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Abstract
The aim of this study was to investigate the connection between an artists mental illness and his or

her art and this was made with the artist Mathilde Wigert-Österlund (1873-1943) as an example.

Wigert-Österlund was an artist  who suffered from mental illness and was a patient at  a mental

institution during two periods throughout her life. After she became ill, she made textile artworks

that have been considered to be products of her illness. To investigate if this is true or not and to

understand Wigert-Österlunds means of expression, the study was based on the purpose that with

Wigert-Österlund  as  example  investigate  the  connection  between  mental  illness  and  creative

production and study the artist and the artists role as a social and cultural construction. 

This was done with the following questions: How did Mathilde Wigert-Österlunds artistic

expression change when she became ill? What role did Wigert-Österlund take och recieve in the

artistic  field?  And;  what  resemblances  and  differences  were  there  between  Wigert-Österlunds

artworks and her contemporary textile art? The questions were answered with studies of literature

and objects as material, together with a method of material culture. Theory of practice and a theory

of the artist  role were applied on the material  and the results.  The analysis  shows that Wigert-

Österlunds artistic expression primarily changed with her use of other techniques and materials than

before and secondarily that she had a slight change in the choice of motif and especially symbols in

her  work.  The works  shows that  Wigert-Österlund is  to  be considered  as  having the role  of  a

melancholic artist due to the theory of the artists role. Her work had no distinct recemblances with

the contemporary textile art but shows that she is considered to share habitus and expression with

the artist group that were defined as painters. Wigert-Österlund and her textile artcan be considered

as unique in the time they were made. 

The study also reveals that the groups within the field were changeable and that Wigert-

Österlund and her variated expression made her belong to separate groups but that she might have

identified herself with the one with highest social and cultural status. The study showed that there is

a slight connection between mental illness and an artists expression and that an artist can correlate

to an artistic role and at the same time be a production of and a construction of the society and its

expectations connected to that construction.
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Inledning
Mental ohälsa finns i vårt samhälle idag liksom det gjort under decennier. Samtidigt som  ångest

och depression blivit omskrivna i romaner, dikter och facklitteratur så har besvären klassats som vår

tids folksjukdom.1 Sjukdomstillstånden har under senare tid uppmärksammats i visuell kultur som

till  exempel det kontroversiella konstverket  Okänd, kvinna 2009-349701 av Anna Odell.  Verket

består av en iscensättning av Anna Odell under sin tid som avgångsstudent på Konstfack och  som

genomfördes för att  belysa de problem som finns vid tvångsomhändertagning av personer  med

psykiska problem. Odells förklaring till genomförandet av ett fiktivt sjukdomsanfall var att göra

inlägg i  debatten.2 Att  som kvinnlig konstnär  bli  intagen på mentalsjukhus är ett  ämne som på

ytterligare sätt  aktualiserats  med Karin Johannissons bok  Den sårade divan om Sigrid Hjertén,

Agnes von Krusenstierna och Nelly Sachs vistelser på Beckomberga.3 Listan kan göras lång på

konstnärer,  och  andra  med kreativa  yrken,  som hamnat  eller  satt  sig  själva  under  den mentala

vårdens ansvar, men hur påverkar det dem själva och framför allt deras konstnärliga uttryckssätt? 

När  Uppsalas  konsthistoria  omskrivs  eller  uppmärksammas  i  utställningar  går  den  ofta

tillbaka till den så kallade uppländska guldåldern som pågick under 1900-talets första hälft.4 Denna

präglades av målare som Mathilde Wigert-Österlund, John Österlund, Gusten Widerbäck och Bruno

Liljefors vilka satte standarden för hur den uppländska konsten skulle komma att se ut decennier

framåt.  Guldåldern  präglades  även  av  Upsala  Ekebys  stora  keramikproduktioner  med  många

kvinnliga  formgivare  som Anna-Lisa  Thomson,  Mari  Simmulsson,  Hjördis  Oldfors  och  Ingrid

Atterberg. Idag minns vi främst Liljefors och keramiken och ingen särskilt omfattande forskning

finns om de kvinnliga konstnärerna.  Mathilde Wigert-Österlund (1873-1943) befann sig länge i

navet i Uppsalas konstliv, hon var ”inte bara den självklara punkten för Uppsalakonstnärerna, utan

också i den krets av akademiker som sysslade med konstvetenskap i dess olika former.”5 Likaså

hade hennes textila konstverk Den svarta kalken (cirka 1927-1930) länge en central plats i Uppsala

domkyrka,  liksom  ytterligare  ett  textilkonstverk  i  Vaksala  kyrka.  De  som  känner  till  Wigert-

Österlunds måleri, som främst omfattade oljemålningar med motiv av naturlandskap, bebyggelser,

stilleben och kyrkoexteriörer- och interiörer skulle kanske inte känna igen de textila konstverken

vilka till utseendet inte har någon påfallande likhet med målningarnas uttryckssätt och karaktär. De

textila verken skapades i samband med att Wigert-Österlund insjuknat i schizofreni och blir därmed

1 Björck, Ingela (2010) ”Depression en folksjukdom”.
2 Den  roll som hon erhållit genom att tidigare blivit tvångsomhändertagen av den svenska mentalvården, författares 

anmärkning.
3 Jordahl, Anneli (2015) ”Ångestladdat: Anneli Jordahl om den nya litterära trenden – psykisk ohälsa”. 
4 Till exempel utställningen Samling i förvandling. Tema Uppsala på Uppsala konstmuseum.
5 Backman, Christina (1991) ”Mathilde Wigert-Österlund: från nationalromantik till personlig expressionism i 

provinsen”, s. 101. 

1



exempel på ett slags sjukdomskonst.6 Dessa konstverk kompletterades med böcker i vilka Wigert-

Österlund i likhet med Anna Odell kritiserar och ifrågasätter vården av tvångsintagna patienter inom

mentalvården, vilket i sin tur aktualiserar såväl Wigert-Österlunds arbete och som denna studie. En

av dessa böcker,  Vox (1926), har bidragit till studiens titel, citatet är taget ur en text där Wigert-

Österlund beskriver konstnärsrollen (se ”Mathilde Wigert-Österlund och hennes konstnärskap”).7

Syfte och frågeställningar

Denna studie kommer att förhålla sig till Mathilde Wigert-Österlunds konstnärskap med emfas på

de textila verken - de som ska ha tillverkats under eller efter hennes sjukdomsperioder. Om, vilket

verkar vara fallet,  Den svarta kalken inte tillverkades under en interneringsperiod så borde dess

uttryck inte vara beroende av konstnärens miljö och begränsningen av de material hon hade till sitt

förfogande. En tidigare förklaring till att hon bytte material och teknik har varit att de internerade

inte tilläts arbeta med de vanliga medlen som till exempel oljefärg, och att Den svarta kalkens yviga

utförande med tygapplikationer och pärlor därmed var det enda sättet hon kunde arbeta kreativt,

eller att hon på grund av sitt sjukdomstillstånd inte kunde uttrycka sig på annat sätt.8 I sin uppsats

har  dock  Christian  Backman  skrivit  att  enligt  Wigert-Österlunds  läkare  fanns  det  tillgång  till

oljefärger under hennes första period på Ulleråker.9 I sin egen bok, Vår Herres dårar, visar också

Wigert-Österlund själv att hon fick viss särbehandling på sjukhuset, där hon till skillnad från de

andra patienterna fick behålla sin vigselring.10 Detta innebär att slutsatsen av de textila verken som

resultat av begränsade medel inte är hållbar. 

Studiens syfte är att med Mathilde Wigert-Österlund och hennes konst som utgångspunkt

undersöka kopplingen mellan mental ohälsa och kreativt skapande samt att granska konstnären och

konstnärsrollen som en social och kulturell konstruktion. Detta är betydelsefullt för att belysa och

undersöka uppfattningen om Wigert-Österlunds textilverk  samt  den allmänna uppfattningen om

konstnären  och  förväntningarna  på  denne.  Genom  att  placera  in  Wigert-Österlund  i  en

textilkonstnärlig samtid kommer hennes närhet till det konstnärliga fältet att kunna diskuteras och

hennes verk kommer att kunna bli jämförda med samtida alster för att  undersöka hennes eventuella

särskilda uttryckssätt.  För att  undersöka hennes konstnärskap och skapa större förståelse för de

textila verken så kommer studien att söka besvara följande  frågeställningar: 

• Hur såg Mathilde Wigert-Österlunds konstnärliga uttryckssätt  ut  efter  att  hon insjuknat?

6 Backman (1991) s. 101.
7 Wigert-Österlund, Mathilde (1926) Vox, s. 3.
8 Ehn-Lundgren, Anna (2017-03-03). Samtal mellan författaren och Uppsala domkyrkas textilkonservator; Backman, 

Christina (2009) ”Mathilde Wigert-Österlund: 1873-1943” s. 7.
9 Backman, Christina (1982) Mathilde Wigert-Österlund 1873-1943, s. 59.
10 Wigert-Österlund, Mathilde (1930) Vår Herres dårar. Del 1, s. 119.
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Och:  vilken  roll  har  Mathilde  Wigert-Österlund  tagit  eller  fått  i  det  konstfältet?

Frågeställningarna kommer att skapa en diskussionsgrund för problematiken kring om det är

rimligt att avfärda de textila verken av Wigert-Österlund som konstverk som endast fick sitt

utseende på grund av konstnärens internering men speglar också teorierna om konstnären

och konstnärsrollen som en konstruktion. Med Wigert-Österlund som exempel undersöker

frågeställningen den eventuella kopplingen mellan sjukdom och kreativt skapande. 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan Mathilde Wigert-Österlunds textila konst och

den av hennes samtid?  Frågan kommer att kunna se på Wigert-Österlund som en del av en

större social och kulturell kontext och kunna undersöka syftet med hennes verk. Med att

sätta  in  de  två  textila  konstverken och konstnären  bakom dem i  ett  större,  konstnärligt

sammanhang kommer också teorin om konstnärer som homogena varelser att prövas. 

Metod och material

Metoden i föreliggande uppsats kommer att baseras på  litteraturstudier med hjälp av en teoretisk

anknytning  samt  en  metodologisk  modell  som  utgår  från  material  culture  studies,  med

utgångspunkt  i  Wigert-Österlunds  textila  konst.  Jag kommer  att  använda mig  av  litteratur  som

behandlar den svenska textilkonsten och av det som hittills finns skrivet om konstnärens liv och

verk samt de böcker som konstnären själv producerat,  Vox och  Vår Herres dårar, vilka beskrivits

som ett  självbiografiskt  material  blandat  med  plaidoyer (försvarsskrifter)  för  en  förbättring  av

vården av tvångsintagna mentalt sjuka patienter.11 Det senare materialet kommer främst att bistå

med att undersöka de teorier och reflektioner som metoden leder till samt forma en grund för en

komparativ metod i enighet med material culture studies (se nedan).

Material och avgränsning

Uppsala  domkyrka  och  Vaksala  kyrka  i  Uppsala  har  i  sin  ägo  ett  textilkonstverk  vardera  av

Mathilde  Wigert-Österlund.  Det  ena  är  Den  svarta  kalken som  konstnären  själv  donerade  till

domkyrkan och den andra, som ägs av Vaksala kyrka, har jag valt att kalla  Det vita verket. Det

sistnämnda är inte särskilt omskrivet och saknar därför både titel och tillkomstår. Båda verken har

motiv på båda sidor och är arbeten med applikationsbroderi i varierande material. 

Konstverken utgör två utav de textila konstverk som Wigert-Österlund skapade. Exakt hur

många textila konstverk som Wigert-Österlund gjorde är inte känt. Den svarta kalken och Det vita

verket  kommer att vara studiens primärmaterial och behandlas som exempel på materiell kultur och

därmed  sättas  in  i  sina  samtida  textilkonstnärliga  sammanhang.  Genom  att  jämföra  Wigert-

11 Backman (1991) s. 101f.
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Österlunds  konstverk  med  de  för  1900-talets  första  hälft  mest  omtalade  textilkonstverk  och

konstriktningar så kommer eventuella influenser eller strömningar inom konsten att lyftas fram och

därmed  föreslå  huruvida  Wigert-Österlund  var  ett  barn  av  sin  tid  och  en  del  av  ett  kollektivt

uttryckssätt eller om hennes konst var unik för perioden och därmed ett unikt uttryckssätt. De två

verken kommer därmed att jämföras med studiens sekundärmaterial vilket utgörs av den bild av

textilkonsten  och  Wigert-Österlunds  samtid  som  tre  litterära  verk  tillsammans  skapar.  Bilden

kommer  att  skapas  genom att  periodens  konstverk  behandlas  som materiell  kultur  och därmed

definieras de för tiden mest frekventa tekniker, kompositioner, motiv och karaktäristika. De mest

frekvent nämnda verken kommer att analyseras ytterligare med hjälp av metoden, då de anses verka

som  representanter  för  textilkonsten  under  perioden.  För  att  genomföra  detta  kommer  tre

översiktsverk att användas: antologin Svenska textilier 1890-1990, Svensk textilkonst samt Modern

svensk textilkonst.12 Dessa verk är skrivna under olika årtionden: 1990- 1970- och 1960-talen och

kan därmed tjäna till att på bästa sätt göra en representativ bild av svensk textilkonst under 1900-

talets  första  hälft.  Två  av  verken,  Svenska  textilier  1890-1990 och  Modern  svensk  textilkonst

refererar  genomgående till  skildringar  av  Wigert-Österlunds  samtid  vilket  ger  dem en historisk

kontext och trovärdighet. Bilden som ges kan dessutom finnas till för att förstå det konstnärliga

fältet och utveckla studiens teoretiska plan. 

Jag ser det nödvändigt att undersöka den textila konsten från omkring år 1900 till och med

1943, året för Wigert-Österlunds bortgång, på grund av två anledningar. Den första är att det inte

finns någon information om när Det vita verket skapades och därmed går det inte att placera in det i

en  exakt  avgränsad  tidsperiod.  Den andra  anledningen  är  att  jag  ser  det  fruktbart  att  veta  hur

konsten såg ut innan Wigert-Österlund gjorde sina textila konstverk, för att kunna se om det fanns

några strömningar som kunnat påverkat hennes uttryckssätt. Tiden omkring och efter tillverkningen

av de textila konstverken är intressant för att se om hon eller någon annan med liknade uttryck kan

ha haft påverkan på eftervärlden. Detta kommer in sin tur ge information för att kunna placera in

Den svarta kalken och  Det vita verket i en samtid samt att göra det möjligt att kunna diskutera

Wigert-Österlunds  sjukdoms  eventuella  påverkan  på  hennes  konst.  I  de  tre  litterära  verken

presenteras textilkonst och inredningstextilier om vartannat. I studien kommer inredningstextilierna

inte att ingå: det vill säga föremål som mattor, gardiner och möbeltyg, med undantag av föremål

som framhålls som särskilt stilbildande eller på annat sätt betydelsefullt för den textila konstens

utveckling. Detta beror på att dessa produkter snarare bör räknas till ett slags textilindustri, dess

massproduktion och marknadsanpassning och därtill inte tillåter en lika stor konstnärlig frihet och

12 Brunius, Jan (red.) (1994) Svenska textilier: 1890-1990; Martin, Edna & Sydhoff, Beate (1979) Svensk textilkonst: 
Swedish textile art; Hård af Segerstad, Ulf (1963) Modern svensk textilkonst.
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därför inte kan ge en representativ bild av den textila konstsfären. 

De konstnärer och verk som textmaterialet tar upp och som Wigert-Österlund kommer att

jämföras med kommer att avgränsas till de som var verksamma i Sverige. Detta beror främst på att

Wigert-Österlund  också  var  verksam  i  Sverige  och  att  hennes  kontakter  med  omvärlden  var

begränsade under hennes tid på sjukhus, där hon var inlåst, vilket i sin tur innebar att hon sannolikt

inte hade särskilt stora influenser från Europa att påverkas av.13 

Det  är  nödvändigt  att  kommentera  det  faktum  att  Wigert-Österlund  inte  främst  var

textilkonstnär, utan arbetade mest med och var utbildad inom tecknings- och målerikonst. Hennes

textila uttryck kommer att jämföras med andra textila konstverk eftersom de ändå ingår i samma

sociala och kulturella grupp samt samma materiella kultur. Att uttrycka sin konstnärlighet i textilier

var inte unikt för ett fåtal individer utan ingick i den kvinnliga sfären, den till  exempel mycket

erkända modernistiska,  målande konstnären Sigrid Hjertén bidrog med textila  verk till  Baltiska

utställningen  1914.14 Även  om  Wigert-Österlunds  verk  har  sakrala  motiv  och  har  funnits  i

kyrkomiljöer så kommer de att sättas i ett sammanhang där också profana textilkonstverk kommer

att tas i beaktande. Detta beror på att den allmänna konsten ändå kan har influerat Wigert-Österlund

som var en konstkännande profil. Det fanns också få helt renodlade verkstäder och textilkonstnärer

som bara  tillverkade  sakrala  föremål  vilket  gör  det  onödigt  att  begränsa  materialet  till  bara en

kategori.

Visuell och materiell kultur

Professorn i  antropologi och visuell  kultur  vid University College London, Christopher Pinney,

skriver  att  visuell  kultur  är  en  markering  av  att  ett  föremål  inte  längre  tillhör  endast  den

konsthistoriska sfären utan ger en indikation om att föremålet inte bara kan kommunicera med den

elitistiska tradition där den kan anses höra hemma, utan att den kan tala till och om vardagliga vanor

och samspel. Att ge det ting som blir betraktat en kulturell tillhörighet är att låta det förbindas till

etik, politik, estetik samt seendets epistemologi.15 

Ett kanske bredare synsätt på artefakter är det som presenteras som material culture av Jules

David Prown, professor emeritus i konsthistoria på Yales universitet. Han är en av många forskare

som diskuterat kring begreppet och skriver att material culture syftar på artefakter som material för

forskning och idén om artefakter som kommunikatörer och representanter av ett särskilt samhälle

och  kulturell  och  social  gemenskap.  Han särskiljer  också  materiell  kultur  från  konstvetenskap,

eftersom den sträcker sig över flera olika discipliner och erbjuder svar på frågor från flera fält än

13 Wigert-Österlund (1930) s. 117-119.
14 Ericsson, Anne-Marie (1994) ”Att bidra till helheten”, s. 88.
15 Pinney, Christopher (2006) ”Four Types of Visual Culture”, s. 131&134.
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bara det konstvetenskapliga, även om föremålet skulle råka vara av konstvetenskaplig karaktär.16 

En studie enligt  material culture method utgår  från att  ett  föremål i  sig är ett  bevis för

människans existens och bidrag till föremålets uppkomst. Artefakter speglar de övertygelser som

funnits hos de som skapat, köpt och använt tinget.17 Sammanfattningsvis behandlar begreppet tinget

i sig och den kultur som tinget speglar, det abstrakta förklaras av det konkreta. Eftersom en av

studiens frågeställningar förutsätter en kontextualisering av Wigert-Österlund och hennes konstverk

så kommer metoden att användas inte bara på objekt utan också på text som vittnar om Wigert-

Österlunds  samtid.  Texterna  kommer  att  analyseras  som om de  vore  objekt  eftersom de  också

vittnar om den samtid de behandlar vilket gör det rimligt att anta att det kommer att ge samma

resultat som vid föremålsanalys. Detta innebär en textanalys enligt stegen i material culture method.

Prown klassificerar objekt inom material culture efter dess funktion.18 En klassificering av

föremål kan riskera en begränsning i  forskarens tankebanor vid en studie och jag förhåller mig

skeptisk  till  den  delen  av  Prowns  tillvägagångssätt.  Han  använder  kategorier  som  konst,

förströelseobjekt, utsmyckningar, landskapsmodifikationer, nyttokonst och redskap.19  Diskussionen

om konstverks funktion och hur de ska klassificeras är en syssla med resultat som är beroende av

och varierar efter sin samtid. Det är därför jag med en medvetenhet om metodens begränsningar

baserar studien på Prowns modell och kommer att bruka den på ett sådant sätt att den är fruktsam i

denna studie.  Prown framhäver  också själv att  hans  kategorier  är  mycket  breda samt kan vara

nödvändiga att modifiera.20 Materialet i denna studie kommer dock att spegla konstobjekt.  Studiens

metod kommer därmed att  utgå från modellen om material  culture method men modifieras  för

ämnet med hänsyn till bland annat kategoriseringens begränsningar. 

Prowns hänsynstagande till det immateriella värdet av artefakter är vad som gör hans idé

intressant,  och  han drar  slutsatsen  att  det  är  sådana värden som gör  att  föremål  förkroppsligar

kulturella föreställningar.21 En sådan insikt förväntar jag mig kan bidra till att kunna bortse från

eventuella exempel på låg konstnärlig kvalitet och dylikt vid genomförandet av metoden. Metoden

kommer  att  anläggas  inte  bara  på  artefakter  i  form  av  faktiska  föremål  utan  också  på  det

textmaterial och fotografier som de tre böckerna bidrar med. Texterna kommer därmed att betraktas

som föremål och samma frågor och analyssteg kommer att appliceras på dem som till studiens två

konstverk.  Texterna  kompletteras  med några avbildningar  av en  del  av  de verk som i  texterna

framhålls  som särskilt  karaktäristiska för sin samtid.  Dessa kommer också att  analyseras enligt

16 Prown, Jules David  (1982) ”Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method”, s. 1.
17 Prown (1982) s. 1.
18 Prown (1982) s. 1f.
19 Prown (1982) s. 3.
20 Prown (1982) s. 3.
21 Prown (1982) s. 3.
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material culture method. Fotografier av dessa objekt kommer att finnas i uppsatsens bilaga.

Prowns  metod  är  indelad  i  tre  huvudsteg:  beskrivning,  slutledning och  reflektion.

Beskrivning kan i sin tur delas in i tre steg. Det första steget handlar om vad som kan observeras i

objektet bara av att se på det, som dimensioner, material, på vilket sätt materialen är sammansatta

och i vilket utsträckning samt teknik. Hur noggrant detta görs, till exempel huruvida objektet vägs

eller inte, beror på forskaren och forskningens behov. Detta inledande steg inom det första steget

kan  sammanfattas  som  en  visuell  inventering  av  objektet.  Sedan  görs  en  analys  av  objektets

innehåll.  Detta  är  ett  steg  som  främst  är  aktuellt  för  konst  eller  andra  dekorativa  föremål.

