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Inledning 

 
Första gången jag såg verket Sonja var på Neue Nationalgalerie i Berlin under våren 2010 och 

jag fastnade för motivet direkt. Det var något tilldragande och mystiskt över kvinnan och 

hennes stora mörka ögon som tittar rak ut från verket. Det som framför allt fångade min 

uppmärksamhet var hur androgyn och pojkaktig hon var, trots all sin kvinnlighet. Jag blev 

oerhört fascinerad över att en kvinna med sådana ansiktsdrag och en sådan frihet som 

konstnären gett henne i verket avbildats under en tid som, trodde jag, var starkt bunden till 

könsroller och traditioner. Jag kom att tänka på Judith Butlers teorier om att 

könskonstruktioner är uppfunna av människan men att konstnärer på olika sätt kan hjälpa till 

att bryta ner och förändra dessa genom sina verk och trodde här att jag hade ett uppenbart fall. 

Dock visade det sig när jag började göra efterforskningar att mina förutfattade meningar var 

helt fel, det tyska samhället höll nämligen på att genomgå stora förändringar under 1920-talet, 

den tid då verket målades, och att kvinnan på bilden hade kort hår och såg maskulin ut var 

inte något ovanligt för sin tid. Jag fascinerades inte mindre av verket för det, tvärt om väcktes 

snarare en stor nyfikenhet för hur livet i Berlin kunde se ut för en kvinna under denna tid. 

Därför har jag nu skrivit en uppsats som behandlar verket Sonja, så väl som hur kvinnors 

situation såg ut i Berlin under Weimartiden och längre fram i uppsatsen diskuteras verket kort 

utifrån Judith Butlers genusperspektiv.  

 

Presentation och avgränsning av undersökningsobjektet  

Undersökningen som gjorts är baserad på målningen Sonja, vilken är målad 1928 av den tyska 

konstnären Christian Schad (1894–1982). Verket finns på Neue Nationalgalerie i Berlin och 

är en del av utställningen Modern Times (2010-03-12 till 2011-10-03). I uppsatsen kommer 

nämnda verk att behandlas i förhållande till hur kvinnors situation var i Berlin under den tid 

då verket skapades. Med andra ord är detta en interdisciplinär uppsats som knyter samman 

konstvetenskap med historia.  

Då omfattningen för uppsatsen är kraftigt begränsad finns det i kapitel två under 

rubriken ”Historisk kontext” inte plats till att göra en djupanalys av det tyska samhället, därför 

kommer den delen av uppsatsen att fokusera på hur kvinnors situation såg ut och hur 

situationen under denna tid kom att förändras. Det är alltså inte tal om att göra ett slags 

rekonstruktion av hur ett typiskt kvinnoliv kunde se ut under Weimartiden, utan ett försök att 
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fånga upp strömningar och tankar som rörde kvinnan, och då framför allt den ”Nya Kvinnan” 

och hennes ställning i samhället.1 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en beskrivning och tolking av verket Sonja för att sedan 

genom att sätta in det i en historisk kontext se hur det förhåller sig till det samhälle i vilket det 

uppkom. Den främsta grunden till att just denna målning valts är baserad på eget intresse, jag 

vill lära mig mer om verket och den tid i vilken den var producerad. Kvinnan på bilden och 

det sätt hon blivit avbildad på är något som var unikt för den period och plats som verket 

målades och detta gör verket tids- så väl som platsspecifikt. Skälet till att jag valt att behandla 

just detta verk är att jag blev väldigt fascinerad av motivet första gången jag såg det och detta 

skäl är något som diskuteras närmre längre fram i uppsatsen. Kvinnors situation i större städer 

som Berlin var under 1920-talet i stor förändring och detta är något som intresserar mig och 

verket är enligt mig ett intressant exempel på hur denna förändring kan ha tagit sig uttryck. 

Analysen behandlar framför allt vilka betydelser som kan finnas i verket och hur det kan ha 

kommenterat sin samtid. 

 

Metod och teori 

I kapitel ett brukades främst en beskrivande och analyserande metod av originalverket och 

utifrån detta diskuteras senare verkets förhållande till sin samtid, det vill säga, en tid där den 

Nya Kvinnan hamnar i fokus. Grunden till att jag har valt att ha med den historiska kontexten 

beror på att verket målades i ett samhälle som genomgick stora förändringar och bröt med 

gamla traditioner, något som man kan se i verket om man känner till dessa traditionsbrott. 

Verket analyseras till viss del med utgångspunkt i Judith Butlers idéer om kön och 

könsordningar som konstruktioner. Anledningen till att denna teori valts har sin grund i att 

tiden då verket skapades var tumultartad sett från ett könsrollsperspektiv, vilket gör det 

intressant att diskutera just hur dessa könsroller skapar identiteter men även verkets 

inneboende kvaliteter var avgörande vid val av teori.  

 

                                                 
1 Begreppet Ny Kvinna (eller New Woman som det hette från början) är en term som började användas om 
moderna kvinnor i Berlin under mitten an 1920-talet. Att det från början var ett engelskt begrepp beror på att 
man tyckte att de moderna tyska kvinnorna i sin stil påminde mycket om amerikanskor. Denna New Woman 
förknippades med sexuell frihet och en nyfunnen frihet på arbetsmarknaden. I uppsatsen kommer jag hänvisa till 
dessa kvinnor med begreppet Nya Kvinnor.  
Richard W. McCormick, Gender and Sexuality in Weimar Modernity: Film, Literature and “New Objectivity”. 
New York: Palgrave 2001, s. 2. 
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Definitioner av begrepp 

”Neue Sachlichkeit” är bland annat beteckningen på en konstriktning som uppkom i Tyskland 

under 1920-talet och den har setts som ett slags reaktion på expressionismen och dess 

uttryckssätt men även som reaktion mot första världskriget och dess fasor.2 Rörelsen har bara 

funnits i Tyskland och har därför inte någon svensk översättning, men på engelska kallas den 

för ”New Objectivity” eller ”New Sobriety”.3 Neue Sachlichkeit var inte något som 

uteslutande rörde konsten utan genomsyrade hela det tyska samhället. Både inom de 

kulturella, politiska och sociala sfärerna strävade man mot saklighet och objektivitet. Då Neue 

Sachlichkeit är rörelsens originalnamn kommer jag att hänvisa till det vidare i uppsatsen. Mer 

om Neue Sachlichkeit som just koncept finns att läsa i Culture and Society in the Weimar 

Republic.4 

 

Tidigare forskning 

Litteratur som behandlar Neue Sachlichkeit, konstriktningen som Christian Schad var en del 

av, finns det relativt gott om. Dock behandlar denna litteratur framför allt Otto Dix och 

George Grosz, de mest kända konstnärerna inom denna tyska konstriktning. Om just Schad 

finns det inte så mycket skrivet, fast mycket litteratur som behandlar Neue Sachlichkeit 

skriver att han är en av de viktigaste inom rörelsen. Vad detta kan bero på lämnas här osagt. 

Emellertid finns det lite information att finna om honom, och då framför allt i 

utställningskataloger. I utställningskatalogen Glitter and Doom av Sabine Rewald, Ian 

Buruma och Matthias Eberle diskuteras många porträttmålningar av Schad (så även Sonja) i 

förhållande till andra porträtt och konstnärer som var aktiva inom Neue Sachlichkeit.5 Här 

behandlas kort var Schad hämtade inspiration och vad som influerade honom i hans 

konstnärskap.  

