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Kobran

Det lilla elaka huvudet […] erbjöd en ögonbländande 
rikedom i linjer och färger …

 År 1918 beslutar Carl Larsson att skriva sina memoarer. Han är  
 då sextiofem år gammal. Skälet till detta var enligt hans hu- 
 stru Karin att han kände att »han icke var herre öfver sin 

penna och pensel«. Han hade drabbats av det värsta som kan hända 
en konstnär – skaparkraften hade övergivit honom. Memoarerna ger 
en ny bild av Carl Larsson själv, i stora delar motsatt den som han 
ägnat ett helt liv åt att skapa. Den lyckliga familjefadern som lever i 
harmoni med sig själv och sina närmaste i det vackra hemmet i Sund-
born. Behovet av självrannsakan hade kommit. Till en vän skriver 
han: »Mina memoarer, denna bikt kanske gör sin verkning, välgö-
rande och renande.«¹

Memoarerna inleds med en dröm. I ett rum ser han en »tjock 
ofantlig cobra som rör sitt lilla huvud«. Så känner han hur kobran 
»reste sig uppför min kropp … den isade mig och fyllde mig med 
fasa: jag visste ju att ett sting betydde ögonblicklig död, det vill säga 
om jag visade minsta fruktan«. Men dödsskräcken blandas med beund-
ran över det praktfulla färgspelet i kobrans huvud: »Färgerna, glitt-
rande i de underbaraste skiftningar, bländade mig. Där bildade sig de 
elegantaste ornament, som snirklade sig till stelare geometriska plan 
[…] det lilla elaka huvudet […] erbjöd en ögonbländande rikedom 
i linjer och färger … Jag måste se på den med beundran och ett slags 
hänförelse.« 



carl larsson

I drömmen försöker han visa sig stark och orädd, då skulle han bli 
allas hjälte, men det är dödsångesten som tar hem spelet. Just som 
kobran skall spruta sitt dödande gift vaknar han. Carl Larsson kän-
ner igen drömmen som en allegori över sitt liv: »Mitt stadigt leende 
ansikte. Min dolda fasa för livet.«

Carl Larsson hoppades att memoarerna skulle hjälpa honom att 
återfå skaparkraften; de kan läsas som en besvärjelse. Han kände dö-
dens närhet. Strax innan han hade avslutat boken drabbades han av 
ett lindrigt slaganfall. Han frågar sig i sista kapitlet: »Är jag verkli-
gen så lycklig? […] sedan en tid är det mig rentav motbjudande att 
teckna och måla. Tar jag i ett ritkol eller en pensel så falla de till mar-
ken, det är som om en osynlig hand höll mig tillbaka …«

Carl Larsson vill inte ge upp. Decennier av den tillkämpade själv-
bilden återtar sin position. Memoarerna slutar med lyckliga ord: 
»Överallt möta mig leende miner och vänliga blickar! Öppna armar 
– och goda middagar … Så att, ännu en gång: Jag har det bra!«

Återfallet i den så länge inövade attityden håller inte länge – upp-
riktigheten väger tyngre. Så avslutas memoarerna definitivt med 
»Mitt riktiga slutord«: De tidigare avslutningsorden var »slappa och 
banala […] jag knep till om känsloströmmen, ville icke ge mig helt.« 
Nu ger han uttryck för en religiös tro men också för en uppgivenhet. 
Han tackar »alltets Herre och Fader« som »lett mig genom smärtor, 
ångest, fröjder (rena och orena) och genom resignerat missmod«. 

Ett par dagar efter Carl Larsson skrivit detta dör han, den 22 ja-
nuari 1919 endast sextiofem år gammal. Carl Larsson hade bestämt 
att boken inte fick publiceras så länge han levde, kanske inte ens förr-
än tio år efter hans död.2 Det skulle dröja ända till 1931, två år efter 
Karins död, tills den utkom.
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Barndom

Jag var ett stackars litet tillhutat kräk, ful och ansågs dum, illa tåld 
både i hemmet och annorstädes, just vad man kallar stukad.

 Carl Larsson föddes på samhällets botten. Det hade inte be-
hövt vara så. Båda hans föräldrar hade en relativt burgen 
bakgrund, men hade gjort en nedåtgående klassresa. Olof 

Larsson, född 1824, kom från en sörmländsk bondesläkt. Fadern 
ägde en gård i Södermanland, Lilla Lövhulta. Han var ansedd i byg-
den och står i mantalslängden förtecknad som kyrkvärd, liksom hans 
far. Gården hade på faderns sida varit i släktens ägo sedan 1600-talet 
och Olof Larssons äldsta bror ärvde den. Olof Larsson sades ha va-
rit kusk hos en greve Gyldenstolpe och därefter hos grosshandlaren 
P.M. Lovén, en av Stockholms mest framstående skeppsredare. Där 
står han dock upptecknad som »dräng« under sin anställning mellan 
1846 och 1849.¹

I Lovéns hushåll fanns en tjänsteflicka, Johanna Ståhlberg, född 
1822, som kom från en hantverkarfamilj. Hennes far Johan Niklas 
Ståhlberg hade varit målargesäll, men avancerade till ämbetsmålare 
på slottet, med titeln »husgerådskammarebetjänten«. Modern kall-
lade honom för »salig hovmålaren« – själv var hon dotter till en glas-
mästare, borgare från Örebro. Johannas far dog 1845 och var då ut-
blottad, varför vet man inte. Enligt mantalslängden 1845 anteckna-
des han som »sjuklig enligt läkare«. 

Det var förmodligen anledningen till att dottern Johanna tog plats 
som »piga« hos grosshandlaren, där hon träffade Olof Larsson. När 
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de båda gifte sig den 12 februari 1853 var Johanna redan höggravid; 
ett äktenskap som mormodern framtvingade.2

Det nygifta paret flyttade till ett hus i Gamla stan, Prästgatan 78, 
där de hyrde ett rum och kök. Carl föddes den 28 maj och ett av hans 
tidigaste minnen är av fadern: »en man med stickande ögon [som] 
sitter inkilad i vrån mellan fönstret och byrån, och säger styggt: ›Jag 
förbannar den dag du föddes.‹« 

Från början var familjen Larsson inte medellös. För moderns be-
sparingar öppnade de ett enkelt matställe för arbetare. Carl Larsson 
kallar det för ett nykterhetsvärdshus. Det gick snabbt omkull. Fadern 
slösade bort de få tillgångar som fanns – han blev »fin« och köpte päls 
och den tidigare nykteristen söp bort det mesta. Modern som var allt-
för snäll gav oinskränkt kredit åt kunderna. När Carl var nyfödd för-
svann fadern och modern blev vräkt från bostaden. Hon vågade inte 
be om hjälp hos sin stränga mor, men räddades av två äldre damer 
som ordnade en blygsam bostad på Grevgatan. Carl minns bostaden 
som ett trivsamt »envåningsruckel« med en liten trädgårdstäppa. 