Innehållsanalysen  kan  jämföras  med  en  förenklad  ikonografi,  med  en  genomgång  av  de  mest

uppenbara symboler, motiv, inskriptioner eller vapensköldar i de fall sådana existerar.22 Till sist ska

forskaren ta hänsyn till objektets gestaltning. Prown skriver följande: ”Subsequently, other formal

elements such as color,  light,  and texture should be analyzed with,  as in the case of the initial

description of materials, an account of their nature, extent, and pattern of distribution (rhythm) in

each case.”23 Vid detta steg kan modellen modifieras. Eftersom att jag anser att steget egentligen

redan har genomförts  i  det första steget,  trots  att  det senare är mer genomförligt  så är det inte

möjligt att bortse från dessa anmärkningar vid en visuell beskrivning och jag ser det  heller inte

nödvändigt att skilja dem åt. 

Slutledningen handlar om att ta hänsyn till upplevelsen mellan objektet och betraktaren och

förhållandet mellan den sfär som objektet representerar och betraktarens värld som denne existerar i

och upplever. Betraktaren bör sätta sig in i den miljö som objektet verkar i och föreställa sig hur det

skulle vara att använda eller interagera med objektet. Även detta steg har delats in i flera små: det

första  handlar  om  den  sensoriska  upplevelsen.24 Detta  steg  är  inte  genomförbart  eftersom

primärmaterialet inte får röras utan handskar och eftersom sekundärmaterialet består av textmaterial

och avbildningar av objekt. Detta är något som Prown tagit hänsyn till och han skriver därför att det

kan genomföras  på ett  imaginärt  plan.  Nästa  steg handlar  om att  tolka inom vilken miljö  som

objektet har verkat och vilken betydelse det haft, till vilken det krävs viss kunskap hos analytikern.25

De föremål som studeras i föreliggande studie finns inte längre i sina ursprungliga miljöer utan

måste också behandlas utifrån den information som finns om deras ursprungliga platser. Detta steg

kommer också att modifieras eftersom konst ger olika upplevelser för olika individer och framför

allt kan tolkas olika under olika tidsperioder. Tolkningen av konsten och därmed upplevelsen av den

blir svårdefinierad. Det sista steget inom slutledningsfasen är den emotionella responsen, med andra

22 Prown (1982) s. 7f.
23 Prown (1982) s. 8.
24 Prown (1982) s. 9.
25 Prown (1982) s. 9.
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ord vilka känslor som objektet framkallar. Reflektionsfasen handlar främst om betraktarens sinne

och handlar om att använda den informatorn som de tidigare stegen frambringat för att forma teorier

och hypoteser. På grund av det kulturella bagaget så är det inte möjligt att dela samma uppfattning

om objektet  i  nutid  som under den period som objektet  tillverkats  under  och det  är  viktigt  att

använda  nutidens  kulturella  och  historiska  avstånd  på  rätt  sätt  och  inte  applicera  dagens

uppfattningar och övertygelser på en tidigare kultur. Metoden avslutas med att de redan formade

teorierna och hypoteserna sätts i ett sammanhang där de kan bekräftas eller dementeras, med hjälp

av dokumenterade fakta och bevis. Vidare är det nödvändigt att använda sig av olika discipliner vid

diskussioner om resultat inom denna metod eftersom det kan behövas olika slags information och

kunskap.26 Den textilvetenskapliga disciplinen kommer därmed att vara en informationskälla och

kommer med sin variation av ingångar vara behjälplig som utgångspunkt. 

Andra metoder har använts i studier som liknar föreliggande, den metod som Irja Bergström

använde för att undersöka Ester Hennings konst (se avsnittet ”Tidigare forskning: Konstnären och

mental ohälsa”) är en lista på karaktäristik som ska tala om ifall konstverk är skapade av sjuka eller

friska konstnärer, kallad  List of Characteristics of Schizophrenic Figuratives, och är utvecklad av

Hans Rennert. Modellen finns presenterad i hennes avhandling men finns knappt att hitta någon

annanstans.  I  Bergströms diskussion kring kriterierna finns kritik  kring dessa,  vilka inte  går att

anpassa till den modernistiska konsten, eftersom de karaktäristiska uttrycken är mycket vanliga där,

bland såväl friska som sjuka konstnärer.27 Därför är Bergströms metod inte fruktbar i denna studie

men den visar att det skulle kunna finnas liknande metoder och skulle kunna utgöra ett exempel på

sätt som använts för att betrakta konst som skapats av mentalt sjuka konstnärer. 

Forskningsetisk diskussion

Denna studie kommer att baseras på material som har anknytning till en tidigare existerande individ

och person. Detta gör det nödvändigt att anlägga en forskningsetisk medvetenhet på diskussionen av

studiens genomförande och resultat. Enligt Vetenskapsrådet bör vikten av att forskning bedrivs samt

skydden  av  individen  vägas  mot  varandra.  Forskningskravet  väger  ofta  tyngre  i  de  fall  som

forskningen  kan  bidra  till:  ”att  förbättra  människors  livsvillkor,  undanröja  fördomar  eller  höja

människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser”.28 I detta fall

kommer individen att användas i både teoretisk anpassning och som exempel på mental ohälsa och

konstnärskap. Jag som forskare har ingen avsikt att ställa Mathilde Wigert-Österlund i dålig dager,

men är medveten om och vill göra läsaren medveten om, att de resultat som studien leder till är

26 Prown (1982) s. 9f.
27 Bergström, Irja (1989) "Ensam fågel - jag vet vem det är": Ester Henning: konstnärinna på hospital, s. 149 & 160f.
28 Vetenskapsrådet (2002) ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, s. 5.

8



byggda  på  mina  tolkningar  och  att  det  finns  en  möjlighet  att  de  inte  stämmer  överens  med

verkligheten.  Wigert-Österlund  är  idag  inte  vid  liv  och  kan  därmed  inte  försvara  sig  eller

kommentera det som skrivs i föreliggande studie. 

Vetenskapsrådets regler riktar sig främst till studier där personer har bidragit med en aktiv

medverkan i undersökningen som till exempel konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekraven,

vilket inte är fallet i denna studie.29 Inget av dessa krav går att uppnå med denna studie eftersom de

är  baserade  på  att  levande  informanter  har  använts.  Wigert-Österlund  används  som  exempel

eftersom  hon  var  en  konstnär  som  led  av  mental  ohälsa  och  på  olika  sätt  fortsatte  att  vara

konstnärligt aktiv under sin sjukdom. I studien analyseras inga fakta som inte redan har publicerats,

antingen av Wigert-Österlund själv eller i annan forskning, till exempel av Christina Backman (se

”Tidigare forskning”). Därmed är det sagt att Wigert-Österlund själv publicerade tankar om sig själv

och om mental ohälsa, samtidigt som hon med sina donationer till kyrkorna offentliggjorde sina

verk. Materialet bör således inte skada bilden av Wigert-Österlund som person utan tvärtom bidra

till en större förståelse för henne och för konstnärer med psykiska problem. Genom att sätta Wigert-

Österlund inom teorin om konstnären som en konstruktion finns ett problem då det inte går att veta

exakt hur Wigert-Österlund identifierade sig som konstnär. Följande diskussioner fungerar därmed

mer som hypoteser än som rena fakta, men kan bidra med en ny infallsvinkel till och diskussion

kring hennes verk och konstnärskap. 

Begränsningar och källkritik

Det  föremålsbaserade  forskningen  bjuder  tveklöst  på  begränsningar  i  dess  tolkning  eftersom

tolkningen blir individbaserad och därmed subjektiv. Detta utgör en begränsning eftersom studien

baseras på forskarens individuella bagage och dess resultat hade kunnat se annorlunda ut om studien

hade genomförts av en annan forskare. Mitt bagage utgör dock en betydande förförståelse och är

därmed inte  endast  begränsande utan  kan också  tillföra  interdisciplinära  utgångspunkter  utifrån

mina kunskaper  inom textil-,  konst-,  och  kulturarvsvetenskap.  Det  är  troligt  att  resultatet  hade

varierat oavsett tillvägagångssätt,  eftersom det inte är möjligt att vara helt objektiv i tolkningar.

Studien avgränsas till att använda Wigert-Österlunds konstverk som studiematerial och henne och

hennes sjukdomstillstånd som exempel. Därmed kommer inte resultatet att vara representativt för

gruppen konstnärer och mentalt sjuka skapande, utan kommer att tjäna till att skapa en synvinkel

och ett möjligt sätt att se på andra fall. 

Vid kontextualiseringen och jämförandet av Wigert-Österlunds konstverk med andra så är

29 Vetenskapsrådet (2002) passim.
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det viktigt att framhålla att det bara är Wigert-Österlunds verk som jag fått möta fysiskt, medan de

andra analyseras utifrån text och fotografier. Detta kan innebära att vissa detaljer inte är helt tydliga

och att det inte är möjligt att se verken från olika vinklar. Vid ett fysiskt möte är det möjligt för

forskaren  att  själv  fotografera  och  kontrollera  dokumentationen,  vilket  här  inte  är  fallet  med

jämförelsematerialet. Jämförelsematerialet kommer dock att betraktas som en grupp, till  skillnad

från  Wigert-Österlunds  verk  som  består  av  endast  två  verk  och  som  dessutom  är  studiens

primärmaterial.  Text  och bild  ger  inte  samma utgångspunkter  som ett  faktiskt  objekt  gör,  men

kombinationen av text och bild anses kunna ge tillräckligt med information för att bilda ett underlag

för studien. Text och bild behandlas i studien tillsammans och utgör tillsammans en bild att jämföra

och kontextualisera med. För att göra denna bild rättvis har tre böcker om den svenska textilkonsten

under 1900-talet använts, vilka skrivits under olika decennier under 1900-talet. Som forskare är jag

medveten om att andra verk hade kunnat ge en annan bild, men studiens tre verk har helt skilda

författare som i sin tur har olika bakgrund och använder sig av samtida uttalandet vilket innebär att

jag anser att bilden blir rättvis. 

Teori

Studien kommer att utgå från ett teoretiskt ramverk som kommer att bestå av sociologen Pierre

Bourdieus teorier om kulturella och sociala fält samt theory of practice som kommer att presenteras

nedan. Inom en viss social miljö skapas strukturer och praktiker vilka i sin tur bidrar till ett habitus

som innebär att alla personer inom samma grupp styrs av samma sätt att vara, vilket i sin tur utgör

en del av deras sociala och kulturella kapital. Grupper i samhället med samma habitus tenderar att

ha lärt sig samma slags seder och vanor, och ha utvecklat samma smak. De tillhör med andra ord

samma kulturella fält.  Theory of practice innebär att habitus och dess medvetna och omedvetna

konsekvenser  hos  individen  sätts  i  spel  i  praktiken.30
 Teorin  kommer  därmed  att  utgöra  ett

förklarande ramverk  för  min  studie,  där  de sätt  att  uttrycka  sig hos  Wigert-Österlund prövas  i

jämförelse  med  hennes  samtida  kolleger.  Socialt  sett  tillhör  hon  och  hennes  konstnärskolleger

samma fält och sociala grupp och har skapat sig samma slags habitus och bör därmed dela smak och

vanor, vilket i sin tur skulle kunna påverka deras konstnärliga uttryckssätt. Om det istället visar sig

finnas stora skillnader mellan medlemmar ur samma grupp så kan de förklaras med att individerna

identifierar sig med en annan grupp än den som jag som utomstående antagit. Wigert-Österlunds

habitus kan också ha påverkats av hennes tid som mentalvårdspatient och frågan är om hon därmed

brutit  mot  sitt  eget  fält.  Andra  orsaker  till  undantag  är  att  individens  kapital  kan ha  påverkats

starkare  av  dennes  tidiga  uppväxtår,  familjekonstellationer  eller  psykiska  åkommor,  vilket

30 Bourdieu, Pierre (1977) Outline of a Theory of Practice, s. 72 & 78f.
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genomsyrar habitus mer än det sociala och kulturella sammanhanget som konstnären befinner sig i.

Skillnader kan också förklaras av att  ett  fälts  medlemmar kan tillhöra olika nivåer inom fältets

hierarki och därmed påverkas och/eller rättar sig mer efter fältet mest auktoritära nivå, det vill säga

anpassar sig efter konstens finkultur.31 

Bourdieu skriver att det inte helt går att förklara den konstnärliga produktionen (endast den

konstnärliga konsumtionen). Detta beror på att skaparen av det allmänna samhället är ”oskapad”

och ingår i en nästintill helig sfär. För att kunna studera konstproducenten måste forskaren istället

förhålla sig till den interna konsthistorien som delas av medlemmarna i ett fält: konstfältet. Inom

fältet måste relationerna studeras men också de aktörer som tillför produktionen och produkternas

sociala  värde,  vilka  kan  utgöras  av  konstkritiker,  gallerister  och  dylikt.  Inom  konsten  bör

relationerna mellan konstnären och andra konstnärer vara det som studeras och som utgör fältets

fokus.32 Det kan skapas en motsättning mellan det som produceras med inverkan av konstnärens

habitus, och det som produceras under inverkan av det sociala värdet utifrån men: ”i de flesta fall

blandas i själva verket dessa två perspektiv ihop som om man förutsatte att konstnärerna, genom sitt

sociala ursprung, har en benägenhet att känna på sig och tillfredsställa en viss social efterfrågan”.33

Ett sådan uttalande kan förklara varför vissa konstnärer lyckas och vissa inte, eftersom att de med

rätt bakgrund också har förmågan att förutse vad som förväntas av dem och deras skapande.

Det är lämpligt att föra en teoretisk diskussion om konstnären som person, identitet och yrke

och  hur  denne  kan  definieras.  Irja  Bergström  har  i  sin  artikel  ”Melankoli  -   sjukdom  eller

gudagåva?” citerat Aristoteles: ”Varför är det så, att alla de som blivit framstående inom filosofi

eller politik eller poesi, att alla dessa tydligt är melankoliker, och somliga av dem till den grad att de

drabbats av sjukdomar framkallade av svart galla?”34 vilket föreslår att bilden av en konstnär och

kreativ utövare har funnits som diskussionsämne sedan antiken. En dominans av svart galla bland

kroppsvätskorna ansågs leda till melankoliska sjukdomar och den grekiska översättningen av svart

galla lyder  mélaina chólos.  Till  de melankoliska sjukdomarna räknades bland annat  depression,

paralysi,  benägenhet  till  fobier  och  vansinne.  Teorierna  om  melankolin  handlade  om  att  ifall

kroppsvätskorna nådde en viss typ av blandning så kunde melankolin leda till en stor talang. Dessa

tankar togs upp igen av den florentinske filosofen och läkaren Marsilio Ficino (1433-1499) som

utvecklade ett recept som skulle leda till övermänsklig inbillningsnivå och bidrog därmed till idén

om det mänskliga, konstnärliga geniet. I Albrecht Dürers kopparstick Melencolia I (1514) finns alla

de  attribut  avbildade  som  anses  tillhöra  de  tre  olika  stegen  inom  melankoli  som  välkomnar

31 Bourdieu, Pierre (1997) Kultur och kritik, s. 128f.
32 Bourdieu (1997) s. 225ff.
33 Bourdieu (1997) s. 227.
34 Bergström, Irja (2003) ”Melankoli -  sjukdom eller gudagåva?”, s. 960f.
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människan in i den högsta metafysiska världen. Genom att kombinera alla dessa skapar Dürer en

fusion som idag skulle kunna kallas för det konstnärliga svårmodet, vilken bidrar till tanken om att

ett fulländat konstverk kräver en konstnärlig melankoli.35 

Konstkritikern och författaren Peter Cornell följer samma spår om konstnärer i en artikel ur

en  utställningskatalog  från  Moderna  Museet.  Han  skriver  om  huruvida  konstnären  föds som

konstnär  eller  blir en sådan, liksom att  en kvinna inte föds till  det utan blir,  enligt  Simone de

Beauvoir.  Cornell  diskuterar  konstnären  som  en  social  konstruktion  och  att  det  finns  flera

alternativa mallar som konstnären kan välja att passa in i. Under 1900-talet definierades dessa slags

mallar som: bohemen vilken blir en outsider via sitt sätt att klä och föra sig, en ”trasproletär” och

dandyn vilken närmar sig det aristokratiska sättet och därmed framhåller sin andliga överlägsenhet.

Dandyn är själv ett konstverk och alltför känslig för den materiella världen och skapar konst för sin

egen skull. Han, liksom den nedåtgående solen, är lysande och fylld av melankoli. Melankolin, som

kommit att bli närapå synonymt med utanförskap och kreativt skapande, och i Sverige blir bilden av

den  mentalt  krisande  konstnären  ofta  sammanknippad  med  expressionistiska  sådana.36 Cornell

definierar försiktigt det svenska särdraget hos konstnärer som den svenska expressionismen med

naivistisk framtoning, med exempel som Bror Hjort och Sven X:et Erixon. Det barnsliga särdraget

utvecklades ur att Sverige stod utanför de båda världskrigen. Idyllen och barnsligheten saknar dock

inte mörka stråk, utan Ernst Josephsons sjukdomskonst och de mer samtida Lena Cronqvist och

Hans Wigert, är exempel på detta.37

Cornell kritiserar själv sin artikel för dess majoritet av manliga exempel, men framhåller att

de  kvinnliga  modernistiska konstnärerna  ofta  hölls  tillbaka  av  sina manliga  kolleger.  De antog

sällan rollen som bohem och framför allt inte som dandy, utan tvingades in i rollen som mor. Denna

roll  fick  dem att  hitta  andra  vägar  och  nätverk  i  sitt  skapande.  De  anpassade  sig  till  ett  mer

eklektiskt skapande som fick praktiska syften, som modeteckning och mönsterformgivning.38 Denna

slags tankegång passar ingalunda på Wigert-Österlund som konstnär,  eftersom hon bröt  normer

genom att ta en självklar plats bland Uppsalas konstelit. Hennes borgerliga bakgrund och uppfostran

att alla skulle bidra till hemmet oavsett kön, kan ha gett henne den styrka som krävdes för att stanna

kvar i den sociala mitten, i kombination med avsaknaden egna av barn. Med hjälp av de texter som

finns om henne så är det inte helt oproblematiskt att hitta vilket slags roll som hon fick eller tog och

kanske går inte alla mallar som Cornell har utvecklat att anpassa helt och hållet i verkligheten. Vid

sidan av dandyn och bohemen så nämner han också bland annat politikern, samt vidhåller att en

35 Bergström (2003) s. 960f.
36 Cornell, Peter (2000) ”Rollhäfte: konstnärsrollen i fokus”, s. 28-32.
37 Cornell (2000) s. 36.
38 Cornell (2000) s. 36 & 41.
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konstnär kan byta roller under sin karriär samt att dess gränser inte alltid är helt klara. En ytterligare

viktig punkt som Cornell tar upp är att rollerna blir som en slags avgjutningar som baserats på den

sociala publikens förväntningar och rollerna blir ett slags klichéer.39 Dock borde det gå att diskutera

huruvida det bara var klichéer, då flera människor delade samma känslor. Wigert-Österlund utgör ett

bra exempel på en person som inte ville hamna på ett mentalsjukhus och därför kanske inte önskade

att inneha rollen som den melankoliska konstnären, men som ändå hamnade i den.40  Detta borde

visa att  vissa roller  är  mer än bara stöpta formar som skapats utifrån omgivande förväntningar,

vilket i sin tur gör det nödvändigt att ställa konstnärer och deras skapande mot dessa förutsättningar.

Kanske kommer klichéerna kunna identifieras men om inte så kommer i alla fall teorin att sättas på

prov. 

Tidigare forskning och källmaterial

Följande avsnitt behandlar den tidigare forskning som varit relevant för denna studie, och innefattar

dels litteratur som tjänat till att ge en kontext till ämnet och dels den som tjänat som källmaterial.

Här finns viss litteratur som inte räknas till etablerad forskning men som av olika anledningar varit

behjälplig i att skapa en bakgrund. 

Om Wigert-Österlund och kvinnligt konstnärskap

Christina  Backmans  artikel  ”Mathilde  Wigert-Österlund:  från  nationalromantik  till  personlig

expressionism i provinsen” publicerades i  Konsthistorisk tidskrift 1991. Artikeln basers på den C-

uppsats i konstvetenskap som Backman skrivit vid Uppsala universitet nio år tidigare, och hennes

text är återkommande som referens i det material som finns om Mathilde Wigert-Österlund. Hon

skriver  översiktligt  om  Wigert-Österlunds  konstnärskap  och  inleder  med  hennes  livshistoria.

Artikeln ägnas sedan åt att väga hennes val av motiv mot varandra, ett jämförande mellan hennes

tidiga  och  sena  konstnärskap.  Slutsatsen  är  att  konstnären  i  början  av  sin  karriär  valt  mer

nationalromantiska motiv och friluftsmåleri, i likhet med många i sin samtid, men som kvinna varit

unik genom att använda industrier som motiv. Dessa ersätts långsamt med kyrkomotiven som under

hennes sjukdom blir starkt koloristiska och expressiva. Det som främst präglat Wigert-Österlunds

verk är hennes arbete med färger, i kontraster och harmonier.41 Kvaliteten på konstverken verkar,

enligt Backman, ha påverkats av hennes långa uppehåll och hon diskuterar inte möjligheten att den

kunnat  bero  på  en  konstnärlig  utveckling  eller  inspiration  från  omvärlden.  Dock  påpekas  att

konstnären  under  sina  sjukhusvistelser  troligtvis  inte  varit  mottaglig  för  yttervärldens  konst.

39 Cornell (2000) s. 41.
40 Wigert-Österlund (1926) s. 106 & 118.
41 Backman (1991) s. 107f.
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Författaren  ser  dock  en  utveckling  från  nationalromantiska  strömningar  till  en  personlig

expressionism  och  en  konstnärlig  frigörelse.  ”Att  såväl  hennes  textila  skapande  med  sin

söndertrasade lapp- och knappteknik som hennes collage i mycket är framkomna ur ett abnormt

sinnestillstånd är klart”42 skriver Backman i sin artikel. Slutsatsen är aktuell för denna studie och för

en del av vad den undersöker. Jag kulle vilja ifrågasätta Backmans slutsats och vad som egentligen

gör den självklar.  I  övrigt  ger  artikeln  en gedigen insyn i  och  översikt  över  såväl  konstnärens

privatliv som arbetsliv. 