En bok som behandlar de tyska kvinnornas situation och den förändring som skedde 

under 1920-talet är Gender and Sexuality in Weimar Modernity: Film, Literature and “New 

Objectivity” som skrivits av Richard W. McCormick.6 Bokens huvudsakliga tema behandlar 

                                                 
2 Sabine Rewald, Ian Buruma, Matthias Eberle, Glitter and Doom: German Portraits from the 1920’s. New 
York: Metropolitan Museum of Art 2006, s. 5. 
3 Benjamin H.D Buchloh, ”Curator Gustav F. Hartlaub organizes the first exhibition of Neue Sachlichkeit 
painting at the Kunsthalle, Mannheim: a variation of the international tendencies of the rappel à l’orde, this new 
“magic realism” signals the end of Expressionism and Dada practices in Germany”, i: Foster, Hal. red., Art Since 
1900. London: The Thames and Hudson 2007, s. 202. 
4 Josh Hermand, ”Unity within diversity? The history of the Concept ‘Neue Sachlichkeit’”, i: Bullivant, Keith. 
red., Culture and Society in the Weimar Republic. Manchester: Manchester University Press 1977, s. 167. 
5 Rewald, Buruma, Eberle, a.a. 
6 McCormick, a.a. 
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hur kvinnor framställdes inom film och litteratur under den tyska mellankrigstiden men har 

varit till stor nytta under arbetets gång då den ger en bra inblick i hur kvinnans situation var 

under denna tid.  

En annan bok som också varit av intresse under arbetet är The Modern Woman 

Revisited: Paris Between the Wars för vilken Whitney Chadwick och Tirza True Latimer är 

redaktörer.7 De behandlar på ett intressant sätt hur den Nya Kvinnan uppkom och började ta 

plats i europeiska storstäder och de diskuterar också kvinnan som konstnär och som motiv i 

dåtidens konst. Som titeln på boken påpekar så handlar det främst om kvinnans situation i 

Paris men vissa delar av det som skrivs går också att applicera på Berlin då utvecklingen i de 

båda städerna var relativt likartad. 

Teorin som används i uppsatsen har sin utgång i Judith Butlers bok Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity.8 I boken diskuterar Butler främst utifrån egna tankar 

och idéer men använder sig också av bland andra Lacan, Freud och Kristeva för att utifrån 

dem få stöd för sina argument men framför allt för att använda dem och deras teorier som 

bollplank för att visa på brister som hon anser att deras argument har när de behandlar genus. 

Alla avsnitt, argument och idéer i boken grundar sig i Butlers tro på att könsuppdelningen är 

konstruerad av människan och att det inte finns något naturligt i den. Hon är feminist, men 

motsätter sig feminister som vill dela in världen i män och kvinnor eftersom det då bara skulle 

finnas två ”sorters” människor i världen och dessa skulle vara binär motsatser. I stället hävdar 

hon att genus, kön och rollerna dessa för med sig är kulturellt skapade av människan och kan 

därför variera mellan olika tider och platser. 

 

Bakgrundsfakta 

Christian Schad föddes 1894 i Tyskland. Han var under sin tidiga karriär verksam inom 

Dadaismen och var en av dess grundare i Zurich där han befann sig för att inte behöva slåss i 

första världskriget. Efter krigets slut åkte han till Rom och Neapel och kom där till att studera 

renässansmästare som Raffaello Sanzio da Urbino (mer känd som Rafael) och Antonio del 

Pollaiuolo, vilka han blev influerad av.9  

Konstnärer inom Neue Sachlichkeit brukar delas upp i två grupper: verister (som var 

på den politiska vänsterkanten) och klassicister eller konservativa (som var på högerkanten).10 

                                                 
7 Whitney Chadwick, Tirza True Latimer, The Modern Woman Revisited: Paris Between the Wars. London: 
Rutgers University Press 2003. 
8 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge 1999. 
9 http://www.raster.art.pl/schad/ Hämtad: 2011-01-08. Publicerad av: Michael Kaczynski, 2000-03-11. 
10 Hermand, a.a., s. 167. 
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Schad själv var verist och namnet är, enligt Buchloh, ett annat ord för realism. Utmärkande 

för Neue Sachlichkeit och dess konstnärer var att de återgick till ett figurativt måleri och tog 

avstånd från expressionismen som hade varit dominerande under många år.11 Medan 

expressionismen hade givit uttryck åt ett slags utopi så ville man inom Neue Sachlichkeit visa 

ett så kliniskt och verklighetstroget måleri som möjligt. När samhället genomgick radikala 

förändringar inom politiken så väl som i det privata livet ville man inom konsten vara så 

direkt och okomplicerad som det bara gick.12  

 

Disposition 

Först i kapitel ett, ”Bildbeskrivning”, görs just en sådan av verket där även en inledande 

personlig tolkning äger rum. I kapitel två, ”Historisk kontext”, behandlas det historiska 

sammanhang i vilken verket uppkom och specifikt hur kvinnors situation såg ut. Först görs en 

väldigt kort summering av hur det allmänna läget var i Weimarrepubliken efter första 

världskriget sen följer kvinnornas situation mer ingående med fokus på den Nya Kvinnan. I 

det tredje kapitlet, ”Teori”, förklaras Judith Butlers tankar om konstruerade kön- och 

genusidentiteter. Efter det följer en kort utredning om Neue Sachlichkeit. Det fjärde kapitlet, 

”Bildanalys”, behandlar verket i förhållande till så väl den historiska kontexten som Judith 

Butlers genusteori. Här fortsätter alltså den personliga tolkningen med utgångspunkt i teorin 

om konstruerade genus. Efter detta förs i kapitel fem en ”Konkluderande diskussion” och 

därefter kommer en ”Sammanfattning” som behandlar uppsatsens huvuddrag. Sist återfinns en 

”Bild”- respektive ”Källförteckning”. 

                                                 
11 Buchloh, a.a., s. 202. 
12 Irit Rogoff, ”Modern German art”, i: Eva Kolinsky, Wilfried van der Will. red., The Cambridge Companion 
to: Modern German Culture. Cambridge: Cambridge University Press 2000, s. 267. 
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Kapitel 1- Bildbeskrivning 

 
Sonja målades 1928 och det material som använts är oljefärg på duk. Målningen är 60 cm 

bred och 90 cm hög och hänger som tidigare nämnts på Neue Nationalgalerie i Berlin sedan 

1997.13 Rummet som målningen hänger i är stort och har stora fönster där dagsljus kan nå in, 

men även artificiellt ljus från lampor hjälper till att lysa upp verket. Tyvärr speglas lampornas 

ljus i målningen och man måste stå nära inpå den för att inte se lampornas reflektioner vilket 

gör det svårt att få ett ordentligt helhetsintryck av verket.  

De dominerande färgerna i verket är svart, grått och vitt. Färgerna i verket är jämnt 

påstrukna, så jämnt att det nästan är omöjligt att urskilja penseldragen och bortsett från att 

dukens struktur är tydlig när man undersöker verket på nära håll så är verkets yta i det 

närmaste helt slät. Konstverket är i gott skick och färgerna är, fastän dova och mörka, klara 

och tydliga i sitt uttryck. Oljefärger kan ändra nyans och ton under årens lopp men om detta 

börjat ske än, kan jag inte avgöra då jag tittar på verket.  

Bilden föreställer ett porträtt av en kvinna som sitter med kroppen snett vänd med 

höger axel mot betraktaren. Till höger och vänster bakom henne sitter två män. Man får bara 

se delar av männen, deras högra respektive vänstra sida och en bit av deras respektive 

huvuden. Av huvudet är bara deras högra respektive vänstra öra synligt, man ser alltså inte 

deras ansikten. Kvinnan, som av de tre individerna sitter närmast betraktaren, har kort mörkt 

hår med en stor lock som faller ner i pannan och stora mörka ögon som under välplockade 

ögonbryn tittar rakt fram mot betraktaren. Fast ögonen blickar rak fram på den som står 

framför verket går det inte att möta hennes blick. Ögonen verkar fästa på något som ligger 

långt bakom betraktaren, som om hon tittar igenom den som tittar på henne. Under ögonen 

har hon markerade mörka ringar vilket vanligtvis tyder på trötthet och utmattning.  

