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Abstract 

Föreningen Svenska Konstnärinnor and the Swedish Matisse Students. A historiographical and 

gender theoretical study of an alleged causation in art history. 

I have studied the founding of Föreningen Svenska Konstnärinnor (FSK) [”The Association of 

Swedish Female Artists”] to examine whether the assumption that the association was founded as a 

reaction against the male artist group De unga [”The Young”] and their first exhibition at Hallins 

konsthandel in 1909 is correct. I have also examined whether there is any connection between the 

founding of the association and the female Matisse students’ exclusion from De unga. Through a 

historiographical survey and Griselda Pollock's gender theory, I have through quantitative studies 

concluded that FSK was founded when individual women didn’t have the right to exhibit their art in 

public. The founding of the association is based on the female artists struggle for equal legal rights. 

Through the statistics that I’ve put forward in this thesis I’ve been able to conclude that there is no 

connection between the founding of  FSK and the exclusion of the female Matisse students’ from 

De unga. This is because the female Matisse students’ presence in FSKs exhibitions is too rare to 

have any influence on its founding. 

KEYWORDS: Föreningen Svenska Konstnärinnor, De unga, Henri Matisse, Matisse students, 

Académie Matisse, Griselda Pollock. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Jag har studerat grunden till Föreningen Svenska Konstnärinnors bildande för att undersöka ifall 

antagandet att föreningen instiftades som en reaktion mot den manliga konstnärsgruppen De unga 

och deras första utställning på Hallins konsthandel 1909 stämmer. Jag har vidare undersökt ifall det 

finns något samband mellan grundandet av föreningen och de kvinnliga Matisseelevernas 

uteslutande ur De unga. Genom en historiografisk undersökning samt Griselda Pollocks genusteori 

har jag med kvantitativa studier kommit fram till att Föreningen Svenska Konstnärinnor grundades 

då enskilda kvinnor inte hade rätten att ställa ut sin konst. Föreningens bildande grundar sig i de 

kvinnliga konstnärernas önskan om förbättrade juridiska rättigheter. Genom den statistik jag fört 

fram i detta arbete kan jag också konstatera att det inte finns något samband mellan föreningens 

bildande och de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga, detta då de kvinnlig 

Matisseelevernas deltagande i Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar är allt för lågt för 

att kunna ha haft någon påverkan. 

NYCKELORD: Föreningen Svenska Konstnärinnor, De unga, Henri Matisse, Matisseelever, 

Académie Matisse, Griselda Pollock. 
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1. Inledning 

1.1 Motivering 

1900-talets början är en fängslande tid i svensk historia med industrialiseringen, urbaniseringen, 

moderniseringen och ett samhälle i förändring. Under 1900-talets första årtionden upplever Sverige 

unionsupplösningen med Norge 1905, storstrejken 1909, allmän rösträtt för män 1909, bondetåget 

1914, kvinnorörelsen och deras kamp för kvinnors rättigheter, lika och allmän rösträtt för kvinnor 

och män 1921 och mer därtill.  

 Vid sekelskiftet 1900 var många dörrar fortfarande stängda för kvinnor och det var svårt för 

kvinnor att delta i kulturella, ekonomiska, rättsliga och politiska sammanhang. Sekelskiftet är en 

brytningstid där samhället utvecklas och Sverige kastas in i ett industrialiserat och urbant samhälle.  1

Just denna utveckling, och då framför allt kvinnornas situation i samhället, är något som intresserar 

mig mycket. När jag upptäckte Föreningen Svenska Konstnärinnor vaknade mitt intresse och jag 

började fundera kring anledningen till dess grundande, vilket sammanhang de kvinnliga 

konstnärerna befann sig i, relationen till deras manliga konstnärskollegor och vilken anknytning de 

hade till konsten under 1900-talet första period. Däri ligger grunden till denna uppsats. 

1.2 Syfte 

Föreningen Svenska Konstnärinnors grundande brukar i konsthistorieskrivningen kopplas samman 

med den manliga konstnärsgruppen De unga och deras första utställning på Hallins konsthandel i 

Stockholm 1909. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida påståendet att 

Föreningen Svenska Konstnärinnor grundades som en motreaktion till att kvinnor uteslöts ur 

modernistiska kretsar, närmare bestämt De unga, stämmer. Då större delen av medlemmarna i De 

unga var elever hos Henri Matisse ville jag med denna uppsats undersöka ifall grundandet av 

Föreningen Svenska Konstnärinnor har att göra med de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur 

De unga. Är det ett riktigt antagande att Föreningen Svenska Konstnärinnor skapades som en följd 

av att kvinnliga elever till Henri Matisse inte fick plats i det svenska konstlivet? 
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 Eva Österberg & Christina Carlsson Wetterberg (red.), Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1

1880-1940, Stockholm: Atlantis, 2002, s. 12f.



1.3 Teori 

Som utgångspunkt för denna uppsats har jag använt mig av genusteori och Griselda Pollocks 

Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories (1999).  Pollock talar 2

om ”konsthistorier” i pluralis och visar därigenom att konsthistorien är konstruerad kring bestämda 

(manliga) utgångspunkter. Vidare påpekar hon att det vid sidan av den västerländska kanon finns 

konsthistorier som blivit negligerade.   3

 I Differencing the Canon behandlar Pollock frågan om hur den konstvetenskapliga kanon 

har uppståt och utvecklas. Hon utgår från tre olika positioner vilka enligt henne visar feminismens 

första möte med kanon på 1970-talet. Position ett: ”Feminismen möter kanon som en struktur för 

uteslutning”.  Position två: ”Feminismen möter kanon som en struktur för underordning och 4

dominans, som marginaliserar och ser alla kvinnor i förhållande till deras ställning i de 

motsägelsefulla maktstrukturerna: ras, kön, klass och sexualitet”.  Position tre: ”Feminismen möter 5

kanon som en diskursiv strategi i produktionen och reproduktionen av könsskillnad, och dess 

komplexa gestaltning av kön och därtill relaterade maktmetoder”.  Dessa tre positioner 6

representerar strategiska moment som får oss att tänka utanför den bestämda kanoniska 

utformningen, något som leder till en vidare syn när det kommer till kritisk och strategisk oenighet 

inom konsthistorien.  Pollocks genusteori har i uppsatsen varit givande för att belysa hur 7

konsthistorien utformats och utformas. Jag har med hjälp av Pollocks teori inbringat en djupare 

förståelse i kvinnornas relation till den etablerade konsthistoriens kanon. I mitt arbete har jag också 

använt mig av Eva Österberg och Christina Carlsson Wetterbergs bok Rummet vidgas: kvinnor på 

väg ut i offentligheten 1880-1940 (2002) för att ytterligare kunna belysa kvinnans position i 

samhället under den period uppsatsen behandlar.  8

 I allmänna ordalag så kan man förstå mitt projektet inom en kultursociologisk ram. Här 

ligger Pierre Bourdieu och hans begrepp ”kulturellt kapital” i fokus. Med kapital menar Bourdieu 
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 Griselda Pollock, Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories, London: 2

Routledge, 1999.

 Lars Olof Larsson, Metoder i konstvetenskap, Stockholm: Nordstedts, 2010, s. 102.3

 Griselda Pollock, ”Om kanoner och kulturkrig”, Paletten., nr. 61, 2000, s. 4.4

 Pollock, 2000, s. 5.5

 Pollock, 2000, s. 5.6

 Pollock, 2000, s. 4.7

 Österberg & Carlsson Wetterberg (red.), 2002.8



”värden, tillgångar eller resurser”.  Kapital kan också förklaras som materiella och symboliska 9

tillgångar och det kulturella kapitalet kopplar Bourdieu till ett kultiverat språkbruk och ingående 

kännedom i den så kallade finkulturen.  Bourdieu menar att det kulturella kapitalet breder ut sig 10

inom samhällen som domineras av utbildningsinstitutioner och skrivkonsten.  11

  

1.4 Metod 

Jag har gjort kvantitativa studier där jag undersökt vilka konstnärer som studerade vid Académie 

Matisse och vilka av dem som ställde ut vid konstutställningar i Sverige mellan 1909 och 1921 med 

fokus på Föreningen Svenska Konstnärinnor och De Unga. Jag har valt åren 1909-1921 då De Unga 

hade sin första utställning på Hallins konsthandel i Stockholm 1909 samt att Föreningen Svenska 

Konstnärinnor hade sin omtalade aprilutställning på Liljevalchs 1921. Vidare har jag granskat 

konsthistoriska handböcker för att se vilka konstnärer som definieras som ”Matisseelever”. Utifrån 

den pågående utställningen Inspiration Matisse! på Waldemarsudde (13 september 2014 - 15 

februari 2015) och dess utställningskatalog har jag hämtat uppdaterade vetenskapliga uppgifter om 

vilka konstnärer som ingick bland eleverna hos Henri Matisse. De 30 namn som finns angivna i 

sammanställningen samt katalogens kapitel kommer jag vidare redogöra för i avsnitt 2.2. 