Backmans C-uppsats förtjänar att nämnas eftersom den är den mest djuplodande texten som

finns om Wigert-Österlund och hennes konstnärskap. Det är dessutom en källa som andra texter har

hänvisat till och kommer att användas som källmaterial i föreliggande studie, för att ge en bakgrund

till konstnären och hennes konstnärliga uttryckssätt. Backmans uppsats tjänar som en genomgång

av Wigert-Österlunds liv, från födsel till död och går sedan igenom hennes stilistiska utveckling

med måleriet som huvudsaklig källa. Vid sidan av måleriet omnämns de kollage som hon gjorde

under  sina  interneringsperioder  och  Backman  skriver  kort  att  det  finns  flera  ”bonader”  men

presenterar endast  Den svarta kalken.43 Till  skillnad från Backmans uppsats så skall  inte denna

studie tjäna till att ge en biografi över konstnären utan fokusera den del av hennes verk som inte fått

lika mycket uppmärksamhet som måleriet. Genom Backmans val att lyfta fram Den svarta kalken

så har också detsamma hantverk blivit  det  textila verk som lyfts  fram av senare författare  och

därmed lämnat de andra textila verken därhän. Jag vill inte avfärda Den svarta kalken som exempel

på  sjukdomskonst  utförd under  förvirring  och förtvivlan,  eller  på  lågt  hantverksutförande,  utan

undersöka den och det andra kända textilverket mer utförligt.

Det  finns  flera  texter  publicerade  som  berättar  om  Mathilde  Wigert-Österlund  ur  ett

nostalgiskt,  lokalromantiskt  sken.  Dessa  ser  vi  exempel  på  i  Gunilla  Lindbergs  Profiler  i  mitt

Uppsala, ett avsnitt som också återfinns i Inger Ärlemalms Uppsalakvinnor.44 De berättar mer eller

mindre samma historia, om konstnären som fanns i konstvärldens mitt, blev sjuklig, gjorde  Den

svarta kalken och tillbringade sin ålders höst i Uppsala domkyrka för att måla. Det är tydligt att de

texter som publicerats om konstnären i  efterhand har skrivits av ett  fåtal  författare och därmed

bidrar med samma slags information. Det skapas en berättelse i ett romantiskt sken om den mytiska

kvinnliga  konstnären  som  internerades  och  aldrig  fick  ett  lyckligt  slut,  vilket  bidrar  till  en

intertextualitet inom diskursen Mathilde Wigert-Österlund.45 Det leder till en medömkan som inte

42 Backman (1991) s. 110.
43 Backman (1982) s. 59f.
44 Lindberg, Gunilla (2007) ”Mathilde Wigert-Österlund: Smärtans svarta kalk”; Lindberg, Gunilla (1998). Profiler i 

mitt Uppsala. 
45 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 77.
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undersöker  det  rotade  problemet.  Återkommande  är  istället  berättelsen  om  Wigert-Österlunds

upplevelse av att nästan ha blivit ihjältrampad, men inte en problematisering av att hon tillbringade

stora  delar  av  sitt  liv  på  mentalsjukhus  och  gjorde  stora  ansträngningar  för  att  ifrågasätta

omhändertagandet av tvångsintagna patienter.  Den svarta kalkens pärlapplikationer som symboler

för tårar, lyfts fram för att sätta ord på konstnärens sorg, utan att sättas i ett större perspektiv.46 Detta

kan jämföras med när Anna Odell nästan 100 år senare har syftet att med ett konstprojekt belysa den

vanvård inom mentalvården som hon själv erfarit, men där hennes aktion mot sjukvården kritiseras

å det grövsta, och där medierna gör sjukhuspersonalen till offren.47 Wigert-Österlund och hennes

kvinnliga kollegor förtjänar en berättelse som berättar mer om människan och hennes kamp. Den

föregående forskningen om konstnären och de återkommande diskussionerna och slutsatserna visar

också att det finns ett behov av att lyfta och undersöka Wigert-Österlund och hennes konstnärskap

ur en ny synvinkel som inte har för avsikt att göra hennes biografi utan se på henne och hennes

arbete ur ett nytt perspektiv.

Eva-Lena Bengtsson, arkivintendent på Konstakademien och Barbro Werkmäster, författare

och  hedersdoktor  vid  Uppsala  universitet,  skriver  om forskningen  kring  kvinnliga  konstnärer  i

Sverige. Enligt dem så har kvinnoforskningen per se bidragit till att konstbegreppet har utvidgats till

att  innefatta  massproducerade  bilder  samt  konsthantverk,  då  kvinnor  tvingades  ha  ett  annat

förhållningssätt till sitt konstutövande än sina manliga kolleger. Forskningsboomen under 1900-talet

medförde  dock  inte  bara  positiva  sidor  av  det  hela,  utan  med  hjälp  av  massmedia  myntades

begreppet kvinnokultur som ledde till en separation av kvinnors produktion från männens.48 Vidare

nämner  de  två  författarna  att  forskningen  om  kvinnliga  konstnärer  och  deras  inkludering  i

konsthistorien  fortfarande  är  mycket  bristfällig  och  att  det  saknas  diskussioner  kring  teori  och

metodbildningar samt kring forskningsresultat.49 I  en annan artikel,  ”Av bild – själv bild – bild

själv”, ur samma temanummer från Konsthistorisk tidskrift fortsätter Werkmäster sin diskussion om

kvinnliga konstnärer och framhäver deras särskiljande från män, som inte bara baserats på kvinnans

förmågor kring graviditet och barnafödande utan också på sociopolitiska idéer som lett till kvinnans

underordnande position. Det lilla utrymme som kvinnliga konstnärer fått i konsthistorien beror inte

på en avsaknad av konstnärer av kvinnligt kön, utan på att det finns en uppfattning om dem som

icke-skapande i kombination med idén om deras underordning.50 Werkmäster använder sin artikel

till  att undersöka kvinnors självporträtt och menar att det kan finnas en poäng med att använda

46  Lindberg, Gunilla (1998) Profiler i mitt Uppsala, s. 48.
47 Utställning: Anna Odell ”Okänd kvinna 2009-349701”. Kulturhuset, Stockholm: 2015-10-17 – 2016-01-24.
48 Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro (1991) ”Forskning om kvinnliga konstnärer - en introducerande 

översikt”, s. 63f.
49 Bengtsson & Werkmäster (1991) s. 68.
50 Werkmäster, Barbro (1991) ”Av bild – själv bild – bild själv”.
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konstverk som verktyg för att undersöka personen som skapat dem.51 Werkmästers och Bengtssons

introduktion och artiklar visar att föreliggande studie är såväl aktuell som nödvändig för att fylla  ett

tomrum av forskning kring kvinnliga konstnärer i konsthistorien.

Konstnären och mental ohälsa

Psykologiprofessorn Louis A. Sass skriver i Madness and Modernism om synen på och bilden av en

sjuk  person,  som  blivit  karaktären  the  mad  man i  otal  filmer  och  romaner  och  ett  ämne  för

diskussion sedan 1600-talet. Den galne har beskrivits som en som står för det motsatta av andra, det

abnorma i samhället, en person utan rim och reson, som beter sig för mycket som ett barn, eller

alltför moget, och vars tankar rör sig för mycket kring ämnet död. I sin bok diskuterar han främst

bilden av en mentalt sjuk person men också hur modernism och schizofreni går ihop.52 Den bidrar

därmed  med ett ytterligare perspektiv på ämnet.

Docenten Irja Bergström bidrog 1989 med forskning i sin doktorsavhandling ”Ensam fågel-

jag vet vem det är”. Ester Henning - konstnärinna på hospital. Avhandlingen låg sedan till grund

för boken Ester Henning: kvinnoöde, konstnärsdröm, anstaltsliv från 2001.53 Avhandlingen kretsar

kring  Ester  Hennings  mansfobi,  upprättelsen  av  förlorade  objekt  och  kroppsuppfattning  som

uttrycks  i  hennes  konst.  Henning  fick  diagnosen  schizofreni,  som tidigare  benämnts  dementia

preacox, och Bergström ifrågasätter om denna diagnos var befogad samt om det går att kategorisera

Hennings konst som schizofren. I avhandlingen diskuteras Hennings konstverk  i samklang med

Hans Rennerts  Die Merkmale schizofrener Malerei  eller  List of Characteristics of Schizophrenic

Figuratives. Metoden består av 20 kriterier vilka ska bidra till en slutsats om huruvida konsten kan

kallas sjukdomskonst. Bergströms slutsats är att konsten per se inte kan kallas sjuk, men att den kan

ses som ett uttryckssätt för konstnären att uttrycka sin sjukdom. Samtidigt finns inga garantier för

att en sjuk konstnär förändrar sitt uttryckssätt, men vetskapen om att konstnären skapat under sin

sjukdom kan däremot påverka sättet som betraktare uppfattar dennes konst.54 Med andra ord ligger

Bergströms forskning mycket nära föreliggande studie, fastän konstnär och avgränsning skiljer sig

åt.  Vi  önskar  båda  att  undersöka  det  konstnärliga  uttrycket  och  om  konsten  påverkats  av

sjukdomsskedet, men Henning sysslade främst med måleri både innan och under sjukdom, medan

Wigert-Österlund  kan  ha  låtit  nya  material  vara  en  del  av  hennes  sjukdom och  tillfrisknande.

Wigert-Österlund förde en kamp för en mer human behandling av mentalsjuka patienter, vilket, till

skillnad från i Hennings fall, kan ha påverkat hennes konstutövande. Avhandlingen kan vara till

51 Werkmäster (1991) s. 71.
52 Sass, Louis A. (1992) Madness and modernism: insanity in the light of modern art, literature, and thought. 
53 Bergström (1989) ; Bergström, Irja (2001) Ester Henning: kvinnoöde, konstnärsdröm, anstaltsliv.
54 Bergström (1989) s. 159-162.
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hjälp  när  det  gäller  att  avläsa  konst  som  producerats  under  sjukdomstillstånd,  då  Bergström

analyserar ett stort antal av Hennings verk, vilka varierar mellan skulptur, måleri och broderi, samt

diskuterar hur miljön påverkat hennes uttryckssätt.55 I  avhandlingen finns också ett  avsnitt  med

rubriken ”Forskning om psykopatologisk konst” som ger en bra översikt över tidigare forskning

inom området.56 Det finns ytterligare forskning om Ester Henning. Gunnel Svedberg har skrivit

artiklarna ”Janny-Lisa var den enda som brydde sig om den mentalsjuka konstnärinnans broderier”

(1984) och ”Ester gjorde konst av allt hon kom över” (1988). Min forskning fungerar därmed som

ett  slags komplettering av den forskning som behandlar kvinnliga,  mentalsjuka konstnärer,  med

fokus på de som använde sig av textila material i sitt uttryckssätt.

Andra,  mer  kända  exempel  på  konstnärer  som  blivit  lidit  av  sinnessjukdom  är  Ernst

Josephson (1851-1906),  Carl  Fredrik  Hill  (1849-1911)  och Sigrid  Hjertén  (1885-1948).  De två

förstnämnda statuerar exempel på konstnärer vars uttryckssätt förändrats, medan Hjertén sällan har

placerats i en sådan kategori. Josephson och Hill har blivit typiska exempel på den sjuka konstnären

och dennes uttryck och omskrivs till  exempel i ovan nämnda avhandling av Irja Bergström. De

utgör exempel på ett förändrat konstnärligt utövande och återkommer i diskussioner kring just detta,

vilket är anledningen till att de inte kommer att ta någon nämnvärd plats i denna studie. Vidare

läsning finns i bland annat de av Nationalmuseum utgivna Hill och Ernst Josephson.57 

Idéhistorikern Karin Johannissons  Den sårade divan behandlar ett ämne som hon valt att

kalla för den kvinnliga galenskapen samt undersöker om och på vilket sätt som diagnoserna kan

användas av patienterna som identitetsskapare.58 Konstnären Sigrid Hjertén och författarna Agnes

von Krusenstjerna  samt  Nelly Sachs  undersöks  med  deras  journaler  som utgångspunkt.  De tre

kvinnorna var alla internerade och delade habitus, men valde att tillbringa sin tid på sjukhuset på

olika  sätt  och  i  olika  roller:  den  kritiska  divan;  den  sarkastiska  och  sexuella  konstnären  med

extravaganta vanor och den nervösa, ångestfulla patienten.59 Johannisson visar i sin bok att det finns

olika sätt att uttrycka sin sjukdom och att den missförstådda konstnären kan anta olika skepnader,

vilket ger ytterligare en dimension till min studie och till vilket min studie kan bidra. Tillsammans

aktualiserar min och Johannissons studier ämnet om kvinnan och bilden av henne som mentalt sjuk.

I ”Röster ur det förflutna” har Gunnel Svedberg skrivit om utvecklingen av den svenska

mentalvården och använt  sig  av  Mathilde  Wigert-Österlunds vittnesskildringar  som hon ställt  i

55 Bergström (1989) passim.
56 Bergström (1989) s. 141-158.
57 Sidén, Karin (2003) Carl Fredrik Hill. Stockholm: Nationalmuseum ; Abel, Ulf (2004). Ernst Josephson. 

Stockholm: Nationalmuseum.
58 Johannisson, Karin (2015) Den sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) s. 11.
59 Johannisson (2015) s. 11.
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perspektiv till Wigert-Österlunds brors anteckningar gjorda i egenskap psykiatriker. Dessa jämför

hon med läkarens Gunnar Glimstedts texter som han skrev under sin tid på sjukhus på 1940-talet.

Artikeln  är  publicerad  i  en  lärobok  för  vårdstudenter  och  ger  en  bild  av  hur  mentalpatienter

upplever  sina vistelser  på sjukhus,  hur vården av dem har  förändras samt vad som fortfarande

saknas. Syftet med artikeln är att bidra till reflektion av mentalvården och hur viktigt det är att inte

fastna i gamla vanor och mönster.60 Artikeln i sig bidrar inte direkt till denna studie, men den visar

hur Wigert-Österlunds texter fått betydelse för eftervärlden och att det finns de som har tagit vara på

kritik liknande hennes. Den visar också att ämnet har relevans för andra discipliner än konst- och

textilvetenskap.

Det tidiga 1900-talets textila konst

Till grund för avsnitten om den textila konsten i Sverige, dess konstnärer och karaktäristika har

vissa  böcker,  som också  är  tidigare  forskning,  kommit  väl  till  handa.  Ulf  Hård  af  Segerstads

Modern svensk textilkonst syftar till att ge en översikt över just den svenska textilkonsten från 1900-

talets början ungefär 60 år framåt. Han gör nedslag i händelser och tendenser under denna period

och  lyfter  fram  ett  antal  konstnärer  inom  det  textila  fältet.  I  bokens  inledning  finns  en  kort

begreppsdiskussion om begreppet  textilkonst  och hur  dess  gränser  inte  är  helt  tydliga.  Hård af

Segerstad använder den som ett paraplybegrepp till vardags- och utsmyckningstextil och hävdar att

kyrkliga och modetextilier också hör dit, men att de uteslutits ur verket. Dock finns en del nedslag i

den kyrkliga textilkonsten. Boken ger en överskådlig uppfattning om den svenska textilkonstscenen,

och  därmed  det  för  studien  aktuella  fältet,  med  tydliga  rubriker  och  rika,  dock  svartvita,

illustrationer,  men  saknar  ytterligare  diskussion  kring  definitionen  av  konst  och  formgivning.61

Paraplybegreppet  textilkonst  innebär  en  stor  mängd  historik  vilket  resulterar  i  en  alltför  snabb

genomgång av över 60 års produktion. En fördel är att materialet till bokens innehåll ofta består av

samtida artiklar och recensioner, vilket kan ge en inblick i hur konsten mottogs av sin omgivning.

Följaktligen kan boken användas för att ge en översikt och ett sammanhang, men den stora mängd

historik som finns lagrad i den kan innebära att vissa händelser hamnat i skymundan.

Antologin  Svenska  textilier  1890-1990,  med  Jan  Brunius  som  redaktör  innehåller  flera

artiklar  skrivna  av  diverse  intendenter,  universitetslärare  och  journalister  med  textil-  och

konsthantverk som expertis.62 Liksom ovan nämnda bok bistår den med att ge en översikt, men

använder en uppdelning i artiklar till  att ge särskild insyn inom ett visst område. Denna är rikt

60 Svedberg, Gunnel (2014) ”Röster ur det förflutna”. Ur: Wiklund Gustin, Lena (red.) (2014). Vårdande vid psykisk 
ohälsa: på avancerad nivå.

61 Hård af Segerstad, Ulf (1963) Modern svensk textilkonst.
62 Brunius, Jan (red.) (1994) Svenska textilier: 1890-1990. 
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illustrerad med både svartvita foton och färgplanscher som kompletterar artiklarnas textinnehåll.

Edna  Martin  och  Beate  Sydoffs  Svensk  textilkonst syftar  till  att  presentera  vägen  fram till  det

politiska 1970-talet  med hjälp av den svenska textilkonsten och med fokus på konstnärerna,  de

kända  och  dittills  mindre  kända.63 Dessa  båda  verk  tjänar  till  att  ge  en  rik  bild  av  Sveriges

textilkonst och kommer därmed att vara givande som källor i föreliggande studie.

På grund av studiens  nationella  fokus har  inga internationella  litterära verk studerats  på

djupet. För vidare forskning kan  The Modernist Textile: Europe and America 1890-1940 nämnas

som en användbar översiktsbok vid internationella studier och liknar de ovanstående, men med ett

vidare geografiskt fokus. Den konstprofessor som ligger bakom boken, Virginia Gardner Troy, hade

som syfte att lyfta och placera in textilierna i historien om den moderna konsten. Det problem med

boken är att den inte ger något annat än en översikt och bidrar till en kanon om de mest betydande

händelserna, till exempel så nämns Arts and Craft- rörelsen och Bauhaus.64 Trots dess västerländska

fokus nämns den svenska konsten knappast vilket exkluderar boken ur denna studies material. 

Begrepp

Den forskning som finns tillgänglig idag tenderar att cirkulera kring det binära könssystemet och

har  använt  cis-normer65 för  att  ställa  det  manliga och  det  kvinnliga mot  varandra.  Denna

teoribildning kan komma att genomsyra vissa diskussioner i föreliggande uppsats av den anledning

att forskning som baserats på en mer vidsynt könsdiskussion inte funnits till hands. Jag vill dock

framhäva att trots att jag kommer att använda mig av ett motsatspar så är jag medveten om att fler

könsvariationer  existerar.  Jag  föreslår  därmed  att  de  som kallas  för  manliga kan  ersättas  med

överordnade  med  vilka  jag  menar  den  grupp  som  befinner  sig  högst  upp  i  den  patriarkala

könsmaktsordningen, vilket innebär att de kvinnliga representerar de som befinner sig underordnade

de så kallade männen. 

Jag har valt att skilja  inredningstextilier från  textilkonst och dessutom valt att benämna de

för undersökningen aktuella föremålen som konstverk. I de böcker som används för att undersöka

bilden av den svenska textilkonsten skiljer sig bruket av textilvetenskapliga begrepp åt. Det finns

också  begreppsanvändning  som  tyder  på  att  författare  saknar  textilvetenskaplig  eller  liknande

bakgrund. De gånger jag bedömt att begrepp använts felaktigt eller på ett missvisande sätt har jag

ändrat dem i studiens återgivning, till exempel när Hård af Segerstad valt att kalla Märta Måås-

63 Martin, Edna & Sydhoff, Beate (1979) Svensk textilkonst: Swedish textile art.
64 Troy, Virginia Gardner (2006) The modernist textile: Europe and America, 1890-1940. 
65 Cis: att identifiera sig med sitt biologiska kön samt det kön som finns i folkbokföringen. 
      Nilsson, Johan (utan publiceringsdatum) ”Trans och Cis”. 
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Fjetterströms vävnad Staffan stalledräng för bonad.66

De två textila konstverk som utgör studiens material, Den svarta kalken och Det vita verket,

har  motiv  på båda  sidor  och kan betraktas  från  två  håll.  Sidorna  kommer  att  delas  upp i  och

benämnas sida A och sida B i analysavsnittet för att underlätta en åtskillnad i deras undersökningar

och beskrivningar.

Disposition

Det avsnitt som följer uppsatsens inledning har ägnats åt Mathilde Wigert-Österlund och hennes

konstnärskap och behandlar studiens första frågeställningar. Detta avsnitt har delats in i flera delar

och den första delen är en bakgrund som syftar till att leda in läsaren i Wigert-Österlunds privat-

och arbetsliv samt ge en bild av hennes konstnärskap före sjukdomen. Därmed utgör den delen en

grund till undersökningen om hur hennes konst utvecklades. Denna del föls av en analys av Wigert-

Österlunds textila konstverk, först  Den svara kalken och sedan  Det vita verket. Dessa diskuteras

enligt material culture method och dess första steg innehållande observation och innehållsanalys.

Avsnittet  avslutas  med  en  del  som  följer  metodmodellens  sista  steg  och  innehåller  en

kontextualisering av Wigert-Österlund och konstnärsrollen, där hennes egna tankar om detta återges

i samband med diskussion utifrån uppsatsens teori.

Det  andra  analysavsnittet  behandlar  studiens  andra  frågeställning  och är  uppdelat  i  fyra

huvudsakliga  delar  som  alla  återger  den  bild  av  den  textila  konsten  i  Sverige  som  studiens

textmaterial bidragit med. Den svenska textilkonsten återges i kronologisk ordning och är uppdelad

i decennier, för att läsaren enkelt ska kunna följa med i resonemanget samt för att skilja tidsbunden

karaktäristika åt. De fyra delarna är i sin tur uppdelade i två, där den första, med information från

både text och bilder, möter metodens observationssteg och den andra slutledning och reflektion.

Dessa  diskuteras  enligt  material  culture  och  speglar  studiens  teorier  för  att  besvara  frågan  om

Wigert-Österlunds likheter och skillnader med sitt omgivande fält. 

66 Hård af Segerstad (1963) s. 35.
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Mathilde Wigert-Österlund och hennes konstnärskap

Bakgrund

Mathilde  Wigert-Österlund  var  en  Uppsalabaserad  konstnär  som levde  mellan  1873  och  1943.