Kvinnan som är det huvudsakliga motivet i bilden har stora, rödmålade läppar och 

hennes kinder ser ut att vara sminkade med rouge. Hennes ansikte ser väldigt mörkt ut, inte 

vid en första anblick då man bara brukar ta in de stora dragen av ett verk, men när man 

undersöker målningen närmare ser man mörka skuggor vid hennes käklinje. Detta förde mina 

tankar till skäggväxt, vilket ökar intrycket om att det är en till utseendet väldigt manlig 

kvinna. Dock råder det ingen tvekan om att centralgestalten är just kvinna: hon har en svart, 

på sina ställen genomskinlig, klänning på sig och på sin vänstra axel har hon fäst en blekrosa 

blomma. Att Schad målat henne i, den på sina ställen, väldigt tunna klänningen kan vara ett 

                                                 
13 Då införskaffades den med hjälp av Friends of the Nationalgalerie. 
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sätt för honom att bevisa sin konstnärliga skicklighet, då det är betraktat som svårt att göra 

detta. Klänningen är relativt kort, vilket man ser då kvinnan sitter med benen i kors bredvid 

bordet i stället för med benen under det. Detta ger henne ett tillfälle att visa strumpbyxorna 

som hon har på sig. Man ser att det är ett par strumpbyxor då de veckar sig vid hennes högra 

knäveck. På bordet lutar hon sin högra arm och i handen håller hon en cigarett i ett 

munstycke. Munstycket håller hon på ett distinkt kvinnligt sätt med lillfingret pekande utåt. 

Kanske är detta ett sätt att visa hennes välmanikyrerade naglar på, något som inte skulle synts 

om kvinnan hållit i munstycket ordentligt med alla fingrar. På bordet framför henne ligger ett 

läppstift i sitt fodral, en puderdosa och ett paket Camelcigaretter.  

Något som uppenbarade sig för mig efter att ha betraktat verket under en tid är att 

kvinnans högra ben, som hon har korsat över det vänstra, ser ut att vara i helt fel proportioner 

jämfört med resten av hennes kropp. Låret är, sett till tjockleken, nästan lika stort som hennes 

överarmar, något som jag finner väldigt märkligt men att Schad här skulle gjort ett misstag är 

inte särskilt troligt. Antagligen valde han att avbilda benet så för att det skulle följa stilen som 

resten av målningen har, något som diskuteras mer nedan. 

Bakom kvinnan står en champangekylare på ett bord och bredvid bordet står en tom 

stol. Ur kylaren på bordet sticker toppen på en flaska champagne upp. Vem champagnen 

tillhör vet man inte och på borden syns inga glas som kan avslöja det. Snett bakom detta bord 

sitter en av de två männen som har på sig en vit skjorta och svart kostym och man kan även 

ana en svart fluga. Han ser av bilden att döma ut att vara kraftig och hans huvud är skalligt. 

Mannens öra ser väldigt speciellt ut och det är tack vare detta som man har kunnat identifiera 

honom som Max Hermann-Neisse, en poet och författare som var aktiv och välkänd i Berlins 

litterära kretsar under slutet av 1920-talet.14 Den andra mannen på andra sidan om kvinnan 

har svarta byxor, vit skjorta med en svart fluga och en röd rökrock. Exakt vad mannen gör är 

svårt att se, antingen så sitter han bara med benen i kors vid ett bord eller så sitter han vid ett 

svart piano och spelar på det. Antagligen stämmer det första då han har identifierats som Felix 

Bryk, en journalist och vän till konstnären.15 Det var han som introducerade Schad för 

kvinnan i verket.16 Att Bryk har en rökrock på sig ute i offentligheten är ett tecken på att 

tiderna, och klädmodet och dess regler med dessa, var under förändring. Förr använde sig män 

av rökrocken då de gick iväg för att röka och tog sedan av sig den igen när de gick tillbaka till 

kvinnorna, detta för att kvinnorna inte skulle bli besvärade av röklukten som satt sig i 
                                                 
14 Rewald, Burma, Eberle, a.a., s. 129-130. 
15 http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/glitterdoom/gad_16.htm Hämtad: 2010-11-16. Publicerad 
av: Shelley Esaak, 2006. 
16 Rewald, Burma, Eberle, a.a., s. 146. 
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plagget.17 Då kvinnorna å andra sidan började röka i de offentliga salongerna behövde 

männen i sin tur inte längre ha speciella kläder på sig när de rökte. Att Schad valt att avbilda 

Bryk i en rökrock kan alltså vara ett sätt för honom att visa på förnyelse och modernitet inom 

samhället.  

Bakom kvinnan och Bryk syns golvet som har en kall brun färg och bakom Bryk och 

Hermann-Neisse syns i sin tur en vägg som ser ut att vara väldigt nära inpå de båda. Väggen 

är gråaktig med ett mörkgrått mönster som påminner om vassblad. Väggens närhet till de båda 

männen bidrar till att skapa en känsla av klaustrofobi i bilden. Som betraktare kan man 

uppfatta det som att de tre personerna, och framförallt kvinnan, trycks mot bildplanet. Något 

som bidrar till att förstärka detta intryck av att kvinnan på något sätt är intvingad på en liten 

yta är det faktum att hon sitter mellan de två halvt avbildade männen. De två figurerna hjälper 

till att skapa en ram i verket vilket, som nämnt, gör att kvinnan känns instängd.  

Fastän det finns djup och perspektiv i målningen är det ett verk vars platthet är 

påtaglig och något som förhöjer den känslan är de skarpa, mörka konturerna som finns runt 

alla ting och personer i verket. Ytterligare tecken på denna upplevda platthet är de tre 

personernas kläder. Högra ärmen på kvinnans klänning och sättet på vilket den avbildar sig 

mot duken bakom, så väl som sättet den veckar sig på ser inte det minsta verkligt ut. Trots att 

man som betraktare förstår att kvinnans arm och duken inte nuddar vid varandra ser det ut just 

så, som om armen ligger mot duken. Vidare ser de båda männens kläder ytterst stiliserade ut. 

Precis som fallet är med ärmen och duken förstår betraktaren att männen har ett slags jackor 

på sig men när man studerar verket noggrannare ser jackorna snarare ut som abstrakta färgfält 

än som riktiga klädesplagg. Det sätt som Schad har valt att behandla sina motiv på ger verket 

ett artificiellt och platt uttryck och det abstrakta sätt på vilket han har valt att avbilda plaggen 

hjälper till att skapa en känsla av modernitet i verket så väl som det betonar att det inte är 

graden av realism som är det viktigaste med målningen. Moderniteten, plattheten och den 

känsla dessa två skapar är det som hamnar i fokus.  

Det är för denna platthets skull som jag tror att Schad har valt att offra kvinnans 

tidigare berörda lårs riktiga proportioner. Realismen i bilden är alltså inte det viktigaste, fokus 

ligger i stället på att förmedla en känsla och för mig är det som tidigare nämnt intrycket av 

modernitet som är mest påtagligt. Förutom i kläderna kan moderniteten också synas i hur 

Schad har valt att beskära bilden. Precis som om bilden varit tagen med en kamera kan man 

inte se hela scenen som utspelar sig, de båda männens kroppar är bara dels med i verket och 

                                                 
17 Berhard Roetzel, Gentlemannen. Köln: Könemann 2004, s. 328. 
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även kvinnan har fått en del av sin högerarm borttagen till förmån för den moderna, 

fotografiska beskäringen. Det är som om konstnären i sin målning har låtit en sorts realism ta 

ett steg tillbaka för att släppa fram en annan. Det realistiska avbildandet av ting och 

människor går förlorat till förmån för verkets komposition, en komposition som genom sitt 

platta uttryck så väl som sin beskäring, som så tydligt refererar till det moderna fotografiet, i 

sin tur betonar modernitet. När verkets platthet/ytlighet efter en stunds betraktande 

uppenbarar sig för mig tycker jag mig nämligen kunna läsa den som ett slags tolkning till hur 

förhållandena i Berlin såg ut under den tid då verket tillkom. På detta sätt läser jag verket som 

en spegel till hur Schad såg samhället. Realismen i Sonja ligger alltså inte i hur Schad har valt 

att avbilda tingen utan snarare hur han fångat den sinnesstämning som härskade i Berlin under 

denna tid. Detta är något som kommer att diskuteras mer längre fram i uppsatsen, i kapitel 4.  