Modern försörjde sig och sin lille son som tvätterska och efter 
ett år dök fadern åter upp. Han hade tagit plats som eldare på en 
norrlandsbåt – förmodligen på flykt undan sina gäldenärer. Någon 
större hjälp med försörjningen gav inte fadern. Han lyckades bli ar-
rendator av en kvarn, där han snart råkade ut för en olycka – »en 
kvarnvinge [fick] fatt i honom, lyfte och slängde honom en bra bit, 
tills han – smask – låg på berghällen mera lik en pannkaka än en 
människa«, som Carl Larsson uttrycker det. När han tillfrisknade 
blev han spannmålsbärare – lägre kunde man knappast sjunka soci-
alt. När han några år senare fick ett litet arv efter sin far köpte han en 
mangel för att hyra ut den. Inte heller det projektet ledde till något. 
Han fick fortsätta som spannmålsbärare – familjen levde i »djupaste 
dekadens«, enligt Carl Larsson. 1876 undertecknar Olof Larsson ett 
»fattigbevis« vid sin svärmors död, som »arbetskarlen Larsson«.3

Om Carl avskydde sin far, älskade han sin mor desto mer. Hon var 
vacker och snäll och glad. Musik betydde mycket för henne, liksom 
konst. I bröllopsgåva fick hon tyska litografier som lyste upp hemmet. 
För Carl var de så betydelsefulla att han sparade dem och hängde upp 
dem i Sundborn i »Det heliga hörnet«, en vrå med barndomsminnen.

När Carl var fyra år flyttade familjen igen, till en betydligt sämre 



. 17 .

barndom

bostad på Grev Magnigränd 
7 (senare Grev Magnigatan), 
en illaluktande gränd på La-
dugårdslandet som sluttade 
från Storgatan ned till Ny-
broviken. De kaserner på 
Storgatan, som finns än i dag, 
gränsade till gränden på östra 
sidan. Ladugårdslandet, som 
bara några decennier senare 
skulle bli det nya burgna bor-
gerskapets förnäma stadsdel 
Östermalm, var på 1850-talet en illa beryktad slum. Prostitution och 
tiggeri var vanligt förekommande, sjukdomar härjade; tre fjärdedelar 
av alla barn föds vid den tiden utom äktenskapet, vartannat av dem 
dör. Ännu under koleraåret 1853, samma år som Carl Larsson föds, 
finns inte en enda brunn i stadsdelen. De hygieniska förhållandena är 
förskräckliga. 

Den framstående läkaren, professor P.G. Cederschiöld skriver 
1827: »Hur rent och hälsosamt det myckna linne kan bliva, som da-
geligen tvättas i Nybroviken, varest vattnet är, genom gödselfyllning-
ens upplösning, tjock som en mörja, lämnar jag därhän; men rysligt 
är det att se vatten där hämtas till matlagning.« Ladugårdslandet var 
inte bara livsfarligt på grund av den obefintliga hygienen. Rån och 
överfall var ständigt förekommande. Det var inte ovanligt för äm-
betsmän som hade ärende dit, att bära en laddad pistol som skydd 
efter mörkrets inbrott.4

Huset där Larssons bodde var ett trevåningshus, befolkat till 
stor del av gifta gardister. Carl Larsson beskriver det som en ohygg-
lig slum. Förutom att två eller tre familjer kunde samsas i ett enda 
rum, fanns där inneboende och »löst folk«. I Jag beskrivs bostaden 
som »ett rum och kök, där i väggarna voro slagna stora hål!«. I sof-
fan »bodde vägglössen, i kakelugnen kackerlackorna och på golvet 
svängde sig råttorna«. Fattigdom, sjukdom och död var ständigt när-
varande, det var »helvetet på jorden […] Svälten var det minsta, 
man vänjer sig något så när […] Men där var så mycket annat svårt. 
Där voro inackorderade stadens svagsinta, där rasade lungsoten, där 

Porten Grev Magnigatan 7.
Teckning av Arthur Sjögren.
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rasade blodiga slagsmål, där bedrevs skörlevnad, där pekade man ut 
mördare och tjuvar.« I ett annat sammanhang påpekar han »om jag 
säger, att de människor, som bodde i dessa båda hus, voro svin, så 
begår jag en stor orättvisa mot detta djur […] Eländet, smutsen och 
lasten, alla laster frodades där, puttrade och pyrde hemtrevligt, frätte 
och förruttnade kroppar och själar.«5

1866, då Carl var tretton år, utbröt en koleraepidemi i Stockholm, 
som framförallt drabbade barnrikehusen på Ladugårdslandet. Han 
beordrades av fadern att tjära gångarna och röka i trapporna. I de 
trånga utrymmena härjade döden. Många år senare minns Carl Lars-
son: Koleran »har jag då jag sett nära in på ögonen […] då två grann-
hus nästan dogo ut. Jag bodde i det ena och hade fått i uppdrag att 
röka in båd’ döda och lefvande med brinnande beck. En snickare flyt-
tade in på gården och slog ihop kistor med en hiskelig fart […] Alla 
mina lekkamrater – och de voro många – dogo bort (med undantag 
af endast en liten flicka).«6 Till slut insjuknade även Carl. Han drog 
sig resignerad undan och låste in sig – han orkade inte kämpa emot: 
Jag »slöt mina ögon för att dö i frid – och vaknade sent på aftonen, 
frisk och kry som en nötkärna«.

Modern lyckades trots allt skapa ett drägligt hem. Visserligen 
fanns det både loppor, råttor och kackerlackor även hos Larssons, 
men hon försökte hålla rent, kunde sjunga och skratta mitt i arbetet 
med tvätt och strykning; ett arbete som varade från morgon till kväll. 
Godhjärtad som hon var lät hon behövande övernatta i det enda 
rummet – en bondflicka, som sökte plats, en bortkörd piga, men det 
kunde även vara en supbroder till fadern. Ibland blev det för mycket 
för modern – sonen fann henne gråtande uppgivet i ett hörn »med 
tårarna droppande ned i den lilla psalmboken«.

Carl fick hjälpa till och gjorde det gärna för sin mor. Han hämtade 
vatten, bäddade, sågade ved och lagade till och med mat någon gång: 
»Vem kunde bättre än jag koka fläsk och rotmos tillsammans? Och 
soppa på nors!« Fadern hade ordnat så att de bodde hyresfritt mot att 
han skötte »gård och gata« – men även det överläts åt Carl. När han 
var elva år ordnade han i hemlighet ett arbete på en mekanisk verk-
stad. Han ville bort från hemmet. Fadern hindrade honom dock, han 
behövdes som medhjälpare hemma. Därefter försökte Carl att bli an-
tagen som trumslagarpojke, men även det stoppades av fadern, trots 
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att musikkorpralen menade att Carl »hade sinne för harmonier«. 
Men, som Carl påpekar, det hade inte fadern, som kastade ut musik-
korpralen. Likaså hindrades försöket att bli skeppspojke på skepps-
gossebriggen Karl Johan, som riggades varje vår i viken nedanför.