Hennes  konstnärskap  präglades  främst  av  oljemåleri,  till  en  början  med  nationalromantiska

referenser, men så småningom med ett mer expressivt uttryck.67 I sitt måleri sökte Wigert-Österlund

efter att kunna uttrycka sig själv. På 1920-talet drabbades hon av psykiska problem och vårdades

under flera perioder på Ulleråkers mentalvårdssjukhus i Uppsala. Under hennes sjukdomsperioder

minskade måleriproduktionen och hon skrev romaner om mentalvården samt gjorde enkla kollage i

varierande material. Det ”textilkollage”68 som kommit att bli bäst ihågkommet är Den svarta kalken

som hon skänkte till Uppsala domkyrka 1931, där den hängde framme till allmän beskådan under en

lång tid.69 

Efter att ha utbildats i teckning och måleri vid Tekniska skolan och Konstakademin med en

examen  1903,  hade  Wigert-Österlund  sin  första  utställning  tillsammans  med  sin  man,  John

Österlund  1912.  Hon  fick  god  kritik  och  talade  om  sig  själv  som  kvinna  och  konstnär,  två

komponenter som hon inte hade några problem med att kombinera. Hon blev snart en självklar del i

Uppsalas konstnärskrets och engagerade sig i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Wigert-

Österlund kom att ingå i det som kallats för Uppsalas guldålder, tillsammans med konstnärer som

Gusten Widerbäck och John Österlund. Hon och hennes man var båda etablerade konstnärer, även

om det var mannen i paret som främst bidrog till  att trygga deras ekonomi.70 Wigert-Österlunds

måleri präglades av naturlandskap, bebyggelsemotiv innehållande gårdar, industrier och kyrkor, en

liten del stilleben och porträtt samt kyrkointeriörer.71 Hennes teknik var mestadels olja på duk men i

enstaka fall pannå. Målningarna var ofta små, sällan större än 70 cm breda eller höga.72

I slutet  av 1910-talet  upplevde hon en påtaglig oro,  dödsrädsla och omfattande religiösa

grubblerier och befann sig för första gången som intagen för psykisk vård 1921. Wigert-Österlunds

sjukdomstillstånd har förklarats med ett trauma som hon upplevde som barn i mitten av 1880-talet.

Hon var med vid ett uppträdande av operasångerskan Christina Nilsson och svår trängsel uppstod

när publiken på 50 000 personer skulle ta sig därifrån. 18 personer trampades till döds och Wigert-

Österlund ramlade och fick en döende kvinna under sig.73 Detta bidrog till ett slags dödsfobi som

67 Thörnlund, Åsa (2009) Mathilde Wigert-Österlund: 12 december 2009-17 januari 2010, s. 2; Backman (1991) s. 
109f.

68 Verket omnämns som textilkollage i ett flertal texter i bl.a. utställningskatalogen men jag definierar det som ett  
applikationsarbete.

69 Thörnlund (2009) s. 2.
70 Backman (1991) s. 100: Backman (2009) s. 6f.
71 Backman (1982) s. 36.
72 Backman (1982) s.47.
73 Lindberg (2007) s. 212f.
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tillsammans med religiösa grubblerier  (Wigert-Österlund hade kommit i kontakt med katolicismen

när  hon  på  Franska  skolan  i  Stockholm  undervisades  av  nunnor)  skulle  prägla  hennes

sjukdomsperioder. 1920 gick hennes kusin plötsligt bort och Wigert-Österlund började oroa sig för

sin egen hälsa, samtidigt var hennes mamma döende och detta lämnade konstnären med en stor

skräck  inför  döden.  Under  hösten  1921  lades  Wigert-Österlund  in  på  sjukhus  med  diagnosen

schizofreni. Hon lämnade inte sjukhuset förrän våren 1923 och blev därefter aldrig helt återställd.

Sjukhusperioden lämnade henne deprimerad. Under denna period målade hon inte alls och även

efterföljande år ägnades åt att ge ut de romaner hon skrivit, Vox (1926) och Vår Herres dårar som

gavs ut i två delar (1930 och 1931).74 

Mellan de följande sjukdomsperioderna var det endast under åren 1927-8 som hon ägnade

sig  åt  måleriet,  vilket  bestod  av  kyrkointeriörer.  Det  textila  konstverket  Den  svarta  kalken

tillverkades under sent 1920-tal eller runt 1930 (troligen under en period mellan 1928 och 1931)75

och enligt konstvetaren Christina Backman så ”visar den slarviga tekniken att konstnärinnan åter

var sjuk och måste igen söka vård”76.  Med andra ord så är  Den svarta kalken skapad under en

sjukdomsperiod, men med stor sannolikhet inte under vistelse på mentalsjukhus. Det vita verket har

inget dokumenterat tillkomstår men det är rimligt att tro att det tillverkades ungefär samtidigt som

Den  svarta  kalken.77 Ytterligare  en  sjukhusperiod  infaller  kring  1934  och  resulterade  i

papperskollage, vilket var en tämligen ny teknik. Som material använde hon tårtpapper, bibelsidor,

fruktomslag  och  hon  målade  med  akvarellfärg.  1936  skrevs  hon  ut  och  flyttade  till

sjukdomshemmet Vängelsta och fick status som ”frigångare”. 1938 återgick hon till oljemåleriet

och ägnade sig helt åt kyrkointeriörer, fram till sin död fem år senare.78 Backmans studie kommer

fram till att Wigert-Österlunds måleriska konstnärskap blev expressionistiskt med tiden, men att det

troligtvis berodde mer på hennes personliga utveckling än på omvärldens moden. Dock fokuserade

Backman på måleriet och såg textilierna som uttryck för sjukdom utan att placera in dessa i samma

resonemang.79

74 Backman (1991) s. 101.
75 Backman (1991) s. 107; Lambert, Lars (2009) ”En konstnärlig själsfrändskap”, s. 17.
76 Backman (2009) s. 7.
77 Backman (1982) s. 59.
78 Backman (2009) s. 6f ; Backman (1991) s. 102 & 107.
79 Backman (1991) s. 110.
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Den svarta kalken

Den svarta kalken mäter 170 x 115 cm och det huvudsakliga motivet i konstverkets A-sida är en

nattvardskalk med ett kyrkfönster i bakgrunden (se bild 1). Kalken ser ut att stå på ett litet altare

eller ett skrin och ovanför kalken finns en form som påminner om ett kors. Motivet är applicerat på

en botten av senapsgult venetianskt siden och bildas av svarta och lila band som skapar formen av

det huvudsakliga motivet.80  Runt kalken finns applikationer av band och pärlor vilka ibland ter sig

vara slumpmässigt utspridda, men som stundtals samlats i rader eller andra slags grupperingar. Vid

en första anblick inom observationssteget syns inte pärlorna särskilt bra men de är många i antalet.

Små bitar av strassband ger verket en glimrande intryck. En formation av pärlor löper lodrätt över

verkets mitt.  Ett stort antal applikationer finns på verket: bomullsgarn i olika färger, sidenband,

80 Backman (1982) s. 59.
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   Bild 1. Den svarta kalken, sida A. 170 x 115 cm.



metalltråd,  pärlor av trä och glas,  sammetsband, bomullstyg,  taft,  snörmakerier och ullgarn och

verket kantas med en frans i ett slags fuskpäls som liknar små råttsvansar (se bild 2).  Den svarta

kalkens sida A med motivet av kalken har ett lodrätt spår av pärlor som stiger ur kalkens öppning

upp mot verkets överkant, som om ett ljus strömmar ut ur kalken. Här syns tydliga lodräta ränder

som gjorts av applicerade svarta band, som på kalkens sidor delats in i rutor
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 Bild 3. Den svarta kalken, sida B.  170 x 115 cm.

Bild 2. A-sidans frans, detalj.



Det huvudsakliga motivet på Den svarta kalkens andra sida, sida B, är ett altare på vilket troligtvis

sankt Eriks skrin står (se bild 3).81  Ovanför skrinet finns ett kors som krönts med en krona och

omges av ett  fönster.  Denna sida av verket  avslöjar  knappt  någon sidenbotten utan är  täckt  av

applikationer. Materialen liknar de som finns på sida  A, men har kompletterats med svart spets och

svarta paljetter samt små tygknappar, vilka kunnat spårats på sida A (se bild 4). 

A-sidans franskant skyms av svarta fransar som hänger i B-sidans nederkant. Rent visuellt är sida B

av Den svarta kalken mörkare i och med en mer utbredd användning av svarta material. Dock finns

det en viss kontrastverkan medelst användningen av det helt ljusa material (sankt Eriks skrin) i

verkets  mitt.  Vid  observationsstadiet  visar  motivet  ett  tydligt  religiöst  innehåll  med  många

dekorativa komponenter som vid en första observation inte verkar ha något annat syfte än dekor och

utfyllnad. Dess uttryck som en blandning av abstrakt och föreställande konst ger en upplevelse av

fundersamhet. Som betraktare undrar jag vad det egentligen är som pågår i verket och jag kan tänka

mig att de betraktare som under decennier sett det i domkyrkan också känt detsamma. Då verket har

befunnit sig i en kyrklig miljö kan det tänkas att den inte ansetts ha passat in riktigt där, eftersom

den  kyrkliga  konsten  sällan  har  ett  likadant  visuellt  uttryck.  Den  svarta  kalken donerades  till

Uppsala domkyrka 1931 men har inte hängt tillgänglig för allmänheten sedan senast 1980-tal.82

Inget talar för att det skulle ha varit föremål för praktiskt bruk utan att de snarare haft ett dekorativt

syfte. Eftersom verken enligt andra källor har donerats till kyrkor för att pryda dem så finns belägg

till att detta antagande också kan vara korrekt. 

Den  svarta  kalkens  B-sida  visar  en  kontrastverkan  i  arbetet  med  de  olika  motivens

färgsättning.  Den  nedre  fjärdedelen  av  verket  utgörs  främst  av  svarta  material,  sammets-  och

bomullsband samt bitar  av spets i  lager på lager.  Banden har lagts i  kryss ovanpå spetsen som

dekorerar de två hörnen (se bild 5) och i mitten har bandet format en del av ett mindre abstrakt

81 Ehn-Lundgren, Anna (2017-03-03). 
82 Backman (1982) s. 60.
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Bild 4. Rad av knappar, sida B, detalj.



motiv men mest troligt är att alla delar tillsammans ska föreställa ett altare som sankt Eriks skrin

placerats på. Rutorna i hörnen omges av strassband som förstärker deras existens. Samtidigt finns

det i det nedre högra hörnet en avvikande applikation i form av ett färgglatt och blommigt tygstycke

med silverfärgad botten omgivet av metalltråd lagt i ett sirligt mönster (se bild 6). Stycket liknar

ingen annan applikation i någon av verken. 

Skrinet  i  mitten lyser  upp verket  eftersom det  nästan enbart  utgörs av vita  och beige material,

förutom ett svart garn som ligger i ett rutnät på ytan. Den svarta kalkens B-sida skiljer sig från A-

sidan och dess  stora  variation  och kvantitet  av applikationer.  Varje  kvadratdecimeter  av  verket

innehåller ett stort antal detaljer och gör det nästan omöjligt att sammanfatta, då betraktaren hela

tiden finner nya detaljer. 

Sammanfattningsvis så är båda sidorna föreställande och har två sakrala motiv, även om B-

sidan vid en första anblick kan verka mer abstrakt. De utgörs av stora mängder detaljer, vilka inte

alltid verkar ha något tydligt syfte. Detta ger betraktaren känslan av att båda sidorna är mycket

genomarbetade.  En  innehållsanalys  av  motivet  lyfter  nattvardskalken  på  dess  A-sida,  vilken

symboliserar nattvarden. B-sidans innehåll blir mest framträdande om betraktaren känner till att den

föreställer sankt Eriks skrin. Skrinet med helgonet sankt Eriks reliker finns i Uppsala domkyrka,

vilket innebär att motivets innehåll speglar verkets miljö.  Den svarta kalken kan därför placeras i

samma kontext som Wigert-Österlunds kyrkliga interiörer som var vanliga inom hennes måleri. I

verkets A-sida finns pärl- och snörmakeriapplikationer som till synes verkar vara placerade på måfå
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Bild 6. Applikation, sida B, detalj.Bild 5. Exempel på kryssmönster, sida B, 
detalj.



och dess ursprungliga tanke kanske vi aldrig kommer att få en klarhet i. Istället lyser strassen och

pärlor i ljusa färger som verkar ha strötts över verket, vilka enligt utsago från konstnären själv ska

föreställa tårar.83 Vems tårar är dessa, är det konstnärens tårar som hon spillt över verket under sitt

skapande? Tårar som kommer ur den konstnärliga melankolin eller i likhet med hennes böcker av

frustrationen över svensk mentalvård?  Den kalk som givit den svarta kalken sitt namn ska enligt

konstnären själv symboliserat en ”smärtans svarta kalk”.84 Kalken står upphöjd på ett altare och det

går att diskutera Wigert-Österlunds verk som speglingar av en lidande, melankolisk konstnär i enhet

med Cornells teori.85 

Det vita verket

83 Lindberg (1998) s. 47f. 
84 Lindberg (1998) s. 48.
85 Cornell (2000) s. 32.
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Bild 7. Det vita verket, sida A. 180 x 132 cm.



Det vita verket mäter 180 x 132 cm och tillhör Vaksala kyrka i Uppsala. Det är osäkert när verket

kom dit, men det är möjligt att den kom dit ungefär samtidigt som Den svarta kalken, under 1930-

talet (se bild 7).86 Verket fanns framme för allmän beskådan men har inte funnits framme sedan

senast 1990-tal.87 Bottnen utgörs av vit damastduk, vilken kan vara i ett eller i flera olika  stycken,

på vilken det applicerats bomullsgarn, ullgarn, sidenband och metallband samt små bitar av vit spets

och ljus brokad. Här finns också små bitar av papper samt paljetter och pärlor. Dess främsta motiv

är ett kors i verkets övre del på vilket en liten figur i guld med ett rött huvud och blå pärlfot är fäst

(se bild 8). En annan iögonfallande detalj är svart ullgarn som lagts i formen av ett hjärta till höger i

verkets nedre del (se bild 9).

Det  vita  verkets  sida  A har  liksom  Den svarta  kalkens  sida  A flera  fält  som lämnats  fria  från

dekorationer och där bottentyget tillåtits synas. Hos Det vita verket återkommer korset som motiv

och det finns en mycket tydligt rutmönster. Bilden har en ganska enhetlig färgskala i vitt och beige

som ibland bryts av band i guld, ljust lila och mörkt blå, främst i verkens nedre del. Det stora korset

bör betraktas som huvudmotivet. Det är svårt att urskilja eftersom dess överdel smälter samman

med bakgrunden då bakgrunden och korset är dekorerade på samma sätt. Figuren som har korsfästs

är mycket liten i jämförelse med korset. Den syns främst om betraktaren redan innan vet om att den

86 Backman (1982) s. 59.
87 Ehn-Lundgren, Anna (2017-03-03). 
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Bild 8. Korsfäst figur, sida A, 
detalj.

Bild 9. Hjärta, sida A, detalj.



finns där eller  får den utpekad för sig. Innehållsanalysen av  Det vita verkets A-sida resulterar i

krucifixet som är det enda framträdande motiv som går att hitta i dess nuvarande form. Krucifixet

blir en symbol för Jesus lidande. Till verket skapade Wigert-Österlund ett skydd av plastfilm i tre

delar som satt framför verket när det stod utställt i Vaksala kyrka (se bild 10). På plasten har hon

målat korset och rutmönstret som finns i textilen, sparsamt med svart färg och med små detaljer i

rött och guld. Med hjälp av plastskyddet förstärks textilens motiv av korset och rutmönstret och den

gör det möjligt att tänka sig att verket också föreställer ett kyrkfönster. Även på plasten är ett hjärta,

målat i rött i det nedre vänstra hörnet (se bild 11). 
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Bild 10. Sida A med plastskydd.

Bild 11. Hjärta på plastskyddet, detalj.



Verkets sida B (se bild 12) uppfattas mörkare eftersom delar av ytan har täckts av svart garn, som

ibland ter sig ringla slumpmässigt och stundtals har vävts in och skapat mönster i det vita nät som

också täcker verkets yta. Verket präglas också av ett rutmönster som skapats av band. Sida B av det

vita verket är täckt av ett vitt nät som använts för att fästa applikationer vid, som metallband med

eller utan paljetter samt strassband men också för att väva in garn och metallband i. Där finns också

applikationer av små rosa sidenrosor och andra blommor, delvis utspridda, men främst i en lodrätt

linje tvärsöver verket (se bild 13). 
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Bild 12. Det vita verket, sida B. 180 x 132 cm.

Bild 13. Rad 
av rosor, sida 
B, detalj.



Till skillnad från Den svarta kalken så har inte detta verk något framträdande motiv men det går att

urskilja ett altare vars konturer utgörs av guldband. Det finns också ett rött hjärta i mitten av verkets

nederkant  och  ovanför  hjärtat  sitter  en  liten  applikation  med  rött  broderi.  Det  kan  vara  ett

monogram som sedan tidigare suttit på den damast som fungerar som botten (se bild 14). Dessutom

går det att urskilja ett H till vänster i den mittersta rutan (se bild 15). 

H:et sitter i det övre, vänstra hörnet vilket antyder att det ska följas av flera bokstäver, men de är i

så  fall  mycket  svåra  att  urskilja.  Bokstavskombinationen kan vara  HHP eller  IHS.  Detta  leder

analysen in på innehållsanalys där symboler skall tas i beaktande.88 IHS är ett kristusmonogram som

baseras på de första bokstäverna i den grekiska versionen av Jesus och är en symbol som använts av

olika ordnar. Bokstavskombinationen tolkas ibland som en förkortning av Iesus Hominum Salvator

vilket betyder ”Jesus, människornas Frälsare”.89 Detta kan dels spegla den miljö som verket sedan

placerades i men också konstnärens egen religiösa övertygelse. Det röda hjärtat som placerats under

ett broderi som liknar en dödskalle, och som också finns på verkets A-sida, kan inom kristen konst

tolkas som en symbol för Jesus eller Marias kärlek.90 Hjärtat som symbol kan ha olika betydelser

men eftersom Wigert-Österlund har låtit andra sakrala motiv vara i centrum för sina verk så kan det

vara  fruktbart  att  använda  religiösa  tolkningar  av  hjärtat.  Enligt  Bibeln  är  hjärtat  bäraren  av

88 Prown (1982) s. 8.
89 IHS, Nationalencyklopedin [hämtad 2017-05-16].
90 Jesu hjärta, Nationalencyklopedin [hämtad 2017-05-16]. 
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Bild 14. Hjärta och 
monogram, sida B, detalj.

Bild 15. H:et, sida B, detalj.



människans själ vilket i sin tur gör att hjärtat blir representativt för en människas sätt att vara, till

exempel att ”ha en rent hjärta”. Hjärtat är också ett organ som står för moraliska och intellektuella

funktioner som tankar, viljor och beslutsfattanden.91 Inom katolicismen, som Wigert-Österlund kom

i kontakt med, så utgör symbolen för Jesu hjärta en stor betydelse. Jesu hjärta refererar till Jesus

faktiska hjärta och hur det representerar hans kärlek till mänskligheten. Hjärtat har ofta avbildats i

folklig konst, då som ett hjärta omgivet av eldsflammor.92 Dödskallen är ett vanligt återkommande

motiv inom konsten och främst som vanitassymbol. Där speglar dödskallen livets förgänglighet och

blir  en  påminnelse  om  döden.93 Raden  av  rosor  kan  härledas  till  Jesus  törnekrona  eller  till

rosenkransen som är en vanlig böneform inom katolicismen. Rosen är också vanligt förekommande

som en heraldisk symbol.94

Slutledning och reflektion

Det vita verket  framstår under observationsfasen mer abstrakt än  Den svarta kalken  eftersom den

har mindre tydliga motiv. Men den kyrkliga miljö som verket funnits i och innehållsanalysen kan

hjälpa betraktare att definiera korset och andra religiösa symboler, vilket innebär att den inte är

abstrakt utan att verket bär på symbolik i form av krucifix, hjärta, bokstäver och rosor. De symboler

som finns i verket speglar alla något slags lidande inom kristendomen.

Gemensamt för verken är det stora antalet applikationer, den stora variationen av material i

varje verk och att deras storlek upplevs som monumental. De material som är återkommande är

strassband samt svarta och lila sidenband. I motiven finns en tydlig sakral koppling med korset och

kyrkfönstret. Återkommande är även en lodrät linje av pärlor eller blommor som finns på en sida på

båda verken. På de inledande sidorna i romanen  Vox skriver Wigert-Österlund om sin kärlek till

ädelstenar samt ger dem olika egenskaper, till exempel: ”Tårarnas sten, sköna men bleka Opal, jag

hälsar dig! /.../  och, Opal, du minner om min smärta under livets törnekrona, vilken sargat min

panna till blodstårar.”95 Kanske kan då också den rikedom av pärlor som finns i verken spegla de

olika ädelstenarnas egenskaper och variationer. Återkommande är ett rutmönster som motivet byggs

ur eller runt. Detta rutmönster återfinns även i de kollage på papper som Wigert-Österlund gjorde

under sina sjukhusperioder.96 Det gör att det inte riktigt går att utesluta att rutmönstret kan ha ett

visst symboliskt värde, som till exempel galler framför fönster och annan form av begränsad frihet.

De båda textila konstverken ger båda ett slags slarvigt intryck även om mina närstudier visar att de

91 Svenska Bibelsällskapet (utan publiceringsdatum) ”Uppslagsord -  Hjärta”. Svenska bibelsällskapets webbplats.
92 Jesu hjärta (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin .
93 Vanitasstilleben (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin. 
94 Ros & Rosenkransen (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin.
95 Wigert-Österlund (1926)  s. XIIf.
96 Backman (2009) s. 7.
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med den stora mängd av detaljer och små applikationer är resultat av många timmars arbete inte är

produkter av slarv. I sin uppsats återger Backman att Wigert-Österlund i Den svarta kalken försökt

att  efterlikna måleri  och gjorde den under en period av djup depression.  Hon skriver också att

Wigert-Österlund  ska  ha  haft  ”syhjälp”  vid  tillverkningen  av  den,  men  fortsätter  med  att

kommentera  att  detta  hade  föga  nytta  för  dess  bristfälliga  utförande,  dock  finns  till  denna

information ingen referens.97 Detta intryck kommer snarare av avsaknaden av symmetri och raka

linjer. Båda verkens ytterkanter är ojämna, vilket kan ha förstärks med deras ålder och genom att de

har hängt uppe och kanske stundtals har förvarats på ett mindre fördelaktigt sätt. Detta talar om för

betraktaren att verken inte är helt nya och att de har haft ett syfte som just föremål för betraktelse. 

En  annan  utav  texterna  i  Vox,  som  utkom innan  Den  svarta  kalken tillkom,  har  titeln

”Smärtan”.98 I  den beskrivs konstnären som ett ofrivilligt offer, vilken ger sitt blod, ”droppe efter

droppe”,  till  mänskligheten,  vilket  ses  både  som  en  välsignelse  och  förbannelse.  Konstnären

beskrivs som funnen av Gud och av honom given Jorden och allt vad som finns därtill med det enda

villkoret att konstnären måste sjunga sin smärta. Gud sade: ”Om dig själv ska du sjunga. Om dina

tårar  skall  du dikta  visor.  Om din fröjd att  vara  skapad ska  du spela.  Gör det  och du besitter

jorden.”99 Konstnären kände smärtan och den blev honom outhärdlig, de omgivande människornas

uppskattning eller hån gjorde detsamma. Gud vägrade ta hans uppgift ifrån honom och istället bar

han bördan som givits honom av Gud själv, ”han bar sitt kors och Gud såg leende på honom”.100

Texten kan vara ett exempel på att Wigert-Österlund hade en syn på hur konstnären är eller bör vara

och  att  hennes  syn  speglar  det  melankoliska  slaget.  Det  ger  också  en  indikation  på  att  hon

identifierar sig med konstnären som bär sig kreativitet som en börda. Det lidande som uttrycks i

Den  svarta  kalken och  Det  vita  verket blir  båda  uttryck  för  Wigert-Österlunds  melankoli  och

konstnärliga lidande.

