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Flicka med pärlörhänge

Vermeer dog utfattig
Mot slutet av Vermeers liv försämrades
hans ekonomi drastiskt på grund av det
katastrofala ekonomiska klimatet i Holland,
som uppkommit 
efter de franska 
truppernas 
invasion 1672. 
Så när Vermeer 
dog den 15 de-
cember 1675 
lämnade han 
efter sig en fru 
och minst tio 
barn, samt 
enorma skulder. 
Han blev 43 år.

”Flicka med pärlörhänge”Jan Vermeer 1665.

Johannes (Jan) Vermeer.
Denne 1600-tals 
målare är känd för sina 
mycket realistiskt 
utförda vardagsmotiv. 
Vermeer efterlämnade 
ett begränsat antal 
målningar, det upp-
skattas att det finns 
37 verk. Ett flertal av 
dessa verk är i små 
format. Han började sitt
konstnärsskap med ett

antal verk i större format, med religiösa
motiv, inspirerade av italienska konstnärer
som t ex Caravaggio. 

Målningen ”Kopplerskan” från 1656 var
dock övergången från religiösa motiv till mer
vardagliga. Motiv som visar ett lugnt still-
samt borgerligt liv, gärna med en dörr eller
fönster med ljusinsläpp.

Vermeers motiv var den tidens rådande
ideal för borgerligt stadsliv i den holländska
republiken under 1600-talet. Enkla och var-
dagliga scener, men fyllda av ett alldeles
fantastiskt ljus och färger som talat till oss
över århundradena.

Självporträtt av
Johannes Vermeer

Motiven var ofta kvinnor som gör hushålls-
arbete, brevskrivande, musicerande eller
handarbete. Han var mycket noggrann och
tog lång tid på sig att bli färdig.

Många andra samtida målare i Holland gjor-
de oftast porträtt av sig själv eller prominen-
ta personer, det gjorde inte Vermeer, han
gick sin egen väg.

”Mjölkerskan” Jan Vermeer 1658.

”Målarkonsten” av 
Jan Vermeer 1667.

Förfalskningar
Den holländske målaren Han van
Meegeren ägnade sig från 1937 fram-
gångsrikt åt att förfalska tavlor i religiös
stil bland annat av den unge Vermeer.

Det hela tog ett snabbt slut efter att
en Vermeertavla under slutet av andra
världskriget, under den tyska ockupatio-
nen av Holland, sålts till Herman Göring.
Van Meegeren tvingades vid en rättegång
att bevisa att han förfalskat denna mål-
ning för att slippa ännu strängare straff
för samarbete med fienden. 

Titel: Filmen, “Flicka med pärlörhänge”.
Fakta: Brittisk långfilm.
Premiär: 2003.
Regi: Peter Webber.
Filmen handlar om holländske 
konstnären Johannes (Jan) 
Vermeer 1632 - 1675.
Johannes Vermeer. (spelas av 
Colin Firth). Flickan Griet 
spelas av Scarlett Johansson.
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Författaren Tracy
Chevalier har skrivit en
bok där berättelsen
utgår från Vermeers 
målning ”Flicka med
pärlörhänge”. 

Denna bok som
utkom 1999  har varit
underlag för filmen
med samma namn.

En ung flicka (Griet) flyttar från sin familj för att de är för fattiga.
Hon arbetar som piga åt en rik familj där mannen i huset heter
Johannes Vermeer och är en berömd målare. 

Både hans fru och barn är extremt bortskämda och hela filmen
bygger på att Griet hela tiden kommer närmre Johannes och det
utmynnar i en kärleksrelation. Hon får så småningom vara med på
en av hans målningar vilket inte är särskilt uppskattat av frun. 