En episod som Carl Larsson nämner endast i förbigående belyser 
faderns brist på empati för sin son. Carl hade sparat ihop »tvåskil-
lingar genom att hjälpa grannfruar« och samlat ihop till trettiosex 
skilling för att köpa sig en efterlängtad pennkniv. När fadern får syn 
på pengarna erbjuder han sig att köpa kniven. Carl får aldrig se vare 
sig pengar eller kniv.

I Carls uppgifter ingick också att ta hand om sin lillebror. John, 
som han hette, föddes 1857, fyra år efter Carl. Han var sjuklig och fa-
derns favorit. När Carl i leken tappade honom från en planka, som 
fick tjäna som barnvagn, kunde John, fem år gammal, inte resa sig. 
Han led av tuberkulos som resulterade i »höftsjukan«, men Carl fick 
skulden av fadern med »stygga ord och ursinniga blickar«. John var 
konstnärligt begåvad och fick både papper och färglåda av fadern. 
Från början var det Carl som hade visat konstnärliga anlag, men det 
var bara John som uppmuntrades. Carl slutade då med tecknande un-
der ett par år. Med bitterhet minns han hur John dominerade hem-
met, fadern lydde hans minsta vink, han »var bliven sin sons slav«. 

Så blev John allvarligt sjuk och Carl försökte övervinna sin svart-
sjuka mot brodern. Han sparade de två öre som han fått dagligen att 
köpa bröd för i skolan. Istället samlade han pengarna till bakelser för 
den sjuke brodern. Men John dog nio år gammal. Fadern grät våld-
samt, men inte Carl: »Att denne man kunde gråta så? Besynnerligt: 
mitt öga var torrt. Var det även här avund, avunden mot den som 
vunnit så stor kärlek?« Skuldkänslorna skulle snart visa sig. John be-
gravdes i en massgrav för fattiga, men fadern satte en hemgjord plåt 
på graven. När Carl hade tjänat sina första pengar ersatte han plåten 
med en liten sten med guldbokstäver.

Georg Nordensvan, nära vän till Carl Larsson sedan akademi- 
tiden, frågade honom en gång vilket som var hans roligaste barndoms-
minne. Carl svarade: »Jag minns intet roligt och följaktligen heller 
intet roligast från min barndom.« Han var ofta inblandad i slagsmål 
med andra pojkar, »som stodo lurande i alla Ladugårdslandets port-
gångar för att överfalla mig«.7 När Carl blev äldre var det dock han 
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som slogs med andra pojkar. Han berättar hur han kunde gripas av 
»bärsärkaraseri«, som kunde skrämma hela klassen: »Ja, jag förde 
skräck med mig: jag var så ohyggligt stukad hemma, att jag måste lik-
som ta igen mig.« 

Men det fanns trots allt också ljuspunkter i Carls liv. En av dessa 
var mormoderns besök. Hon uppbar en pension från hovförvaltning-
en efter sin man »ämbetsmålaren«. Pensionen hämtade mormodern 
på slottet och besökte sedan dottern på Ladugårdslandet. Då blev det 
fest i enrummaren. Mormodern slog sig ned »i all sin prakt«, upp-
klädd som hon var för slottsbesöket, och berättade en ständigt pågå-
ende saga för de båda barnbarnen. Kaffe, kokt på svedda ärter serve-
rades med mandelbröd, gifflar och andra bakverk. Med mormor kom 
glädje in i hemmet. Hon var alltid glad och »fri från sentimentalitet 
och pjunk«. 

Likaså var besöken hos mormor på Gråbergsgatan i Adolf Fred-
riks församling lyckliga tillställningar. På väggarna hängde kopior 

Mormor, ur De mina från 1895. 
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av konstverk som morfadern hade målat på slottet, när han tog en 
paus från att måla ornament eller spackla tak och väggar. Efter läro-
tiden som målaregesäll hade han gått på akademiens förberedande 
Principskola och efterlämnat teckningar och gravyrer. Målningarna 
föreställde mest landskap av holländska 1600-talskonstnärer som 
Wouwermans med hästar och kor. Visst bör dessa konstupplevelser 
ha haft betydelse för den unge Carls konstnärliga utveckling. Att be-
söka mormodern var som att komma till himlen – jag skall då »icke 
känna större härlighetsbedövning än den jag alltid erfor i mormors 
lilla rum«.

Senare, under Paristiden, roade sig Carl med att skriva några ver-
ser om sin mormor, som ger ganska drastiska glimtar av den uppen-
barligen ampra damen som trodde på sin lille sonson. Hon uppma-
nar sin dotter:

»Frukta Gud och ära kungen
samt att veta hut min flicka,
ska du pränta in i ungen!
Lär’n så ödmjukt sig skicka
Blir han mästare som stor«
- sa’ hon en dag åt min mor.

Om mormor heter det:

Re’n se’n länge var hon enka;
uppbar en pension från Slottet,
derför hon förnäm, kantänka,
ansågs af det lägre knottet.
»Salig hofmålarn« – hon sa.
Det måntro lät nå’t bra.

(Stackars Morfar uti lifvet
brände sig på hymens fackla.
Målarglädjen Herren gifvit
honom räckte blott att spackla,
stryka, grunda väggar, tak
i de kungliga gemak.)
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Om hennes bostad:

Rummet deri gumman bodde
står så lifligt för mitt minne
se’n den tid jag barnsligt glodde
på de ting som fanns derinne.
Möbler i en gammal snitt
och – som all empire – i hvitt.

Hvad på väggarna man hitta’!
der bland spegelns attiraljer
en god pietas ses sitta
jemte tvenne gipsmedaljer
föreställande en kung*
och Carl Ågust såsom ung.

Dikten fortsätter med ytterligare tre verser och ger en ganska god 
uppfattning om familjens sociala nedgång sedan morfars tid.8

Till de goda minnena hör också några gardister som tog sig tid 
med den ensamme pojken. Ärtman var den som »först trodde på 
mig«. Han var en »urspårad« korpral, en soldat med bildning som 
inte bara trodde på den unge Carl, utan även såg honom. Av Ärtman 
fick han blyertsstumpar och räkenskapsböcker som blivit över. Där 
fanns utrymme i breda marginaler för teckningar av soldater i alla 
möjliga uniformer. Ärtman blev Carls första teckningslärare – han 
såg till att uniformerna var perfekt avbildade. Här tolererades inget 
slarv. Av Ärtman fick han också den enda julklapp han kunde minnas 
– en grann karamell med en begravningsvers.

