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1 Inledning

När man ser en bild på en katt så väcks någon typ av känsla. Antingen så känner man 

kanske tillfredställelse då katter ofta ser lugna, söta och mjuka ut, de utstrålar trivsel, 

trygghet och en känsla av att njuta av livet. Eller, så kanske man tycker – usch elaka 

katt! Då vi alla vet att katter verkligen har förmågan att kunna se riktigt elaka, arga 

och sura ut. Hur många spottar exempelvis inte tre gånger när en svart katt korsar ens 

väg.

De flesta människor som någon gång har kelat med en katt, vet hur mysigt det är, men

vet förmodligen också att det alltid sker på kattens villkor. Katten är ett av våra mest 

självständiga husdjur och hur mycket den än gör för oss människor är det aldrig tack 

vare oss den gör det, den väljer själv. Kan den självständighet som katten äger ha 

något att göra med vilken grad den har blivit avmålad. Jämförelsevis är inte katten i 

närheten ett av de mest framställda djuren inom konsten trots att den alltid har varit 

viktig för människan på ett eller annat sätt. Under åren som gått har katten bland annat 

varit en dyrkad gudinna, ett föremål för skrock, människans bästa musjägare och lite 

av en inventarie i bondens ladugård, men framförallt känner vi nog katten idag som 

ett av de vanligaste och mest omtyckta husdjuren. Häst och hund har människan 

kunnat tygla och haft nytta av i krig och jakt men katten har inte människan haft 

någon kontroll över eller nytta av, annat än som musjägare och då har katten själv valt 

det. 

Enligt Kenneth Clark är kattvännernas känslor oftast starkare än 

hundvännernas och detta spelar roll i litteraturen. Katter har inspirerat god poesi och 

hundar dålig. Katter som dessutom är vackra att titta på tycker man borde vara ett 

oemotståndligt motiv för målare, anser Clark. Men faktum kvarstår att efter den 

egyptiska konsten är kärleksfulla motiv av katter väldigt sällsynta. Théodore Géricault

(Frankrike, 1791-1824) målade kattens rörelser och såg den mer som en mindre 

variant av djurarterna leopard och lejon. William Hogarts bondkatt i Barnen Graham

och en sensuell tavla av Auguste Renoir (Frankrike, 1841-1919) som föreställer en 

flicka och en katt är bland de enda katter han tycker ser ut som familjemedlemmar1.  

Egyptiska reliefer visar att egyptierna försökte tämja alla möjliga sorters djur, men de 

lyckades bara med dem som idag är våra sällskapsdjur. Katten var sällskapsdjur tusen 

                                                
1 Clark, Kenneth - Djuren och människan sid 45-46. London, 1977
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år innan den blev helig. Enligt Herodotos var katterna det första man räddade vid en 

eventuell eldsvåda i det egyptiska hemmet, ”De langar dem mellan sig, medan huset 

brinner upp” 2 därefter räddar de sina ägodelar. 

1.1 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är att se hur ett av våra vanligaste husdjur, i detta fall katten,

har framställs i konsten. De bilder som är material för undersökningen analyseras 

typologiskt i en kronologisk uppställning men också ur ett symboliskt perspektiv. På 

vilka sätt skildras detta djur? Hur ofta figurerar detta djur inom konsten? Hur ter sig 

dess symboliska värde – är det konstant eller skiftande? Vad kan detta i så fall bero 

på? 

1.2 Metod

Jag har gått igenom Nationalmuseums målerisamling för att se hur ofta och på vilket 

sätt katten figurerar i konsten. Valet av material för min undersökning har fallit sig 

naturligt eftersom detta är Sveriges största och offentligt tillgängliga samling av äldre 

måleri. Vilket även bidrar till min avgränsning. Jag kommer att placera varje tavla där 

en katt finns med i en kategori. Dessa kategorier kan exempelvis vara samspelet 

mellan katt och människor eller katten i en typ av omgivning. Jag går dessutom in i 

detta ämne med en tanke på hur vi umgås och behandlar detta djur i dag. 

1.3 Presentation av materialet

Jag har gått igenom all målad konst som finns tillgängligt i Nationalmuseums 

kataloger över Äldre utländskt måleri och Äldre svenskt måleri, tillsammans rör det 

sig om ca 5000 verk, därför innefattar undersökningen inte Gustafsbergssamlingen 

och Slottssamlingen. Jag har också gått igenom Nationalmuseums katalog över 

Miniatyrer som också innehåller den ungefärliga siffran av 5000 verk.3

1.4 Forskningsläge

När det gäller den specifika motivkretsen katter i samlingen på Nationalmuseum så 

saknas tidigare forskning i form av monografier – däremot fanns förstås artiklar och 

omnämnanden av katter i olika andra sammanhang; symbolböcker, folklore, religion 

                                                
2 Clark, Kenneth sid 16
3 Seden, Karin - Nationalmuseum
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och mytologi. Endast en bok tar upp katter i konsten på olika sätt har kommit till min 

kännedom men den handlar om konsten på British Museum4. Tyvärr tar inte heller 

denna bok upp några av frågorna som jag ställer i min undersökning om katter i 

konsten utan denna tar upp katten ur ett poetiskt perspektiv.

Den bok jag främst använt mig av i min undersökning är J.C Coopers 

Symboler. Jag kommer därför inte lämna noter efter var gång jag nämner en 

symboltolkning utan lägger istället in uppslagsorden i litteraturlistan. Skulle jag 

däremot använda mig av en annan symbolbok, eller någon annan bok för delen också,

lägger jag givetvis till en not. 

Litteraturen jag gått igenom visade sig under inläsningsprocessen främst 

handla om andra aspekter än de jag är intresserad av i min uppsats men har bidragit 

till en bredare allmänkännedom av katten i konsten. 

2 Katten som motiv

Innan jag började leta efter katter i Nationalmuseums konstsamling hade de bilder jag 

fram till dess sett på katter varit i sällskap med kvinnan och dessutom oftast i det 

borgerliga hemmet. Katten har då suttit bredvid eller på annat sätt funnits i direkt 

närhet till kvinnan som broderat eller liknande. Lite som ett sällskapsdjur för flickor 

och kvinnor. Något de kunde ha för att sysselsätta sig eller leka med. Katten har 

ibland framställts i en busig, på äventyr position och jag tror att katten ofta målas i 

samband med kvinnliga gestalter för att man därigenom kan dra paralleller mellan 

katters och kvinnors lekfullhet. Det är på det sättet jag känner igen katter i konsten sen 

tidigare. Från det att jag började söka i Nationalmuseums samlingar har den bilden 

successivt förändrats.

Thédore Géricoult (Frankrike, 1791-1824) har genom skisser visat hur 

han uppfattar katten. Han har valt att avbilda kattens uttryck när den är sur och arg. 

Detta kan man se genom att katten visar tänderna och har dragit bak öronen som en 

katt gör när den är arg. Katterna på bilderna är väldigt knubbiga och muskulösa på 

något vis. De ser nästan lite groteskt monstruösa ut.5 Ett av motiven påminner väldigt 

mycket om en tiger i sitt utseende. 

                                                
4 Pemberton, Delia, The British Museum Cats. London, 2006
5 Clark, Kenneth, sid 171
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Detsamma gäller för Lionardo Da Vincis (Italien, 1452-1519) kattskisser.6 Även de är 

muskulösa och lite groteska i utseendet. De påminner om sådana djävulsfigurer/drakar 

som man kan hitta på kyrktorn.  

Som jag nämnt ovan är det denna typ av bilder jag har som erfarenhet 

när det gäller katter i konsten men nu när jag har tittat i Nationalmuseums kataloger 

har jag sett motiv som inkluderar katten i en helt annan miljö än jag tidigare sett.

