna tiden var en aristokratisk kvinna, Carl Larsson, 1907. 
67 På Historiska museets utställning Vikingar beskrivs fynden från en förmögen aristokratisk kvinna som ” Hon 

hade varit klädd i linne och siden som troligen tillhört en kappa. I dag återstår bara små fragment. Se på 

smyckeuppsättningen som bland annat innehåller guldfolierade pärlor och förgyllda beslag, formade som 

hästar.” Detta kan motsvara Larssons gestaltning av kvinna i Kvinna i vikingatiden hade hög ekonomiskt status. 

Historiska museet, vikingar, http://historiska.se/utstallningar/vikingar/ (2017-11-249 
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runstenar i norden under vikingatiden ofta är uppresta för att minnas de döda, är det sannolikt 

att hennes man, riddaren som avbildats på runstenen, dog i kriget.68 Egentligen skulle de två 

barnen kunna anses som två mindre viktiga karaktärer, men här anser jag att barnen målades 

mer som objekt än som karaktärer för att konstnärens motiv med att måla två barn var att 

betona kvinnans identitet som mamma och hemmafru vars uppgift var att ta hand om barnen 

och familjegården. Vikingatidens naturmiljö för den kvinnan belyser hennes höga klass status, 

och hennes frihet att röra sig i ett relativt socialt område, hon är mycket självständig och styr 

en egen gård med anställda, visserligen hemmafrun men ändå också social.  

I Kvinna i renässansen (1500-talet, Bild 6) har Larsson målat en kvinna i medelåldern som 

står i mitten av en dörröppning. Hon bär en vit huvudduk, klär sig i en mörkgrå fotsid kappa 

av tjockt material som troligen är av hög kvalité och dyr. Kragen är av päls, manschetten är 

vit och spetsdekorerad. Under den vita halskragen finns en brosch, men förutom detta har hon 

inte några utsmyckningar på sig. Hon håller vita handskar och en tjock bok i händerna, ett par 

nycklar och en penningpung hänger i ett band från midjan, och hon ser elegant och bestämt ut. 

Boken i detta sammanhang är troligen också en bibel, som visar hennes, och till och med, hela 

familjens religiösa identitet under 1500-talet när kristendomen blev stark i norden. Vita rena 

handskar visar hennes uppgift; att hon ska ta hand om och kontrollera hemmet utan något 

fysiskt arbete. Genom att måla nycklarna visar Larsson kvinnans ansvar och makt i denna 

familj, att det är hon som kontrollerar och fördelar familjens resurser visar att både hennes 

familje- och sociala status ligger på hög nivå för hennes tid. Hon är en individ med mycket 

stor självständighet och beslutsrätt. 

Med kvinnornas gestaltningar i vikingatiden och renässansen visar Larssons en annan syn på 

kvinnorna. Trots att kvinnorna definierats som hemmakvinnor har de ändå mycket stort 

inflytande och en dominerande roll i familjen, de förvaltar familjens ekonomiska resurser, och 

har inte definierats med en passiv roll i samhället. 

I Kvinnan i 1600-talet (Bild 7) har Larsson målat en ung kvinna sittandes i sitt rum med sin 

långa röda dräkt och vita sjal. Röd och vit belyser hennes ungdom, hon broderar vapnet tre 

kronor, samtidigt som hennes fokus är på jordgloben och visar hennes världsliga orientering 

och förmåga att läsa. Konstnären har skapat tre betydelsefulla objekt, en tavla på väggen 

bakom kvinnan, ett handarbete med tre kronor på, och en jordglob. På tavlan kan vi inte se 

tydliga detaljer, men det kan sägas utom tvekan att de två karaktärerna på tavlan målats som 

ett par med nära relation, och eftersom den placerats i denna unga kvinnas rum är det 

troligtvis hon själv och hennes man på tavlan. Tre kronor associerar till kunglighet och hennes 

bakgrund och sociala status kan vara kunglig, men det visar också på nationalism och 

svenskhet i detta sammanhang. Jordgloben associerar till det geografiska ämnet, det kan visa 

på utbildning som hon fått. Hon är en ung kvinna som har fått en man i sitt liv, hon har hög 

social position och förmåga i ett visst realämne. I denna målning har Larsson inte tagit ett 

religiöst motiv utan realämnen som politik, krigs- och samhällsfrågor, och geografi har givit 

plats för denna unga kvinna. 

I 1700-talet (Bild 8) har Larsson gestalt tre unga musicerande rokokokvinnor som sitter 

hemma och spelar musik. De har klätt sig i långa klänningar av dyrt material, ljusa och 

färgrika i underbar rokokostil. Välgjorda frisyrer, vita spetskragar, ärmar och spetshattar 

betonar deras borgerliga klassbakgrund och kvinnligheter - de är unga, vackra och 

                                                 
68 Dick Harrison & Kristina Svensson, Vikingaliv, Författarna och Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 

2007, s. 192-197. 
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oskuldsfulla. Musikspelandet var ett viktigt uppfostrande ämne för flickor inom adeln eller 

den nya blivande borgerliga klassen vid denna tid. Objekten piano, luta samt not- och textblad 

som framträdande objekt associerar till deras klasstillhörighet och kulturella kapital. Det är ett 

musicerande motiv med skönhet skapat som finkultur för de tre överklasskvinnorna, ett sätt 

att visa deras värde och position i familjen men även i det sociala umgänget, ”Aristocratic 

women played and sang several hours a day and their musical abilities were highly valued by 

thier families and friends”.69 Kvinnan nära betraktaren målades som en metafor av 

renässansens kvinnoprofilporträtt, där hennes profil och nedböjda huvud med ett blygt leende 

visar att hon kan vara ett objekt eller statusföremål i den manliga blicken inom manlig 

diskurs.70 Samma perspektiv kan också appliceras i målningarna kvinna i första kristendom 

och kvinna i 1600-talet, där deras blickar håller avstånd till betraktaren. Med dessa tre 

väggmålningar visar han sin syn på kvinnor ur ett manligt perspektiv i ett mansdominerat 

samhälle, målningen om kvinnorna i 1700-talet handlar inte om deras förmåga att spela 

musik, utan är en idealiserande skönhet som han anser tillhör kvinnlighet. Larsson kanske 

ville visa den fina och ideala kvinnligheten som förebild för flickorna i detta sammanhang. 