 I min undersökning har jag inte gjort verkanalyser då jag har sökt efter förklaringar till mitt 

syfte i samtiden och i sociologiska förhållanden. 

1.5 Material 

Det material jag har använt mig av i min uppsats är både primära källor och historiografiskt 

material. Primärkällorna består av material från Föreningen Svenska Konstnärinnors två olika arkiv 

som finns på Riksarkivet i Marieberg och på Kungliga Biblioteket i Stockholm samt 

utställningskatalogerna från De unga och Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar mellan 

1909-1921.  Jag kommer undersöka de tre utställningar som De unga höll under de verksamma 12

åren 1909-1911. När det kommer till Föreningen Svenska Konstnärinnor tänker jag undersöka 

utställningskataloger från och med deras bildande 1910 fram till deras utställning på Liljevalchs 
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 Donald Broady, ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, Skeptronhäften / Skeptron 9

Occasional Papers., nr. 15, 1998, s. 6.

 Sociology of Education and Culture at Uppsala University, ”Verktygslådan”, <http://www.skeptron.uu.se/10

broady/sec/k-15-kap.htm#verktygsladan>, 150105.

 Broady, 1998, s. 7.11

 730663, Föreningen Svenska Konstnärinnors Arkiv, 1910-2000; Vardagstryck Ib, Svenska konstnärinnors, 12

föreningen, [Svenska konstnärinnor, föreningen - samling av trycksaker], okänt årtal.



1921. Föreningen har anordnat en rad utställningar och jag kommer undersöka dessa genom de 

utställningskataloger som finns att tillgå genom Föreningen Svenska Konstnärinnors arkiv.  

 Det historiografiska underlaget omfattar konstvetenskapliga handböcker som behandlar 

Sveriges konst under 1900-talet. Mitt urval av handböcker baseras på litteratur som är relevant i 

förhållande till uppsatsens syfte och den tidsperiod uppsatsen redogör för. Jag har försökt få ett stort 

spann när det kommer till vilka år böckerna har producerats för att få en kronologisk bredd. Jag har 

undersökt Andreas Lindbloms konstvetenskapliga handbok Sveriges konsthistoria: från forntid till 

nutid. D. 3, Från Gustav III till våra dagar (1946), Rolf Söderbergs Den svenska konsten under 

1900-talet: [måleri, skulptur och grafik från sekelskiftet till 60-talet] (1961), Gösta Liljas Svenskt 

måleri under 1900-talet: [från Ernst Josephson till Max Walter Svanberg] (1968), Elisabeth Lidéns 

Sveriges konst 1900-talet. D. 1, 1900-1947 (1999), Folke Edwards Från modernism till 

postmodernism (2000), Thomas Millroths ”Måleriet och skulpturen” Signums svenska konsthistoria. 

[Bd 12], Konsten 1915-1950 (2002) samt Lena Johannessons Konst och visuell kultur i Sverige. 

1810-2000 (2007).  Dessa konstvetenskapliga handböcker är utgångspunkten och basen för den 13

statistik som jag har sammanställt i mitt arbete. 

 Som källa för de svenska konstnärer som studerat vid Académie Matisse har jag använt 

Waldemarsuddes utställningskatalog Inspiration Matisse! där den senast uppdaterade 

sammanställningen kring dessa går att finna.  14

1.6 Forskningsläge 

Det finns inte mycket tidigare forskning om Föreningen Svenska Konstnärinnor. År 2000 skrev 

Katarina Stattin Den första samlade uppvisning af svensk kvinnlig konst: Föreningen Svenska 
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 Andreas Lindblom, Sveriges konsthistoria: från forntid till nutid. D. 3, Från Gustav III till våra dagar, 13

Stockholm: Nordisk Rotogravyr, 1946. 
Rolf Söderberg, Den svenska konsten under 1900-talet: [måleri, skulptur och grafik från sekelskiftet till 60-
talet], Revid., aktualiserad uppl., Stockholm: Aldus/Bommier, 1961. 
Gösta Lilja, Svenskt måleri under 1900-talet: [från Ernst Josephson till Max Walter Svanberg], Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1968. 
Elisabeth Lidén (red.), Sveriges konst 1900-talet. D. 1, 1900-1947, Stockholm: Sveriges allmänna 
konstfören., 1999. 
Folke Edwards, Från modernism till postmodernism: svensk konst 1900-2000, Lund: Signum, 2000. 
Thomas Millroth, ”Måleriet och skulpturen”, Signums svenska konsthistoria. [Bd 12], Konsten 1915-1950, 
Lund: Signum, 2002. 
Lena Johannesson & Lena Johannesson (red.), Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000, Stockholm: 
Signum, 2007.

 Anna Meister, Daniel Prytz & Karin Sidén (red.), Inspiration Matisse!, Stockholm: Carlsson, 2014.14



Konstnärinnor och dess första utställning 1911 (2000) vid Stockholms universitet.  I sin 15

konstvetenskapliga uppsats (60 p) undersöker Stattin Föreningen Svenska Konstnärinnor och deras 

första utställning på Konstakademien 1911 med syfte att förstå varför en såpass stor utställning inte 

fått mer uppmärksamhet i konstvetenskapliga böcker. Denna uppsats är viktig i relation till mitt 

arbete då den till viss grad berör det jag undersöker och på så sätt kan sprida ljus över tidigare 

tolkningar kring föreningen och deras verksamhet.  

 Utöver Stattins forskning finns en jubileumsbok, Föreningen Svenska konstnärinnor : 

1910-1990 : jubileumsåret 1990 (1990), som behandlar jubileet och den utställning man höll samma 

år.  Det finns också en historik skriven av Emmy Melin, Föreningen svenska konstnärinnor: 16

1910-1960 : en historik (1960).  Dessa populärvetenskapliga böcker ger en inblick i föreningens 17

historia och historiken skriven av Melin ger en övergripande redovisning av föreningen från deras 

grundande 1910 fram till 1960. Jag har konstaterat att i övrigt nämns föreningen, dock väldigt 

sällan, av författare och forskare som behandlar tidsperioden kring föreningens grundande. I dessa 

fall är föreningen aldrig det centrala utan nämns vid sidan av andra ämnen som behandlas. Detta är 

något jag har kunnat konstatera utifrån den undersökning jag gjort gällande forskningen kring 

Föreningen Svenska Konstnärinnor. 

 Barbro Werkmästers bok De berömda och de glömda: kvinnliga svenska modernister 

1900-1930 (2006)  tillsammans med Anna Lena Lindberg och Barbro Werkmästers ”Kvinnor i 18

svenskt avantgarde 1910-1940” från Lea Vergine bok Andra hälften av avantgardet 1910-1940 : 

kvinnliga målare och skulptörer inom de tidiga avantgardistiska rörelserna (1981) hör till de böcker 

där Föreningen Svenska Konstnärinnor omnämns men inte ligger i fokus.  De omnämns där kort 19

och då i relation till tiden och samhället. Eva Hallin kommenterar också föreningen i sin artikel 

”Det feminina konstnärslynnet” (1992) där hon tar upp deras aprilutställning på Liljevalchs 1921.  20

Elisabeth Lidéns bok Expressionismen och Sverige : expressionistiska drag i svenskt måleri från 
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 Katarina Stattin, Den första samlade uppvisning af svensk kvinnlig konst: Föreningen Svenska 15

Konstnärinnor och dess första utställning 1911, Stockholms universitet, Konstvetenskapliga inst., 
Stockholm, 2000.

 Föreningen Svenska konstnärinnor: 1910-1990 : jubileumsåret 1990, Stockholm: Fören., 1990.16

 Emmy Melin, Föreningen svenska konstnärinnor: 1910-1960 : en historik, Stockholm: Föreningen 17

Svenska konstnärinnor, 1960.

 Barbro Werkmäster, De berömda och de glömda: kvinnliga svenska modernister 1900-1930, Halmstad: 18

Mjellby konstmuseum, 2006.

 Lea Vergine, Andra hälften av avantgardet 1910-1940: kvinnliga målare och skulptörer inom de tidiga 19

avantgardistiska rörelserna, 1. uppl., Stockholm: Bokomotiv, 1981.

