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Abstract 

Many authors and scholars since the late 60th and onwards have 

highlighted the textiles of Karin Bergöö Larsson as extremely 

modernistic and innovative for the time but few facts have been 

delivered to support this observation in terms of details of patterns 

and motives. Is it possible to identify and describe what has been 

declared as modernistic? What does Karin’s preferences for 

material, technique, pattern and motives tell us about her values and 

attitudes towards textile as applied art and as art? 

      The collection of Karin’s original textiles at the Carl Larsson-

gården, including a total of 151 objects, is investigated statistically 

regarding materials, techniques and colors. Furthermore, a limited 

selection of 20 textiles are investigated more profoundly focusing 

on Karin’s skills in handling different embroidery and weaving 

techniques in an artistic innovative way. 

      My research indicates that Karin was more interested in 

innovative design than to preserve and transmit traditional crafts. 

Patterns and motives most frequently occurring in Karin’s 

repertoire can either be traced back to peasant art or characterized 

as influenced by the modernist movement – or both, combined in 

the same work. Technically Karin is constantly experimenting, 

developing and expanding her skills outside her comfort zone. She 

adopts a large number of traditional stitches in varying 

combinations and also adds some stitches invented by herself. The 

way in which she applicates embroidery and weaving techniques 

together with an artistic design reflecting contemporary art and 

influences from abroad is the key to what makes Karin 

exceptionally modernistic, up to date and even far ahead. 
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Abstract: Karin Bergöö Larsson – modernist in textile 
applied art 1890s to 1920s 
Many authors and scholars since the late 60th and onwards have highlighted the 

textiles of Karin Bergöö Larsson as extremely modernistic and innovative for the 

time but few facts have been delivered to support this observation in terms of 

details of patterns and motives. Is it possible to identify and describe what has 

been declared as modernistic? What does Karin’s preferences for material, 

technique, pattern and motives tell us about her values and attitudes towards 

textile as applied art and as art? 

      The collection of Karin’s original textiles at the Carl Larssongården, including 

a total of 151 objects, is investigated statistically regarding materials, techniques 

and colors. Furthermore, a limited selection of 20 textiles are investigated more 

profoundly focusing on Karin’s skills in handling different embroidery and 

weaving techniques in an artistic innovative way. 

      My research indicates that Karin was more interested in innovative design 

rather than to preserve and transmit traditional crafts. Patterns and motives most 

frequently occurring in Karin’s repertoire can either be traced back to peasant art 

or characterized as influenced by the modernist movement – or both, combined in 

the same work. Technically Karin is constantly experimenting, developing and 

expanding her skills outside her comfort zone. She adopts a large number of 

traditional stitches in different combinations in addition to stitches invented by 

herself. The way in which she applicates embroidery and weaving techniques 

together with an artistic design reflecting contemporary art and influences from 

abroad is the key to what makes Karin exceptionally modernistic, up to date and 

even far ahead. 
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Förord 
Det var en ren tillfällighet att min magisteruppsats i Textilvetenskap skulle komma att 

handla om Karin Bergöö Larssons textila konstnärskap. Hösten 2017 besökte jag Carl 

Larssongården i Sundborn i Dalarna för att träffa intendent Caroline Edman. I slutet av 

vårt samtal frågade Caroline om jag kände till någon som på ett textilvetenskapligt sätt 

kunde ta sig an Karins textilier. Jag hade redan tidigare varit intresserad av ämnet men 

inte haft en tanke på att det var så outforskat som det visade sig vara. Carl 

Larssongården har sedan slutet av 1800-talet varit av stort intresse som förebild för det 

svenska hemmet och jag utgick ifrån att Karins och Carls hem var mer än väl utforskat. 

Men det kom att visa sig att så inte var fallet. Jag tänkte några minuter och insåg snart 

att detta skulle kunna bli ett perfekt uppsatsämne i Textilvetenskap, ett ämne som 

inkorporerar mina två kunskaps- och intresseområden inom det textila, vävning och 

broderi. Med mina två utbildningar, fil.kand i textilvetenskap och på kulturvetarlinjen 

tillsammans med min utbildning i vävning och broderi på gymnasieskolans vävlinje och 

i vävning på Fristads folkhögskola var det ett ämne som passade mig perfekt.   

      Jag har många personer att tacka för att den här uppsatsen har kommit till. Först och 

främst vill jag tacka all personal på Carl Larssongården som har gjort det möjligt att 

studera textilierna i original. Intendent Caroline Edman var den som satte mig på spåret 

att skriva om Karins textilier. Carl Larssongårdens chef Chia Jonsson har låtit mig få 

tillgång till hela den textila originalsamlingen och Birgitta Persson har tillsammans med 

mig gått igenom samtliga textilier i samlingen. Tack även alla andra kunniga och 

trevliga personer som arbetar på Carl Larssongården. Min handledare Cecilia Candreus 

har liksom mina studiekamrater Anna-Karin Jobs-Arnberg och Eva Hakkanen läst och 

kommit med värdefulla synpunkter. Och sist men inte minst professor Johan Knutsson 

vid Malmstens Linköpings universitet som har ställt upp och varit extra handledare. 

Under två seminariedagar fick Anna-Karin, Eva och jag möjlighet att tillsammans med 

Johan gå igenom våra uppsatser, diskutera dem och få kreativa och värdefulla 

synpunkter på vårt skrivande. 
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1. Inledning 

I den senast utgivna vägledningen för Carl Larssongården lyfter Torsten Gunnarsson 

särskilt Karin Bergöö Larssons textilier med dess ”stramt stiliserade geometriska 

mönster och djärva färgsammanställningar”.1 I stort sett alla som skildrat Carl 

Larssongården sedan slutet av 1960-talet har imponerats av Karins textilkonst. Elisabet 

Stavenow-Hidemark nämner i sin presentation av Carl Larssongården 19642 inte Karin 

med ett ord, men har i sin avhandling sju år senare lyft henne som ”en betydande 

textilkonstnär”.3 Mot bakgrund av den nyskapande kraft som många har 

uppmärksammat hos Karin är det märkligt att hennes inspirationskällor, bildskapande 

och kombinationen av olika textila tekniker ännu inte fått någon mer grundlig 

genomlysning. 

      Vid en genomgång av litteraturen i ämnet fann jag att ytterst få personer har tittat på 

Karins textilier ur ett textilvetenskapligt perspektiv (vad detta innebär framgår av 

kapitel 1.4.5 samt kapitel 1.9), och att det inte heller gjorts några mer djuplodande 

designhistoriska analyser – något som även andra före mig framhåller: ”På Lilla Hyttnäs 

finns en skatt i form av Karins originaltextilier och skisser som vilar i väntan på att 

någon ska ägna sig åt modernisten Karin Larsson. Men än så länge finns det inte någon 

heltäckande studie av hennes roll i den svenska textilhistorien.”4 Därför är det nu hög 

tid att sätta fokus på Karins textila skapande i en forskningsstudie. 

      I uppsatsen kommer jag genomgående att skriva Karin Bergöö Larsson med hennes 

hela namn, där jag inte bara använder förnamnet. 

1.1. Mål och syfte 
Målet med uppsatsen är att identifiera och förstå Karin Bergöö Larssons sätt att använda 

det textilhistoriska kulturarvet och andra inspirationskällor för de textila verk som 

 
1 Gunnarsson 2016, s 111 
2 Stavenow-Hidemark 1964, s 31ff 
3 Stavenow-Hidemark 1971, s 85. Stavenow-Hidemark refererar i sin avhandling till Eva von 
Zweigbergks presentation av Carl Larssongården, ett av de första verk där Karins betydelse för hemmets 
tillkomst lyfts fram (Stavenow-Hidemark 1971, s 81ff).   
4 Rydin 2009, s 126 
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eftervärlden upplever som nyskapande, och att identifiera vari det nyskapande består 

inom såväl material och teknik som mönster och motiv och i kombinationen av dessa. 

      Om man vidgar synfältet bortom formspråket och mer ser till ideologiska, etiska och 

estetiska aspekter på material, teknik, hantverket faller blickarna i första hand på Arts 

and Crafts-rörelsen, den rörelse som från sent 1800-talet till omkring 1920 präglade så 

mycket av den nyskapande formgivningen men också ideologin kring denna med krav 

på hantverksestetik, närproducerat och etisk hållbarhet. Formspråket utgick ifrån 

materialets och teknikens förutsättningar och hämtade inspiration från medeltida och 

allmogemässiga förebilder. Liksom i denna rörelse utvecklar Karin sitt textila formspråk 

och sina tekniker med utgångspunkt i ett historiskt material och traditionell 

hantverkskunskap. Traditionen som motor i utvecklingen – inte ett hinder – har på 

senare år blivit ett återkommande tema inom designforskningen och med denna uppsats 

vill jag bidra med ett inlägg i den debatten. Detta är syftet med uppsatsen, poängen med 

att uppnå det ovan beskrivna målet. Genom exemplet Karin och hennes textila 

produktion vill jag ge större konkretion åt den sedan länge väl kända rollen som både 

den egna allmogekulturen och internationella kontakter spelat för svensk modernism 

och komma till insikt om i vilken utsträckning och på vilket sätt Karins konstnärskap 

kan beskrivas i dessa termer. 

1.2. Frågeställning och frågor 
Min övergripande frågeställning i uppsatsen är: Vad kan man utläsa om Karins 

värderingar och attityder till textilt hantverk som bruksföremål och konst utifrån en 

analys av hennes val av, och hantering av, textila tekniker, material, färger, motiv och 

mönster? Denna övergripande frågeställning kan i sin tur brytas ned, konkretiseras, i 

följande forskningsfrågor: 
 

• Hur kan det nyskapande inslaget identifieras och beskrivas? 

• Hur bör Karins textilkonst förstås i termer av nyskapande respektive 

traditionsbevarande? 
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1.3. Avgränsningar 
Förutom den avgränsning som styrs av frågeställning och forskningsfrågor har jag 

avgränsat föremålskategorin till vävda och broderade textilier och dessas 

inspirationskällor. Undersökningsmaterialet omfattar de 151 textilier som återstår sedan 

jag valt bort de kategorier som till exempel handdukar som jag betraktat som mindre 

intressanta mot bakgrund av den aktuella frågeställningen. Tidsmässigt behandlar 

uppsatsen perioden från 1890-talets början fram till 1926, det vill säga hela den period 

som Karin mer eller mindre ständigt arbetar med olika textilier och utveckling av 

konstnärshemmets inredning. Det är under denna period som Arts and Crafts-rörelsens 

inflytande i Sverige och övriga nordiska länder var som störst. I ett kommande 

forskningsprojekt kan det vara intressant att närmare identifiera de mer specifika 

perioder då Karin skapar sina mest modernistiska textilier. Av de textilier som jag har 

undersökt bortfaller de som har en annan proveniens eller som jag bedömer att någon 

annan har broderat eller vävt. Karins design av kläder och sömnad av kläder har jag 

lämnat utanför denna uppsats därför att det empiriska materialet skulle bli för 

omfattande för att rymmas i en magisteruppsats. Dessa kommer jag att behandla i ett 

kommande arbete om Karin Bergöö Larsson. 

1.4. Teori och metod 
Enligt en i stort sätt etablerad uppfattning kan teorier definieras som den process genom 

vilken frågeställningen formuleras, och metoder som den process genom vilken svaret 

uppnås. Teorierna hjälper oss att ringa in forskningsämnet medan metoden är den 

uppsättning verktyg som används inom den akademiska disciplin där forskningsämnet 

hör hemma.5 

1.4.1 ”Material culture” 

Utgångspunkten och det centrala i källmaterialet är själva föremålen. En övergripande 

teoretisk och metodologisk utgångspunkt är idén att alla ting och miljöer bär på 

 
5 D’Alleva 2013, s 13 
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information om något annat än sig själva, något som berättar om förhållningssätt och 

värdegrunder, attityder och ideologier i en viss tid vid ett visst givet tillfälle. Denna 

uppfattning ligger till grund för konsthistorikern Jules David Prown. Han fokuserar på 

studien av själva föremålet och lägger fram en modell för en tänkt arbetsordning. 

Modellen är utformad i tre steg som alla måste avverkas innan det är dags för andra 

metoder och annat jämförelsematerial. Det första steget är en beskrivning och 

dokumentation av till exempel föremålets dekor och form. Andra steget innebär en 

fördjupning där föremålet tolkas med hjälp av tidigare kunskaper. I tredje steget 

formuleras hypoteser och frågeställningar för att därifrån kunna ta forskningen framåt 

med hjälp av lämpliga utvalda metoder. Det materiella används för att komma åt de 

värderingar och attityder som varit de gällande i ett visst samhälle i en viss tid. I Karin 

Bergöö Larssons fall är det intressant att notera hur de materiella tingen också avspeglar 

en individs värderingar och attityder som inte alltid sammanfaller med tidens eller 

samhällets värderingar och attityder i stort. Prowns trestegsmodell går ut på att i första 

steget ställa frågor om teknik, material och utseende – frågor som kan besvaras delvis 

utan förförståelse, delvis mot bakgrund av den förförståelse betraktaren har. I steg två 

relaterar forskaren de dokumenterade observationer till sina tidigare kunskaper i ämnet. 

Övergången från steg två till steg tre kan liknas vid övergången från frågor till 

frågeställningar, det vill säga från frågor som kan besvaras enkelt och beskrivande till 

frågeställningar vilka kräver en mer komplicerad förklaring och en tolkning.6 

      Jag har valt Prowns modell som den i detta fall mest relevanta för hur jag kommer 

att analysera Karin Bergöö Larsson textilier utifrån material, tillverkningsteknik och 

utseende. Fakta om proveniens, värde, funktion och konstruktion är av underordnad 

betydelse i uppsatsen. I enlighet med idén bakom material culture använder jag spåren 

av verktyg, teknik, material och handlag som uttryck för värderingar, attityder och 

förhållningssätt. 

      I positivistisk anda7 kan det hävdas att ett ämne som detta med föremålen i centrum 

i första hand bör behandlas på ett beskrivande sätt och servera fakta, förhoppningsvis ny 

 
6 Prown 2001  
7 Med positivism avses en under 1800-talet utvecklad riktning enligt vilken enbart vetenskapligt belagda 
fakta, utan tolkning betraktades som sanning (D’Alleva 2013, s 9f) 
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sådan, om material, teknik, datering och så vidare. Grundtanken med ”material culture” 

är dock att man med utgångspunkt i fakta gör tolkningar och drar slutsatser, hittar 

förklaringar till fenomen och kartlägger en annan tids attityder och värderingar. Annars 

är det inte ”material culture”. Det är också numera accepterat att all presentation av 

fakta i någon mening styrs av ett intellektuellt ställningstagande.8 

1.4.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det kan diskuteras om teorin eller frågeställningen kommer först. I praktiken börjar en 

forskningsprocess med ett ämne eller en kunskapslucka som man vill utforska varefter 

en frågeställning formuleras som sedan i sin tur finjusteras i dialog med ett passande 

teoretiskt ramverk.9 En teori kan således hjälpa till att generera frågor om 

forskningsämnet och driva forskningen framåt i nya riktningar.10 

      Ett ämne som detta skulle kunna utforskas utifrån ett feministiskt perspektiv, det vill 

säga att i en tolkning av Karins verk beakta det sätt som hennes identitet som kvinna 

påverkat de textila konstverkens uttryck och omvärldens uppfattning om dem.11 Jag har 

dock valt bort detta perspektiv eftersom min avsikt varit att studera Karin som en 

skapande individ på sina egna villkor. Ett feministiskt perspektiv hade riskerat att 

skymma sikten, att ta fokus från detta och att se Karin enbart i relation till, eller snarare 

i skuggan av, sin man Carl Larsson. En risk hade också varit att beskrivningen skulle ha 

landat i en allt för ensidig tolkning av Lilla Hyttnäs som enbart Karins verk. 

      Två teorier som däremot har hjälpt mig att komma framåt i min forskning är Pierre 

Bourdieus teori om det kulturella kapitalet och i någon mån Bruno Latours 

nätverksteori. 

1.4.3 Bourdieus kulturella kapital 

Lilla Hyttnäs väckte omvärldens beundran och förundran för att det så konsekvent 

tycktes skapat för de boende själva, inte för gäster, inte för omvärldens granskande 

 
8 D’Alleva 2013, s 11 
9 D’Alleva 2013, s 157 
10 D’Alleva 2013, s 158 
11 D’Alleva 2013, s 60 
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blickar. Ändå är det just detta som blev fallet. Och detta tack vare exponeringen av 

hemmet i Carls egna konstverk och den effekt detta fick i samtidens massmedia. 

      Mer än andra konstnärshem vid sekelskiftet fungerade Lilla Hyttnäs som del i ett 

varumärke – varumärket Carl Larsson. Både Karin och Carl deltog i ett spel som gick ut 

på att bygga ett socialt och kulturellt kapital enligt Pierre Bourdieus teori om hur smak, 

livsstil och annat används för att vinna och bekräfta en plats i samhället.12 Etnologen 

Eva Londos har i sin avhandling Uppåt väggarna som handlar om vad ”folk” har på 

sina väggar använts sig av Bourdieus smaksociologi på ett sätt som jag anser vara 

relevant även för en tolkning av Karins inredningstextilier och övrig inredning av 

konstnärshemmet i Sundborn.13 Enligt Bourdieu finns det ett kulturellt kapital som 

räknas i volym – man kan ha mycket eller litet av något – och ett som räknas i kvalitet – 

det man har ska vara av en viss sort. Man kan röra sig vertikalt i en social kontext, inom 

ett och samma sociala fält, genom att äga mer av något. Man kan förflytta sig mellan 

olika sociala fält genom att välja rätt kvalitet och rätt sorts saker.14 Både Karin och Carl 

hade den förmågan att välja och att röra sig mellan olika sociala fält. De rörde sig lika 

hemvant bland hantverkare i byn som bland ledande konstnärskretsars intellektuella 

diskussioner på Carls resor ibland annat Tyskland och Frankrike.  

      Bourdieus teori om det kulturella och sociala kapitalet ger perspektiv på hur tingen 

och miljön kan förmedla ett budskap om ägarens identitet och värderingar, i vilken mån 

som bakgrunden kan ligga i ägarens eller upphovspersonens behov av trygghet och vilja 

att synliggöra sin identitet och värdegrunder utåt. Detta perspektiv kommer att vara en 

del av resonemanget kring Karins värderingar och attityder till textilt hantverk som 

bruksföremål och konst.  

 
12 Pierre Bourdieu formulerade sina teorier i La Distinction. Critique Sociale du Jugement, 1979, utgiven 
på engelska 1984 Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, Routhledge & Kegan Paul, 
London 
13 Termen smaksociologi används av Londos 1993, s 89 för att beskriva förmåga att välja. 
14 Londos 1993, s 90   
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1.4.4 Nätverksteorin och det hermeneutiska perspektivet  

Nätverk av föremål och människor – nätverksteorin, Actor Network Theory (ANT), 

utvecklad av antropologen och sociologen Bruno Latour, bygger på föreställningen att 

det finns ett antal komponenter och system av samband som bildar nätverk där både 

människor och föremål är aktörer.15 Enligt nätverksteorin är föremål lika viktiga aktörer 

som människor därför att föremål påverkar människors beteende och värderingar.16 

Vilka relationer människor emellan kan föremål och annan materiell kultur, som Lilla 

Hyttnäs med dess innehåll, framkalla och vilka föremål kan uppstå genom dessa 

relationer? Lilla Hyttnäs i dess egenskap av mötesplats, korsväg och språngbräda för 

nya idéer kan förklaras i nytt ljus genom en sådan analys av hur människor och föremål 

med så kallad agens aktivt interagerar med varandra. Med agens menar Latour att 

föremålen inte bara är passiva objekt att betraktas utan subjekt som har en uppgift att 

fylla utöver sin praktiska uppgift. På Lilla Hyttnäs möttes människor som utifrån olika 

professioner förenades i ett gemensamt intresse för konst, inredning, livsstil och 

boendeideal. Med ett sådant synsätt är det tydligt att de nya relationerna som Lilla 

Hyttnäs skapade ledde fram till en ny design och ett nytt boendeideal.  

      För att förstå vidden av Karins nyskapande insatser måste man förstå de yttre 

omständigheterna i hennes samtidsmiljö. Det krävs då ett hermeneutiskt perspektiv som 

innebär att man som forskare tolkar objekten ur den studerade periodens synvinkel.17  

      En uppfattning av konstnärsparets nätverk får man genom de namn som står skrivna 

på insidan av gästsängens luckor i gammelrummet, en sorts gästbok. Här finns namn 

som bland annat Louise Brigham, en profil inom amerikanska Arts and Crafts-rörelsen 

som besökte Lilla Hyttnäs 1910. Till detta kommer jag att återkomma i senare forskning 

med större fokus på Karin som aktör i sin samtids kontext. 

 
15 Om Actor Network Theory (ANT) – se Latour 2012 
16 Vägledning för mitt resonemang om tillämpningen av ANT för mitt uppsatsämne har jag fått i 
Marianne Larssons avhandling om Postens uniformer (Larsson 2008).  
17 D’Alleva 2013, s 122 
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1.4.5 Textilvetenskaplig analys 

I textilvetenskap intar föremål, insikter i hantverkstekniker och materialförståelse 

främsta rummet, tillsammans med kunskaper om den tid och det kulturella sammanhang 

där föremålen en gång tillverkats och använts.  

      Som ett led i textilanalysen ingår alltså den materialtekniska bedömningen. För att 

kunna bedöma kvalitén i det utförda arbetet, krävs ett tränat öga. Men därutöver krävs 

också, som i allt kunskapsbygge, från vinprovning till formanalys, språkliga verktyg 

med benämningar och begrepp som beskriver skillnaden mellan det ena och det andra. 

För att komma åt dessa benämningar och begrepp krävs i sin tur en kunskap om 

tillverkningsteknikens vokabulär och hur man tekniskt kan beskriva ett vävt arbete 

respektive ett broderat arbete. I det syftet har jag satt mig in i både beskrivningar från 

Karin Bergöö Larssons samtid, såsom Mary Thomas och May Morris presentationer av 

broderiets tekniker, och i senare litteratur i ämnet.18 

      Av de 151 textilier som ingår i min undersökning har jag valt 20 objekt för närmare 

analys av teknik och kvalitet i utförandet. Urvalet är gjort utifrån kriterierna teknik, 

material och utseende (i enlighet med Prowns modell) som jag bedömt relevanta för att i 

möjligaste mån kunna besvara frågeställningen, det vill säga på vilket sätt som Karins 

textilkonst kan berätta om hennes ambitioner i fråga om kvalitet och nyskapande kontra 

bevarande. 