I väggmålningarna på kvinnorna i 16-och 1700-talet har det religiösa motivet kraftigt minskat, 

och i de målningar nära samtiden har realämne och kvinnors vardagsliv blivit mycket 

viktigare. Detta kan bevisa att Larsson anser att religion inte längre är lika viktig för samtida 

flickor, barnens uppfostran och utbildning kan genomföras väl utan att kombineras med 

religion. 

I Vår tid (Bild 10) har Larsson gestaltat flera flickor på utflykt i hans samtid i den härliga 

svenska sommarnaturen. De två flickorna till höger i målningen ser mot betraktaren, båda två 

har hattar och väskor, och deras klänningar är knälånga. Deras blickar är fulla av nyfikenhet. 

Två flickor i färgglada kläder till vänster i målningen samspelar med varandra, en med stort 

leende, en har en hatt i handen med blommor. Flickan längs bak med en rödmelerad klänning 

böjer sig mot marken och är upptagen med att plocka blommor. Kortare klänningar kan 

innebära mer frihet att röra sig, samtidigt som storbrättade hattar och tunt material i 

klänningarna är tydliga tecken för att markera kvinnlighet relaterat till skönhet och hög 

ekonomisk position. Flickorna placeras i naturmiljön, och om att placera barnen i deras eget 

områden sysselsatta med vardagliga göromål som lekar eller läxläsning skriver Görel Cavalli-

Björkman ”Sådana miljöbilder av barn är mycket sällsynta i äldre tiders konst.”71 Konstnären 

har här tagit med sig perspektivet för att närma sig vad barn är och vill, han ser att leka i 

naturen tillhör barnområdet och är något de flesta barn tycker om, han behandlar barnen som 

subjekt och låter barnen visa sina egenskaper. 

Larsson har under fönstret i underpartiet målat flera samtida representativa objekt som gula 

glödlampor, gula veteväxter, mörka järnvägsvangshjul och mörkröda böcker, och blåa 

telefontrådar i halvcirkelform finns i mitten av målningen. Dessa visar att Sverige var på väg 

från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, där de framträdande uppfinningarna är symboler 

för den moderna tekniken och samhället. Larsson gestaltar flickor genom att måla deras 

                                                 
69 Eva Öhrström, Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige, Skriften från Musikvetenskapliga 

institutionen, Göteborg, nr 15, 1987, s 195. Denna avhandling undersöker musicerande kvinnor under 1800-talet 

i Sverige, men den teori och perspektiv passar också musicerande kvinnor i 1700-talet i Sverige. 
70 Patricia Simons, Inramade kvinnor: Blicken, ögat, och profilen i renässansens porträttkonst, i Konst, kön och 

blick, feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Anna Lena Lindberg (red.), Författaren och 

studentlitteratur, Lund 2015, s. 53-87. 
71 Görel Cavalli-Björkman, 1987, s. 117. 
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utseende med ”kvinnlighet” enligt hans norm för kvinnor, men här suddar han genom dessa 

objekt ut skillnaderna mellan flickor och pojkar, och skapar en ny tolkning av genus för 

flickorna, att de kan lära sig det som pojkarna lär, och göra som pojkarna gör. Flickorna kan 

skapa samma identitet som pojkarna har skapat i läroverken - det lilla samhället, den sociala 

platsen, där både flickor och pojkar kan bli samhällets medborgare och bygga framtidens 

samhälle, och flickorna behöver inte definieras enbart som hemmafruar i framtiden. Om vi 

blickar tillbaka till undersökningen av ” Utbildning för flickor och pojkar under 1860-1915” i 

uppsatsen är det inte så svårt att förstå Larssons motiv och tankar med att måla dessa objekt 

då Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg redan de första fem åren hade realämnen. 

Konstnären var med i sin tids utveckling och förändringar i synen på barnen, speciellt på 

flickorna i samhället, och uttryckte det med sina målningar.  

Görel Cavalli-Björkman bedömer att det var vanligare under 1800-talet att skildra barn 

sysselsatta med pedagogiska lekar, men att Larssons målningar innehöll hans barngestaltning 

är mycket nytt, frisk och livlig.72 Konstnären har målat barnens utomhusaktiviteter och 

närmade sig deras naturliga liv; som att de vill leka och får göra det. Flickorna i Vår tid blir 

nästan en vändpunkt för Carl Larsson i sitt konstnärskap med barn som motiv, efter arbetet på 

Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg har han målat många barnfigurer som placeras 

i naturomgivningar, till exempel Frukost under stora björken 1896, Ett bra badställe 1986, 

Kräftfångst 1897, Lisbeth metar 1900, På vikingatåg i Dalom 1900.73 Detta handlar inte bara 

om hans idylliska ideal i skildring och gestaltning av barnen, utan också att hans perspektiv på 

barnen är närmare ett barnperspektiv och utgår ifrån hur ett barn är och vad ett barn vill göra. 