 Eva Hallin, ”Det feminina konstnärslynnet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift., 13(1992):1, s. 29-41, 1992.20



1910-talet till 40-talet (1974) belyser perioden som behandlas i denna uppsats och ger på så sätt en 

bättre förståelse för expressionismen i Sverige.  Gösta Liljas avhandling Det moderna måleriet i 21

svensk kritik 1905-1914 (1955) belyser De unga och deras utställningar samt har använts för att 

studera tendenser kring hur Lilja resonerar angående Matisse svenska elever.  22

 Waldemarsuddes utställningskatalog Inspiration Matisse! har kunna ge kommentarer till 

uppsatsen och på så sätt berika den.  De kapitel som framför allt har varit givande för uppsatsen är 23

Karin Sidéns ”Inspiration Matisse!”, Olle Granaths ”I vilddjurens skola”, Annika Öhrners ”Il faut se 

distinguer - Académie Matisse och föreställningen om en modernistisk brytpunkt” och Barbro 

Werkmästers ”Kvinnliga svenska Matisseelever”. De olika kapitlen kartlägger olika delar av 

Matisse liv och verksamhet samt de svenska eleverna och ger på så sätt en bred inblick till ämnet. 

  

1.7 Disposition 

Nedan kommer jag, i det andra kapitlet, behandla uppkomsten av Académie Matisse, Föreningen 

Svenska Konstnärinnor och deras bildande, de svenska eleverna som studerat vid Henri Matisse 

konstskola i Paris mellan 1908-1911, Matisseeleverna i de konstvetenskapliga handböckerna samt 

Föreningen Svenska Konstnärinnor och De ungas utställningar mellan åren 1909-1921. Jag kommer 

sedan gå vidare till det tredje kapitlet och där föra diskussion kring det resultat jag uppnått med mitt 

arbete och utveckla mina resonemang kring det. Efter det följer en kort sammanfattning och ett 

avslutande kapitel där man kan följa den statistik som jag sammanställt genom mina studier.  
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 Elisabeth Lidén, Expressionismen och Sverige: expressionistiska drag i svenskt måleri från 1910-talet till 21

40-talet, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm: Rabén & Sjögren, 1974.

Gösta Lilja, Det moderna måleriet i svensk kritik 1905-1914, Diss. Lund : Univ., Malmö: Allhem, 1955.22

 Meister, Prytz & Sidén (red.), 2014.23



2. En historiografisk och genusteoretisk studie av Föreningen Svenska 

Konstnärinnor och eleverna vid Académie Matisse 

”Vad jag drömmer om är en konst som är balanserad, ren, lugn, utan oroande eller engagerande motiv, 
en konst som för varje andligt arbetande människa, för affärsmannen lika väl som exempelvis för 
ordkonstnären, är medel till avspänning, ett psykiskt lugnande medel, någonting i stil med vad en god 

länstol är för den fysiska tröttheten.”   24

Henri Matisse, 1908. 

Syskonen Leo, Gertrude och Michael Stein reste från den amerikanska ostkusten till Europa och 

etablerade sig i Paris vid 1900-talets början. Syskonen hade ett stort intresse för konst och trots det 

faktum att de inte var överflödigt rika var de tillräckligt ekonomiskt oberoende för att kunna samla 

på den nya konsten som visades på salongerna i Paris. Leo, Gertrude och Michael tycktes alla ha en 

utomordentlig känsla för vilken konst som var betydelsefull och samlade på konstnärer som 

Picasso, Matisse och Cézanne. Under det inledande 1900-talet uppstod en polarisering mellan 

anhängarna till Picasso och Matisse, så även hos syskonen Stein. Picasso hamnade i fokus i Leo och 

Gertrudes samling medan Michael och hans hustru Sarah såg Matisse som den självklara 

mästaren.   25

 Konstnären och författaren Carl Palme, som hade en stor inverkan i grundandet av 

Académie Matisse, skriver i sin bok Konstens karyatider att ”[s]å småningom mognade hos Leo, 

Sally Stein och mig en plan att om möjligt intressera Matisse själv för en liten 

kamratsammanslutning, några intresserade konstnärer, […] som strävar mot samma mål och därför 

sökte en undervisande kontakt, ett samarbete med honom.”  I början av januari 1908 öppnades 26

portarna till L’académie Matisse och mellan åren 1908 fram till skolans slut 1911 studerade en rad 

svenska konstnärer för Henri Matisse i Paris.  27
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 ”Ce que je rêve, c’est un art d’équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui 24

soit, pour tout travailleur cérébral, pour l’homme d’affaires aussi bien que pour l’artiste des lettres, par 
exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d’analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses 
fatigues physiques.” 
Henri Matisse: ”Notes d’un peintre”. La Grande Revue 25/12 1908. Omtryckt i Henri Matisse: Écrits et 
propos…, s. 50. 
Taget från Elisabeth Lidén, Expressionismen och Sverige : expressionistiska drag i svenskt måleri från 1910-
talet till 40-talet, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm: Rabén & Sjögren, 1974, s. 203.

 Olle Granath, ”I vilddjurets skola”, Inspiration Matisse!, Stockholm: Carlsson, 2014, s. 41ff.25

 Carl Palme, Konstens karyatider, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1950, s. 193f.26
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 År 1907, året innan Académie Matisse öppnande, grundades konstnärsgruppen De unga 

varav flertalet kom att studera vid Henri Matisse konstskola. Konstnärsgruppen som bestod av 

endast män höll år 1909 sin första utställning på Hallins konsthandel i Stockholm, något som många 

har påstått la grunden för bildandet av den kvinnliga konstnärsgruppen Föreningen Svenska 

Konstnärinnor. Författaren och konstvetaren Barbro Werkmäster är en av dem som menar att 

Föreningen Svenska Konstnärinnor grundades som ett resultat av att kvinnor nekades medlemskap i 

manliga modernistiska kretsar, i detta fall De unga. Werkmäster skriver: ”År 1910, året efter 

utställningen på Hallins konsthandel, bildades Föreningen Svenska Konstnärinnor. Dess tillkomst 

var bland annat ett svar på De Ungas utställning.”  28

 Flera av de konstnärer som gick med i Föreningen Svenska Konstnärinnor hade, sida vid 

sida med sina manliga konstnärskollegor, studerat vid Académie Matisse i Paris. Trots detta fick de 

inte vara en del av den nya modernistiska konstvärlden i Sverige. 

2.1 Föreningen Svenska Konstnärinnor, en historisk teckning 

Föreningen Svenska Konstnärinnor var en konstnärsförening för kvinnliga konstnärer som 

instiftades den 16 mars 1910 och som fortfarande är aktiv.  När konstnären Ida von Schulzenheim 29

kom hem från sin studietid i Frankrike insåg hon, enligt Melin, vilken grad av isolering hennes 

kvinnliga konstnärskollegor befann sig i och bestämde sig för att grunda föreningen för att på så sätt 

kunna hävda de kvinnliga konstnärernas rättigheter.  Föreningen grundades med ”ändamål att 30

främja medlemmarnas gemensamma konstnärliga och ekonomiska intressen”, enligt stadgarna.  I 31

stadgarna går det inte att läsa något om De unga, den manliga konstnärsgrupp som även kom att 

kallas 1909 års män då kritikern August Brunius gav dem namnet efter deras första utställning på 

Hallins konsthandel 1909.  Föreningen Svenska Konstnärinnors bildande kopplas ofta samman 32

med De ungas första utställning på Hallins konsthandel. Konstkritikern Anna Lena Lindberg har 
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tillsammans med Barbro Werkmäster bland annat skrivit: ”1910, ett år efter De ungas första 

utställning, bildas Föreningen Svenska Konstnärinnor. Den är ett svar på männens 

sammanslutningar, Konstnärsklubben och De unga, från vilka kvinnor är utestängda.”  Werkmäster 33

har även skrivit liknande påståenden i De berömda och de glömda: kvinnliga svenska modernister 

1900-1930. ”År 1910, året efter utställningen på Hallins konsthandel, bildades Föreningen Svenska 

Konstnärinnor. Dess tillkomst var bland annat ett svar på De Ungas utställning.”  Många menar att 34

det enbart eller till stor del var på grund av De ungas uteslutande av kvinnliga konstnärer som 

Föreningen Svenska Konstnärinnor grundades. 

 Andra har uttalat sig minde specifikt. Bengt Lärkner skriver i mer allmänna ordalag att 

Föreningen Svenska Konstnärinnors bildande var ”[e]tt uttryck för den trötthet och frustration som 

många kvinnliga konstnärer kände över att de i de flesta sammanhang var utestängda från det 

offentliga konstlivet […].”  Karin Sidén skriver i Waldemarsuddes katalog Inspiration Matisse!: 35

”Andra aktörer dök också upp på konstscenen vid samma tid, däribland Föreningen Svenska 

Konstnärinnor som bildades 1910 som en reaktion mot ett patriarkalt konstliv.”  Lärkner och Sidén 36

menar att det var det patriarkala samhället och konstlivet som framtvingade grundandet av 

Föreningen Svenska Konstnärinnor, detta utan att säga att det specifikt hade att göra med De unga, 

den linje som Lindberg och Werkmäster pekar på.  