Sin roll som den eventuellt melankoliska konstnärer kommenterar Wigert-Österlund dock

inte närmre i sina böcker. I inledningen i  Vår Herres dårar frågar hon sig ”Är vi icke alla dårar

inför Vår Herre? /.../  I  sanning dårar äro vi.”101 Däremot uttrycker hon en avsky mot sin tid på

sjukhus, till exempel ”Såå, [sic!] det är här i denna fruktansvärda omgivning som mitt livs epilog

skall utspelas. Det är i denna andligt sterila atmosfär jag är dömd att framsläpa den lilla livsklump

jag ännu har kvar. Längtan härifrån värker likt en varböld.”102 och ”Raseriet växer inom mig att

97 Backman (1982) s. 59f.
98 Wigert-Österlund (1926) s. 3-5.
99  Wigert-Österlund (1926) s. 4.
100 Wigert-Österlund (1926) s. 5.
101 Wigert-Österlund (1930) s. 5.
102 Wigert-Österlund (1926) s. 113.
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nödgas dö i denna fruktansvärda omgivning. Vill skrika högt av förtvivlan, slå sönder något för att

få komma hem.”103

Backman  avslutar  sin  undersökning med  att  skriva  att  konstnären  tog  avstånd  från  alla

arbeten som hon gjort under sjukdomstiden när hon tillfrisknade mot slutet av 1930-talet.104 Wigert-

Österlund skriver om konstnärliga tekniker på följande sätt: ”Detta tycks mig början till alltings

uppgående till ett enda helt /.../ när man väver skall det se ut som sytt och när man syr skall det se ut

som vävt /.../ en tavla skall likna en [sic!] fotografi och en fotografi en tavla.”105 Dessa reflektioner

visar att hon kan ha sett på det olika teknikerna och materialen som icke-åtskilda vilket kan ha

underlättat för henne att vara eklektisk i sin egen konst. I kapitlet ”Brev till mina målningar” skriver

hon ”Att ni blev så få, är ju sorgligt, men se, jag hade ingen längtan att materialisera flera syskon åt

er”106, ett uttalande som indikerar att hon medvetet förändrade sin konstnärliga inriktning.

Sammanfattningsvis handlar mina hypoteser om att  Den svarta kalken och  Det vita verket

som utgör studiens utgångsmaterial, är tecken på verk som tillverkats av någon med stor fantasi och

skapandelust, men som skapats under den börda som konstnärsrollen utgör. Religionen har haft stor

betydelse  för  konstnären  och  där  finns  även  inslag  av  humor.  Religionens  grubblerier  är

återkommande i  Vox och i  Vår Herres Dårar. Med tanke på tekniken i båda konstverken och alla

deras små detaljer måste den bakomliggande skaparen ha lagt ner mycket tid på dem eller haft svårt

att avsluta dem och hela tiden utökat dem med fler applikationer. Ur den synvinkeln liknar de textila

verken oljemålningar, där det går att låta färgen torka och lägga till detaljer hur mycket som helst.

Hennes måleri är alltid föreställande och har ibland ett oljefärgens fumlighet och motivvalen är

också tidvis desamma. 

103 Wigert-Österlund (1926) s. 118.
104 Backman (1982) s. 59f.
105 Wigert-Österlund (1926) s. 119.
106 Wigert-Österlund (1926) s. 129.
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Textilkonstens Sverige
Följande avsnitt visar det resultatet av observationerna som gjorts av  Svensk textilkonst,  Modern

svensk  textilkonst och  Svenska  textilier  1890-1990.  Dessa  har  sammanställts  och  presenteras  i

kronologisk ordning.

Svensk textilkonst cirka 1900-1910

Edna Martin och Beate Sydhoff ägnar merparten av sin bok,  Svensk textilkonst,  åt  den svenska

textilkonsten efter år 1945 och fram till och med bokens tillkomstår 1979. Den information som rör

1900-talet har rubriken ”Den monumentala textilen” och inleds med en gobeläng med motiv av Carl

Larsson,  vilken  vävts  efter  kartong  till  världsutställningen  i  Paris  år  1900  och  visar  tydliga

kopplingar till den svenska nationalromantiken som var typisk runt sekelskiftet. Larsson liknas med

en svensk William Morris med sina idéer om ett modern allmogehem och jugendinspirerade uttryck.

Andra  konstnärer  som  till  exempel  Anders  Zorn  målande  kartonger  för  tillverkning  hos

Handarbetets Vänner.107 

Runt  sekelskiftet  hade  den  mot  jugend  riktade  stilen  sin  höjdpunkt,  vilket  innebar  ett

nytänkande inom den textila konsten. Textilen tilläts ta en större plats i rummet och detta ledde till

ett upprättande av flera textila ateljéer i landet som Selma Giöbels och Thyra Grafströms ateljé samt

Licium. Dessa vävde efter kartonger av konstnärer som Alf Wallander, Annie Frykholm och Helmer

Osslund. Ett typiskt verk just för denna period är Gunnar Hallströms Yggdrasil (detta verk kallas

även  för  Valhall  i  Naionalmuseums  dokumentation)108 vävd  av  Handarbetets  Vänner,  med  sin

ytbundna  och  abstrakta  ornamentik  och  motiv  med  fornnordiska  teman.  En  för  jugendstilens

stiliserade naturförankring framstående konstnär var Gustaf Fjæstad. Hans naturmotiv vävdes av

hans systrar och skiljer sig från hans målningar då de verkar anpassade till  vävnaden och dess

ytverkan.109 Bokens läsare kan därmed gissa sig till att de som vävde Fjæstads kartonger ägde en

textilteknisk kunskap men faktamässigt skiljer sig Martin och Sydhoffs utsago från Ulf Hård af

Segerstad som vidhåller att det textila arbetet utfördes av Fjæstads hustru.110

Som  mest  betydande  efter  sekelskiftet  1800-1900  lyfter  Hård  af  Segerstad  1909  års

utställning i Stockholm. Här har formgivare ur olika discipliner lyckats höja kvaliteten och synen på

konstslöjd, som också blivit en del av fostran av folket. Hård av Segerstad skriver att: ”här möter vi

den  högvärdering  av  konsthantverk  och  konstindustri,  som  skulle  komma  att  utgöra  den

107 Martin & Sydhoff (1979) s. 27-30.
108 Holmberg, Annelie (2015) Händer som lyder: hantverkarna vid Handarbetets vänner  s. 107. 
109 Martin & Sydhoff (1979) s. 27-30.
110 Hård af Segerstad (1963) s. 34f.
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psykologiska förutsättningen för hela den idag aktuella situationen”.111 Den så kallade kvalificerade

textilkonsten som visades på utställningen kom från Handarbetets Vänner, Nordiska Kompaniets

textilavdelning, Thyra Grafströms ateljé, Licium, Selma Giöbel, Tora Kulle och Kulturhistoriska

föreningen i Lund samt Maja och Gustaf Fjæstad. De mest uppmärksammade verken bestod av

monumentala  vävda  tapeter  i  hautelisse,  som vävts  utifrån  skisser  av  aktuella  konstnärer.  Carl

Larssons Tummelisa112 är ett exempel samt Anna och Ferdinand Bobergs Begravning i Leksand och

Anders Zorns Kyrkfolk i Mora vilka präglades av dalaromantik. Tillika omnämns Alf Wallander och

Gunnar Wennerbergs verk i jugendstil, och om igen möts läsaren av Gunnar Hallströms  Valhall,

utförd i stiliserad fornnordisk stil113, och Gustaf  Fjæstads Saltvatten och Sötvatten114, vävda av hans

hustru Maja. Larssons och Hallströms verk vävdes av Handarbetets Vänner.115 

Hård  af  Segerstad  uppmärksammar  flera  andra  kvinnliga  textilkonstnärer  ur  1909  års

utställning. Dessa är Carin Wästberg, Maja Sjöström och Annie Frykholm vilka alla bidrog med

vävnader.  Eivor  Fisher,  utställare  och sedermera  lärare  på  Tekniska  skolan,  har  enligt  Hård  af

Segerstad haft stor betydelse för den senare generationens textilutveckling. Vid 1909 års utställning

bidrog hon med en stram vävnad med en uppbyggnad  som stod i en medveten kontrast till  de

måleriska vävnaderna.116 Denna vävnads namn ges inte i texten och den är heller inte avbildad. Hon

bidrog också, tillsammans med Hilda Starck med sakrala textila verk. Särskild uppmärksammad är

Märta  Måås-Fjetterströms  Staffan  Stalledräng117,  vävd  på  Hemslöjden  i  Malmö,  vilken  bröt

hemslöjdsföreningarnas regel om att endast kopiera gamla vävnader. Vävnaden köptes på plats av

Nordiska museets intendent.118 Hård af Segerstad vidhåller sedan att ”1909 års utställning kan alltså

sägas markera inledningen till  vår moderna textilkonst  även i  den meningen att  flera  av denna

textilkonstens främsta namn och mest betydelsefulla personligheter då gjorde sin debut”119  vilket

understyrker dess betydelse för kommande utveckling.

Svenska textilier 1890-1990 är en antologi till vilken flera olika författare bidragit med. Det

första avsnitt som är aktuellt för denna studie är Britta Hammars ”Textil guldålder”. Det inleds med

att  Hammar konstaterar att  perioden mellan 1890 och 1914 utan tvekan kan definieras som en

guldålder inom svensk textilhistoria, med utställningen i Stockholm 1909 som höjdpunkt. Den kraft

som  utställningen  visade  gav  en  tro  på  den  svenska  textilkonstens  utveckling  och  gav  även

111 Hård af Segerstad (1963) s. 34.
112 Se bild av Carl Larssons Tummelisa: ”Historik, Handarbetets Vänner”. 
113 Se bild av Gunnars Hallströms Vallhall: Nationalmuseums webbplats.
114 Se bild av Gustaf  Fjæstads Saltvatten och Sötvatten:Thielska galleriet webbplats.
115 Hård af Segerstad (1963) s. 34f.
116 Hård af Segerstad (1963) s. 35.
117 Se bild av Märta Måås-Fjetterströms Staffan Stalledräng: Röhsska museets webbplats.
118 Hård af Segerstad (1963) s. 35.
119 Hård af Segerstad (1963) s. 39.
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internationell uppmärksamhet, vilket ledde till  en vilja att sköta den på ett  sätt  som skulle höja

Sveriges anseende. Därför togs den textila slöjden till vara med syftet att den skulle kunna ge sina

utövare inkomst samt forma ett alternativ till fabriksvaror. I utvecklingen av den låg hemslöjden

som grund och vanligt var att bönders bruksföremål fick stå modell i kopieringen. Även om rörelsen

bakom detta inte direkt var politisk så var de som kämpade för den samma grupperingar som också

ivrade för kvinnors frigörelse och rätt till utbildning och betalt arbete. Kunskap om textila tekniker

av olika slag var något som kvinnor ur alla samhällsklasser besatt.120 Efter Handarbetets Vänner och

den  utveckling  som  skedde  med  Art  &  Crafts-  rörelsen  som  förebild  präglades  den  svenska

textilkosten av jugendstilen och det var via konst- och inredningstextilierna som denna stil kom in i

hemmiljön.121

De mest  uppmärksammade  verken  i  1909  års  utställning  utgörs  av  Tummelisa,  Valhall,

Saltvatten,  Sötvatten och  Staffan  Stalledräng  vilka  i  det  följande  kommer  att  observeras.

Tummelisa utgör ett sagolikt och drömskt motiv med en naken ung kvinna som föreställer Venus.

Hon färdas på vatten och möter Tummelisa sittande på ett näckrosblad förspänt bakom en fjäril.

Texten under motivet lyder: ”I vårens tid fru Venus drog, att se sig om i Nordanskog, härpå en å hon

mötte Tummelisa och däraf blef en väf av denna lilla visa”. Den speglar en romantiskt blandning av

en nordisk folksaga blandad med romersk mytologi. Venus symboliserar kärlek och skönhet och

kliver in i sagan om Tummelisa. 

Valhall är  de fallna  krigarnas  boning och verket  får  med namnet  tydliga kopplingar  till

fornnordisk mytologi. Motivet utgörs av ett vattendrag ur vilket en regnbåge reser sig. Den nedre

kanten kantas av växter och visar tecken på den stilrörelse inom jugend som präglade den svenska

textilkonsten. Regnbågen var enligt fornnordisk tro vägen till gudarnas hem, Asgård.122 

Saltvatten och Sötvatten är båda naturmotiv där vattendrag omges av nedhängande grenar. I

verken finns inga tecken på några särskilda symboler eller dylikt. Staffan Stalledräng lyfts upp som

särskilt karaktäristisk för Måås-Fjetterström och den visar motivet med raka linjer och räta hörn,

med en ung man omgiven av hästar. Under sig har de ett band av dekor som för tankarna till något

nationalromantiskt, medeltida och ovanför sig har de en stjärnhimmel som närmast kan liknas vid

expressionistiskt måleri. Verket binder därmed band till både historia och samtid. Väven har också

tre textband som återger sångtexten till den traditionella folksången  Staffan stalledräng. Flera av

verken har därmed kopplingar till folkkultur och myter som var kända nationellt, vilket i sin tur

speglar den nationalromantiska anda som tagits upp i flera texter. 

120 Hammar, Britta (1994) ”Textil guldålder”, s. 33 & 41.
121 Hammar (1994) s. 48f.
122 Regnbåge (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin.
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Hård af Segerstad nämner ytterligare betydande ateljéer med exempel som  Licium, grundad

1904 av Agnes Branting,  Sofia  Gisberg och Mimmi Börjesson som en textilateljé  för  kyrkliga

arbeten.  Ateljén  bidrog  med  en  utvecklad  mönsterflora  i  jämförelse  med  de  tidigare

fabrikstillverkade  och  enkla  utformningarna.  Branting  ändrade  mässhakarnas  utformning  och

verkade för ett införande av de liturgiska färgerna.123 Margareta Ridderstedt ägnar sin text i Svensk

textilkonst 1890-1990 till Branting. Hon presenteras som en av de mest betydande personligheterna

inom  den  svenska  textilkonsten  tack  vare  hennes  nyskapande  tankegångar  och  textilhistoriska

forskning.124 Efter detta inlägg skildras Brantings arbete med och grundande av Licium till vilken

hon knöt betydande konstnärer som Sofia Gisberg och Ferdinand Boberg. Heraldiska och liturgiska

textilier upptog en stor del av firmans produktion, men de tillverkade också till exempel gobelänger

efter kartonger av Gunnar Wennerberg, Anders Zorn och Oscar Bergman.125 Hammar har också en

rubrik  för  svenska  textilateljéer  under  vilken  informationen  inte  skiljer  sig  åt  från  Hård  af

Segerstads. Hon tillägger dock att firmorna anlitade ofta samma konstnärer men lyckades ändå hålla

olika  profil  och  Handarbetets  Vänner  var  den  ledande  ateljén.  Medarbetarna  var  många  och

kunniga,  kundkretsen var  stor och känd.  Firman anlitades ofta  av olika arkitekter för att  skapa

inredningar till offentliga och privata uppdrag.126 

Slutledning och reflektion

Sammanfattningsvis skapar dessa litterära verk en bild av textilkonsten med två stora utställningar

vid 1900-talets början som utgångspunkt. En första observation av den sammanställda bilden visar

att de textila verk som omnämnts främst är tillverkade i ateljéer efter kartong av en för tiden populär

konstnär. De strömningar som fanns var nationalromantiska och/ eller i jugendstil och resulterade

gärna i stora monumentala bildvävar och gobelänger. Det första steget med beskrivning visar att de

flesta produkter bestått av stora vävnader i gobelängteknik. Motiven var av tämligen traditionell

karaktär,  med  sagofigurer  och  allmoge,  samt  natur  och  nationalromantiskt  förknippade  motiv,

Valhall utgör ett exempel på det senare men har tydliga jugendinspirerade drag. Inom den kyrkliga

konsten fanns ett  heraldiskt och liturgiskt tema. Med andra ord fanns en homogenitet  bland de

produkter som författarna uppmärksammat. 

Utställningen 1909 lyfts fram som den första stora textila händelsen på 1900-talet och ger

två ingångar till textilkonsten. Å ena sidan tillverkades målningar av textil, helt efter kartonger av

konstnärer som var oförmögna att utföra arbetet själva. Å andra sidan lyfts sex textila, kvinnliga

123 Hård af Segerstad (1963) s. 47f.
124 Ridderstedt, Margareta (1994) ”Agnes Branting”, s. 58-59.
125 Hammar (1994) s. 60f.
126 Hammar (1994) s. 53&56.
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konstnärer fram vilka ska ha debuterat under denna utställning. Uttryckssättet ter sig ensidigt. De

verk som stilistiskt inte liknade de för tiden aktuella målningarna utgjordes av vävnader vars uttryck

knappt  omnämns  eller  illustreras  med  bild.  Att  framställa  historien  på  detta  sätt  kan  vara  ett

antagande från författarna om läsarens kunskaper eller ett sätt att skifta fokus från verken till dess

tillkomstmän.  Därmed  belyses  konstnärens  roll  och  betydelse.  Särskild  vikt  lägger  Hård  af

Segerstad på Måås-Fjetterströms rebelliska tilltag med  Staffan Stalledräng och beundrar kanske

hennes sätt att undgå reglementet. Hon kan i Cornells modell placeras in i facket för den politiska

konstnären, som bryter normer och inte backar undan -  eller defininieras som trasproletären som

inte lyckas passa in i hemslöjdsföreningens mallar.127

Observationen av texterna visar att de gestaltas på ett sådant sätt att det genomgående görs

en  skillnad  mellan  konstnärer  och  textilkonstnärer  där  textilkonstnärerna  har  ett  tolkande,

överförande och praktiskt  uppdrag. Några ateljéer  och textilkonstnärer  uppmärksammas mer än

andra och allra främst Handarbetets Vänner och Märta Måås-Fjetterström. Måås-Fjetterströms verk

samt  hennes  verkstad  och  efterföljare  lyfts  fram som betydande  i  sitt  nytänkande  formspråk  i

samtliga  källor,  däribland  Svensk  textilkonst.  Här  lyfts  hon  upp  som en  av  få  formgivare  som

arbetade utifrån egna mönster  och inte  efter  kartonger  som ritats  av andra konstnärer.128 Måås-

Fjetterström  omnämns  ofta  som  exempel  på  en  textilkonstnär  under  1900-talets  första  hälft  i

Sverige samt hade inflytande på konsten och hur den betraktades under sin samtid. Därmed ingick

hon i det konstnärliga fältet och borde ha varit känd av Wigert-Österlunds. Måås-Fjetterström hade

en liknande bakgrund och habitus som Wigert-Österlund. Hon föddes i en prästfamilj och utbildade

sig  till  illustratör  och  teckningslärarinna  på  nuvarande  Konstfack.  Hon  arbetade  därefter  på

Kulturens  vävskola  i  Lund  och som föreståndare  i  hemslöjdsbutiken  i  Malmö.  Hon  fick  stifta

bekantskap med de skånska bildvävarna med motiv av mytiska djur. Dessa år blev betydelsefulla

för Måås-Fjetterströms senare uttryckssätt, under sitt arbete hos hemslöjden så hade hon ännu inte

utvecklat detta, utan influerad av omvärlden så skapade hon mer moderna motiv, vilket i sin tur

ledde till hennes avsked.129 

De textila konstverk som omnämns och finns dokumenterade i de litterära verken visar att

deras gestaltning bygger på harmoniska och enkla bilder, utan något som stör ögat. Färgerna är

noggrant ihopsatta, antingen i ljusa nyanser eller dova men aldrig någon blandning utav de två. De

genomgående föreställande motiven speglar verkligheten på ett naturalistiskt sätt. Den sensoriska

upplevelsen torde ge ungefär samma resultat vid alla föremål. Detta bidrar till  att verken också

127 Cornell (2000) s. 28-32.
128 Martin & Sydhoff (1979) s. 30f.
129 Bergman, Ingrid (1990) Märta Måås-Fjetterström: en mästare och nyskapare inom textilkonsten, s. 7f.
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upplevs  som  harmoniska  och  på  ett  sätt  bekväma  att  se  på.  Här  finns  inga  motivval  eller

färgsättningar som jag idag skulle ifrågasätta. De homogena konstverken berättar om en samtida

miljö  som inte  verkar  tillåta ett  brytade mot normer på några sätt,  varken motiv-,  teknik-  eller

materialmässigt.  De  flesta  konstverk  beskrivs  som tillverkade  inför  en  utställning  eller  till  en

offentlig miljö, vilket ger känslan av att få privata hem hade just textila konstverk av detta slag.

Denna spekulation kan befästas med hjälp av informationen av det starka fäste som hemslöjden

hade under samma period, vilket bjöd till en tillverkning inom hemmen. Mina reflektioner leder

därmed till att den textila konsten under perioden 1900-1910 utgjordes av en samling konstverk och

konstnärer som inte nödvändigtvis bröt några normer utan var överens om vilken stilriktning som

gällde,  även om den förgrenade sig  en  aning.  Konstverken gjordes  som representanter  för  den

svenska konsttillverkningen som stod i dikotomi mot den industriella. Det fanns något som skulle

kunna kallas för konstnärliga samarbeten men mycket få fria konstnärer ägnade sig åt att själva

uttrycka sig i textila material. Således fanns därmed också ett slags icke-normbrytande från båda

håll. Detta skapar ett konstnärligt fält med grupperingar och möjligen  hierarkier. 