Trenden vid sekelskiftet var att samhället ansåg att barnen skulle uppfostras i naturen, och 

Ellen Key med sina välkända åsikter om barnuppfostran i boken Barnets århundrade var ett 

representativt perspektiv i pedagogik på denna tid, där hennes individualism om barnen och 

att barnen ska uppfostras i naturen och konsten starkt påverkade samhällets syn på uppfostran 

av barnen.74 

 

Av alla väggmålningarna i Svenska kvinnan genom seklen är flickor i Vår tid, den enda 

målning som har huvudkaraktärer och motiv av samtida flickor målade för flickorna i 

läroverket, och skillnaden är mycket tydlig jämfört med de andra målningarna i samma serie, 

att gestalta barn för barn med en syn som anser att barn kan vara barn är mycket nytt. Larsson 

målade lekande flickors fritid, dessa är synonyma med flickorna i läroverket. Detta visar på 

hans hänsyn till barnens unika erfarenheter, att han försökte se världen genom deras ögon och 

inta deras synvinkel, det är vad barnperspektivet innebär och innefattar.75 

När man överblickar de tio väggmålningarna Svenska kvinnan genom seklen kan man 

upptäcka att nästan alla kvinnor och flickor har medel- eller överklass bakgrund som uttryckts 

med deras kläder och tillhörande föremål, förutom kvinnan i stenåldern. Eva I. Andersson har 

hävdat att ” Kläder fyllde under medeltiden, precis som under andra tidsperioder, flera olika 

funktioner. Förutom de primära behoven av värme och skydd, uttryckte klädedräkten 

                                                 
72 Görel Cavalli-Björkman, 1987, s. 117-121. 
73 Nämnande målningarna se Ulwa Neergaard, 1999. Frukost under stora björken på s 256, Ett bra badställe på 

s.258, Kräftfångst på s. 257, Lisbeth metar på s. 238, På vikingatåg i Dalom på s. 274. 
74 Ellen Key, 1900. 
75 Dion Sommer, På spaning efter barnperspektiv och barns perspektiv i barndomssociologin, i Barnperspektiv 

och barnens perspektiv, Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer, Karsten Hundeide (red), 2013, s 48-79.  
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samhällsposition och status. Kläder spelade också, då som nu, en stor roll i konstruktionen av 

genus. I synnerhet den kvinnliga dräkten markerade inte bara bärarens kön utan också hennes 

status i förhållande till män: ogift, gift, änka eller nunna.”76 kläderna och objekt blir det 

viktigaste verktyget för konstnären att definiera kvinnornas ekonomiska och kulturella status 

samt deras köntillhörande. Inga nakna kvinnobilder förekommer på väggmålningarna i 

läroverket, detta kanske kan bero på att nakna kroppar kan associera till sexualitet och 

konstnären anser det olämpligt för flickorna att se nakna kvinnokroppar i sin vardag, de skall 

få vara oskuldsfulla, oskyldiga, och naiva. Konstnären definierade medvetet kvinnor som 

”kvinnor” genom att skapa ”kvinnliga” utseenden och objekt som tillhör kvinnors roll samt 

placera några kvinnor i en begränsad plats, det är den kulturella uppfattningen om vad 

”kvinnor” är, och detta stämmer med vad Don Kulick hävdar i Hur man blir en riktig kvinna 

eller man.77 Gränsen mellan det privata och offentliga handlar om gränsen mellan män och 

kvinnor, och vilken plats som kvinnorna har tillgång till handlar mycket om kvinnans status. I 

hemmiljön betonas kvinnans identitet som hemmafru eller hemmaflicka med hemarbete, där 

deras roll främst definieras som personen som ska ta hand om familjen eller föda barn, eller 

bara ska visa upp sin skönhet som ett fint märke för familjens uppmärksamhet. 

Kvinnlighetens rum är de rumsliga förhållanden i vilka kvinnligheten levs som en möjlig 

position i diskurser och sociala praktiker. Samtidigt visar Larsson en annan syn på kvinnorna, 

där de kan skapa olika roller för sig och kan ge stor influens i samhället, som till exempel 

Sankta Birgittas, Fredrika Bremers och flickorna i samtiden, men även kvinnorna i 

Vikingatiden och Renässansen har givits en annan syn och kan vara dominerande i familjen. 

Med detta förmedlar han till flickorna att de kan vara lika viktiga som män och skapa olika 

identiteter i framtiden. 

 

Skolungdomens korum på Norra latinläroverket 

 

Norra latinläroverket i Stockholms (det kallades också Högre latinläroverket å Norrmalm) nya 

byggnad ritades av arkitekten Helgo Zettervall och stod klart 1880. År 1939 ändrades namnet 

till Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm, (nuvarande Stockholm City 

Conference Centre) och kommunaliserades 1966.78  

Då byggnaden var färdig fanns inga tillskott i Norra latins estetiska utrustning då byggnaden i 

sig själv ansågs estetisk. Men den unga entusiastiska konstnärsgenerationen som försökte 

skapa ett rikare och varmare konstintresse hos olika kulturinstitutioner och befolkningslager, 

gynnade läroverket med sin frikostiga offervillighet. Genom föreningens förslag inrättades tre 

väggmålningar i trapphuset till högtidssalen: prins Eugens Aftonstämning med 

skärgårdslandskapsmotiv, Bruno Liljefors Vårmorgon med ett sträck av svanar, och Larssons 

                                                 
76 Eva I. Andersson, Vad kostade kläderna? Manliga tjänares dräkt under första hälften av 1300-talet, Historisk 

Tidskrift. 2004(2):187-202, https://gup.ub.gu.se/publication/99256 (2011-11-23) 
77 Don Kulick, 1987. 
78 Stockholms stad stadsarkivet, Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm, Skolregistret, 

http://app.ssa.stockholm.se/Skolregistret/Skola.aspx?id=323 (2017-11-14)   
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Skolungdomens korum med samtida bildmotiv.79 På denna tid var läroverkets främsta ämnen 

naturvetenskapliga - realbildning på skolspråk.80  

Enligt dokumenten i Riksarkivet var det 1901 som Larsson gjorde fresken på muren 

Skolgossarnas korum för Norra latin i Stockholm.81 Detta bekräftas också i artikeln Norra 

latins historia av Wilhelm Carlgren och Carl-Henning Wijkmark i boken Norra latin, Högre 