 Varken Lindberg eller Werkmäster ger någon tydlig hänvisning i sina texter till var 

informationen, att föreningens grundande var kopplat till De unga och deras utställning 1909, 

kommer ifrån. Man kan då förmoda att detta är ett antagande som gjorts av dem baserat på en 

allmän tanke kring Föreningen Svenska Konstnärinnor och dess påverkan av den manliga 

sammanslutningen De unga. Inte heller Lärkner eller Sidén ger någon specifik information kring 

vad de baserar sin fakta på. Sidén avslutar sitt kapitel med att ta upp ett urval av den litteratur hon 

använt sig av. Möjligheten att hon baserat informationen på något hon funnit där finns samtidigt 

som det skulle kunna vara en rent subjektiv tolkning. Lärkner refererar inte heller informationen 

han delger angående föreningen. Genom dessa utsagor skapas en bild av funderingarna kring 

föreningens bildande. Även om man menar att föreningen grundades som en reaktion mot De unga 

och deras första utställning eller på grund av det patriarkala samhället över lag, framgår det att det 
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finns en gemensam uppfattning kring kvinnors uteslutande ur konstlivet. Detta behöver dock inte 

betyda att de två utesluter varandra. Även om det finns en viss skillnad i de två olika förklaringarna 

kring grundandet av föreningen hänger de på många sätt ihop. Föreningen grundades där ett 

patriarkalt samhälle dominerade konstlivet i Sverige. Det är också detta som Lidén och Lärkner vill 

åskådliggöra. Lindberg och Werkmäster drar det hela ett steg längre och menar att De unga, som i 

högsta grad var en del av det patriarkala konstlivet, framtvingade föreningens bildande. Som jag 

tolkar det menar Lidén och Lärkner att det var mer än bara en manlig konstnärsgrupps grundande 

som var orsaken till den kvinnliga föreningens instiftande.  

 Jag vill föra diskussionen kring föreningens grundande vidare. Då föreningen bildades 1910 

fick enskilda kvinnor inte anordna utställningar utan föreningstillhörighet.  Denna faktor är något 37

jag kommer vidareutveckla i slutdiskussionen.  

 Flera av de kvinnliga konstnärerna som studerat för Henri Matisse i Paris, sida vid sida med 

sina manliga kollegor varav många var delaktiga i De unga, kom att ta del i Föreningen Svenska 

Konstnärinnor. Enligt mina efterforskningar skulle man kunna tänka sig att männen och kvinnorna 

som studerade för Matisse borde få en nära relation till varandra. Detta till följd av att 

expressionismen sågs som något nytt och främmande i Sverige kring och strax före 1910-talet. 

Detta blev dock ingen realitet. Trots att kvinnorna hade anslutit sig till samma radikala konstsyn 

som männen betraktades de inte som radikala konstnärer. De kvinnliga och de manliga konstnärerna 

kämpade inte heller mot samma mål. I och med föreningens bildande blev ojämlikheten mellan 

könen helt tydlig då männen kämpade för den nya konstsynen samtidigt som kvinnorna utkämpade 

en kulturkamp där de försvarade sitt kön.  Endast Sigrid Hjertén fick bli en del av den annars 38

mansdominerade gemenskapen då De unga upplöstes 1911 och De åtta bildades samma år, något 

jag kommer diskutera närmare när jag berör Matisseeleverna i de konstvetenskapliga handböckerna 

samt i slutdiskussionen.  39
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2.2 Svenska elever på Académie Matisse 

Hur många elever som faktiskt studerade hos Matisse under de nästan fyra år akademien var 

verksam är svårt att säga. Isaac Grünewald har sagt att cirka 100 konstnärer var elever hos Matisse 

medan den norska konsthistorikern Marit Werenskiold beräknade antalet till 83, enligt Olle 

Granath.  Carl Palme har i sin bok Konstens Karyatider sagt att kamratsammanslutningen, som 40

från början bestod av sju konstnärer, sedan kom att bli ”Académie Matisse” med över 100 elever.  41

Annika Öhrner tar upp problemet kring Matisse elever i artikeln ”Il Faut se distinguer - Académie 

Matisse och föreställningen om en modernistisk brytpunkt”. ”Skolan hade inga inträdeskarv, och det 

gjordes inte heller någon bokföring över inskrivna elever”.  Det senare har konfirmerats vid 42

Öhrners studier i Archives Matisse.  Genom konstnärernas biografier samt Marit Werenskiolds 43

forskning De norske Matisseelevene. Læretid og gjennombrudd (1972) kan man få insikt i vilka 

som studerade på akademin. Men som Öhrner påpekar, då informationen och källäget är så 

ofullständigt är det svårt att veta exakt vilka som ingick i gruppen.  44

 Waldemarsudde har i sin utställning Inspiration Matisse! sammanställt de konstnärer som 

man uppfattat studerade på Académie Matisse mellan åren 1908-1911. Totalt anger man att 30 

svenska konstnärer ingick i gruppen, tio kvinnor och tjugo män. Dessa var Gregori Aminoff, 

Ingegerd Beskow, Tor Bjurström, Maj Bring, Arthur Carlson-Percy, Nils Dardel, Hans Ekegårdh, 

David Engström, Leander Engström, Mollie Faustman, Arvid Fougstedt, Isaac Grünewald, Jane 

Gumpert (Ullman), Edward Hald, Sigrid Hjertén, Einar Jolin, Hadar Jönzén, Brita Lagerström-

Hald, Gunnar Lundh, Charlotte Mannheimer, Einar Nerman, William Nording, Carl Palme, Carl 

Ryd, Anna Sahlström, Gösta Sandels, Birger Simonsson, Milly Slöör (Tjäder), Sigrun Stéenhoff och 

Sigfrid Ullman. 

 På grund av att man inte förde protokoll över vilka elever som studerade på Académie 

Matisse finns fortfarande möjligheten att andra svenska konstnärer utöver de som räknas upp här 

kan ha studerat för Matisse mellan åren 1908-1911. I denna uppsats kommer jag därför utgå från 

katalogens förteckning över Matisse svenska elever samt de namn som omnämns i katalogens olika 

kapitel, detta eftersom Inspiration Matisse! har de färskaste uppgifterna. 
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2.3 Matisseelever i de konstvetenskapliga handböckerna 

Det skiljer sig mycket mellan vilka som omnämns som Matisseelever i de konstvetenskapliga 

handböckerna och vilka, så långt vi kan känna till det, som faktiskt var på plats och studerade för 

Matisse. Det är endast ett fåtal av de 30 svenska konstnärer som omnämns som Matisseelever i de 

konstvetenskapliga handböckerna. Inte heller omnämns samma personer i de olika konsthistoriska 

verken. 

 I olika konstvetenskapliga handböcker diskuterar författarna kring de svenska 

Matisseeleverna på skilda sätt. Andreas Lindblom skriver i Sveriges konsthistoria: från forntid till 

nutid. D. 3, Från Gustav III till våra dagar endast om fyra konstnärer som elever till Matisse: 

(Leander) Engström, Grünewald, Jolin och Ryd, alla män. Lindblom berör emellertid Hjertén, 

Dardel, Sandels, Ullman, Simonsson och Bjurström när han talar om de ovan nämnda eleverna men 

han väljer här att skriva om dem i kontexten att de alla är expressionister, inte Matisseelever. De 

svenska elever som studerat för Matisse omnämns kortfattat av Lindblom men de definieras inte 

som en grupp utan som enskilda individer som studerat vid akademien och som influerats av 

Matisse konstestetik. 

 Rolf Söderberg tar i sin konstvetenskapliga handbok upp Carlson-Percy, (Leander) 

Engström, Grünewald, Hjertén, Jolin, Palme, Sandels och Simonsson. Söderberg väljer dock att 

separera konstnärerna och låter informationen om att de studerat under Matisse ligga ”enskilt” i 

texten, endast i relation till respektive konstnär. 

