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Vad har du i skallen?
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Frågan om vithet är inte endast, och ofta inte ens främst, en fråga om hudfärg. Det är 
en fråga om makthierarkier mellan olika grupper. Medan utpekandet av de andra var 
entydigt, har vitheten varit mer undflyende. Jeff Werners läsning av en målning från sent 
1800-tal visar hur dåtidens maktförhållanden är implicit närvarande i bilden.

Att bestämma 
över andras 
kroppar

Målningen som hänger 
i föreläsningssalen 
på Konstakademien 
i Stockholm, ett 
stenkast från 

Stockholms centralstation, 
föreställer anatomiprofessorn Carl 
Curman (1833-1913) i färd med att 
föreläsa för en grupp huvudsakligen 
kvinnliga elever. Konstnär är August 
Malmström (1829-1901), kanske mest 
känd för målningen Grindslanten. 

Jag ska här analysera målningen 
av Curman  intersektionellt med 
avseende på klass, ras och kön. 
Kategorierna ska i detta sammanhang 
förstås som sociala konstruktioner, 
men med verkliga konsekvenser, 
det vill säga kategoriseringar som 
uppstår som en följd av hur samhället 

är organiserat och som skapar 
förutsättningar för hur människor 
kan leva sina liv. Klass bestäms i 
objektiv mening ytterst av relationen 
till samhällets produktionsmedel, 
men människors handlingar och 
förståelse av världen grundas även 
i deras subjektiva uppfattning om 
klasstillhörighet. Ras syftar på hur 
människor delas in efter främst 
hudfärg, men också andra kroppsliga 
drag som hårfärg, kroppsform med 
mera. Ytterst är det ett uttryck för 
maktförhållanden mellan olika 
grupper. Socialt kön, eller genus, 
skapas inte minst performativt 
genom att olika mänskliga aktiviteter 
genuskodas. Det kan därför förändras 
över tid och skilja sig åt mellan 
olika kulturer. Husbyggande är 
exempelvis kvinnligt kodat i en 
del samhällen, manligt i andra. 
Konstnärlig verksamhet var länge 
manligt kodat i Sverige, men är 
idag en genusneutral aktivitet. De 
intersektionella kategorierna är oftast 
djupt sammanflätade och måste därför 
analyseras i förhållande till varandra. 
De förändras också med tid och plats, 
något det finns skäl att återkomma till.

Målningen av Carl Curman kan 

beskrivas som ett grupporträtt. 
Förutom professorn själv går eleverna 
att identifiera.1 Den är utförd i en 
akademisk stil, långt ifrån sin tids mer 
moderna konst, som impressionism 
och symbolism. Intrycket är nästan 
fotografiskt – vilket inte är så 
märkligt eftersom den bygger på en 
fotografisk förlaga – men tekniken 
(oljefärg på duk), liksom den breda, 
ornamenterade guldramen, förlänar 
den en högre status. Den skänktes 
av Malmström till Konstakademien 
1894 och bör vara utförd strax 
dessförinnan.2

Under lång tid var målningen tämligen 
bortglömd. Men med det sena 
1900-talets intresse för kvinnohistoria 
och feminism har den åter börjat 
användas i böcker och på föreläsningar 
som illustration av hur även kvinnor 
fick tillgång till undervisningen på 
Konstakademien 1864. Då inrättades 
nämligen en särskild Kvinnoafdelning 
med 25 platser. Under perioden 
1864-1924 var ungefär en tredjedel av 
eleverna på Konstakademin kvinnor 
vilket även motsvarar andelen bland 
de sökande till skolan.3 Även om 
en högre andel av kvinnorna än av 
männen slutförde sina studier under 

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, kom 
färre att etablera sig på konstscenen. 
Omkring fyrtio procent av kvinnorna 
kom efter studierna att huvudsakligen 
ägna sig åt fri konstnärlig verksamhet, 
jämfört med knappt femtio procent 
av männen.4 Bakom siffrorna 
döljer sig dock stora skillnader 
i verksamheternas karaktär. De 
kvinnliga konstnärerna under tidigt 
1900-tal kom i högre utsträckning än 
männen från en borgerlig bakgrund. 
De var inte uppfostrade till att ta plats 
i offentligheten och kom i mindre 
utsträckning än männen att inta 
offentliga positioner och att delta i 
utställningar.