Så fanns en annan gardist, Lunnholm, som var »ständigt permit-
terad«. Han tycks ha varit en skicklig träsnidare, som skar till hela 
kompanier i färgrika uniformer och plymagerade hattar. Så snart han 
var klar sålde han sina figurer och söp upp pengarna. Han uppmunt-
rade Carls konstnärstalang, men själv drack han ihjäl sig. Vänskapen 
med gardisterna tog sig också rent materiella uttryck. Dels kunde 

* en hvars namn jag inte vill ha i min vers [förmodligen Oscar II, min anm.]
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Calle stjäla späntved därifrån, dels fick han mat av dem i sin medhav-
da hink – det kunde vara bröd, gröt eller till och med ärter och fläsk. 
Men allra viktigast var att han kände sig omtyckt.

Det var säkert de konstnärliga anlagen som hjälpte den unge Carl 
Larsson att ta sig igenom de första tio, tolv åren med självkänslan i 
behåll. Han berättar att han helt enkelt var född »med blyertspennan 
i näven«. Samtidigt var saxen hans första konstnärliga verktyg. Han 
klippte till figurer – en gång med utrivna blad ur faderns minimala 
boksamling! Hans händer var så små att han var tvungen att hålla 
med båda händerna om saxens knivar: »Jag klippte gubbar, gubbar, 
gubbar.« Sedan började han rita, först på Ladugårdsgärdet där han 
plockade blommor som han ritade av och »illuminerade dem med 
färg mot en svart bakgrund«.

Carl var ett begåvat barn, men vantrivdes i skolan. Ett första för-
sök slog inte väl ut. Modern satte honom i ett slags privat skola, som 
»hölls av en gammal dam med skinn på näsan«. Carl gjorde uppror 
och gick hem. Istället gav hans snälla mor honom de första lektio-
nerna i hemmet. Sedan sattes han i Ladugårdslandets »fri- och fat-
tigskola« på Skeppargatan. Där hade han turen att få flera förstående 
lärare. En ung magister Henrik Thorman såg Carls begåvning och 
utnämnde honom genast till »monitör«, som fick övervaka och hjäl-
pa andra mindre begåvade elever. Här kände Carl sig äntligen sedd: 
»då räddade han mig åt mig själv och åt livet, ty då genomström-
mades mitt hela väsen av självkänsla«. Vid terminsavslutningen be-
lönades han som monitör med en riksdaler och 24 skilling i närvaro 
av kyrkoherden och skolrådet.9 Thorman, så småningom kyrkoherde, 
skulle Carl hålla kontakt med hela sitt liv. Detsamma gällde Thor-
mans efterträdare, Vilhelm August Jakobsson. Han var visserligen 
både hårdhänt och sträng – Carl var den i klassen som fick mest stryk 
– men såg Carls begåvning. Det var Jakobsson som skulle anmäla 
Carl till »Principen«. 

Trots de förstående lärarna minns Carl tiden i skolan som »minst 
sagt glädjelös«. Han blev oppositionell och bråkig, samtidigt som han 
hade alltför lätt för sig. Istället började han bilda sig på egen hand. Av 
en kamrat bytte han till sig en bok i grekisk mytologi av »Acharius – 
med fina kopparstick tryckt 1760«. Genom mytologin fick han en in-
blick i en enkel moralfilosofi: »… att här i gudarnes öden lära känna 
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huru dygden belönas och de fåfängliga synder bestraffas. Han gjorde 
mig rättänkande.« Men när författaren drog slutsatsen av gudarnas 
försyndelser, att det enda riktiga var att ha en enda gud, reagerade 
Carl och blev fritänkare. 

Det var dock framförallt illustrationerna som fascinerade den 
tolvårige Carl: »Dessa gudar och gudinnor med barockmuskler och 
barockdraperier gav mig sinnet för det monumentala och dekorati-
va.«¹0 I hemmet fanns också olika litografier av konstverk som Carl 
tecknade av sida för sida, en teateralmanacka från 1844, även den 
med planscher och viktigast av allt: en bild av Bernt Notkes skulptur 
av Sankt Göran och draken. Den gjorde djupt intryck på honom. Den 
unge Carl vallfärdade till Storkyrkan på söndagarna för att njuta av 
originalet, berättar han i Jag.¹¹

Carl läste också de böcker som fanns i hemmet, som H.C. Ander-
sens sagor, Bellmans epistlar och »mors visbok«, där flera svenska 
klassikers dikter fanns med. Någon uppmuntran att läsa de få böcker 
som fanns fick han dock inte. Många år efteråt berättar han att Bell-
man »var inlåst i andra byrålådan – der far = min hade sina rakknifv-
ar och brudgumsväst – för att jag inte skulle få tag i den omoraliske, 
men af mina fattiga obildade föräldrar afgudade syndaskalden«.¹2 

Även Don Quijote lyckades Carl få tag på, men framförallt hit-
tade han på en vind ett slags betraktelsebok med enkla levnadsreg-
ler, Människans pligter, av en italiensk skribent Silvio Pellico. Även 
den handlade om »gott och ont« liksom om »rätt och fel«. Den fick 
stor betydelse för Carl Larsson, trots den naiva tonen: »Att en pojke, 
som jag, kunde bli så betagen i dessa enkla levnadsregler.« Tjugo år 
senare skrev han till sin far att »Den boken grep mig och har städse 
varit min bibel. Så snart min själ blir mörk slår jag upp den och blir 
altid bättre och visare efter att hafva läst några rader.«¹3 Och ännu 
1913, när han är sextio år, är det Pellico han hänvisar till i sin bok 
Andras barn: »Denna bok blev mig så innerligt kär, det var som om 
jag funnit den verkliga vän jag hittills saknat […] Så naiv, så god, så 
äkta i sin heliga enfald …«

Hans mor försökte mitt i misären att införa ett slags kultur i Carls 
liv. Hon lyckades ordna med en rudimentär undervisning i franska, av 
en gammal guvernant som var vän till henne. Och så fick han en gång, 
som »liten pys«, gå på operan med modern. Vaktmästaren fick en 
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slant så den lille pojken fick en pall att stå på när de tagit sig till fjärde 
radens sida. Det enda Carl minns var »figurer i röda rockar och vita 
peruker som struttade omkring på scenen«. När han som vuxen bör-
jade gå på operan kände han igen musik från Trollflöjten, Don Juan och 
Figaros bröllop. Hans mor måste ha sjungit melodier ur dem för sin lille 
son. Man tycks även ha talat om konst i Carls barndom. I en bisats i 
en tidningsartikel skriver han att han ända sedan »barnsben hört Ra-
fael nämnas såsom alla tiders störste, ojämförligt störste, målare«.¹4

Så sent som år 2004 kom ett brev till Nationalmuseum, som yt-
terligare nyanserar bilden av Carls uppväxt. Ett barnbarnsbarn till 
Johanna Larssons syster Augusta Berggren, berättar att den familjen 
levde på en betydligt högre social nivå än Johanna, som så uppenbar-
ligen hade gift ned sig. Augusta hade varit »monitör« i skolan och 
sedan arbetat hos en silversmed. Hennes man var som paraplyma-
kare ett slags borgare, och Augusta hjälpte sedan till i paraplyaffären. 
De hade en dotter, Karin, som Carl umgicks med, dock endast hem-
ma hos mostern. Där fick Carl lugn och ro att rita och måla i ett hem 
som präglades av »lek, fantasi och skapande«. Men det försiggick i 
tysthet – »familjerelationerna var socialt spända«. Systern Augusta 
besökte Johanna – och hade då med sig en matkorg – bara då »kus-
ken Larsson inte var hemma«. 