Verkets namn är, som bekant vid det här laget, Sonja men om detta är den 

porträtterade kvinnans namn eller ej vet man inte. Det enda man säkert vet om kvinnan i 

porträttet var att hon var en sekreterare som brukade frekventera Romanisches Café, ett café i 

Berlin dit poeter, konstnärer och andra intellektuella brukade gå för att diskutera litteratur, 

konst och aktuella händelser. Det är på detta café som Schad valt att placera henne i sitt verk, 

dock var det inte där han målade henne, det skedde i hans ateljé. Det kan mycket väl vara så 

att verket har fått sin titel eftersom den porträtterade kvinnans namn var Sonja men titeln kan 

även hänvisa till en karaktär i Dostojevskijromanen Brott och Straff som publicerades för 

första gången 1866.18 Sonja är i romanen en karaktär som kan anses vara en fallen kvinna och 

efter det att romanen blivit känd i Tyskland blev det där vanligt att just kalla fallna kvinnor för 

Sonja.19 Om det skulle vara så att verket fått sitt namn efter en romankaraktär som 

symboliserar kvinnor som inte följt samhällets ramar skulle det i sig inte vara särskilt 

förvånande då kvinnan på bilden ser ut som en Ny Kvinna, någon som brutit med det gamla 

samhällets normer och går sin egen väg, som tjänar egna pengar och spenderar dessa hur hon 

vill. Just kvinnorna i Berlin och hur deras situation kom att förändras under 1920-talet är 

något som nästa kapitel kommer att behandla. 

                                                 
18 Fjodor Dostojevskij, Brott och Straff, 1866.  
19 Rewald, Buruma, Eberle, a.a., s. 148. 
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Kapitel 2- Historisk kontext 
 
Under åren 1919 till 1933 var Tyskland kallad Weimarrepubliken. Republiken fick sitt namn 

efter den stad där man beslutade om att landet, efter det att kejsardömet gått i graven efter 

första världskrigets slut, skulle vara en republik vilket skedde i juli 1919. Att man höll ett 

sådant viktigt möte i den lilla staden Weimar och inte i huvudstaden Berlin berodde på att de 

styrande krafterna var rädda för den upproriska och revolutionära stämning som rådde där, 

framförallt bland stadens kommunistiska medborgare.20  

Den unga republiken var till en början tungt belastad med återuppbyggandet av städer 

och infrastruktur efter krigsslutet samtidigt som den var hårt drabbad av inflation. Inflationen 

uppkom då man tryckte en otrolig mängd sedlar för att betala skulderna som man, i 

Versaillesfördraget, belagts av de länder som vann första världskriget. Inte förrän mitten av 

årtiondet lugnade det, sett ur ekonomisk synvinkel, ner sig i republiken tack vare att 

industriproduktionen kom igång igen.21 Det var under denna tid när invånarna började få det 

bättre ställt och konsumtionen sköt i höjden som moderniseringen kunde ta fart på riktigt, och 

det var inom denna modernisering som kvinnors situation kom att förändras radikalt.  

En liten förändring hade dock gått att skönja redan innan krigsåren. 1908 fick kvinnor 

tillåtelse att studera vid universitet och under kriget kom kvinnorna ut på arbetsmarknaden då 

männen var iväg och slogs för sitt land. Detta var en ny erfarenhet för de flesta kvinnor som 

innan dess varit relativt bundna vid hemmet. När landet sen övergick till att vara en republik 

gav man många löften till kvinnorna, och fastän långt ifrån alla dessa hölls så fick kvinnorna 

mer inflytande över sitt liv och rösträtt är ett exempel på detta.22 Kvinnornas situation på 

arbetsmarknaden kom att ändras radikalt tack vare första världskriget. Många som först 

tvingats ta jobb i fabriker när deras män slogs stannade frivilligt kvar på sina platser även i 

fredstid. De som jobbade inom industriarbetet fick framför allt stå vid löpande band och sätta 

samman produkter men det uppkom även andra arbeten där kvinnorna kunde ta plats, exempel 

på dessa är sekreterare och säljarassistenter.23 

När ordningen, som ovan nämnt, hade infunnit sig i republiken började 

moderniseringen att komma igång på riktigt, och då framför allt i de större städerna som 

Berlin och München. Något som var väldigt viktig inom den moderna rörelsen var utseende 
                                                 
20 McCormick, a.a., s. 3. 
21 Howard Spodek, The World’s History, New Jersey: Pearson Prentice Hall 2006, s. 682. 
22 McCormick, a.a., s. 3. 
23 Eva Kolinsky, ”Non-German minorities, women and the emergence of civil society”, i: Kolinsky, van der 
Will. red., a.a., s. 122.  
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och det visuella. I och med den nya andan som moderniteten förde med sig gick allting 

snabbare vilket också innebar att man behövde nya sätt att kommunicera med och förstå 

varandra på. Att klä sig på ett visst sätt eller besöka vissa caféer och barer blev ett slags koder 

och ett sätt att förmedla vem man var till omvärlden. Genom att till exempel klä sig på samma 

sätt som män visade kvinnorna att de ville vara jämställda med dem. Madeleine Pelletier, en 

fransk psykiater och feminist, sa: ”Min klädedräkt säger till mannen: Jag är din jämlike. … 

Om de som har kort hår och stärkta skjortkragar har all frihet, all makt, då så! Då kommer 

även jag att ha kort hår och en stärkt skjortkrage.”24 Dock blev det inte allmänt accepterat för 

kvinnor att bära manskläder och klippa sitt hår kort över en natt. I pressen debatterades det 

friskt om huruvida kvinnor skulle få lov att bära manskläder i offentligheten och det skrevs 

också artiklar om kvinnor som valt att klippa sitt hår kort och på grund av detta skapat djupa 

splittringar i sina familjer.25 

Den nya sortens kvinna, som var frigjord, bar manskläder, klippte sitt hår kort och 

kom att dyka upp i den tyska huvudstaden vid mitten av 1920-talet, började kallas just New 

Woman, eller Ny Kvinna. Dessa kvinnor blev starkt förknippade med konsumtion och de 

ansågs ha en förkärlek för mode och masskultur. Att den Nya Kvinnan associerades med 

köpkraft är inte svårt att förstå då många använde sina kläder som ett uttryckssätt, vilket 

insinueras i citatet av Madeleine Pelletier. En annan anledning till att den moderna kvinnan 

allt mer kom att förknippas med konsumtion och mode berodde på reklamaffischer. Dessa 

reklamaffischer började dyka upp mer och mer i den urbana miljön, och talade ofta direkt till 

den moderna kvinnan, hon som kunde tjäna egna pengar, hade en egen vilja och själv kunde 

köpa det hon ville ha. Då kvinnorna började tjäna egna pengar och inte längre var beroende av 

en man på det ekonomiska planet kunde de också själv bestämma vad de skulle lägga sina 

pengar på.26  

Något kvinnorna bland annat valde att lägga sina pengar på, något som förut varit 

otänkbart, var alkohol och cigaretter. Detta beteende hade förr varit män privilegierat men nu 

när kvinnorna hade den ekonomiska möjligheten och politiska friheten ville de också ha en 

del av det som förr varit männens värld. Denna nya och friare anda som rådde i Berlin kom 

också att gälla den kvinnliga sexualiteten. En stor mängd av Berlins kvinnor hade under de 
                                                 
24 Whitney Chadwick, Tirza True Latimer, ”Becoming Modern: Gender and Sexual Identity after World War 1” 
i: Chadwick, True Latimer. red., a.a., s. 3-6. ”My costume says to the male: I am your equal. … If those who 
wear short hair and starched shirt collars have all the freedom, all the power, well then! I too will wear short hair 
and a starched shirt collar.” 
25 Mary Louise Roberts, ”Samson and Delilah Revisited: The Politics of Fashion in 1920’s France” i: Chadwick, 
True Latimer. red., a.a.,, s. 67-71. 
26 Ingrid Sharp, ”Gender Realtions in Weimar Berlin” i: Schönfeld, Cristiane. red., Practicing Modernity: 
Female Creativity in the Weimar Republic. Würzburg: Königshausen & Neumann 2006. s. 3. 
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tidigare inflationsåren tvingats sälja sin kropp för att tjäna pengar till mat och förnödenheter. 