Katterna som förekommer i konsten har inte alltid en central roll i motivet utan är ofta 

lite gömda och ganska svåra att upptäcka. Dessutom figurerar katten också av någon 

anledning ofta på vänster sida av motiven. Inom symbolismen brukar den vänstra 

sidan stå för det olycksdigra, mörka, illegitima och inåtskådande aspekten. Den 

förknippas med månen och står för det förflutna. I kristendomen står fåren till höger 

och getterna till vänster. Geten brukar dessutom kännas igen som en av Satans 

skepnader. Kyrkan står exempelvis till höger och synagogan till vänster. I Kina 

däremot var hedersplatsen den vänstra som den svaga sidan, yinsidan, eftersom den 

högra i egenskap av yang och styrka har en tendens till våld och därmed till 

självförstörelse. I krigstider, då våld och förstörelse rådde var förhållandet dock det 

omvända. Väster är i de flesta kulturkretsar dödens och döendets väderstreck.

I likhet med vänstersida symboliserar katten även månen. Eftersom dess 

ögon förändrar färg symboliserar katten solens växlande kraft, månens faser och 

nattens praktfullhet. Katten är också en symbol för det smygande och förstulna, för 

åtrå och frihet. Den svarta katten är ett måndjur och står för ondska och död. Det är 

först nu i modern tid som den har kommit att betraktas som lyckobringare.

Enligt egyptisk tro är månvarelsen, katten, vigd åt Seth som mörkrets gud och är ett 

kännetecken för Isis och för Bast, månen. Katten var också en symbol för havande 

kvinnor eftersom det var månen som fick säden att gro i skötet. Vildkatten 

representerar inom det indianska det lömska och smygande. Inom den kinesiska 

symboliken hör nattvarelsen katt till yinsfären och som jag även nämnt tidigare hör 

yin till den vänstra sidan. Katten representerar onda makter och anses ha förmåga att 

byta skepnad. En främmande katt är ett varsel om obehaglig förändring, en svart katt 

varslar om sjukdom och olycka. Till skillnad från den kristna tron tror kineserna att 

katten hade förmåga att jaga bort onda andar medan katten inom den kristna kulturen 

står för Satan, mörker, lust och lättja. Katten är magisk och anses också vara häxornas 

                                                
6 Clark, Kenneth  sid 121
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följeslagare och är dessutom en av deras uppenbarelseformer. Katten sägs ha de dolda 

kvinnliga mysterierna snarare än de uppenbara manliga. 

Det finns en vild rikedom av tolkningsmöjligheter av all den information 

som jag har insamlat. Den information som från början endast var ett stort kaos av 

konstverk och litteratur har jag systematiskt gått igenom, sorterat och sammanställt i

en tabell. Tabellen har jag sedan redogjort i ett kapitel för sig.

2.1 Motiv

Med motiv menar jag antalet konstverk som har innehållit en katt. Antalet står för 

mängden motiv under respektive århundrade.  

2.2 Inne- och utemiljö

I tabellen talar jag om inne- respektive utemiljö och med det menar jag den miljö där

motivet utspelar sig. Till innemiljö räknar jag alla typer av inomhusomgivning 

inklusive utrymmen som kan vara utomhus men som ofta med en antikiserande 

scensättning blivit som ett innerum ute med draperingar och möbler. När 

utomhusmiljön har blivit innesluten räknar jag den till inne. Till utemiljö räknas alla 

andra omgivningar där motivet faktiskt föreställer en utomhusomgivning. 

2.3 Placering i bildrummet

När jag talar om placeringen i bildrummet menar jag var i bilden katten förekommer. 

Figurerar katten på vänster eller höger sida eller finns katten kanske med mitt i 

bilden? Varför jag lägger någon vikt i detta är för att de olika sidorna har olika 

betydelse inom symboliken. Vänster står exempelvis för den kvinnliga och onda 

sidan. Medan höger står för motsvarigheten, det vill säga det manliga och goda. När 

jag då försöker förstå betydelsen av katten i ett konstverk kan respektive sida spela en 

viktig roll i tolkningens resultat. 

2.4 Tillsammans med människor

Det kan också innebära en viss betydelse ifall katten avbildas tillsammans med 

människor. Vad människorna gör på bilden kan även det ha betydelse då jag ska tolka 

bilden ifråga. Det som dock har den största inverkan i sammanhanget är om 

människorna på bilden föreställer kvinnor, barn eller män, därför att inom symboliken 

har det olika innebörd. 
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2.5 Passiv eller aktiv

I min undersökning efter en tolkning på kattens roll i konsten är det viktigt att 

undersöka vad katten gör på bilden. I motivet är det relevant ifall katten är aktiv eller 

passiv. Med aktiv menar jag all typ av gestaltning som tyder på en aktiv rörelse, 

exempelvis att katten äter, tvättar sig, leker eller går. I en bild där katten endast sitter 

men kanske lyfter tassen en aning räknar jag till att den är aktiv. Sitter eller ligger 

katten och endast tittar och jag inte har kunnat avläsa någon form av aktivitet har jag 

räknat katten som passiv i sina rörelser.

2.6 Tabell

Katt i konsten 

på NM

1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet Totalt

Motiv 5 8 10 17 40

Inne- eller 

utemiljö

3  innemiljö 

2 utemiljö

7 innemiljöer 

1 utemiljö

7 innemiljöer 

3 utemiljöer

12 innemiljöer

5 utemiljöer

29 innemiljöer

11 utemiljöer

Placering i 

bildrummet

5 mot vänster sida 4 mot vänster 

sida 

3 mot höger 

sida

1 mitt i bild

3 mot vänster 

sida

5 mot höger 

sida

2 mitt i bild

5 mot vänster 

sida

5 mot höger 

sida

7 mitt i bild

17 till vänster

13 till höger

10 mitt i bilden

Tillsammans 

Med människor

5 Ja

Blandat män och 

kvinnor

4 Ja

4 Nej

Blandat män 

och kvinnor

9 Ja 

1 Nej

7 kvinnor + 

barn

2 blandat män 

och kvinnor

11 Ja

6 Nej

6 kvinnor

1 man

4 blandat män 

och kvinnor

29 tillsammans 

med människor

11 utan 

människor

Aktiv/passiv 1 Aktiv

4 Passiv

5 Aktiva

3 Passiva

2 Aktiva

8 Passiva

12 Aktiva

5 Passiva

20 Aktiva 

20 Passiva
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3 Resultat av tabellen

3.1 Motiv 

Av tabellen kan vi se att katten inte figurerar ofta inom konsten på Nationalmuseum. 

Totalt av alla målade tavlor som finns med i deras kataloger från Äldre svenskt måleri

och Äldre utländskt måleri, cirka 5000 tavlor, närvarar katten endast i 40 tavlor. Jag 

har även gått igenom deras katalog över Miniatyrer som också besitter ett ungefärligt 

antal på 5000 objekt, där finns inte katten med en enda gång.

Av 40 tavlor figurerar katten endast i 5 från 1500- talet och motsvarande 

antal från 1600- talet är 8 stycken. Under 1700- talet finns katten med på 10 tavlor 

och det århundrade som hade flest målade motiv innehållande en katt var 1800- talet 

med ett antal på 17 stycken. Vad vi kan se av tabellen är att kattens närvaro i 

konstverken successivt har ökat under århundradena. Vad detta beror på kan jag inte 

med säkerhet säga, jag kan anta att den mest naturliga anledningen kan vara att antalet 

konstnärer har ökat under åren och därmed också katten som motiv, men att försöka ta 

reda på svaret på den frågan anser jag tar mer tid än jag för tillfället äger och ett större 

utrymme än denna uppsats tillåter. Detta lämnar dock dörrar öppna för en eventuell 

framtida undersökning.