1.4.6 Konnässörskapsanalys 

Konnässörskap kan beskrivas som en förmåga att med erfarenhet av ett stort antal 

föremål kunna urskilja det som är gemensamt och det som avviker. Det handlar om att 

ha sett tillräckligt mycket för att kunna avgöra de små nyanserna i det personliga 

handlaget. Trovärdigheten i en konnässörskapsanalys hänger på att de särdrag som 

identifieras som särskiljande går att identifiera och beskriva på ett sätt som kan 

kommuniceras, bedömas och granskas.19 

 
18 Se Thomas 1936; Parry 1994; Parry 1996 
19 Om konnässörskapsanalys – Se Knutsson, Johan, Experiment, konnässörskap och kulturhistoriska 
kontext i Föremål för forskning (red. Svensson, Birgitta), Stockholm 2005 
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      Inom olika hantverk finns tekniker som är svåra att konnässörskapsbedöma eftersom 

de är så bundna av teknikens förutsättningar. Inom textil är det lättare att se det 

personliga handlaget i ett fritt broderiarbete än i ett bundet broderat (som korsstygn). Då 

kan det vara mer relevant att ge akt på det personliga i valet av motiv, färger och 

kombinationer av dessa. Min konnässörskapsanalys av Karins verk bygger på en 

granskning av handlag varigenom också arbeten som inte utförts av henne kan 

identifieras. Framför allt är det Karins personliga val av motiv, mönster och 

kombinationen av olika stygn som visat sig vara av betydelse för beskrivningen av det 

för Karin Bergöö Larsson specifika. 

1.5. Källmaterial och källkritik 
Bevarade föremål och miljöer, bevarad korrespondens, samtida skrifter, Carl Larssons 

bilder och muntliga traditionsuppgifter är mina fem huvudsakliga källkategorier. Nedan 

tar jag upp dem en efter en. 

1.5.1 Bevarade föremål och miljöer 

Föremålen är som i all textilvetenskaplig forskning det främsta källmaterialet – i detta 

fall 151 originaltextilier ur Karins produktion bevarade sedan 1970-talet i skåp och 

lådor på Carl Larssongården i Sundborn och i det Bergööska hemmet i Hallsberg.20 När 

det gäller Karins textilier kan man tycka att det för en analys av mönster och motiv och 

deras inspirationskällor kunde vara tillräckligt att studera de kopior som sedan 1970-

talet utförts och som nu är de som besökarna möter i Carl Larssongården. Så är det nu 

inte. Små detaljer i utförandet skiljer trots allt kopiorna från originalen på ett sätt som 

bör beaktas och tas med i en analys.  För att komma åt material och teknik liksom 

nyanser i färger och former samt handaskicklighet är det absolut nödvändigt att studera 

originalen. När den vetenskapliga forskningen om Carl Larssongården, dess upphov och 

innehåll under 1980- och 1990-talen utvecklats och frågorna problematiserats har 

 
20 En fråga har ställts till släktföreningen om någon har bevarade textilier tillverkade av Karin Bergöö 
Larsson i sin privata ägo. Något svara på frågan har ännu inte inkommit. Min bedömning är att ytterligare 
textilier inte skulle påverka svaret på den övergripande frågeställningen. 
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originaltextilierna inte varit tillgängliga i samma utsträckning. Av omsorg om deras 

värde har de istället successivt ersatts av kopior. 

      För identifiering och beskrivning av de stygn som Karin använder är det helt 

nödvändigt att inte bara se originalens framsidor utan även deras baksidor. Kopiorna 

duger för en konst- och designvetenskaplig analys men inte för en textilvetenskaplig.  

1.5.2 Bevarad korrespondens 

För att förstå hur Karin såg på sin roll som konstnär och hur hon självständigt och 

eventuellt tillsammans med maken Carl skapar textil konst har cirka 30 av Karins brev 

till olika adressater inom familjen studerats. Omkring 600 brev finns bevarade i olika 

arkiv och i ett framtida kommande arbete om Karin och hennes nätverk i ett 

internationellt perspektiv kommer jag att återkomma till detta källmaterial.21  

1.5.3 Samtida skrifter 

Viktigt för förståelsen av attityder och ideal i samtiden som kan inspirerat Karin är de 

reportage och de recensioner som publicerades i tidskrifter som The Studio och 

Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen, som år 1917 bytte namn till Svenska 

Slöjdföreningens tidskrift och 1940 till Form. Samtidens syn på den textila konsten i 

allmänhet framgår av recensioner i tidskrifter som till exempel Ord och Bild och 

Arkitektur och Dekorativ Konst. Av litteraturförteckningen framgår vilka nummer mer 

specifikt jag använt mig av för att ringa in Karins inspirationsmaterial. Övriga tidskrifter 

har jag i detta skede sporadiskt bläddrat igenom för att få en uppfattning om den estetik 

som var den gängse. I ett kommande forskningsarbete avser jag att närmare inventera 

tidskrifter och annan litteratur i Carl Larssongårdens bibliotek med sikte på identifiering 

av Karins inspirationskällor. Därutöver finns internationella tidskrifter som i likhet med 

The Studio kan ha fungerat som inspirationskällor. För att få en uppfattning om hur det 

textila hantverket definieras som konst respektive hantverk i den tid som Karin verkade 

 
21 Breven förvaras på Carolina Rediviva, Bonniers arkiv, Kungliga biblioteket och i Bergööska hemmet i 
Hallsberg. Här har jag använt avskrifterna som finns på Carl Larssongården. 
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i har jag använt mig av broderihandböcker, främst engelska och amerikanska från 1880-

talet till 1920-talet vilka finns inskannade och utlagda på www.archive.org. 

1.5.4 Carl Larssons avbildningar 

Förutsättningen för samtidens uppmärksamhet på Karins textiler var Carl Larssons 

bilder. En sommar på 1890-talet när regnet hindrade Carl att vara utomhus och måla 

föreslog Karin att han skulle måla av deras hem. Carl tyckte detta var en god idé. 

Målningarna blev sedan boken Ett hem som kom ut 1899. Två år tidigare hade 

målningarna visats på världsutställningen i Stockholm. Motiv från deras hem i 

Sundborn och Falun och från deras närbelägna jordbruksfastighet Spadarvet var sedan 

återkommande motiv i Carls fortsatta karriär. 1909 kom Åt solsidan ut. Denna 

översattes till både engelska och tyska och därmed spreds deras livsstil och bilden av 

deras hem internationellt. Turister från när och fjärran kom till Carl Larssongården för 

att se deras mycket kända hem. 

      Carls målningar var som en kameras öga mot yttervärlden. Det som syns på 

målningarna är ofta Karins textilier, vävar, broderier, hennes egendesignade kläder till 

sig och barnen. Kläder som barnen kunde leka i. Vi vet också genom muntliga källor 

och skriftliga en del om att hon är formgivaren bakom en del av möblerna i deras hem. 

Genom att Carls målningar visades på utställningar i Europa och Amerika så visades 

Karins textila konst men utan att någonsin Karin som konstnärlig upphovskvinna till 

verken nämndes. 

      Dessa bilder ger en unik möjlighet till datering av textilierna i de fall textilierna inte 

är försedda med broderade eller vävda dateringar. Bilderna ger i varje fall ett senast 

möjligt belägg även om de inte alltid anger textiliernas exakta ålder. Det 

blekingeinspirerade broderiet (CL 14) har till exempel en broderad datering 1891 men 

avbildas först 1894 på en av Carls målningar. Takhängklädet (CL 42) har en broderad 

datering 1895 men avbildas först 1898. 
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1.6. Tidigare forskning och litteratur i ämnet 
Karin Bergöö Larssons textilier var länge förbisedda i litteratur och forskning och är det 

till stor del fortfarande. En orsak till det kan ha varit att ”hennes textilier var skapade 

som en del i ett allkonstverk, vilket gjorde dem synliga och osynliga på samma gång”22. 

Synliga för att de får sådant utrymme i Carl Larssons publicerade bilder, osynliga därför 

att de som i varje allkonstverk underordnar sig helheten. Att fråga sig vem som gjorde 

vad blir ointressant. ”Det sätt på vilket textilierna är infogade till form och färg visar 

klart att interiörerna var en produkt av en gemensam konstnärlig insats.”23 En annan 

orsak kan ha varit att hon själv inte gjorde något för att marknadsföra sig eller ställa ut 

sina textila konstverk. Allt ljus var på Carl och deras gemensamma hem var en del i 

varumärket Carl Larsson. 

1.6.1 Textilvetenskapliga arbeten 

Vid Textilvetenskapen vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala har två uppsatser 

lagts fram om Karin Bergöö Larssons textilier. Den ena är Petra Löfgrens B-uppsats 

”Karin Larsson – konstnär med textilt uttryck” 2006 och den andra är Ulla Britt 

Gustafssons C-uppsats ”Karin Larsson – okonventionell och nydanande? Analys av tre 

inredningstextilier” 2012.  

      Petra Löfgren har i sin studie arbetat efter hypotesen att Karins komposition, teknik, 

form, material och färg fått sin prägel av en ambition hos Karin att lösa uppgiften 

rationellt med tanke på det stora ansvar och omfattande arbete det innebar att sköta hem 

och familj. Karins sätt att måtta på känsla, underlåta att fästa trådar på baksidor, låta 

handen synas, skapa enklare former, använda få tekniker och få färger analyseras av 

Löfgren som uttryck för ett rationellt beteende. Hypotesen är intressant men enligt min 

uppfattning finns det på varje punkt andra skäl än det rationella som förklarar de 

kriterier Löfgren nämner. Exempelvis anser jag det förhastat att bedöma sättet att måtta 

på känsla som ett rationellt beteende. Visst kan det ses som rationellt att bara smycka 

ytor som exponeras och att låta bli att fästa trådar på baksidor, men detta var i så fall 

 
22 Rydin 2009, s 126 
23 Stavenow-Hidemark & Snodin 1998, s 159 
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något som utmärker de flesta allmogetextilier och alla tidiga historiska broderier och bör 

inte ses som något för Karin specifikt. 

    Ulla Britt Gustafsson uppmärksammar i sin uppsats Karins inspirationskällor både 

inom den svenska allmogekulturen och i den samtida nyskapande textilkonsten. Utöver 

de spår som brukar nämnas lyfter hon den samtida finländska textilkonstnärinnan fröken 

Keinonen vid Central School of Industrial Art i Helsingfors som en tänkbar 

inspirationskälla. I The Studio återfinns en bild där Keinonen broderar en kudde med 

mönster i hörnen, vilket Karin också gjorde på ”Solroskudden”. Några närmare belägg 

för att Karin verkligen sett något av Keinonen finns inte men de visar ändå på något i 

tiden gemensamt. Gustafsson tar också upp andra tänkbara inspirationskällor som Josef 

Hoffman, en av grundarna av Wiener Werkstätte 1903, som skapade schackrutor i olika 

material, bland annat i textilier. Det schackrutiga återfinns i Karins textilier liksom i 

verk av Jessie Newberys, verksam vid Glasgow School of Art. I hennes textila verk 

finns också stiliserade rosor, liknande den som Karin vävde i draperiet ”Kärlekens ros”. 

Ulla Britt Gustafsson lyfter Arts and Crafts-rörelsen som inspirationskälla och då 

framför allt arkitekten och textilkonstnären C.F.A. Voyseys design med böljande vågor 

och träd i landskap, liknande det motiv som återfinns i Karins ”Kärlekens ros” och ”De 

fyra elementen”. Något förhastad är hennes analys av de allmogetextilier som hon anser 

vara vävda av Karin. De är inte vävda av Karin utan kan identifieras som typiska för 

den traditionella textilkonsten i Dala Floda. Några exakta kopior efter gamla 

allmogetextilier har jag inte kunnat belägga i de till Karin säkert attribuerbara alstren. 

1.6.2 Karin som skapande konstnär  

Till de forskare som kommit närmast Karin Bergöö Larsson som självständig konstnär 

och formgivare hör Ingrid Andersson, som i sin presentation Karin Larsson - konstnär 

och konstnärshustru (1986) frågar sig om det inte var Karin ”som stod bakom 

uppbyggandet av det hem som avbildaren Carl blev så berömd för”.24 Anderssons 

förmodan att det i praktiken var Karin som ”fick utforma idéerna, komma med 

 
24 Andersson 1986, s 102 
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detaljlösningar, val av färgnyanser och sådant som bestämdes under arbetets gång”25, 

förefaller mycket rimlig. Här får man veta om förutsättningarna och bakgrunden till 

Karins intresse för textilier. Vi får också veta något om Karins ambitioner att förnya 

mönster och motiv som hon mött i olika sammanhang. Flera av hennes textila arbeten 

analyseras i termer av form och komposition som till exempel att ”kontrasten mellan 

jugendslingor och strikta geometriska former dyker ständigt upp i hennes arbeten” och 

att ” denna ytterst genomtänkta komposition bygger på enkelhet och ytmässighet i 

kombination med färg och teknik”26. Andersson formulerar sig träffsäkert om hur Karin 

”använde nål och tråd på samma sätt som hon tidigare använde pensel och färg” och att 

detta ”blev hennes redskap på vägen till en konstnärlig slutprodukt”27. Vi får vidare en 

orientering om Karins intresse för vitbroderiet vid sekelskiftet och att hennes intresse 

för gobelängvävnad var som störst omkring 1903–1910.28 I Anderssons analys 

förekommer intressanta hypoteser som att Karin i vävningen hade ”möjlighet att 

ideligen pröva nya tekniska möjligheter och utmana konventionella färgställningar” 

samt att ”resultaten sporrade hela tiden till nya arbeten”29. Däremot görs ingen djupare 

textilvetenskaplig analys. Vi får inte veta vari dessa ”tekniska möjligheter” bestod. Vi 

får inte veta vilka ”nya arbeten” som resultaten sporrade till. Vi får inte heller veta något 

om kriterierna för bedömning av kvalitén i det som Karin utför. 

1.6.3 Karins värld 

Lena Rydin, kulturjournalist och författare, har i flera böcker gett en bild av Karin som 

konstnär och skapare av sin hemmiljö: Den lustfyllda vardagen, Hos Larssons i 

Sundborn, Carl Larsson-gården, 1993 och Karin Larssons värld, inredning, trädgård, 

mat, mode, textil 2009 som är en omarbetad och utvidgad utgåva av boken Karin 

Larsson i närbild: allkonstnär och målarhustru från A till Ö, som kom 1998. Hon har 

också skrivit en rad artiklar om Karin Bergöö Larsson: Karin Larsson: vår första 

 
25 Andersson 1986, s 102f 
26 Andersson 1986, s 126 
27 Andersson 1986, s 122 
28 Andersson 1986, s 108, 122 
29 Andersson 1986, s 108 
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moderna formgivare, Antik och auktion, 1985, Sundborn som du aldrig sett det: 

drömmen om det svenska hemmet, Allt i hemmet, 1987 och Den okända Karin Larsson, 

Femina, 1997. 

      Lena Rydin har satt sig väl in i Karins liv och verksamhet och den situation som 

omgav henne och många av personuppgifterna har jag hämtat därifrån. En viktig aspekt 

i Lena Rydins insatser är den relevans Karins textilier har för oss i vår tid – hur Carl 

Larssongården, med dess textilier, spelar roll för vår egen tids nyskapande design och 

inredningsmode. Delar av Rydins beskrivning av Karins insatser har jag också tagit som 

utgångspunkt för en källkritisk granskning utifrån det perspektiv som ligger till grund 

för denna uppsats – det textilvetenskapliga. 

         Elisabeth Svalin Gunnarsson, författare och fotograf med trädgård och 

kulturhistoria som specialområden, har under de senaste åren utkommit med två böcker 

om Karin Bergöö Larsson: I min trädgård vill jag vara Karin: En praktisk 

trädgårdsberättelse från Sundborn, 2017 och En matbok: inspiration, recept och 

mathistoria från Sundborn, 2018. Dessa kompletterar bilden av Karin som kreativ 

person men behandlar inte hennes textila arbeten annat än i förbigående där hon bland 

annat ser likheterna mellan Karins draperi ”Kärlekens ros” och design av Charles 

Rennie Macintosh.30 

1.6.4 Carl Larssongården 

I samband med Karin och Carl Larsson-utställningen på Nordiska museet i Stockholm 

och på Victoria & Albert museum i London 1997 kom antologin Carl and Karin 

Larsson: creator of the Swedish style (svensk version 1998 under titeln Carl och Karin 

Larsson: skapare av ett svenskt ideal ) med designhistorikern Michael Snodin och 

konsthistorikern Elisabeth Stavenow-Hidemark som redaktörer och med bidrag av dessa 

och andra forskare som på olika sätt nyanserar bilden av konstnärshemmet i Sundborn 

och dess betydelse för skapandet av ett svenskt ideal. 

   1999 kunde Carl Larssons barnbarn Ulwa Neergaard efter många års inventering ge ut 

Carl Larsson. Signerat med pensel och penna (Norstedts). Det är en katalog över Carl 

 
30 Svalin Gunnarsson 2017, s 62f 
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Larssons samlade konstnärliga livsgärning. På ett och samma ställe tillgängliggörs den 

daterbara dokumentation av hemmet och de textila verken som Carl Larssons 

skildringar utgör. 

1.6.5 Karin och andra kvinnor som textila nyskapare på 
traditionell grund 

Nyligen utkom den biografiska skildringen Karin Bergöö Larsson and the Emergence 

of Swedish Design av Marge Thorell, vice president i en digital pharmaceutical 

advertising agency i USA. Boken bygger enbart på tidigare skildringar så som biografin 

av Axel Friberg31, boken om Karin av Ingrid Andersson samt Lena Rydins böcker om 

Karin Larsson och hennes värld. Med ett internationellt perspektiv utmålas Karin av 

Marge Thorell som den som ensam formgett allt i hemmet och därmed som skaparen av 

ett ideal som ur amerikansk synvinkel uppfattas som ”Swedish modern”. Inga nya 

uppgifter om Karins textila arbeten presenteras i boken.32   

      Internationellt är det relevant att referera till den forskning som de senaste åren har 

bedrivits kring May Morris och hennes verksamhet. May Morris var dotter till William 

Morris, en av inspiratörerna till Arts and Crafts-rörelsen. Hon var fast förankrad i 

traditionen, hade i likhet med sin far en ambition att återuppväcka och bevara gamla 

tekniker och material men var framför allt en innovatör och initiativtagare för en 

utveckling av de gamla teknikerna i nya sammanhang.33  

      May Morris förmåga att experimentera på ett nyskapande sätt och samtidigt 

utveckla en personlig skicklighet i det tekniska har uppmärksammats i ny forskning.34 

Dessa två aspekter, det vill säga förhållandet mellan traditionsbevarandet och 

nyskapandet å ena sidan, en bedömning av kvalitén i själva hantverket å den andra, är 

desamma som jag själv tagit som utgångspunkt för min analys av Karins arbete. May 

Morris, och forskningen och litteraturen om henne, är därför något som inspirerat mig i 

min undersökning av Karin Bergöö Larsson.  

 
31 Friberg 1967 
32 Thorell 2017, s 8 
33 Marsh 2002, s 21 
34 White 2017, s 58 
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1.7. Karin Bergöö Larsson som konstvetenskap 
De senaste decenniernas intresse för Karin Bergöö Larsson som textilformgivare och 

förnyare har fått forskare, journalister, skribenter och formgivare att upptäcka det 

nyskapande uttrycket i mönster och färger i Karins efterlämnade verk och satt in dessa i 

sitt konst- och idéhistoriska sammanhang. Man har jämfört med kubism och andra 

modernistiska rörelser under 1900-talets första decennier. Ibland har man också i 

ambitionen att framhålla det konstnärligt nyskapande i Karins konstnärskap jämfört 

henne med modernisten Piet Mondrians ”abstrakta och asketiska måleri” och Sonia 

Delaunay som i 1920-talets Paris även ritade mönster för textilier35. Man har lyft fram 

de olika inspirationskällorna, som allmogekulturen och den omgivande naturen36. 

Hennes intresse för nya tekniska lösningar har uppmärksammats och att hon ”lyckas 

med att både vara nyskapande och ha en förankring i den äldre traditionen”37. Men 

samtidigt har man också insett och framhållit att hon inte haft någon ”synbar och 

konkret påverkan på senare tiders textilkonstnärinnor” utan att det istället var Karins 

samtid, främst ”konstnärinnorna inom Handarbetets vänner som stod i centrum och 

angav riktlinjen för den textila utvecklingen”38. 

      Det har framhållits att Karins egna innersta visioner tydligast kommer till uttryck i 

de ”färgstarka textilierna”39, och man har beskrivit hennes färgkombinationer som 

”djärva” och ”egna”40. Uppenbarligen uppfattade redan samtiden hennes textilier som 

färgstarka. En fransk konstkritiker Etienne Avenards talar om Carl Larssongårdens 

tyger ”toujours gaies pour leur coleurs claires”41 (”alltid glada genom sina klara färger”) 

– dock utan att nämna Karin. För att förstå effekten av Karins textilkonst bör man alltså 

se den i jämförelse med omvärldens. Hur har Karin påverkats av sin samtid och hur har 

hon påverkat sin samtid och eftervärld? Detta är ämne för en separat studie men redan 

 
35 Rydin 2009, s 128 
36 Rydin 1998, s 176 
37 Rydin 2009, s 129 
38 Rydin 1998a, s 116 
39 Rydin 1998a, s 126 
40 Hovstadius 2001, s 370 
41 Avenard 1903 (utan siduppgift) 
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en analys av material, teknik och förebilder – som den jag gör i denna uppsats – ger en 

antydan om att här finns mycket att hämta. 

1.8. Karin Bergöö Larsson som textilvetenskap 
Min undersökning gör inte anspråk på att vara heltäckande. Men jag går en bit längre 

med analysen av textilierna som teknik och hantverk än vad som hittills gjorts, och 

ställer mig frågan vad dessa observationer kan ha att berätta om Karins ambitioner, 

värderingar och attityder. Jag snuddar också vid frågan vad de har att säga om de större 

sammanhangen. 

