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redaktörerna
Britt-Inger Johansson är professor i konstvetenskap vid Uppsala 
universitet. Hennes nuvarande projekt undersöker sanatorierna som 
kulturella arenor under 1800- och 1900-talen och möjliga använd-
ningsområden av artificiell intelligens inom konstvetenskapen.

Ludwig Qvarnström är universitetslektor i konsthistoria och visu-
ella studier vid Lunds universitet. Hans forskning har främst fokuse-
rat på offentlig konst, svensk konsthistoriografi och antisemitismens 
inverkan på den svenska konsthistorieskrivningen.

Svensk konsthistoria som ämne har varit i ständig för-
ändring och expansion sedan de första professurerna 
inrättades för drygt hundra år sedan. Utvecklingen har 
skett i nära förbindelse med andra ämnen vid våra läro-
säten och berikats av den parallella framväxten av konst-
museer. Svensk konsthistoria kan ses som resultatet av en 
mängd möten mellan människor och institutioner som 
alla förenas av ett intresse för konsten och visuell kultur 
som studieobjekt och upplevelse.

I denna antologi – den första som riktar sig till en inter-
nationell läsekrets – fördjupar sig skribenterna inte bara 
i förståelsen för ämnets tidiga formering i Sverige utan 
undersöker även ämnets nuvarande identitet och möjliga 
utveckling. De medverkande ger exempel på hur konst-
vetenskaplig forskning och undervisning vuxit fram och 
bedrivits vid universitet och på högskolor – men också i 
helt andra miljöer som Svenska Institutet i Rom, Natio-
nalmuseum eller Skissernas museum. Bokens författare 
tillhör olika institutioner, forskningsfält och generatio-
ner och ger en mångfacetterad bild av det förflutna och 
det kommande.