3.2 Katten inne eller ute

I 29 bilder av dessa 40 var katten avmålad i inomhusmiljö. Att avbilda något inomhus

eller i inomhusliknande miljö är att innesluta något och i detta fall, katten. Kvinnan 

sägs ju likna katten i dess beteende och natur. Kvinnan anses vara lika mystisk och 

listig som en katt och genom att avmåla katten inomhus förstärks symboliken till det 

kvinnliga, det inneslutande rummet, kvinnans sköte. Liksom katten är ett tecken på

havande kvinnor och ett måndjur som inom den egyptiska tron motsvarar månens ljus 

som får säden att gro, motsvarar det inneslutande rummet kvinnan sköte, där säden 

gror. Symboliken i detta resonemang kan man åter ana i bland annat Jacopo

Tintorettos (Italien, 1518-1594) Bebådelsen, och i Leandro Bassano (Italien, 1557-

1622) Bröllopet i Kana. I Tintorettos Bebådelsen utspelar sig händelsen inomhus och 

i sällskap med Maria vilket åter för tankarna till det inneslutande skötet och 

fruktbarheten. 



9

3.3 Kattens placering i bildrummet

17 stycken av de 40 kattmotiven var målade på 1800- talet. Man kan se att tavlorna 

från den tiden oftast placerade katten mitt i bilden. Den vänstra sidan var inte längre 

lika dominerande som under 1500- talet. Totalt förekommer katten på vänstersida i 17 

av dessa 40 tavlor varav 5 från 1500- talet och endast 5 gånger på tavlorna från 1800-

talet och som jag nämnt ovan står den vänstra sidan för den onda och kvinnliga sidan.

3.4 Katten tillsammans med människor

Till kvinnor som närvarande i kattbilden räknar jag också barn om de finns med. Jag 

gick in det här ämnet med en bild av att katten vanligen var målad i borgerlig 

inomhusmiljö tillsammans med kvinnliga figurer. Jag trodde också att katten oftast 

framställdes som passiv i en sovande position eller möjligen lekandes men då i 

sällskap med en kvinna eller ett barn. Under tiden jag har samlat information kring 

ämnet har denna bild förändrats och jag ser nu att detta inte alls är fallet. Katten 

framställs dock mest i inomhusmiljö men inte i den borgerliga omgivning jag trott och 

heller nästan aldrig lekandes. Katterna är oftast ganska svåra att upptäcka och det 

krävs mestadels väldigt uppmärksamma ögon för att notera deras närvaro. I de motiv 

där ett större antal människor närvarar är katten oftast svårare att upptäcka än i bilder 

där människorna är färre. Det betyder inte nödvändigtvis att katten får en mindre 

betydande roll i motivet. Att katter skulle ha framställts med kvinnor och barn i första 

hand verkar stämma till viss del då 13 motiv av 30 innehöll kvinnor, kvinnor i 

sällskap med barn eller bara barn. Endast ett motiv var med en man enbart. Det som 

överraskade var att 14 tavlor hade motiv som innehöll både män och kvinnor.

3.5 Katten som passiv eller aktiv

Varför det är intressant att veta om katten är aktiv eller passiv i motiven är därför att 

det kan ha betydelse i tolkningen av kattens paralleller med det kvinnliga. Kvinnan 

anses ju vara passiv i sin natur och mannen aktiv. Någon annan innebörd av katten 

som aktiv eller passiv anser jag inte att det finns inom symboliken, däremot kan det 

vara intressant ur andra perspektiv att se hur katten framställts inom konsten. I 

jämförelse med aktiva hundar i konsten som ofta är på språng av något slag

exempelvis i jakt eller i lek med andra hundar är katten aldrig aktiv på det sättet. Den 

aktiva katten är aktiv på ett lugnare sätt. Den springer aldrig utan är aktiv på det viset

att den är stilla men under någon typ av agerande handling, exempelvis tuggandes på 
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en fågel, stående i den klassiska ”tudor” positionen eller strykandes mot sin ägare.

Med ”tudor” pose menar jag den pose en katt gör när den spänner upp kroppen i en 

båge med svansen ståendes rätt opp likt en yvig borste i mening att skrämma en 

potentiell fiende. Namnet Tudor kommer från ett batterimärke som hade den typen av 

katt som kännetecken för sitt varumärke. Till passiva katter räknar jag katter som bara 

sitter eller ligger utan att göra någon typ av fysisk ansträngande rörelse. Så den 

klassiska bilden av en katt när den ligger på alla fyra benen och tittar rakt fram eller åt 

sidan räknar jag till passivt yttryck. Totalt finns 20 aktiva katter och 20 passiva katter 

i konsten på Nationalmuseum. Av de 20 aktiva katterna avbildades 12 av dem på

1800- talet.

Sammanfattningsvis kan jag nämna att av de ca 10 000 verk jag gått igenom från 

Nationalmuseum har endast 40 stycken innehållit en katt. Av dessa 40 var som jag 

nämnt, 5 från 1500- talet, 8 från 1600- talet, 10 från 1700- talet och 17 stycken från 

1800- talet. Att katten placeras i en inomhusmiljö kan tyda på att konstnären vill

förstärka motivets symbolik till det kvinnliga. Totalt fanns 29 inomhusomgivningar 

och 11 utemiljöer spridda under århundradena, huvuddelen av dessa innemiljöer hittar 

man i bilderna från 1800- talet medan utomhusmotiven är ganska jämnt utspridda 

under alla seklen. Människors närvaro i motivet kan påverka den symboliska 

tolkningen av katten, men det behöver inte nödvändigtvis vara deras närvaro som har 

betydelse, det kan likväl vara deras sysselsättning i bilden. När jag började gå igenom 

all den information jag samlat in tyckte jag till en början att det fanns väldigt många 

tavlor där katten avmålades på vänster sida men när jag sedan satte ihop all grovfakta

i tabellen insåg jag att så inte var fallet. Katten figurerade på vänstersida i 17 verk 

vilket inte är så många fler än kattens existens på både vänster och höger sida där 

motsvarande siffra är 13 och 10. Endast 4 gånger fler fanns katten på vänstersida än 

höger sida. Att katten finns på vänster sida kan, som jag nämnt, vara en symbol på 

något ont eller olycksdigert. Att katten finns på den sidan i 17 verk av 40, inte ens 

hälften, gör att jag ifrågasätter tolkningen om att vänster förstärker katten som något 

ont, då de positiva symboltolkningarna har oftast övervägt det negativa i motiven. 

Katten som aktiv och passiv kan som sagt ha betydelse i symboltolkandet gentemot 

det kvinnliga, någon annan betydelse kan jag inte se att den aktiva respektive passiva 

kattens uppenbarelse har. Men som jag nämnt ovan finns det en uppsjö av olika 
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tolkningsmöjligheter och det är högst sannolikt att ämnet inte på långa vägar är 

uttömt.  

4 Katten i konsten från 1500- talet till 1800-talets slut

I den undersökningsdel som följer har jag valt att dela in de kommande kattmotiven i 

respektive århundrade de skapades, det har alltså ingen betydelse i själva 

symboltolkningen att en tavla är gjord på 1500- talet eller 1700- talet. Om var och ett 

av de sekel jag nämner ovan skulle ha olika symboltolkning beroende på den 

samhällsideologi som rådde för den specifika tiden är inget jag tagit hänsyn till i 

denna uppsats då utrymme och tid saknas. Jag kommer i tur och ordning att berätta 

vad motiven föreställer och på vilket sätt katten framställs i det och vad det kan ha för 

betydelse. Det är alltså fullt möjligt att symboltolkning hade kunnat bli en annan om 

jag i min undersökning tagit med var sekels politiska och religiösa betydelse i 

samhället och hur detta ifråga påverkat konstnären för respektive motiv. Efter varje 

avsnitt delar jag sedan in respektive tavla i en kategori. Detta för att förtydliga kattens 

roll i konsten men också för att få en mer översiktlig överblick på vad det finns för typ 

av motiv. Kategorierna kallar jag enkelt för 1, 2, 3 och 4. Men att placera var och ett 

av motiven i en kategori har inte varit helt problemfritt, då alla motiven haft 

gemensamma likheter och olikheter. 