allmänna läroverket för gossar å Norrmalm 1900–1955.82 Uppdraget med väggmålningen 

gavs och bekostades av den nybildade Föreningen för skolornas prydande med konstverk där 

grundaren av föreningen - Carl Gustaf Laurin - ville att väggmålningen skulle bli en bild av 

samtida skolliv med äkta skol-, dräkt- och kulturhistoria.83 

Eugen och Liljefors målningar förmedlade intryck av svensk natur och frihetslängtan och 

glädje, men Larsson fick sin idé till skapandet av sin väggmålning då han en gång såg 

skolpojkarna utföra en militärövning på skolgården. Under den tiden var Sverige oroat för 

omvärlden, speciellt Europa, då flera konflikter och krig pågick där, men också av att Norge 

ställde krav på att unionen med Sverige skulle upplösas.84 Under mitten av 1800-talet blev 

vapenövning obligatorisk för folkskolorna - och elementarläroverket, Norra latin blev ett 

nationellt centrum för undervisningen.85 Denna omgivning under andra hälften av 1800-talet 

kanske var en av anledningarna som inspirerade Carl Larsson att skapa Skolungdomens korum 

med militärövning som tema.  

Skolungdomens korum (Bild 11) är en akvarell placerad i ljusgården på andra våningen, 

mellan prins Eugens Aftonstämning och Bruno Liljefors Vårmorgon, och står man på trappan 

i mitten av byggnaden ser man att Skolungdomens korum har tre framträdande delar. Larsson 

har använt arkitekturens arkadmotiv som utgångspunkt och utnyttjat de framförliggande 

valvbågarna som formar målningen till tre partier, där mittpartiet fogar in valvbågen. Men det 

finns inte ett bra perspektiv för att betrakta målningens helhet, man måste också vara nära 

målningen.  

                                                 
79 Wilhelm Carlgren och Carl-Henning Wijkmark, Norra latins historia, ur Norra latin, Högre läroverket för 

gossar å Norrmalm 1900–1955, Bengt G. Söderberg (huvudredaktör.), Sveriges studenters förlag, Stockholm, 

1959. 
80 Wilhelm Carlgren och Carl-Henning Wijkmark, 1959. 
81 Riksarkivet, Carl O Larsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11035 (2017-11-14) 
82 Wilhelm Carlgren och Carl-Henning Wijkmark, 1959. 
83 Torsten Gunnarsson, 2007, s. 75, och Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl., 

2001, s. 354. 
84 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
85 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
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Bild 11: Carl Larsson, Skolungdomens korum, 1901. 

I mittpartiet (Bild 12 och Bild 13) har Larsson använt dörren som en altarlikande upphöjning 

och gestaltar en vitklädd flicka med långt blont hår med en bukett blommor i sin högra hand 

samt en vit helig duva och flera färgrika blommor, bl.a. solrosor och liljor. Detta skapar en 

rituell atmosfär med alla fina, sköna och fria element. Duvan är ett konventionellt inslag i 

kristendomens ikonografi, vitklädd flicka associerar renhet, men 1889-1990 när Larsson 

gjorde kartongskissen Skolungdomens korum till monumentalmålningen i Norra latin målade 

han den vitklädda flickan med ett par vingar på ryggen, gestaltad som en kristendomens 

ängel.86 När konstnärens färdiga målning i Norra latin visades upp, hade han tagit bort 

vingarna från den, så att ängeln med den religiösa identiteten förvandlades till en flicka utan 

något religiöst motiv, han tog även bort keruber som fanns på kartongen, även texten ändrade 

han från ”PATER NOSTER QVI ES IN COELIS” till ”FADER VÅR SOM ÄR I 

HIMMELEN” som skrevs runt cirkeln i mittpartiet.87 Den senare texten är början av en 

kristen bön. Konstnären minskade en del av det religiösa motivet från kartongen till den 

färdiga målningen, men det religiösa motivet betonas och dominerar fortfarande mittpartiet. 

 

 

Bild 12: Carl Larsson, höger del av Skolungdomens korum, 1901. 

                                                 
86 Se bild av kartongen Skolungdomens korum i Torsten Gunnarssons Carl Larsson, 2007, s. 74. 
87 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
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I högerpartiet (Bild 12) har Larsson skildrat en grupp människor i olika åldrar och klädsel 

som står på gräset och tittar mot vänster - alla utom de två små flickorna åt höger. Längs fram 

står en uppsträckt ung pojke i svart uniform med ett svärd som hänger vid hans vänstra ben, 

hans händer är knäppta framför kroppen, hans mun är öppen, i sammanhanget är det troligt att 

han läser bön (om man betänker att FADER VÅR SOM ÄR I HIMMELEN finns i mittpartiet 

som är närmast honom i detta parti, samt hans position i målningen). Vid pojkens högra sida 

står en vuxen man i blågul uniform med blå hatt med gult kors som har ett svärd i sin vänstra 

hand. Bakom honom finns tre större och äldre mörkklädda män. De står inte lika uppsträckta 

som pojken gör, troligen lyssnar de på bönen med var sin huvudbonad i händerna och ser 

koncentrerade ut. Enligt Hedströms forskning är mannen i blågul uniform kapten C.C.A., och 

de andra tre männen är rektorn och lektorn vid Norra latin i ämnena matematik, svenska och 

latin.88 Bakom de fem männen finns flera vuxna kvinnor med långa, ljusa klänningar och 

blom- och spetsdekorerade hattar, vilka också koncentrerar sig på samma sätt. En liten pojke 

med blå halsduk bland dem tittar på marken, en rödklädd flicka med röd hatt leker med 

cykelhjul, och en gråklädd flicka tittar på betraktaren. Bakom dem ser man ännu flera 

människor bl.a. en annan liten flicka med en svart hatt som sitter på någons axlar med 

tummen i munnen. I denna grupp har Larsson målat prins Eugen, Carl Gustaf Laurin och sig 

själv, och flickan som sitter på axlarna är Larssons dotter som sitter på hans axlar.89 I detta 

högerparti har Larsson placerat de tre männen från läroverket framför kvinnorna och barnen, 

och de får större och viktigare position än kvinnorna och barnen, med detta anser jag inte att 