 Går man vidare och ser vilka Gösta Lilja definierar som Matisseelever i Svenskt måleri 

under 1900-talet: [från Ernst Josephson till Max Walter Svanberg] får vi ytterligare en variant till 

detta. Lilja talar endast om de svenska eleverna hos Matisse i kontexten De unga. Han har dock valt 

att ta med Sigrid Hjertén trots att hon inte var delaktig i De unga.  Ett antagande till detta skulle 45

kunna vara att Hjertén senare kom att medverka i De åtta, den konstgrupp som bildades efter De 

ungas sista utställning 1911. År 1955 publicerade Lilja avhandlingen Det moderna måleriet i svensk 

kritik 1905-1914 där han också tar upp de svenska Matisseeleverna. Lilja nämner inte särskilt 

många av konstnärerna som direkta Matisseelever men talar om De unga och Matisse i samma 

kontext vilket ger en idé och känsla av att de är starkt sammankopplade med varandra. Vidare talar 

Lilja mycket om hur De unga studerade i Paris men än en gång så nämns det inte specifikt vilka 

som var elever till Matisse och vilka som inte var det. Lilja skriver dock att de svenska och norska 

konstnärerna var de som var allra mest hängivna Matisse och att det vid ett tillfälle befunnit sig 
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femton svenska elever vid Académie Matisse.  Denna avhandling räknas dock inte till de historiska 46

handböckerna jag använt i statistiken men den visar på synen kring Matisse svenska elever och 

Liljas resonemang kring dem. 

 Elisabeth Lidén väljer att i sin bok Sveriges konst 1900-talet. D. 1, 1900-1947 endast nämna 

Grünewald, Jolin och Dardel som elever till Matisse men påpekar att flertalet av medlemmarna i De 

unga hade studerat på Académie Matisse.  Lidén talar flytande genom texten om De unga och De 47

åttas koppling till Matisse och hon får oss att ana att flera av de konstnärer hon nämner, så som 

Leander Engström och Sigrid Hjertén, har kopplingar till akademien, men hon förtydligar det aldrig. 

 I boken Från modernism till postmodernism: svensk konst 1900-2000 definierar Folke 

Edwards klart och tydligt Matisseeleverna som en grupp och skriver: ”År 1909 visade De unga 

(Matisse-eleverna) sin första utställning”.  Edwards skriver här att Matisseeleverna är De unga och 48

vise versa. Detta kan diskuteras då inte alla av de konstnärer som deltog vid De ungas utställningar 

på Hallins Konsthandel mellan 1909-1911 faktiskt hade och heller inte skulle komma att studera för 

Matisse i Paris. Vid De ungas första utställning 1909, den utställning som Edwards nämner ovan, 

räknas 10 av de 15 konstnärerna som elever till Matisse. Genom att påstå att Matisseeleverna är De 

unga utesluter han alla andra, både män och kvinnor, som faktiskt studerade hos Matisse. Edwards 

väljer ändå att ta med Sigrid Hjertén bland de konstnärer han tar upp och omnämner som elever till 

Matisse, detta trots att hon inte var en del av De unga. 

 Thomas Millroth omnämner i ”Måleriet och skulpturen” Signums svenska konsthistoria. [Bd 

12], Konsten 1915-1950 de svenska Matisseeleverna som en grupp och skriver bestämt att ”Matisse 

svenska elever var Carl Palme, Arthur Carlson-Percy, Leander Engström, Isaac Grünewald, Einar 

Jolin, Birger Simonsson, Edward Hald, Hadar Jönzén, Tor Bjurström, Sigrid Hjertén, Maj Bring, 

[…] Arvid Fougstedt […] [och] Carl Ryd”.  Tittar man sedan i Johannessons Konst och visuell 49

kultur i Sverige. 1810-2000 omnämns konstnärerna som ”elever till Matisse” eller ”Matisseelever”. 

Däremot så omnämns de aldrig i följd eller som en grupp. I sin text skriver Johannesson om en rad 

konstnärer som studerade hos Matisse i Paris utan att ange den informationen. Det är bara 

Bjurström, Bring, Faustman, Grünewald, Hjertén, Palme, Sandels och Simonsson som omnämns 

som Matisseelever.  
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 Genom en rad olika författare och konstvetare får vi en övergripande blick till vilka som har 

blivit inskrivna i kanon som Matisseelever. Konsthistorien består inte av en enda allmänt rådande 

kanon utan vid sidan av den etablerade finns olika, mer eller mindre, negligerade berättelser.  50

Lindbloms konsthistoria från 1946, som är den äldsta bland handböckerna, nämner endast manliga 

konstnärer som Matisseelever. Inte heller Lidén inkluderar några kvinnor då hon berör de elever 

som studerat för Matisse. Här har kvinnorna blivit helt uteslutna ur historien. Johannessons handbok 

från 2007, som är den senaste bland verken, väljer att inkludera tre kvinnliga konstnärer bland 

Matisseeleverna. Hon är därmed den som har med flest kvinnliga elever bland dem hon nämner som 

studerande vid Académie Matisse.  

 Bland de sju handböckerna som redovisas ovan inkluderas kvinnliga elever till Matisse fem 

gånger. Vid tre av dessa tillfällen omnämnd endast Sigrid Hjertén (Lilja, Söderberg och Edwards). I 

Millroths verk omnämns två kvinnor, Bring och Hjertén. Som tidigare framförts tar Johannesson 

med tre av kvinnorna medan Lidén och Lindblom utesluter dem helt. Hjertén innehar en tydlig 

särposition och är den som verkar vara den självklara att ta med ifall kvinnliga elever ska inkluderas 

då hon omnämns vid alla de tillfällen kvinnliga konstnärer räknas upp. Varför just Hjertén 

inkluderas i konsthistoriens kanon återkommer jag till i slutdiskussionen.  

 Det får dock inte glömmas bort att en stor andel av männen på Matisseakademien också har 

uteslutits ur de konstvetenskapliga handböckerna. Liksom flertalet kvinnliga konstnärer har många 

män blivit bortglömda och exkluderade ur konstens kanon. Andelen kvinnor som ”glömts bort” är i 

detta fall betydligt större. Sju av de 20 manliga konstnärerna har helt uteslutits ur handböckerna 

medan sju av tio kvinnliga konstnärer aldrig nämns. Det går här att tydligt se skillnaden, 35% av 

männen nämns inte i någon av böckerna medan 70% av de kvinnliga konstnärerna har avlägsnats. 

 Av de sju handböckerna är endast två skrivna av kvinnor, Elisabeth Lidéns Sveriges konst 

1900-talet. D. 1, 1900-1947 (1999) samt Lena Johannessons Konst och visuell kultur i Sverige. 

1810-2000 (2007). Detta kan tyckas oenhetligt men man får inte glömma att detta faktiskt är den 

historiska verkligheten där männen har ett större utrymme än kvinnorna. Kan det då vara så att de 

kvinnliga författarna väljer att inkludera fler kvinnor i sina handböcker? Som vi kan se ovan är det 

inte så i detta fallet. Johannesson har visserligen med tre kvinnliga konstnärer men Lidén väljer att 

exkludera dem helt. Att Johannesson är den som inkluderat flest kvinnliga konstnärer skulle kunna 

tänkas ha att göra med att hon själv är kvinna. En annan möjlig orsak till detta skulle kunna vara 

kopplat till det faktum att handboken är skriven 2007. I och med att samhället utvecklas och blir allt 
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mer jämställt lyfts allt fler kvinnor fram och en allmän inkludering av det kvinnliga könet har 

genererat att kvinnliga konstnärer i större grad blivit inskrivna i konsthistorien. 

2.4 Utställningar 

Nedan kommer De unga och Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar redovisas och 

diskuteras. Utställningskatalogerna från De ungas tre utställningar under sin verksamma tid finns att 

tillgå på Kungliga Biblioteket i Stockholm och behandlar åren 1909, 1910 och 1911.  Föreningen 51

Svenska Konstnärinnor har inte hållit utställningar lika regelbundet som De unga men genom 

föreningens arkiv kan man få tillgång till katalogerna från de sex utställningar som anordnades 

mellan åren 1911-1921. 

De Unga 

Från att De unga bildades år 1907 fram till deras upplösning år 1911 anordnade konstnärsgruppen 

tre konstutställningar. De Unga höll sin första utställning på Hallins konsthandel i Stockholm den 3 

mars år 1909, två år efter deras grundande. Bland de femton deltagande konstnärerna räknas tio till 

Matisses svenska elever.  De unga fick mycket hård kritik för sin första utställning men August 52

Brunius, mannen som även kom att ge De unga namnet 1909 års män, skrev i Svenska Dagbladet 

att ”föreningen är första fröet till något frambrytande och urkraftigt i vår konst”.  Medan Brunius 53

kritikerkollegor inte riktigt ville släppa de gamla idealen såg han själv potential till något modernt 

och nyskapande inom den svenska konstvärlden.  54

 Den 3 april år 1910, exakt ett år och en månad senare, höll de sin andra utställning även den 

på Hallins konsthandel. Där deltog 17 konstnärer varav 11 var Matisseelever.  Vid den andra 55

utställningen kunde man se en tydlig utveckling av konsten sedan den tidigare utställningen, 

menade kritikerna. Till skillnad från de konstverk som visades upp vid utställningen 1909, som 

fortfarande var starkt kopplade till Konstnärsförbundets måleri, hade konsten under 1910 blivit 
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långt mer radikal. Konsten hade blivit mer utmanande och influensen av deras konststudier i Paris 

var påtaglig.  56

 De ungas tredje och sista utställning visades på Hallins konsthandel den 9 maj år 1911. 