      En utgångspunkt har varit de omdömen som tidigare betraktare fällt om i första hand 

kvalitén i det tekniska utförandet. Karin hade en konventionell utbildning i broderi, 

sömnad och vävning vilken hon fick i hemmet. Samtidigt finns det ”en glad amatörism 

hos Karin, både när det gäller hennes kompositioner och hennes teknik … ofta hittar 

hon på egna stygn”, och ”baksidorna på hennes kuddar och dukar är ofta ganska 

slarviga”42. Man har framhållit hennes ”känsla för vad som gick att utvinna och utveckla 

på området”,43 och att Karin hade ”råd att misslyckas”, att hon i lugn och ro kunde 

”ägna sig åt att experimentera och testa sina gränser”44, att hennes textilier inte alltid var 

”tekniskt välgjorda”45. 

      Allt detta stämmer med den bild jag fått, och de frågor jag ställer till föremålen är 

relaterade till dessa omdömen. Men jag vill vara mer nyanserad, mer konkret. Jag vill 

göra en så objektiv bedömning som möjligt av kvalitén i det tekniska utförandet. Vad 

avses med ”tekniskt välgjord”? Jag vill så exakt som möjligt specificera vilka stygn som 

är nya och vilka som är Karins egna och hur dessa stygn kan beskrivas – kort sagt, vara 

mer textilvetenskaplig. Till detta återkommer jag i kapitel tre.   

 
42 Rydin 1998b, s 175 
43 Rydin 2009, s 129 
44 Rydin 1998b, 176 
45 Stavenow-Hidemark & Snodin 1998, s 73 
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2. Karin Bergöö Larssons textilkonst –
förutsättningar och bakgrund 

 

Under den period som jag kunnat följa Karin Bergöö Larssons textila arbete konstaterar 

jag att hon prövar sig fram i olika tekniker och material. När hon känner sig 

hemmastadd i en teknik, ett material, en mönsterflora eller en motivbank fortsätter hon 

med något nytt och oprövat. För att kunna göra det krävs normalt en viss trygghet i den 

egna bekvämlighetszonen. En förutsättning för Karins textila utövande är dels hennes 

situation som mor och ansvarig för hushållet men dels också det faktum att hon inte 

behövde livnära sig på den textila konsten. Viktigt var också de omständigheter i 

bostaden som gav henne utrymme för sin produktion.  

2.1. Karins konstnärliga bakgrund 
Karin föddes 3 oktober 1853 i Örebro. Hon växte upp i ett borgarklasshem, typiskt för 

det sena 1800-talet. Hennes mor Hilda Bergöö var mycket bildad, vilket förmodligen 

påverkade barnens uppfostran. Karin fick en borgerlig uppväxt påverkad av tidens ideal. 

Upp till tolv års ålder utbildades hon i hemmet av en guvernant men Karin var mer 

intresserad av att sy, teckna och måla. 

      Vilka möjligheter fanns det då för unga flickor att utveckla sina konstnärliga 

talanger vid den här tiden? Under det sena 1800-talet blåste förändringens vindar genom 

samhället vilket påverkade alla delar av det sociala livet. Människor som tidigare hade 

varit exkluderade från att utbilda sig tog nu saken i egna händer. Samhällsförändringen 

ledde bland annat till att flera utbildningar öppnades för kvinnor. Detta sammanföll med 

ett växande intresset för konsthantverk. Den industriella produktionen behövde 

konstnärlig design. De föremål som människor omgav sig med skulle vara vackra för att 

stärka trivsel och moral.  

      Som fjortonåring 1873 började Karin på Slöjdskolan i Stockholm, föregångaren till 

dagens Konstfack. Denna hennes första utbildning var starkt kopplad till 

hantverksdesign. Först läste hon linjeteckning och perspektivlära. Därefter läste hon 

figur- och landskapsteckning efter plansch; klossteckning; figurmodellering; 
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ornamentsmålning; yrkes- och ornamentsmålning samt ornamentsmodellering.46 

Parallellt med sina konststudier läste hon på deltid på Franskaskolan både franska och 

engelska.  

      Efter fyra år på Slöjdskolan skrevs hon 1877 in vid Kungliga Akademien för de fria 

konsterna, där hon studerade vid ”Fruntimmersavdelningen”. Först nu påbörjade hon 

studier i måleri. Efter nästan fem år på Konstakademin, 1882, avbröt hon sina studier 

och reste till Paris för att studera på Académie Colarossi. Under perioden i Frankrike 

tillbringade hon tid i byn Grez-sur-Loing, där andra skandinaviska och amerikanska 

konstnärer höll till. Där träffade hon konstnären Carl Larsson och 1883 gifte de sig. 

      Kort efter giftermålet slutade Karin att måla.47 Denna uppgift återkommer i 

litteraturen om Karin som konstnär och textilformgivare. Karin lade penseln på hyllan. 

Jag delar den uppfattning som Lena Rydin ger uttryck för, att Karin i och med sitt 

giftermål avslutar en fas i sitt konstnärskap för att påbörja en annan.48 Detta är också ett 

sätt att beskriva Karins fortsatta konstnärskap med nål och tråd istället för pensel och 

färg som även Marge Thorell anammat: ”choosing thread, needle and weaving over 

brushes, canvas and painting”49 

      Karin och Carl återkom till Sverige i mitten av 1880-talet. I samband med deras 

återkomst fick Karin huset Lilla Hyttnäs (Carl Larssongården) av sin far Adolph 

Bergöö, handelsman i Hallsberg. Från början tjänade huset som sommarhus men 1901 

flyttade hela familjen från Glasbruksgatan i Stockholm till Lilla Hyttnäs för att bo där 

permanent. 

2.2. Ett hem att inreda 
Paret Larssons framgång var en fråga om ”timing” det vill säga att göra rätt saker på rätt 

plats i rätt tid. Till följd av industrialiseringens inverkan på samhället, miljö och livsstil 

började människor längta efter ett nytt sätt att leva, nära naturen i motsats till de 

smutsiga städerna med deras industrier. De nya tankarna och idealen som bland annat 

 
46 http://www.karinforeningen.se/mer-om-karin/, 2018-04-25, se vidare Andersson 1986 
47 Rydin 1998a, s 7 
48 Rydin 1998a, s 45 
49 Thorell 2019, s 8 



Karin Bergöö Larsson  27 augusti 2019 
 

Sida 25 av 121 
 

pionjären Ellen Key förmedlade innebar att hemmet skulle vara en plats för familjens 

vardagsliv, inte en plats för att imponera på vänner och bekanta.50 Inget hem kunde väl 

vid sekelskiftet 1900 matcha idealet bättre än Karin och Carl Larssons hem med glada, 

lekande barn. Bilden av det moderna hemmet Lilla Hyttnäs, ett nytt sätt att leva och en 

ny sorts familjeliv var något som många både i Sverige och andra länder kände sig 

attraherade av. Lilla Hyttnäs blev både ett hem att leva i och ett officiellt hem att visa 

upp. Besökare från hela världen kom till Sundborn i Dalarna bara för att få se hur en av 

väldens mest berömda konstnärsfamiljen bodde.  

      Karins fokusering på hemmets inredningstextilier tog på ett naturligt sätt sin 

utgångspunkt i inredningen av familjens nya hem i Sundborn på 1890-talet. ”I huset i 

Sundborn i Dalarna blommar hon ut i ett eget skapande på alla plan.”51 I ett brev till sin 

mor Hilda 9/12 1890 skriver Karin: ”mina gardiner fick jag, tack! De väcka allmän 

förtjusning, jag har dem i salen och på barnens rum der jag sytt liknande öfverdrag till 

sängarna. Ja, det der randiga är en uppfinning som du riktigt kan vara stolt öfver mor 

lilla”. Mycket av de första årens insatser gällde ateljén, den som senare kom att kallas 

verkstaden. Till sin svärmor skriver Karin 7/5 1892: ”Om måndag skall jag sätta upp en 

väf till persienner till ateliern der solen ligger mycket på och jag hoppas få dem färdiga 

tills Carl kommer”.  

      Som vid all heminredning gällde det att återbruka och spara. Karin skriver 7/11 

1907 till sin mor Hilda: ”Jag har satt rena öfverdrag på alla mina skröppliga 

fjäderkuddar och så har jag stoppat tre nya madrasser. … Retfullt nog kunde jag ej få 

tagel till dem alla men det får bli nästa gång. Jag tänker på hvad du brukade säga att 

tagel är som silfver, de förlorar aldrig sitt värde”. Bestyren med sängarnas utrustning 

fortsatte. Till sin mor Hilda skriver Karin 22/1 1911: ”… I går kväll fick jag färdig en 

ny madrass, med tagel och öfverdrag från dig men märkt C.L. 1911.”  

      I hemmet blandades mor Hildas textilier med nytillverkade. Karins samlade textila 

produktion för Carl Larssongården domineras av brukstextilier. Av de 151 textilierna 

 
50 Ellen Keys levnadsdata och utveckling samt kulturhistoriska betydelse är senast belyst i Ambjörnsson 
2012. Om Key och hennes intresse för Carl Larssongården och betydelse för skapandet av ett nytt 
hemideal – se särskilt s 436ff. 
51 Rydin 1998b, s 167 
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som ingår i min undersökning, varav flertalet kan attribueras till Karin, utgör ca 90% 

textilier som kan definieras som textilier för praktiskt bruk, det vill säga dukar, 

servetter, gardiner och så vidare. 

      Karin lät ibland andra väva tygerna som framgår av brev där hon talar om tyger som 

hon ”låtit väft”. I ett brev till sin mor Hilda 1899 skriver hon: ”Jag är i vild fart med att 

sy nya gardiner kring Carls säng som jag låtit väft sedan han for (öfverraskning förstås) 

mörkblått tunt tyg sytt med hvit och öfverst röda vallmor i Anna B:s stil”. Det är dessa 

gardiner ursprungligen avsedda för Carls säng som nu sitter i Gammelrummet (CL 59:1, 

2). Med Anna B:s stil avses troligen hennes svägerska Anna Bergöö. 

      Gardiner, överkast, mattor och dukar – och inte bara sådant som sedan tidigare 

funnits i parets ägo – behövdes för hemmet. Idén om allkonstverket – jag återkommer 

till begreppet i kapitel 5 – krävde textilier komponerade för sitt speciella ändamål och 

sin speciella plats i hemmet. 

2.3. Plats för eget skapande 
I litteraturen sägs ofta att Karin i och med giftermålet lade penslarna på hyllan som om 

det vore av nöd tvunget. Men hur förhöll sig Karin egentligen till målarkonsten? En 

antydan får man i det brev hon skrev till Carl på vårvintern 1883. Redan då förefaller 

hon tvivlande till sitt yrkesval: ”Gudskelov att jag kom på den iden att förlova mig med 

dig. Det är det bästa sätt jag kunnat hitta på att komma ifrån den välsignade målningen. 

Jag har varit på ateljén hela dagen målat och målat (uppåt väggarna förstås, under det 

jag tänkt på helt andra saker). Det är synd och skam att stå och förstöra så mycket tid 

och färg. När jag slutar är jag så hjärtans led på vid mig själv och allihop och vill bara 

söka gräl med Julia. …”.52 Att Karin kom att ägna sig åt heminredning och i synnerhet 

den textila delen var alltså inte helt oväntat. Men intresse och behov är inte alltid 

tillräckliga som drivkrafter. Det måste också finnas plats för det egna skapandet. Alla 

som arbetar kreativt vet att ett staffli, ett ritbord, en vävstol eller en symaskin måste 

finnas lätt tillgängligt för att upprätthålla ett kontinuerligt och över tid utvecklande 

konstnärskap. Redan från början reserverades ett hörn av ateljén åt Karin men riktigt 

 
52 Citerat efter Svalin Gunnarsson 2018, s 79 
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generöst utrymme fick hon först år 1900 när Carls stora ateljé stod färdig. I texten till 

boken Åt solsidan, 1909, talar Carl Larsson om ”min gamla verkstad” som ”nu blifvit 

min hustrus slöjdstuga, där väfves och spinnes och snörpas”. På Carls målningar kan 

man se att i Karins studio fanns en vävstol för liggande varp, två gobelängvävstolar för 

stående varp, spinnrock med utrustning, symaskin och ett stort arbetsbord. Och i 

tidskriften Svenska hem 1915 skriver man om samma rum ”där egentligen kvinnorna 

regera, i ty där står väfvstolar och symaskin, spinnrock och underliga trissverktyg, samt 

en knyppeldyna”53. 

 

 
  

 
53 Svenska hem 1915, s 162 
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3. Karin Bergöö Larssons textilkonst – material, 
teknik och utförande 

 

De följande redogörelserna ansluter i stora drag till Prowns metod för analys inom 

ramen för material culture. Efter en sammanfattande kommentar som bygger på en 

kvantitativ analys görs en kvalitativ analys av material, teknik och utförande av ett 

begränsat urval textilier för att slutligen landa i en sammanfattning av det som är 

signifikant för Karin Bergöö Larsson samt en tolkning (kapitel 5) av vad allt detta kan 

berätta om Karins värderingar och attityder. 

3.1. Urvalet och tillvägagångssättet vid 
undersökningen 

För att få en första överblick över sömnadsteknik och vävteknik, val av material och 

komposition av mönster och motiv kan de i miljön på Lilla Hyttnäs i Sundborn för 

närvarande uppsatta kopiorna användas. Men för att analysera kvalitet och personligt 

handlag i utförandet har det varit nödvändigt att gå igenom samtliga originaltextilier. I 

bedömningen av kvalitet och personligt handlag, det vill säga för att frilägga det för 

Karin signifikativa, använder jag både mina egna praktiska kunskaper och den 

djupkompetens som experter på området har.54 På det sättet för jag ett resonemang om 

tillvägagångssätt och handaskicklighet och om hur detta kan definieras och tolkas. 

      I ett första skede har jag gått igenom alla katalogiserade textilier, 151 stycken, vilka 

jag har fotograferat som helhet och i detalj, både fram- och baksida. Elva stycken av 

dessa har jag endast sett bild på i pärmen med katalogkort. Baksidan är viktig för 

analysen då den förutom färger i oblekt skick ofta visar vilken broderiteknik Karin har 

använt sig av.55 

 
54 Här vill jag framför allt framhålla och tacka för de synpunkter som mästaren i broderi Margaretha 
Djoos och textilvetaren och föremålsassistenten vid Nordiska museet Eva Hakanen meddelat mig.   
55 I enstaka fall har baksidan inte varit möjlig att undersöka då den varit dold av ett fastsytt skyddstyg 
eller liknande eller varit för skör att hantera och därmed inte gått att vända på.   



Karin Bergöö Larsson  27 augusti 2019 
 

Sida 29 av 121 
 

      Jag har sedan i en andra omgång och med ett reducerat antal föremål, tolv broderade 

och åtta vävda, granskat dessa utifrån Karins val av material och kombination av olika 

tekniker och färger för att kunna besvara frågor som gäller kvaliteten i hennes arbete, 

preferenser i hennes materialval, tekniker och färger samt hennes val av motiv och 

mönster.  

      Urvalet har jag gjort utifrån mönster och motiv i fem kategorier där följande 

kriterier varit avgörande för kategoriseringen av broderierna och vävarna: 

allmogeinspirerat broderi och väv, jugendinspirerat broderi och väv, modernistiskt 

broderi och väv, utomeuropeiskt inspirerat broderi och väv samt broderi och väv som 

visar en kombination av kriterierna ovan. 

      Med allmoge avser jag stiliserade men ofta igenkänningsbara motiv mestadels 

vegetativa former, typiska för allmogens målade, broderade och vävda konstverk 

alternativt utförda i utpräglat allmogemässig teknik som tillexempel daldräll (se bild 1 

nedan). Med jugend avser jag former möjliga att relatera till jugendstilens mönster, 

företrädesvis organiska former, böljande linjer och vegetativa motiv (se bild 2 nedan). 

Med modernism avser jag minimalistiskt och geometriskt renodlat formspråk, 

företrädesvis i horisontella och vertikala linjer samt ibland med inslag av symbolism (se 

bild 3 nedan). Med utomeuropeiskt menar jag former som konkret kan härledas till 

förlagor kopplade till något utanför den svenska och europeiska motiv- och 

mönstervärlden och som inte faller under någon av de andra kriterierna (se bild 4 

nedan). 
 

 
 

Bild 1. Exempel på allmoge – Björn Anders Hansson, 

dalmålning, Rättviks hembygdsgård. Foto Pär K. 

Olsson. Ur Dalmåleri. Dalmålarna – deras liv och 

verk 2006  
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Bild 2. Exempel på Jugend, utställningsmonter i 

gjutjärn från Kunstgewerbeschule i Wien från cirka 

1900, Designmuseum Danmark. Foto Eva Sundström,  

Bild 3. Exempel på modernism, 

möbler och grafisk formgivning, 

Museum of Modern Art, New York. 

Ur Masters of Modern Art 1954  

Bild 4. Exempel på utomeuropeiskt, 

Aztec-/Navajo-ornamentik. 
www.alarmy.com 2019-08-18 
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      Den första genomgången av alla 151 textilier har handlat om att med hjälp av en 

kvantitativ analys förstå hennes arbete och konstnärliga utveckling ur ett 

helhetsperspektiv och få en uppfattning om hur hon i stort väljer bland de tillgängliga 

inspirationskällorna. Den andra delen, som är mer djupgående, gör jag för att förstå 

hennes syn på, och insikter om, material och hantverk samt att få en uppfattning om 

graden av hantverksskicklighet. 

      Vid analysen, både den i det första skedet och i den därefter följande fördjupade 

analysen, fäster jag särskilt avseende vid följande frågor, som hjälp och stöd riktade 

direkt till föremålen vid undersökningstillfället. 
 

• Vilka tekniker och material har Karin använt? 

• Vad säger utförandet och valda tekniker om Karins hantverksskicklighet och 

insikter i frågor som gäller materialförståelse och hantverk och vad kan man utläsa 

om Karins konstnärliga och kreativa sätt att förvalta och utveckla intrycken från sina 

inspirationskällor? 

      Vid bedömningen av Karins handaskicklighet och förmåga att utveckla sina förlagor 

har jag utgått ifrån några av de bedömningskriterier som reglerar gesällprov i broderi 

och vävning.56 Med stöd i dessa har jag formulerat tre kriterier: 1) hur anpassningen av 

förlagorna till lämpliga material, tekniker och färger är avläsbara i det färdiga resultatet; 

2) hur förståelsen för traditionella tekniker kan avläsas i det färdiga resultatet; 3) hur 

medvetenheten om komposition och helhetsverkan kan avläsas i det färdiga resultatet.   

      Med hjälp av analysen och dessa frågor ovan närmar jag mig de i inledningen (se sid 

6) ställda frågorna: Hur kan det nyskapande inslaget identifieras och beskrivas? Och hur 

bör Karins textilkonst förstås i termer av nyskapande respektive traditionsbärande? 

 
56 Sveriges Hantverksråd, Provbestämmelser för gesällbrev i broderiyrket / konstbroderi 2019-08-07 
Sveriges Hantverksråd, Provbestämmelser för gesällbrev i handvävaryrket / konstvävare 2019-08-17 
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3.2. Broderade textilier 

Efter en sammanfattande kommentar om de studerade föremålen byggd på en 

kvantitativ analys följer en kvalitativ analys av material och teknik av de föremål som 

jag djupstuderat. 

3.2.1 Genomgång av det totala antalet – en kvantitativ  
analys av teknik och material 

Av de 151 undersökta textilierna är 115 broderade textilier.57 Av dessa broderade 

textilier har 33 räknats bort som inte eller förmodligen inte är tillverkade av Karin eller 

är broderier jag endast har sett på bild. De återstående 82 har jag genom 

konnässörsskapsanalys bedömt som tillverkade av Karin. Av dessa kan 36 beskrivas 

som objekt med drag av allmoge, 35 med drag av modernism, 9 med drag av jugend, 2 

med drag av utomeuropeiska mönster. Utöver de fyra kategorierna tillkommer 15 

textilier som endast har ett broderat monogram. Bland de 82 broderierna finns några 

med drag av allmoge och modernism (11 st), allmoge och jugend (1 st) samt jugend och 

modernism (3 st). Sammantaget kan konteras att av Karins broderade textilier är de med 

motiv som kan beskrivas som allmoge respektive modernism i klar dominans. Den 

vanligaste kombinationen är allmoge och modernism. Vad jag menar med det ena och 

det andra (allmoge, modernism, jugend och utomeuropeiskt) framgår av mina 

definitioner på sid 29f. 

      Av de 82 broderierna som jag har attribuerat till Karin har jag närmare analyserat 12 

stycken. På dessa 12 broderier har jag identifierat följande 27 olika broderitekniker eller 

varianter av broderitekniker: bottensöm, diamantstygn, efterstygn, engelskt hål, flätsöm 

(tät), flätsöm (gles), förstygn, hardangersöm, hopdragssöm (diagonal), kedjestygn, 

knutsöm, korsstygn, korsstygn (ett och ett halvt), langettstygn, läggsöm, myrgång, petit 

point, plattsöm (enkelsidig), plattsöm (liksidig), schattersöm, stjälkstygn, stolphålssöm 

(dubbelsidig), stolphålssöm (ensidig), stopphålssöm och öglesöm. Jag har identifierat 

fyra olika variationer av bottensöm som Karin har komponerat: bottensöm med 

korsstygn där trådarna korsar varandra, bottensöm utan stygn där trådarna korsar 

 
57 Se bilaga 1 för redovisning av statistik 



Karin Bergöö Larsson  27 augusti 2019 
 

Sida 33 av 121 
 

varandra, bottensöm med flätad botten utan stygn där trådarna korsar varandra samt 

bottensöm med endast korsade och trädda lösa trådar. Karin har dessutom komponerat 

en egen variant av korsstygn, näversöm och stolphålssöm. Bland de olika 

broderiteknikerna är korsstygnen de vanligast förekommande. 

3.2.2 Tolv broderier av Karin – en kvalitativ analys  

Materialet nedan presenteras kategorivis enligt indelningen allmoge, jugend, modernism 

och utomeuropeiskt och kategorin blandformer. För att markera de olika stygnen har jag 

använt mig av pilar och pratbubblor. Pilarna är svarta, vita eller röda beroende på vilken 

färg som syns bäst mot underlaget. 