Larsson ville placera kvinnorna och barnen på mindre viktiga platser, utan för att det skulle 

bli enklare för männen från läroverket som har huvudansvaret att styra pojkarna så att allting 

görs rätt. För barnen ligger intresset inte på själva händelsen, de får fokusera på egna saker 

utan att tvingas lyssna på bönen, en tydlig kontrast till vad de vuxna gör här, men också till 

vad skolungdomen gör. Denna gestaltning visar konstnärens syn på de civila barnen (till 

skillnad från de militärklädda pojkarna) att de får vara i fred och leka som barn ska göra.  

 

 

Bild 13: Carl Larsson, vänster del av Skolungdomens korum, 1901. 

                                                 
88 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
89 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
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I vänsterpartiet (Bild 13) nära betraktaren finns två pojkar. Längst till vänster står en pojke i 

svart uniform och mössa som tittar åt höger och möter publiken, och han håller ett långt svärd 

och en svensk flagga. Närmast betraktaren står en liten pojke iklädd lång svart uniform och 

hjälm med ryggen mot betraktaren som har ett svärd och en trumma, som ofta används med 

militärt syfte, hängandes vid midjan. Hans stående hållning visar att han är allvarlig och 

koncentrerad på händelsen.  

En stor grupp pojkar iklädda svarta uniformer som har varsitt gevär placerat vid sig, de målas 

inte detaljrikt och det finns inga tydliga skillnader mellan dem, i denna stund är de en 

kollektiv grupp unga män, närvarande för att visa sina ambitioner och förmågor för 

skolrektor, lärare, föräldrar och andra nyfikna människor, d.v.s. till hela samhället. Här 

belyses inte deras individuella identiteter, de gestaltas som en grupp unga militärer med 

ansvar för fosterlandet, och deras gruppidentiteter och nationalidentiteter är den viktigaste 

punkten som konstnären vill betona genom att måla tre framträdande objekt här; svensk 

flagga, svärd och gevär.  

Målningen utfördes med vardagligt skolliv som tema, där verklighet, fosterlandskärlek och 

religion inblandades. Larsson skapade en scen av de 700 pojkar på läroverket, deras föräldrar, 

skolledare och även en del kända personer i samhället som samlats till andakt för en 

efterföljande prisskjutning på Ladugårdsgärde.90 Larssons realistiska ämne och fantasier 

uttrycks genom att skapa en konstrast mellan en stor grupp unga, allvarlig och koncentrerade 

män i svarta militäruniformer och en grupp civila samhällsmedborgare med olika kön, ålder 

och kläder. De civila männen är i viss mån deltagare, med ansvar och makt att se till att 

övningen går rätt till, kvinnorna är betraktare och ska bara se övningen, och de civila barnen 

får göra vad de vill, d.v.s. vara sig själva. Religiösa motiv minskande något jämfört med i 

väggmålningarna Svenska kvinnan genom seklen, men om skolungdomens korum endast 

jämförs med flickorna i Vår tid är de religiösa motiven fortfarande ett viktigt ämne och 

uttryck för Larsson i sina målningar, och han har inte kunnat lämna denna epokbegränsning 

och skapa ett helt sekulärt ämne i sitt konstnärskap. 

Det militära ämnet är inte främmande för Larsson, tidigare hade han också gestaltat 

barnfigurer som militärer och soldater, t.ex. Ulf och Pontus som mallades 1894.91 I detta 

porträtt avbildade Larsson sina två söner som små tennsoldater, den äldre sonen Ulf var i 

preussisk-svensk kast och den yngre Pontus var en fransk kepidock som bar en svensk flagga. 

Det kan sägas att konstnären själv har kärleken till det egna fosterlandet, han skapar sin 

nationella identitet genom att avbilda sina söner som soldater, och anser att det är pojkars 

/mäns ansvar att skydda och försvara fosterlandet. Skolungdomens korum förstärker detta och 

förhäver det till alla pojkar i läroverk. En annan viktig punkt här är att alla figurer i målningen 

har medelklass- eller överklassbakgrund, inte ens publiken som står och tittar på korum har 

fattig bakgrund.  

Att pojkarna avbildas som soldater kan innebära att de betraktats som tillskott i samhället, att 

samhället definierade dem som en grupp okunniga och ofärdiga människor som ska utbildas 

och utvecklas till goda samhällsmedborgare. Just på denna scen Skolungdomens korum 

befinner pojkarna sig i den processen, det innebär ”att avvikelser från den generella 

                                                 
90 Torsten Gunnarsson, 2007, s. 75, och Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl., 

2001, s. 354. 
91 Görel Cavalli-Björkman, 1987. 
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utvecklingen betraktas som patologier eller tecken på bristfällig utveckling.”92 I detta 

sammanhang kan det tolkas att de unga pojkarna har bristen och ska utbildas, ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv kan det sägas att barnen konstrueras i objektifierad form 

genom vuxnas omfattning, vilket inte ger ett tydligt uttryckt om barnperspektiv.93   

 

Ute blåser sommarvind på Göteborgs latinläroverk 

 

Göteborgs latinläroverk (kallas också för Göteborgs högre latinläroverk) grundes 1647 och 

hette då Göteborgs gymnasium. År 1862 flyttade läroverket till ett mycket större hus vid 

Hvitfeldtsplats på grund av ökningen av antalet elever, sekulariseringsprocessen satte spår 

redan i 1860-talet på området undervisning och organisation, respektive lärarnas 

livsåskådning och livsföring.94 

År 1902 var Carl Larsson i Göteborg för att måla barnen Lefflers porträtt, och då gjorde han 