Carl fortsatte att ha kontakt med sin kusin Karin långt senare i 
livet och skänkte henne en akvarell av Lisbeth i lekstugan till hennes 
bröllop 1902. Trots det nämner Carl sin kusin, morbror och mos-
ter endast en gång i Jag i en bisats, och då beskrivs mostern som en 
»odräglig läserska«. De ljusa stunderna hade suddats ut i hans min-
ne – de mörka fanns desto starkare. Allt detta tyder dock på att Carls 
uppväxt inte var så proletär som han minns den – det fanns klara bor-
gerliga inslag.¹5

Även på faderns sida fanns en högre social bakgrund än vad Carl 
nämner i sina minnen. Han berättar i Bondetågets minnesskrift 1914 
om »Fädernas torva«, hur han med sparade slantar tar båten till Es-
kilstuna och sedan går »någon mil« för att komma till fädernegår-
den. Där hade hans farbror just dött och änkan fick slita med ekono-
min. Men det var »en ganska stor egendom« som ärvdes av nästa 
generation, där även andra kusiner tycks ha varit framgångsrika jord-
brukare. Det är också med viss förvåning man i ett brev från 1882 till 
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Albert Bonnier, när Carl behöver låna pengar, läser att den »fem- 
tonde Okt. får jag i alla händelser 1 000 Kronor af min faster«.¹6 En 
rejäl summa, ca 60 000 kronor i dagens penningvärde. Något arv före- 
faller det inte röra sig om, utan någon form av gåva. I Jag beskrivs 
dock fastern med samma bitterhet som resten av släkten: »Rätt som 
det var var faster Stina själv kogubbe, hade således egna kor, och där-
till bar hon ut mjölken själv […] Hennes huvudegenskap var girig-
heten, sade hennes bror, men där var också arbetsamheten och för-
tänksamheten, tänkte hennes brorson […] Led, dyster och gnidig 
var hon, och far var verkligen elak mot sin syster. Jag kände inte hel-
ler vänligt mot denna tunga själ.«

Carl var också själv medveten om att han egentligen borde höra 
hemma på en högre social nivå. »Jag kände«, skriver han i Jag om 
sina skolkamrater, »att jag var en boren riddare bland slöddret. O, 
ack, jag kände det, under det de andra nog kände mitt förakt och min 
underlägsenhet.«

Även när det gäller bostaden på Grev Magnigränd 7 var den kan-
ske inte fullt så eländig som Carl Larsson vill minnas. Av en egen-
domlig slump bodde August Strindberg i samma hus 1872. Han be-
skriver i Ensam från 1903, att han plötsligt fick »en längtan att återse 
detta hus«. När Strindberg besökte sin gamla bostad hade det nya 
Östermalm börjat byggas – flera av grannhusen var nya – men han 
»återfann det fattiga huset« som var »sig likt där det stod; men put-
sat numera och med nymålade fönsterbågar. Den trånga långa port-
gången lik en tunnel med sina två rännstenar kände jag igen; porten 
själv med sin järnstång som stödde ena halvan, portklappen, de små 
skyltarne om strykning, om handsktvätt, om skonåtling …« Strind-
berg minns också de tunna väggarna, där man kunde höra berusade 
grannar som kom hem om natten, men skriver inte något om smuts, 
kackerlackor, råttor etc. Tvärtom säger han att »Detta hus går jag 
gärna förbi, ty där bodde jag i min stormiga ungdom. Där uppgjordes 
planer till fälttåg som senare utfördes, och lyckades; där skrev jag min 
första betydande dikt.«¹7

Grev Magnigatan 7 hade sett bättre dagar men de större våningar-
na hade vid Carl Larssons tid delats upp i många mindre – sju lägen-
heter hade blivit arton. Att huset dock inte enbart var den förfallna 
slumbostad som Carl vill minnas – »helvetet på jorden« – framgår 
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också av några rader i Röda rummet där den hungrige Arvid Falk hör 
att »det fräste i grannens, poliskonstapelns, kök, och stekoset träng-
de ut genom den öppna farstudörren«. Mycket riktigt bodde det en 
polis vid denna tid i huset, med hustru och två små döttrar. Hans in-
komst var 700 kronor och hyran 120 kr om året. Med andra ord en 
hygglig småborgare, med en lön som översteg en industriarbetares 
med ca 200 kronor.¹8

En annan hyresgäst – som inneboende hos en hantverksmålare 
– var Martin Nyström. Han var vid den tiden tjugosju år, utexami-
nerad kemisk ingenjör, hade en termin varit inskriven i akademiens 
principskola och umgicks med både Strindberg och bohemerna från 
Röda rummet. Han hade tjänst vid telegrafverket och omnämns av 
Strindberg som en »ädel men fattig person«. Grev Magnigatan 7 be-
boddes alltså av flera småborgerliga familjer och ungkarlar, och kan 
knappast ha varit en så usel bostad som Carl Larsson minns den.¹9

När Strindberg bodde på Grev Magnigatan 7 1872 bodde Carls 
föräldrar fortfarande där. Han själv hade redan flyttat,20 men tycks 
inte ha skämts för föräldrarnas bostad – tvärtom. I september 1873 
skriver han, från förorten Sickla där han då bodde, till vännen Mau-
ritz Lindström att de skall träffas i Stockholm: »Jag far till staden om 
några dagar då jag kommer att bo hos mina föräldrar emedan rum-
men i Sthlm annars äro så dyra och föröfrigt så ondt om den varan 
för tillfället.« Likaså framgår av ett brev från april 1877 till Lind-
ström att Carl bor hos föräldrarna, han uppger att adressen är »Gref-
magnigatan 7«.2¹ 

När Carls lärare – V.A. Jakobsson – upptäckte hans förmåga att 
teckna anmälde han den tretton år gamle Carl Larsson till Princip-
skolan. Denna skola var en märkvärdig inrättning – på många sätt 
långt före sin tid. Den var en underavdelning till Konstakademien 
som hade sina rötter i den ritskola som upprättades vid byggandet av 
Stockholms slott. Dess uppgift var att utbilda konstnärligt begåvade 
arbetare, som behövdes vid byggnadsverksamheten. Bland lärarna 
fanns flera av tidens främsta konstnärer, som undervisade utan lön. 
Så småningom inrättades ytterligare en principskola; man undervi-
sade nu i bildhuggeri, teckning, målning och byggnadskonst. 1810 
bildades Kungl. Akademien för de fria konsterna, som var en högre 
form för konstundervisningen. 
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Principskolorna blev då ett slags förberedande akademi. Skolan 
var helt avgiftsfri och antog elever enbart på deras konstnärliga för-
måga. Skolan förbehölls fattiga barn, i första hand sådana som hade 
fäder som var hantverkare och sysselsatta i konstnärliga yrken, som 
Carls morfar. När förmögna föräldrar blev allt ivrigare att få in sina 
barn i skolan, beslöts att barn till bemedlade föräldrar endast togs in 
om de var påtagligt begåvade – när »något utmärkt geni anmäldes«. 
Väl antagen var vägen öppen för de mest begåvade att fortsätta som 
akademielever. Carl Larsson skrevs in i Principskolans matrikel den 
8 september 1866. 
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Ni som under arbetets gång icke endast på sådant frikostigt vis
fournerat mig med penningar utan med sådan hjertats godhet 

och taktfullhet uppmuntrat mig när misstroendet 
till mig sjelf grep mig.