Svensk textilkonst cirka 1911-1920

Hård af  Segerstad  går  vidare från utställningen 1909 till  att  skriva  om Elsa  Gullberg,  där  hon

omnämns  som  en  ur  hemslöjden  sprungen  pionjär  inom  industrin.  Hennes  politiska  intressen

framhävs  och  ”det  fanns  ett  uppenbart  samband  mellan  politiskt  radikalism  och  försöken  att

åstadkomma  en  ny,  bred  formkultur  baserad  på  industrivaran”130 men  hon  hade  fått  sin

grundutbildning  inom  hemslöjden.  Gullberg  blev  så  småningom  ansvarig  för  Slöjdföreningens

förmedlingsbyrå som utformats efter tysk förebild 1914. Inom denna anmälde ett antal företag sitt

intresse för textila förmågor, som: NK i Stockholm och Nya Svenska Möbeltygs-och Mattfabrik AB

i Göteborg. Hemslöjdsrörelsen och Föreningen för svensk hemslöjd gick snabbt framåt under 1910-

talet.131 

 Den första av Anne-Marie Ericsson omnämnda händelsen i Svenska textilier 1890-1990 är

Hemutställningen 1917,  där  uttrycket  ”vackrare  vardagsvara”  lanserades.  Mannen bakom detta,

konsthistorikern Gregor Paulsson, skrev att konstindustrin behövde såväl en teknisk som en estetisk

utveckling.  Han  skriver  vidare  att  hantverkaren  inte  bör  blandas  in  i  konstindustrin  utan  att

samarbetet  bör  ske med fria  konstnärer.  De textilkonstnärer  som burits  fram under  sekelskiftet

ställdes  inför  uppdrag  som  för  tiden  passande  inredningstextilier  istället  för  bildvävar  med

130 Hård af Segerstad (1963) s. 39.
131 Hård af Segerstad (1963) s. 42-44.
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homogena motiv.132 För att ge en samtida respons vid periodens alla utställningar återger Ericsson

ett konstaterande av Måås-Fjetterström, iklädd rollen som recensent vid den Baltiska utställningen

1914,  att  de  svenska  textilkonstnärerna  saknade  internationellt  motstycke.  Mellankrigstidens

lågkonjunktur ledde dock till en viss nedgång i liknande utställningar, då dess fokus låg på att ha ett

billigt och sparsamt boende, vilket vände vid mitten av 1920-talet, där inriktningen snarare gick mot

lyx och finess.133

Carin  Wästberg  fick  under  1910-talet  ett  stort  monumentalt  uppdrag  med  att  inreda

Stockholms rådhus tillsammans med arkitekten Carl Westman 1916, med tusentals kvadratmeter

hautelisse, flossa, broderier och andra tekniker. Nästa, enligt Hård af Segerstad, stora händelse som

präglade textilkonstscenen var inredningen av Stockholms stadshus. Maja Sjöström var föreståndare

för  Stadshusbyggets  textila  mönsterverkstad  1916-23.  Sjöström lät  jugendmönster  och ett  slags

impressionistiskt textilmåleri ta plats i byggnadens salar, men fick med arbetet med Stadshuset i sin

helhet motta kritik för att vara en pastisch.134 Samarbeten mellan konstnärer och textilkonstnärer var

under  denna  period  skedde  på  en  kontinuerlig  basis  och  Hård  af  Segerstad  påpekar  särskilt

arkitekten Lars Israel  Wahlman som i  arbetet  med Engelbrektskyrkan arbetade med både Carin

Wästberg  och  Märtha  Gahn,  samt  Gunnar  Asplunds  samarbete  med  Alf  Munthe,  som  också

engagerade Elsa Gullberg och Thyra Grafström i arbetet med Skandiabiografen.135 Även hos Ivar

Tengboms arbete med Konserthuset i Stockholm fanns manliga utformare med: Carl Malmsten och

Ivar Munthe stod för mattorna: de första med en nationell karaktär och den senare med inspiration

från  Kina.  Isaac  Grünewald  formgav  en  matta  till  byggnadens  kapprum  och  förhall,  vilken

matchade densammes väggmålningar i konsertsalen. Konsertsalens hängkläden formgavs av Einar

Forseth. Textilierna tillverkades hos Elsa Gullberg och Handarbetets Vänner.136 

De  sakrala  textilierna  hamnar  i  läsarens  blickfång  när  Hård  af  Segerstad  lyfter  ateljén

Libraria som grundades 1912 och som skulle verka för den kyrkliga konsten och konsthantverket,

med  till  exempel  rådgivning  vid  anskaffning  av  sakrala  konstföremål.  Librarias  stilinriktning

speglade den övriga konstinriktningen som var klassicerande. Under de första tio åren, med Agda

Österberg  som  konstnärlig  ledare,  fanns  i  tillverkningen  textilier  med  tydlig  och  sträng

linjekomposition  och  färgfält  i  klara  färger  tillsammans  med  ett  ornamentalt  bildspråk  i  fri

schattersöm. Dessa klassicerande drag var återkommande i såväl den fria som nyttokonsten under

åren efter första världskriget samt 1920-talet,  vilket Hård af Segerstad kallar  för ”en parentes i

132 Ericsson, Anne-Marie (1994) ”Att bidra till helheten”,  s. 89 & 92.
133 Ericsson (1994) s. 107f.
134 Hård af Segerstad (1963) s. 47f.
135 Hård af Segerstad (1963) s. 59.
136 Hård af Segerstad (1963) s. 59.
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utvecklingen”137. Inom denna parentes blev Märtha Gahn aktuell och fann sig förvirrad över att

kastas in i det klassicerande formspråket när hon uppfostrats inom jugend, men fann sig snabbt med

sin herrgårdsuppväxt i bagaget.138 

Slutledning och reflektion

Bilden  av  den  svenska  textilkonsten  under  1910-talet  bygger  på  utställningar  och  på  ett

uppmärksammande  av  några  textilkonstnärer,  främst  Elsa  Gullberg  och  hennes  arbete  med

främjandet  av  arbetet  med textil  konst.  Gullberg  får  i  Hård  af  Segerstads  text  rollen  som den

politiska, vilket är ett ord som han flertalet gånger använder för att beskriva henne. Kanske var det

hennes arbete mot en industrialisering av hantverket som gav henne denna roll. Även Märtha Gahn

och hennes bakgrund uppmärksammas. Gahn utgör ytterligare ett exempel på textilkonstnär som

har sin grund inom hemslöjden och ger därmed en indikation på det kulturella och sociala fält som

hon och hennes kolleger ingick i med gemensamma bildningsbakgrunder. Utbildningens habitus

spelar med andra ord roll för konstnärens uttryck. 

De olika utställningar som lyfts fram i texterna fick varierade mottaganden. Den Baltiska

utställningen 1914 saknade motstycke samtidigt som Hemutställningen 1917 ledde till ett fokus på

textilier till hemmet och till vardagen och att helst endast icke-textilkonstnärer bör fokusera andra

miljöer och syften med sitt skapande. Bilden återger en period av många offentliga konstuppdrag

som skedde  genom samarbeten  mellan  konstnärer  utan  textil  utbildning  och  textilateljéer.  Den

konstnärliga formgivningen gavs i uppdrag till konstnärer som inte själva besatt kunskapen att sköta

tillverkningen av verken, utan val av material och teknik sköttes i ateljéerna. Detta ger en bild av att

det  konstnärliga  uttrycket  i  textilateljéerna  fortfarande  var  begränsat,  trots  att  det  påståtts  att

tillverkningen inte längre gjordes efter kartonger. Det borde även betyda en begränsning hos de

formgivande konstnärerna, för vilka det inte var fullt möjligt att styra arbetet under tillverkningen

och heller inte ägde handens kunnande, känsla och kontroll. Det konstnärliga uttrycket bör ha berott

på  dels  byggnaden,  dess  arkitektur  och  användningsområde.  Dels  kan  det  ha  berott  på

samarbetspartners  och  dylikt  inför  vilka  det  kan  ha  funnits  status  och prestationsångest  med  i

bilden. De föremål som går omnämns läsa i texterna är de offentliga konstnärliga gestaltningarna,

förutom den bild som går att föreställa sig av den vackrare vardagsvaran. Den kyrkliga konsten

representeras av Librarias grundande och dess öga för bevarande samt egna tillverkning, vilken

speglade den textila tillverkningen i stort under perioden med klassicerande drag. 

Under  denna  period  uppmärksammas  inte  några  enskilda  verk  som  under  det  förra

137 Hård af Segerstad (1963) s. 49.
138 Hård af Segerstad (1963) s. 51.
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decenniet.  De  textila  tillverkningarna  som  uppmärksammas  utgörs  av  stora  inredningar  till

offentliga  byggnader  och  institutioner.  Majoriteten  av  de  verk  som  omtalas  var  i  offentliga

byggnader vilket innebär att det går att spekulera i att mången textilkonst var monumental men

också anpassad till byggnaden och dess syfte. Det görs också en avgränsning inom textilkonsten. En

grupp handlar om de offentliga uppdragen och en annan om vardagsvaran i hemmen, vilka verkar

ha haft olika uttryck. Detta föreslår att bara ett fåtal individgrupper kom i kontakt med vissa grupper

inom  fältet,  troligtvis  de  som  själva  tillhörde  det,  det  vill  säga  konstnärliga  och  kulturellt

engagerade  och  kulturelitistiska  grupper  högt  upp  i  hierarkin.  Ingen  direkt  ikonografi  eller

innehållsanalys är möjlig att anlägga på denna period vilket i sin tur ger en bild av en homogen, och

på det viset visuellt innehållslös, period inom textilkonsten. Detta speglas också i upplevelsen av

objektet och analysen av dess miljö som går att utläsa ur materialet: å ena sidan en otillgänglig, av

erkända konstnärer tillverkad, offentlig konst, å andra sidan en återhållsam inredningstextil.

Min  hypotes  baseras  på  de  ovan  nämnda  begränsningar  i  tillgängligheten  av  periodens

textila  produktion  och  mellan  olika  grupper  inom  fältet.  Det  vill  säga  att  det  konstnärliga

uttryckssättet var begränsat, dels mellan olika discipliner dels för utövarna av textilkonst. Samtidigt

fanns en pågående kamp, dels mot industrialismen hos Elsa Gullberg men också för att  bevara

historiska objekt hos Libraria. Intrycket av stillastående inom utvecklingen av textilkonsten kan ha

påverkats av det första världskriget. Uttrycksmässigt kan inga influenser från denna tidsperiod hittas

hos Wigert-Österlund, möjligen kan det ljusa, stillsamma uttrycket som det uppmanas till  enligt

devisen vackrare vardagsvara ha bidragit till Det vita verkets utseende (se bild 7 och 12).

Svensk textilkonst cirka 1921-1930

1910-talet präglades av en traditionell konstuppfattning blandat med uppfattningar av mer radikal

karaktär  vilket  ledde till  nya  grupperingar  inom textilkonsten och dess  utveckling.  Bland dessa

fanns Ateljé Handtryck och Verkstaden. Verkstaden hade en utställning 1921, och kan ses som en

utveckling av Hemutställningen, vilken fick kritik för att textilierna var alltför utstickande från det

resterande  i  ett  hem.  Célie  Brunius  skrev:  ”så  många  textilkvinnor  med  ansträngt  markerad

konstnärlig individualitet att vi var nära att glömma att det textila i ett hems inredning snarast har att

följa och foga sig”.139 Verkstadens utställning fick av Brunius gott omdöme, där medlemmarna (Elsa

Gullberg, Märtha Gahn och Eva Jahncke) sökte dämpa det textila arbetets karaktär och uppnå ett

lugn ”en renare och stillsammare verkan just genom att avstå från den blomsterrika men tröttsamma

lek i färger, silken och flitiga stygn som frodats alltför mycket i våra rum” som Brunius uttryckte

139 Hård af Segerstad (1963) s. 52.
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det.140

Nästa  stora  utställning  utgjordes  av  Göteborgsutställningen  1923.  Textilierna  gavs  stort

utrymme och hade lämnat eran av kartongbaserade vävnader bakom sig (förutom en bildserie av

Isaac Grünewald). Hård af Segerstad nämner i samband med utställningen att den gav föga aning

om någon slags framåtblickande utveckling utan att utvecklingen låg i att ge vardagsvaran större

utrymme  än  tidigare.  I  en  recension  lyfte  textilkonstnären  Anna  Wettergren  Märta  Måås-

Fjetterström,  Agda Österberg och Karna Asker som särskilt uppskattade bland utställarna. En mer

detaljerad  presentation  av  textilierna  från  utställningen  är  enligt  Hård  af  Segerstad  ”inte

nödvändig”, men han lyfter ändå fram konstnärliga uttryck hos Maja Andersson, Carin Wästberg

och Maja Sjöström och i broderi av Ingeborg Wettergren.141

Den svenska textilkonsten kan efter Göteborgsutställningen betraktas som framgångsrik. De

hantverkare som arbetade med textila material fick större framgång än till exempel guldsmeder som

ägde  mycket  mindre  konstnärlig  frihet.  Trots  detta  integrerades  textilkonstnärerna  inte  som

konstnärliga ledare eller dylikt inom konstindustrin och de accepterades inte inom den allmänna

konstsfären.  Vävnaderna räknades till  en lägre konstart  i  jämförelse med oljemålningar och vid

konstnärliga  utsmyckningar  fick  de  fria  bildkonstnärerna  styra  kompositionsarbetet  medan

hantverkarna  fick  tolka  deras  förlagor.  En  betydande  skillnad  mellan  de  måleriutbildade

konstnärerna och de textilutbildade dito var att de bar på olika konstnärliga referensramar. Inom

måleriet låg inspirationen hos fransk 1900-talskonst som Cézanne och Matisse samt hos Italiens

futurism och den tyska ”nya sakligheten”. Hos vävarna och brodöserna fanns inspirationen i nordisk

och anglosaxisk tradition och ur en teknisk synvinkel hos hemslöjden. Märta Måås-Fjetterström var

den  som  under  1920-talet  tillverkade  den  mer  konstnärligt  gedigna  textilkonsten,  med

kombinationen av stilisering och en saklighet i sitt betraktande av naturen.142 

De offentliga verken under mellankrigstiden präglades av konstnärer som Sigrid Hjertén,

Isaac Grünewald,  Alf  Munthe,  Bertil  Damm, Einar  Forseth och Nils  Dardel.  Dessa hade ingen

textilutbildning utan blev beroende av det tekniska kunnande som verkstäderna bidrog med.143 Hård

af  Segerstad  nämner  också  Barbro  Nilsson  som  exempel,  med  syftet  att  framhäva  Nilssons

konstnärliga samarbete med Bertil Damm, vilket resulterade i en 12 kvadratmeter stor gobeläng

efter  Damms  kartong,  färdigställd  1928.  Dess  storlek  utgjorde  en  början  på  den  efterföljande

monumentala textilkonsten.144 Under  20-talet  fanns en viss frihet  för mönster-  och bildskaparna

140 Hård af Segerstad (1963) s. 51f.
141 Hård af Segerstad (1963) s. 54.
142 Ericsson (1994) s. 111f.
143 Ericsson (1994) s. 116.
144 Hård af Segerstad (1963) s. 91.
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eftersom det var en period präglad av experimentlusta, men detta trycktes undan av lönsamhetskrav

från industrin som uppmanade till standardisering.145

Hård af Segerstad försöker sammanfatta 1920-talets  textilkonst med att  uttrycksformerna

långsamt utvecklades, från halvnaturalism till en klassicerande stil och till sist till en geometrisk

slags funktionalism. Dock var inte den textila konstsfären beredd på den stora utbredningen av

funktionalism som komma skulle med Stockholmstidningen 1930. Utställningen hade som syfte att

åskådliggöra strävandet med att förena konstnärlig kvalitet med vardagsprodukter.146

Slutledning och reflektion

Observationen visar bland annat att Célie Brunius recension verkar  hålla med  om Paulssons tankar

kring vackrare vardagsvara och att textilierna bör vara dämpade och utan onödig utsmyckning. På

sätt och vis kan det tolkas som att hon uppmanar till ett mer dämpat handarbetande i allmänhet och

därmed  också  i  motsats  till  hemslöjdsrörelsens  syfte  under  1900-talet,  likaså  att  hon  kritiserar

textilkonstnärinnorna för att ha försökt uttrycka en konstnärlig identitet. Av Anne- Marie Ericssons

text i Svensk textilkonst 1890-1990 ges en bild som gör det möjligt att förstå det konstnärliga fältet

under  perioden.  Textilkonsten  var  mer  framgångsrik  och  hade  mer  status  än  till  exempel

guldsmideri men den var fortfarande inte i  närheten av den status som målerikonsten hade. Det kan

tolkas som om textilkonsten inte tilläts samma stilistiska utveckling som målerikonsten genomgick

under 1900-talets första hälft.  Med sina textila konstverk förflyttar sig därmed Wigert-Österlund

aktivt mellan olika delar av fältet.

Hård af Segerstad ser föga utveckling inom textilkonsten under detta decennium samtidigt

som Ericsson vidhåller den svenska textilkonstens framgångar, men dessa faktorer behöver heller

inte  stå  i  varandras  motsats.  Fortfarande  tar  den  offentliga  konsten  upp  sort  utrymme  och  de

monumentala  verken  tillskrivs  stor  betydelse.  Liksom  tidigare  står  målerikonstnärer  som

upphovsmän. Genomgående i alla tre litterära verk ges mer utrymme till ateljéer och verkstäder än

till  fristående textilkonstnärer  som också var aktiva inom textilkonsten.  Detta  visar på ett  slags

kanon som finns mellan de olika författarna och sättet att framställa den svenska textilkonsten under

1900-talets första hälft. De mest anlitade ateljéerna och verkstäderna är samma som tidigare och

Märta Måås-Fjetterström framhålls som en av de mer framgångsrika konstnärerna i sitt uttryckssätt.

Ericsson  omnämner  en  stilisering  och  saklighet  som  faktorer  till  detta.  Måås-Fjetterströms

karaktäristika finns inte hos Wigert-Österlund utan det är snarare influenser från Cézanne ifråga om

145 Ericsson (1994) s. 129.
146 Hård af Segerstad (1963) s. 61 & 64.
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färgsättning och Matisse i komposition som kan definieras, i likhet med de referenser som fanns

inom  måleriet.147 I  stora  drag  finns  ingen  större  förändring  sedan  det  tidigare  decenniet  utan

textilkonsten  definieras  av  samma  uttryckssätt  även  om  kartongtolkningarna  enligt  Hård  af

Segerstad minskat men samarbetena fortsatte. Det är därför inte nödvändigt att göra några vidare

metodologiska slutsatser då de inte skulle skilja sig från dem från perioden mellan 1911 och 1920. 

Svensk textilkonst runt 1931-1943

Stilistiskt, utifrån Hård af Segerstad, lämnade hemslöjden och hemtextilierna under denna period

det nationalromantiska bakom sig och närmade sig funktionalismen, med Måås-Fjetterström och

Gullberg i spetsen. 1930-talet kan definieras som decenniet med  ”hela och rena ytor”148 och som

heminredningsfirmornas  och  textilverkstädernas  decennium.149 Få  kvinnor  omnämns  som

konstnärer utan främst får de redan kända modernistiska manliga konstnärerna denna status. Vid

omnämnandet av ”textilkonstnärinnor” i  samband med Gullbergs  Svarta Diana efter  kartong av

Nils von Dardel åsyftas Elsa Gullberg och även Märtha Gahn.150 

Den kyrkliga textilkonsten erfor ett generationsbyte under 30-talet. Sofia Widéns efterträdde

Agnes Branting som konstnärlig ledare på Licium 1930, och motsvarande plats på Libraria erhölls

av  Märtha  Gahn  1935.  Widén  nyttjade  gärna  inhemska  material  i  heraldisk  stilisering  med

språkband och inskrifter vid sidan av bildmotiven. Innan Librarias generationsbyte speglades tidens

mönsterasketism även i de sakrala verken men Gahn bidrog med ett rikare formspråk, ofta med

inslag  av  blomstersymbolik.  Återkommande  var  en  siluettmässig  sirlighet  med  influenser  av

senmedeltid, romansk och bysantinsk stil.151

1932 överlämnades den dittills  mest  betydande bildväven till  Stockholms Stadsbibliotek,

Svenska sjömän i främmande hamn152. Den var formgiven av Hilding Linnqvist och vävd av Dana

Bilde och dess storhet förklaras av dess kraftiga kulörer. Barbro Nilsson blev återigen anlitad som

väverska  vid  utsmyckningen  av  Göteborgs  konserthus  1936,  där  Sven  X:et  Erixons  förslag

Melodier vid torget153 vunnit. X:ets verk jämförs med Linnqvists. Linnqvists verk håller kvar 20-

talets stramhet medan X:et brukar det expressionistiska och dramatiska konstnärliga uttryck som

vuxit fram under 30-talet. Barbro Nilsson har enligt Hård af Segerstad en storhet som förklaras med

att hon anpassade sin teknik till konstnärens syften utan att binda sig till materialets inneboende lag,

147 Se till exempel Cézannes stilleben och naturmålningar eller  Matisses Red Room (Harmony in Red) (1908). Sökbara
via Eremitagets webbplats. 