En genre som de kvinnliga eleverna, 
i högre utsträckning än sina manliga 
kollegor, förväntades ägna sig åt var 
porträtt. Malmströms målning tycks 
peka på det. Den inte bara porträtterar 
tio personer, den handlar också om 
vad som vid tiden ansågs vara porträtt- 
och figurmåleriets grund, nämligen 
kunskaper om den mänskliga 
anatomin. En framträdande roll i 
bilden intas av ett kranium, som också 
är den enda i bilden som förefaller 
möta betraktarens blick – om än med 
tomma ögonhålor.

ArtikelförfAttAre

Jeff Werner
är professor i konstvetenskap vid 
Stockholms universitet. Han har 
bland annat publicerat: ”Blonda 
och blåögda. Vithet, svenskhet 
och visuell kultur” 
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Konst och vetenskap hade varit nära 
förbundna sedan renässansen och 
anatomiska föreläsningar ingick i 
akademiernas undervisning. Under 
det sena 1700-talet började man 
intressera sig för skallens form, 
och kopplade olika kranieformer 
till olika människoraser. Viktiga är 
Petrus Campers föreläsningar om 
hur olika raser kännetecknades av 
olika ansiktsvinklar (1770). Även 
om Camper själv främst tänkte 
sina iakttagelser som en hjälp för 
porträttmålare fick de med tiden 
avgörande inflytande på rasistiska 
ideologier eftersom hans teckningar 
visar på en likhet mellan den svarta 
rasens sluttande ansiktsvinkel och 
apor.

Curman håller ett ben framför kraniet. 
Det kan se lite komiskt ut, som om 
han knackade på skallbenet, men 
förmodligen illustrerar han just dess 
ansiktsvinkel, den raka linjen från 
pannan ner till hakan, ett tecken 
på att det tillhör den vita, nordiska 
rasen.5 Detta syns måhända tydligare 
på kraniet som är placerat på bordet 
bakom ryggen på professorn, och som 
är avbildat i profil. Det sistnämnda 
kraniet har också sin pendang i 

teckningen på den svarta tavlan 
strax till höger om Curmans hjässa. 
Sistnämnda kan vara lite svårt att se på 
reproduktion (sanningen är att jag inte 
noterade den förrän Fredrik Svanberg 
på Historiska Museet i Stockholm 
gjorde mig uppmärksam på den).6

Curman var själv en rätt duktig 
konstnär. Han hade studerat på 
Konstakademien 1856-60, och tycks 
främst ha praktiserat teckning och 
skulptur, men kom också att ägna sig 
tidens nymodighet: fotokonsten. Det 
finns mängder av fotografier bevarade 
av hans hand, inte minst landskap, 
men det som är mest intressant i detta 
sammanhang är hans verksamhet 
som medicinsk fotograf på Karolinska 
institutet i början av 1860-talet. Där 
fotograferade han patienter med 
olika sjukdomar och missbildningar, 
medicinska preparat och kranier. Hans 
assistent var Gustaf Retzius.7

1864 tillträdde Curman tjänsten 
som professor i plastisk anatomi 
vid Konstakademien, som gick ut 
på att lära ut anatomins grunder 
till eleverna. Det var en tjänst 
som före honom hade innehafts 
av Gustaf von Düben och Anders 

Retzius, Gustaf Retzius far. Far och 
son Retzius är centrala för rasläran 
och skallmätningarnas utveckling 
internationellt, något som kräver en 
liten utläggning om rastänkandets 
historia.

Den tidiga rasforskningen, med Carl 
von Linné (1707-1778) och Johann 
Friedrich Blumenbach (1752-1840) 
som betydelsefulla företrädare, byggde 
upp klassifikationssystem som utgick 
från geografi. Olika människoraser 
ansågs ha sin hemhörighet på 
olika kontinenter och vara klart 
avgränsande från varandra. Den vita 
rasen (kaukasier, enligt Blumenbach) 
hörde hemma i Europa, den svarta i 
Afrika, den gula i Asien, den bruna i 
Oceanien och Sydostasien, och den 
röda i Amerika. Slagkraften i att tänka 
raser i tydliga färgkategorier var stor 
och dominerar tänkandet än idag.