 Pontus Fürstenberg hade börjat som konstsamlare av en ren 
slump. Han var en förmögen göteborgsk ungkarl som råkade 
besöka en konstutställning i hemstaden 1869, där han köpte 

några konstverk. Tidigare hade han inte intresserat sig för konst, som 
han berättar långt senare: »Just vid denna tidpunkt hände sig, att jag 
fick en gammal fordran betald, och summan, 1,600 kronor – länge 
sedan betraktad som förlorad och nu så att säga fallen från skyarna – 
beslöt jag att använda till uppmuntran af konstutställningen. Jag hade 
aldrig förut studerat konst, åtminstone helt obetydligt, och behöfde 
därför råd, hur bäst jag kunde använda pengarna och bad därför stads-
arkitekten Gegerfelt vara god och ge mig några fingervisningar.« 

Ettusensexhundra kronor var ett hyggligt belopp – en oljemålning 
betingade mellan tre- och femhundra kronor. De första inköpen var 
högst konventionella. Där ingick bland annat verk av den tidens kän-
da målare, som Marcus Larson, Egron Lundgren, August Jernberg, 
Carl Fredrik Kiörboe m.fl. Det var givetvis långt före Opponenternas 
genombrott och Georg Pauli som besökte honom hemma, menar att 
tavlorna »hade en bismak af Düsseldorf«.¹ En av målningarna var 
dock av Wilhelm von Gegerfelt – son till rådgivaren Gegerfelt – som 
senare skulle tillhöra Opponenterna. Kanske var just det en lycklig 
slump, som bidrog till att Pontus Fürstenberg började intressera sig 
för den nya konsten. 
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Det skulle dock dröja till 1881 innan Fürstenberg på allvar fick 
kontakt med de unga konstnärer som skulle bryta med akademismen. 
Det året hade Göteborg en utställning där flera av de blivande oppo-
nenterna deltog. I samband med utställningen ordnades det ett konst-
närsmöte där Fürstenberg träffade de unga, nya konstnärerna: Hugo 
Birger, Ernst Josephson, Hugo Salmson, August Hagborg, Carl Skån-
berg och Per Hasselberg – alla tillhörande Pariserpojkarna. Fürsten-
berg köpte verk av samtliga!2 I och med denna satsning hade Fürsten-
berg anslutit sig till den nya konstsynen: att det inte är målningens 
innehåll som är det intressanta – som i düsseldorfarnas anekdotiska 
skildringar – utan dess konstnärliga värde, oberoende av motiv.

Nu blev Pontus Fürstenberg den store mecenaten för det nya »Pa-
risermåleriet«. Att satsningen blev så omfattande berodde på att den 
drygt femtioåriga ungkarlen året före hade gift sig med Göthilda 
Magnus, en av Göteborgs rikaste arvtagerskor. Hon medförde flera 
miljoner i boet, som finansierade uppförandet av en palatsliknande 
villa vid Brunnsparken i Göteborg. Översta våningen inreddes till ett 
konstgalleri – förutsättningen för den stora konstsamling som Pon-
tus Fürstenberg skulle bygga upp.

För honom var umgänge och vänskap med konstnärerna en vik-
tig del av samlandet. Fürstenberg köpte alltid direkt av dem, utan 
mellanhänder. Det medförde inte bara ett glatt umgänge, utan ett 
slags ansvar för många av de unga konstnärernas ekonomi. De första 
konstnärer som Fürstenberg »tog hand om«, var Hugo Birger och 
Ernst Josephson. Så 1883 är det Carl Larssons tur. När han ställer ut 
sina tidiga akvareller från Grez på Salongen det året – Pumporna och 
Rimfrost – telegraferar Georg Pauli och Hugo Birger till Fürstenberg: 
»Köp Larssons akvareller, förträffliga, pris 2,000 francs.« Det omgå-
ende svaret blev: »Oui!«3 Ett vackert exempel på hur kamraterna gav 
varandra stöd.

Det skulle dröja till året därpå innan Fürstenberg och Carl Lars-
son träffades, vilket var i Paris vid öppnandet av 1884 års Salong. Pa-
ret Fürstenberg var där och köpte rundhänt av de svenska konstnä-
rerna, bland annat av Nils Kreuger, Hugo Salmson och Albert Edel-
felt. Det firades kraftfullt, som Ernst Josephson meddelar sin syster: 
»Glädjen stod högt i tak […] Larsson som var där med sin lilla fru, 
var mycket rolig och höll tal på franska, som mottogs med hurrarop 
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av svenskarna och handklappningar av fransmännen.« Därefter »en 
tumultuarisk middag på Hörnan. Sällskapet bestod av ett 70-tal per-
soner, bland dem voro Pontus Fürstenberg med fru.« Carl Larsson 
tyckte om den blivande mecenaten: »Det var en hygglig gubbe« och 
han blev imponerad av de stora inköpen.4 

Våren 1885 flyttade Carl Larsson och hans familj hem till Sveri-
ge. Den franska lärotiden var över. De bosatte sig på Söders höjder i 
Stockholm, »i en liten håla uppe på Åsögatan, förtjusande, med in-
loppet till staden under oss«. 

Hugo Birger: Konstnärernas frukost på Ledoyens restaurang
i Champs Elysées. Olja på duk 1886.
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Omflyttningen till Sverige innebar först problem för Carl Lars-
sons målande. Hans franska gynnare Coquelin klargjorde svårighe-
terna, som Carl Larsson minns i Jag: »Mina akvareller som jag gjor-
de i Sverige tilltalade honom rakt inte, han saknade det fina franska 
gråa. Han hade rätt, detta insåg jag senare: De voro skrikiga i färgen. 
Jag hade ännu inte fått fatt i den svenska tonen på det tilltalande sät-
tet.« 

Samtidigt innebar återkomsten till Sverige ett viktigt steg i Carl 
Larssons utveckling. Han orienterade sig nu definitivt mot frilufts-
måleriet; nu var det slut med att måla i den slutna ateljén. Natur-
ligtvis slutade inte Carl Larsson med att måla interiörer. Det var  
arrangerade ateljébilder som han nu tog avstånd ifrån. Däremot må-
lade han nu interiörer som om de vore landskap; spontana inomhus-

Friluftsmålaren / En Suède. Olja på duk 1886.
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scener som började med akvarellerna från Fürstenbergska galleriet 
och kulminerade i Sundbornsskildringarna.