När så landet kom ur inflationen återgick nästan alla till sina tidigare arbeten och bara ett fåtal 

fortsatte att arbeta som prostituerade. Dessa inflationsår hade dock öppnat upp dörrar för den 

moderna kvinnan och tillät en friare och mer personlig (om än inte nödvändigtvis öppen) 

sexuallitet än vad som tidigare varit socialt accepterat.27 Under dessa rådande omständigheter 

är det inte konstigt att nöje och dekadens var något man starkt förknippade med Berlin och 

just den Nya Kvinnan, något som ofta varit motiv i både konst och litteratur. 

Det är lätt att förstå varför det debatterades mycket om den Nya Kvinnans roll i 

Weimarrepublikens samhälle samt vilken plats hon hade i det. Detta var en debatt som även 

feminister gärna var en del av. Dock hade dessa feminister inte alltid ett synsätt som var till 

gagn för den Nya Kvinnan. Många av de borgerliga feministerna ansåg att moderskapet var 

det viktigaste (vilket också var den accepterade sanningen i samhället) och tyckte att den nya 

sortens kvinnor var maskuliniserade och hade en alltför utsvävande sexuallitet. Att de som såg 

maskulina ut också betedde sig på ett okvinnligt sätt fick de borgerliga feministerna medhåll i, 

ofta från den politiska högern. Från deras sida ansåg man att kvinnans frigörelse och deras 

medverkan i utbildningssystem, arbetsliv och politik var skadlig för idealfamiljen och även 

för republiken själv.28 De ville förhindra sammanbrottet och förvirringen som de ansåg kunde 

uppstå när kvinnor började klä sig, så väl som bete sig som män. Med andra ord var de 

intresserade av att könsrollerna, och hierarkin som dessa förde med sig bestod.29 En av dessa 

högerorienterade män var författaren och läkaren Gerhard Venzmer som 1930 skrev boken Ta 

en titt på dina medmänniskor!.30 I den boken delar han in kvinnor i olika klasser efter deras 

kroppsformer och beräknar efter detta hur bra de fungerar i ett äktenskap. De kvinnor som har 

en pojkaktig fysik och kantiga former är de som är minst lämpade för äktenskap eftersom de, 

enligt Venzmer, är i farlig obalans och har oberäkneliga humörsvängningar. Kvinnor med 

runda former är å andra sidan mycket lämpade för äktenskap då de är okomplicerade och 

godtrogna till sättet. Gynekologer som var verksamma under denna tid höll för det mesta med 

Venzmer och hävdade att kvinnor med manliga kroppsformer var frigida och lätt kunde få 

psykiska komplikationer eller psykoser i samband med barnafödande.31 Att åsikter som dessa, 

vilka relativt snabbt kom att anses vara vetenskaplig fakta, spreds och accepterades av många 

                                                 
27 Sharp, a.a., s. 3-4.  
28 Kolinsky, a.a., s. 122. 
29 McCormick, a.a., s. 35. 
30 Gerhard Venzmer, Sieh dir die Menschen an!, 1930. 
31 Lynne Frame, ”Gretchen, Girl, Garçonne? Weimar Science and Popular Culture in Search of the Ideal New 
Woman” i: von Ankum, Katharina. Red., Women in the Metropolis: Gender and Modernity in Weimar Culture. 
London: University of California Press 1997. s. 16. 
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i Weimarrepubliken verkar inte haft en alltför stor påverkan på hur den Nya Kvinnan i Berlin 

såg på sig själv.32  

Att man så tydligt från den politiska högern, så väl som inom borgerligheten, ville 

försöka förhindra kvinnornas nyfunna frihet och valfrihet beror på många olika saker. En av 

de större anledningarna till att man ville begränsa den moderna kvinnan, och framförallt 

hennes karriär, berodde på barnafödande. Man var rädd att om kvinnor började fokusera mer 

på sitt jobb och sitt sociala liv i stället för att vilja bilda familj så skulle den tyska 

idealfamiljens undergång snart vara ett faktum.33 Detta skulle i sin tur leda till en brist på 

barn, och om det inte föddes starka gossebarn skulle det snart inte längre finnas någon som 

kunde leda och ta hand om nationen, eller skydda den i krig om det skulle bli nödvändigt. 

Man ansåg alltså att det fanns en risk att de moderna kvinnornas frihet kunde leda till 

nationens fördärv.  

En annan anledning till att dessa kvinnor var så illa omtyckta av en stor del av den 

tyska befolkningen berodde på att de indirekt hotade mer traditionella köns- och 

identitetskoncept som fanns. De satte tankar om könsroller och dess beteenden i gungning 

vilket var mer än man kunde klara av under denna tid.34 Att kalla dessa kvinnor labila och 

otillräckliga kan alltså ha varit ett försök skrämma dem och genom denna skapade oro 

kontrollera dem och få dem att foga sig till gamla traditioner. Genom denna skrämseltaktik 

har man antagligen hoppats att kvinnorna skulle sluta bete sig på ett sätt som inte passade de 

styrande krafterna för att på detta vis rädda landet från ett barnlöst öde.  

I Berlin verkade den Nya Kvinnan inte alltför berörd eller upprörd av dessa ovan 

nämnda uttalanden och klassificeringar. Detta kan ha berott på att man ofta delade in folk i 

olika grupper i huvudstaden, så väl som i resten av landet. Detta klassificerande gjordes 

antagligen som ett sorts svar på det faktum att samhället, som tidigare nämnt, var under snabb 

förändring vid denna tid. Att gruppera folk blev på så sätt ett försök att behålla stabiliteten i 

det privata livet såväl som i nationen i stort.35 Denna klassificering kom även att spela en stor 

roll inför nazisternas intåg på den politiska arenan några år senare, då de bara behövde 

fortsätta i samma spår som man hade börjat trampa upp under Weimarrepubliken.36  
 

                                                 
32 McCormick, a.a., s. 36-37. 
33  Frame, a.a., s. 19. 
34 McCormick, a.a., s. 50-51. 
35 Frame, a.a., s. 12. 
36 McCormick, a.a., s. 36-37. 

 15



Emmy Persson 

Kapitel 3- Teori 
 
I detta kapitel görs en summering av Judith Butlers tankar och resonemang kring identiteter 

som skapas, konstrueras och omkonstrueras av könsroller och som finns att läsa i hennes bok 

Gender Trouble. Efter detta följer en kort redogörelse för Neue Sachlichkeit som konströrelse 

så att läsaren kan tillgodogöra sig denna information innan analysen som följer i nästa kapitel. 