I kategori 1 delar jag in bilder som innehåller ett flertal människor och

föreställer en festlig scen eller familjärt förhållande i större skala. Med det menar jag 

ett motiv där en samling personer, kanske grannar och vänner sitter och dricker, pratar 

och ser ut att ha det allmänt trevligt eller en grupp individer man kan associera med 

”den lyckliga familjen”, de gör saker tillsammans, kanske vardagliga hushållssysslor 

men ändå i sällskap av varandra. Oftast utspelar sig dessa scener inomhus eller i 

inomhusliknande miljöer men det finns också enstaka utomhusmiljöer som tillhör 

kategorin.

Jag placerar i kategori 2 motiv där endast en eller två personer figurerar 

utöver katten. Till denna kategori räknar jag inomhusomgivningar. Bilderna som 

tillhör denna kategori har en katt som besitter en central roll i motivet. Men att en katt 

har en framträdande position behöver inte nödvändigtvis betyda att den har en 

symbolisk innebörd och vice versa. 
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Motiv som tillhör genren stilleben placerar jag i kategori 3. Dit räknar jag även bilder 

innehållande endast djur, alltså inga människor närvarar. Ur tolkningssynpunkt 

behöver inte katten i de olika motiven betyda samma sak för att tillhöra samma 

kategori. Kategorierna finns till för att förtydliga de enskilda bildernas visuella 

förhållande till varandra.  

Avslutningsvis finns en sista kategori, kategori 4. I den här gruppen 

figurerar tre till fyra personer under vardagliga förhållanden och trots att det finns fler 

än två personer i bilden får katten ändå en ganska tydlig framtoning. Den här 

kategorin innefattar inomhusomgivningar av typen hemmamiljö.

4.1 Motiv under 1500- talet  

Under stycket 1500- tal har jag valt fyra motiv från tre olika konstnärer. Att valet föll 

på tre istället för fyra olika konstnärer beror enbart på att det endast fanns tre 

konstnärer från denna period som avmålat en katt. Jag valt två motiv från Leandro 

Bassano (Italien, 1557-1622) för att symboliken var så tydlig i hans motiv och därför

väsentliga att nämna då jag kunde klargöra min idé om kattsymboliken inom konsten 

på ett bra sätt. Både Jocopo Bassanos (Italien, 1515-1592) och Leandro Bassanos 

tavlor från 1500- talet har varit svåra att urskilja om de ska föreställa utomhus eller 

inomhusmiljöer, då det finns möbler och tyger med i motivet. I Leandros verk är 

miljön inneslutande och delades därför in i innemiljö. Jacopos bilder delades in under 

utomhusmiljö av skälet att motiven föreställer två av de fyra elementen, vilket jag 

anser av naturliga skäl borde finnas under utomhusmiljöer. De katter som förekommer 

på Leandros och Jocopos tavlor liknar varandra väldigt mycket, det är en vit katt med 

tigrerat mönster.

I Leandro Bassanos tavla Bröllopet i Kana

föreställer motivet en festlig tillställning, ett bröllop, där ett antal personer sitter kring 

ett långbord och pratar och äter. Det figurerar också en del människor i närheten av 
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det här långbordet, det ser ut att vara kökspersonal för att uttrycka mig modernt och 

tydligt men det finns också någon som spelar olika instrument. Katten i bilden sitter 

här vid fötterna av en figur med glorialiknande sken ovanför huvudet.  Färgen vit

symboliserar inom kristen tro bland annat den renade själen, glädje, renhet och 

jungfrulighet. I samband med bröllop föreställer färgen vit det gamla livets död och 

det nyas födelse. Vilket jag också tror är det konstnären vill förmedla genom kattens 

närvaro.

Detsamma tror jag Leandro Bassano vill säga 

om Antonius och Kleopatras gästabud. På denna bild förekommer också här ett 

långbord där det sitt en del människor och spisar en festmåltid. Även i denna bild 

finns det folk som ser till att mat och tallrikar finns framme. Den vita katten talar här 

om att detta par delar äktenskapets band. Att den vita katten dessutom har ett tigrerat 

mönster på huvudet och ryggen kan vara för att dra tankarna till tigern, då tigern är en 

symbol för kunglighet, grymhet och styrka. Att katten ligger vid Antonius stolsben 

kan dessutom betyda frihet då den romerska frihetsgudinnan hade en katt vi sina 

fötter.  Tigern kan även vara en av Moder jords uppenbarelseformer som ytterligare 

drar tankarna tillbaka till fruktbarhet och det inneslutande rum de befinner sig i.

Kvinnan eller Den stora modern kan vara både vänlig och skyddande eller elak och 

nedbrytande. Liksom vitt står kvinnan också för det rena, andliga och jungfruliga men 

likväl som katten kan hon vara häxan och månen.
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I Tintorettos (Italien, 1518-1594) Bebådelsen

ser vi jungfru Maria till höger, ängeln Gabriel nedstigandes från himmelen till vänster 

och under honom på golvet ligger en tigrerad katt. Att katten är tigrerad anser jag inte 

här ha någon betydelse. Katten kan i detta motiv stå för Moder jords uppenbarelse, 

men kan också vara en påminnelse om de kvinnliga mysterierna. Dessutom utspelar 

sig denna händelse inomhus och återigen ser vi det inneslutande rummet som det 

sköte som skapar liv. Att ängeln Gabriel håller en vit lilja i sin hand förstärker det 

motsägelsefulla i att Maria framställs både som oskuld och havande men också som 

jungfru och modergudinna.

I alla dessa målningar figurerar flertalet människor och jag kan inte se 

att människorna i sig skulle ha någon inverkan på kattens betydelse i konsten.

Däremot kan de enskilda individerna spela sin roll i denotationen, som i exemplet 

med katten vid Antonius stolsben. Det man också kan se i de fem målningarna från 

1500- talet är att fyra av de fem katterna är passiva. 

Den enda katt som är aktiv är den som finns 

med i Jacopo Bassanos Luften. I bilden vill konstnären visa ett av de fyra elementen, 

människorna har här varit på fågeljakt och katten sitter på en stol och tittar upp mot

bordet där vad som ser ut som en plockad fågel av något slag hänger ner över 

bordskanten. Även den här katten är vit med tigrerat mönster. Färgen vit betyder både 

liv och död, så i detta fall kan det vita på katten vara tecken för livet de döda djuren 

ger genom den föda de blir, men det kan även vara en symbol för andens seger över 

köttet hos dess döda djur. 
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Bilderna från 1500- talet skulle jag vilja dela in i två olika kategorier. I den ena 

kategorin som jag kallar 1 vill jag sätta Jacopo och Leandro Bassanos bilder. Deras 

motiv liknar varandra till viss del då alla tre innehåller mycket människor både män 

och kvinnor, dessutom för alla tre bilderna tankarna till festlighet då de innehåller 

mat, dryck och ett flertal människor. Detta trots att det inte nödvändigtvis är vad

bilden föreställer. Det som emellertid skiljer Jacopos och Leandros bilder åt är att 

Jacopos motiv förställer utomhusmiljöer och Leandros innemiljöer, trots detta delar 

jag in dem i samma kategori då likheterna i motiven är fler än olikheterna.  

I den andra kategorin som då kallas 2 finns Tintorettos motiv

Bebådelsen. I den kategorin placerar jag bilder där det endast innehåller en eller på sin 

höjd två personer vilket oftast ger katten en mer framträdande roll i motivet. Men som 

jag nämnt tidigare är en framträdande roll inte detsamma som betydelsefull.

4.2 Motiv under 1600- talet

Tavlorna från 1600- talet visar att 7 av 8 omgivningar föreställer inomhusmiljöer.