Den nya synen resulterade i några av Carl Larssons finaste land-
skap, som Friluftsmålaren i olja, och flera skimrande akvareller från 
västkusten. Friluftsmålaren har ett lättsamt anekdotiskt innehåll, som 
pekar framåt mot Sundbornsbilderna. I ett av de första breven till 
Pontus Fürstenberg, som han nu hade fått en god kontakt med, gör 
Carl Larsson en skiss av målningen med en innehållsbeskrivning: 
»A. Un ›plain-air-iste‹ suedois i pels och halmtofflor. B. En nyfiken 
pojke med kälke. C. en snickare som är vetgirig. D. en qvinna med 
ett skrikande barn. E. en korffabrik. F. häst och röd vagn. G. ett icke 
blommande äppleträd. H. fotspår! I, J, K, L, M. Snö eller Chremser-
hvitt.« 

Målningen var avsedd för Parissalongen samma år, 1886. Brevet 
var ett – dock misslyckat – försök att få Fürstenberg att köpa tavlan. 
Carl Larsson frestar med: »Ett par penseldrag i morgon och det 
sköna verket är färdigt.«5 Han hade satt priset till 2 500 kronor vil-
ket var väl tilltaget.6 Målningen fick ingen annan köpare heller och 
Carl Larsson skänkte den senare till konstnärernas lotteri för den 
nya klubbyggnaden. Så småningom kom den dock till Nationalmu-
seum.

De starka färgerna från det tidiga måleriet tycks dock ha funnits 
kvar i Carl Larssons medvetande. Två oljemålningar från slutet av 
1880-talet avviker på ett märkligt sätt både från det luftiga akvarell-
måleriet och det senare så utpräglade linjemåleriet. De sista solstrålarna 
påbörjades 1887. Aftonsolen lyser i en trädgård med ett gammalt ox-
elträd i förgrunden. En stuga ligger i bakgrunden. Färgerna är kraf-
tiga där det varmt röda skenet från solen är dominerande. Det är ett 
rent landskapsmåleri. Carl Larsson arbetade länge med målningen. 
Familjen bodde vid Varbergskusten medan han hyrde in sig inåt land 
»hos ett par fattiga lärarinnor som skaffade den nödtorftiga mat och 
bostad jag behövde […] Var fjortonde dag knallade jag mig hem för 
att hylla De mina. Andra dagen tillbaka igen. Det var inte så roligt, 
det där, och inte hade jag just något roligt av tavlan heller.«

Carl Larsson visste inte vad han skulle göra med målningen, för-
modligen för att den avvek så starkt från de ljusa Varbergsakvareller 
som han märkligt nog målade samtidigt. Framförallt med Vid Katte-
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gatt är han så nära impressionismens luftiga landskapsmåleri som han 
någonsin kommer.

Carl Larssons ambivalens om vilken väg han skulle välja fram-
går av att han lät De sista solstrålarna ligga i tre år tills Bruno Lilje-
fors fick syn på den och blev förtjust i denna »sakramenskat styva 
historia. Den måste Lasse för f-n i våld göra färdig«.7 Likaså fann 
Richard Bergh den »styf«. Då målade Carl Larsson den färdig, trots 
att gubben som ägde trädgården under tiden hade huggit ned ox-
elträdet: »Nu har jag sökt skymma så mycket som möjligt med en 
gammal gumma i naturlig storlek«, som han skrev till Fürstenberg. 
Carl Larssons osäkerhet över denna avvikande stil framgår av att han 
klagar över att det är på Berghs och Liljefors uppmaning »jag gör 
mig det just otrefliga omaket att resa från min lilla stuga, hustru och 
barn«. 

Målningen förde ingen lycka med sig. Man hade börjat vänja sig 

Vid Kattegatt. Akvarell och olja på papper 1887.
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vid Carl Larssons idylliska stil – det var bara målarkamraterna som 
uppskattade denna märkliga avvikelse. Den förblev osåld och först 
1912 gav han den till vännen Thorsten Laurin »när han rentav ville 
ge mig pengar för vad alla andra inte ens ville ha i sin vedbod«, som 
han skriver i Jag.8 

Där minns Carl Larsson fel, eller ville inte minnas. Richard Bergh 
ville just vid den tiden köpa målningen till en samling »genombrotts-
konst« till Nationalmuseum. Han förebrådde Carl Larsson när han 
fick veta att denne skänkt tavlan till Thorsten Laurin och fick då föl-
jande svar, skrivet på julaftonen 1913: »Naturligtvis har jag ännu icke 
– trots all möda – nått detta höga andliga plan, att jag ger fan i hvad 

De sista solstrålarna. Olja 1887.
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folk tycker, skulle dermed äfven betecknas själfvaste Dick Bergh, 
hvarför jag på julaftonen slickade mig om munnen vid din vrede öf-
ver att jag lurat Dig med denna tafla genom att skänka den till Thor-
sten Laurin.« Laurin hade länge velat köpa just den målningen, fort-
sätter Carl Larsson. Han skänkte bort den, skriver han, för att »jag 
fann den icke bra nog, och ännu värre – var icke uttryck för mig, min 
konst och min personlighet. Derför är jag icke heller ›iken‹[?] på att 
du skall få den till din samling av åttiotalets svenska konst.«9 

Starkt besläktad är Ulf i aftonsol, även den i olja och från samma 
tid, 1889. Också här är det den nedåtgående solens varma, röda sken 
som helt dominerar den likaså starka färgskalan. Även här är det en 
ren landskapsmålning med en insatt figur. I båda målningarna finns 
en stark känsloladdning som undertext. Ensamhet och melankoli i 
De sista solstrålarna och ett slags inre ödslighet i Ulf i aftonsol. Carl-
Johan Malmberg har i en intressant analys jämfört Ulf i aftonsol med 
Edvard Munchs Skriet – målad fyra år senare. Han finner där »en tve-
tydighet, något återhållet, inåtvänt, och samtidigt mycket känslolad-
dat […] känslokraften hos målningen som en framvällande smärta«. 
Där det hos Munch är expressionistiskt övertydligt är det hos Carl 
Larsson tillbakahållet, dolt i barnets blick.

