
 Jenny Nyström 

 

Den 13 juni 1854 föddes Jenny Eugenia Nyström i Kalmar. Föräldrarna var förskolläraren och 

kantorn Daniel, och Anette Bergendal. När Jenny var 8 år gammal flyttade familjen till 

Göteborg, och efter ett par år av studerande på Kjellbergska skolan, ville Jenny satsa på 

teckning och målning, och började på Göteborgs Musei och ritskola. 

1871 publicerades Viktor Rydbergs ”Lille Viggs Äfventyr På Julafton” i Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning, och Jenny Illustrerade sagan på eget bevåg. Den kom i handelstidningens 

chefredaktörs hand, och han i sin tur kontaktade Viktor Rydberg. Därefter etablerades en 

kontakt mellan Jenny och Rydberg, och en lång bekantskap inleddes. 

1873 Antogs Jenny vid kungliga Konstakademien, för de fria konsterna i Stockholm. Hon har 

senare fått fina lovord i Högre antikskolan, Måleriskolan, Kompositionsskolan och 

Draperiskolan.  

1881 Arbetade Jenny hård med prisämnet, Gustav Vasa som barn inför Kung Hans, och Jenny 

blev sen den första kvinnliga erövraren till den kungliga medaljen. Samma år publicerades 

Viktor Rydbergs ”Tomten”, med Jennys illustrationer, och hon inledde ett samarbete med 

Sveas förlag. 

1882 kom den första svenska barnboken, barnkammarens bok, med illustrationer av Jenny 

Nyström. Senare det året lämnade Jenny Sverige, och for till Paris för fortsatta konststudier.  

Hon blev där i 4 år innan hon begav sig hem till Sverige igen.  Under åren i Paris hade Jenny 

inte mycket tid till övers, utan fokus låg på att arbeta målmedvetet med alla beställningar 

hon hade, samt att utveckla sig i målarkonsten.  

Jenny gifte sig med Daniel Stoopendaal 1887 och avreste samma dag till Karlskrona där 

maken fått ett förordnande som marinläkare. Jenny inreder sin berömda ateljé med tel Vasa 

1023.  Detta år kom ”Barnen av Kullersta”, ”Vid Juletid”, och ”Svenska Barnboken II” ut, alla 

med illustrationer av Jenny.  Hon började även teckna korten för Axel Eliassons förlag.  

Åren härefter är produktiva för Jenny, och hon syns bland annat i Bröderna Grimms sagor, 

som utkom i 2 delar, men även diverse jultidningar, och i ”Onkel Toms stuga”.  Hela 1890-

talet präglades av illustrationer för jultidningar och kort, och detta är det som kommer att 

uppta den största delen av Jennys arbetstid. 1893 får Jenny en son, Curt. 

Jenny arbetar aktivt med sitt konstnärskap fram till hennes sista levnadsår, och avlider 1946, 

92 år gammal. 