I Richard Brakenburghs (Holland, 1650-

1702) Dansgille i bondstuga föreställer motivet ett rum där människor dansar och roar 

sig. Längst åt höger gömd bakom en tunna anar man ett katt liggandes gömd. Katten i 

detta motiv är passiv och sitter hopkurad precis som om den vore rädd för 

människorna och allt ståhej de orsakar. Denna tavla får mig att se katten som det 

sällskapsdjur vi ser det som idag. Det faktum att katten är placerad på höger sida anser 

jag stärker bilden av den goda katten som husdjur. Katten i motivet är vit och tigrerad 

vilket säger oss att katten vill påvisa något gott. Det vita på katten förknippar jag här 

med liv och kärlek, för det är precis det konstnären visar med alla glada människor i 

den här bilden. Bilden föreställer en festlig tillställning med dans, lek, skratt och 

musik. Att konstnären valt att måla dit en katt i bilden tycker jag förstärker bilden av 

katten som lekfull varelse och vise versa. Denna bild innehåller, som jag nämnde,

människor. Jag kan inte se att människornas närvaro har någon inverkan på kattens 
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betydelse i målningen men däremot tror jag att det personerna gör, har betydelse i 

tolkningen av katten i detta sammanhang, och det är lekfullheten.

I Jan Fyts (Antwerpen, 1611-16617) Katt och 

stilleben med villebråd är katten aktiv. Den smyger fram på vänster sida bakom en 

död kanin som hänger upp och ner från en spik i väggen, tillsammans med döda 

fåglar. Vänster liksom månen står för det förflutna som i det här sammanhanget kan 

stå för de döda djurens förflutna. Den här bilden uppfattar jag som en inomhusmiljö 

då man inte ser några distinkta tecken som tyder på en utomhusomgivning som 

exempelvis växtlighet. Katten på bilden är i huvudsak svart men har vita partier på 

huvud, under hakan och på frambenen. Anledningen till att katten i denna bild till 

största delen är svart och dessutom figurerar på vänster sida kan bero på att 

konstnären vill förstärka betraktarens känsla av allvar, död och förruttnelse. En död 

som har skett och en förruttnelse som kommer att ske de döda djuren i stillebenet. 

Återigen blir vi påminda om Den stora moderns förgörande uppenbarelseform i den 

svarta färgen. Det vita kan då i motsats återigen stå för de döda djurens andars seger 

över köttet. Den här bilden innehåller inga människor utan här är katten den enda 

aktiva figuren.

                                                
7 The Dictionary of Art 11, Ferrara-Gainsborough. London, 1996
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Katten som figurerar i Cornelis Saftlevens 

(Holland, 1607-1681) Dryckesgille utanför lantlig krog uppenbarar sig mitt i bild, 

liggandes utomhus på en hyllavsats ut från byggnaden. Passivt tittar den på folket som 

rör sig nedanför. Även denna katt är tigrerad men med vita partier på haka och bröst. 

Precis som i Brakenburghs Dansgille i bondstuga får jag känslan av att även denna 

katt endast är ett sällskapsdjur som inte har någon större betydelse i motivet. Varför

jag inte tror att katten har någon annan betydelse i bilden än som ett sällskapsdjur är 

för att denna miljö verkar oskyldig, här träffas folk för att ha roligt och umgås med 

varandra. Det finns inget som kan tänkas vara farligt eller oroväckande. Möjligen är 

katten med i bild av samma anledning som varför den finns med i Brakenburghs 

Dansgille i bondstuga, nämligen som en påminnelse att vi människor är lika lekfulla 

som en katt. Att vi ska njuta lika mycket av livet som en katt verkar göra, det brukar 

sägas, att de är just livsnjutare.  

I Christian von Thums (Sverige, 1625-1696)

Stilleben med kalvstek, grönsaker och fisk kommer en grå tigrerad katt smygandes 

från vänster sida på bordet där alla godsaker ligger framme. Den är aktiv. Bakom 

katten finns ett fönster där man kan ana månljus genom molnen. I denna bild har vi 

alla de symboliska tecken katten brukar figurera kring, månen, vänster sida, det 

kvinnliga och Moder jord. Månen står i denna bild för den månvarelse katten brukar 

kallas då den oftast är verksam under natten. Att katten kommer från vänster sida kan 

i detta motiv betyda att den är den luriga smygande figuren som här är på väg att 
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stjäla, kanske en fisk. Här framställs verkligen katten som den jägare den är. 

Smygandes, snabbt i natten så ingen märker att den har varit där. Moder jord finns 

också med i bilden som den skapande och givmilde, personifierad i all den mat hon 

skänkt, här liggandes framme på bordet i all dess prakt. 

I det här avsnittet vill jag dela in de fyra motiven i två kategorier. 

Brakenburghs Dansgille i bondstuga och Saftlevens Dryckesgille utanför lantlig krog

vill jag sätta i samma kategori som Bassanos, nämligen kategori 1. Därför att i dessa 

motiv så figurerar även här ett flertal människor och då också i ett festligt 

sammanhang. Katten har inte i något av dessa två motiv en framträdande roll utan 

gestaltas lite undangömd. De två återstående bilderna, Fyts Katt och stilleben med 

villebråd och Thums Stilleben med kalvstek, grönsaker och fisk vill jag sätta i en 

kategori som jag kallar 3. I kategori 3 delar jag in motiv som hör till stilleben. I denna 

grupp finns endast djur med i bildrummet, inga människor, vilket ger katten en 

betydligt mer framträdande och betydande roll i motivet. 

4.3 Motiv under 1700- talet

Jérome Francois Chantereaus (Frankrike, 

1710-1757) tavla Lantlig scen utanför bondstuga föreställer en familj som uppehåller 

sig utanför sin stuga. Alla människor i bilden håller på ett eller annat sätt på med 

någon typ av sysselsättning. Katten i bilden ligger passiv ovanpå en tunna precis intill

huset och övervakar allt som sker. Inte heller i den här tavlan kan jag se att katten 

skulle spela någon annan roll än rollen som ett vanligt husdjur. Katten är till 

mestadels tigrerad med endast lite vitt under hakan. Varför jag tror att katten inte har 

någon annan betydelse än just bara som sällskapsdjur och möjligen råttfångare är för 

att tavlan i sig framställs så oskyldig och oförarglig med familjen och barnen. Barn är 

dessutom ett tecken på oskuld och enkelhet. En vanlig utomhusscen i det trygga 

hemmets miljö, där man anser att inget ont kan hända. Det faktum att katten inte var 

svart till färgen påverkar min uppfattning av motivet. Det är möjligt att jag hade läst
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in en annan betydelse i bilden om katten hade varit svart istället, med tanke på att 

svart mestadels har en ondskefull betydelse. Trots att katten finns till vänster i bilden 

anser inte jag att det väger över alla de andra faktorerna i detta motiv som tyder på 

godhet. 

I Francois Bouchers (Frankrike, 1703-1770) 

Modehandlerskan ligger den passiva katten och njuter inne i en mjuk fåtölj till höger 

om två damer som tittar på tyger. Katten är ljusare till färgen, vit eller möjligen 

ljusgrå och anledningen till detta kan vara för att förstärka det oskyldiga hos 

kvinnorna i bilden. Men det faktum att katten över huvud taget finns med i bilden 

talar också för motsatsen, kanske för att påminna oss om kvinnors lekfullhet, 

mystiskhet och liksom katten förknippas med åtrå och frihet. Har konstnären möjligen 

tänkt så långt att katten i detta fall står för det förföriska, lömska och konsten att 

kunna byta skepnad som kvinnorna med sina nya vackra kläder kan göra för att i sin 

tur kunna gå ut och lura in en man i sina klor. Den potentiella mannen eller 

manligheten i detta fall skulle då motsvara den högra sidan där katten ligger. Eller kan 

det vara så, precis som jag nämnde kunde ju katten byta skepnad, så kanske är 

egentligen katten till höger en man, vem vet. Höger sida står ju för det manliga, men 

att något finns till höger kan också betyda, inom den kristna tron, något gott. Motivet 

kanske inte alls betyder något annat än att det finns en katt som husdjur i hushållet. 

Det är detta som är problematiken med symboltolkningar. Det som i ena bilden kan 

betyda en sak, betyder ingenting eller något helt annat i nästa bild.