Rasindelningen av världens folk 
kopplades under 1800-talet samman 
med Campers studier av kranier. 
Härigenom blev rasläran också 
tillämpbar på arkeologiskt material, 
där ögon-, hår- och hudfärg inte 
längre var avläsbart. Den svenske 
arkeologen Sven Nilsson (1787-1883) 

Relationen mellan 
Curman och 
kraniet han håller 
i sin hand, och de 
andra mänskliga 
kvarlevorna i 
bakgrunden, är 
således också 
en fråga om 
klassrelationer.

“
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ansåg sig utifrån kranier kunna 
slå fast att Europas ursprungliga, 
rundskalliga, nomadiska jägarfolk 
trängts undan av ovalskalliga 
jordbrukare under stenåldern. Denna 
så kallade storutbredningsteori 
inspirerade Anders Retzius (1796-
1860), professorn i anatomin och 
fysiologi vid Karolinska institutet, 
att utveckla ett klassificeringssystem 
för kranier där de indelades i långa 
(dolicefekal) och runda (brakycefala) 
skallar, samt i utskjutande (prognata) 
eller räta (orthognata) käkpartier. De 
rasrena svenskarna var dolicefekala 
och orthognata. Genom de alltmer 
finfördelade klassificeringarna kom 
enhetligheten i den vita europeiska, 
och svenska, befolkningen att brytas 
upp. 

På målningen är Curman avbildad i 
perfekt profil, något som är tämligen 
ovanligt i oljemålningar. Det vanliga 
är att välja trekvartsprofil eller frontal 
avbildning i representationsporträtt. 
Men genom profilställningen 
synliggörs Curmans perfekta 
skallform, som är ovanligt väl 
synlig eftersom han är ganska 
tunnhårig. Genom att jämföra med 
kritteckningarna ovanför hans huvud 
kan betraktaren se att han uppfyller 
Retzius kriterier för att vara en 
dolikocefal orthognat – en äkta svensk.

Men, och här flätas ras och klass 

samman, egentligen behövde dåtidens 
betraktare inte detaljstudera hans 
skalle för att vara säker på att Curman 
tillhörde en överlägsen ras. Den kom 
av hans höga position i samhället. 
Den etablerade synen vid tiden var att 
Sverige visserligen var synnerligen 
rasmässigt homogent, men att 
befolkningen var långt ifrån oblandad. 
Mest renrasig var överklassen och 
därefter bondeklassen. Arbetare, för 
att inte tala om tiggare och trashankar, 
uppvisade mer blandad härstamning. 

Störst betydelse för hur rastänkandet 
utvecklades till regelrätt rasism 
och tankar om vit överhöghet har 
Joseph Arthur de Gobineau. I Essai 
sur l’inégalité des races humaines 
(1853–1854) förklarar han stora 
civilisationers uppgång och fall med 
rasblandning. Han tänker sig att alla 
civilisationer alltid består av erövrare 
och erövrade, härskarfolk och 
besegrade folk, där det förstnämnda 
alltid är vitast. Härskarna är inte 
lika många som de underkuvade 
och som regel inte lika fruktsamma. 
Dessutom finns både attraktion och 
repulsion mellan raserna vilket på 
sikt leder till rasblandning. Varje 
civilisation bär sålunda på fröet till sin 
egen undergång, när det vita blodet 
spätts ut alltför mycket. Andra raser 
utgör sålunda ett reellt hot mot den 
västerländska civilisationen, något 
som senare nazisterna kom att ta 

fasta på. Gobineau själv var pessimist. 
Rasblandning är oundvikligt. Efter 
antiken har det inte funnits något 
oblandat vitt folk och med enkel 
statistik utifrån Bibelns tideräkning 
tycker sig Gobineau kunna visa att 
om sex till sju tusen år kommer hela 
mänskligheten att gå under till följd av 
uttunningen av det vita blodet.