även drakstudier på museet i Göteborg eftersom han fått uppdraget av Föreningen för 

skolornas prydande med konstverk, att måla en stor oljemålning för Göteborgs latinläroverk 

för en kostnad av 6,500 kronor i ett helt fritt ämnesval, och Larssons förstaval av motiv var 

Sankt Göran och draken.95 Han tyckte att Sankt Göran och draken var ett lämpligt ämne för 

en pojkskola, och gjorde en skiss med detta motiv som bevarats i Carl Larssonsgården 

Sundborn.96 På skissen målade han Sankt Göran ståendes i mitten med ett svärd i handen, 

bakom honom är en vit kraftig häst vars båda framben är i luften, framför honom är en röd 

och ondskefull drake, och bredvid honom står en smal och svag prinsessa i svart dräkt (Bild 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Carl Larsson, Sankt Göran och draken, 1902. 

                                                 
92 Nils Hammarén & Thomas Johansson, 2011, s. 23. 
93 Dion Sommer, 2013, s. 80. 
94 Gustaf Fredén, Hvitfeldtska läroverkets historia, S.P.B, Göteborg, 1947. 
95 Ulwa Neergaard, 1999. Pontus donerade även 2500 kronor innan hand dog den 10 april 1902, se även Per 

Hedström, EIDOS, nr. 13. 
96 Ulwa Neergaard, 1999, Sankt Göran och draken, s. 298. 
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Anledningen att ändra motiv från Sankt Göran och draken till Ute blåser sommarvind kan 

tolkas genom konstnärens egen berättelse under arbetet 1902, då Larsson skrev att han tyckte 

att det var njutbart för pojkarna i ett högre läroverk att titta på folkets barn dagligen och skulle 

fatta kärlek och intresse från början för dem.97 Konstnären blev också inspirerad av sin 

hemtrakt i Dalarna, där titeln är hämtad från en vaggvisa av den romantiske diktaren Samuel 

Hedborn.98 Nationalismen blev en ideologi och skilde folk genom att betona det unika hos 

varje land kring förra sekelskiftet, och på 1890-talet drog ”svenska nationalkänsla hörde dess 

nära sammanhang med det provinsiella. Det Sverige som nu trädde fram var landskapens 

Sverige.”99 Detta kan förklara varför Larsson hämtade landskap ifrån Sundborn, där han 

bosatte sig, som en scen att visas för ungdomar i staden. Uppdraget med oljemålningen Ute 

blåser sommarvind pågick mellan 1902 - 1903, blev elva meter lång och är Carl Larssons 

sista stora verk för skolbyggnader.100 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15. Carl Larsson, Ute blåser sommarvind, 1903. 

 

På målningen har konstnären gestaltat flera blandade flickor och pojkar gående i den vackra 

och sköna svenska sommaren. Flickorna klär sig i rosa eller vita klänningar, en har 

städredskap med sig, andra har färgrika och färgglada sommarblommor i händerna, några har 

bara fötter och några har läderskor. Längs till vänster finns en pojke med bara fötter och 

uppdragna byxben som drar en liten vagn med gröna kvistar. Pojken är den enda som har 

ögonkontakt med betraktaren, kanske väntar han på en annan pojke med uppdragna byxor 

som bär kvistar. Det är en fin sommardag och barnen, glada och uppsluppna, ska smycka 

skolan i Sundborn till skolavslutningen. På vägen möter barnen tre vuxna, en svartklädd 

kvinna med nedböjt huvud som är på väg ur betraktarens synfält, en soldat i blå uniform som 

rider en häst, och en tiggare som går med hjälp av en käpp i bruna och trasiga kläder. Bakom 

figurerna finns en blå flod med en liten bro, och på andra sidan floden syns en grå-vit 

kyrkbyggnad samt en skolbyggnad i rödfärg med en svensk-norsk unionsflagga på. 

Flickorna har klänningar och pojkarna har byxor, det är den enda genusskillnad som Larsson 

skapat för barnen här, annars har de samma uppgifter, och deras placeringar har ingen skillnad 

heller. Soldaten kan betyda ett uppdrag eller ansvar för barnen i framtiden, detta motiv är likt 

                                                 
97 Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl. 2001. 
98 Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl. 2001 
99 Jan Torsten Ahlstrand, Anne-Marie Ericsson, Micael Ernstell, m.fl. 2001, s 16- 17. 
100 Torsten Gunnarsson, 2007, se även Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
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gestaltningen av de uniformsklädda pojkarna i Skolungdomens korum, och visar hur 

konstnären vill uttrycka och betona nationalidentiteten, inte bara för barnen på målningarna, 

utan också för betraktaren. Den sorgliga kvinnan och tiggaren reflekterar den härdade sidan 

av samhället och livet, där fattigdomen och sorgligheten finns i verkligheten - att möta dem är 

bara en tidsfråga. 

Att hämta inspiration från Sundborn visar också konstnärens ideal om den starka 

bondekulturens gamla folkliga traditioner och levnadsmönster i Dalarna. Detta landskap i 

Sundborn målades med både realistisk och romantisk skildring, och ”ger en allmänt positiv 

bild av barnens liv i en lantlig miljö” för ungdomarna i staden.101 I Ute blåser sommarvind har 

konstnären minskat kraften av religiösa motiv, han målade bara en liten kyrka i hörnet bakom 

träden. Att han kastade bort skissen Sankt Göran och draken som var ett rent religiöst motiv 

och tog ett nästan helt sekulariserade motiv visar att hans tankar i konstnärskap följer med 

utvecklingsprocessen i samhället.  