Bland de 18 medverkande konstnärerna hade 13 studerat för Henri Matisse i Paris.  Deras sista 57

utställning blev inte lika uppmärksammad som de två tidigare. Lilja menar att motståndet mot 

konsten som visades vid utställningarna, från åtskilliga håll, fortfarande var stor, detta trots att 

många av kritikerna nu hade börjat acceptera avantgardekonsten från Paris. Sakliga analyser och en 

del litteratur började uppkomma kring den nya konsten, de franska förebilderna och de unga 

konstnärernas inspirationskällor, som Lilja påpekar.  58

 Utställningskatalogerna visar att en stor andel av Matisses svenska elever medverkade i 

konstgruppen De unga. Under de verksamma åren hade 13 av de manliga konstnärerna som studerat 

på Académie Matisse deltagit vid en eller flera av De ungas utställningar. Bland de 20 manliga 

elever som befunnit sig på konstskolan mellan åren 1908-1911 hade 65% medverkat i den manliga 

sammanslutningen. Då De unga som konstnärlig förening hade en stark koppling till den franska 

konstnären, i en tid då de övriga konstnärerna inte deltog i någon liknande omfattande 

sammanslutning, har en koppling gjorts.  

 Större delen av de konstnärer som medverkade i De ungas tre utställningar hade alltså under 

någon period studerat på Académie Matisse. Orsaken till varför många kopplar samman De unga 

och Matisseeleverna så starkt kan ha med just detta att göra. Som tidigare nämnt skriver Folke 

Edwards att Matisseeleverna och De unga är ”samma sak”.  Gösta Lilja har också valt att endast 59

skriva om Matisse svenska elever i relation till De unga. Genom de konstvetenskapliga 

handböckerna förmedlas tanken kring kopplingen mellan Matisse och De unga, något som får till 

följd att många av de manliga konstnärerna utesluts och att de kvinnliga konstnärerna helt 

ignoreras.  60

!19

 Lilja, 1955, s. 121.56

 De unga Katalog.: April 1911., Stockholm, 1911.57

 Lilja, 1955, s. 137.58

 Edwards, 2000, s. 44.59

 Bortsätt från Sigrid Hjertén som är den kvinna som är undantaget och ibland omnämns även om författaren 60

endast väljer att skriva om De unga, trots att Hjertén inte var en av deras medlemmar.



Föreningen Svenska Konstnärinnor 

Föreningen Svenska Konstnärinnor hade sin första konstutställning vid Kungliga Akademien för de 

fria konsterna 1911. Utställningen pågick mellan 1 mars till 1 april och 124 kvinnliga konstnärer 

ställde ut vid den moderna avdelningen varav en, Charlotte Mannheimer, räknas till Matisse 

svenska elever.  Utställningen hamnade på Dagens Nyheters förstasidesuppslag och fick god kritik. 61

Tidningen skrev att ”den första samlade uppvisningen av svensk kvinnlig konst är verkligen 

imponerande. Den är det redan genom sin storlek. Men det är inet [sic] bara kvantiteten som 

imponerar hos denna utställning. Den har också kvalitet.”  Förutom den goda kritiken var 62

utställningen i sig en stor framgång ”[…] som torde kunna betecknas så som mycket gynnsamt och 

tämligen enastående bland de senaste årens konstutställningar”.  63

 Året efter, 1912, höll föreningen utställning vid Lunds Universitets Konstmuseum mellan 9 

mars och 9 april. Vid utställningen medverkade 98 konstnärer, bland dem Ingegerd Beskow, elev till 

Matisse.  Föreningen Svenska Konstnärinnor kom även att delta i den Baltiska utställningen i 64

Malmö 1914 med en mängd andra föreningar och konstnärer från Sverige, Tyskland, Ryssland, 

Finland och Danmark. Under utställningen disponerade föreningen över sal 11 och 12 där 71 

konstnärer ställde ut sina verk, bland dem går Beskow att finna som tidigare elev till Matisse.  I 65

januari-februari 1917 anordnade Föreningen Svenska Konstnärinnor och Vereinigung Bildende 

Künstlerinnen Österreich utställning på Liljevalchs i Stockholm. Vid denna utställning deltog två 

konstnärer som studerat för Matisse, Ingegerd Beskow och Sigrid Hjertén.  Utställningen på 66

Liljevalchs blev en stor framgång vad avser den ekonomiska vinsten och antalet besökare. Däremot 

fick utställningen inget gott mottagande av kritikerna. Recensionerna som utkom i pressen i och 

med utställningen var särskilt hårda mot de yngre konstnärerna då dessa fick kritik för att de i allt 

för stor grad efterliknade de manliga konstnärskollegorna och deras verk.  Under april-maj, några 67
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månader efter utställningen på Liljevalchs, kom Beskow som enda Matisseelev att än en gång 

medverka vid Föreningen Svenska Konstnärinnor och Vereinigung Bildende Künstlerinnen 

Österreichs utställning i Helsingborg.  68

 År 1921 höll föreningen sin uppmärksammade aprilutställning på Liljevalchs konsthall. 17 

konstnärer deltog varav Maj Bring, Sigrid Hjertén, Charlotte Mannheimer och Milly Slöör (Tjäder) 

tidigare varit elever till Matisse.  Utställningen är väl omskriven och fick ta emot hårt motstånd 69

från kritikerna. Signaturen Thomas skrev i Figaro den 16 april 1921 att ”[d]et är lättare att se på en 

kvinna att hon är artist än att se på hennes verk att det är konst. […] [D]enna utställning, som väl 

torde vara den mest banala och ointressanta, man haft mage att visa i denna trots allt anspråksfulla 

lokal”.  Eva Hallin tar i sin artikel ”Det feministiska konstnärslynnet” upp kritikernas problem när 70

det kom till att handskas med det kvinnliga konstnärskapet vid aprilutställningen 1921. Hallin 

skriver att recensenterna blev föranledda att ta ställning till att det endast var kvinnliga konstnärer 

som ställde ut vid aprilutställningen, något som blev problematiskt när det kom till värderingen av 

deras verk.  Detta grundar sig enligt Hallin i tidens sociala positioner, att konsten tillhörde mannen 71

och att kvinnan på så sätt inte kunde vara en konstnär i egen rätt.  72

 Inställningen gentemot Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar skiljer sig mycket 

mellan den första utställningen 1911 och aprilutställningen på Liljevalchs 1921. Det framgår att det 

fanns en positiv inställning till föreningens första utställning där de fick god kritik, en total motsats 

till utställningen 1921. Vad var det då som gjorde att inställningen mot föreningen och de kvinnliga 

konstnärerna förändrades? Något som är starkt kopplat till årtalet 1921 är kvinnlig rösträtt. År 1921 

var nämligen det år då kvinnor för första gången fick rätten att rösta i Sverige. En tolkning skulle 

kunna vara att då kvinnans roll i samhället började förändras uppstod ett motstånd mot detta. Ett 

avståndstagande mot att kvinnor alltmer började ta sig in i det som tidigare varit uteslutande manligt 

område blir allt tydligare, något jag kommer vidareutveckla i slutdiskussionen.  

 Vad gäller hur många kvinnliga Matisseelever som ställde ut vid Föreningen Svenska 

Konstnärinnors utställningar åren 1911, 1912, 1914 och 1917 var det endast ett fåtal. Vid 
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utställningen 1911 deltog Charlotte Mannheimer och vid 1912, 1914 och 1917 års utställningar i 

Lund, Malmö respektive Helsingborg deltog Ingegerd Beskow. När föreningen höll utställning på 

Liljevalchs 1917 deltog två elever, Beskow och Hjertén. Vid aprilutställningen på Liljevalchs 1921 

var fyra Matisseelever delaktiga. Dessa var Bring, Hjertén, Mannheimer och Slöör (Tjäder). 

Sammanlagt har fem av de totalt tio kvinnliga Matisseeleverna någon gång mellan åren 1911 och 

1921 deltagit vig Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar. Man kan tycka att det är en 

liten andel av de totalt 30 elever som utbildat sig vid Académie Matisse men det är dock hälften av 

alla kvinnliga elever.   
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3. Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida påståendet som återkommer i 

konsthistorien att Föreningen Svenska Konstnärinnor grundades som en motreaktion till att kvinnor 

uteslöts ur modernistiska kretsar, närmare bestämt De unga, stämmer. Vidare har jag i uppsatsen 

undersökt om grundandet av Föreningen Svenska Konstnärinnor kan kopplas samman med de 

kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga, då större delen av medlemmarna i De unga var 

elever hos och förknippas med Henri Matisse.  