Det finns enligt Gobineau tre 
huvudsakliga raser, den vita, den gula 
och den svarta. Alla stora civilisationer 
var enligt Gobineau resultatet av 
vita erövringar: den egyptiska var 
följden av en arisk kolonisering från 
Indien liksom även den kinesiska; 
den grekiska antiken var vit och 
blomstrande tills det semitiska 
blodet tog överhanden. Det romerska 
rikets fall var också en konsekvens av 
utspädning av det vita blodet. Även 
de prekolumbianska civilisationerna 
i Syd- och Mellanamerika ansågs 
ha uppkommit genom vita folks 
erövringar under förhistorisk tid.

Härskarklassen i alla samhällen är 
vit, eller har i varje fall inblandning 
av vitt, enligt Gobineau. Hans 
rasspektrum innehåller både en 
klass- och en genusaxel. De arbetande 
klasserna är mindre vita, inte bara 
i kolonierna utan också i Europa. 
Den vita rasen är i hans ögon också 
den mest manliga, den svarta den 
mest kvinnliga.8 Synsättet tycks väl 

Härskarklassen i 
alla samhällen är 
vit, eller har i varje 
fall inblandning 
av vitt, enligt 
Gobineau. Hans 
rasspektrum 
innehåller både 
en klass- och en 
genusaxel. 

De arbetande 
klasserna är 
mindre vita, inte 
bara i kolonierna 
utan också i 
Europa. Den vita 
rasen är i hans 
ögon också den 
mest manliga, den 
svarta den mest 
kvinnliga.

“
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anpassat för att legitimera den vita 
koloniala erövringen av andra länder 
och kontinenter.

Gobineaus förklaringsmodell för 
civilisationers öden är originell men 
mötte hårt motstånd under hans 
livstid. Att Essai sur l’inégalité des 
races humaines gått till historien har 
enbart med 1900-talets reception att 
göra. Om det inte varit för rasbiologer 
som svenske Herman Lundborg och 
den tyska nazismen, hade den franske 
greven sannolikt fallit i glömska.

De fattigas kroppar

1800-talets insamling av mänskliga 
kvarlevor till anatomiska samlingar 
i Sverige har blivit föremål för 
förnyat intresse under senare 
år. Mest uppmärksamhet har 
ägnats skelett som samlats in från 
”främmande” kulturer, inte sällan 
genom gravplundringar. Frågor 
om huruvida, under vilka former 
och till vem dessa ska återlämnas, 
har väckt internationellt intresse. 
Mindre uppmärksammat är att 
den överväldigande delen av de 
mänskliga kvarlevorna på de tidigare 
anatomiska instituten och museerna 
kommer från de fattigaste lagren av 
den svenska befolkningen. Det är 
de jordiska resterna av samhällets 
olycksbarn: fattighjon, brottslingar 
och självmördare. Fredrik Svanberg 
noterar att i de anatomiska 
samlingarna saknas kvarlevor av dem 
som såg sig som skapelsens krona. 
Insamlandet av kroppar handlade 
uteslutande om ”de andra”: om 
andra folkslag, om avvikare och om 
fattiga. Genom en ny förordning 
1880 kunde alla lik från Stockholms 
arbets- och försörjningsinrättningar 
och fängelser, där släktingar saknade 
medel för begravning, bli föremål 
för dissektion. De flesta dissekerade 
kropparna fram till 1930-talet kom 
också från dessa inrättningar. Vem 
som blev dissekerad i syfte att hjälpa 
vetenskapen var sålunda en fråga om 
klass. Detta sågs som ett sätt för de 
döda att betala tillbaka en skuld till 
samhället.9

Även Konstakademiens elever deltog 
i dissektioner, en eller två gånger 
per år, först på Karolinska institutet 
men från 1897 i Konstakademiens 

nya lokaler där ett särskilt rum hade 
iordningsställts, inklusive en hiss som 
förde upp kropparna från källaren.10 
Kropparna skulle sedan begravas, men 
det verkar som att åtminstone vid de 
stora intuitionerna som Karolinska 
institutet, Uppsala universitet och 
Lunds universitet, sparades delar 
av dem som preparat. Individer 
förvandlades härigenom till divider, 
och kunde även sättas samman till 
”nya kroppar”, ett slags kompositer.11 I 
denna process fråntogs de sina namn, 
sin historia. De fattigas kroppar blev 
åskådningsobjekt i överklassens 
händer, som skallen i Carl Curmans 
hand.