Att måla folkliga barns vardagsliv för eleverna i läroverket var ett mycket nytt ämne i denna 

tid. Larsson flyttade sitt fokus från att gestalta medelklass- eller överklassbarn till att måla 

folket och barnen från under- eller arbetarklass för läroverkens flickor eller pojkar. När han 

mallade Skolungdomens korum hade han begränsad frihet att bestämma ämne, samma 

situation som när han mallade Svenska kvinnan genom seklen, men när han fick frihet att välja 

ämne, då vände han sig till den största folkgruppen i samhället, vilket visar hans sympati och 

förståelse för folket och barnen, vilket kan ha kommit ur Larssons egna fattiga och hårda 

barndom i Gamla stan.  

Barnen i Ute blåser sommarvind får visa sina naturliga sidor så som barn kan vara, det visar 

ett uttryck av konstnärens fokus som ligger på barnen som subjekt i sin upplevda livsvärld; 

han låter barnen dominera scenen och vara sig själva. Trots att det finns komplexa och 

kulturspecifika värderingar om vad barn kan vara, visar Larsson ändå sitt barnperspektiv som 

”uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattning, erfarenheter och handlingar i 

världen”, som Dion Sommer och Ingrid Pramling Samuelsson har hävdat.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Per Hedström, EIDOS, nr. 13. 
102 Dion Sommer och Ingrid Pramling Samuelsson, 2013, s 42. 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

 

Från Svenska kvinnan genom seklen, Skolungdomens korum till Ute blåser sommarvind har 

Carl Larssons konstnärskap satt ett tydligt spår gällande hans syn på barnen i läroverken. 

Framförallt är Carl Larssons barngestaltningar mycket positiva, glada och färgrika, och det är 

en ljus och god barndom som konstnären vill uppvisa för barnen trots att han själv haft en 

mörk och hård barndom. Varje litet liv är värt en god barndom har Ellen Key hävdat i sin bok 

Barnets århundrade, en stark kontrast till Larssons egen barndom som han beskriver ”Mitt 

lilla liv var då nog också icke mycket värt…”103 För alla barngestalter, exempelvis flickorna i 

Vår tid, ungdomarna men även andra yngre barn i Skolungdomens korum respektive barnen i 

Ute blåser sommarvind har konstnären målat en ljus och fin framtid på ett både realistiskt och 

idealiskt sätt, vilket reflekterar inte bara Larssons egen, utan hela samhällets, syn på barn; 

barnen är den generation som bär samhällets ljusa framtid och bör få en god fostran. 

 

Väggmålningarnas motiv förändrades från att ha med sig starkt religiöst ämne i Svenska 

kvinnan genom seklen, till mindre religiöst ämne i Skolungdomens korum, till nästa helt 

sekulärt ämne i Ute blåser sommarvind, vilket kan innebära att konstnären anser att barnen 

inte är den generation som ska fokusera på religiös tro som främsta ideologi, och detta motiv 

följer med samhällets sekulariserade förändringar vid sekelskiften. Förändringen från att måla 

vuxna som förebilder för barnen till att måla barnens liv för dem är tydlig i flickor i Vår tid 

och Ute blåser sommarvind, men även i en del av Ungdomens korum där ungdomarna håller 

vapenövningen och med de lekande barnen. Det visar att Larsson sänkte sin ögonhöjd till 

barnens ögonhöjd, och han vill mer och mer placera sig själv i jämnhöjd med barnen, han 

anser inte lika mycket som förr att han kan representera sin generation i samhället som med 

auktoritet guidar och utbildar nästa generation. Fokus flyttades också från att måla 

medelklass- eller överklassbarn i Svenska kvinnan genom seklen och Skolungdomens korum, 

till att måla folket och folkets barn i Ute blåser sommarvind. Hans syn på människorna blev 

djupare och bredare, och han begränsade sig inte längre bara till den dominerade klassen, utan 

också till andra klasser, tydligt visat med de två gestalterna tiggaren och sorgliga kvinnan i 

Ute blåser sommarvind. Alla barn kunde få fokus oavsett bakgrund. Perspektivet på barnen är 

från att betrakta barn som blivande vuxen som ska ta stort ansvar för samhället i framtiden - 

de kvinnorna som förebilder för flickor i Svenska kvinnan genom seklen och unga pojkarna i 

Skolungdomens korum - till att barnen kan bara vara barn och njuta av sin barndom som i 

flickorna i Vår tid och Ute blåser sommarvind, vilket är den största poängen med Larssons 

barnperspektiv. Som vuxen kan hans perspektiv inte undvika representera vuxnas tolkning 

och syn på barnen, men han har ändå närmat sig barnens egenskaper och behov, och skapat 

ämnen anpassade till vad barnen var och vad barnen ville göra. 

 

Carl Larsson ansåg att barnen kan vara barn, men han gestaltade ändå dem med sina 

idealistiska utgångstankar, dvs. han tyckte att de skulle vara lydiga, snälla, duktiga och 

lättlärda med begränsad frihet i en idyllisk värld. Dessa barngestalter i hans väggmålerier 

reflekterade vuxnas verkliga syn på barnen i samhället, inga busiga eller vilda barngestalter i 

väggmålningar för flickor och pojkar, de ska ha karaktärer som ”Lydnad, mod, godhet, 

                                                 
103 Carl Larsson, Jag, 1987, s 16. 
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sanning och fromhet” som det står i entréhallen på Nya elementarläroverket för flickor i 

Göteborg. Detta perspektiv bekräftar Dion Sommer och Ingrid Pramling Samuelssons 

uppfattning om barnperspektiv, vilken alltid representerar vuxnas objektifiering av barn, som 

jag nämnde i Inledningen. Jag vill komplettera med: att trots att flera barn i Ute blåser 

sommarvind har bara fötter, kan detta inte anses som barnens vilda sida av deras natur, det ska 

anses mer som en klasskillnadsfråga, där de barn med låg ekonomisk status och uppfostran 

inte har lika hög kvalitét på kläderna som de i läroverken. 