20

Pehr Hillerströms (Sverige, 1732-1816) Kvinnor i ett kök

är ett inomhusmotiv som innehåller två kvinnor och två barn. Kvinnorna i bilden 

håller på med husliga göromål som exempelvis rensa fisk. Katten i motivet ligger 

passiv mitt i bild och tittar på vad barnen gör, kanske väntar den på att få en fiskbit 

eller möjligtvis har den redan fått en att tugga på men det är ingenting som 

framkommer så tydligt att jag vill påstå att katten är aktiv. Jag tror att katten är ett 

tecken på den lekfullhet som kan ses i barnen på bilden. Att katten inte är svart och 

inte heller ligger på vänster sida av bilden tyder på att inget ont finns att räkna in i 

bilden. Den känns oskuldsfull precis som symboliken i barnens närvaro berättar. Jag 

tror att katten i denna bild till största delen står för den trygghet och värme ett djur 

och ett hem kan ge. Det finns flera aspekter i bilden som talar för det oskyldiga, 

trygga och moderliga hemmet. Nämligen katten och kvinnorna som Den stora modern 

är ett tecken på, även barnen är en symbol för lekfull- och oskuldfullhet att det sedan 

utspelar sig i en inomhusmiljö är ju även det en påminnelse om det inneslutande 

rummet som skyddar.

I Adam Friedrich Oeser (Tyskland, 1717-1799) Gumma 

som kammar sig ser vi återigen katten som ett substitut för kvinnlighet. Bilden 

föreställer en inomhusmiljö där en äldre kvinna kammar håret framför en spegel som 

en liten pojke håller upp framför henne. I gummans knä sitter det en katt och tittar 



21

även den in i spegeln. Katten är ljus till färgen med lite mörkare fläckar på rygg och 

huvud. När jag talar om att denna tavla återigen påvisar tecken som tyder på 

kvinnlighet är katten då tecken nummer ett. Det jag också tänkte på mer ur en nutida 

vardagsfördom är ju den kvinnliga fåfängan där spegel då är ett viktigt redskap. Ur ett 

symboliskt perspektiv är spegeln ett tecken på bland annat vishet, intellektet, en 

avspegling av den övernaturliga och gudomliga intelligensen. Spegeln är både en sol-

och månsymbol vilket återigen för tanken tillbaka till katten som måndjur. Att 

konstnären har valt att måla denna gumma med en spegel är att förstärka hennes roll 

som en kvinna med kunskap och erfarenhet av livet. Barn och då i första hand pojkar 

symboliserar årstiderna, kan konstnären återigen ha tänkt så pass mycket på 

symboliken i konsten att han menar att kvinnan har kommit upp i sin ålders höst? 

Dessa fyra motiv delas in i tre olika kategorier. Bouchers 

Modehandlerskan och Oesers Gumma som kammar sig hamnar i kategori 2 därför att 

de är endast två människor i respektive bild, vilket ger katten mer utrymme att synas 

på. Katterna i dessa två bilder finns till höger och mitt i bilden. Boucher och Oeser har 

båda bilder som utspelar sig i inomhusmiljöer och där det endast är kvinnor 

närvarande och som jag nämnt tidigare räknar jag barn och kvinnor till samma grupp. 

Lantlig scen utanför bondstuga av Chantereau räknar jag till kategori 1. Anledningen 

till det är att det återigen är fler än två personer i bilden vilket gör att katten oftast inte 

får någon central roll i motivet. En annan anledning till att detta motiv hamnar under 

kategori 1 är att det kanske inte är direkt festligt men ändå ett väldigt aktivt motiv där 

människorna är tillsammans om än under vardagliga sysslor. Den sista bilden,

Kvinnor i ett kök av Hillerström, hamnar under kategori 4. Till den gruppen sätter jag 

lugna, fridfulla motiv i hemmamiljö som exempelvis innehåller en lugn vardaglig 

scen med endast ett fåtal medverkande personer. Kanske några kvinnor och något 

barn och där katten ändå får en central roll.
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4.4 Motiv under 1800- talet

Som första bild har jag valt Bruno Liljefors (Sverige, 

1860-1939) Katt och bofink. Denna bild föreställer en utomhusmiljö, ett element som 

från början är en naturlig omgivning för katten. I Liljefors tavla ser vi en katt som är 

aktiv i allra högsta grad. Här, mitt i grönskan hoppar den fram från ingenstans, på väg 

att sätta klorna i en flygande bofink. Anledningen till att jag valde just den här bilden 

är för att det är en naturlig position man känner igen katten i. Här framställs katten 

som den smygande, jagande katten som går från kelig, sovande sällskapsdjur till den 

jägare som elakt leker med sina byten. Katten ser ut att vara en tigrerad bondkatt och

jag kan i denna bild tolka det att katten här föreställer just den jägare man förknippar 

katten med att vara. Den figurerar i sitt naturliga element. En mus och fågeljägare när 

den är i sitt esse. 

I Vincent Chevilliards (Frankrike, 1841-1904) Slut på 

fastan är också här katten aktiv. Den kommer nedspringandes från en trapp tittandes 

upp mot en person som är på väg att ta ner kött och korv som hänger i en slags 

upphängningsanordning, som nästan ser ut som en gammeldags ljuskrona. Skillnaden 

är att det istället för ljushållare finns krokar för upphängning. Personen i fråga ser ut 

att vara en präst eller någon annan typ av kyrklig man. Katten i denna bild är även den 
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vit men istället för tigrerad rygg och huvud har denna katt så kallad 

sköldpaddsteckning. Med det menar man att katten är röd, brun och grå spräcklig.

Inom symboliken står landsköldpaddan bland annat för Moder jord, odödlighet, 

fruktsamhet och pånyttfödelse. Det kan vara så att konstnären istället för att måla en 

sköldpadda målar en katt med sköldpaddsteckning för att visa vad moder Jord har 

skapat. Trots att denna katt figurerar lite till vänster i bild kan jag inte se något ont

komma ur det. Konnotationen i bilden visar att katten är hungrig och visar sin husse 

att han vill ha en bit av kakan. 

I Axel Gustaf Hertzberg (Sverige, 1832-1878) Konfirmand

ser vi en inomhusmiljö som liknar ett hem. Katten i motivet är tigrerad och aktiv. I 

bilden finns också en mansfigur och två kvinnofigurer med. Den ena av de två 

kvinnofigurerna är flickan som ska konfirmeras. Hon bär en vit klänning med 

tillhörande vit slöja, hon ser ut som en brud på väg till sitt bröllop. Det är mot flickans 

ben som katten stryker sig mot. De andra två figurerna i bilden är troligtvis 

föräldrarna. Pappan håller här flickans hand och det ser ut som han talar om för henne 

hur stolt han är. Trots att detta föreställer en lycklig dag, finns det ändå något i denna 

bild som känns tragiskt. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är men hela scenen får 

mig att känna att ett farväl inte är långt borta. Att konfirmera sig är ju ett bevis på att 

man har blivit mogen nog att själv ta ställning till bibelns ord. Att flickan håller på att 

bli kvinna visas genom konfirmationen men också genom katten som symboliserar 

kvinnlighet och då indirekt den framtid när hon kan komma att gifta sig och flytta 

hemifrån. Den vita färgen i hennes konfirmationsklänning visar också hennes 

oskuldfullhet. Om jag läser in väl mycket och känner mer än vad bilden visar är det 

ändå detta jag känner att konstnären förmedlar med sitt sätt att måla.
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Pehr Hörberg (Sverige, 1746-1816) har i 

Interiör av en småländsk bondstuga målat en interiör scen med ett flertal människor 

närvarande. Katten sitter här passiv mitt i bild och värmer sig framför den öppna 

spisen. Motivet värmer själen tycker jag. Omgivningen ser otroligt varm, hemtrevlig 

och trygg ut. Katten bidrar väldigt mycket till den känslan då den ser ut att stortrivas 

där i värmen från eldens sken. Här associerar man katten med det trygga hemmet och 

eftersom den kan slappna av och njuta så av tillvaron kan ju inget farligt finnas bakom 

knuten tycker man. Jag kan tycka att bilden idag känns väl idealisk med hela familjen 

samlad i hemmet där brasan sprider sin härliga värme bland familjemedlemmarna. 