 

Genus enligt Judith Butler 

Judith Butler argumenterar i sin bok Gender Trouble: Feminism and the Subvertion of Identity 

för att de könsroller som finns inte är naturliga utan är kulturella konstruktioner skapade av 

människan. Denna tanke var ny när Butler presenterade den. Innan hennes uttalande hade 

feminister ansett att genus (manlighet och kvinnlighet) var konstruerat men att kön (man och 

kvinna) varit skapade av naturen och förbestämda.37 Butler anser med andra ord att även den 

könsliga identiteten är konstruerad av människor och att den tar symbolisk och social form 

genom upprepning. Detta gäller även för genus och sexuallitet, de har skapats genom 

upprepning och det är genom denna upprepning som normer har uppstått i samhället. Dessa 

normer förefaller, och anses, vara normala. Genom citation och iteration tar människor till sig 

de roller som getts dem beroende på vilket kön de fötts med.38 Med andra ord menar Butler 

att män och kvinnor agerar som de gör för att de lärt sig det. Exempel på sådana inlärda 

beteenden är att pojkar ska vara högljudda och vilda medan flickor ska vara lugna och 

ansvarstagande. Som nämnt anser Butler dock att detta egentligen inte är beteenden som är 

bundna till kön utan beteenden som vi lärt oss av samhället. Hon hävdar alltså att genus inte 

är vem du är, utan snarare vad du gör och hur du agerar. Dessa genus som vi som människor 

identifierar oss med är konstruerade genom föreställande upprepningar.  

Det ska dock tilläggas att genusrollerna aldrig kan bli helt låsta. Då en person, nästan 

alltid omedvetet, utför en citation sker en liten förändring eftersom det är omöjligt att vara en 

exakt kopia av en annan individ. Denna förändring fortsätter och blir större ju fler försök till 

upprepningar och kopieringar som sker. Förändringen kan sedan fortleva så att genusrollerna 

efter en lång tid har kommit att alterneras, bytas ut eller det till och med uppstått helt nya 

roller. Konstnärer kan hjälpa till att sätta förändringar i rullning och försöka bryta invanda 

                                                 
37 Jae Emerling, Theory for Art History. New York: Routledge 2005, s. 115. 
38 Citation= kopiering, iteration= upprepning.  
    Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing Ltd 2005, s 73. 
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genusmönster med hjälp av motiv så väl som uttrycksätt.39 Som jag nämnde i inledningen 

trodde jag att så var fallet med Sonja, men som synes i kapitlet ovan så var denna uppfattning 

fel då idealen var under snabb förändring. 
 

Neue Sahclichkeit 

Som tidigare berört i uppsatsen (Inledning, Definitioner av begrepp) så återgick man under 

tiden efter första världskriget till ett mer figurativt och sakligt måleri, där av namnet Neue 

Sachlichkeit. Anledningen till att man tog detta steg bort från den tidigare så populära 

expressionistiska stilen berodde på att man ville skapa ordning i konsten när allt annat i 

samhället var kaotiskt.40 Med andra ord hade konstnärer inom Neue Sachlichkeit en önskan 

att skapa något som, i förhållande till de röriga och snabbt förändrande samhälleliga idealen, 

var lätt att ta till sig och utan djupare underliggande mening.  

Trots att Neue Sachlichkeit betyder Ny Saklighet betydde det inte att konstnärerna var 

sakliga och realistiska i avbildningarna av sin samtid, de var ofta kritiska till samhället och 

målade av det på det sätt som det för dem tog sig uttryck. Deras samhällskritik var sällan dold 

eller utmålad i form av allegorier utan gick direkt att se när man tittade på ett verk. Bra 

exempel på detta måleri är verk av George Grosz. Han använde många gånger högt uppsatta 

stadsmän, militärer eller liknande som motiv men valde ofta att vanställa dem i sina verk för 

att på detta sätt uttrycka sitt missnöje.41 Sakligheten i detta låg i hans känslor och åsikter som 

antingen var för eller emot något, det fanns ingen gråzon för honom. Man kan även utläsa en 

viss saklighet i det att han var ärlig och rättfram med hur han kände och hur han uppfattade 

samhället, något han visade genom sin konst. 

Christian Schad arbetade inte med att vanställa människor i sin konst utan var mer 

benägen att porträttera vad han faktiskt såg och fotografisk realism var något han var speciellt 

intresserad av.42 Man kan se att Schad i Sonja inte varit realistisk eller objektiv i sitt 

avbildande av föremål och personer men att han är inspirerad av fotografi syns tydligt i hur 

han har valt att beskära verket. Hur Schad har valt att avbilda så väl som komponera föremål 

och personer i sitt verk är något som behandlas i kapitel 1 och i nästa kapitel följer en 

återknytning till detta, så väl som hur konstnären kommenterar sin samtid genom denna 

komposition.  

                                                 
39 D’Alleva, a.a., s. 73. 
40 Rogoff, a.a., s. 267. 
41 Rewald, Buruma, Eberle, a.a., s. 25. 
42 http://neuegalerie.org/press_releases/christian-schad-and-the-neue-sachlichkeit Hämtad: 2011-01-08. 
Publicerad av: press@neuegalerie.org, 2003-02-03. 
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Kapitel 4- Bildanalys  

 
För att ge Sonja ytterligare en dimension kommer jag i detta kapitel att diskutera verket i 

förhållande till den samhälleliga situation som beskrevs i kapitel två och i relation till teorin 

som beskrevs i föregående kapitel, detta för att skapa en så stor förståelse för och kring verket 

som möjligt. 

Som berört i förra kapitlet var man inom Neue Sachlichkeit intresserad av att måla så 

enkelt och ärligt som möjligt som en reaktion på kaoset man uppfattade i samhället i stort. 

Denna tanke är i princip den samma som den som Venzmer och andra vetenskapsmän, 

författare och politiker hade när de försökte dela in folket i Tyskland i olika klasser beroende 

på deras kroppsliga utseende och sätt. Bland konstnärer så väl som bland Venzmer och hans 

gelikar ville man förenkla samhället, alternativt avbildningen av det, för att försöka skapa reda 

och ordning i en nation som var under snabb förändring. Med min utgångspunkt i Sonja är det 

dock här som likheterna mellan konst och politik tar slut. Medan man inom politiken ville 

organisera och klassificera i uppfostringssyfte för att få landets invånare att göra det som man 

själv ansåg var bäst, var det inte detta syfte konstnärerna inom Neue Sachlichkeit gav sina 

verk. Snarare ville man inom konströrelsen förklara och visa hur man själv såg på samhället 

genom sin konst och på detta sätt vara ärlig med hur man kände, något jag tycker mig kunna 

ana att Schad är med sitt verk Sonja.  

I allt från avbildandet av föremålen och personerna till konturerna som omger dessa 

verkar det finnas en vilja om att inget i verket ska kunna missförstås av en betraktare som 

känner till samma stad och tid som Schad själv. Som tidigare nämnt i bildbeskrivningen i 

kapitel 1 är det inte den realistiska avbildningen av ting som är avgörande. Denna relativa 

avsaknad av en realistisk och verklighetstrogen återgivning ger verket ett artificiellt och platt 

uttryck men det är tack vare detta som verket blir intressant på ett annat plan. Det realistiska 

uttrycket får stå tillbaka till förmån för den tidigare berörda inneboende plattheten och 

modernismen, precis som gamla traditioner var underordnade yta och modernitet i samhället. 