Relationen mellan Curman och 
kraniet han håller i sin hand, och 
de andra mänskliga kvarlevorna i 
bakgrunden, är således också en fråga 
om klassrelationer. En fråga om vem 
som har rätt, eller kan ta sig rätt, att 
bestämma över andras kroppar, under 
personernas livstid men också efter 
deras död. Samtidigt framstår faktiskt 
kraniet som ett ideal, ett exempel 
på ett dolikocefalt och orthognat 
människa av den nordiska rasen. 
Härigenom öppnar sig skuggan av en 
osäkerhet i bilden, förmodligen helt 
utan konstnärens avsikt. Är verkligen 
alla personer på bilden representanter 
för det resliga, långskalliga, vita, 
blonda och blåögda folk som, enligt 
dåtidens forskning, bebott Sverige 

sedan istiden?

Idén om långskallighet och rak 
ansiktsvinkel som ett tecken för 
den vita rasen kom under slutet 
av 1800-talet att sprida sig långt 
utanför antropologin och konsten. 
Skillnaderna kom att legitimera 
kolonialismens härjningar, inte 
minst i Afrika. Den vita rasen ansågs 
inte bara vara den vackraste, utan 
också den mest intellektuellt och 
moraliskt högtstående. Det ansågs 
ligga i hela mänsklighetens intresse 
att de europeiska kolonialmakterna 
lade under sig världen. Endast så 
kunde modernisering och framsteg 
uppnås. Håkan Blomqvist har visat 
hur dessa vithetsnormer tidigt 
etablerade sig även inom den svenska 
arbetarrörelsen.12 Men medan 
utpekandet av de andra var entydigt, 
har vitheten varit mer undflyende.

Vem som passerar som vit bestäms 
lokalt, som utslag av lokala 
maktförhållanden. För de svenskar 
som, samtidigt som Malmström 
porträtterade Curman, emigrerade till 
Amerika kom det nog som en chock att 
de inte självklart betraktades som vita 
(eller lika vita som den anglosaxiska 
befolkningen). För frågan om vithet 
är inte endast, och ofta inte ens 
främst, en fråga om hudfärg. Det är 
en fråga om makthierarkier mellan 
olika grupper, där de senast anlända 

immigranterna oftast hamnar längt 
ner. Detta kan exemplifieras med 
skogshuggaren Horace Glenn som 
1901 skriver hem till sina föräldrar 
från skogarna i norra Minnesota: 
”9/10th of the men are Roundheads 
& the most disgusting, dirty, lousy 
reprobates that I ever saw … There 
are probably 15 white men here 
to 60 Swedes …”13 Att idéer om 
rundskallar är en självklar referens 
i ett brev skrivet av en amerikansk 
skogsarbetare vittnar om hur utbrett 
rastänkandet var vid sekelskiftet 1900.

I dagens officiella myndighetssverige 
används inte längre några 
raskategorier. Ändå vittnar de senaste 
årens avslöjanden om polisens rom-
register och Reva-kampanjer om att 
föreställningar som ytterst grundas 
i rastänkande fortfarande är vid 
liv. Detta vittnar även vardagliga 
och till synes oskyldiga frågor som 
”varifrån kommer du egentligen?” 
om. Eller när SVT rapporterade 
från terroristattacken i Trollhättan 
att grundskolan Kronan hade ”få 
svenska barn”. Den outtalade normen 
i 2000-talets Sverige är liksom på 
1800-talet att en ”äkta” svensk är 
vit. Visserligen skulle väl idag bara 
de mest uttalade rasisterna kunna 
använda uttryck som rundskalle, men 
samma underliggande rastänkande är 
verksamt i frekvent använda begrepp 
som babbe, blatte och svartskalle. <<
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