 Genom att studera konstvetenskapliga handböcker har jag kunnat konstatera att endast ett 

fåtal av Matisses kvinnliga elever har uppmärksammats. Detta är något jag tidigare anat och genom 

min studie kunnat fastställa. Jag har också kunnat se att det sker en viss förändring kring vilka som 

omnämns i de konstvetenskapliga handböckerna över tid. Vilka konstnärer som omnämns i 

handböckerna har gått från att vara generaliserande, det vill säga att man har förenklat och bestämt 

påstått vilka konstnärer som är Matisseelever, till att bli allt mer svepande. Det faktum att det har 

blivit allt mer svepande är något som lett till att att fler konstnärer har kunnat inkluderas då 

antagandet kring vilka som räknas som Matisseelever inte blir lika hårddraget. Traditionen kring 

vilka konstnärer som omskrivs som Matisseelever har med tiden blivit mer och mer likställd, något 

jag har kunnat konstatera genom mina studier. 

 Det finns flera förklaringsmodeller kring Föreningen Svenska Konstnärinnors uppkomst 

som grundas i ett patriarkalt samhälle. Jag har funnit två förklaringsmodeller till föreningens 

grundande i den konsthistoriska berättelsen. Den ena är att föreningens bildande var en reaktion mot 

De ungas första utställning 1909. Enligt denna linje skulle orsaken till Föreningen Svenska 

Konstnärinnors bildande kunna tolkas som att kvinnorna gör det för att männen gör det.  Den andra 73

förklaringen är att det hade att göra med ett patriarkalt samhälle överlag där männen hade makten 

och kvinnorna uteslöts, i konstfältet men också i samhället generellt. Jag vill med min uppsats föra 

denna linje vidare och peka ut en mer precis orsak till instiftandet av föreningen.  

 När föreningen grundades 1910 fick enskilda kvinnor inte anordna utställningar utan 

föreningstillhörighet.  Genom utställningarna fick konstnärerna också en möjlighet att skapa 74

kontakter med potentiella köpare.   Då enskilda kvinnor inte hade rätt att ställa ut sin konst 75

utestängdes de från att delta i utställningslivet. Denna förklaring till att föreningens instiftande kan 
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kopplas samman med det som tidigare nämnts om Ida von Schulzenheims, grundarens, inblick i de 

svenska kvinnornas isolering i konstvärlden under 1900-talets början. Jag menar att orsaken till 

föreningens grundande är juridisk, kvinnorna ville skapa sig rätt att ställa ut sina verk men då 

enskilda kvinnor inte hade den möjligheten tvingades de ta saken i egna händer och starta 

föreningen.  

 Som tidigare nämnts grundades De unga 1907 och de höll sin första utställning 1909. 

Föreningen Svenska Konstnärinnor bildades 1910 och höll sin första utställning 1911. Det skiljer 

sig tre år mellan gruppernas bildande. Föreningen Svenska Konstnärinnor höll sin första utställning 

samma år som De unga höll sin sista. Det var också samma år som De åtta bildades, en förening där 

Sigrid Hjertén var verksam. Sigrid Hjertén är den kvinnliga konstnär som ingår i berättelsen om den 

svenska modernismens uppkomst. Hur kommer det sig att Hjertén inkluderats i konstens kanon? 

Skulle det kunna vara så att Hjerténs införlivande i konsthistorien har att göra med hennes nära 

koppling till maken Isaac Grünewald? Något som lyfts fram i denna uppsats är det patriarkala 

samhället och att konsten inom det offentliga området tillhörde mannen. Att mannen och kvinnan 

tillhörde olika områden i samhället försvårade kvinnans chans till självständighet, något som gjorde 

att Hjertén skapade sig ett utrymme i konstvärlden genom att agera på konstfältet i närhet till 

Grünewald. De övriga nio kvinnliga eleverna till Matisse deltog varken i De unga eller De åtta, två 

grupper som är starkt sammankopplade med expressionismen och Matisse.  

 I och med den nära kopplingen som går att finna mellan De unga och Henri Matisse, vilket 

jag har visat, genom det höga deltagandet av manliga elever till den franska konstnären i 

konstnärsgruppen, leds tankarna snabbt till de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande. Om 

Föreningen Svenska Konstnärinnor skulle ha grundats som en reaktion mot De unga och deras 

första utställning borde föreningen haft större inblandning av de kvinnliga konstnärer som var 

närmast sammankopplade med De unga, det vill säga de kvinnliga Matisseeleverna. Min 

undersökning har visat att ett sådant orsakssamband knappast kan sägas finnas. Om man tittar på de 

två föreningarna utifrån ett könsperspektiv skapas en bild av elevernas deltagande. Utifrån den 

statistik jag tagit fram kring Matisses svenska elever visar det sig att 13 av de 20 manliga 

Matisseeleverna deltagit i en eller flera av De ungas utställningar. Av de kvinnliga Matisseeleverna 

hade fem av tio deltagit vid Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar mellan 1911-1921. 

65% av männen och 50% av kvinnorna som studerat för Matisse har medverkat vid de respektive 

utställningarna. Däremot går det inte att se något statistiskt samband mellan Föreningen Svenska 

Konstnärinnor och De unga. Trots en viss andel, 1/3, kvinnliga konstnärer hos Matisse har de ingen 

representant i De unga. De var till och med aktivt uteslutna. Jag kan genom min studie konstatera 
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att de kvinnliga konstnärernas inblandande i Föreningen Svenska Konstnärinnors bildande inte har 

givits samma position i berättelsen om modernismens genombrott. 

 Min uppfattning är att det inte finns någon direkt koppling mellan de kvinnliga 

Matisseelevernas uteslutande och Föreningen Svenska Konstnärinnors grundande. Vid föreningens 

första utställning 1911 medverkade 124 konstnärer varav en räknas till Matisses kvinnliga elever. 

Vid utställningen 1912 medverkade 98 konstnärer, även här deltog endast en Matisseelev. Samma 

sak går att se i samband med deras utställning 1914, en av de 71 konstnärerna hade studerat vid 

akademien i Paris. En ytterst liten andel av de kvinnliga eleverna till Matisse var alltså aktiva inom 

Föreningen Svenska Konstnärinnor. Det är först vid aprilutställningen 1921 som man kan se en 

ökning av andelen deltagande Matisseelever i föreningen, då fyra av de 17 utställande konstnärerna 

studerat vid Académie Matisse under skolans verksamma år. Om det hade funnits något samband 

mellan Föreningen Svenska Konstnärinnors grundande och de kvinnliga Matisseelevernas 

uteslutande borde antalet deltagande konstnärer som studerat för Matisse vara betydligt större under 

de första åren efter föreningens bildande. Det är först 1921, tio år efter De ungas sista utställning, 

som det går att se en ökning av deltagande elever till Matisse i föreningen. Detta visar att 

föreningens grundande och de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga inte har något 

samband.  

 I undersökningen berör jag även den förändring i inställningen gentemot Föreningen 

Svenska Konstnärinnor och deras utställningar som inträffade mellan 1911 och 1921, något som går 

att se genom den kritik som fördes av tidens konstkritiker. Östberg och Carlsson tar upp den idé och 

tanke kring vilka sfärer mannen och kvinnan skulle befinna sig i och att dessa fortfarande var 

tydliga under 1900-talets början, den offentliga sfären tillhörde mannen medan den privata tillhörde 

kvinnan.  Under föreningens första år var inställningen positiv, något jag skriver om i avsnitt 2.4. 76

Detta var dock något som var på väg att förändras och som ett exempel tar jag upp den kvinnliga 

rösträtten. Melin pekar i sin historik över Föreningen Svenska Konstnärinnor på just det faktum att 

kvinnorna började få allt mer rättigheter kring 1920 och hennes uppfattning är att det var på grund 

av detta som en irritation mot kvinnorna och deras konstnärliga prestationer uppstod.  Stattin tar 77

bland annat upp avskaffandet av husbonderätten (familjefaderns rättigheter/skyldigheter gentemot 

sin familj och husfolket) som exempel på kvinnans ökade rättigheter.  Att kvinnorna började ta allt 78
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mer plats i det offentliga rummet kring 1920 verkar ha påverkat framför allt kritikernas syn på 

Föreningen Svenska Konstnärinnor och dess konstnärer. Under föreningens första år var 

konstkritiken positiv men vid utställningen 1921 har attityden helt förändrats och motståndet som 

uppstod mot de kvinnliga konstnärerna blir tydlig.  