Allmoge 

Väggbonad (inventarienummer CL 14) daterad 1891 

Väggbonaden är huvudsakligen utförd i fritt broderi på vitt linnetyg vävt i tuskaft 

(storlek 2220 x 1891 mm). Färgerna som återfinns i broderiet är vitt, gult, blått, ljusrött, 

mörkblått och ljusgult bomullsgarn samt vitt, rött och ljuslila lingarn. I broderiet har 

Karin använt sig av elva olika stygn: plattsöm, flätsöm, stjälkstygn, kedjestygn, 

öglesöm, efterstygn, förstygn samt bottensöm med korsstygn där trådarna korsar 

varandra, bottensöm utan stygn i trådkorsningarna, bottensöm med ytterligare en trädd 

löst liggande tråd men utan stygn där trådarna korsar varandra samt bottensöm med 

flätad botten utan stygn där trådarna korsar varandra. På broderiet finns årtalet 1891 

broderat och initialerna ”C O S” och ”K A D” vilket troligtvis står för Carl Olofsson 

(det vill säga Carl Larsson vars far hette Olof) och Karin Adolfsdotter (det vill säga 

Karin Bergöö Larsson vars far hette Adolf). Karin har också inkorporerat 

upphängningsanordningarna för bonadens som en del i broderiets övre kant. 
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   Inventarienummer CL 14 
 

      Det allmogemässiga består i den symmetriska kompositionen och den stiliserade 

återgivningen av blomster och motiv samt i de tydliga referenserna till ett identifierbart 

broderi ur allmogekulturen, så kallad blekingesöm, i färgvalet och i kompositionen av 

stygn i blommorna. Mönstren på de gamla blekingebroderierna består av blommor, 

blomkorgar, fåglar och bårder och till broderiet användes blått, rosa, vitt och gult 

lingarn. Man använde också bomullsgarn i broderierna och ibland även en blandning av 

en tråd lingarn och en tråd bomullsgarn. Sömnadssätten var ”ensidig plattsöm, 

stjälkstygn och bottensömmar som spänns över ytan.58 För att få en strimmig färg i 

broderiet blandade man två olika färger. Blekingesömmen syddes under 1700- och 

1800-talen på så kallade hängkläden av linne vävt i tuskaft i varierande grovlek med 

vilka man draperade innertaket i ryggåsstugorna vid högtider. 

    
 

 
58 Melén 1970, s 12 
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Del av väggbonad, bild 1 

 
 

Del av väggbonad, bild 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liksidig 
plattsöm 

Stjälkstygn 

Upphängningsanordning gjord 
som en del av broderiet. 
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Del av väggbonad, bild 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottensöm med 
korsstygn i trådkors-
ningarna. Konturer 
sydda med stjälk-
stygn. 
 

Liksidig plattsöm. 

Stjälkstygn 

Bottensöm med 
halva korsstygn i 
trådkorsningarna. 

Konturer och rutor 
broderade med 
stjälkstygn. Rutor 
fyllda till hälften 
med liksidig 
plattsöm. 

Egenkomponerad bottensöm med 
lösa trådar dragna över ytan och 
inflätade trådar vilka är nedsydda 
längs en linje i mitten av ytan.  

Bottensöm med ytterligare en 
trädd löst liggande tråd men 
utan stygn i trådkorsningarna.  
 

Bottensöm med flätsöm. 

Konturer broderade 
med stjälkstygn och 
fyllda med liksidig 
plattsöm. 
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Del av väggbonad, bild 4 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottensöm med 
korsstygn i 
trådkors-
ningarna. 
Konturer sydda 
med stjälk-
stygn. 
 

Stjälkarna broderade med 
stjälkstygn. 

Flätad 
bottensöm 
utan stygn i 
trådkors-
ningarna. 
 

Liksidig plattsöm 
Dubbla rader med 
stjälkstygn. 

Öglesöm 

Tre liksidiga 
stygn, liknar 
liksidig 
plattsöm. 
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Del av väggbonad, bild 5 

 
 

 

      Karin har omsorgsfullt valt flera tekniker som hon observerat hos allmogens textilier 

i allmänhet, i detta fall i synnerhet stygn och kompositioner som används i 

blekingebroderierna som till exempel en korg broderad i stjälksöm och blommor fyllda 

med bottensömmar. Hon har medvetet använt inte mindre än elva olika stygn och 

stygnkombinationer och gjort detta på ett sätt som framhäver motivet. Hon lägger till 

nya detaljer som inte brukar finnas i blekingebroderiet som till exempel hjärtan som 

motiv broderat med korssöm och öglesöm som teknik (bild 5). Hon avviker också från 

symmetrin i det att hjärtat till höger får inslag av blått som inte finns i hjärtat till 

vänster. 

      I bonadens övre del har Karin skapat en festong (se bild 1) med broderade band som 

på ett innovativt sätt uppåt avslutas i öglor som fungerar som upphängningsanordning 

för bonaden. Hon bryter också den statiska grundsymmetrin i blekingebroderierna med 

hjälp av delvis olika färger på blommor och blad till höger och vänster om 

mittstammen. Hon lägger även till stygn som hon själv tycker passar in och som hon 

Liksidig 
plattsöm 

Öglesöm Korsstygn 

Korsstygn med vit 
tråd dragen under 
de vertikala 
korsstygnen. 

Efterstygn Stjälkstygn, vilka har sytts bredare på 
vissa delar av bokstäverna och siffrorna. 

Underst förstygn i 
två rader vilka är 
täckta med 
korsstygn. 
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gärna använder i sina broderier som till exempel korsstygnen i rutan nertill i broderiet 

(se bild 5). 

      Broderiet visar på Karins förmåga att förstå blekingebroderiets komposition med 

blomsterkorgar och blomstermotiv och dess färgval med rosa, blått vitt och gult. Men 

samtidigt visar Karin prov på sin förmåga att sätta sin egen prägel på verket med hjälp 

av egna kompositioner som rutan med årtal och hjärtan samt tillägget av ytterligare 

stygnsorter som korsstygn.       

 

Kudde (inventarienummer CL 289) utan datering. 

Kudden är utförd i fritt broderi på mörkbrunt ylletyg vävt i tuskaft (storlek 410 x 490 

mm). Broderierna är broderade med tvåtrådigt ullgarn och merceriserat bomullsgarn i 

färgerna mellangrön, mörkröd, ljusröd, mörkblå, mellangul och vit. I de fyra hörnen 

finns tofsar i ullgarn i färgerna grönt, gult och rött. Karin använder sig av sex olika 

stygn i broderiet: langettstygn, knutsöm, gles flätsöm, stjälkstygn, liksidig plattsöm och 

schattersöm. Kuddens baksida är sydd av mellanbrunt manchestertyg. 
 

 Bild 1  
Inventarienummer CL 289 

      Det allmogemässiga i den broderade kudden består i den symmetriska 

kompositionen, avslutad och avgränsad av kuddens mått, och den stiliserade 

återgivningen av blommor och figurer samt den identifierbara förlagan i skånskt 
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yllebroderi. Utmärkande för motiven i skånskt yllebroderi är blommor i en mängd 

varianter, kombinerade med djur som hästar, hjortar och fåglar. Även människofigurer 

förekommer flitigt59. Blommorna och figurerna är nästan alltid ordnade utifrån ett 

mittparti enligt renässansens kompositionsmönster. Garnet är vanligtvis entrådigt 

ullgarn i färgerna rött, blått, gult, grönt och vitt. Till broderierna har man främst använt 

schattersöm, plattsöm, stjälkstygn, klyvsöm och knutsöm. Man återanvände ofta uttjänta 

kläder som bottentyg för såväl framsida som baksida. 
 

Del av kudden, bild 2                  Del av kudde, bild 3 

                     
 

 

Baksidan av kudden i manchestertyg, bild 4 

 

 
59 Holmberg 2018, s 40 

Liksidig plattsöm 

Knutsöm 

Langettstygn 

Gles flätsöm 
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Del av kudde, bild 5 

 
 

      Kompositionen i Karins broderi följer modellen för de skånska yllebroderier där 

motiven är ordnade i cirklar. Det har även funnits en broderad cirkel i rött ullgarn i 

Karins broderi (se bild 5) men stygnen är bortnötta på framsidan. I broderiet har Karin 

använt samma stygn som i de skånska yllebroderierna men även använt sig av knutsöm 

för ögonen på figuren (se bild 2), langettstygn i de gröna bladen (se bild 2) samt gles 

flätsöm i motivet (se bild 3). Karin har använt sig av ett fritt sömnadssätt när hon har 

skapat blommorna med detaljer i schattersöm och ett streck i mitten broderat med 

stjälksöm (se bild 2 och 5). Fågeln på bild 5 är broderad i flera olika färger. Till baksida 

av kudden har Karin liksom i de gamla skånska yllebroderierna återanvänt ett tyg (se 

bild 4). I detta fall manchester som kan tänkas ha varit använt till ett klädesplagg. 

      Karin har tagit till sig grundelementen i det skånska yllebroderiet med olika 

varianter av blommor i kombination med djur och människofigurer och samtidigt satt 

sin egen prägel på broderiet med hjälp av stygn som langettstygn och gles flätsöm som 

inte brukar förekomma i skånska yllebroderier. 

Stjälkstygn 

Liksidig plattsöm med inslag 
av schattersöm. 

Här syns spår av en söm som har nötts 
bort. Det kan vara två rader med 
stjälkstygn. 
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Jugend 

Gardin, vallmo (inventarienummer CL 59:1 och 59:2) utförda 1899 (se citat ur brev 

sid 24). 

Gardinen är tillverkad av mörkblått bomullstyg vävt i tuskaft (storlek 1280 x 1430 mm). 

Färgen på gardinen är blekt av solen. Blommorna i överkanten är broderade i rött och 

vitt bomullsgarn. Bladen i nederkanten och de vertikala och horisontella linjerna i vitt 

bomullsgarn. I broderiet har Karin använt sig av tre olika sorters stygn: schattersöm, 

förstygn, ensidig stolphålssöm. I överkanten har Karin sytt fast rödvita snoddar av 

bomullsgarn som upphängningsanordning för gardinerna på gardinstången. I gardinens 

övre kant finns två röda tofsar i bomullsgarn, en i vänstra kanten och en i mitten. 

Troligen har det även funnits en röd tofs i höger kant. I mitten av gardinens nederkant 

finns en röd tofs och på sidorna vita tofsar. 
 

 Inventarienummer CL 59:1 och 59:2 
 

      Jugenddragen i denna gardin består framför allt av vallmoblomman med dess 

homogent täckande färgfält i organiska former. Vallmon var en i jugendstilen ofta 

förekommande blomma, till exempel i tidens keramiska konst. Schattersömmen är en i 

jugendbroderierna ofta förekommande teknik som till exempel i arbeten av May 

Morris60. 

  
 

 
60 Exempel på de många olika effekter som May Morris skapar genom schattersöm presenteras i Bain, 
Lister och Mason 2017 

Rätsida 

Avigsida 
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Del av gardinen, bild 1a, 1b och 1c 

      
 
 

Del av gardin 2a, 2b och 2c 

        
 

 
 

      Karin har här använt sig av schattersöm för täckandet av de röda ytorna där hon 

följsamt låter stygnen förstärka strukturen i vallmoblommans kronblad. Hon låter 

bakgrundstygets mörka färg spela med för att skapa skugga och djup, (se bild 1 a och 

b). För att markera blommans ståndare och pistiller och stjälken har hon använt en 

avvikande färg (se bild 2a). I gardinens nedre del i rutorna som bildas mellan de 

horisontella och vertikala ränderna har Karin broderat blommor och blad med hjälp av 

förstygn (se bild 2b). Sättet att brodera detta för tankarna till det japanska 

sashikobroderiet.  

      I övre kanten har Karin fäst kanten med hjälp av en enkelsidig stolphålssöm men 

istället för att sy den med samma färg som bottenttyget har hon använt en avvikande 

färg, vitt. Därmed blir sömmen även en del av gardinens komposition. I stället för att 

dölja upphängningsanordningen har hon synliggjort denna genom en avvikande färg 

Schattersöm Förstygn 

Ståndarna sydda med stygn, vilka 
sys in mot mitten så att det bildas ett 
hål.  

Förstygn Ensidig 
stolphålssöm 

Röd/vita band för 
upphängning av 
gardinen. 
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vilket också gör upphängningsanordningen till en integrerad del i gardinens 

komposition. 

      Arbetet visar Karins förmåga att täcka en yta måleriskt med hjälp av nål och tråd, 

som om hon använde färg och pensel. Hon har anpassat teknik och material efter 

motivet och använder sig till exempel av stolphålssöm i fållen som en dekorativ detalj i 

avvikande färg vilken annars brukar vara samma som i underlaget. 

 

Kudde (inventarienummer CL 56) utan datering. 

Kudden är utförd i fritt broderi på brunt ylletyg (storlek 530 x 540 mm). Broderiet är 

broderat med ullgarn i färgerna mellangrön, ljusbrun, vit, mellanröd, mellanblå, 

mellangul, mörkorange, mellanrosa och ljusrosa. Kudden har tofsar i hörnen och längs 

sidorna där blommornas stjälkar slutar vid kanten av kudden. Tofsarna är tillverkade av 

ullgarn i färgerna orange, grön och röd. Karin har använt sig av nio olika stygn i 

broderiet: liksidig plattsöm, stjälkstygn, langettstygn, kedjestygn, knutsöm, öglesöm, 

bottensöm, gles flätsöm och förstygn. 
 

 

  Inventarienummer CL 56 
 

      Jugenddragen i denna kudde består i de som stjälkar raka och regelbundet satta 

linjerna i kompositionens fyra riktningar utanför cirkeln – likt ett medeltida ringkors. 

Dekoren är koncentrerad till bestämda fält och stora partier av underlaget lämnas öppna 
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och odekorerade på ett sätt kännetecknande för jugendstilens arkitektur och dekorativa 

konst. 

 

Del av kudde, bild 1 

 

       
 

Del av kudde, bild 2 
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Del av kudden, bild 3 

 

 

 
 
 

Del av kudde, bild 4 

 

 
 

Kedjesöm 

Två rader med 
kedjesöm innerst 
en rad med 
stjälksöm 

Öglesöm 

Plattsöm 

Knutsöm 

Bottensöm 

Cirkel med 
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Langettstygn 
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kedjestygn 
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med 
stjälkstygn. 

Kedjestygn 
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Plattsöm Bottensöm 
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Langettstygn 
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Stjälkstygn  
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Del av kudde, bild 5 

 

 
 

Del av kudde, bild 6 

 
 
 
 
 
 

Stjälksöm 

Kedjesöm 

Öglesöm 

Langettsöm 

Kedjestygn 

Langettstygn 

Stjälkstygn 

Gles flätsöm 

Stjälkstygn 
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Baksidan av kudden, bild 7 
 

 
 

      Här använder Karin sig av elva olika sorters stygn. Langettsöm och öglesöm för 

blombladen, knutsöm för blommans centrum, stjälksöm för stjälkarna och upptill 

kedjesöm för att markera att stjälken blir bredare upptill. Detta föremål visar hur formen 

hos motiven i Karins värld får sitt uttryck genom den teknik hon väljer att använda. Att 

markera blomblad med schattersöm och blommornas ståndare och pistiller med 

knutsöm är också i enlighet med äldre traditioner inom det borgerliga broderiet. 

Konstnärligt nyskapande är hennes sätt att ordna blommorna i en cirkel som om de vore 

redan plockade och bundna i en krans, samtidigt som de tillsammans med sina stjälkar 

ter sig som växande på en äng. 

     Karin har i detta föremål visat sig broderitekniskt mångsidig och experimenterande 

genom att kombinera så många olika sorters stygn i ett och samma broderi och fullt 

införstådd med de olika broderistygnens möjligheter att variera uttrycket hos de 

avbildade blommorna.       

Modernism 
Löpare, (inventarienummer CL 361) daterad 1920. 

Löparen är utförd i trådbundet broderi på vitt bomullstyg vävt i panamateknik (storlek 

1310 x 350 mm). Den är broderad med grått, svart och vitt bomullsgarn. I broderiet har 

Karin använt sig av fyra olika stygn: korsstygn, rak hopdragssöm (myrgång), 

stopphålssöm och en egenkomponerad variant av stopphålssöm där Karin istället för att 

trä tråden ovan och under ett visst antal trådar har använt ett langettstygn, nedan kallad 

Karins stopphålssöm. På löparen finns årtalet 1920 broderat och initialerna ”K L H” 

Öglesöm 

Stjälksöm  

Langettsöm 

 

Gles flätsöm 

Stjälkstygn 
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som troligen står för Kersti Larsson Hytte, Karin och Carls dotter, till vilken Karin 

dedicerat sitt arbete. 
 

 Inventarienummer CL 361 

      De modernistiska dragen i löparen består i den grafiska renodlingen av streck och 

linjer, i ett minimalistiskt formspråk som skulle kunna ha passat på 1930-talets 

Stockholmsutställning, där funkisstilen lanserades för en bred publik. 
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Del av löpare, bild 1a och 1b 

                          
 

Del av löpare, bild 2 
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Del av löpare, bild 3 

 

                       
 

      Karin har i stället för färger använt sig av de effekter som uppstår när endast svart, 

vitt och grått används på vitt underlag, kompletterat med genombrutna mönster i 

stopphålssöm, myrgång och hopdragssöm. Med diagonalt ställda linjer anger hon 

blomkrukans form utan att ange krukans konturer i dess helhet. En typ av stopphålssöm 

utvecklar Karin självständigt på ett sätt som påminner om de knutar hon använt i 

draperiet ”Kärlekens ros” (se sida 72). 

      Broderiet visar tydligt på Karins förmåga att skapa stygn som passar in i det hon vill 

uttrycka med sitt broderi och hennes förmåga att tänka grafiskt och att låta betraktaren 

fylla ut det som inte anges. 
 

  Karins egenkomponerade variant av stopphålssöm. 
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Rak hopdragssöm/ 
myrgång 
 

Rak hopdragssöm/ 
myrgång 
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stopphålssöm 
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Löpare (inventarienummer CL 35) daterad 1897. 

Löparen är utförd i trådbunet broderi på vitt linnetyg vävt i tuskaft (storlek 1670 x 550 

mm). Broderiet är sytt med rött bomullsgarn. Karin använder två olika broderitekniker i 

broderiet: tät flätsöm och korsstygn. På duken har Karin broderat årtalet 1897 och 

initialerna ”C L” och ”K L” som står för Carl Larsson och Karin Larsson. Trädet med 

trekanterna sägs föreställa Carls och Karins släktträd. Äpplena på den andra sidan Carls 

och Karins sju barn (födda före 1897) Suzanne, Ulf, Pontus, Lisbeth, Brita, Mats och 

Kersti. 
 

  Inventarienummer CL 35 
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Löparens modernistiska drag består av en geometrisk och förenklad komposition i form 

av cirklar, trekanter och linjer. På duken låter Karin sömnadstekniken styra det 

geometriska formspråket. 
 

Del av löpare, bild 1 

 
 

Del av löpare, bild 2 

 
 

      Broderiet visar tydligt på Karins ambition att låta tekniken, tät flätsöm, påverka 

formen. Flätsömmen anpassar hon till tuskaftsvävens struktur vilket ger de avtrappade 

konturerna på trianglarnas snedställda kanter och cirklarnas rundningar. Det är ett 

formspråk besläktat med såväl allmogekulturens smide med sina hängande löv som med 

jugendtidens smide med dess raka linjer och kantiga och geometriska former. Detta gör 

Tät flätsöm 

Korsstygn 

Tät flätsöm 

Korsstygn 
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hon på ett sätt som ger arbetet ett modernistiskt uttryck – långt före modernismens 

genombrott. Kompositionens geometriska kantighet har däremot inte hindrat Karin från 

att medvetet göra avsteg från symmetrin – särskilt iögonfallande i utformningen av 

trädets rotsystem. Innehållet, det vill säga anspelningen på de avbildade formernas 

betydelse som släktträd, ger också verket en symbolistisk innebörd vilket visar Karins 

ambition att berätta något genom sina textila konstverk. 

 

Duk (inventarienummer CL 220) utan datering. 

Duken är vävd i tuskaft i vitt halvlinne med röda vävda ränder (storlek 940 x 490 mm). 

I mitten av rutorna som bildas genom de horisontellt och vertikalt ställda röda linjerna 

har Karin broderat små stjärnor av rött bomullsgarn. De små stjärnorna består av 

broderade korsstygn. Nästan ute i kanten av varje streck som går ut från korsstygnets 

mitt har Karin sytt ett mindre tvärgående stygn över det längre stygnet vilket gör att det 

bildas ytterligare fyra korsstygn i korsstygnet, det vill säga här har Karin utvecklat ett 

eget stygn (se bild 1). 

  Inventarienummer CL 220 
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Dukens modernistiska drag utgörs av det extremt förenklade rutnätet som skulle kunna 

beskrivas som oavslutat om det inte vore för de medvetet inlagda markeringarna i form 

av korsstygn i det två yttersta raderna av rutor. 

 

Del av duk, bild 1 
 

    
 

      Till dukens vävda rutnät av kvadrater har Karin fogat en egen variant av korsstygn 

lika regelbundet balanserade som dukens vävda rutor vilket visar på Karin säkra gehör 

för helhet och detaljer i harmoni. Hon skapar liv i kompositionen genom placeringen av 

korsstygnen i ett sicksackmönster. Broderiet visar också på Karins innovativa förmåga 

att utveckla stygn, i detta broderi korsstygnet. 

Utomeuropeiskt 

Löpare (inventarienummer CL 318) daterad 1926. 

Löparen är utförd i både fritt och trådbundet broderi med svart bomullsgarn och vitt 

lingarn på vit linneväv vävd i tuskaft (storlek 1790 x 550 mm). Duken är märkt ”G B” 

och ”L L”. Karin sydde löparen till dottern Lisbeth Larsson gift Brunkman och hennes 

make Gustav Brunkman. Löparen är försedd med ett broderat årtal 1926. Karin har 

använt sig av åtta olika stygn i broderiet: efterstygn, schattersöm, liksidig plattsöm, 

enkelsidig plattsöm, langettstygn, korsstygn och ensidig stolphålssöm och en 

egenkomponerad variant av näversöm. 