 

Det finns skillnader i hur Larsson målade barn för flickorna och pojkarna i läroverken och hur 

han målade egna eller andras barn utanför läroverken. Egna och andras barn är mer 

definierade som individuella individer med egna karaktäristiska egenskaper. Anledningen är 

dels beställarens krav, dels att han ser varje individuellt barns ansikte och plats i varje konkret 

situation, medan barngestalterna i väggmålningarna för läroverken betonas mer med deras 

gruppidentitet, som en grupp svenska ungdomar som bär förra generationens förväntningar, 

och det finns allmänmänsklig likhet för de barnen som bär med sig den svenska 

nationalidentiteten. Karsten Hundiede hävdar i sin artikel Grundläggande inneboende 

egenskaper i ett humanistiskt dialogiskt förhållningssätt att ”Idén ´person´ innebär ett 

erkännande av varje barns unikhet, med individens specifika erfarenheter, begåvning, historia 

och genetiska beskaffenhet.”104 Dessutom har Larsson i dessa väggmålningar inte betonat 

dem som enskilda individer, utan definierar dem mer som en grupp flickor eller pojkar, där de 

svartklädda pojkarna i Skolungdomens korum men även flickorna och pojkarna i Ute blåser 

sommarvind  är två tydliga exempel på bevis för det, trots att barnen i Ute blåser sommarvind 

har olika kläder, men deras hållning och uttryck har inte några tydliga skillnader - men 

framförallt ligger inte deras individuella karaktär i centralfokus. Anledningen kan vara att 

kraven från beställaren ska uppfyllas, ett passande ämne och begränsat arbete kan inte gestalta 

alla barn som individer - flickorna och pojkarna är en helhet i läroverken, läroverken är inte 

den plats i denna tid för att fokusera varje individs specifika unikhet. Trots att Ellen Key 

hävdade barnens individualism vid sekelskiften och individualismen började sprida sig i 

landet, var rösten om individualism med fokus på barnen fortfarande svag och teoretiska 

grunder hade inte fått sin praktiska utövning. Carl Larsson visade inte sin syn med 

individualism för barnen i läroverken, och han är inte den enda konstnären, även hans samtida 

konstnär, barnbildsbokförfattaren Elsa Beskows skildring av barnen utgick från en grupps 

identitetsperspektiv där ett typiskt exempel är Puttes äventyr i blåbärsskogen, där alla 

barnkaraktärer i boken förutom Putte - speciellt de rödklädda flickorna och blåklädda 

pojkarna - skildrats som en kopia av varandra, ingen karaktäristisk skillnad finns mellan 

barnen. Den historiska begränsningen satte hinder för konstnären, och han har inte kunnat gå 

så långt fram som Key gjorde.  

 

En annan viktig punkt är hur Larsson målade kvinnornas utseende och hur han placerade dem 

i målningen vilket visar hur han betraktade kvinnorna. I hans bok Svenska kvinnan genom 

seklen 1907 skrev han att: 

                                                 
104 Karsten Hundiede, Grundläggande inneboende egenskaper i ett humanistiskt dialogiskt förhållningssätt, i 

Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer, Karsten Hundeide (red.), 2013, s. 112. 
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• ”Nu börja männen blifva som kvinnor och kvinnorna som män. Ve oss! Slutet är nära. 

Färgerna blifva orena och sliskiga. Mänska, med den kraft af gudomen, du besitter, 

hjälp dig själf! Låt Gudomens röda, starka, alltordnande stråle, rena de öfriga färgerna 

från falska toner till sin första harmoni och härlighet! Mandomen i mig söker sig 

tillbaka till svunnen kvinnlighet.”105 

Detta visar att Larsson anser att kvinnor ska vara kvinnor - och han hade med sig detta 

perspektiv till hur han definierade flickor och pojkar och genomförde det perspektivet i 

väggmålningarna Svenska kvinnan genom seklen, Skolungdomens korum och Ute blåser 

sommarvind. Larsson har skapat en tydlig genusskillnad i hur han gestaltade vad som är 

flickor och vad är pojkar. De visuella tecknen på flickornas och pojkarnas klädstilar visar att 

klänningar hör till flickorna, och byxor till pojkarna, ljusa och glada färger tillhör flickorna 

och mörka och högtidliga färger tillhör pojkarna, lätt och tunt material tillhör flickorna och 

tungt och tjockt material tillhör pojkarna. Flickor ska vara flickor och pojkar ska vara pojkar, 

flickor kommer att bli kvinnor och pojkar kommer att bli män i framtiden, detta är den 

viktigaste punkten för honom ur genusperspektiv. Trots detta har han skapat vissa objekt för 

flickorna i Vår tid och Ute blåser sommarvind för att uttrycka att de också kan ha stort 

skapande och påverkan som pojkarna, och de kan också ha viktiga sociala roller som 

pojkarna. För vissa borgerliga eller överklasskvinnor har deras platser hållits på tydligt 

avstånd från den sociala sfären, men Larsson definierar ändå att kvinnornas identitet kan både 

vara hemmaperson eller socialperson genom att måla Sankta Birgitta och Fredrika Bremer, 

även kvinnorna i vikingatiden och i 1500-talet har dominerande positioner i familjen. Att 

konstnären målade Sankta Birgitta och Fredrika Bremer och placerade dem i entréhallen på 

Nya elementarläroverket i Göteborg kan anses som att han medvetet ville förmedla att 

kvinnor också kan ta stor plats i samhället. Sankta Birgitta och Fredrika Bremer har en 

meningsfull betydelse i betraktandet av Larssons syn på kvinnor, dvs. kvinnor kan inneha 

olika roller och påverka samhället precis som män. Det är inte så enkelt att bedöma om Carl 

Larsson inte kunnat övervinna sin epok gällande synen på kvinnorna, hans perspektiv har viss 

begränsning i någon mån, men hans konstnärskap visar ändå hans främsta ideologi att kvinnor 

kan ha olika och viktiga roller i samhället.  
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