 Jag har använt de konstvetenskapliga handböckerna för att skapa en bild av vilka konstnärer 

som inkluderats i konstens kanon. Vissa konstnärer har försvunnit ur konsthistorien, andra har blivit 

ihågkomna. Detta gäller även konstnärerna vid Académie Matisse, vilket jag kunnat konstatera i 

min statistik kring vilka Matisseelever som fått en plats i berättelsen. De elever som inte omnämns 

men som studerade för Henri Matisse är inte i mindre grad Matisseelever, de har bara blivit minde 

uppmärksammade och ibland även helt bortglömda. Inom kultursociologin ses utbildning som en 

viktig tillgång i personers kulturella kapital. Genom min undersökning kan jag se att hos de manliga 

konstnärer som uppfattas som framgångsrika företrädare för den nya konsten, modernismen, förs 

studierna vid Académie Matisse fram då de omskrivs i konsthistorieskrivningen. När det kommer 

till kvinnorna, som sällan har en position inom modernismen, så ”räcker” det inte att de studerat vid 

Matisse konstskola. Här kan vi se att könet ”slår ut” denna tillgång. Att vara kvinna tycka vara en så 

”negativ” egenskap att det endast vägs upp om man är riktigt väl försedd med kulturella tillgångar. 

Som exempel på detta kan vi se Sigrid Hjertén som jag tidigare omnämnt i min uppsats. Hjertén har 

kulturellt kapital genom sina studier vid Académie Matisse, hon ställer ofta ut med rätt grupperingar 

och hon är starkt kopplad till maken Grünewald som gjort sig känd som en av modernismens 

förgrundsfigurer. Detta är något man kunnat ana genom Waldemarsuddekatalogen men som jag 

genom min uppsats tagit fram ett empiriskt underlag för. Jag vill här visa på det faktum att det 

kulturella kapitalet, studietiden vid Académie Matisse, inte var tillräcklig för de kvinnliga 

konstnärerna om de skulle tillskapas en roll i konstlivet eller i konsthistorien om modernismens 

genombrott i Sverige. 

 Syftet med uppsatsen, att undersöka huruvida påståendet att Föreningen Svenska 

Konstnärinnor grundades som en motreaktion till att kvinnor uteslöts ur De unga stämmer är något 

jag med denna undersökning besvarat. Jag har kommit fram till att det snarare har att göra med 

kvinnornas juridiska rättigheter, det vill säga deras önskan att ställa ut sin konst samtidigt som 

enskilda kvinnor inte hade rätten att göra just detta. Vidare har syftet med mitt arbete varit att 

undersöka ifall grundandet av Föreningen Svenska Konstnärinnor kan kopplas samman med de 

kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga. Genom min statistik kan jag se att så inte är 

fallet. Flera av de kvinnliga Matisseeleverna har deltagit i Föreningen Svenska Konstnärinnors 
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utställningar mellan 1911-1921 men den andelen är betydligt för låg för att kunna ha något samband 

med föreningens bildande. 

 Jag har dock inte fått det resultat jag förväntat mig innan jag började undersöka ämnet. Jag 

hade förväntat mig att kopplingen mellan Föreningen Svenska Konstnärinnors grundande skulle 

hänga samman med de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga. Jag förväntade mig 

också att Föreningen Svenska Konstnärinnors grundande skulle ha ett starkare samband med De 

unga, något jag hade läst i konsthistorien men som jag ville belägga. Jag har med min studie kunnat 

belägga att så inte är fallet. Jag har istället kommit fram till att Föreningen Svenska Konstnärinnors 

bildande snarare grundar sig i de enskilda kvinnornas svårighet att ställa ut sin konst utan 

föreningstillhörighet. Min poäng med detta är att instiftandet av föreningen har sin grund i de 

kvinnliga konstnärernas strävan att tillskapa sig juridiska rättigheter, och därmed en plats i 

konstlivet. 

4. Sammanfattning 

Jag har i denna kandidatuppsats undersökt huruvida påståendet att Föreningen Svenska 

Konstnärinnor grundades som en motreaktion till att kvinnor uteslöts ur den manliga 

konstnärsgruppen De unga stämmer, ett påstående som återkommer i konsthistorien. Jag har i min 

uppsats även undersökt ifall grundandet av Föreningen Svenska Konstnärinnor kan kopplas 

samman med de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga, då större delen av 

medlemmarna i De unga var elever hos Henri Matisse. Jag har genom studier kommit fram till att 

Föreningen Svenska Konstnärinnor grundades då enskilda kvinnor inte hade rätten att ställa ut sin 

konst utan föreningstillhörighet. Genom detta har bildandet av föreningen sin grund i de kvinnliga 

konstnärernas önskan om förbättrade juridiska rättigheter.  

 Vidare har jag kunna konstatera att det inte finns något samband mellan Föreningen Svenska 

Konstnärinnors instiftande och de kvinnliga Matisseelevernas uteslutande ur De unga. Genom 

kvantitativa studier och den statistik jag tagit fram har jag kunnat konstatera att andelen kvinnliga 

Matisseelever som deltog i Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar mellan 1911-1921 är 

betydligt för låg för att ha någon påverkan i föreningens bildande. 
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6. Statistik 

6.1 Elever till Matisse. Historiografi 

Konstvetenskapliga 
handböcker

Lindblom 
1946

Söderberg 
1961

Lilja 
1968

Lidén 
1999

Edwards 
2000

Millroth 
2002

Johannesson 
2007

Aminoff, Gregori

Beskow, Ingegerd

Bjurström, Tor X X X X

Bring, Maj X X

Carlson-Percy, Arthur X X

Dardel, Nils X X

Ekegårdh, Hans

Engström, David

Engström, Leander X X X X X

Faustman, Mollie X

Fougstedt, Arvid X

Grünewald, Isaac X X X X X X X

Gumpert (Ullman), Jane

Hald, Edward X

Hjertén, Sigrid X X X X X

Jolin, Einar X X X X X X

Jönzén, Hadar X

Lagerström-Hald, Brita

Lundh, Gunnar

Mannheimer, Charlotte

Nerman, Einar

Nording, William

Palme, Carl X X X X

Ryd, Carl X X

Sahlström, Anna

Sandels, Gösta X X X X

Simonsson, Birger X X X X X

Slöör (Tjäder), Milly

Stéenhoff, Sigrun

Ullman, Sigfrid
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6.2 Elever till Matisse. Representation i De ungas utställningar 

Utställningar De unga 1909 De unga 1910 De unga 1911

Totalt antal 
medverkande

15 st 17 st 18 st

Aminoff, Gregori X X X

Beskow, Ingegerd

Bjurström, Tor X X X

Bring, Maj

Carlson-Percy, Arthur X X X

Dardel, Nils

Ekegårdh, Hans

Engström, David

Engström, Leander X X X

Faustman, Mollie

Fougstedt, Arvid

Grünewald, Isaac X X X

Gumpert (Ullman), Jane

Hald, Edward X X

Hjertén, Sigrid

Jolin, Einar

Jönzén, Hadar X

Lagerström-Hald, Brita

Lundh, Gunnar X X

Mannheimer, Charlotte

Nerman, Einar X X

Nording, William

Palme, Carl

Ryd, Carl X X X

Sahlström, Anna

Sandels, Gösta X X X

Simonsson, Birger X X X

Slöör (Tjäder), Milly

Stéenhoff, Sigrun

Ullman, Sigfrid X X X
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6.3 Elever till Matisse. Representation i Föreningen Svenska Konstnärinnors utställningar 

Utställningar FSK
1911

FSK 
1912 

FSK 
1914

FSK 1917 
Liljevalchs

FSK 1917 
Helsingborg

FSK 
1921

Totalt antal 
medverkande

124 st 98 st 71 st 113 st 93 st 17 st

Aminoff, Gregori

Beskow, Ingegerd X X X X

Bjurström, Tor

Bring, Maj X

Carlson-Percy, Arthur

Dardel, Nils

Ekegårdh, Hans

Engström, David

Engström, Leander

Faustman, Mollie

Fougstedt, Arvid

Grünewald, Isaac

Gumpert (Ullman), Jane

Hald, Edward

Hjertén, Sigrid X X

Jolin, Einar

Jönzén, Hadar

Lagerström-Hald, Brita

Lundh, Gunnar

Mannheimer, Charlotte X X

Nerman, Einar

Nording, William

Palme, Carl

Ryd, Carl

Sahlström, Anna

Sandels, Gösta

Simonsson, Birger

Slöör (Tjäder), Milly X

Stéenhoff, Sigrun

Ullman, Sigfrid
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