 

Karins variant av korsstygn. Ett mindre korsstygn är 
tillverkat med hjälp av ett stygn som är sytt i vinkel mot 
”korsarmen” i det större korsstygnet. 

Vävd randning 
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 Inventarienummer CL 318 Löpare (bilderna visare delar av samma löpare) 
 

      Det utomeuropeiska draget i löparen består i de tydligt identifierbart japanska 

symbolmotiven och de allmänna likheterna med japanska svärdsprydnader som nådde 

Europa med det japanska inflödet av konsthantverk under 1800-talets andra hälft. 
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Del av löpare, bild 1a och 1b                                    

                                        
 

Del av löpare, bild 2a och 2b 

                                        
 

Del av löpare, bild 3a och 3b 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

Enkelsidig plattsöm 

Liksidig 
plattsöm 

Karins variant av 
näversöm 

Efterstygn 

Efterstygn 

Schattersöm 

Efterstygn 

Enkelsidig 
plattsöm 

Efterstygn 

Schattersöm 

Liksidig plattsöm 
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Del av löpare, bild 4a och 4b 

                                       
 

Del av löpare, bild 5 

 
 

Del av löpare, bild 6 

 
 

      Till de i huvudsak japanskt inspirerade så kallade Tomoe-figurerna (se mer 

information i avsnitt 4.3) fogar Karin modernistiska motiv i form av linjer i vertikala 

och horisontella led samt den blomsterkorg från allmogens bildvärld hon så ofta 

återkommer till. 

 

 

Schattersöm Dubbelsidig 
plattsöm 

Efterstygn 

Schattersöm 

Efterstygn 

Liksidig plattsöm 

Schattersöm 

Langettstygn 

Karins variant av 
näversöm 

Korsstygn 

Ensidig 
stolphålssöm 
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Karins variant av näversöm 

Baksida                                                 Framsida 

   
 

      Karins val av plattsöm respektive langettstygn och schattersöm på ytor som borde 

kunna täckas med samma slags stygn visar på en öppenhet att pröva alternativa 

lösningar och hennes nyfikenhet att experimentera. Hon tillämpar också ett eget 

innovativt sätt att brodera näversöm där hålen i näversömmen bildas genom långa 

korsstygn som broderats både vertikalt och horisontellt över ytan (se bilderna 1a och 

4b). 

 

Takkläde (inventarienummer CL 42) daterat 1895. 

Takklädet är vävt i vertikala och horisontella ränder i vitt och rött bomullsgarn i tuskaft 

(storlek 3530 x 1895 mm). Samtliga broderier är utförda med korsstygn med rött 

bomullsgarn. På takklädets kortsidor finns fyra röda tofsar fastsatta vid de röda 

ränderna. Takklädet har en broderad datering 1895 och initialerna C L. På kopian (se 

bild 2) finns röda bollar i änden av ett rött snöre som fortsättning på varje röd rand. 

Dessa har förmodligen även funnits på originaltextilen (se bild 1). 
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Bild 1                                 Bild 2 
Inventarienummer CL 42 
Den högra bilden är en kopia försedd med tofsar.  
 

      Det utomeuropeiska i takklädet består i de tydligt identifierbara nordamerikanska 

indianska fåglarna. Detta motiv kan beskrivas som eldfågeln, ”thunderbird” (se vidare 

sidan 85) och det återfinns även i exteriören på Lilla Hyttnäs i form av en skuren 

väggdekoration. 
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Del av takkläde, bild 1a och 1b 

 

                 
Del av takkläde, bild 2a, 2b och 2c 
 

      Det är tydligt att Karin har haft insikt i broderiteknikens betydelse för formen. 

Kantigheten i fågelns vingar och ben är en direkt följd av korssömsteknikens 

förutsättningar att bygga motiv med enbart 45-gradiga och räta vinklar (se bild 1a och 

2a). 

Blandkategori 

Kuddöverdrag (inventarienummer CL 28) utan datering. 

Kuddöverdraget är utfört i trådbundet broderi på vitt linnetyg som är vävt i tuskaft 

(storlek 375 x 545 mm). Broderiet är broderat med svart bomullsgarn och vitt lingarn. 

Stygnen Karin har använt sig av är: korsstygn, diamantstygn, 1 ½ korsstygn, stjälkstygn, 

dubbelsidig stolphålssöm, stopphålssöm och engelskt hål med kaststygn. 
 

Korsstygn 
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Inventarienummer CL 28 
 

      Kuddöverdragets mönster är en blandning av allmogemotiv, såsom blommorna och 

bladen, med modernistiska drag som består av den geometriska och förenklade 

kompositionen i krukan och i inramningen av blomstermotivet. 

 

Del av kuddöverdrag, bild 1 

 
 

1 ½ korsstygn 

Korsstygn med stora 
stjälkstygn ovanpå i mitten av 
korsstygnen. 

Halva korsstygn 

Diamantstygn 
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Del av kuddöverdrag, bild 2 

 
 

 
 

Del av kuddöverdrag, bild 3 

 
 

      Karin använder sig av korsstygn som är dubbla, enkla och halva vilket visar Karins 

förmåga att pröva olika varianter av samma grundteknik. Hon kombinerar detta med 

stolphålssöm på ett innovativt sätt. Konstnärligt reducerar hon det i grunden 

allmogemässigt stiliserade blomstermotivet i modernistiskt geometriska former och 

Vartannat stygn diamantstygn 
och var annat korsstygn. 

Diamantstygn 

Korsstygn 

Mellan raderna med korsstygn, en 
rad med stjälkstygn. 

Stjälkstygn i två rader, den ena vit 
och den andra svart. Stopphålssöm 

Langettstygn 

Fyrkant sydd med efterstygn 

Dubbelsidig stolphålssöm  

Rätlinjig plattsöm 

Engelskt hål med kaststygn 
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samtidigt i konsekvens med sömnadsteknikens förutsättningar. Genom att använda 

korsstygn med stjälkstygn broderade ovanpå har hon skapat en komposition med en väl 

avvägd balans mellan motiv och tomma mellanrum och med en utpräglat grafisk 

karaktär. 

 

Väggbonad (nyinkommen väggbonad utan inventarienummer) daterad 1923.  

Väggbonaden är broderad på vitt tätvävt linnetyg vävt i tuskaft (storlek ca 1500 x 700 

mm). Broderiet är utfört med lingarn och bomullsgarn i färgerna vit, mörkblå, 

mellanblå, ljusblå, mellanorange, mörkrosa, mellanrosa och ljusrosa. Karin har använt 

sig av nio olika stygn i broderiet: korsstygn, knutsöm, liksidig plattsöm, enkelsidig 

plattsöm, kedjestygn, stjälkstygn, läggsöm, bottensöm och Karins egenkomponerade 

bottensöm. Väggbonaden har en broderad datering 1923. 
 

  Inventarienummer saknas. 
 

I detta objekt består det allmogemässiga i stiliseringen av blomstermotiven och de 

ymnighetshornsliknande formerna. Det jugendmässiga består i de organiskt böljande 

formerna – som i Henry van de Veldes och Victor Hortas (Bryssel) och Anton Schwartz 

(Wienerskolan) smidesräcken eller silversmidet såsom det visades på Parisutställningen 
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år 1900 eller i den grafiskt präglade tapetformgivningen.61 Motivet är en fri version av 

det målade motiv som enligt Neergaard utförts av Carl 1907 på skorstensstocken i huset 

Spadarvet (se bilderna nedan). 

     
 

Del av väggbonad, bild 1 

         
 

 

 
61 Se till exempel Fahr-Becker 1997, s 136ff 

Korsstygn Stjälkstygn med 
två färger 

Enkelsidig plattsöm 

Läggsöm 
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Del av väggbonad, bild 2 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bottensöm Enkelsidig plattsöm Öglesöm 

Knutsöm 

Stjälkstygn 

Bottensöm 
– Karins 
variant 



Karin Bergöö Larsson  27 augusti 2019 
 

Sida 67 av 121 
 

 
Del av väggbonad, bild 3a och 3b 
 

                                        
 
 

      Karin har med olika färgnyanser skapat liv och rörelse i den enkelsidiga plattsöm 

som utgör mittstjälken i motivet och utformat upphängningsanordningen i motivets övre 

del som hängselstroppar. Även i detta broderi skapar Karin ett eget stygn genom att 

använda sig av bottensömmen där två lösa trådar är dragna i ett sicksackmönster som 

hon fäster med vertikalt ställda stygn (se bild 1). Kompositionen är väl genomarbetad 

med inslag av skuggeffekter och väl balanserade färger och fantasifulla detaljer som 

”hängselstropparna” i broderiets övre kant. Det vertikala mittbandet med dess 

successiva övergång från ljust till mörkt och rosa svängda banden med skuggor och 

dagrar på ömse sidor därom visar på en målerisk sida i Karins textilkonst.  

 
 

Bottensöm 
 

Liksidig 
plattsöm 

Enkelsidig plattsöm 

Korsstygn 

Bottensöm – Karins variant 
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Löpare (inventarienummer CL 38) utan datering, finns avbildad år 189862. 

Löparen är utfört i både fritt och trådbundet broderi med bomullsgarn och lingarn i 

färgerna vit och mörkrosa på vit gles linneväv, vävd i tuskaft (storlek 1490 x 385 mm). I 

broderiet använder sig Karin av sju olika sorters stygn: liksidig plattsöm, petit point, tät 

flätsöm, diagonal hopdragssöm, näversöm, hardangersöm och engelska hål med 

kaststygn.  
 

  Inventarienummer CL 38 

      Löparens allmogedrag utgörs av de stiliserade figurerna i ornamental upprepning 

som i allmogetextiliernas dukagång. Det modernistiska består i de rätvinkligt mot 

varandra ställda linjerna i löparens båda ändar. 
 

 
62 Neergaard 1999, s 235, bild 837 
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Del av löpare, bild 1 

 
 
 

Del av löpare, bild 2 

 

 

     
 

 

 

 

 

Diagonal hopdragssöm 

Liksidig plattsöm sydd med 
små stygn. 

Hardangersöm, med ett nät 
av spända trådar. 

Engelska hål med 
kaststygn. 
   

Petit point 
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Del av löpare, bild 3 

 
 

      I användningen av liksidig plattsöm tillsammans med petit point utvecklar Karin här 

ett eget uttryck. För att markera förklädets ränder på den kvinnliga figuren är ränderna 

broderade i petit point och övriga delar av figuren är broderade i liksidig plattsöm. Hon 

har också lämnat mellanrum mellan vissa stygn så att ett mönster bildas på förklädet. 

Karin kombinerar hålsömmens effekter med det täckande enfärgade broderiets effekter 

vilket skapar ett grafiskt uttryck. 

3.3. Vävda textilier 

Efter en sammanfattande kommentar om de studerade föremålen, som bygger på en 

kvantitativ analys följer en kvalitativ analys av material och tekniker på de föremål som 

jag djupstuderat. 

3.3.1 Genomgång av det totala antalet – en kvantitativ  
analys av teknik och material 

Av de 151 undersökta textilierna är 38 stycken vävda textilier.63 När det gäller de olika 

vävarna är det överlag svårt att bedöma vad Karin själv har vävt och vad hon har köpt 

eller låtit någon annan väva. Min sammanställning bygger alltså enbart på de vävda 

textilier som finns katalogiserade som utförda av Karin själv. Av 25 vävda textilierna 

som kan attribueras till Karin har 7 stycken allmogedrag, 10 stycken modernistiska 

drag, 4 stycken jugenddrag och 4 stycken utomeuropeiska drag. Bland de 25 

 
63 Se bilaga 1 för redovisning av statistik 

Tät flätsöm 
 

Liksidig plattsöm 
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broderierna finns några med drag av allmoge och modernism (2 st), allmoge och jugend 

(1 st) samt modernism och utomeuropeiska drag (1 st). Vad jag menar med det ena och 

andra framgår av min definition på sidan 29f. 

       Av de 8 vävda textilierna som jag närmare har analyserat har jag identifierat 11 

olika vävtekniker eller varianter av vävtekniker: daldräll, hachure-teknik, hacke-teknik, 

kelim där trådluckorna är hopsydda, kelim med trådluckor, kelimslitsar, ”lazy lines”, 

noppväv, slarvtjäll, tuskaft och en egenkomponerad variant av knutar/inslag (CL 1). 

Bland de olika vävteknikerna är kelim med hopsydda trådluckor vanligast 

förekommande. 

3.3.2 Åtta vävda textilier av Karin – en kvalitativ analys 

Det finns inslag av modernismens rutor i både ”De fyra elementens” böljande 

jugendformspråk och i duken i biblioteket med dess utomeuropeiska japanska motiv (se 

sid 88). Men som helhet har Karin inte blandat de olika inspirationskällorna här i lika 

hög grad som i fallet med de broderade textilier. Därför har jag uteslutit kategorin 

Blandformer i analysen av Karins vävda alster. För att markera de enskilda detaljerna 

har jag använt mig av pilar och pratbubblor.  

Allmoge 

Slarvtjällstäcke (inventarienummer 119) daterat 1899. 

Slarvtjällstäcket är vävt i tuskaft med övervägande vita bomullstrasor på en varp av 

bomullsgarn och med inplockat mönster (storlek 1790 x 1040 mm). Ränderna på 

kortsidorna är vävda med svartvita trasor samt en brun och en blåvit trasa i nederkanten. 

I mitten finns en stiliserad blomma i form av en romb vävd i slarvtjäll vilket innebär att 

båda ändarna av inslaget sticker ut på framsidan. Stjälkens stiliserade blad är till största 

delen bortnötta. Initialerna C L och K B samt årtalet 1899 är tillverkade av orangefärgat 

garn och inplockat i varpen. 
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   Inventarienummer CL 119     
 

      Den säregna tekniken, slarvtjäll (slarva = trasa), är en vävteknik där mönsterinslagen 

plockas in i samma skäl som den inslagna trasan där man vill skapa mönstret och 

förekommer bara i allmogetraditionen. Det är alltså i första hand den valda tekniken 

som placerar detta verk i kategorin allmoge. Därutöver är det den symmetriska 

kompositionen och de stiliserade hjärtformerna samt det stiliserade blomstermotivet i 

mitten som stärker det allmogemässiga uttrycket. 
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Bollar av trådar fastknutna 
i varpen. 

Fastknutna trasor som 
bildar små rosetter och som 
markerar konturen på 
hjärtat. 

Fastknutna trasor som bildar 
små trasrosetter. 

Fastknutna trasor i en ring som 
bildar små trasrosetter av 
blommor. 
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      Tätheten i väven, de raka kanterna och den säkerhet med vilken Karin gjort sina 

inplock i bottenväven visar Karins förståelse för tekniken, hennes handaskicklighet och 

insikt i teknikens dekorativa möjligheter. Slarvtjällstäcket är vävt i två våder och 

hopsytt i mitten vilket kräver skicklighet för att få de båda våderna mönster att stämma 

överens med varandra. Karin har använt sig av allmogetextiliernas teknik och 

uttrycksformer men på sitt eget sätt med avvikelser från symmetrin som till exempel att 

blomman har olika färger i högra respektive vänstra delen. Så även i de två hjärtan, där 

det ena är mörkrött och det andra rosa. Karin har ofta knutit inplocket så att de bildar 

små trasrosetter eller lagt till små trasrosetter i ändarna av ett inslag fastknutna i en 

varptråd. De sistnämnda bildar konturen runt formen. Små trasrosetter i olika färger är 

fästade på olika ställen på täcket.     

      Slarvtjällstäckenas motiv som vanligen består i upprepningsmönster har Karin 

fjärmat sig från och istället använt sig av ett motiv som hon kan ha sett i andra verk, till 

exempel ryor, med ett centralt placerat huvudmotiv och med avslutning åt sidorna. 

Därmed visar Karin hur hon på ett innovativt sätt använder sig av allmogens olika 

formspråk och tekniker för att skapa nytt men med den traditionella slarvtjällstäckets 

funktion som bäddtextil. Synkronisering av de två vävda halvorna som tillsammans 

bildar en helhet kräver stor noggrannhet och rutin. Karin visar att hon behärskar detta 

men samtidigt avviker hon från symmetrin genom variation i färgvalet. 

 

Duk i förenklad dräll, daldräll (inventarienummer CL 180) daterad 1906. 

Duk i halvlinne i förenklad dräll, ”daldräll”, med inslagsbårder i ljusrött (storlek 3100 x 

810 mm). Broderat monogram C L och årtal 1906 i dubbel korssöm i rött bomullsgarn. 

Duken är fållad i kortändarna med enkelsidig stolphålssöm. 
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  Inventarienummer CL 180 
 

      Även i detta fall är det framför allt tekniken som placerar objektet i kategorin 

allmoge. Till detta intryck bidrar också den valda färgen och det faktum att mönstret 

upprepas med jämna intervall. 

      Jämnheten i väven och de raka stadkanterna visar på Karins färdigheter i vävstolen. 

Hon har använt sig av allmogekulturens daldrällsteknik med dess möjligheter till 

mönster med slingrande linjer och böljande bågar men fjärmat sig från den i daldrällen 

vanligen förekommande kompositionen med en jämn fördelning av mönstren och med 

kantbårder. Istället har hon lagt de mönstervävda färgade partierna som tvärgående fält 

med luft emellan. De enfärgade vita partierna ger då ett intryck av en damastduk och de 

röda linjerna skapar en kontrastverkan. 

 

 

 

 Mönsterparti med kvadratiska former 

Mönsterparti med rektangulära former 

Samma mellanliggande 
mönsterparti men med 
olika bredd. 

Ensidig stolphålssöm 
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Jugend 

Draperi – ”kärlekens ros” (inventarienummer CL 1) finns avbildad år 190964. 

Draperi i gobelängteknik med varp i grovt hårt tvinnat bomullsgarn och inslag i ullgarn 

(storlek 1660 x 1070 mm). Vävteknikerna hon använder är kelim med trådluckor, kelim 

med hopsydda trådluckor, kelimslitsar, hachure-tekniken, hacke-teknik och 

egenkomponerade knutar. I mönstret har Karin använt sig av gult, rött, vitt, brunt och 

svart samt olika nyanser av blått, rött och grönt ullgarn. Nertill är draperiet försett med 

tofsar av ullgarn i olika färger. Runt draperiet löper en ram i blått i gobelängteknik 

vilken Karin har vävt samman med mönstret innanför ramen med jämna mellanrum 

vilket gör ramen till en integrerad del av draperiet. Draperiet finns avbildat 1909. 
 

  Inventarienummer 1 
 

      Den stiliserade rosen i ensamt majestät omgiven av odekorerade ytor samt de 

böljande vågrörelserna nedtill gör detta objekt till jugend. Stora likheter finns med 

 
64 Neergaard 1999, s 431, bild 1317 
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Macintoshs formspråk så som det framträder i de av H Muthesius i Darmstadt 1902 

utgivna bladen som visar ett ”Haus eines Kunstfreundes”.65 
 

Del av draperi. 1a, 1b, 1c och 1d. 

 

 

 

 
65 Förslaget som utarbetades i en tävling 1901, och som publicerades i ett nummer av The Studio har ofta 
uppmärksammats i forskningen. Se till exempel Gynning 2006, s 60ff 

Hachure-teknik (”mötas och skiljas-teknik”) och 
tandning (”hacke-teknik”) 

Kelim där trådluckan är 
hopsydd. 

I kompositionen av solen har Karin 
använt sig av kelimslitsar. 

Kelim med trådlucka. 
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      I arbetet med draperiet ”Kärlekens ros” visar Karin prov sin förmåga att ta till sig 

olika tekniker och blanda dessa på ett kreativt och nyskapande sätt. Här använder hon 

sig dels av bildvävningens fria mönsterformer för att skapa måleriska effekter fritt under 

vävningen. Exempel på detta är vågrörelsen i draperiets nederkant. I denna använder 

hon dels ”hachure-tekniken”, också kallad ”mötas och skiljas”-teknik, där färgerna 

omväxlande griper in i varandra. Där dessa möts bildas en liten trådlucka. Dels 

tillämpar hon även tandning/”hacke-teknik” där vissa trådar vänder kring samma 

varptråd (se bild 1a). På flera ställen i väven använder hon sig av kelimteknik. De 

mötande inslagen vänder då runt varsin bredvidliggande varptråd. Mellan dessa 

varptrådar skapas en trådlucka vilken Karin ibland syr ihop och ibland låter vara öppen 

(se bild 1b). Hon skapar också effekter med hjälp av kelimslitsar över en större yta som 

till exempel i solskivan i draperiets övre kant (se bild 1c).  

      I utförandet visa Karin prov på sin förmåga att genom tekniken skapa visuella 

effekter som till exempel solens genomsläpp av ljus genom kelimslitsarna. I mitt arbete 

med att rekonstruera en del av draperiet blev jag uppmärksammad på svårighetsgraden i 

framför allt de vertikala banden där Karin har utvecklat en egen teknik. Under arbetet 

med rekonstruktionen reflekterade jag också över Karins till synes improviserade sätt att 

arbeta, att hon efter en viss längd bestämmer sig för att pröva en annan teknik än den 

hon börjat med – kanske för att förstärka övergången ovanför vågmönstren. Detta är så 

fall ett exempel på Arts and Crafts-idén om görandet som del i en designprocess. 

Draperiet är fyllt med symbolik, rosen, ormen som slingrar sig runt stjälken med ett 

Karins egenkomponerade knutar. 
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hjärta nedanför. En tråd i varpen i höger sida över rosens blad hänger fritt en sträcka. 

Var det avsiktligt? Kanske detta också är en symbol för något som Karin ville uttrycka. 

 

Stolklädsel (inventarienummer CL 248) Klädseln på stolens rygg finns avbildad år 

190566. Stolen med sits och rygg finns avbildad år 191267. 

Stolklädseln består av två delar utförda i gobelängteknik/kelim (kelim med trådluckor 

och kelim där trådluckorna är hopsydda) med inslag av ullgarn och med lin i varpen 

(storlek på ryggstycket: mått saknas, storlek på sits: 510 x 645 mm). I mönstren har 

Karin använt sig av grönt, gult, brunt, blått, rött, orange, ljuslila i olika nyanser samt 

vitt. Färgerna är blekta. Originalfärgerna på stolklädseln har inte gått att se då 

stolsklädseln är fastsydd på tyg. Runt kanterna på stolklädseln sitter vävda band i 

gråbrunt, orange, blått, grönt och gult. 
 