148 Hård af Segerstad, (1963) s. 74.
149 Hård af Segerstad (1963) s. 64-78.
150 Hård af Segerstad (1963) s. 83.
151 Hård af Segerstad (1963) s. 87f.
152 Se bild av Hilding Linnqvist och Dana Bildes Svenska sjömän i främmande hamn: Hovstadius (1994) s. 189.
153 Se bild av Sven X:et Erixon och Barbro Nilssons Melodier vid torget: ”Konst i konserthuset”.
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och uttalade sig om att det textila också var ett slags måleri. Omtolkningen av måleri till vävnad

innebar ett slags frihet under ansvar för konstnären och kartongens karaktär.154

Barbro  Hovstadius  bidrar  i  artikeln  ”Nyttokonst  och  konstvävnader”  i  Svenska  textilier

1890-1990 med att inledningsvis lyfta de dikotomier som fanns under perioden mellan 1930- och

1945.  Dikotomierna  fanns  mellan  traditionalism  och  funktionalism,  mellan  hantverk  och

industriproduktion samt äkta och konstfibrer. Dock kom den textila produktionen mer att inriktas

mot gardin, draperi-, möbeltyger och mattor eftersom interiören kom att betraktas som en helhet där

de textila komponenterna var lika viktiga som möblerna. Resultatet av funktionalismens idéer var

att vävtekniker och material framhävdes, inte bildmönstret. ”De bästa mönstren blev de som föddes

ur  tekniken  och  de  vackraste  färgerna  naturmaterialens  egna”  skriver  Hovstadius.155 Det

konstnärliga  skapandet  som  skedde  vid  sidan  av  produktionen  av  nyttotextilier  resulterade  i

monumentala bildvävar och broderier och flera av de aktuella textilkonstnärerna var aktiva inom

båda  fälten.  Under  rubriken  ”Monumentala  bildvävnader”  hävdar  Hovstadius  att  30-talets

funktionalism  gav  den  dekorativa  konsten  en  mindre  betydande  roll,  men  att  decenniet  ändå

resulterade flera  textila  konstverk med stor betydelse för 1900-talet.  Vid bildvävarnas  tillkomst

samarbetade den bakomliggande konstnären närmare med väverska än tidigare, vilket var ett tecken

på  en  viss  utveckling.  Som  exempel  på  detta  använder  Hovstadius  också  Svenska  sjömän  i

främmande  hamn,  Svarta  Diana156 samt  Melodier  vid  torget.157 Inom  den  kyrkliga  konsten

exemplifieras  gobelängsviten  Skapelsen av  Märta  Afzelius  och  Elsa  Gullbergs  ateljé158.  Även  i

Svensk  textilkonst lyfts  dessa  verk  fram.  1930-talet  innebar,  förutom  några  undantag  med

ovanstående verk, en stagnation av den vävda bilden eftersom de sociala idéer som spreds främst

passade ihop med inredningstextilier.159 

Författarna till de olika texterna är överens om att de offentliga konstverk som representerar

30-talets monumentala, offentliga textilkonst är Svenska sjömän i främmande hamn, Svarta Diana

och  Melodier vid torget. I observationsfasen förefaller alla tre vara stora tapeter vars motiv och

första  intryck är  ett  myller  av  människor  och djur.  Svenska sjömän i  främmande hamn har  ett

stillsamt lugn över sig, det finns ingen rörelse i bilden och den utgörs av grupperingar av människor

som med hjälp av sina utseenden verkar ska representera människor med varierande geografisk

härkomst  som  grupperats  i  olika  scener  runt  om  på  bilden.  Detta  gör  det  svårt  att  definiera

ikonografi eller symbolik eftersom det finns en annan medvetenhet bakom varje attribut. Bildens

154 Hård af Segerstad (1963) s. 93ff.
155 Hovstadius, Barbro (1994) ”Nyttokonst och konstvävnader”, s. 131.
156 Se bild av Nils Dardel och Elsa Gullberg AB:s Svarta Diana: Hovstadius (1994) s. 139.
157 Hovstadius (1994) s. 190.
158 Se bild av Märta Afzelius och Elsa Gullberg AB:s Skapelsesvit: Hovstadius (1994) s. 151.
159 Martin & Sydhoff (1979) s. 30-32.
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miljö behöver inte uttolkas utan den hänger i Stockholms stadsbibliotek och var därmed till  för

allmänheten att beskåda. Kanske finns det då också ett syfte att den ska vara representativ för en

allmänhet  även om bildens  titel  tyder  på en viss  exotism av människor  av annan härkomst  än

svensk. Dess komposition är tämligen harmonisk, med motiv som spritts ut jämnt över bildytan.

Färgerna är dova och bleka, vilket kan ha skett i efterhand då Hård af Segerstad framhäver bildens

storhet som ett resultat av dess starka färger. Melodier vid torget har en vis rörelse i sig men liksom

i Sjömän i främmande hamn tror jag att vävtekniken tillsammans med färgvalen förhindrar ett djup i

bilden och den blir platt. Motivet liknar det förra, med människor av olika härkomst men som är

aktiva med att spela på instrument och dansa. Dess placering i ett konserthus ger viss förklaring till

valet av motiv och tema. Några exakta mått finns inte men fotografier visar att människorna på

bilden  övergår  mänsklig  storlek,  vilket  gör  att  en  upplevelse  av  bilden  kan  ge  ett  tämligen

överväldigande intryck, som om den nästan sväljer sin betraktare. Också denna vävnads färger är

bleka och mättade vilket kan bero på att den har blekts och utsatts för slitage. Svarta Diana utgör ett

ytterligare belägg för en tematisk exotism i dessa tre bilder som i sig blir talande för det politiska

läget i Europa under 1930-talet. Kompositionen av Svarta Diana, troligtvis det sätt som djuren rör

sig ut  från dess mitt,  gör  så att  denna bild  har  mer liv  i  sig än de andra tre.  Märtha Afzelius

Skapelsen uppvisar en flock  djur liknande djuren i  Svarta Diana som överhöljs av ett ljus från

himlen i vilket det svävar en ängel. Motivet är stiliserat och enkelt med ett språkband i nederkant

och följer därmed de stilriktningar som textmaterialet berättat om. Texten i nederkanten lyder ”Om

djurens och fåglarnas ljuvlig och stark som änglarnas röst kunde sjunga” och är en rad ur psalmen

Den signade dag. 

Slutligen  har  Hovstadius  ägnat  en  del  av  sin  artikel  åt  broderi.  Där  omnämns  Anna

Casparsson som utförde broderier i varierande sömnadstekniker som blandades med applikationer,

pärlor och paljetter i vilka hon hämtade inspiration från musik och litteratur men som inte visades

förrän 1945. Casparssons broderi finns avbildad i Svenska textilier 1890-1990 i vars bildtext det står

att hon tidsmässigt bör placeras in i 1800-talets sagokonst.160 Duken har ett motiv av en rund figur i

mitten som med sina strålar liknar en sol. I dess mitt finns två tranor. Mellan strålarna växer grenar

med äppelblommor och tranorna återkommer i dukens fyra hörn tillsammans med storkar och en

struts.  Dukens  sidor  pryds  av  band  med  dagsländor  och  halvmånar.  Broderikonsten  tog  en

undanskymd plats inom textilkonsten och fanns mest inom den kyrkliga konsten där den hade en

stor  plats  hos  de  fria  konstnärer  som verkade både  inom och utanför  den  rådande stilnormen.

Ingeborg Wettergren tas också upp som exempel där hon arbetade med naturmotiv och för Libraria

och Handarbetets  Vänner,  där hennes bilder under 30-talet  blir mer ytfyllande och färgerna blir

160 Brunius (1994) s. 119. På samma sida finns ett bildexempel på Anna Casparssons duk. 
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starkare. Därefter syns mer sammets- och ylleapplikationer i hennes verk som sker med mer fri

stygnföring.161 Den bild som används för att exemplifiera Wettergrens broderier är en del av ett

antependium.162 Detta är täckt av blommor och blad i läggsöm, franska knutar och något som liknar

relief  och  utan  några  iögonfallande  kyrkliga  motiv  utan  kan  tolkas  som  en  inredningstextil.

Ornamentiken som blomstren utgör ger objektet en känsla av att främst ha ett dekorativt syfte och

speglar den blomstersymbolik som  Märtha Gahn införde i Libraria. De textilkonstnärer som ägnade

sig till  broderikonsten som en bisyssla var många, däribland fanns Edna Martin som broderade

tavlor  från  början  i  mitten  av  30-talet.  Tavlorna  som hon gjorde  var  små  och  föreställde  ofta

figurscener i fritt broderi med silke på siden och vars bleka färgskalor blev starkare med åren.163

Hennes Kvinnor föreställer en grupp kvinnor med olika hudfärg i en blomsteräng. Verket upplevs

som ett slags hyllning till mångfald, i kontrast med 1930-talets exotism. Objektet kan tolkas som ett

vittne över den tid som rådde 1940 och en främlingsfientlighet som Martin motsatte sig.

Slutledning och reflektion

Enligt studiens material är det dessa tre textilkonstverk som är de mest betydande under 1930-talet:

Melodier vid torget, Svenska sjömän i främmande hamn och Svarta Diana. Bilden av de verk som

återkommer  i  böckerna  för  denna  period  består  av  ett  tema  som  uppfattas  som  exotism  och

främmandegörande  av  andra  kulturer.  Detta  är  en  slutsats  som baseras  på   kunskaper  om det

politiska läget som rådde och vad som komma skulle. Det kan också vara så att författarna tyckte att

dessa bilder bör lyftas fram för att representera 1930-talet i allmänhet. Min hypotes blir därmed att

de offentliga textila konstverken var motivmässigt homogena och kan därmed ha påverkat både

varandra och andra konstutövare i sina uttryckssätt. Konstproducenterna inom fältet lystrar både på

andra konstutövare men också på det sociala mottagandet.  De samarbeten som legat  bakom de

flesta  av  de  textila  konstverken  som  lyfts  i  böckerna  har  varit  mellan  konstnärer  och

textilkonstnärer.  Tillverkningen har  skett  i  ett  utbyte  av hantverkskunskap och även om många

textilkonstnärer hade kunskapen att själva formge så fick de sällan uppdragen. Eftersom de har

olika utbildningsbakgrund och referensramar så hade textilkonsten kunnat få ett annat uttryckssätt

om inte dessa samarbeten skett, då många textilkonstnärer till exempel hade rötter i hemslöjden.

 Den kyrkliga konsten präglades fortfarande av heraldik och Libraria genomgick ett byte av

konstnärlig ledare med Märtha Gahn som utvecklar mönstren något med blomstersymbolik och med

återkommande influenser av senmedeltid, romansk och bysantinsk stil. Till skillnad från det tidigare

161 Hovstadius (1994) s. 191.
162 Se bild av Ingeborg Wettergrens antependium: Hovstadius (1994) s. 195.
163 Hovstadius (1994) s. 192. Se bild av Edna Martins Kvinnor: Hovstadius (1994) s. 194.
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genomgångna textmaterialet ägnar Hovstadius ett avsnitt åt broderikonsten. Det fria sömnadssättet

och applikationsarbetena verkar i teorin kunna stämma överens med Wigert-Österlunds uttryckssätt

men ger föga likheter i verkligheten. De exempel som Hovstadius använder sig av har slätare yta

vilket  är  resultat  av olika tekniker  men dess  struktur  ger  också en annan känsla.  De verk som

Ingeborg Wettergren gjorde till en kyrklig miljö har inga likheter med Wigert-Österlunds, varken i

fråga  om sömnadsteknik,  färgsättning  eller  motiv.  Alla  broderier  förefaller  prydliga  och saknar

applikationer. De visar olika slags motiv och i litteraturen finns vittnesmål om att broderikonsten

skedde utanför resten av den textila konstproduktionen. Detta gör det möjligt att spekulera i att det

inom textilkonstens utövande fanns en möjlighet att bryta sig loss från de rådande stilnormerna och

sy på sidan av, liksom till exempel Edna Martin, vars produktion också omfattade väv. Broderier

som kan liknas med Den svarta kalken och Det vita verket finns inom svensk textilhistoria, men inte

förrän  30  år  senare,  under  den  period  som Jan  Brunius  definierat  som den textila  frigörelsens

årtionde.  Applikationsbroderier  av  Ulla  Britt  Dejmo och Maria  Triller  visar  stora  likheter  med

Wigert-Österlunds, vilket indikerar att Wigert-Österlund och hennes textilkonstnärliga uttryckssätt

låg före sin tid.164 

Resten av vad som nämns om 1930-talets textilkonst påpekar att det fanns en strävan efter

funktionalism. Bildmotiven och det dekorativa syftet fick kliva tillbaka för att ge plats åt teknikerna

och materialens egenskaper. Hovstadius skriver att samarbetet mellan formgivare och vävare blev

närmre än innan vilket kan vara ett resultat av en sådan slags tankegång. 

Den bild som litteraturen ger av 1930-talet är spretig, men skapar reflektioner kring att det

mesta som skedde hände inom den monumentala och offentliga konsten och därmed bara på en

arena.  Denna  konstart  ger  en  bild  av  en  visuell  karaktär  som berättande  om sin  samtid.  Den

emotionella responsen blir därmed begränsad eftersom vi i efterhand vet vad denna samtid till slut

ledde till och det är svårt att inte uppfatta bilden av konsten som något politiskt.

164 Robach, Cilla (2010) Formens frigörelse: konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige, s. 85, 105- 
110.
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Avslutande diskussion

Mathilde Wigert-Österlunds konst och uttryckssätt

Resultatet  visar  att  Mathilde  Wigert-Österlunds  konst  och  konstnärliga  uttryckssätt  förändrades

främst genom hennes val av teknik och material efter att hon insjuknat. Den svarta kalken och Det

vita verket har visuellt vissa likheter med expressionistiskt måleri och Backman visade i sin slutsats

att Wigert-Österlund visade tecken på en expressionistisk utveckling.165 Därför går det att påstå att

Wigert-Österlunds konstnärskap stilistiskt förändrades rent visuellt under hennes liv, och att det inte

måste  vara  resultat  av  hennes  sjukdom.  Konstens  motiv  förändrades  föga,  kyrkor  och

kyrkointeriörer fanns redan innan sjukdomsperioderna, men emfasen på den religiösa symboliken

kom med sjukdomen. Det abstrakta i Det vita verkets B-sida är ett undantag,  då abstraktion föga

fanns i Wigert-Österlunds måleri. 

I  de textila  verken lät  hon sin religiösa övertygelse ta  plats  men kan också ha anpassat

motiven till dess tilltänkta miljö. Att hon valde att använda sig av andra material och uttryckssätt,

både textmaterial  och textila material,  kan dock ha med sjukdomen att  göra.  I  sina texter visar

konstnären en liberal syn på olika konstnärliga uttryckssätt och det verkar som om hon inte ser

någon större gräns mellan dem och därför kan ha tillåtit sig att alternera. Cornell belyser kvinnans

roll  inom det  konstnärliga  fältet  och  hur  hon med sin  kvinno-  och mammaroll  oftare  hade  ett

eklektiskt skapande i jämförelse med mannen.166  I detta fall passar Cornells påstående in även om

Wigert-Österlund  inte  klev  in  i  mammarollen.  Jag  vill  påstå  att  förändringen  i  det  materiella

uttryckssättet inte helt hade med begränsningar inom sjukdomen eller sjukhusets väggar att göra,

såsom det tidigare trotts.

Efter analysen av  Den svarta kalken och  Det vita verket formades hypoteser om att dessa

verk var produkter av stor fantasi och arbetsmöda. Religion och religiösa symboler upptar större

delen av hennes  textila konst och litteratur  och därmed också hennes sjukdomskonst.167 Sådana

element saknas i det tidigare måleriet, vilket innehöll motiv av landskap och bebyggelse, men Den

svarta kalkens kyrkointeriör kan placeras in bland Wigert-Österlund tidigare och samtida målningar

av kyrkointeriörer.168 Det finns vissa likheter mellan textilverken och expressionistiska målningar.

Det expressionistiska i Wigert-Österlunds konstnärskap är något som också Backmans studier pekar

på,  där hon menar att  den expressionistiska konsten skedde med en personlig utveckling.  Dock

fokuserade Backman endast på måleriet och undvek att se detsamma i textilierna. Cornell nämner i

165 Backman (1991) s. 110.
166 Cornell (2000) s. 41.
167 Wigert-Österlund (1926) passim; Wigert-Österlund (1930) passim.
168 Backman (1982) s. 36.
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sin teori om konstnärsrollen att den melankoliska konstnären ofta uttrycker sig expressionistiskt.169

De religiösa symbolerna i  Den svarta kalken och  Det vita verket minner om lidande och

bördor vilket kan speglas i Wigert-Österlunds egen syn på konstnären som en lidande varelse. Detta

gör att det går att ge Wigert-Österlund rollen som den melankoliska konstnären, som ser det som sitt

kall  att  skapa  konst  men också  som en börda.  Hon tillhörde  därmed gruppen av  melankoliska

konstnärer men identifierade sig inte med den och längtade bort från mentalvårdssjukhusen och tog

avstånd från de verk hon gjorde där.170 Hennes sociala och kulturella status och habitus gav henne

en  tämligen  stor  frihet  i  sitt  uttryck.  Det  kan  ha  bidragit  till  att  hon  brydde  sig  föga  om det

mottagande  som  hennes  konst  skull  få  och  att  hon  kan  ha  antagit  att  den  skulle  få  positivt

bemötande. Hennes val att donera verken till kyrkorna innebar att hon lät dem finnas till allmänt

beskådande och visar att hon inte tog avstånd från dem, vilket hon gjorde mot andra verk som hon

skapade under sin sjukdom (troligtvis kollagen). Detta kan i sin tur innebära att Wigert-Österlund

inte såg textilkonsten som sjukdomskonst utan tillåter att det går att diskutera om de textila verken

antingen  kan  ha  varit  kompletteringar  till  hennes  litterära  plaidoyer,  som  hon  valde  att  låta

uppmärksammas i miljöer där hon visste att de skulle märkas. Ett alternativ är att Wigert-Österlund

hade en längtan efter  att  låta  sina verk  ta  plats  i  kyrkorummet,  vilket  kan spegla hennes  egen

religiositet och religiösa grubblerier som var en del av hennes sjukdomsbild. Detta blir ett uppslag

till fortsatt forskning. Genom att på eget bevåg placera dem i dessa miljöer gav Wigert-Österlund

sig själv och sina verk en social och kulturell status som inom hierarkin inom konstnärsfältet kan

jämföras  med  målerikonstnärerna,  vilka  kan  betraktas  som  de  med  högre  status  än

textilkonstnärerna.

Hennes textila konst visar uttryck som inte går att placera in i den samtida textila konsten (se

kommande avsnitt). Hennes normbrytande visar en önskan om uppmärksamhet och en ovilja att

faktiskt passa in bland de andra, vilket hon säkerligen hade möjligheten att göra, med till exempel

val av annan metod. Detta ger henne en roll inom det konstnärliga fältet som ett slags outsider bland

sina textilkunniga kolleger och hon är ur den synvinkeln inte ett barn av sin tid. Men hon kan för

den sakens skull ha passat in bland andra av sina konstnärskolleger, de som heller inte ansträngde

sig för att följa normer utan utvecklade sitt eget konstnärskap. Inom de konstnärliga rollerna tillhör

Wigert-Österlund de andra melankoliska konstnärerna, men kan med sina olika tekniker kliva in

och ut ur olika grupperingar, där textilkonstnärerna hade en lägre status än de som sysslade med

måleri. 

Kopplingen mellan mental ohälsa och kreativt skapande syns hos exemplet Mathilde Wigert-

169 Cornell (2000) s. 28-32.
170 Backman (1982) s. 59f.
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Österlunds textilkonst främst i valet av teknik och material. Vid en snabb visuell observation av de

textila verken förefaller  de avvikande från hennes målerier och jag kan ha förståelse för att  de

uppfattas som slarviga och tecken på en förändring i hennes sinnesstånd. Uppfattningen är snarare

ett  resultat  av  samhällets  förväntningar  på  rollen  som  den  mentalt  sjuka  konstnären.

Förväntningarna innebär att sjukdomen ska resultera i abnormt skapande. Detta speglas även i mitt

eget antagande i studiens inledning, att en betraktare av Wigert-Österlunds textilkonst inte skulle

kunna identifiera dem som hennes. Men närmre studier av verken visar att där inte finns något slarv

utan noggrant arbete och att konstnären ansträngt sig för att låta  Den svarta kalken vara ett slags

kyrkointeriör  men med vissa framträdande religiösa symboler  i  korset  och nattvardskalken.  De

religiösa symbolerna blir mer framträdande i Det vita verket vilket kan förklaras med att det har en

mer  abstrakt  framtoning  i  motivet.  De  religiösa  symbolerna  är  hjärtat,  rosorna,  krucifixet  och

dödskallen samt möjligen bokstäverna som idag är svåra att tyda. 

Det finns en social och kulturell konstruktion av konstnären som för med sig förväntningar

från  samhället  och  det  egna  fältet.  Det  har  med  Wigert-Österlund  som  exempel  visats  i

uppfattningen  om  att  hennes  textilkonst  är  sjukdomskonst  och  inte  uttryck  som  tecken  på

konstnärlig utveckling. Tidigare studier av Wigert-Österlunds textilkonst har varit resultat av den

stöpta  formen av  den melankoliska  konstnären som omgivningen har  förväntat  sig,  men denna

studie visar att konsten varit mer än så. Det finns en medvetenhet bakom Den svarta kalken och Det

vita verket vilka har syftat till att förkroppsliga religion och kreativitet. 

Mathilde Wigert-Österlund och hennes textilkonstnärliga samtid

De  av  de  litterära  verken  presenterade  40  åren  inom  svensk  textilkonst  präglades  främst  av

inredningstextil  och  hemslöjdsrörelser  för  att  sedan även  ge  utrymme till  uttalade  konstnärliga

utsmyckningar,  för  kyrkliga  och  offentliga  ändamål.  Det  tidiga  1900-talet  får  prägeln  av

nationalromantik  och  textilier  tillverkade  efter  kartong,  med  begränsad  frihet  i  ateljéerna.

Anmärkningsvärt  är  att  få  av  de  hårt  arbetande  kvinnorna  kallas  för  just  konstnärer,  med  ett

undantagen Elsa Gullberg och Märtha Gahn samt Märta Måås-Fjetterström. De andras arbeten får

stå okommenterade medan männen bakom kartongernas status står oemotsagda. Detta ger en bild av

en hierarkiskt organisation inom konstfältet där de manliga, målande konstnärerna får högre socialt

värde än de kvinnliga vävande konstnärerna, trots alla har likvärdig utbildning (om än med olika

referensramar) bakom sig. De iklädes inte någon konstnärsroll utan textilkonstnärerna presenteras

som ett slags mellanhänder mellan kartong och utställning. 

De exempel som tas upp på både verk och konstnärer behandlar i huvudsak vävnader i form

av  gobelänger  och monumentala  verk  och visar  inga  tecken på  någon direkt  variation.  I  detta
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sammanhang visar Wigert-Österlunds konst upp likheter då de är monumentala, men skillnader ses i

deras teknik.  Gemensamt med de konstnärer som presenteras (till  exempel  Gahn, Gullberg och

Måås-Fjetterström,  vilka  ges  rollerna  som  politiska)  är  deras  habitus  i  deras  gemensamma

borgerliga uppväxt och skolning, vilken nästan alltid härstammar ur hemslöjden. Dessa är i enighet

med theory of practice, då de sätter sina delade övertygelser i praktiken. Deras personliga roll inom

konstfältet  står  okommenterad  och  inte  ens  någon  knapphändig  information  finns  om  deras

inställning till konstnärligt skapande. I likhet med sin samtid har Wigert-Österlund bidragit med

monumentala verk som hon gjort tillgängliga för offentligheten. Dessutom placerade hon dem på

platser dit alla har tillträde, till skillnad från till exempel biografer och bibliotek var tillgänglighet

kan tänkas ha varit socialt begränsad hos olika sociala grupper. 