Tack vare denna inneboende platthet och ytlighet som verket besitter blir det en slags spegel 

och skapar en representativ bild av hur yta och det moderna var dominerande i den tyska 

huvudstaden under denna tid av förnyelse. Med andra ord anser jag att realismen inte ligger i 

hur Schad har avbildat föremålen i sitt verk utan den står snarare att finna i det sätt han har 

lyckats fånga en sinnesstämning och den mentalitet som rådde i Tysklands huvudstad vid den 

här tiden.  
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I inledningen av uppsatsen klargjordes att anledningen till att jag i början fastnade så 

för Sonja berodde på kvinnan i verket, både på hennes mystik så väl som på hennes 

androgyna utseende, vilket jag ansåg att Schad bland annat accentuerade med hjälp av hennes 

korta hår. Under arbetets gång har det visat sig att denna hårlängd inte var anmärkningsvärd 

1928, året då verket målades, snarare använde sig en stor del av de moderna kvinnorna som 

levde i Berlin under denna tid sitt korta hår som ett sätt att uttrycka sig på. Kvinnan i 

målningen tillhör den grupp som kommit att kallas Nya Kvinnor och dessa gick att känna igen 

på många olika sätt. Kvinnan i verket visar många av de attribut som tillskrivs den Nya 

Kvinnan och exempel på detta är just det korta håret och den lilla svarta klänningen. Något 

som anspelar på hennes individualitet och moderna liv än mer än hennes utseende är det 

faktum att hon sitter själv på ett café och röker. Denna företeelse kan vara något som en 

åskådare i dagens samhälle inte tänker på, i våra dagar är det en självklarhet för både män och 

kvinnor att sitta för sig själv i det offentliga rummet och exempelvis röka en cigarett. Detta 

var å andra sidan något som hade varit otänkbart för kvinnor innan första världskriget. Både 

det faktum att hon sitter själv så väl som det faktum att hon röker var relativt nya fenomen 

under den tyska mellankrigstiden och detta var ett sätt för kvinnor att visa att de var männens 

jämlikar.  

Trots den frihet kvinnan i verket vid första anblick verkar ha skänkts av Schad, 

uppenbarar sig i växande grad snart en annan känsla, nämligen en av fångenskap. Nog sitter 

hon själv vid bordet på ett café, men samtidigt flankeras hon av två män. Dessa skapar en 

inramning i verket och hjälper på så sätt till att ge en uppfattning av att kvinnan befinner sig i 

ett väldigt smalt och instängt utrymme. Detta trånga utrymme som hon placerats i tycks 

anmärka att fastän hennes liv blivit friare och trots att hon har större makt över sin vardag än 

innan, så är hon inte helt fri. Hon måste fortfarande anpassa sig och sitt levnadsutrymme efter 

män, framförallt de som sitter vid makten. Många av dessa män, som synes i förra kapitlet, 

var dock inte alltför glada över kvinnans nya, friare liv och leverne. Det faktum att betraktaren 

inte kan se männens ansikte gör dem opersonliga fastän vi vid det här laget egentligen vet mer 

om dem än vad vi gör om kvinnan. Denna opersonlighet som männen utstrålar och den 

inverkan de har på kvinnans rörelsefrihet i verket för tankarna till en anonym makt, en makt 

som är ute efter att begränsa och kontrollera, precis som männen begränsar kvinnans frihet 

och utrymme i verket.  

Kvinnan på bilden är ett bra exempel på hur den moderna, berlinska kvinnan kunde se 

ut. Som nämnt i kapitel två tillhörde hon en grupp kvinnor som många ogillade och ville sätta 

stopp för och för att göra något åt denna skara av kvinnor klassade man dem som labila och 
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mindre lämpade för äktenskap. Anledningen till att dessa kvinnor var så illa omtyckta av en 

stor del av den tyska befolkningen berodde på att de indirekt hotade mer traditionella köns- 

och identitetskoncept.  

Judith Butler diskuterar i sin bok Gender Trouble hur könsidentiteter precis som genus 

är uppfunna av människor för att kunna föra in folk i olika fack. Denna teori får stöd utifrån 

min korta undersökning av Weimarrepubliken där man tydligt uppfann kategorier som man 

stoppade in människor i för att på detta sätt få dem att foga sig efter prefererade normer i 

samhället. Då den Nya Kvinnan tillhörde en grupp som gärna klassificerades efter sitt 

utseende, sitt kön och sitt beteende är det därför intressant att diskutera Butlers 

genusperspektiv i förhållande till målningen. Utöver detta kan verket även ses som ett 

intressant exempel eller dokument på hur en skapad identitet kan ta sig uttryck, något som 

Butler resonerar mycket kring i sin bok.  

Kvinnan i bilden, och många andra Nya Kvinnor med henne, framstår som ett bra 

exempel på en skapad identitet baserad på kön. Kvinnorna i denna grupp har genom att ta 

efter det manliga könets beteende skapat ett eget sådant och en egen identitet. När kvinnorna 

såg den makt och frihet som männen hade ville de själv åtnjuta samma privilegier och började 

därför att uppföra sig på samma sätt och till viss del även anamma samma utseende som dem. 

Kvinnan i verket har alltså inte en identitet som vuxit fram i henne genom hennes personliga 

erfarenheter utan hon har snarare tagit identiteten som ett medel på väg mot ett mål. Denna 

identitet, med jämställdheten som mål, är inte unik för henne utan har använts av många 

kvinnor före henne. Hennes identitet är på detta sätt inte hennes egen utan fungerar snarare 

som en mall för hur en kvinna skulle bete sig om hon ville nå ett visst resultat. Dock var det 

ett medvetet val hon gjorde när hon trädde ur den könsroll som det tidigare varit självklart för 

kvinnor att klä sig i och i stället tog på sig en annan. Rollen som den borgerliga hemmafrun, 

som hade hand om huset och familjen och som inte försörjde sig själv bytte hon ut till förmån 

för rollen som den moderna kvinnan, hon som tjänar sina egna pengar och spenderar dessa på 

det sätt som hon själv ansåg lämpligast. Genom att hon gjort detta självständiga val när hon 

tog sig an den Nya Kvinnans identitet och könsroll kan man hävda att trots att denna identitet 

är en konstruktion så är den i alla fall en medveten sådan, detta till skillnad från nästan alla 

andra könsroller som fanns under denna tid i Weimarrepubliken. 

Vad Schad själv tycker om den Nya Kvinnan, om hennes rätt att bete sig som männen 

och hennes skapade identitet, är det för mig vanskligt och svårt att läsa ur verket. Vad som 

tydligt kan utläsas är dock att kvinnan i hans målning ser allt annat än glad ut där hon nu 

befinner sig. Hennes ansiktsuttryck, med stängda läppar och stirrande ögon, är långt ifrån ett 
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tecken på lycka och att hon skulle vara nöjd där hon nu befinner sig på caféet är det svårt att 

tro. Tvärt om ser hon snarare en aning ansträngd och trött ut där hon sitter med mörka ringar 

under sina ögon och sluttande axlar.  

Man kan i verket se en kvinna som genom att iklä sig en speciell identitet har nått dit 

hon vill utan att detta anses märkvärdigt av de som sitter runtomkring henne. Vad männen 

känner för kvinnan som sitter vid dem går inte att utläsa då man inte ser deras ansikten men 

deras kroppsspråk och det faktum att de inte ens tittar på henne ger intrycket av att de vid 

detta laget är vana vid ensamma kvinnor i offentliga rum, så vana att de inte ägnar henne 

någon speciell uppmärksamhet. Detta är en seger för kvinnan jämfört med hur kvinnors 

ställning förr såg ut men hennes ansiktsuttryck är inte det av en person som är till freds med 

sin situation. Vad detta skulle bero på är det svårt, om inte omöjligt att veta. I uppsatsen väljer 

jag att tolka det som att de tecknen på utmattning som kvinnan visar beror på den 

uppförsbacke som hon har kämpat, och måste fortsätta att kämpa i. Fastän hon accepterades 

av de i samhället som stod henne närmast så fanns det fortfarande många, med makt så väl 

som utan, som gjorde sitt bästa för att begränsa hennes frihet då de ansåg att hon inte följde de 

normer som fanns i samhället och för att de var rädda för vad detta kunde leda till. Det 

spelade med andra ord ingen roll att hon för tillfället vunnit sin frihet, som en modern 

självständig kvinna kunde hon inte sluta slåss för den då det fanns män och kvinnor som 