     
Inventarienummer CL 248 
 

 
66 Neergaard 1999 s 431, bild 1341 som dock anger fel årtal 1909. På tavlan står det 1905. 
67 Neergaard 1999 s 491, bild 1471  
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      Den stiliserade rosen i Arts and Crafts-stil samt virrvarret av de ornamentalt och 

ytmässigt komponerade blomstermotiven tillsammans med grodor och ormar, populära 

jugendmotiv, gör ryggen och sitsen till arbeten definierbara som jugend. Orm- och 

grodmotiven har ett japanskt uttryck nära relaterat till bilderna i förlageblad från sent 

1800-tal.68 
 

Del av stolsrygg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Recueil de dessins pour l’art et l’industrie av E Collinot och A de Baumont som utgavs i Paris 1883 

Kelim där trådluckan är 
hopsydd. 
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Del av stolsits. 

 

  Del av band runt stolsrygg och stolsits. 
 

      Enligt uppgift av Axel Friberg69 vet man inte vem av Karin och Carl som har 

komponerat stolsklädselns mönster. Det troliga är enligt min uppfattning att det är Carl 

som har komponerat sitsen med tanke på den konventionella jugendstilen med inslag av 

organiska former och stiliserade kräldjursmotiv, och Karin som har komponerat 

stolsryggen med mer grafiskt förenklade blomstermotiv. Sättet att kombinera formerna 

som möjliggör avläsning av ett sekundärt motiv i det primära, som en så kallad 

fixeringsbild, i detta fall ett stiliserat kanin- eller kattansikte i stolsryggens textil, visar 

på Karins nyfikenhet att prova nya grepp i detta fall en optisk illusion. I stolsryggen 

återfinns samma form som på blomman i draperiet ”Kärlekens ros”, hjärtformen i nedre 

kanten som återfinns på många av Karins broderade och vävda textilier. Denna 

gobelängvävnad har troligen inte improviserats fram under arbetets gång som i fallet 

med ”Kärlekens ros” utan bör ha utförts efter en på förhand uppgjord ritning. 

 
69 Katalogkort, inventarienummer CL 248, Carl Larssongården. 

Kelim med trådluckor. 
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Modernism 

De fyra elementen (inventarienummer CL 236) daterad 1903. Denna, eller 

motsvarande, avbildad halvfärdig i gobelängvävstolen 1906 respektive 1908.70 

Väggbonad i gobelängteknik/kelim (kelim med trådluckor och kelim där trådluckorna är 

hopsydda) med varp av lingarn och inslag i ullgarn (storlek 420 x 1520 mm). I mönstren 

har Karin använt sig av vit, blå, svart, två olika bruna nyanser, lila, rosa, gul och grön 

färg. Årtalet 1903 är invävt till vänster på väggbonaden. I mitten har Karin vävt ett kors 

med tre tvärslåar och krönt av ett upp- och nervänt hjärta, runt vilket de fyra elementen 

jord, luft, eld och vatten kretsar. Överst och nederst löper en smårutig bård, vävd separat 

och påsydd. 
 

Framsida, Inventarienummer 236 

 
 

Baksida 

 
 

      De geometriska och kantiga formerna både i bården och i mittmotivet gör detta 

arbete till något modernistiskt, även om vågrörelserna också kan beskrivas som jugend. 

Innehållet, de fyra elementen, tillsammans med korset förstärker det symbolistiska 

innehållet. 

 
70 Neergard 1999, s 363, bild 1213 och s 414, bild 1274 
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Del av väggbonad 1a och 1b 

 
 

 
 

      Karins sätt att sammanfoga jugendstilens vågrörelser med modernismens 

geometriska former och att använda sig av moderna starka färger som lila visar på 

hennes mottaglighet och öppenhet för nya impulser. Hennes sätt att hantera 

gobelängtekniken med bibehållen jämnhet i vågrörelser och geometriska mönster visar 

hennes färdigheter i gobelängvävstolen.  

 

Stolsklädsel (inventarienummer CL 22.1 – CL 22.5/5 stycken) 

Stolsklädsel i röllakan med varp av lingarn och inslag i ullgarn (storlek 365 x 350 mm). 

I mönstren har Karin använt sig av orange, rosa, vit, ljusgrön, brun färg. Runt kanterna 

har det suttit ett band. Mönstren är inplockade i röllakansteknik. 

 

 

 

 

Kelim med trådluckor. 
 

Kelim där trådluckan är 
hopsydd. 
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Framsida 

  Inventarienummer CL 22.1 – CL 22.5 
              (består av fem stolklädslar) 
Baksida 

 
 

      Det minimalistiska formspråket med rektangulära fält sammansatta med raka linjer i 

inslagets riktning gör detta till ett modernistiskt verk, nära besläktat med det formspråk 

som Bauhausskolan (1919–1933) tog upp och med viss anknytning till modernismens 

maskinestetik med verk av Maholy-Nagy från början av 1920-talet.71 
 

 

 

 

 

 

 

 
71 Se till exempel Green 2006, s 73 
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Framsida 

 
Baksida 

 
 

      På fyra av fem stolsitsar är tyget på stolsitsen lagt med mönstret riktat i stolens 

djupled. Den fjärde stolsitsen har mönstret lagt i stolsitsens bredd. Detta i kombination 

med att mönstret är vävt i röllakansteknik visar på att stolsitsarna är vävda i en vanlig 

vävstol. Mönstret är till skillnad från stolsitsarna på sid 79 (CL 248) disponerat som om 

det vore ett icke mönsteranpassat tyg, ett tyg som vävs i större längder och därefter 

klipps till i önskad storlek. Tyget är däremot tillskuret på ett sätt som förefaller 

medvetet med tanke på mönsterdispositionen över stolsitsens yta vilket visar på Karins 

känsla för komposition. Det extremt minimalistiska mönstret utan några som helst 

motsvarigheter inom vare sig allmogetraditionen eller de samtida borgerliga 

inredningsmodet visar på Karins vilja att töja på konventionens gränser. 

Röllakansteknik – i mötet 
mellan de inplockade 
färgerna snärjs trådarna om 
varandra.  

Röllakanstekniken gör att 
ovan- och undersida kan se 
olika ut. På undersidan syns 
hur trådarna har snärjts runt 
varandra. 
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Utomeuropeiskt 

Filt, den så kallade Sundbornfilten (inventarienummer CL 21). Två filtar finns 

bevarade, varav den ena är daterad 1901. 

Filt tillverkad av ullgarn i både varp och inslag (storlek 1840 x 1690 mm). Karin har 

vävt filten i tuskaft med inplockat mönster. I de inplockade mönstren har hon använt 

hachure-teknik (”mötas och skiljas”-teknik) och hacke-teknik (tandning). Fördelat över 

de vita partierna har Karin gjort noppor. Filten är vävd i två våder och hopsydd på 

mitten. Karin har använt svart, vitt, grått och orange i inslaget. Kortändarna är 

kantsydda med langettstygn. Den ena sidan är sydd med svart ullgarn och den andra 

sidan med vitt ullgarn. På båda sidor finns tofsar i ullgarn, varannan är svart och 

varannan är vit. Två originalfiltar finns bevarade på Carl Larssongården. Den ena är 

daterad 1901 (se bild 1). 
 

Bild 1 (filt 1)                                       Bild 2 (filt 2)  

     
Inventarienummer 21 

      Det utomeuropeiska i Sundbornfilten påminner i både färgkombinationen och i 

randningens detaljer närmast om Navajoindianernas vävkonst. 
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Del av filt 1, bild 3                  Del av filt 2, bild 4 

     
 

Del av filt 2, bild 5 

 
 

      I filtens formgivning visar sig Karin införstådd med det Navajoindianska 

formspråket med dess starkt geometriska mönster och färger. Till det indianska 

mönstret fogar Karin de rektangulära fält som hon så ofta använder som bårdinramning 

– i detta fall integrerat i mönstret. Från tillverkningen av filt 1 till tillverkningen av filt 2 

ser man hur Karin vävtekniskt har utvecklats. Till exempel har hon i filt 2 utarbetat en 

estetisk form för fördelningen av nopporna på de vita partierna i filten. Kanterna har 

också blivit rakare och jämnare i filt 2. Andra gången Karin gör något sker det alltid 

med någon form av utveckling både estetiskt och tekniskt. Hon upprepar sig aldrig 

exakt utan utvecklar sig och sitt skapande hela tiden. 

 

Hachure-teknik (”mötas och 
skiljas”- teknik) och 
tandning (”hacke-teknik”) 

Noppväv 

Tuskaft 
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Duk (inventarienummer CL 2) finns avbildad år 191372. 

Duk vävd i gobelängteknik/kelim (kelim med trådluckor och kelim där trådluckorna är 

hopsydda), hachure-teknik, hacketeknik och ”lazy lines” i ull på varp av bomull (storlek 

2810 x 1395 mm). Bården med mönster är tillverkad i gobelängteknik och fastsydd vid 

ett grovt valkat ylletyg i vitt. Färgerna Karin har använt i duken är svart, vitt, orange, 

grått, rosa, brunt, gult och tre nyanser grönt. Motivet föreställer ett monster med 

vidöppet gap som griper med klorna runt rutbården. På monstrets huvud sitter en 

trollslända och i dess gap, på tungan, en katt i solnedgången och till vänster om 

monstret ett päron. I den vita bottnen har Karin skapat ett sicksackmönster med hjälp av 

”lazy lines”73. På tre sidor finns en bård med svarta och vita rutor vävd i kelimteknik 

med hopsydda trådluckor. Bårderna på långsidorna är vävda separat och påsydda medan 

bården på kortsidan är en integrerad del av kortsidans mönster. Duken är signerad med 

C L invävt i ett äpple. 
 

 

Inventarienummer CL 2 

 
72 Neergaard 1999, s 498, bild 1506 
73 Lazy lineteknik används bland annat i Navajomattor och filtar. Den skapar synliga diagonala mönster i 
i väven. Lazy line används när den som väver inte önskar väva hela vägen från varpens kanter utan väver 
i sektioner. Michael Smith gallery, Antique Navajo and Pueblo Textiles. Uppgifterna på internetsidan 
hämtade ur boken Blanket Weaving in the Southwest, Joe Ben Wheat, red Ann Lane Hedlund före detta 
professor i antropologi och curator i Etnologi vid Arizona State Musum och the U of A campus.  
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      Det utomeuropeiska består i det karakteristiskt utformade motivet, närmast hämtat 

från japanskt bildspråk och dessa avbildningar av trollslända som Karin kan ha tillägnat 

sig i ett nummer av The Studio. 
 

 
 

 
 

      Liksom i fallet med den indianska filten har Karin kombinerat utomeuropeiska 

motiv med den modernistiska inspirerade rutbård hon så ofta använder. Motivet med 

odjuret som griper om den dekorativa rutbården visar på både teknisk skicklighet och 

konstnärlig kreativitet, där betraktaren efter hand upptäcker nya detaljer i motivet och 

nya sätta att tolka motivet. Att skapa motiv vars innebörd så till den grad bestäms av 

betraktaren kräver insikter i både optisk illusion och perceptionspsykologi. Att få till 

rundningarna och formerna på det sätt som Karin har lyckats med i odjurets gap kräver 

stor förtrogenhet med gobelängtekniken och dess möjligheter. 

Kelim med trådluckor av 
varierande storlek. 

Troligen ”lazy lines” 

Hachure-teknik (”mötas och 
skiljas”-teknik) och 
tandning (”hacke-teknik”). 
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3.4. Vad är Karin Bergöö Larssonskt? En 
sammanfattande analys av både broderier och 
vävar 

 

Den kvantitativa genomgången av samtliga av de till Karin attribuerade textilierna, både 

broderade och vävda, samt den därefter följande kvalitativa djupanalysen av både 

broderade och vävda textilier har givit vägledning för en friläggning och identifiering av 

olika karaktäristika som kan definieras som Karin Bergöö Larssons egna drag. 

3.4.1 Återkommande motiv och mönster 

Geometriska figurer, horisontella och vertikala linjer och ett abstrakt kantigt formspråk 

präglar mycket av Karins textila konst från 1900 fram till 1920-talets slut (se till 

exempel CL 343 a och g daterat 1903, CL 340 daterat 1913, CL 361 daterat 1920, CL 

318 daterat 1926). 

      Jag kan konstatera att bland de textilier som har ingått i min studie, både broderade 

och vävda arbeten, dominerar de kategorier som kan beskrivas som allmoge respektive 

modernistiskt medan endast ett fåtal objekt kan klassificeras som jugend och 

utomeuropeiskt inspirerade. Ett ofta återkommande motiv i både allmogemässig 

tappning och modernistiskt förenklad form är korgen för blomster- eller 

fruktuppsättningar. 

      Ett stort antal av de broderade alstren visar en blandning av allmoge och 

modernistiskt. Även bland de i huvudsak utomeuropeiskt inspirerade textilierna finns 

exempel på modernistiska drag, med de ofta återkommande rutorna och rektanglarna. 

De mest uppenbara kombinationerna av olika inspirationskällor finns bland de 

broderade textilierna. De vävda är mer enhetligt definierbara som antingen allmoge, 

jugend, modernism eller utomeuropeiskt – med vissa undantag som till exempel 

”Pegasus” (ingår inte bland undersökningens djupstudier) där jugend i huvudmotivet 

kombineras med modernismens rutbård. 
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3.4.2 Återkommande färger och kombination av färger 

Vid min karaktärisering av färgerna har jag utgått ifrån färgerna som de framträder på 

textiliernas baksidor, det vill säga så som Karin såg och upplevde dem. Detta är viktigt 

för att kunna ha en uppfattning om Karins färggehör. De färger jag identifierat är vit, 

svart, röd, grön, brun, blå, gul, orange, lila, rosa och grå. Varje färg utom vit och svart 

har jag delat in i mörk, mellan och ljus. Någon exakt identifiering av färger genom 

användning av färgnyckel eller numrering har jag inte gjort eftersom min avsikt enbart 

varit att kartlägga Karins kombination av olika kontrastfärger och olika nyanser. För 

detta ändamål har jag ansett att min egen bedömning har varit tillräcklig för att kunna 

besvara den delen av frågeställningen som handlar om Karins färggehör. 

      I sina broderier använder sig Karin av 29 olika kulörer på brodergarn. De 10 

vanligaste är: vit (på 59 broderier), mörkröd (på 23 broderier), mellanblå (på 19 

broderier), svart (på 16 broderier), mellanrosa (på 14 broderier), mörkblå (på tolv 

broderier), mellangul (på 11 broderier), mellangrön (på 9 broderier), mellanrosa och 

mellangrå (på vardera 8 broderier). 

      Vad kombinationen av olika kulörer beträffar är det möjligt att med hjälp av tabellen 

i bilaga 1 bilda sig en uppfattning om de hos Karins textilier oftast återkommande 

versionerna. Hon använder sig i trettiofyra fall av enbart en kulör nämligen vitt. I 

tjugosju fall använder hon två kulörer. I tre fall fyra kulörer och i två fall fem kulörer. I 

endast ett fall kombineras tolv olika kulörer, i två fall elva och i tre fall nio. Av de 

tjugosju fallen där två kulörer kombineras återkommer kombinationen svart och vit fem 

gånger. Mörkgrå och vit, mörkrosa och vit, mörkröd och vit samt ljusblå och vit är 

kombinationer som återkommer i två fall vardera. I resterande fjorton fall där två 

kulörer kombineras är samtliga kombinationer olika. Bland de nio fall där tre kulörer 

kombineras återfinns inte samma kombination två gånger. Det samma gäller de tre fall 

där fyra olika kulörer kombineras och de två fall där fem olika kulörer kombineras. 

            I sina vävnader använder sig Karin av 11 olika kulörter. De 10 vanligaste är: vit 

(på 22 vävnader), mellanrosa (på 14 vävnader), svart (på 11 vävnader), mellanblå (på 10 

vävnader), mörkgrön (på 10 vävnader), mellangul (på 9 vävnader), mörkrosa (på 9 
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vävnader), mellangrön (på 8 vävnader), mellanbrun (på 8 vävnader) och mellanorange 

(på 8 vävnader). 

      Vad kombinationen av olika kulörer beträffar är det möjligt att med hjälp av tabellen 

i bilaga 1 bilda sig en uppfattning om de hos Karins textilier oftast återkommande 

versionerna. Hon använder sig i inte i något fall av enbart en kulör. I sex fall använder 

hon två kulörer. I ett fall fyra kulörer och i fyra fall fem kulörer. I endast ett fall 

kombineras 17 olika kulörer, i ett fall 16 och i två fall 14. Av de sex fallen där två 

kulörer kombineras återkommer kombinationen vit och mellanrosa två gånger. Mörkblå 

och vit, mörkrosa och vit, mörkröd och vit samt mörkrosa och mellanrosa återkommer 

samtliga i ett fall vardera. 

      Det är svårt att peka på något för Karin specifikt när det gäller färger, något som 

skiljer henne från andra samtida textila konstnärer. Vi kan bara konstatera att hon i 

likhet med andra företrädare för hemslöjden och Handarbetets vänner gärna tar upp 

färger från de allmogebroderier som hon ofta inspirerades av, detta i kombination med 

nya syntetiskt färgade garner som till exempel orange och lila, de mest populära bland 

de nya syntetiska färgerna (se till exempel CL 236 daterad 1903 och CL 340 daterat 

1913). 

3.4.3 Återkommande tekniker och kombination av tekniker 

Sammanställningen nedan bygger på observationer av de olika broderitekniker och 

vävteknikerna som jag har identifierat i Karins textilier. Vad beträffar broderiernas 

bottensömmar har jag identifierat ett antal versioner varav flera förefaller vara Karins 

egna utvecklade varianter. Dessa kommer jag inte att beskriva i detalj. För att kunna 

göra det på ett meningsfullt sätt krävs en fördjupad forskning med inslag av autentisk 

processuell rekonstruktion, något jag hoppas kunna återkomma till.  

      Av de broderitekniker hon använder sig av finns några stygn som hon själv 

utvecklar, till exempel ett tredubbelt korsstygn som hon bland annat använder i 

broderiet på en gardinkappa (CL 12). 
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 Inventarienummer CL 12 
 

 Det nyskapande momentet består annars mestadels i hennes utprovning av olika stygn i 

kombinationer som ingen före henne prövat. Exempel på det är broderierna på förhänget 

till Carls säng (CL 17) där Karin på en tuskaftsbotten av linne har broderat en form av 

hallandssöm i en cirkel. Hon har fyllt cirkeln med en bottensöm, en form av korsstygn 

kombinerat med täckande stygn som inte går att avläsa på broderiets baksida (denna 

ingår inte bland undersökningens djupstudier). 

 Inventarienummer CL 17 

      Karin använder sig av de traditionella teknikerna i olika kombinationer. Särskilt är 

det allmogetextiliernas broderistygn hon tar upp – i långt högre grad än det borgerliga 

konstbroderiet sömnadssätt. Ibland kombineras det borgerliga konstbroderiets 

sömnadssätt med allmogetraditionens textila broderisätt. 

      Karin använder i sina broderier totalt 51 olika sorters stygn och variationer av stygn, 

inklusive de av henne utvecklade. De oftast förekommande stygnen är korsstygn (på 37 

broderier), stjälkstygn (på 24 broderier), dubbelsidig stolphålssöm (på 19 broderier), 

ensidig stolphålssöm (på 14 broderier) och liksidig plattsöm (på 16 broderier). I 25 

broderier använder Karin enbart en stygnsort. Två stygnsorter använder hon i 22 fall. 

Tre till sju stygnsorter använder hon i 27 fall. Mer sällan använder hon fler än sju 

stygnsorter. Det högsta antalet stygn hon använder är tolv på ett och samma broderi – i 

ett fall. Den vanligaste kombinationen av stygn i 22 broderier där två stygnsorter 

kombinerats är korsstygn i olika varianter tillsammans med stolphålssöm i olika 
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varianter (på 9 broderier), korsstygn i olika varianter tillsammans med plattsöm i olika 

varianter (på 3 broderier) samt korsstygn i olika varianter tillsammans med flätsöm, 

näversöm eller stjälkstygn (på 3 broderier). 

     Av stygn jag inte kunnat identifiera som konventionellt förekommande i någon 

broderitradition och inte heller funnit i litteraturen förefaller, fyra ha utvecklats av Karin 

själv. Dessa fyra förekommer vart och ett i varsitt broderi. Ett femte av Karin utvecklat 

stygn, tredubbelt korsstygn, återkommer i flera broderier.  

     Däremot har min genomgång och undersökning inte kunnat bekräfta att kråksparken 

är så vanlig i Karins broderier som ibland påståtts. 

      Av de totalt 16 vävtekniker hon använder sig av finns en teknik som hon själv 

utvecklar, nämligen knuten på banden i draperiet ”Kärlekens ros” (CL 1). Till skillnad 

mot vad fallet i Karins broderier kombinerar inte Karin olika tekniker på ett nyskapande 

sätt i sina vävnader. Den vanligaste vävtekniken bland Karins vävnader är kelim med 

trådlucka och med hopsydd trådlucka (på 9 vävnader respektive 8 vävnader).  

     I enstaka fall har Karin kombinerat tekniker hämtade från olika kulturer. Som 

exempel kan nämnas Sundbornfilten vars noppor inte ingår i de traditionella 

Navajofiltar som troligen har varit Karins inspirationskälla. 

3.4.4 Handlag och arbetssätt 

I likhet med de gamla allmogebroderierna bryr sig Karin inte om att fästa tråden på 

baksidan av tyget på ett noggrant sätt (se till exempel CL 318 daterat 1926). Trådar 

hänger löst, (se till exempel CL 340 daterat 1913) och på baksidan av 

korsstygnsbroderierna kan tråden vara snett fästat (se till exempel servetterna med 

kräftor CL 169 som inte ingår bland de 20 djupstudierna). 
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  Inventarienummer CL 169 
 

      Karins tekniska skicklighet tilltar med åren. Hennes hålsöm på broderier från 

omkring år 1900 visar på ett mindre avancerat sömnadssätt än i textilier 20 år senare. 