Till och med katten sitter ensam mitt i bild som en extra tydlig påminnelse om detta 

lyckliga hem. Men jag köper det, för att det är en dröm många människor har 

inklusive jag själv. Detta motiv och rum förstärker verkligen symboliken i det 

inneslutande, trygga rummet som det skyddande skötet där det är tryggt att låta något 

gro. I och med att katten sitter så ensamt mitt på golvet uppfattar jag det verkligen 

som att rummet innesluter katten i detta trygga utrymme.

Bruno Liljefors Katt och bofink har jag valt att sätta under kategori 3, 

tillsammans med Fyts och Thums stilleben med döda djur. Anledningen till detta var 

att katten i dessa motiv ägde en gemensam betydelse - sin naturliga roll som en slug 

och obarmhärtig jägare. Skillnaden dem emellan däremot var bland annat att i 

Liljefors motiv befinner sig katten utomhus vilket den inte gör i Fyts och Thum 

bilder. Att Liljefors bild saknade mänsklig närvaro och därmed ger katten en mer 

central roll i motivet spelade också in på mitt val av kategori.

Chevilliards Slut på fastan tillhör kategori 2 eftersom den liksom 

motiven av Tintoretto, Boucher och Oeser inte har mer än ett par personer med i 

bilden, vilket jag nämnde ovan, är det avgörande då katten får ett större utrymme i 

motivet. Precis som konstnärerna ovan föreställer Chevilliards bild en inomhusmiljö, 

det som däremot skiljer dem åt är att Chevilliard har en man med i sitt motiv och inte 

någon kvinna eller barn. 
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Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt valt 16 olika motiv, fyra ifrån varje nämnt 

århundrade och därefter utfört en kronologisk undersökning av dessa. Syftet med 

kapitlet var att redogöra kattens symbolvärde i motiven. Olika faktorer som färg, 

miljö/omgivning eller placering i motivet påverkar motivets symbolik. I de bilder jag 

valt att studera framställdes katten oftast i ett sammanhang av en positiv händelse, 

som exempelvis det trygga hemmet, bröllop och fest.

Katten kan blanda annat vara en symbol för kvinnlighet, Den stora 

modern, de kvinnliga mysterierna, månen, lekfullhet och fruktbarhet. Vilken färg 

katten har haft i motivet är en av olika symboler jag tagit med i min tolkning, om 

katten har varit vit kan det betyda den renade själen, glädje, renhet och jungfrulighet. 

Flera aspekter spelar in i tolkningen av katten och betydelsen kan därför variera.

Motiven har jag typologiskt studerat och sedan försökt sätta i en symbolisk kontext. 

Motiven har jag sedan kategoriserat i fyra grupper. Detta för att 

förtydliga kattens roll i konsten men också för att få en bättre överblick på vad det 

finns för typ av motiv. Bilder med vissa gemensamma nämnare har exempelvis 

hamnat under samma kategori. Av de sex motiv som ingår i kategori 1 har fyra av 

dem dessutom ett motivnamn som påminner om varandras. Det är inget som har

påverkat mitt val av kategori, det var något jag lade märke till först efter indelningen. 

5 Slutsats och resultat

Mitt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur katten framställs i konsten på 

Nationalmuseum, hur ofta den figurerar och hur dess symboliska värde ser ut. Genom 

att studera en gedigen samling konstverk från Nationalmuseum, ca 10 000, har jag 

hittat 40 verk innehållande en katt, den första från 1500- talet. Konstverken har 

skapats av ett antal konstnärer under en fyrahundra års period och kattmotiven har 

successivt ökat med tiden. Jag har även upptäckt att kattens symboliska betydelse 

aldrig är konstant utan är varierande. Anledningen till det beror på flera aspekter, 

bland annat omgivning – är katten inne eller ute, närvarar mänskligt sällskap, var i 

bildrummet katten figurerar, vilken färg har katten och om den är aktiv eller passiv i 

sin position. I de 16 bilder jag valt att studera mer ingående framställdes katten ofta i 

ett positivt sammanhang, som exempelvis det trygga hemmet, bröllop och fest.

Motiven jag studerat närmre har jag kategoriserat i fyra grupper. Bilder med vissa 

gemensamma nämnare har exempelvis hamnat under samma kategori. Som jag nämnt
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finns det en stor mängd olika tolkningsmöjligheter och ämnet är med all säkerhet inte 

uttömt på långa vägar. 

Jag hade en klar bild framför mig hur jag uppfattade katten i konsten när 

jag påbörjade denna studie och bilden bestod främst av den lekfulla eller sovande 

katten i sällskap med kvinnan i hemmet men också, likt den skrockfulle person jag är, 

som en omkringsmygande svart katt och då i syfte att förstärka ett redan allvarligt

motiv. Detta stämde delvis, katten framställdes, som jag trodde, oftast i inomhusmiljö

hela 31 motiv av 40 men endast i 13 motiv befann sig katten i sällskap med enbart 

kvinnor. Under ett tidigt skeende i mitt uppsatsarbete noterade jag när samlade in 

material att katten förekom på vänster sida betydligt oftare än höger eller mitt i bilden. 

När jag sedan sammanställde all fakta insåg jag att katten bara framställts på vänster 

sida fyra gånger mer än höger, vilket stärker resultatet att katten faktiskt kan stå för 

något gott. Katten som symbol i sig kan stå för något ont men inläses andra faktorer i 

tolkningen kan katten få en helt annan betydelse. Att en katt då figurerar i ett motiv 

betyder alltså inte nödvändigt något dåligt utan kan vara den totala motsatsen.  

6 Sammanfattning

Mitt syfte med uppsatsen var att se hur ett av våra vanligaste husdjur, i detta fall 

katten, har framställs i konsten. De bilder som varit material för undersökningen har 

analyserats typologiskt i en kronologisk uppställning men också ur ett symboliskt 

perspektiv. Jag har gått igenom Nationalmuseums målerisamling för att se hur ofta 

och på vilket sätt katten figurerar i konsten. Valet av material för min undersökning 

har fallit sig naturligt eftersom detta är Sveriges största och offentligt tillgängliga 

samling av äldre måleri. Det bidrar ju även till min avgränsning. Katten har funnits 

med i tavlor från 1500-, 1600-, 1700- och 1800- talet, upplägget av uppsatsen har då 

fallit sig så att jag valt ut fyra konstverk under vardera århundrade och berättat vad 

motivet föreställer, var katten figurerar i bilden och vilken symbolisk betydelse den 

kan stå för. Var och ett av dessa motiv har jag sedan valt att sätta i en kategori, detta 

för att förtydliga kattens roll i konsten men också för att få en mer översiktlig 

överblick på vad det finns för typ av motiv. Kategorierna kallar jag enkelt för 1, 2, 3 

och 4.

När det gäller den specifika motivkretsen katter i samlingen på Nationalmuseum så 

saknas tidigare forskning i form av monografier – däremot fanns förstås artiklar och 
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omnämnanden av katter i olika andra sammanhang; symbolböcker, folklore, religion 

och mytologi.

I undersökningen har jag valt att i en tabell klargöra hur många bilder

det finns innehållande katter, föreställer motivet en inomhus- eller utomhusmiljö och 

var i bildrummet katten äger rum. Figurerar de i sällskap med människor och ifall 

katten kan räknas som aktiv eller passiv i sina rörelser. Det är denna information 

tillsammans med de symboliktolkningar jag gjort som min uppsats sedan bygger på.
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8 Appendix

Kattmotiv i NM katalog över äldre utländskt måleri:

* NM 1065 – Luften, Bassano, Jacopo. Kopia efter. Original försvunnet. 1515-1592

Opd 94x135. 1868 Gåva av ministerpresidenten Bergman.

* NM 1066 – Jorden, Bassano, Jacopo. Kopia efter. italiensk ca. 1515-1592. Jorden. 