Carl Larsson hade ett lika ambivalent förhållande till denna mål-
ning. Den ställdes ut i Paris med en viss framgång, men han skriver 
till Karin: »Jag sjelf tycker att den är skräp.«¹0 Man kan tolka det så 
att han inte ville kännas vid sin egen inre ödslighet eller sin smär-
ta, som Malmberg menar. Carl Larssons avståndstagande tyder på 
en komplicerad inställning hos honom. Båda målningarna var stora 
satsningar från hans sida. De sista solstrålarna tog ju en hel sommar att 
måla och han tvingades vara borta från familjen den mesta tiden. De 
är också båda anlagda i stort format, De sista solstrålarna är 128 x 190 
cm stor och Ulf i aftonsol 150 x 128. Det rör sig inte om några tillfälliga 
infall.

Carl Larsson tar avstånd från dessa målningar med en överras-
kande hetta. I ovannämnda brev till Richard Bergh sammanfattar 

Ulf i aftonsol /Ulf i aftonstämning. Olja 1889.





. 158 .

carl larsson

Carl Larsson sin utveckling som akvarellmålare: »Nog bör du veta 
att jag icke är oljefärgsmålare, att jag icke framhållit mig sjelf såsom 
sådan […] Nej, oljefärgen är för mig något alldeles obegripligt, jag 
förstår icke dess under, dess mystik […] du är min vän, och derför 
må du icke begå en fientlig och hjertlös handling som att leta rätt på 
ngt bondförsök af mig i olja, begått på åttiotalet!! Akvarellen der-
emot anser jag mig vara hemtam med, derför skulle du väl söka att 
i denna din samling af kamratarbeten helst rentaf önska se mig der 
representerad med en vattenfärgspappersbit.«¹¹ 

Man kan fundera över hur Carl Larsson hade utvecklats om han 
hade fortsatt med liknande oljemålningar. De »impressionistiska« 
Varbergsakvarellerna fick ingen fortsättning. Inte heller blev han en 

Vinterstuga / I vinterstuga. Akvarell och gouache 1890.
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skildrare av känsloladdade landskap! Den Carl Larsson som målade 
de båda oljemålningarna hade kunnat utvecklas till både impressio-
nist och symbolist. Hans inspirationskälla var uppenbarligen den 
franske målaren Albert Besnard. Denne hade övergivit det akademis-
ka måleriet och vid den tiden visat djärva, nya verk där ljusspelet och 
de luftiga färgerna var något helt nytt. Carl Larsson kände väl till och 
beundrade hans måleri. Den framstående kritikern Albert Wolff i  
Le Figaro pekade just på Carl Larssons beroende av Albert Besnard i 
De sista solstrålarna.¹2 Besnards betydelse för Carl Larsson kommer att 
närmare beröras i samband med de Fürstenbergska triptykerna.

Istället för att fortsätta på denna inspirerade väg satte Carl Lars-
son definitivt punkt för sin verksamhet som fri landskapsmålare i 
en tredje målning från denna tid. Det är en akvarell från 1890 som 
fått namnet Vinterstuga. Målningen betecknar den slutgiltiga över-
gången till Carl Larssons nya »Sundbornstil«. Den vänstra delen 
har fortfarande relativt starka färger, nu dämpade, medan den hö-
gra är ljusskimrande och lätt. Att det är en akvarell förstärker det 
lätta ljusspelet. Georg Nordensvan pekar på detta när han menar att 
målningen upplevs av honom som »två tavlor«. Även samtiden upp-
märksammade denna stilförändring: »Den impressionistiska vinden 
har […] ehuru mera sakta, blåst in i Larssons dalstugor«, skriver en 
tidning.¹3 

Någon direkt kommentar till detta avgörande vägval finns inte. 
Det finns skäl att anta att Carl Larsson hade kunna bli en konstnär 
av vida större djup om han fortsatt att experimentera och söka sig 
fram på nya vägar. Istället valde han en tryggare väg – på många sätt 
»akvarellens väg« – där den konstnärliga utvecklingen inte var det 
väsentliga. Den obarmhärtige Strindberg skrev några rader till Carl 
Larsson, som sammanfattar hans vägval: »Du ser det ljust: derför att 
din konst ej bjuder dig att genomtränga tingens yta.«¹4 

Ett märkligt angrepp på landskapsmåleriet åtskilliga år senare får 
nog ses som ett självförsvar för den väg han valt. Carl Larsson skri-
ver till Fürstenberg om en ny generation landskapsmålare: »Och 
detta med alla de landskapen! Det är några dåliga tecken att menni-
skoskildringen mer och mer kryper i skrinet: de roa ej publiken til-
räckligt och konstnärerna rygga för det vida större besväret och den 
ofantligt större kunskapen som denna, för mig egentliga konstart [min 
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kurs.] kräfver.«¹5 (Det bör dock i detta sammanhang påpekas att »de-
korationsmåleriet«, freskerna, som Carl Larsson kanske satte högst 
i sin verksamhet, hela tiden existerade på samma höga nivå vid sidan 
av det vägval som här har beskrivits.)

*

Fürstenberg hade fått ett gott intryck av Carl Larsson och föreslog 
i augusti 1886 att han skulle ta hand om Valands konstskola i Göte-
borg. Det var ett frestande erbjudande som innebar en fast inkomst 
för Carl Larsson och hans växande familj. Till hösten flyttade man 
till Göteborg. Carl Larsson satte igång med sin sedvanliga energi att 
modernisera den ganska amatörartade undervisningen. Den påmin-
de honom om den avskydda akademitiden med avmålande av »plan-
scher och klotsar«. Nu införde han något så chockerande som kvinn-
lig nakenmodell, »som gjorde en faslig skandal i den blyga staden«. 
Till på köpet blandades kvinnliga och manliga elever. Ernst Joseph-
son hoppades till och med att skolan skulle bli den första som omsat-
te Opponenternas program redan på lärostadiet och på så vis »göra 
akademien en obotlig skada«.¹6 

Eleverna bestod, med Carl Larssons något manschauvinistiska 
beskrivning, av »halvgamla fruar, vilka förmodligen av lättja att icke 
vilja sköta sitt hushåll narrat sina männer att de hade talang, och unga 
rikemansdöttrar, som sökte en passe-temps, och ville göra sig viktiga 
inför sina flickbekanta […] de voro alla i regel rysligt gröna, och det 
värsta, rysligt talanglösa«. Begåvningarna bestod av de frielever, som 
också mottogs på skolan. De främsta av dem var Albert Engström, 
som skulle bli en nära vän, Carl Wilhelmson och Olof Sager-Nelson 
– som fick hjälp utan att vara elev. Trots de problematiska eleverna 
menar Nordensvan att Carl Larsson trivdes med undervisningen och 
att han var »varmt avhållen« av eleverna och »trots sitt allt annat än 
högdragna uppträdande förstod att sätta sig i respekt och att han som 
lärare var enastående«.¹7 

Carl Larsson, som hade ett ständigt behov av pengar, klagade över 
inkomsterna från skolan. De var dock hyggliga – för de sex månader 
på året som undervisningen pågick erhöll han 700 kronor, samt elev-
avgiften 30 kronor i månaden per elev. Till dessa kom de tre eller fyra 