För mig som textilvetare är det tydligt att hon successivt lär sig behärska tekniker bättre 

och bättre. Ett exempel på detta är Navajofiltarna där en märkbar kvalitetsskillnad i 

handaskickligheten föreligger mellan den första daterade filten och den som hon 

därefter tillverkar. 

4. Karins textilkonst och omvärlden – 
inspirationskällor, utblick och kontakter 

 

Förenkling och stilisering går som ett tema genom Karin Bergöö Larssons skapande och 

inspirationen till detta kom från olika håll. Sedan länge har det japanska framhållits som 

en viktig inspirationskälla för Karins textila formgivning, där tidskriften The Studio har 

framhållits som en av de viktigaste kanalerna för förmedlingen av Arts and Crafts-

rörelsens budskap. Men en närmare granskning av Karins nätverk, utblickar och 

textilkonst öppnar även upp för andra perspektiv. Sammanfattningsvis går det att peka 

ut fyra inspirationskällor: den svenska allmogens folkliga textila formspråk och slöjd, 

jugend och Arts and Crafts-rörelsens formspråk, modernismen med dess symbolistiska 

inslag samt den utomeuropeiska kretsen av dekorativ konst. Sammantaget utgör Karins 

textilkonst en provkarta på vad som ingick i det allmänna utbudet av trender och 
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impulser under de år textilierna producerades. Genom sitt nätverk av de som Latour 

benämner aktörer – här avses personer inom konstnärskretsar och hemslöjdsrörelsen 

såväl som bland ännu levande lokala traditionsbärare i närområdet – hade Karin också 

tillgång till alla dessa inspirationskällor. 

4.1. Inspirationen från allmogetextilier 

Allmoge var det begrepp man vid sekelskiftet oftast använde i museisammanhang för 

att beteckna bondekulturens materiella kulturarv, som exempelvis allmogebåtar, 

allmogekost och allmogekonst. Det immateriella benämndes folkligt, som folkdiktning, 

folklek och folkdans. Allmogekulturens visuella uttrycksformer präglas av en dekorativ 

stilisering av naturens och människans former, av en adderande och symmetriskt 

uppbyggd komposition samt av ytmässighet.74 

      ”She encouraged practitioners to take inspiration from nature but not to attempt to 

imitate it”. Citatet är hämtat från en text i utställningen om May Morris på Morris 

gallery 2017.75 Motsvarande sätt att förenkla och stilisera naturens former präglar Karin 

Bergöö Larssons arbeten. I allmogens textilkonst finns gott om exempel på förenkling, 

stilisering och geometrisering av naturens blommor, blad och andra former. 

      En första kontakt med den specifikt dalska folkkonsten fick paret Larsson vid ett 

besök i Bingsjö vintern 1890 där Carl Larsson avbildade en scen med spinnerskor i den 

av dalmålaren Vinter Carl Hansson dekorerade stugan i Bingsjö. Enligt uppgift lärde sig 

Karin spinna och väva band av kvinnorna i byn. 76 Inspirationen från allmogetextilier i 

Karins konstnärskap har tidigare uppmärksammats.77 I vissa fall är inspirationskällorna 

uppenbara – som hennes påverkan av den så kallade blekingesömmen. Svartstick, ett för 

Leksand specifikt sömnadssätt använder hon ofta i sina broderier, något som även 

tidigare noterats.78  

 
74 Se till exempel Knutsson, Johan, Folkkonst – vad är det? i Den glömda konsten, Östergötlands museum 
2018 
75 Utställningen May Morris. Art and life, William Morris Gallery London, 17/10, 2017-28/1, 2018 
76 Rydin 2009, s 57 
77 Se tillexempel Rydin 2009, s 56ff 
78 Rydin 1998 b, s 176  
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      Kontakterna med traditionsbevararna Ottilia Adelborg och Emma Zorn med flera 

var täta. Bland annat deltog dottern Brita i knypplingskurs hos Ottilia Adelborg i 

Gagnef 1913. I ett brev till sonen Pontus, daterat Sundborn 8/2 1913, skriver Carl: 

”Brita är i Gagnef hos fröknarna Adelborg för att jemte några blekingsflickor genomgå 

en knypplingskurs”. 

      Karin införskaffade hemslöjdstextilier som hon ibland nämner i förbigående. I ett 

brev till sin mor Hilda 22/8 1897 beskriver hon livet på Carl Larssongården: ”I går kväll 

hade vi kräftkalas här för Emmys och Ulfs lärarinna. Vi hade bordet dukat mitt på 

gården och med min nya lexandsduk med röda ränder… .” Och i ett annat brev två år 

senare till sin mor 5/7 1899 skriver hon: ”Jag betalade för de dukar jag fick från 

Leksand om jag ej minns orätt 2 kr metern”. 

4.2. Inspirationen från Arts and Crafts-rörelsen och 
jugend 

Kontakterna med England var täta och spelade en stor roll i utvecklingen av svensk 

jugend och förmedlingen av engelsktillverkade varor.79 1909 åkte dottern Lisbeth till 

Karins syster Stina som bodde i Wimbledon i London.80 Den 27 januari 1912 besökte 

Karin själv sin syster.81 

      Arts and Crafts som begrepp myntades i London 1887 som ett namn på en förening 

med uppgift att föra ut rörelsens budskap till en större publik i utställningsform, Arts- 

and Crafts exhibition society. Industrialismen utmålades som ett hot mot det 

traditionella hantverket och mot det goda arbetet, det goda livet och mänskliga värden 

överhuvudtaget.82 

      Mycket i Karins formspråk är direkt sprunget ur den engelska Arts and Crafts-

rörelsens repertoar. Ett av dess mest favoriserade motiv vid sidan av tisteln var rosen. 

Rosen i den form den använts i Arts and Crafts-rörelsens grafiska formgivning av 

exlibris och designade menyblad samt i den formgivning som Rennie Macintosh och 

 
79 Om Englands betydelse för det svenska inredningsidealet – se till exempel Stavenow-Hidemark 1991. 
80 Se brev citerat i Rydin 2009, s 48 
81 Se brev citerat i Rydin 2009, s 55 
82 Se till exempel Adams 1996, s 64 
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Margaret MacDonald levererade83 uppträder ofta i Karins textila konst, bland annat på 

ryggen till stolsklädslarna i Gammelrummet (CL 248) och på draperiet ”Kärlekens ros” 

som hänger mellan Karins och Carls sovrum (CL 1). Just denna form på rosen har 

ibland kallats ”Glasgowrosen”, ofta använd av skotska designers.84 

      Jugend är det begrepp som i Tyskland myntades för den nyskapande formgivningen 

av särskilt brukskonst som utvecklades under 1890-talets andra hälft. Den utmärker sig 

för en mångfald av olika uttrycksformer, allt ifrån de böljande organiska linjerna i 

fransk och belgisk Art Nouveau till de geometriskt förenklade formerna och mönstren i 

Wiener Secession och Macintoshs Glasgowskola. Det vegetativa formspråk som utgår 

från naturens blommor och blad och andra organiska former hade sitt starkaste fäste i 

fransk Art Nouveau och fick i Sverige sin uttolkare i bland annat Ferdinand Bobergs 

arkitektur och Alf Wallanders porslin.85 

      Allt detta kunde Karin Bergöö Larsson ta del av som prenumerant på The Studio.86 

Andra beteckningar för motsvarande tendenser i andra länder är Stile Florale i Italien 

och Stile Modernista i Spanien. Glasgowskolan kan också beskrivas som tillhörande 

Arts and Crafts-rörelsen vars formspråk i övrigt främst förknippas med William och 

May Morris. Glasgowkolan är dubbelt relevant med tanke på skolans särskilda 

avdelning för broderi som skapades vid Glasgow School of Art där Anne Macbeth var 

ledare 1908 till 1921.87  

 
83 Se till exempel ”Design for book-plates” av Aymar Vallance i The Studio 1902, volym 27, s 120ff. Se 
även The Studio 1903, volym 29, s 152ff (menyblad); The Studio 1902, volym 26, s 95 (Margaret 
MacDonald Mackintoshs dekor i gessuteknik till skrivmöbel, visad på utställningen i Turin 1902); The 
Studio 1907, volym 41, s 302 (S Williamsons skåp med skuren dekor). 
84 Greensted 2010, s15 
85 Om tidens arkitektur och Ferdinand Boberg – se till exempel Linn 2001, s 51f. Om tidens konstkeramik 
och Alf Wallander – se Nyström 2001, s 450ff.  
86 Se till exempel The Studio 1901, volym 22, s 261ff (Josef Hoffman som den främste företrädaren för 
Wiener Sezession); The Studio 1905, volym 35, s 201ff (konsthantverket vid Wiener Sezession). 
87 Om The Glasgow School of Art och dess avdelning för broderi – se till exempel The Studio 1910, 
volym 50, s 124ff. Ett broderi av Glasgowskolans Gleeson White presenterades i The Studio 1898, volym 
7, s 47ff. 
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4.3. Modernistiska och symbolistiska drag 

Modernismen är ett samlingsbegrepp för de olika riktningar under den ungefärliga 

perioden 1900–1945 som drevs av en strävan efter förnyelse och med en kritisk hållning 

till den traditionellt västerländska definitionen av konst, arkitektur och formgivning. Av 

de olika riktningar inom jugendepoken som presenterats ovan kan man i backspegeln 

identifiera vissa som mer betydelsefulla än andra för den kommande utvecklingen mot 

funktionalismen. En sådan riktning var den som företräddes av Macintosh. En annan var 

den som var knuten till Peter Behrens och Deutsche Werkbund. Den sistnämnda kom att 

tillsammans med idéerna från Arts- and Crafts-rörelsen leda vidare in i Bauhaus-

rörelsens idéprogram där vissa likheter med Anni Albers modernistiska textilkonst kan 

konstateras.88 

      Gobelängväven ”De fyra elementen” som Karin vävde 1903 (CL 236) tillhör – trots 

jugenddrag – de mest modernistiska inslagen i hennes produktion. Vävnaden ingår i ett 

av rummen med den starkaste Arts and Crafts-prägeln, matsalen, och är skapad för att 

ingå i det allkonstverk som rummet i dess helhet utgör.  

      Det är inte alltid lätt att veta om det är Karin eller Carl som står för designen. Inte 

ens deras barn har kunnat svara på den frågan. Men i vissa fall vet vi. Gobelängen 

”Pegasus” (CL 259) som sitter på dörren upp till rummet som kallas ”Duvslaget”, 

ovanför Carls ateljé, gjorde Carl förlagan till. ”De fyra elementen” designade däremot 

Karin.  

      En del av gobelängen med Pegasusmotiv, nämligen rutbården, kan definieras som 

ett modernistiskt drag och är troligen Karins bidrag till kompositionen. De geometriska 

ornamentala inslagen kan delvis förklaras genom de förutsättningar som material och 

teknik gav – som i de gamla allmogetextilierna. Men samtidigt framstår de som 

modernistiska.  

      Vissa av motiven på flera av de textilier som kan inordnas i olika fack så som 

Jugend, Arts and Crafts eller allmoge och uttryck för internationell påverkan kan också 

ses som uttryck för tidens symbolistiska rörelse – en av de starkaste trenderna i 

 
88 Om modernismen och dess rötter – se framför allt Wilk 2006. Mer specifikt om Deutscher Werkbund –  
se Burkhardt 1980. 
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europeisk nyskapande konst kring sekelskiftet. Att Karin påverkats av symbolisternas 

bildvärld har framhållits i senare forskning.89 Exempel på detta skulle kunna vara de 

gobelängvävda stolsklädslarna i Gammelrummet (CL 59.1, 59.2). Även om grod- och 

ormmotiven troligen främst valdes av dekorativa skäl är det möjligt att de också 

tillmätts en symbolisk roll. Andra exempel på detta är den nämnda gobelängvävnaden 

”De fyra elementen”, duken med det japanskt inspirerade tecknet för Yin och Yang (CL 

26) och det kanske mest uttrycksfulla, den broderade kudden gestaltande det första 

världskrigets umbäranden, formgiven av Karin och broderad av en av hennes döttrar 

(CL 4).  

       Det finns ett drag av modernism även i Karins sätt att reducera formspråket, skala 

av och renodla det i grunden allmogemässiga till de mest förenklade och geometriska 

former på ett sätt som kan jämföras med modernistiska konstnärer. Förutom de tidigare 

nämnda Piet Mondrian och Sonia Delaunay (se sid 20f) finns det också likheter med 

vissa verk av Maholy-Nagy, Du Champ och Malevich. 

      Mötet med det japanska påverkade den europeiska formgivningen. I Karins fall kan 

det också ha rört sig om ett intresse för symboliken i föremålen. Symbolismen var, som 

nämnts, en stark drivkraft. En av symbolerna på en av dukarna (CL 318) är en tredelad 

japansk tomoesymbol. Namnet Tomoe betyder snurrande cirkel vilket refererar till 

jordens rörelse. Den är relaterad till yin- yangsymbolen och har en liknande betydelse, 

det vill säga representerar krafternas spel i kosmos. 

4.4. Inspirationen från det utomeuropeiska 

Kontakten med det utomeuropeiska gav en injektion till förnyelse och samtidigt 

perspektiv på den egna västerländska konsttraditionen. Det utomeuropeiska gav 

impulser till ett nytt sätt att formge och komponera som samtidigt till stora delar kunde 

upplevas bekant och besläktat med det egna landets folkkonst. I åtskilliga nummer av 

The Studio presenterades många exempel på de utomeuropeiska kulturernas 

formgivning.90 I efterhand kan det därför vara svårt att identifiera och urskilja det 

 
89 Se Gynning 2006, s 140 
90 Se till exempel Praetorius, C.J, Maori Houses, i The Studio 1901, volym 22, s 18ff; den s. Decorative 
Art in New Guinea, i The Studio 1902, volym 25, s 95ff. 
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specifikt utomeuropeiska från former med ursprung i den egna folkliga traditionen – 

bortsett från vissa motiv och mönster tydliga nog att identifiera som japanska, indianska 

eller något annat. 

      Några textilier på Sundborn har påfallande likheter med textilier som hör hemma i 

de nordamerikanska indianernas formspråk. Som helhet betraktat är det en relativt liten 

del av Karins textilkonst som visar några tydliga utomeuropeiska drag. Genomgången 

av samtliga de till Karin attribuerade textilierna har exempelvis visat enbart ett fåtal 

med japanska inslag.  

      Det mest tydliga exemplet på inspiration från nordamerikansk indiankultur, särskilt 

Navajo-stammens textilier, är filten och kuddarna i Carls sovrum (CL 21). Att Karin 

valt detta motiv för just en filt, ”Sundbornfilten” stärker hypotesen att inspirationskällan 

varit indiansk eftersom detta mönster i den Navajoindianska kulturen förekommer på 

just filtar. 

      Navajoindianernas filtar och mattor var vid den tiden redan väl kända långt utanför 

indianernas egen kultur. När järnvägen nådde Navajoindianernas områden i sydvästra 

USA under det tidiga 1880-talet ökade handeln kraftigt med vävda föremål från 

indianerna.91 

      Ytterligare ett exempel med tydliga referenser till nordamerikansk indiankultur är 

det stiliserade fågelmotivet på takklädet (CL 42) nära besläktat med ”Thunderbird”-

motivet, en i den nordamerikanska indiankulturen vanligt förekommande symbol för 

bland annat makt och styrka. Karin var troligen ensam i Sverige om att inspireras av 

indianska textilier men hon var inte ensam vid denna tid om att inspireras av 

nordamerikansk indiankultur. Arkitekten Lars Israel Wahlman formgav grindstolparna 

vid det närbelägna Norhaga med motiv erinrande om indianska fjäderskrudar. 

       Karin hade så vitt jag vet inget utvecklat kontaktnät i Amerika men en person kan 

ha förmedlat inspiration på ett för utvecklingen betydelsefullt sätt. På en av luckorna till 

sängen i Gammelrummet finns namnet Louise Brigham skrivet. Brigham blev mest 

känd för sina förslag till återanvändning av lådor för ”box furniture”, men kan också ha 

spelat en roll som inspiratör och förmedlare av det amerikanska i en bredare 

 
91 https://en.wikipedia.org/wiki/Navajo_weaving 
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bemärkelse. Men kontakten med henne etablerades först 1910, nästan ett decennium 

efter årtalet på den första ”Sundbornfilten”. 

      Möjligheten att träffa likasinnade amerikanska konstnärer hade paret Larsson 

däremot haft i och med den amerikanska kolonin av konstnärer i Grez-sur-Loing. 

Genom dem hade de kunnat få information om den indianska kulturen – likaväl som 

svenskar utomlands kunna informera om den svenska allmogekulturen. Det är alltså 

möjligt att Karin redan under sin vistelse i Grez-sur-Loing kan ha knutit kontakter inom 

den amerikanska konstnärskolonin som fanns där.92 Till detta hoppas jag kunna 

återkomma i framtida forskning.  

      Japansk konst och kultur hade blivit nåbar genom upphävandet av en 

månghundraårig isolering. 2018 var det 150 år sedan kontakterna mellan Sverige och 

Japan upprättades. Varken Karins konst eller europisk jugend överhuvudtaget vore 

tänkbar utan det inflytande från Japan som nådde Europa under 1800-talets sista tre 

decennier.93 Karin Bergöö Larssons kontakter med det japanska kan också ha skett via 

andra konstnärer som exempelvis den norske konstnären och formgivaren Gerhard 

Munthe, som i sina verk kombinerar det japanska och det inhemskt norska.94 

 

  

 
92 Om det sociala nätverk som utvecklades i kretsen kring Grez-kolonin – se Herlitz 2019; Herlitz 2013. 
93 Den stora betydelse som det japanska inflytandet hade i Carl Larssons bildkonst framhölls vid 
utställningen i ”Mellan Björk och Bambu” i Carl Larssongårdens utställningshall Kvarnen 2018. För en 
belysning av Japans betydelse i västeuropeisk designhistoria se även Gelfer-Jörgensen 2013  
94  Se Halén 1994. Se även Stavenow-Hidemark 2004, s 193ff. 
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5. Allmoge möter modernism – Karins textil 
som uttryck för attityder och         
värderingar 

 
Vad kan vi då utläsa beträffande Karin Larsson Bergöös ambitioner, värderingar och 

attityder till textilt hantverk som bruksföremål och konst utifrån hennes val av, och 

hantering av, textila tekniker, material, färger, motiv och mönster? Hur kan det 

nyskapande i hennes arbete beskrivas? Hur förhåller sig hennes traditionsbevarande i 

relation till hennes nyskapande? 

5.1. Mer nyskapande och utveckling än 
traditionsbevarande och                
kulturvårdande 

 
Liksom flera av Arts and Crafts-rörelsens pionjärer värnade Karin Bergöö Larsson det 

lokala hantverket i närmiljön. På samma sätt som exempelvis May Morris lärde hon sig 

av lokalbefolkningen att spinna, väva och brodera. Med inspiration från en 

internationell rörelse agerade hon lokalt inom ramen för sin hembygd och dess 

traditioner. Men hennes ambition stannade inte med det.  

5.1.1 Traditionsbevarande och nyskapande 

I likhet med May Morris som betonade ”the importance of hand-craftsmanship, 

designing from nature and a sympathetic use of material” 95 – citatet är hämtat från en 

utställningstext om May Morris 2017 – var Karin angelägen om att känna sitt material 

och dess ursprung. May Morris förespråkade naturfärgning av garn i stället för syntetisk 

färgning och hörde till dem som egenhändigt färgade sitt garn. Det gjorde även Karin. 

Så kunde Karin i likhet med William Morris agera för både kulturarvet och naturvård 

inom ramen för ett etiskt och socialt hållbart synsätt. 

 
95 Utställningen May Morris. Art and life, William Morris Gallery London, 17/10, 2017-28/1, 2018 
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      Karins intresse för det gamla hindrade henne inte från att också vara öppen för nya 

material och nya pigment. När det gällde rosa och lila måste hon ha köpt kemiska 

färgämnen för att få fram dessa starka färger eller så köpte hon färdigproducerat garn i 

dessa färger. Hon var inte heller ensidigt inriktad på det lokala. Min analys av Karins 

materialval visar att hon inte på ett konsekvent sätt valt lokalproducerat material. 

Hennes arbete visar inte på någon uttalad ambition att värna kulturarvet på det sätt som 

Emma Zorn och Ottilia Adelborg gjorde. Dessa arbetade bland annat med att stödja 

hemslöjdsföreningar, dokumentera hantverkstraditioner, arrangera kurser i äldre textilt 

hantverk och medverka i landets museibyggande.96 Hade hon värnat kulturarvet hade 

hon istället troligen tillverkat exakta kopior av gamla förlagor. 

      Hon använder sig av kulturarvet men gör det inte i första hand för att slå vakt om ett 

traditionsarv. Ett exempel är det broderi som vid första påseendet nära erinrar om 

blekingesömmen i motiv, färger och komposition (CL 14). Men vid närmare analys 

visar det sig att Karin visserligen ansluter till blekingesömmens plattsöm, men hon gör 

den dubbelsidig – inte enkelsidig så som brukligt är i blekingesömmen och hon lägger 

till stygnsorter som inte förekommer i inspirationskällan. Dessutom förändrar hon 

motivet i vissa detaljer som tillägget av en kontur sydd i halv stjälksöm runt bladen på 

ett sätt som inte förekommer i blekingebroderiet. Exemplet visar Karins attityder till 

kulturarvet: respektfullt men fritt och personligt 

      I sina textila arbeten visar Karin också fram sin identitet som konstnär. Ett exempel 

är broderiet med vallmoblommor (CL 59.1 och 59.2), ett annat exempel är broderiet 

med stiliserade ymnighetshorn och motiv i jugendformer (CL nyinkommen) där hon 

arbetar med måleriska effekter som om de vore utfört med pensel och färg. Ett annat 

exempel är det modernistiska broderiet (CL 361) på en löpare där hon med insikt om 

den grafiska gestaltningsprincipen skapar konst genom reduktion och uteslutande av 

linjer som betraktaren får fylla i själv. Karins säkerhet i kompositionsfrågor kommer 

också till uttryck i extremt förenklad form i en duk med vävda rutor och broderade 

 
96 Litteraturen om Handarbetet Vänner och den Svenska Hemslöjdsrörelsens betydelse för 
kulturarvsdokumentationen och den nationella identiteten är relativt omfattande. Se till exempel Lundahl 
2001 samt Danielsson 1991. 
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korsstygn (CL 220) där hon visar sin förmåga att skapa harmoni genom helhet och 

detaljer. 