Original i Walters Art Gallery, Baltimore. Opd 94x135. 1868 Gåva av 

ministerpresidenten Bergman. 

* NM 133 – Antonius och Kleopatras gästabud. Bassano, Leandro 1557-1622. Sign. 

Leander A. Ponte Bass…F. Opd 232x231. 1739 Inköp Stockholmslott.

* NM 134 – Bröllopet i Kana. Bassano, Leandro. Hans ateljé. 1557-1622. Original i 

Museo Civico, Vincenza. Opk 32x41. 1792 Gustav III.

* NM 2911 – Vildkatt. Bonheur, Rosa. Fransk 1822-2899. Sign. Rosa B 1850. Opd 

46x56. Gåva av dr. Arvid Kellgren genom NM Vänner.

* NM 772 – Modehandlerskan. Boucher, Francois. Sign F. Boucher 1746. Opd 64x53. 

1760 Lovisa Ulrika.

* NM 356 – Dansgille i bondstuga. Brakenburgh, Richard. Sign R. Brakenburgh 

1699. Opt 66x83. 1760 Lovisa Ulrika.

* NM 6702 – Stallinteriör. Camphuysen, Govert. Holländsk 1623/24-1672. Opd 

37x58. 1979 Inköp.

* NM 776 – Den dansande hunden. Chantereau, Jérome Francois. Fransk ca 1710-

1757. Opt 33x42. 1749 Tessin-Fredrik I.

* NM 777 – Lantlig scen utanför bondstuga. Chantereau, Jèrome Francois. Fransk ca 

1710-1757. Opt 31x43. 1749 Tessin-Fredrik I.

* NM 780 – Tvätterska. Chardin, Jean Simeon. Fransk 1699-1779. Sign. Chardin. 

Opd 37x42,5. 1771 Adolf Fredrik.

* NM 1595 – Slut på fastan. Chevilliard, Vincent. Fransk 1841-1904. Sign.V 

Chevilliard. Opd 25x17. 1902 Test av kosul O.Ph Heilborn.

* NM 2777 – Snurran. Demarne, Jean Louis. Belgisk 1754-1829. Opt 32x37. 1930 

Test. av Christina Nilsson.

* NM 435 – Katt och stilleben med villebråd. Fyt, Jan. Flamländskt 1611-1661. Opd 

91x78. 1749 Tessin, Fredrik I.
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* NM 434 – Stilleben med rapphöns och hare. Fyt, Jan. Flamländsk 1611-1661. Sign. 

Johannes Fyt. Opd 59x88. 1792 Gustav III.

* NM 2355 – Gumma som kammar sig. Oeser, Adam Friedrich. Tysk 1717-1799. 

Opd 109x85. 1921 Test. Av Konsul Gustaf L Ahlström

* NM 693 – Dryckesgille utanför lantlig krog. Saftleven, Cornelis. Holländsk 1607-

1681. Opt 67x90. 1760 Lovisa Ulrika.

* NM 4340 – Samkväm i bondstuga. Sorgh, Hendrik Maertensz. Holländsk 1611-

1670. Sign H M Sorgh 1647. Opt 58x83. 1946 inköp.

* NM 4415 – Bebådelsen. Tintoretto, Jacopo. Ateljéreplik. Italiensk 1518-1594. 

Original i Konstmuseet, Bukarest. Opd 98x141. 1947 Gåva av NM Vänner med 

bidrag av major Alf Amundson.

* Saknad målning NM 271 – Stilleben med vilt och en katt. Grooth, Johann Friedrich 

von. tysk 1717-1780. Opd 132x107. Sign. J.Fr.v. Grooth Px 1779. 1792 Gustav III. 

Förstörd 1943.

Kattmotiv i NM katalog över äldre svenskt måleri:

* NM 1198 – Freja sökande sin make. Blommér, Nils. 1816-1853. Sign Blommér 

målade detta i Rom 1852. Opd 133x197. 1872 Test. Av Carl XV.

* NM 1204 – Den tillfrisknande. Fagerlin, Ferdinand. 1825-1907. Sign Ferd Fagerlin 

Ddrf 1867. Opd 45x51. 1872 test. Av Carl XV.

* NM 1209 – Barn som leker med en katt. Jernberg, August. Sign. A jernberg. (1863) 

Opd 62x51. 1872 Test. av Carl XV.

* NM 1162 – Konfirmand. Hertzberg, Axel Gustaf. 1832-1878. Sign A.G. Hertzberg 

Düsseldorf – 1872. Opd 84x72. 1873 inköp.

* NM 4771 – Kvinnor i ett kök. Hillerström, Pehr, dä. 1732-1816. Opd 79x65. 1872 

test. Av Carl XV.

* NM 1152 – Interiör av en småländsk bondstuga. Hörberg, Per. 1746-1816. Sign 

P.H. 1801. Opt 27x39. 1872 Gåva av greve B. Von Platen.

* NMB 1406 – Dam som tager på sig strumporna. Lafrensen, Niclas, dy. 1737-1807. 

Gouache på papp 26x22. 1940 test. Av konsul Hjalmar Wicander.

* NMB 260 – Grinden. Larsson, Carl. 1853-1919.

* NMB 270 – Köket. Larsson, Carl. 

* NM 2225 – Katt och bofink. Liljefors, Bruno. 1860-1939. Opt 35x26,5. Sign Bruno 

Liljefors -85.
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* NM 2227 – Katt med fågelunge i mun. Liljefors, Bruno. Opt 26,5x16,5. Sign Bruno 

Liljefors -85.

* NM 3614 – Interiör. Studie till Mormors öga. Lindegren, Amalia. 1814-1891. Sign 

Am L. Opp monterad på masonit 32x28. 1892 inköp.

* NM 1219 – Bondfamilj. Lindholm, August. Sign L.A Lindholm 1849. Opd 51x71. 

1872 test. Av Carl XV.

* NM 4790 – Hästar i ett stall. Lönnroth, Fredrik. 1823-1880. Sign Fr Lönnroth 61. 

Opd 60,5x72. 1872 test. Av Carl XV.

* NM 6867 – Brorsdöttrarna Sigrid och Anna Mazér. Mazér, Carl Peter. 1807-1884. 

Sign C.P. Mazér 1858. Opd 75x60. 1991 inköp.

* NM 1772 – En läsare stör fröjden i en gillestuga. Nordengren, Bengt. 1822-1902. 

Sign B. Nordenberg 1866. Opd 100x145. 1913 test. Av godsägare Alexander 

Nordlander.

* NM 2548 – Gossporträtt. Pilo, Carl Gustav. 1711/1714-1793. Sign Pilo 1771. Opd 

128x103. 1925 inköp.

* NM 6166 – Stilleben med kalvstek, grönsaker och fisk. Thum, Christian von. Ca. 

1625-1696. Sign C.V Thum. fe. Opd 128,5x151. 1968 inköp.

* NM 5450 – Stilleben med kalvhuvud. Thum, Christian von. Tillskriven ca. 1625-

1696. Påskrift ITIR. Opt 48x112. 1958 gåva av arkitekt K.M Westerberg.

* NM 3377 – Kardande flicka. Zoll, Kilian. 1818-1860. Sign K.C Zoll 1856. Opd 

40x31. 1940 test. Av konsul Hjalmar Wicander. 

Omslagsbild: Studie till Mormors öga, av Amalia Lindegren. 1814-1891
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Abstract

The purpose of this science of Art History research paper is to find out the meaning of 

Cats in Art. I have limited my studies to the Nationalmuseums picture gallery and 

found forty paintings with cats. I have chosen sixteen of these to furthur analyze 

typographically and chronologically from a symbolic perspective. The forty paintings 

from the Nationalmuseum were created during four centuries, with the first being 

painted in the Sixteenth Century. I have studied the cats dimensional placement in the 

picture, if the cat is in an outdoor or indoor environment, with people and if the cat is 

active or passive. I have studied which color the cat has in the motive, if it is painted 

on the left or right side of the picture and if the cat as at symbol enhances the motives.
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