Det blir tydligt att textilkonstnärens status inom det konstnärliga fältet inte når upp till till

exempel  arkitekternas  och  målerikonstnärernas.  Författarna  skapar  en  uppfattning  att

textilkonstnärernas  uppdrag  är  tolkande  och  att  de  föremål  som  de  formger  sällan  når  några

offentliga miljöer. Texterna präglas av ord som  nationalromantisk,  jugend, vackrare vardagsvara

och funktionalism.  Hela  och  rena  ytor  är  något  som används  för  att  beskriva  1930-talet.  Med

användandet av räta linjer och rutmönster i båda sina textilier visar Wigert-Österlund inga likheter

med det som definieras som jugend. Även om de ornamentala inslagen delas så stämmer Wigert-

Österlunds  överflöd  inte  överens  med  den  för  jugend  sparsmakade  men  ändå  existerande

ornamentiken. De kan inte heller  benämnas som nationalromantiska eller  sättas i  samband med

funktionalismens hela och rena ytor och utgör inga exempel på vardagsvaror.  I  jämförelse med

dessa beskrivningar utgör Den svarta kalken och Det vita verket nästan dess motsatser. De verk som

tillverkades innan Den svarta kalken och Det vita verket (1920-30-tal) och som Wigert-Österlund

skulle kunna ha fått inspiration ifrån,  Tummelisa (1909),  Valhall (1906),  Sötvatten  och  Saltvatten

(1905) och  Staffan Stalledräng (1909) visar inga element som Wigert-Österlund återanvänt eller

inspirerats av.

Sociala  idéer  om funktionalism under  1930-talet  används  som förklaring  till  att  de  mer

konstnärligt uttrycksfulla textilierna minskade i produktion. Detta innebär att placeringen av  Den

svarta kalken i Uppsala domkyrka 1931 kan ha setts som ett kontroversiellt beslut. De monumentala

verk  som omnämns  är  Svenska sjömän i  främmande hamn (1932)  av  Dana Bilde  och Hilding

Linnqvist,  Svarta Diana (1930) av Nils von Dardel och Elsa Gullberg, Melodier vid torget (1936)

av Sven X:et och Barbro Nilsson samt  Skapelsen (1935) av Märtha Afzelius och Elsa Gullbergs

ateljé. Den svarta kalken och Det vita verket med sina nästan abstrakta men symboliska motiv i ett

slags expressionistisk anda har föga gemensamt med ovan nämnda verk. Detta innebär att Wigert-
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Österlund inte delade uttryck med de konstnärer som ingick i samma konstnärliga fält. Det betyder

att theory of practice inte stämmer in på detta exempel men kan i sin tur kan förklaras med att fältet

utgjordes  av  olika,  åtskilda,  konstnärsgrupper  och  identiteter,  som  varje  individuell  konstnär

identifierat sig och delat habitus med. 

Det sena 1920- och 30-talets  textilkonst,  som tidsmässigt sammanfaller  med  Den svarta

kalken  och  sannolikt  Det  vita  verket  kan  sammanfattas  som  funktionalismens  decennium.

Samarbeten  mellan  arkitekter,  konstnärer  och  textilkonstnärer  var  fortfarande  frekvent

återkommande och antyder därmed ett allmänt intresse för det konstnärliga uttrycket och viljan att

samarbeta ”interdisciplinärt”, vilket i sin tur kan ge en bild av vilka som ingick i samma fält och

vilket värde de hade för varandra. De sakrala textilierna definieras som heraldiskt stiliserande efter

Sofia Widéns position som konstnärlig ledare på Licium. En reflektion i analyskapitlet var att Det

vita verket innehåller samma slags stillsamhet som inom vackrare vardagsvara men står i kontrast

mot  uppmuntrandet  av  småskalig  dekoration  och  ornament  som spreds  under  1920-talet.171 De

kyrkliga  textilkonstverken  omnämns  under  flera  decennier  som heraldiska,  vilket  skulle  kunna

speglas i de rosor som finns i Det vita verket och utgör därmed en likhet. 

Wigert-Österlund delar delvis habitus med de kvinnor som omnämns i materialet och som

arbetat  med  textiler  med  ett  konstnärlig  syfte.  Det  habitus  de  har  gemensamt  är  deras  sociala

bakgrund med en  borgerlig  uppväxt,  följdes  av  en  konstnärlig  utbildning,  vars  inriktning  dock

skiljer sig åt.  Enligt  theory of practice skulle detta kunna innebära att de sedermera skulle dela

uttryckssätt,  vilket  de  inte  gör.  Wigert-Österlunds  två  textila  konstverk  som  fungerat  som

studiematerial i denna studie, kan inte likställas med uttrycket under det tidiga 1900-talets textila

konst. Den konsten har ett stramare, mer harmoniskt uttryck och Wigert-Österlunds verk förefaller

närapå plottriga eller spretiga i jämförelse. Rent tekniskt präglades textilkonsten i allmänhet av släta

vävar med tydliga motiv, skapade för att pryda hemmiljöer eller finnas som monumentala verk i

offentliga lokaler. Bland den konst som kom efter Den svarta kalken och eventuellt Det vita verket

finns dock lika få  likheter som under perioden innan deras tillkomst.  Detta  innebär att  Wigert-

Österlund och hennes konstnärliga uttryckssätt inte bara var unika för hennes samtid utan också för

efterkommande decennier. Inte förrän 1960-talet kommer textilkonsten ikapp hennes arbete med

applikationsbroderi.172

I den kyrkliga konsten inom vilken Den svarta kalken och Det vita verket kan kategoriseras,

liknade teknik och material den profana konsten, slät och enkel. Endast ett fåtal applikationer och

171 Hård af Segerstad (1963) s. 52.
172 Robach (2010) s. 85 & 110.
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broderier har omnämnts i litteraturen och bland dessa är det inget annat än tekniken (broderi) som

utgör en likhet. De broderier som lyfts fram från hennes samtid har visat att varken motivval eller

sömnadsteknik harmoniserar mellan Wigert-Österlund och hennes samtid, dock kan det yttäckande

uttrycket speglas hos exemplen från både Ingeborg Wettergren och Edna Martin. Broderier gjordes

under 1930- och 40-talen främst inom den kyrkliga konsten. Det är ett fenomen som kan speglas

hos Wigert-Österlund. Det var en teknisk konstform som konstnärer som även använde sig av andra

tekniker ibland använde sig av. 

Textilkonsten  hade  under  första  hälften  av  1900-talet  inte  följt  samma  utveckling  som

målerikonsten och textilkonstnärerna nådde inte samma acceptans som de som sysslade med måleri.

Dessa hade också olika referensramar i sitt uttryckssätt vilket kan förklara varför Den svarta kalken

har likheter med Matisse och Cézanne. Wigert-Österlund ligger närmare måleriets utveckling och

målerikonstnärernas  referensramar  snarare  än  de  som  tillhörde  textilkonstnärernas  grupp.  Hon

delade enligt theory of practice vanor med målerikonstnärerna och inte med textilkonstnärerna. De

stora skillnaderna mellan Wigert-Österlund och hennes textilkonstnärliga samtid kan förklaras med

hennes tid på sjukhus, där hon inte fick tillgång till att se andra konstnärers verk. Hon fick istället på

egen hand sörja för sin konstnärliga utveckling. Sjukhustiden innebär därmed att hon inte helt och

hållet delar habitus med majoriteten av sina konstnärliga kolleger med övre medelklass- och hög

utbildningsbakgrund.

För Wigert-Österlunds konst innebar de textila konstverken att hon tillfälligt förflyttade sig

inom det konstfältet. Hon gick ifrån att vara en målande konstnär med tämligen hög status till att

utöva en konstart som befann sig lägre ner i hierarkin. I jämförelse med flera av de textilkonstnärer

som materialet  exemplifierat  så  utförde Wigert-Österlund både formgivning och tillverkning på

egen hand. I och med detta bröt hon sig ur sitt konstnärliga habitus och sitt fält. Det bör diskuteras

att Backman skrivit att Wigert-Österlund troligen haft vad hon kallar för syhjälp med arbetet med

Den svarta kalken. Det är inte möjligt att veta i vilken utsträckning hon fått hjälp, om det varit bara

några få detaljer i verket eller om det faktiskt har varit så att Wigert-Österlund formgav verket och

lät någon annan, idag namnlös person sy det. Detta placerar i så fall in henne i samma del av fältet

som de manliga konstnärer  som omnämnts i  studiematerialet,  de som skapade motiven och lät

någon annan väva. 

Att Wigert-Österlund valde att donera verken till allmän beskådan till Uppsala domkyrka

och Vaksala kyrka kan tyda på att hon ville bli ihågkommen inte bara för sina oljemålningar utan

också för sina textila verk. Som det nämnts i inledningen ville hon att hennes böcker skulle vara

verktyg för att uppmärksamma mental ohälsa och vården av sådan sjukdom, men att hon inte riktigt

56



lyckades. Därför är det inte helt omöjligt att textilkonsten användes som en kanal för samma syfte.

Dessa har sedan fått  stämpeln som sjukdomskonst som tillkommit  vid internering som medfört

praktiskt begränsade uttryckssätt vilket inte är helt säkert. De förtjänar därför att diskuteras ur ett

större perspektiv. Trots detta speglar textilkonstverken motivvalen i hennes måleri i slutet av hennes

verksamma  liv  där  hon  fokuserade  kyrkointeriörer.173 Den  svarta  kalken  och  Det  vita  verket

föreställer delar av kyrkointeriörer med kyrkfönster, relikskrin och krucifix. Det kan därför vara en

fråga  om  en  djupare  slags  religiositet  eller  en  annan  lust  än  tidigare  att  uttrycka  detta  som

konstnären uppnådde i slutet av sitt liv eller efter att hon varit sjuk. Blir hon därmed en social

konstruktion skapad av sig själv? Hon var enligt Cornells teori redan en normbrytare då hon varken

antog sig rollen som mor eller som undanskuffad av sina manliga konstnärskollegor men ägnar sig

till ett eklektiskt skapande.174 Hon lät sig själv ta en självklar plats i det sociala rummet, vilket kan

förklara varför det blev som en självklarhet för henne att låta sina konstverk pryda två av Uppsalas

kyrkor. Kanske var det inte alls menat som en provokation utan som ett naturligt steg i hennes

karriär, på samma sätt som att de som ingått i samma fält i rollerna som textilkonstnärer och som

ibland fick kyrkliga uppdrag, så gav hon sig själv ett par. Detta gör det problematiskt att säkerställa

att Wigert-Österlund skulle tillhöra en enda konstnärsroll. Det föreslår också att det mycket väl kan

finnas stöpta konstnärsroller men att dessa går att variera i samband med att individens habitus

omformas.

Sammanfattningsvis finns fler skillnader än likheter hos  Den svarta kalken och  Det vita

verket och dess samtid. De ord som använts för att beskriva samtiden och de exempel som böckerna

lyft upp är harmoniserar inte med Wigert-Österlunds textilkonst. Hon visar snarare tecken på att

vara en föregångare till 1960-talets textilkonstnärliga frigörelse.

Det som går att utläsa ur materialet är att Wigert-Österlund snarare identifierade sig med

sina  samtida  målerikonstnärer  och  deras  grupp  inom  konstfältet.  Theory  of  practice  visar  att

textilkonstnärerna delar habitus och identitet med varandra och att Wigert-Österlund och hennes

uttryckssätt visar tecken på identifiering med en annan grupp. Hennes verk kan ha uppfattats som

provocerande  av  vissa  men  deras  placeringar  och  långa  utställningsperioder  visar  att  de

accepterades inom den kulturella och sociala sfären. 

173 Backman (1991) s. 102 & 107.
174 Cornell (2000) s. 36.

57



Bibliografi

Abel, Ulf (2004) Ernst Josephson. Stockholm: Nationalmuseum.

Backman, Christina (1982) Mathilde Wigert-Österlund 1873-1943. Opublicerad C-uppsats vid 
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Backman, Christina (1991) ”Mathilde Wigert-Österlund: Från nationalromantik till personlig 
expressionism i provinsen”, s. 100-111. I: Konsthistorisk tidskrift. 1991 (60:2).

Backman, Christina (2009) ”Mathilde Wigert-Österlund: 1873-1943” s. 4-8. I: Thörnlund, Åsa 
(red.) (2009). Mathilde Wigert-Österlund: 12 december 2009-17 januari 2010. Uppsala: Uppsala 
konstmuseum.

Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro (1991)  ”Forskning om kvinnliga konstnärer - en 
introducerande översikt” s. 63-70. I: Konsthistorisk tidskrift. 1991 (60:2).

Bergman, Ingrid (1990) Märta Måås-Fjetterström: en mästare och nyskapare inom textilkonsten. 
Stockholm: Nordiska museet.

Bergström, Irja (1989) "Ensam fågel - jag vet vem det är": Ester Henning : konstnärinna på 
hospital = "Lonely bird - I know who that is" : Ester Henning : woman artist in mental asylum. 
Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Bergström, Irja (2001) Ester Henning: kvinnoöde, konstnärsdröm, anstaltsliv. Stockholm: Carlsson.

Bergström, Irja (2003). ”Melankoli -  sjukdom eller gudagåva?” s- 960-961. I: Läkartidningen, 
nummer 11, 2003. URL: http://www.lakartidningen.se/OldArticlePdf/#!/2003/26342. Hämtad 2017-
03-15.

Björck, Ingela (2010) ”Depression en folksjukdom”. I: Vetenskap &hälsa, publicerad 2010-11-02. 
URL: http://www.vetenskaphalsa.se/depression-en-folksjukdom/ [2017-05-09].

Bourdieu, Pierre (1977) Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University
Press. 

Bourdieu, Pierre (1997) Kultur och kritik, 2:a omarbetad upplaga. Göteborg: Daidalos.

Brunius, Jan (red.) (1994) Svenska textilier: 1890-1990. Lund: Signum.

Cornell, Peter (2000) ”Rollhäfte: konstnärsrollen i fokus” s. 26-41. I: Widenheim, Cecilia & 
Rudberg, Eva (red.) (2000) Utopi & verklighet: svensk modernism 1900-1960. Stockholm: Moderna
museet.

Eremitagets webbplats (utan publiceringsdatum).
URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/?lng=en [2017-
05-05].

Ericsson, Anne-Marie (1994) ”Att bidra till helheten”, s. 87- 99. I: Brunius, Jan (1994) Svenska 

58



textilier: 1890-1990. Lund: Signum.

Hammar, Britta (1994) ”Textil guldålder”, s.33-57. I: Brunius, Jan (1994) Svenska textilier: 1890-
1990. Lund: Signum.
”Historik, Handarbetets Vänner” (utan publiceringsdatum) URL: http://www.hv-textil.se/var-
historik/ [2017-04-18].

Holmberg, Annelie (2015) Händer som lyder: hantverkarna vid Handarbetets vänner. Stockholm: 
Nordiska museet.

Hovstadius, Barbro (1994) ”Nyttokonst och konstvävnader”, s. 130-195. I: Brunius, Jan (1994) 
Svenska textilier: 1890-1990. Lund: Signum. 

Hård af Segerstad, Ulf (1963) Modern svensk textilkonst. Stockholm: Nord. Rotogravyr.

IHS (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin. 
Tillgänglig via URL: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ihs [2017-05-16].

Jesu hjärta (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin.
Tillgänglig via URL: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jesu-hjärta [2017-05-16].

Johannisson, Karin (2015) Den sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H 
och Nelly S). Stockholm: Bonnier. 

Jordahl, Anneli (2015-12-28) ”Ångestladdat: Anneli Jordahl om den nya litterära trenden – psykisk 
ohälsa”. Aftonbladets webbplats.
URL: http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article21977032.ab [2017-02-28].

”Konst i konserthuset” (utan publiceringsdatum) Göteborgs symfonikers webbplats. URL: 
https://www.gso.se/konserthuset/konst-pa-konserthuset/ [2017-04-18].

Lambert, Lars (2009) ”En konstnärlig själsfrändskap” s. 17-18. I: Thörnlund, Åsa (red.) (2009) 
Mathilde Wigert-Österlund: 12 december 2009-17 januari 2010. Uppsala: Uppsala konstmuseum. 

Lindberg, Gunilla (1998) Profiler i mitt Uppsala. Hudiksvall: Winberg. 

Lindberg, Gunilla (2007) ”Mathilde Wigert-Österlund: Smärtans svarta kalk” s. 211-215. I: 
Ärlemalm, Inger (red) (2007) Uppsalakvinnor: porträtt av berömda och bemärkta kvinnor i 
Uppsala. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Martin, Edna & Sydhoff, Beate (1979) Svensk textilkonst: Swedish textile art. Stockholm: Liber 
Förlag. 

Nationalmuseums webbplats (utan publiceringsdatum). Sökord: Gunnar Hallström. 
URL: http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=artist&objectId=3815&viewType=detailView [2017-04-18].

Nilsson, Johan (utan publiceringsdatum) ”Trans och Cis”. Ungdomsmottagningens webbplats. 
Tillgänglig via URL: http://www.umo.se/Jag/Trans-och-cis/ [2017-03-23].

59



Pinney, Christopher (2006) ”Four Types of Visual Culture” s. 131-144. I: Tilley, Christopher (red.) 
(2006) Handbook of material culture. London: SAGE. 

Prown, Jules David (1982) ”Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and 
Method” s. 1-19. I: Winterthur Portfolio, Vol. 17, Nr. 1 (1982). The University of Chicago Press on 
behalf of the Henry Francis du Pont Winterthur Museum,Inc.

Regnbåge (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin.
Tillgänglig via URL: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/regnb
%C3%A5ge [2017-05-17].

Ridderstedt, Margareta (1994) ”Agnes Branting”, s. 58-59. I: Brunius, Jan (1994) Svenska textilier: 
1890-1990. Lund: Signum.

Robach, Cilla (2010) Formens frigörelse: konsthantverk och design under debatt i 1960-talets 
Sverige. Diss. Uppsala: Uppsala universitet.

Ros (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin.
Tillgänglig via URL: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/ros [2017-05-16].

Rosenkransen (utan publiceringsdatum)  Nationalencyklopedin.
Tillgänglig via URL: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/rosenkransen [2017-06-05].

Röhsska museets webbplats (utan publiceringsdatum). Sökord: Staffan stalledräng.
URL: http://rohsska.se/814/ [2017-04-18].

Sass, Louis A. (1992) Madness and modernism: insanity in the light of modern art, literature, and 
thought. New York: BasicBooks.

Sidén, Karin (2003) Carl Fredrik Hill. Stockholm: Nationalmuseum.

Svedberg, Gunnel (2014) ”Röster ur det förflutna” s. 39-58. I: Wiklund Gustin, Lena (red.) (2014). 
Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Svenska Bibelsällskapet (utan publiceringsdatum). ”Uppslagsord -  Hjärta”. Svenska 
bibelsällskapets webbplats. 
URL:  http://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/h/hjarta [2017-03-29].

Thielska galleriets webbplats (utan publiceringsdatum). Sökord: Gustav Fjæstad.
URL: https://www.thielskagalleriet.se/konstverk/sotvatten/ och  
https://www.thielskagalleriet.se/konstverk/saltvatten/ [2017-04-18].

Thörnlund, Åsa (red.) (2009) Mathilde Wigert-Österlund: 12 december 2009-17 januari 2010. 
Uppsala: Uppsala konstmuseum. 

Troy, Virginia Gardner (2006) The modernist textile: Europe and America, 1890-1940. Aldershot: 
Lund Humphries.

60



Vanitasstilleben (utan publiceringsdatum) Nationalencyklopedin.
Tillgänglig via URL: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/vanitasstilleben [2017-05-16].

Vetenskapsrådet (2002) ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning”. Stockholm: Vetenskapsrådet 
URL: http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  [2017-
05-02].

Werkmäster, Barbro (1991) ”Av bild – själv bild – bild själv” s. 71-99. I: Konsthistorisk tidskrift. 
1991 (60:2).

Wigert-Österlund, Mathilde (1926) Vox. Stockholm: Seelig. 

Wigert-Österlund, Mathilde (1930) Vår Herres dårar. Del 1. Malmö: Framtiden.

Wigert-Österlund, Mathilde (1931) Vår Herres dårar: novellänkar Del 2. Uppsala & Stockholm: 
Almqvist & Wiksell (i distr.).

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod,
Lund, Studentlitteratur.

Övriga källor

Ehn-Lundgren, Anna. Samtal mellan författaren och Uppsala domkyrkas textilkonservator, Anna 
Ehn-Lundgren (2017-03-03).

Odell, Anna Okänd kvinna 2009-349701 (2015-10-17 – 2016-01-24). Kulturhuset, Stockholm.

Samling i förvandling. Tema Uppsala (2016-02-06 – 2017-01-08). Uppsala konstmuseum, Uppsala.

Bildförteckning

Bild 1. Den svarta kalken, sida A. Foto: författaren. Verket tillhör Uppsala domkyrka, Uppsala. 

Bild 2. A-sidans frans, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Uppsala domkyrka, Uppsala.

Bild 3. Den svarta kalken, sida B. Foto: författaren. Verket tillhör Uppsala domkyrka, Uppsala.

Bild 4. Rad av knappar, sida B, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Uppsala domkyrka, Uppsala.

Bild 5. Exempel på kryssmönster, sida B, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Uppsala domkyrka,
Uppsala.

Bild 6. Applikation, sida B, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Uppsala domkyrka, Uppsala.

Bild 7. Det vita verket, sida A. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

61



Bild 8. Korsfäst figur, sida A, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

Bild 9. Hjärta, sida A, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

Bild 10. Sida A med plastskydd. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

Bild 11. Hjärta på plastskyddet, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

Bild 12. Det vita verket, sida B. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

Bild 13. Rad av blommor, sida B, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

Bild 14. Hjärta och monogram, sida B detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, 
Uppsala.

Bild 15. H:et, sida B, detalj. Foto: författaren. Verket tillhör Vaksala kyrka, Uppsala.

62


	Abstract
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Metod och material
	Material och avgränsning
	Visuell och materiell kultur
	Forskningsetisk diskussion
	Begränsningar och källkritik

	Teori
	Tidigare forskning och källmaterial
	Om Wigert-Österlund och kvinnligt konstnärskap
	Konstnären och mental ohälsa
	Det tidiga 1900-talets textila konst
	Begrepp

	Disposition

	Mathilde Wigert-Österlund och hennes konstnärskap
	Bakgrund
	Den svarta kalken
	Det vita verket
	Slutledning och reflektion

	Textilkonstens Sverige
	Svensk textilkonst cirka 1900-1910
	Slutledning och reflektion

	Svensk textilkonst cirka 1911-1920
	Slutledning och reflektion

	Svensk textilkonst cirka 1921-1930
	Slutledning och reflektion

	Svensk textilkonst runt 1931-1943
	Slutledning och reflektion


	Avslutande diskussion
	Mathilde Wigert-Österlunds konst och uttryckssätt
	Mathilde Wigert-Österlund och hennes textilkonstnärliga samtid

	Bibliografi
	Övriga källor
	Bildförteckning