      Karin visar sig respektfull och öppen inför mångfalden i de svenska 

allmogetextiliernas provkarta över olika broderitekniker. Hon drar sig inte för att pröva 

hela spektrat av tekniker i syfte att pröva nytt och undersöka hur de olika stygnen kan 

användas för att nå olika effekter. Exempel på detta är kudden med jugenddrag (CL 56).  

      Den vanligaste motiv- och mönsterkombinationen i Karins samlade textila livsverk 

är allmoge och modernism. Det är förmodligen symtomatiskt. För mig är det uppenbart 

att Karin måste ha sett, och tilltalats av, de drag i allmogens textilkonst som kan 

beskrivas som modernistiska. Hon väljer de allmogemönster och färger som bäst 

stämmer in på modernismens estetik och renodlar och vidareutvecklar dem i 

modernistisk riktning. Ett exempel på detta är löparen från 1897 (CL 35). Detta är 

ytterligare ett exempel som visar Karins attityder till kulturarvet som inspirationskälla 

och modernismen som samtidsuttryck. Hennes textila arbeten vittnar om en ständig 

uppmärksamhet på omvärldens trender och uttryck. Exempel på detta är gobelängen 

”De fyra elementen” (CL 236). Synen på sig själv som nyskapande konstnär framgår 

tydligt genom dessa och andra verk. 

      Karin inspireras av både allmoge och modernism i sättet att låta tekniken påverka 

formerna – till exempel i arbetet med blomstermotiven i broderiet på kudden (CL 56) 

och vävningens randning i Sundbornfilten (CL 21). 

5.1.2 Att definiera nyskapande    

Karin Bergöö Larssons textilkonst har sedan mer än ett halvt sekel tillbaka 

uppmärksammats för sitt konstnärliga nyskapande. Det började med Edna Martin vid 

Handarbetets vänner som redan på 1950-talet i mötet med Karins textilier på i Sundborn 

tyckte sig se en stilbildare och pionjär inom textilkonsten.97 Sedan dess har alla som 

yttrat sig om och skrivit om Karins textilier framhållit just det nyskapande i dem. 

 
97 Rydin 2009, s 73 
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Exempelvis talar Thorell om Karins textila konst som ”a new abstract style” och 

”technically adventurous”98 

      Vari består då det nyskapande? Lena Rydin betonar hur ”en ny typ av textilier för en 

modern inredning”99 lanseras genom Karins textilkonst. En ”ny typ av textilier” kanske 

man kan tala om men föremålskategorierna var desamma som under tidigare 

generationer. Draperier, dukar, kuddar, filtar, stolklädslar har ingått i bostadskulturen 

sedan åtminstone 1700-talet. 

      Allt skapas utifrån något redan befintligt. Så även i Karins fall. Icke desto mindre är 

det i de flesta fall svårt att utpeka en specifik konkret förlaga som Karin utgått ifrån. 

Hon hade i sin ägo två blekingesömsbroderier som uppenbarligen spelat stor roll. I 

övrigt får vi nöja oss med att peka på allmänna likheter med tänkbara källor för att 

kunna analysera de sätt på vilka Karin ägnar sig åt konstnärligt och hantverksmässigt 

nyskapande. 

      I stort sett allt nyskapande kan beskrivas på ett eller flera av följande sätt:  

• Motiven, mönstren och formerna överförs i sin helhet från ett sammanhang till ett 

annat. Det gör Karin – till exempel med bladkransarna i allmogens broderi som hon 

överför i sin helhet till egna kompositioner. 

• Motiven, mönstren och formerna överförs från en teknik till en annan, från ett 

material till ett annat. Det gör Karin – till exempel genom att överföra jugendtidens 

smidesformer till egna broderade mönster. 

• Motiven, mönstren och formerna friläggs i detaljer och utsnitt för att överföras till 

ett nytt sammanhang. Det gör Karin – till exempel med korgen som i allmogens 

broderi alltid utgör en del i ett större sammanhang. Karin lyfter ut detta motiv för att 

infoga det på nytt sätt i nytt sammanhang. 

• Motiven, mönstren och formerna förstoras eller förminskas och proportioner ändras. 

Det gör Karin – till exempel genom att förstora och förminska de hjärtformer hon 

finner i allmogetextilierna. 

 
98 Thorell, 2019, s 135 
99 Rydin, Lena 2009, s 126 
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• Motiven, mönstren och formerna förändras till sin form men är fortfarande 

igenkänningsbara. Det gör Karin – till exempel genom att transformera 

hallandssömmens cirkelinramade rutnät i bottensömmens teknik som till exempel i 

förhänget rundlar kring Carls säng (CL 17).100 

      Utöver dessa sätt att beskriva och definiera nyskapande på finns ytterligare ett som i 

Karins fall framstår som det mest relevanta. Det är hennes sätt att kombinera olika 

tekniker okonventionellt och kreativt och att kombinera olika motiv, mönster, färger och 

former som hon hämtar ur så vitt skilda källor som modernism, globala kulturyttringar 

och allmogekulturens formvärld. Hon är alltid lyhörd för vad tekniken kräver och 

inbjuder till av formskapande. Formerna är helt präglade av sömnadssättet, till exempel 

korssöm, eller vävtekniken, till exempel slarvtjäll eller daldräll och vilka effekter man 

kan använda dem till, till exempel öglesöm för blombladens spetsar, schattersöm för 

blombladens ytor och stjälksöm och öglesöm för blommornas stjälkar där öglesömmen 

visar på stjälkens breddning närmast själva blomman. Hon prövar nya tekniker och nya 

färger för att nå nya estetiska effekter men hon underordnar sig alltid de förutsättningar 

som tekniken ger, som till exempel de 45-gradiga och räta vinklarna hos fågelfigurerna i 

det korsstygnsbroderade takklädet från 1895 (CL 42). Det är i detta konsekventa sätt att 

underordna sig materialet och teknikens förutsättningar som Karin visar sig som 

anhängare av Arts and Crafts-ideologin. Kanske kan man även definiera hennes till 

synes improviserade sätt att övergå från en teknik till en annan mitt i kompositionen, 

som i draperiet ”Kärlekens ros” (CL 1) det vill säga att låta görandet bli en del i 

designprocessen, som ett uttryck för samma ideologi. 

      Karin experimenterar och är nyfiken. Hon strävar ständigt efter nya utmaningar, 

tänjer på gränserna och utforskar ständigt nya vägar. Ett av de tydligaste exempel på 

detta är stolssitsarena i rölakan i verkstaden (CL 21.1–11.5) vars motsvarighet man 

snarast får söka i Bauhaus-skolans estetik. Karin upprepar sällan en färgkombination i 

de broderade arbetena. Det hon lärt sig lägger hon åt sidan för att pröva något nytt. Hon 

 
100 Denna modell för beskrivning och analys av nyskapande utifrån ett befintligt inspirationsmaterial har 
utvecklats och prövats av Johan Knutsson i en undersökning av arkitekten och formgivaren Lars Israel 
Wahlmans sätt att använda kulturarvet som inspirationskälla (Knutsson 2013a, s 174). 
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kan även ändra sig mitt i ett arbete för att pröva en ny teknik eller uppnå en ny effekt, ett 

exempel på den roll själva görandet spelar i en designprocess – ett inom Arts and 

Crafts-rörelsen medvetet förhållningssätt till formgivning och hantverk: ”Design was 

perceived as integral to the making process”101. 

      Det finns en lekfullhet i Karins sätt att plötsligt avvika från det förväntade 

symmetriska – som till exempel i de blekingesömsinspirerade broderiernas hjärta (CL 

14) och i väggbonaden med jugendinspirerade blommor där en röd cirkel plötsligt är 

inlagd bland de blå (se sid 63). Hon lägger till en extra detalj där ingen sådan förväntas 

och hon kombinerar förstygn och korsstygn som ingen annan gör. Delar av hennes 

kompositioner kan gå tillbaka på traditionella förlagor men hon hittar alltid ett sätt att 

förnya sitt verk i motiv, färg eller teknik. I stort är Karin betydligt mer intresserad av att 

skapa nytt än att dokumentera och följa det gamla traditionella. Sådant överlämnar hon 

åt andra till exempel aktörer inom den framväxande hemslöjdsrörelsen. 

      Karin var inte perfektionist i fråga om sitt textila hantverk. Men hon kunde 

tillräckligt för att känna sig bekväm nog att pröva nya vägar. När man har förstått 

spelets regler för hur man broderar, kommer inte bara behovet av att skapa med nål och 

tråd utan också kunskapen vilken leder till att man bättre kan uppskatta gamla och nya 

mästerverk, skriver Mary Thomas i inledningen till sin broderibok: ”Embroidery, like 

every other art … needs to be understood to be enjoyed”102. När man känner sig hemma 

i en teknik kommer modet att experimentera.  

      För att förstå Karins nyskapande insatser i ett konstvetenskapligt perspektiv och hur 

hennes insats kan jämföras med andra vid samma tid, är det lämpligt att utgå ifrån den 

textilkonst och den textila hemslöjd som presenterades på 1897 års konst- och 

industriutställning, 1909 års konstindustriella utställning, 1914 års baltiska utställning 

och 1923 års utställning i Göteborg. På alla dessa utställningar presenterades textil som 

i någon bemärkelse uppfattades som nyskapande och utmärkande för Sverige och 

svenskt konsthantverk i ett internationellt perspektiv. Ytterligare ett forskningsmaterial 

som kan ge perspektiv åt Karins insats är Handarbetets vänners samling, numera 

 
101 Greensted 2010, s 10 
102  Thomas 1936, s ix 
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deponerad i Nordiska museets magasin. Hur Karins textilkonst förhåller sig till allt detta 

avser jag att återkomma till i senare forskning. 

5.2. Broderi och vävning som konst 

Som svar på den inledningsvis formulerade frågeställningen vill jag alltså hävda att 

Karins främsta ambition inte var att värna kulturarvet, inte heller att synliggöra handen 

eller använda lokalproducerat material i Arts and Crafts-rörelsens anda så som 

exempelvis Lilli Zickerman och Emma Zorn gjorde. I stället tycks den helt dominerande 

ambitionen ha varit att som konstnär skapa nytt inom det textila området. Låt vara med 

det svenska kulturarvet som en hörnsten men lika fullt även med ett kosmopolitiskt 

globalt kulturarv som inspirationskälla och i samklang med samtidens modernism. 

Teknikerna hon använder är de traditionella väl etablerade och ibland även lokala men 

hon använder dem i nya kombinationer och på nytt sätt. 

5.2.1 Karin som bildkonstnär 

Karin var medveten om betydelsen av kvalitén i hantverket och har levererat ett 

hantverk på en tillräckligt hög nivå för att våga gå utanför sin bekvämlighetszon. Hon 

kan ha varit medveten om att uppnåendet av en teknisk färdighet haft betydelse för 

legitimeringen av hennes insatser som konstnärligt nyskapande. Analysen av hennes 

arbeten som hantverk pekar på högt ställda krav på handaskicklighet, materialförståelse 

och färgval. Men någon virtuos i den tekniska sidan av sitt textila hantverk – som Carl 

var inom måleriet – var hon inte. 

      Karins förmåga att tänka konstnärligt både i termer av grafiska effekter och 

måleriskt uttryck visar sig i objekt som den modernistiska löparen och den mörkblå 

gardinen med röda vallmoblomstermotiv (CL 59:1 och 59:2). I det ofta reproducerade 

omslaget till tidskriften Jul 1895 visar hon sig både stilistiskt i framkant av den 

internationella utvecklingen och grafiskt formsäker.  

      Genom hela Karins produktion löper ett stråk av förenkling och stilisering. Att 

avbilda något på ett verklighetstroget sätt var aldrig något hon eftersträvade. Hennes 

attityd till det broderade överensstämmer därmed med den uppfattning som förmedlades 
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i den år 1920 utgivna handboken Samplers and Stitches – a handbook of the 

embroiderer’s art av Mrs Christie Archibald 1920: ”… it is a mistake in embroidery, as 

in all decorative art, to be realistic. To absorb and transform the real is the true function 

of art. However, pleasing faithful imitation may be it is not a high form of art. The 

avoidance of realism is a question of design as well as of technique, for the two cannot 

but go hand in hand.”103 I detta yttrande där ordet ”art” upprepas inte mindre än tre 

gånger bor också ett bejakande av broderihantverket som konst – något som Karin 

förmodligen helt kunde skriva under på. 

      ”This was embroidery as art – expressive, beautiful and visually striking”. Så 

beskrivs May Morris arbete med att höja ett hantverk till konst i en av 

utställningstexterna på Morris gallery 2017.104 På ett liknande sätt skulle man kunna 

beskriva Karins insatser. I likhet med May Morris tog hon vara på sin utbildning som 

konstnär för att höja broderiet från hantverk till konst. Hon gjorde det utifrån såväl Arts 

and Crafts-ideologins som modernismens principer om att låta material och teknik 

tydligt redovisas i designen och den färdiga produkten. 

      Det är möjligt att Karin ville uttrycka något genom att avsiktligt designa något icke 

perfekt. Kanske var det för att synliggöra handens arbete. Men det kan också ha varit för 

att skapa en rörelse i formen. Tittar man noga på Karins broderade mönster framgår det 

att de svarta och grå ränderna på vävda filtar och kuddar löper oregelbundet. Mitt 

intryck är att Karin valt oregelbundna mönster för att ge mer liv åt mönstren. Det är 

också tydligt att Karin under påverkan av sin samtidssymbolism ser sitt textila utövande 

som ett sätt att konstnärligt berätta något, som den modernistiska löparen med det 

avbildade släktträdet (CL35) från 1897 är ett exempel på. 

      Min uppfattning är att Karins utforskande och sökande knappast har styrts av någon 

uttalad vilja att bygga sitt kulturella eller social kapital enligt Bourdieus teori, inte heller 

betingats av en vilja att utåt visa sig medveten om tidens trender utan istället av en egen 

personlig vilja, en innovativ attityd och en utforskande nyfikenhet. Jag har fått intrycket 

att hon inte ville stå i rampljuset och agera på de stora arenorna som flera av hennes 

 
103 Archibald 1920, s 1  
104 Utställningen May Morris. Art and life, William Morris Gallery London, 17/10, 2017-28/1, 2018 



Karin Bergöö Larsson  27 augusti 2019 
 

Sida 111 av 121 
 

väninnor, tillika utövande konstnärer, gjorde. Trots detta skulle man enligt Bourdieus 

teoretiska modell kunna se Karins textila skapande som uttryck för hennes positionering 

av en identitet (som konstnär, kosmopolit, konstnärshustru, hembygdsaktivist och så 

vidare) och som uttryck för hennes värderingar (respekt för material och teknik, respekt 

för kulturarvet och så vidare) som i sin tur placerar henne i ett visst socialt fält.  

5.2.2 Hemmet som allkonstverk 

Idén om hemmet som allkonstverk, en sammansmältning av konst, hantverk, skulptur 

och arkitektur, var nära kopplad till Arts- and Crafts-rörelsens ideologi. Enligt den 

borde allt i en byggnad, för att kunna kallas ett allkonstverk, vara skapat för sin plats 

och som delar i en helhet. Så är inte fallet med Carl Larssongården. De olika delarna 

kan ha anpassats för att passa in, men de har inte skapats för varandra. Ändå är det 

tydligt att paret Larsson haft ambitionen att knyta samman olika detaljer inom rummets 

väggar genom färgsättning och återkommande formelement. De olika rummen är också 

mycket olika varandra. Trots detta finns det något för dem gemensamt, ett gemensamt 

uttryck av lantlighet och enkelhet som var något fullständigt nytt jämfört med samtidens 

borgerliga hemideal.105 

      Karin vävde och broderade textilier för inredningen och sydde kläder för familjen. 

Innan hon satte upp väven visste hon till vad det färdiga tyget skulle användas: ”om 

måndag skall jag sätta upp en väf till persienner till ateliern der solen ligger mycket på” 

skriver Karin till sin svärmor Johanna 7 maj 1892. Hon vävde tyg avsett för en 

”vårklädning” åt Lisbeth (Karin till Lisbeth 28 mars 1911). Och när hon syr överkast till 

sängarna gör hon det för att anpassa dem till gardiner som redan finns där, något som 

framgår av hennes brev till sin mor Hilda 9 december 1890. Allt detta kan ses som 

uttryck för tidens idé om hemmet som ett allkonstverk. Samtidigt visar det också på 

Karins egen kraft att själv omhänderta det skapande arbetet, från idégenerering via 

formgivning till det slutliga utförandet. Mitt intryck är att denna ambition inte i första 

hand var ämnad att, enligt Bourdieus teori om kulturellt kapital, markera en position i 

samhället – även om så blev fallet genom hemmets massmediala genomslag. Karin kan 

 
105 Om begreppet allkonstverk och dess tillämpning på Carl Larssongården – se Knutsson 2013b. 
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mycket väl ha varit medveten om just konstnärhemmens betydelse som trendsättare i sin 

samtid. Man kan förmoda att andra människor i den tidens samhälle kan ha inspireras av 

Carl Larssongården och dessa avbildningar för att genom ”rätt sorts saker” förflytta sig 

från ett fält till ett annat enligt Bourdieus teori. Om det var denna insikt om 

konstnärhemmens betydelse som låg bakom hennes uppmaning och förslag till Carl 

sommaren 1890 att börja avbilda den egna hemmiljön kan vi bara spekulera i. Utan 

tvekan var Karin starkt medveten om trender och strömningar i tiden – trendkänslig men 

inte trendsättare. 

5.2.3 Brukskonst och konst 

Karin Bergöö Larsson utvecklade sin textilkonst i en tid då konstscenen alltmer kom att 

domineras av konstindustri, dekorativ konst, tillämpad konst, brukskonst eller vad man 

väljer att kalla det. Perioden kring sekelskiftet kännetecknas av en uppvärdering av allt 

det som i den klassiska hierarkiska ordningen graderats lägre än arkitektur, bildkonst 

och skulptur. Det blev numera statusfyllt för både konstnärer, skulptörer och arkitekter 

att ägna sig åt formgivning av de ting som krävdes för vardagslivets praktiska behov. 

De konstnärer som tog till sin uppgift att utveckla en vackrare vardagsvara hade nu stora 

chanser att vinna både status och berömmelse. Det är i den kontexten Karins textila 

produktion, så helt dominerad av brukstextilier, bör ses. 

      Mitt intryck är att Karin inte slutade med måleriet för att hon var tvungen därtill 

utan för att hon ville. Det är uppenbart att hennes intresse mer låg vid det som under 

1900-talets första två decennier alltmer kom att stå i fokus för den konstnärliga scenen, 

nämligen brukskonst och tillämpad konst. Att måla tavlor med föreställande motiv var 

inget hon verkar ha strävat efter, snarare att undersöka den visuella gestaltningens 

förenkling och reducering till former och mönster i samklang med modernismens 

utveckling. Samtidigt är det uppbenbart att Karin inte nöjer sig med att skapa vackrare 

vardagsvaror. Hon visar därutöver också intresse både för symbolismen och för 

experiment med optisk illusion perception som tillexempel stolsryggen i gobelängteknik 

från 1905 där betraktaren kan utläsa ett katt- eller kaninansikte (CL 248). 
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      I min uppsats har jag visat hur Karin genom kombinationer av olika stygn strävat 

efter måleriska och grafiska effekter. Valet av stygn har betingats av möjligheterna att 

nå önskade effekter. I den bemärkelsen har hon mycket gemensamt med May Morris. 

Kvalitén i Karins hantverk är hög med inte excellent. Kvalitén ligger inte i den 

professionella skickligheten utan i hennes kreativa förmåga och lust att pröva olika 

kombinationer för att uppnå ett konstnärligt resultat. 

      Idag när broderi och i viss mån vävning av många presenteras som en ”hobby” och 

när handböcker i broderi mest handlar om hur man tekniskt utför stygn, har Karins sätt 

att förhålla sig till broderi och vävning som konst – allt i enlighet med hennes samtids 

syn på textil – något att säga oss. Idag besöker formgivare Carl Larssongården för att 

uppleva stämningen, imponeras av de praktiska lösningarna, de starka färgerna och de 

nyskapande formerna – det vill säga det slutliga resultatet. Lika inspirerande borde det 

vara att reflektera över Karin Bergöö Larssons processer, hur hon arbetat, hur hon låtit 

sig inspireras. Min förhoppning är att denna undersökning gett någon klarhet på den 

punkten. 

5.2.4 Framtida forskningsuppgifter 

Magisteruppsatsen är ett arbete om teknik och form, inspirationskällor och 

tillvägagångssätt. Många andra aspekter kunde förtjäna att lyftas fram men jag har valt 

att avgränsa undersökningen på det sätt jag har gjort för att i ett senare skede återkomma 

till andra aspekter så som textiliernas betydelse som delar i ett allkonstverk, deras 

förhållande till annat i rummet. I det sammanhanget ska också hennes kläddesign 

beskrivas och analyseras. Det är ett ämne jag har för avsikt att återvända till, liksom till 

frågan om hur hon förhåller sig till samtidens övriga textilkonst och en kartläggning av 

de perioder då hennes textilkonst framstår som mest nyskapande. 

      En närmare analys av böcker och tidskrifter i Karin och Carl Larssons bibliotek, och 

av de många bevarade breven kan förväntas ge mer information om Karins betydelse i 

sin samtid och på hur hon själv såg på sig som skapande konstnär och om, och i så fall 

hur, hon uttalats sig i frågor om kvalitet och skicklighet. I mitt arbete har hela tiden 

föremålen stått i centrum som huvudsakligt källmaterial. Det är föremålens berättelse 
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som jag har avlyssnat. Även om mycket kvarstår att klarlägga genom både 

naturvetenskapliga materialanalyser och egna rekonstruktioner har jag undersökt ett 

urval av Karins textilier tillräckligt noga för att bilda mig en uppfattning om Karins 

attityder och värderingar och attityder till textilt hantverk som bruksföremål och konst 

såsom framgår av hennes val av, och hantering av, textila tekniker, material, färger, 

motiv och mönster.    
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