Venzmer som gjorde allt i sin makt för att försöka begränsa hennes självständighet. 
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Kapitel 5 - Konkluderande diskussion 

 
Som klargjordes i början av uppsatsen (Inledning, Syfte) har Sonja undersökts för att se om, 

och i så fall hur, verket förhåller sig till sin samtid. Då detta verk studerats i relation till sin 

nutid har det för mig varit nästan omöjligt att inte se det som en kommentar till den tid i 

vilken den uppkom. Under uppsatsens gång, och då framförallt i analysen i kapitel 4, har det 

argumenterats för att verket kan ses som en replik alternativt en spegelbild till det moderna 

samhälle som började ta sin form i Weimarrepubliken under mellankrigstiden. Då det är en 

kvinna som är i fokus i verket har jag i kapitel 2 som behandlar historien utgått ifrån kvinnans 

situation i republiken och då speciellt den Nya Kvinnans, eftersom kvinnan i verket tillhörde 

den gruppen. Just hur verket kommenterar kvinnornas situation – utöver den nyvunna frihet 

som visas genom att hon sitter själv i ett offentligt rum och agerar så som det förr varit män 

förbehållet – är det svårt att avgöra genom att bara studera kvinnan.  

När man tittar på verket i stort så argumenteras det i uppsatsen för att Schad med hjälp 

av verkets motiv visar hur mycket friare kvinnan blivit under de senaste åren, men med hjälp 

av kompositionen så påpekar han ändå att denna frihet är kraftigt begränsad. Jag anser att 

detta påpekande till stor del görs med hjälp av hur Schad har valt att komponera männen i 

verket. De två bildar en inramning och tränger in kvinnan på en väldigt liten yta, vilket kan 

tolkas på två olika sätt. Männen kan både ses som den stora oidentifierbara massan av 

människor som ansåg att kvinnors plats var i hemmet och ville förminska deras frihet och 

oberoende, något männen konkret gör för kvinnan i verket. Men, det går även att tolka 

männen som en anonym makt som är ute efter att begränsa kvinnornas självständighet och 

stänga in dem i trånga utrymmen, alltså se till att de får mindre plats på arbetsmarknaden och 

återgår till att vara husmödrar och ta hand om det som anses vara kvinnligt.  

Som nämnt i kapitel 1, ”Bildbeskrivning” har Schad valt att placera kvinnan i verket 

på Romanisches Café som han visste att hon ofta besökte. Detta var ett café som också 

frekventerades av poeter, journalister och författare som ansåg att kvinnors nyvunna frihet var 

något bra. Utöver det har Schad dessutom använt Bryk och Hermann-Neisse, två bekanta till 

honom själv, som bakgrund i verket. Detta kanske gör att läsaren kan tycka att min tolkning är 

lite skev, att Schad helt enkelt vill visa hur en eftermiddag/kväll i kvinnans liv kan ha sett ut. 

Dock tror jag inte att så är fallet. Först och främst för att Schad var en konstnär som hade ett 

intresse av att avbilda det han såg så väl som det han kände. Som presenterat i kapitel 1 så vet 

vi att Schad inte målade sitt verk på Romanisches Café där scenen utspelar sig, i stället 
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tillkom det i hans ateljé. Alltså målade han inte det han faktiskt såg en gång när han befann 

sig på caféet utan han plockade samman verkets olika element från skilda inspirationskällor. 

Detta får mig att tro att han snarare vill förmedla en känsla med hjälp av bildens olika 

beståndsdelar än uppnå en fotografisk avbildning av dessa, ett ämne som berördes i kapitel 1 

och i kapitel 4, ”Bildanalys”.  

För det andra, som argumenterat för tidigare i detta kapitel, så ser jag Schads sätt att 

komponera verket, oberoende av i vilken miljö han har valt att placera personerna, som en 

kommentar till kvinnornas nyvunna, men ännu ömtåliga position i samhället. Valet av miljö 

och inramning som kvinnan i verket getts av Schad kan mycket väl ha gjorts av honom som 

en kommentar för att visa att det inte spelade någon roll vem de moderna kvinnorna umgicks 

med eller vilka platser de frekventerade, de som hade makten kunde nå dem överallt i alla fall 

och med olika medel försöka kontrollera och forma deras liv efter den mall som de själv 

ansåg var bäst. Kanske är det därför som Schad har valt att ge kvinnan ett så värdigt men ändå 

sorgset ansiktsuttryck, hon (och om inte hon så kanske Schad) är medveten om situationen 

hon befinner sig i och om hur ömtålig denna situation är.  

Enligt läsningen i denna uppsats blir alltså verket en kommentar till den moderna 

kvinnans ställning och position i samhället och hur utsatt denna position var. 
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Sammanfattning  

 
Uppsatsen har behandlat Christian Schads målning Sonja från 1928 och syftet med arbetet har 

varit att utifrån den historiska kontexten, och med hjälp av Judith Butlers genusteorier, 

analysera verket för att se om, och i så fall hur, den kommenterar sin samtid.  

Under rubriken ”Inledning” redogörs varför jag valt att skriva om just detta verk och 

varför det är viktigt att ta den samtida kontexten i beaktande, nämligen för att samhället var 

under stor förändring och denna förändring påverkade kvinnorna strakt. Här presenteras även 

tidigare forskning och Judith Butlers genusteoriteori som använts för att kunna göra en 

djupare analys av verket.   

I Kapitel 1 - Bildbeskrivning, görs en noggrann beskrivning av bilden där det framför 

allt är verkets inneboende egenskaper, så som motiv och komposition, som ligger i fokus. För 

att kunna göra en ordentlig analys, och för att skapa så mycket förståelse som möjligt för 

verket, går jag också utanför det för att så mycket som möjligt om det ska blottläggas för 

betraktaren.  

I Kapitel 2 - Historisk kontext, beskrivs det, efter en kort historisk inledning så att 

läsaren kan förstå hur den allmänna situationen var i Weimarrepubliken under denna tid, hur 

det var att som kvinna leva i Berlin under 1920-talet. Det är ingen redogörelse för hur ett 

kvinnoliv kan ha sett ut under denna tid utan snarare en beskrivning över olika strömningar, 

tankar och idéer som påverkade den Nya Kvinnan. Det är på denna Kvinna som fokus ligger, 

hur hon uppfattades och emottogs av samhället. 

I Kapitel 3 - Teori, görs en summering av Judith Butlers genusteori om hur genus är 

konstruerade och bevarade i samhället genom iteration och citation och hur de två manliga 

och kvinnliga identitetskategorierna tar symbolisk och social form genom upprepning. I detta 

kapitel görs även en kort beskrivning av konströrelsen Neue Sachlichkeit för att läsaren ska få 

en djupare förståelse för rörelsen som Schad var en del av. 

I Kapitel 4 - Bildanalys, görs just en sådan av verket med hjälp av den historiska 

kontexten så väl som med Judith Butlers genusteorier. Detta för att försöka skapa en djupare 

förståelse för verket och dess förhållande till sin samtid, hur det kan ha kommenterat denna 

samtid men också om, och i så fall hur, man kan utläsa något om skapade könsidentiteter i 

den. Just de skapade könsrollerna och hur dessa kommenteras var det svårt för mig att läsa in, 

dock tycker jag mig kunna se att verket kommenterar sitt samhälle och det klimat som rådde i 

Berlin under denna tid. 
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I Kapitel 5 - Konkluderande diskussion, förs en diskussion runt de fyra föregående 

kapitlen men fokus ligger framför allt på kapitel fyra, där analysen av bilden i förhållande till 

sin samtid och till teorin skedde, för att se vad jag i uppsatsen har kommit fram till. Här förs 

en slutargumentation för hur jag anser att verket kommenterar sin samtid, kvinnans situation 

och utsattheten denna situation innebar genom kompositionen. 
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